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HYRJA
Përderisa në shumë vende të botës janë duke ―shijuar‖ të mirat teknologjike dhe
zgjerimin ekonomik me standardet më të larta të jetesës, shumë shkencëtarë dhe
ambientalistë janë të vetëdijshëm se ky zhvillim i jashtëzakonshëm nuk ishte pa kosto. Në
të vërtetë, ndikimi i ndryshimeve globale mjedisore që kanë shoqëruar zhvillimin në
fusha të ndryshme, është bërë një shqetësim në rritje.
Qysh prej ―revolucionit‖ industrial në Kosovë (Kompleksi industrial ―Trepça‖ në
Mitrovicë si dhe Kompleksi industrial ―Ferronikeli‖ në Drenas), përdorimi i metaleve ka
qenë një shtyllë e zhvillimit të ekonomisë, megjithatë, rritja e minierave për nxjerrjen e
xeheve dhe zhvillimi i industrisë së rëndë për përpunimin e tyre kishte çuar drejt
rrezikimit të shëndetit për punëtorët, banorët dhe mjedisin jetësor përreth (Boisa et al.
2013; Šajn et al. 2013).
Në ditët e sotme vëmendje gjithnjë e më e madhe po i kushtohet fenomenit të
ndotjes së mjedisit me metale të rënda, ku, shumica e tyre janë toksike (Swaileh, 2006;
Roux, 2007; Johansen et al. 2006). Përqendrimi dhe shpërndarja e metaleve në organizëm
varet nga intensiteti dhe kohëzgjatja e ekspozimit, forma e metalit, ndërveprimet me
toksikant të tjerë dhe shumëllojshmëria e faktorëve të brendshëm të organizmit nikoqir
(Gochfeld et al. 1987).
Ekspozimi kronik ndaj metaleve të rënda mund të rezultojë me efekte te dëmshme
në rritje, zhvillim, reproduktim, sjellje, ulje të aktivitetit enzimatik dhe mekanizma të
tjerë fiziologjikë (Koivula et al. 2011; Elezaj et al. 2012; Snoejis et al. 2004; Dauwe et al.
2005). Një tipar karakteristik i disa metaleve (Pb, Cd) është akumulimi i tyre i theksuar
në inde (eshtra, mëlçi, veshkë), varësisht nga mosha, gjinia dhe të ushqyerit (Hoff Brait
et al. 2010; Kekkonen et al. 2012).
Përdorimi i organizmave të gjallë, për të monitoruar ndotjen e mjedisit me metale të
rënda, jep rezultate më premtuese sesa analizat kimike dhe fizike. Kështu, shpendët në
përgjithësi mund të jenë mjaft të përshtatshëm për qëllime të monitorimit (Adout et al.
2007; Hoff Brait et al. 2011). Hulumtimet e bëra në individë të popullatave natyrore, të
rrethinave të shkritoreve të ndryshme të plumbit dhe të zinkut, tregojnë për një
korrelacion pozitiv mes shkallës së ndotjes dhe te akumulimit të disa metaleve të rënda në
inde të ndryshme, te shpendët e ndryshëm si te pëllumbi urban - Columba livia (Elezaj et
al. 2001), te laraska - Pica pica (Hahn, 1985), te petriti - Accipiter gentiles (Ellenberg et
al. 1985).
Degradimi i sistemeve mjedisore mund të ketë ndikime të dëmshme në popullatën e
shpendëve dhe organizmave të tjerë, që jetojnë brenda ekosistemit, përfshirë edhe
njerëzit. Prandaj, të kuptuarit se si shpendët i përgjigjen jetesës në një mjedis të ndotur
është vendimtare për marrjen e vendimeve rreth menaxhimit të zonave që paraqiten si
shkaktarë kryesorë të ndotjes.
Në këtë studim, ne kemi dashur që të plotësojmë disa boshllëqe në njohuritë tona
rreth përgjigjjes qelizore ndaj stresit mjedisor të shkaktuar nga veprimi i metaleve të
rënda në organizma të gjallë. Për të krijuar një pasqyrë sa më reale të ndotjes në zonat e
studimit, jemi përcaktuar në analizën e parametrave hematologjikë, biokimikë,
histopatologjikë si dhe bioakumulimin e metaleve të rënda në inde, duke përdorur si
bioindikator, harabelin e shtëpisë (Passer domesticus).
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QËLLIMI I STUDIMIT DHE OBJEKTIVAT

Qëllimi i studimit:

Qëllimi kryesor i kësaj teze është vlerësimi i efekteve të ekspozimit të mjedisit me metale
të rënda nëpërmjet monitoringut biologjik në shëndetin dhe aktivitetin fiziologjik të
popullatës së harabelit te shtëpisë (Passer domesticus) në dy zona (industriale dhe rurale).
Prandaj, objektivat e mëposhtme janë përcaktuar:

Objektivat:







Përcaktimi i parametrave biokimikë (aktiviteti i enzimit alanin amino-transferaza
- ALT; aspartat amino-transferaza - AST; fosfataza alkalike; proteinat totale;
nikeli në serum dhe aktiviteti i dehidratazës së acidit delta aminolevulinik DAAL.
Përcaktimi i parametrave hematologjikë (vlera e hematokritit; sasia e
hemoglobinës; numri i eritrociteve dhe numri i leukociteve).
Analizë e parametrave histopatologjikë (histologjia e veshkave, mëlçisë dhe
testikujve).
Bioakumulimin e disa metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në mëlçi,
veshkë, testikuj, dhe në indet e forta (femur dhe tibi) në popullatën e harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus) të qyteteve Mitrovicë dhe Drenas, si mjedise të
ndotura (e para - në bazë të metalurgjisë së plumbit; kurse e dyta - në bazë të
metalurgjisë së nikelit).
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KAPITULLI I
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME TEORIKE
1.1. Metalet e rënda
Metalet e rënda gjenden natyrshëm në të gjitha ekosistemet, por me ndryshime të
mëdha në përqendrim. Ato lirohen nga toka përmes: aktiviteteve industriale (hapja e
minierave, përpunimi i xeheve në shkritore, nxjerrja e thëngjillit nga shtresat e tokës,
gazrat e liruara nga automjetet) si dhe proceseve natyrore (erozionet natyrore të kores së
tokës, vullkanet).
Termi ―Metale të rënda‖ i referohet secilit element metalik i cili relativisht ka
densitetet më të lartë se 5g/cm3 (Forstner et al. 1979) dhe masë atomike që tejkalon atë të
kalciumit, dhe është shumë helmues në përqendrime të vogla (Ming ho et al. 2005).
Metalet e rënda mund të kenë efekt negativ në të gjitha nivelet e organizimit, duke filluar
nga përgjigjjet biokimike qelizore e deri tek ndryshimet në nivel kopulacioni (Dauwe et
al. 2004). Përderisa shumica e metaleve në sasi të vogla mund të jenë esenciale për bimët
dhe kafshët, disa nga to (Pb, Cd) mund të jenë helmuese (si gjurme) dhe vdekjeprurëse në
sasi te mëdha (Babu et al. 2007).
Metalet e rënda përbejnë njërin nga grupet kimike, te cilët paraqesin një shqetësim
të madh për shëndetin publik dhe mjedisor, duke rritur potencialin për të shkaktuar
ndryshime negative të pakthyeshme në shëndet. Varësisht nga sasia dhe kohëzgjatja,
metalet e rënda mund të shkaktojnë helmim akut (vdekjeprurës) apo helmim kronik si
neurohelmimet, helmimet në zhvillim të embrioneve dhe sëmundje kancerogjene
(Manahan et al. 2004).
Metalet e rënda janë të tretshme në ujë dhe shumë shpejt mund të absorbohen nga
bimët dhe indet e kafshëve. Pas absorbimit këto metale tentojnë të lidhen për
biomulekula, si proteinat dhe acidet nukleikë duke manifestuar efekte negative.
Studiues të shumtë kanë përcjell akumulimin e metaleve në inde të ndryshme të
shpendëve (Battaglia et al. 2005; Mateo et al. 2003; Deng et al. 2007; Horai et al. 2007)
ne gjak (Elezaj et al. 2012; Scheifler et al. 2006), në vezë (Fasola et al. 1998; Burger et
al. 2004), pendla (Burger et al. 1994; Movalli et al. 2000).
Ekspozimi i shpendëve me metale të rënda për një kohë më të gjatë mund të
prodhojë efekte të dëmshme në sjellje, rezistencën ndaj sëmundjeve dhe mekanizma të
tjerë fiziologjikë (Dauwe et al. 2005). Metalet e rënda janë faktorë i rëndësishëm në
formimin e radikaleve të lira, të cilat shkaktojnë stresin oksidativ dhe pengojnë riparimin
e molekulës se dëmtuar të ADN-së. Stresi i lartë oksidativ mund të shkaktojë shkallë të
lart të mutacioneve tek shpendët (Bickham et al. 2000; Dahl et al. 2001; Eeva et al.
2006). Shumë metale, përfshirë kadmiumin, plumbin, merkurin janë nefrotoksike.
Ato mund të shkaktojnë dëmtime në veshkë përmes aftësisë së tyre për t‘u lidhur me
grupe sulfhidrile (Ballatori, 1991). Metalet e rënda ndikojnë negativisht në funksionin e
testikujve (Thomas et al. 1995a) duke dëmtuar lidhjet endoteliale (tight junction),
shkaktojnë edeme, rrisin presionin e lëngjeve, shkaktojnë nekrozë të indeve dhe në doza
shumë të vogla mund të jenë toksike për qelizat e Sertolit (Li dhe Heindel, 1998).

1

1.1.1. Plumbi
Plumbi (Pb) dhe përbërësit e tij janë të njohur për njeriun për rreth 7.000 vjet më
parë, ndërsa helmimi me Pb ka qene njohur qysh para 2500 viteve. Plumbi bën pjesë në
grupin e metaleve të rënda, i cili gjendet në koren e tokës (15-20 mg/kg), relativisht i
rrallë, joesencial dhe shumë toksik (ASTDR, 2007). Të gjitha shënimet tregojnë se Pb
nuk është as i domosdoshëm dhe as i dobishëm për organizmat e gjallë dhe se të gjitha
efektet e vlerësuara janë negative, duke përfshirë ato për mbijetesë, rritjen, riprodhimin,
zhvillimin, sjelljen, të mësuarit dhe metabolizmin (Eisler, 1988).
Përqendrimi i plumbit, në mjedise të ndryshme (në ajër, ujë dhe tokë), është mjaft
variabil dhe vlerat e tij në tokë ndryshojnë, varësisht nga vendi: në fshatra me 5-40
mg/kg, në toka të qyteteve 50-300 mg/kg, kurse në afërsi të shkritoreve të plumbit 2020000 mg/kg. Edhe përqendrimi i plumbit në ajër, tregon rritje progresive: në mjediset
rurale (0,5 µg/m3), në qytete të vogla (1,0 µg/m3) dhe në qytete të mëdha (2,0 µg/m3),
kurse në nyje të dendura të trafikut të metropoleve, përqendrimi i plumbit në ajër është
rritur në vlerë 6,5 µg/m3; kohë pas kohe, ky përqendrim ka arritur vlerën edhe deri në 20
µg/m3 (Ewers dhe Schlipkoter, 1991).
Shpendët akumulojnë plumbin në indet e tyre përmes rrugëve të ushqimit,
frymëmarrjes (fig. 1). Plumbi nga dheu mund te kalojë në bimë (Labare et al. 2004),
përmes sistemit rrënjor ai ruhet së pari në gjethe (Olivares 2003) dhe në fara (Teissedre et
al. 1994). Shpendët mund të marrin plumbin direkt përmes konsumit të frutave ose
indirekt, duke u ushqyer me insektet ose invertebrorët bimëngrënës (Price et al. 1974;
Kaminski 1995, Dmowski et al. 1979).
Shenjat e helmimit me plumb te zogjtë mund të jenë të jashtme si humbja e
oreksit, letargjia, dobësia, lodhja, krahë të lodhur, feces ngjyrë të gjelbër, humbje
drejtpeshimi, shprehin agresivitet ose shenja të brendshme të helmimit që përfshinë
lezione dhe dëmtime të ndryshme të veshkave, mëlçisë, muskujt e gjoksit, zhvillim
jonormal i skeletit, fshikëza e vrerit e zgjeruar, anemi, nivel i lartë i protoporphyrin IX në
gjak, nivel i ulët i aktivitetit të D-AAL në gjak, tru, mëlçi, rritje e aktivitetit të kreatininës
dhe alanin aminotransferazes në serum (Platt 2006; Beyer et al. 1988; Clemens et al.
1975; Burger and Gochfeld 1985; Lumeij 1985; Janssens et al. 2003; Hoffman et al
1981).
Plumbi shpreh efekt mutagjen, teratogjen dhe kancerogjen kur absorbohet në sasi të
tepërt (Nriagu, 1978a). Plumbi në gjak ka një afinitet të lartë për t‘u lidhur me grupet
sulfhidril (SH) dhe ka veprim antagonist me disa metale esenciale të cilat shërbejnë si
grupe aktive në disa enzime antioksidante (Gurer et al. 2000). Enzimi dehidrataza e acidit
δ-aminolevulinic (ALAD) është një nga enzimat e para që inhibohet nga Pb, ku Pb lidhet
me grupet SH, të cilat janë thelbësore për aktivitetin katalitik të enzimës (Kendall et al.
2001).
Në nivel hematologjik, plumbi pengon aktivitetet e disa enzimave të nevojshme për
sintezën e grupit heme në eritrocite (d-aminolevulinic acid dehydratase, ferrochelatase,
haemesintetazen, etj). Për shkak se ky inhibim është më i madh në aktivitetin e D-AAL
në gjak dhe paraqet ndryshimin e parë biokimik i cili mund të matet pas absorbimit të
plumbit (Tola et al. 1973), ky test mund të përdoret si një biomarker i ekspozimit dhe
ndikimit të plumbit në shpendë (Dieter et al 1976. Scheuhammer 1987a, b).
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Tjetër efekt i shkaktuar nga akumulimi i ALA-së është stimulimi për prodhimin (ROS)
llojeve reaktive të oksigjenit (Bechara 1996), të cilat provokojnë peroksidimin e lipoideve
në membranat e eritrociteve dhe më pas edhe hemolizën e tyre (Lawton dhe Donaldson
1991). Krejt në fund kjo mund të kontribuojë në shfaqjen e anemisë.
Jonet metalike luajnë role të ndryshme në sistemet biologjike. Ato shërbejnë si
transportues, ndërmjetësojnë në reaksione katalizuese dhe janë elemente strukturale, duke
siguruar ruajtjen e konformacioneve proteinore. Çrregullimi i këtyre funksioneve mund të
ndikojë në transportin e metaleve, sigurimin e energjisë nga metabolizmi, apoptozen,
përçueshmërinë jonike, proceset enzimatike, maturimin e proteinave dhe rregullimin
gjenetik (Garza et al. 2006). Pb dëmton qelizat, fillimisht përmes aftësisë së tij për t‘i
zëvendësuar jonet metalike, posaçërisht Ca dhe Zn në vendet e tyre lidhëse (Garza et al.
2006).
Pb krijon dëmtime oksidative në lipide dhe proteina si rezultat i lirimit të hekurit
dhe shkatërrimit të mekanizmave antioksidantë (Mateo et al. 2003; Saxena et al. 2004).
Pb shkakton anemi duke rritur fragilitetin e eritrociteve, dëmtuar maturimin e eritrociteve
dhe duke inhibuar sintezën e hemit. Sinteza e hemit zvogëlohet si rezultat i inhibimit të
dehidratazës së acidit δ aminolevulunik, koproporfinogjenit, dekarboksilazës dhe
ferrohelatazës (Henritig et al. 2002).
Pb gjithashtu mund të ndryshoje vlerat e laktat dehidrogjenazës (LDH), Aspartat
aminotransferazës (AST), Alanin aminotransferazës (ALT), Kreatinin fosfokinazës (CK)
në plazme (Dumonceaux et al. 1994).
Intoksikimi akut i Pb nuk mund të shkaktojë lezione. Lezionet histopatologjike mund të
përfshijnë nekrozën e miokardit të shoqëruar me nekroze fibrinoide të arterioleve,
nekrozë hepatocelulare, nekrozë të tubave renalë, edemë në tru, shkatërrimin e nervave
periferikë (Locke et al. 1996; Gwaltney et al. 2004).
Plumbi (frymëmarrje)

Plumbi (ushqimi)
Skelet (90%)

Mushkëritë
e
(10%)

Gjaku
u

Trakti GI

(90%)

Feces

Veshkë

Urinë

Fig 1-1: Metabolizmi i plumbit te kafshët
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Indet e butë (mëlçi, truri,
pankreas, veshkë, palcë të eshtrave)

1.1.2. Nikeli
Nikeli (Ni) është i përhapur në natyrë, zakonisht në formë të sulfideve, oksideve
dhe mineraleve silikate. Nikeli lirohet në Atmosfera nga shkarkimet natyrore dhe
aktivitetet antropogjenë të tilla si shkrirja dhe përpunimi i Nikelit në industrinë e rëndë,
nxjerrja e thëngjillit dhe djegia e tij, prodhimi i çelikut dhe operacione tjera përpunuese.
Nikeli i liruar në atmosferë zakonisht ndodhet në formë të grimcave (partikulave).
Përqendrimet mesatare të Ni në ajër shkojnë 6-20 ng/m3, ndërsa afër burimeve industriale
emetuese, vlerat mund të jenë deri 150 ng/m3. Përqendrimi i nikelit në tokë është
raportuar të jetë në vlerat 4-80 mg/kg. Përqendrimi i Ni në ujë jo të ndotur dhe ujë të detit
është i ulët, ai sillet në vlera 0.3 μg/L (Stephen et al. 2015).
Tek personat e ekspozuar ndaj veprimit të Nikelit, përqendrimet e tij në serum
varirojnë nga 0.05 deri në 1.1 µg/L (Sunderman et al. 1986). Përqendrimet e nikelit në
organet e shpendëve në ekosistemet jo të ndotura shkojnë nga 0.1 deri 2.0 mg/kg (te
peshës së thatë) dhe herë pas here arrijnë në 5,0 mg/kg (Eisler 1981; Outridge dhe
Scheuhammer 1993).
Varësisht nga reaksionet fizike-kimike, Ni në mënyrë konstante kalon nga toka në
ujë dhe ajër. Nikeli është shumë i lëvizshëm në tokë, gjë që varet nga lloji i tokës dhe pH.
Në Ph > 6.7, pjesa më e madhe e Ni gjendet në formë hidrokside (i patretshëm), ndërsa në
pH < 6.5, komponimet e tij janë relativisht të tretshme. Nga studimet laboratorike Ni nuk
akumulohet tek peshqit dhe ka fare pak shënime mbi bioakumulimin e tij në zinxhirin
ushqimor (WHO, 1991). Ni mund të futet në organizëm përmes rrugëve të frymëmarrjes,
ushqimit dhe lëkurës. Forma kimike e tij përcakton rrugën përmes së cilës ai hyn në
qelizë. Nikeli i tretshëm, si karbonil Nikeli është i tretshëm në yndyrna dhe si i tillë mund
të kalojë lirshëm nëpër membranat qelizore, qoftë përmes difuzionit apo kanaleve jonike
të kalciumit (Foulkes et al. 1986; Refvik et al. 1995; Oskarsson et al. 1979).
Studime të ndryshme e lidhin efektin toksik dhe karcinogjenik te Ni me ndryshimet
në metabolizmin e Ca. Ni është i njohur si bllokues i kanaleve te Ca (Zamponi et al.
1996), me këtë ndikon në ndryshimet e përqendrimit të Ca brenda dhe jashtë qelizës.
Këto ndryshime të përqendrimit të Ca brendaqelizor, si duket, janë sinjale për
ekspresionin e gjeneve t lidhur me rritjen qelizore, diferencimin dhe apoptozën ( Riosen
et al. 1995).
Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj karbonil nikelit mund të shkaktojë dëmtime në
lukth, tru, veshkë, mëlçi dhe gjëndra. Gjysmëjeta biologjike e oksidit të nikelit në
mushkëritë e kafshëve të ndryshme është 11-21 muaj por ajo varet nga madhësia e
grimcave (Tanaka et al. 1985). Studimet e kryera, me forma te ndryshme te Ni, treguan se
grimcat me madhësi (< 5 µm) të kristaleve të disulfid nikelit (Ni3S2) ishin karcinogjene,
por jo edhe kristalet amorfe të sulfid nikelit (NiS), (Costa et al. 1980). Studimet e bëra të
kafshët e ndryshme treguan se doza prej 75 mg Ni/kg/ditë e dhënë si ushqim (NiS) ka
ndikuar në uljen e peshës trupore dhe peshës se mëlçisë tek minjtë laboratorikë, ndërsa
efekte te dëmshme në lukth dhe mushkëri tek qentë (Ambrose et al. 1976).
Forma kryesore e transportit të Ni tek njerëzit dhe kafshët është përmes proteinavealbumina, por gjithashtu Ni është gjetur i lidhur edhe si nikel plasmin, alfamacroglobuline dhe si kompleks nikel-histidine (Norseth dhe Piscator 1979; Sarkar
1980; Sigel dhe Sigel 1988). Ka pak studime të bëra tek shpendët mbi efektin e Ni.
Shumica e studimeve janë bërë në llojin e pulës së shtëpisë (Gallus sp). Ushqimi me
4

përmbajtje 2-15 μg Ni/kg, i cili i është dhënë për 3-4 javë pulave nuk kishte ndikuar
negativisht në rritjen fizike të tyre, por të njëjtat kishin histopatologji të mëlçisë, nivel më
të ulët të pigmenteve të verdhë (lipokrome) në mëlçi, hematokrit të ulët, dermatit të
lëkurës, ndryshime në eshtra, ulje e kolesterolit në plazmë (Nielsen et al 1975a).

1.1.3. Kadmiumi
Kadmiumi (Cd) është metal i rrallë që ndodhet në koren e tokës në një përqendrim
prej 0,1-0,5 ppm dhe zakonisht është i lidhur me xehet e zinkut, plumbit dhe bakrit
(ASTDR 2005). Emisionet e kadmiumit rrjedhin nga dy burime kryesore, burimet
natyrore dhe antropogjenë. Aktivitetet antropogjene kontribuojnë në lirimin e kadmiumit
në mjedis 3-10 herë më shumë se sa aktivitete natyrore. Për kafshët e egra ekspozimi
kronik është shumë më i rrezikshëm se ekspozimi akut (Nriang et al. 1988; Burger et al.
2008).
Toksiciteti i kadmiumit në kafshë vjen kryesisht prej konsumit të materialit bimor
ose duke konsumuar invertebrorët e imët, të cilët kanë qenë të ekspozuar niveleve të larta
të Cd. Në nivelin qelizor, Cd shkakton stres oksidativ në shumë organizma, duke
rezultuar me dëmtim fiziologjik në organe të ndryshme si në veshka, mëlçi, mushkëri,
pankreas, testikuj, placenta dhe kocka (Bertin et al. 2006; Thevenod 2009; Jarup et al.
1998; Nawrot et al. 2008; Jarup et al. 2009).
Kur Cd hyn në organizëm, ai kalon kryesisht në mëlçi dhe nxit sintezën e
metallothioninës - MT (Zalups and Ahmad 2003; Hansen et al. 2006). Më pas kompleksi
Cd-MT (Thevenod, 2009) ose sekretohet përmes rrugëve biliare ose lirohet në
qarkullimin e gjakut (Ercal et al. 2001). Kompleksi Cd-MT është përgjegjëse për
akumulimin Cd në veshka (Klaassen et al., 2009) në lizozome, ku tek njerëzit gjysmë jeta
e metalit është rreth 20 vjet (Nordberg et al. 2002). Studimet e bëra nga Anderson tek
harabeli (Anderson et al. 1973), duke përdorur për tri javë dietë me Cd radioaktiv – 109,
konstatoi se Cd lokalizohet në mëlçi dhe veshkë dhe se gjysmë jeta biologjike e tij ne
organizëm është 99 ditë.
Kadmiumi i lidhur me metallothioninen në inde humb toksicitetin e tij, përveçse kur
gjendet në përqendrime të larta (Liu et al 1998). Shumë studiues kanë konfirmuar se si
target primar qelizor i Cd është mitokondria (Muller 1986; Dorta et al. 2003), ku më
pastaj shfaqet toksiciteti i përgjithshëm në organizëm (Belyaeva et al. 2008; Lee et al.
2004; Pathak et al. 2006).
Studime të ndryshme tregojnë se Cd ka ndikim në metabolizmin e përgjithshëm të
Ca dhe Pb, duke shkaktuar çrregullime në eshtra si osteomalacia dhe osteoporozën (tek
njerëzit e njohur si sëmundja Itai-Itai, e cila u vu re për herë të parë në Japoni). Pas
akumulimit në tubulin proksimal, ai ndërpret funksionin normal të kalimit te 25- hydroxy
- vitamin D3 ne 1.25 –dihydroxy – vitamin D3. Kjo më pastaj e ul absorbimin e Ca dhe
me këtë edhe mineralizimin e eshtrave (WHO 1992; Nordberg et al. 2009). Efektet
teratogjenike, kancerogjene dhe mutagjenike te Cd janë vërejtur në lloje të ndryshme të
kafshëve (Eisler, 1985), efekte të dëmshme hematologjike dhe imunologjike,
riprodhuese, hepatike (Apostoli & Catalani, 2011; Scheuhammer, 1987a).
Efektet e kadmiumit në testikuj të organizmave shtazorë, të cilët i janë ekspozuar
kadmiumit, në raste akute ose të ndërmjetme, janë reflektuar me nekrozë dhe atrofi të
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epitelit të kanaleve seminifere, rritje të peshës së testikujve dhe zvogëlim të numrit të
spermatozoidëve dhe aftësisë lëvizëse të tyre (ATSDR, 2008 Hughes et al, 2000;
Klaassen et al, 2009; Monsefi et al, 2010).
Shumë eksperimente të bëra in vivo dhe in vitro të kryera me minj treguan se Cd
nxit vdekjen e programuar qelizore - Apoptozën (Watjen et al. 2002). Apoptoza e nxitur
nga Cd është vërejtur në testikuj, por jo dhe në prostatë (Xu et al. 1999). Apoptoza në
testikuj është e lidhur me ekspresionin e gjenit tumor supresor p53. Sen Gupta (Sen
Gupta et al. 2004) konstatoj se vitamina C dhe E e mbrojnë ose rivendosin funksionin
normal të testikujve të minjve nga veprimi i ROS-it të induktuara nga Cd.

1.1.4. Bakri
Bakri (Cu) gjendet natyrshëm në të gjitha bimët dhe kafshët. Në sasi të vogël, ai
është element esencial për të gjithë organizmat, përfshirë këtu dhe njerëzit. I pranishëm
në organizëm në nivele të ulët mund të shkaktoje deficience, ndërsa në sasi të mëdha
mund të jetë shumë toksik (USEPA 1980; ASTDR 2004; Andrews, 2001; Schroeder et al
1966; Carbonell dhe Tarazona 1994). Bakri lirohet në mjedis nga xeheroret, shkritoret e
metaleve, shkarkimet industriale dhe erozionet e tokës. Cu mund të shpërndahet në ujë të
pijshëm nga tubacionet e ujësjellësit që janë të ndërtuara nga metalet e bakrit. Duke pas
një potencial të lartë redox, bakri shërben si një kofaktor për shumë proteina të përfshira
në një sërë reaksionesh biologjike, të tilla si procesi i fotosintezës dhe frymëmarrjes tek
bimët.
Enzimat e përfshira në metabolizmin aerob (citokrom oksidaza mitokondriale),
kofaktor në bakër-zink superoksid dismutazen (mbron qelizat nga radikalet e lira),
tirozinazen (prodhuese e melaninës), dopamine beta-hydroxylase (prodhues e
katekolaminës), ceruloplazminën (lidhëse e hekurit), së bashku me Fe kanë rol në
sintezën e hemoglobinës në gjak dhe funksione neurologjike (Stephen et al. 2015; Kuo et
al. 2001; Aaseth and Norseth 1986; Hart et al. 1928). Pas absorbimit dhe futjes në
qarkullim të gjakut, Cu lidhet me albumina dhe aminoacide. Kjo lidhje kimike paraqet
formën e quajtur ―Bakër i lirë‖, e cila përfaqëson 7% te Cu total në plazmë. Sasia tjetër e
Cu, ruhet në plazmë e lidhur si ceruloplasmin, 90-95% (Gubler et al. 1953).
Mungesa e Cu tek kafshët ndodh si rezultat i sasisë së vogël te Cu në ushqim ose si
mungesë e faktorëve që ndihmojnë absorbimin e tij nga trakti intestinal. Mungesat e Cu
në organizëm shfaqin defekte si neutropenia, osteoporosis, depigmentimi i flokëve,
çrregullime neurologjike, anemi dhe frekuencë të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare
(Underwood, 1977; Carlton et al. 1963).
Vlerat më të larta të Cu janë gjendur në mëlçi, tru, zemër dhe flokë (Eiser , 1998).
Mëlçia është target organ gjatë ekspozimit kronik të Cu, kjo është demonstruar me
eksperimentin e bërë tek minjtë, ku pas 11-13 javësh (ekspozimi) ishin rritur aktiviteti i
enzimave të mëlçisë, janë shfaqe inflamacione të indeve dhe hepatit kronik. Studimet e
bëra në kafshë tregojnë se trakti gastrointestinal mund të jetë mjaft i ndjeshëm ndaj
helmimit me bakër. Hyperplasia e mukozës së stomakut ishte vërejtur tek minjtë e
ushqyer me sasinë 44 mg Cu/kg/ditë të sulfat bakrit (NTP 1993). Në dozat e dhëna më të
larta ishin vërejtur dëmtime të mëlçisë dhe veshkave (Haywood 1980; Haywood and
Comerford 1980). Shenjat e hershme të helmimit të mëlçisë së minjve janë rritja e
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vlerave të AST dhe ALT në plazmë (Fuentealba et al. 2000). Ekspozimi intraperitoneal prej
0.95 deri 9 1.4 mg Cu/kg/ditë për 26 ditë me radhë rezultoi me dëmtime në testikuj dhe
zvogëlim të nivelit të testosteronit tek minjtë (Chattopadhyay et al. 1999). Ulje të vlerës
së hemoglobinës dhe hematokritit ishin vërejtur kur minjtë janë ushqyer me ushqim që
përmban sasi të Cu ≥66 mg Cu/kg/ditë (Kumar and Sharma 1987).
Sëmundja e Wilsonit karakterizohet me akumulimin e Cu në mëlçi, tru dhe veshka.
Pacientët me sëmundjen e Wilson-it kanë pengesa në sekretimin biliar të bakrit, i cili
besohet të jetë shkaku themelor i mbingarkesës me bakër në organizëm. Studimet
gjenetike kanë identifikuar një lidhje ndërmjet sëmundjes Wilson (lokusi WND) dhe
enzimit eritrocit esteraze D, defekti ishte në kromozomin 13 (Frydman et al. 1985). Gjeni
defekt është përgjegjës për sintezën e proteinës e cila do mundësonte konvertimin e
energjisë për transport dhe është përgjegjëse për sekretimin e bakrit nga qelizat e mëlçisë
në tëmth (Tanzi et al., 1993). Ka fare pak të dhëna për helmimin e Cu tek shpendët.
1.1.5.

Zinku

Zinku (Zn) është mjaft i shpërndarë në natyrë dhe zakonisht gjendet i lidhur si oksid
Zn ose sulfit Zn. Zinku përhapet në natyrë, si rezultat i minierave, shkrirjes dhe
përpunimit të mineraleve të zinkut, plumbit dhe kadmiumit, të prodhimit të çelikut,
djegies së qymyrit, dhe mbeturinave të ndryshme. Përqendrimet e Zn në ajër janë <1
µg/m3, tek dheu në një mesatare prej 60 mg/kg, ndërsa në sipërfaqe te ujit është <0.05
mg/L, por mund të lëvizë nga 0.002 to 50 mg/L (ASTDR, 2005), ndërsa tek indet e
zogjve <210 mg Zn/kg (peshës së thatë).
Zinku së bashku me bakrin hyn në grupin e metaleve esenciale, por me potencial
toksik. Te metalet esenciale (në gjurmë), duhet të vlerësohet rreziku nga vlerat e larta
toksike si dhe konsekuencat shëndetësore si rezultat i mungesave (WHO, 1996). Më
shumë se 200 metalloenzime, që i përkasin grupeve të enzimave si oksidoreduktaza,
transferaza, hidroliza, liaza, izomeraza dhe liogazave kërkojnë zinkun si kofaktor
(Cousins, 1996).
Zinku e nxit sintezën e metallothioninës, e cila është një faktor i rëndësishëm në
rregullimin e metabolizmit të zinkut, absorbimin dhe deponimin e tij (Nordberg, 1998;
Miles et al, 2000). Zinku është komponent funksionale i disa proteinave, të cilat
ndihmojnë në ekspresionin e gjeneve dhe rregullimin e aktivitetit gjenetik (Berg dhe Shi,
1996; Wang et al., 1997). Zn luan një rol esencial në integritetin e membranave qelizore.
Ai ndihmon proceset e kontrollit të përqendrimit te insulinës dhe glukozës në gjak si dhe
luan rol të rëndësishëm në proceset e zhvillimit dhe sistemit imun në organizëm (Parkin,
2004). Metabolizmi i Zn dhe Ca janë të ndërlidhura fort, pasi që Zn kërkohet për
kalcifikimin normal të eshtrave ( Leek et al. 1988).
Helmimi me zink është regjistruar në kafshë të ndryshme si tek qentë, gjedhet,
zogjtë, delet, kuajt (Ogden et al, 1988;. Lu dhe Combs 1988a; Binnerts, 1989; Robinette
1990). Shenjat e helmimit akut përfshijn anoreksin, depresionin, enteritisin, dhiaren dhe
në raste të rënda, konvulsione dhe vdekje (Ogden et al. 1988). Helmimi kronik i Zn është
më i shpeshtë se sa helmimi akut dhe mund të shkatërrojë sistemin imun. Zinku më së
shumti ekskretohet në feces (12-15 mg/ditë) dhe më së paku në urinë (0.5 mg/ditë).
Hiperzinkuria ndodh tek sëmundjet hepatike, në rastet e anemisë drapërore dhe sëmundjet
kronike të veshkave (Prasad et al. 1999). Zinku dhe përbërësit e tij shkaktojnë sarkomën
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testikulare në zogj dhe brejtës në rastet e injektimit të tij direkt në testise (NAS, 1979;
Goyer, 1986). Zink kloridi shkakton aberracione kromozomale në limfocitet humane, në
kushte in vitro. Incidencë e lartë e anomalive kromozomale në leukocite është regjistruar
edhe tek punëtorët të cilët për një kohë të gjatë i janë ekspozuar ndikimit të zinkut
(Elinder, 1986).
Helmimi me zink, zakonisht ndodh tek zogjtë kur përqendrimi i Zn në mëlçi ose
veshkë është >2.1 g Zn/kg (peshës së thatë). Pankreasi dhe eshtrat janë target organ i
helmimit me Zn tek shpendët. Ndryshimet pankreatike shprehen tek qelizat acinare,
vakualizimin e citoplazmës, atrofine qelizore dhe vdekjen e qelizës (Kazacos and Van
Vleet 1989). Dozat e larta te zinkut kanë efekt negativ në funksionin e leukociteve, e
vërtetuar eksperimentalisht in vivo dhe in vitro (Rink et al. 2000). Zinku futet nga trakti
gastrointestinal si komponent e metallothionines e cila sekretohet nga gjëndrat e
pështymës, mukoza intestinale, pankreasi dhe mëlçia. Mungesa e pyrodiksinës ose
triptophanit e ul absorbimin e zinkut. Në gjak, rreth 2/3 e tij janë të lidhur me albumina,
ndërsa pjesa tjetër gjendet në formë të kompleksit b2-makroglobulinë. Niveli i Zn në gjak
më i madh se 200 mikrogram/dl (2.0 ppm) mund të diagnostifikohet si helmim me Zn.
Kërkesat ushqimore për Zn te shpendët janë të ndryshme, por shumica e dietave të
shpendët mund të përmbajë 70-110 ppm (µg/g) te Zn. P.sh, dieta e ushqimore për Zn tek
zogjtë e pulës përafërsisht mund të mbajë 35-40 ppm (Nutrient Requirements of Poultry
1994). Nëse dieta ekspozuese është më e lartë dhe mekanizmat homeostatikë dështojnë,
helmimi me Zn mund të ndodhë. Helmimi me Zn është raportuar në kafshë të ndryshme,
duke përfshirë qentë (Ackerman et al. 1990), gjedhet (Graham et al. 1987), pulat (Lu et
al. 1988) dhe njerëzit (Brown et al. 1964; Murphy et al. 1970). Të dhënat mbi toksicitetin
e Zn tek shpendët janë shumë të ndryshme. Në një studim, ekspozimi oral me 16 mg Zn
përreth një periudhë 2 javore, rezulton me 50 % mortalitet në llojin e papagallit (Howard,
1992).
Raste të helmimit natyral me Zn janë raportuar tek shpendët, pata (Zdziarski et al.
1994), tek pëllumbi – Nicobar pigeon (Vanderzee et al. 1985), papagalli (Romagnano et
al. 1995; Van Sant et al. 1991; Morris et al. 1985). Zn është esencial në formimin e
eshtrave, funksioneve immune, keratogjenezën, riprodhim, rritje, ndarje, zhvillimin e
trurit, funksionimin normal të sistemit nervor qendror dhe shumë procese tjera
fiziologjike (Dvergsten et al. 1984; Fraker et al. 2004; Vallee et al. 1993). Mekanizmat
kryesor patofiziologjikë te Zn i janë atribuar ndikimit toksik direkt ose indirekt në traktin
intestinal, mëlçi, veshkë, pankreas, eritrocite dhe tru.
Në rastet e helmimit akut me Zn, dëmtimet mund të ndodhin në traktin
gastrointestinal, ndjekur nga dëmtimet në melçi, veshkë dhe pankreas. Tek shpendët,
shqetësimi më i madh i helmimit kronik te Zn rezulton me anemi (Christopher et al.
2004). Sasia e tepërt e Zn rezulton me mungesën e hekurit që çon në reduktimin e
sintezës së hemit dhe eritropoezës. Ndërveprimi Zn dhe Fe mundet gjithashtu të luajë rol
të madh në zhvillimin e anemisë te shpendët e ekspozuar ndaj Zn.
Në përgjithësi Zn limiton aftësinë lidhëse për bakrin dhe ul vlerat e Cu në inde edhe
përqendrimet e ceruloplazminës. Ulja e përqendrimit të ceroplazminës mund të rezultojë
në uljen e aftësisë për të lidhur Fe për sintezën e hemoglobinës (Christopher et al. 2004).
Shenjat klinike të helmimit me Zn në shpendë janë të ndryshme dhe jo specifike. Ato
përfshijnë letargjinë, anoreksinë, poliuria, polidipsia, hematuria, diarrhea dhe në shumë
raste edhe vdekjen (Romagnano et al. 1995; Lloyd et al. 1992; Vallee et al. 1993).
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1.2. Bioindikatorët dhe biomarkerët
Duke pasur parasysh fragmentaritetin e qasjeve, nga shkenca të ndryshme, të
çështjes së ndotjes, njëra nga detyrat themelore të ekotoksikologjisë është sajimi i një
pasqyre koherente të ndotjes, që arrihet nëpërmjet organizimit të punës së suksesshme të
sistemit monitorues (Rozhaja et al. 1983). Kjo ka mundësuar zhvillimin e skemave
monitoruese, me qëllim të përcaktimit të drejtpërdrejtë të nivelit të kontaminantëve në
organizma të ndryshëm, dhe skemën biomonitoruese, e cila i përdor llojet, si indikatorë
për ta vlerësuar ndotjen në pjesët e tjera të ekosistemit (Burger, 1990). Rreth problemit të
ndotjes me toksikantë të ndryshëm, ka filluar të bëhet një punë e madhe, me përdorimin e
masave parandaluese, për ta mbrojtur jetën në natyrë dhe shëndetin publik. Analizimi i
ndotësve në organizmat e gjallë është mjaft interesant dhe premtues, pasi që organizmat e
gjallë na japin informata të sakta për ekzistimin, përhapjen dhe biotransformimin e
ndotësve mjedisorë.
Biomonitorimi në kafshë të egra, në fakt, mund të shërbejë si një ―thirrje‖ e
hershme kujdesi ndaj ndikimeve negative të ndotësve mjedisorë tek njerëzit (GomezRamirez et al. 2014). Bioindikatorët janë organizma të gjallë, të cilët janë të ndjeshëm
ndaj ndryshimeve mjedisore të bëra nga njeriu. Për më tepër, një indikator biologjik është
definuar si një organizëm i lidhur fort me mjedisin ku jeton, kështu që prania e tij është
tregues i ekzistencës së këtyre kushteve (Morrison 1986). Në kuadër të monitoringut
biologjik, një rëndësi e posaçme i kushtohet shkallës së akumulimit të toksikanteve
(monituringu i akumulimit) si dhe indikacioneve të llojeve të ndotjes me anë të përcjelljes
së parametrave të ndryshëm në planin biokimik, fiziologjik, patofiziologjik dhe
sinekologjik (monitoringu i efekteve).
Kur është fjala për monituringun e akumulimit të agjensëve biologjikisht
jodegradues (metalet e rënda) duhet theksuar se, një vëmendje e veçantë u kushtohet
zgjedhjes së ashtuquajturve organizma indikatorë, që zakonisht gjenden në maje të
zinxhirit trofik dhe, mu për këtë arsye, akumulimi i ndotësve në këta organizma është më
i madh (Selimi et al. 2008).

1.2.1. Shpendët si indikatorë të ndotjes me metale
Në studimet e mëhershme ka dominuar një interesim i madh për t‘i përdorur
shpendët, si biomonitorë për përcaktimin e ndotjes me metale të rënda në mjedise të
caktuara. Shpendët janë më të lehtë për t‘u studiuar dhe monitoruar, sesa bioindikatorët e
tjerë, dhe, kjo i bën ata idealë për qëllime monitorimi. Meqenëse, ato janë organizma
mirë të studiuarë në shumë kërkime të kryera lidhur me sjelljen e tyre, këto njohuri e
rrisin dobishmërinë e tyre si biomonitorë. Është shumë e rëndësishme që të mbahen disa
kritere kur zgjedhim llojin e shpendëve për biomonitorim. Ndër kriteret kryesore mund të
jenë: biologjia e njohur e llojit, homogjeniteti i materialit, identifikimi i madhësisë së
territorit ku jeton lloji, kapja e lehtë, metabolizmi i lartë dhe aftësia bioakumuluese e
toksikanteve (Burger et al. 1994).
Studimet mbi bioakumulimin e metaleve të rënda në indet e shpendëve ka marrë
vëmendjen për shkak të efektit vdekjeprurëse të tyre te këta organizma. Gjatë monitorimit
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të shpendëve vëmendje e veçantë i kushtohet zgjedhjes së organeve adekuate kritike të
akumulimit siç janë: mëlçia, veshka, eshtrat, të cilët janë target organe gjatë helmimit me
metale të rënda (Hutton , 1980).
Hulumtimet e bëra në individë të popullatave natyrore, të rrethinave të shkritoreve
të ndryshme të plumbit dhe të zinkut, tregojnë për një korrelacion pozitiv mes shkallës së
ndotjes dhe të akumulimit të disa metaleve të rënda në inde të ndryshme, te shpendët e
ndryshme, si te: Passer domesticus - Elezaj et al. 2013, Swaileh et al. 2006, Roux et al.
2007, Bounagua et al. 2014; Parus major, P. palustris, P. montanus - Hogstad et al.
1996; Columba livia – Hoff Brait et al. 2011, Selimi et al. 2008, Nam et al. 2004, Elezaj
et al.2001; Turdus merula – Weyers et al. 1985; Accipter gentiles – Elenberg et al. 1985;
Pica pica – Hahn, 1985.
Për përqendrime të larta të metaleve të rënda në inde të ndryshme te shpendët e
ndryshme, në raste të intoksikimeve eksperimentale dhe natyrore, tregojnë rezultatet e
një numri autorësh si: Nyholm, 1987; Osborn dhe bashkëp., 1979; Scheuhammer, 1987;
Burger dhe Gochfeld, 1990, Simpson dhe bashkëp., 1979; Pain dhe Rattner, 1988, Stone
et al. 1977. Hulumtime të shumta janë bërë, gjithashtu, në aspektin klinik dhe
toksikologjik të metaleve të rënda dhe llojeve të ndryshme të intoksikimit, te organizmat
e ndryshëm shtazorë (White et al. 1978; Swiergosz et al. 2000; Kendall et al. 1981;
Saxena et al. 1984), në të cilët janë konstatuar ndryshime histopatologjike dhe
disfunksion i testikujve.

1.2.2. Lloji i studiuar (Harabeli i shtëpisë – Passer domesticus)
Përcaktimi i ynë, që për model eksperimentimi ta përdorim popullatën e harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus), bazohet në një mori përparësish që ka ky shpend, si:
 Intimiteti i tij me mjedisin e afërt të jetës së njeriut;
 Areali shumë i ngushtë; radiusi deri në 300 m nga çerdhja (gjatë sezonit të çeljes)
dhe deri në 2 km jashtë këtij sezoni (Hole et al. 2002);
 Mundësia e lehtë e sigurimit të grupeve homogjene për nga mosha dhe gjinia;
 Pozita në maje të piramidës së zinxhirit të ushqimit;
 Metabolizmi intensiv i tij (numri i të rrahurave të zemrës 460/min, në gjendje
qetësie, kurse në raste të fluturimeve edhe deri në 1000 rrahje/min).
 Jeta e shkurtër (jetojnë 2-3 vjet, rrallëherë deri në 7 vjet (në kushte të rritjes në
kafaz);
 Kozmopolitizmi (jetojnë në të gjitha mjediset e planetit mungojnë vetëm në pole).
 Kostoja relativisht e lirë e sigurimit të ekzemplarëve të mjaftueshëm për
eksperiment.
Harabeli i shtëpisë (Passer domesticus) është anëtar i familjes Passeridae, me gjatësi
prej 160-165 mm (me hapje të krahëve deri në 210-255 mm) dhe me peshe trupore 20-30
gramë. Karakterizohet me shqisë të madhe të të dëgjuarit, shikim të rëndë dhe sqep të
mprehtë. Harabelat meshkuj kanë në pjesën e përparme të qafës, shiritin me ngjyrë të
zezë (veçanërisht vjen në shprehje, gjatë kohës së ndërtimit të çerdheve) çka nuk është i
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pranishëm tek gjinia femërore. Harabeli i shtëpisë (Passer domesticus) historikisht, njihet
si një prej shpendëve që ka pasur marrëdhënie shumë të afërta me njeriun (nga gjitha
shpendët e egra, ai është zogu me i lidhur me njeriun) dhe njihet si zogu që ka
shpërndarjen më të madhe në planet (Crick, 2002; Vincent, 2005). Në zonat përreth
vendbanimeve humane, ata shpesh formojnë koloni të lirshme, zakonisht në 10-20 çifte.
Zogjtë brenda kolonisë janë të shoqërueshëm dhe shpesh mblidhen në shkurre, lahen,
luftojnë, grinden dhe kullosin bashkë, veçanërisht në sezonin e jombarështimit
(Summers-Smith, 1999).
Harabelat janë zogj me banim të përhershëm në zonën ku jetojnë dhe janë shumë
sedentarë. Periudha e shumimit kryesisht zgjat nga marsi deri në gusht. Foletë i ndërtojnë
në vrima të ndërtesave apo diku tjetër në zonën e kulmit të një shtëpie. Në fole kanë tre
deri në pesë vezë. Faza e inkubimit të vezëve zgjat 10-14 ditë (femra dhe mashkulli janë
të përfshirë në procesin e inkubimit, secili nga disa minuta) dhe të vegjlit qëndrojnë në
fole rreth 15 ditë. Të vegjlit e tyre, sa janë në fole, i ushqejnë me invertebrorë,ndërsa me
pastaj si të rritur, ushqehen me fara të ndryshme, e cila dietë përbën 96 % te ushqimit
ndërsa shtesa tjetër përmban insekte dhe gurë të vegjël. Të dy zogjtë prindër janë të
përfshirë në mënyrë të barabartë në sigurimin e zogjve të vegjël (Vincent, 2005).
Sot, harabeli i shtëpisë (Passer domesticus) është objekt kërkimor në shumë
studime, duke përfshirë njohjen e veprimit të shumë mekanizmave fiziologjikë të tij ndaj
efekteve të dëmshme të ndotësve mjedisorë, studimet neurobiologjike, sjelljen dhe
mënyrën e shpërndarjes së tyre. Një numër i madh i studimeve demonstrojnë ndikimin e
ndotësve mjedisorë (metaleve të rënda) dhe interferimin e tyre në zhvillimin dhe shumë
aspekteve funksionale në organe të ndryshme të harabelit (Gragnaniello et al. 2001;
Elezaj et al. 2012; Swaileh and Sansur, 2006; Kekkonen et al., 2012; Bichet et al. 2013;
Albayrak et al. 2011; Bounagua et al. 2014; Duenas et al. 2013). Harabeli i shtëpisë
(Passer domesticus) është përdorur si objekt hulumtimi në studime lidhur me sjelljen e
tyre gjatë kohës se çiftëzimit, vdekshmërinë e embrioneve dhe sëmundjet e shkaktuara
nga parazitë të ndryshëm, gjetjen e habitateve të reja, shpërndarjen dhe variabilitetin
gjenetik, proceset riprodhuese (Anderson et al. 2006; De Laet dhe Summers-Smith, 2007;
Kekkonen et al. 2012; Robinson et al. 2005; Hoi et al. 2010; Pinowski et al. 1994;
Dawson et al. 2012; Christine et al. 2014; Chastel et al. 2002; Peach et al.2008; Jensen et
al. 2004; Balmori et al. 2007).
Studimet e bëra me shpendë tregojnë se zogjtë (shpendët e imte) arrijnë t‘i
përceptojnë tingujt në një gamë të ndryshme të frekuencave nga njerëzit dhe brejtësit
laboratorikë. Përderisa njerëzit arrin te dëgjojnë frekuenca te valëve në shkallen prej 0,28 kHz, shpendët që i takojnë rendit Passerines (harabeli i shtëpisë – Passer domesticus, i
takon këtij rendi) kanë një gamë të ngushtë te dëgjimit, më të mirë në shkalle nga 1 deri
ne 5 kHz (Dooling 2002; Heffner 1998). Zbulimet e fundit treguan se harabelat janë në
gjendje të dëgjojnë gjëmimet e shkaktuara nga erërat e forta – Tornadot. Shkencëtarët nga
Universiteti i Kalifornias, Tenessit dhe Minesotas treguan që ajo që i paralajmëron zogjtë,
besohet te jete gjëmimi i ulet qe prodhojnë tornadot, një tingull që njeriu nuk e dëgjon.
Zhurma në këto nivele udhëton për mijëra kilometra dhe mund të shërbejë si një sistem
paralajmërimi për kafshët. Studimet e bëra në terren treguan se pas largimit të harabelave
një numër i madh tornadosh kishin goditur disa zona në SHBA-në qendrore, duke
shkaktuar një numër të madh viktimash në njerëz (Streby et al. 2015).
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1.3. Biomarkerët biologjikë
Në vitet e fundit, biomarkerët janë treguar të jenë një mjet i mirë në zbulimin e
ndryshimeve të hershme biologjike të shkaktuara nga ndotja e mjedisit (Eeva et al. 2000).
Biomarkerët ose markerët biologjikë paraqesin një ndryshim të detyruar ksenobiotikë në
strukturat dhe funksionet qelizore ose biokimike, që mund të maten në një sistem
biologjik ose mostër (Silbergeld et al. 1994). Biomarkerët e përcaktuar duhet të tregojnë
atë se a ka qenë organizmi i ekspozuar ndaj ndotësve të caktuar mjedisor. Biomarkerët
dallojnë nga ata që janë shumë specifikë të tillë si enzimi (ALAD) acidi aminolevulinik
dehydratase, aktiviteti i të cilit inhibohet në sasi të vogla të plumbit dhe ata që janë jo
specifike, domethën efektet e shfaqura në sistemin hematologjik, imunitar ose në
molekulën e ADN-së që mund të shkaktohen nga një shumëllojshmëri e gjerë e agjentëve
kimikë. Biomarkerët më të studiuar përfshijn ndryshimet në disa parametra të gjakut,
ndryshimet në aktivitetin specifik të enzimave, vlerat e ndryshueshme të proteinave,
stresi oksidativ i shkaktuar nga metalet e rënda, paraqitja e antitrupave specifike kundër
ksenobiotikëve të ndryshëm (Duffus et al. 2006).

1.3.1. Parametrat biokimikë
Secila qelizë në një organ, ka një funksion specifik dhe enzimat e pranishme i
mundësojnë të kryejnë atë funksion. Kur integriteti qelizor shkatërrohet, enzimat qelizore
lirohen në serum ose plazmë dhe aktiviteti i tyre mund të matet, duke treguar vlera të
caktuara diagnostike. Parametrat biokimikë mund të përdor si indikator të gjendjes
fiziologjike tek shpendët. Vlerat mund të ndryshojnë tek llojet e ndryshme sipas; moshës,
gjinisë, sezonës, shtrirjes gjeografike, ushqimit dhe veprimit të toksikanteve të ndryshëm
mjedisor (Islam et al. 2004). Shumë analiza kimike kryen në plazmë, edhe pse testimi
gjithashtu mund të kryhet edhe në serum. Arsyeja për këtë është se mbledhja e serumit
nga zogjtë, shpesh na jep sasi shumë të vogël të mostrës në krahasim me atë që mund të
merret nga plazma. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur mbledhjen e gjakut nga
shpendët shumë të vogla. Gjithashtu, serumi i shpendëve shpesh mpikset pas marrjes së
gjakut dhe mostrat bëhen shumë të vështira për t‘u analizuar; prandaj, plazma është e
preferuar për të kryer analizat rutinë të parametrave biokimikë të zogjve.
Dehidrataza e acidit δ aminolevulunik, D-AAL (EC 4.2.1.24)
Dehidrataza e acidit δ-aminolevulinik (D-AAL) ose porfobilinogjen sintetaza (EC
4.2.1.24) është enzim thelbësor në rrugën e biosintezës se hem-it, rrugë e cila formon
porphobilinogjenin (PBG) përmes kondensimit të dy molekulave të acidit δaminolevulinik - ALA (Gürer dhe Ercal, 2000), fig. ww. Aktiviteti D-AAL në gjak
inhibohet shumë shpejt nga ekspozimi i plumbit, prandaj, përcaktimi i aktivitetit te tij në
gjak është një nga biomarkerët më të dobishëm dhe të qëlluar për vlerësimin e ekspozimit
të plumbit (Dieter et al 1976. Scheuhammer 1987a, b). Inhibimi i aktivitetit të DAAL-së,
nga plumbi, bëhet me lidhjen e tij me grupet sulfhidril, në pjesën aktive të DAAL-se, ku,
zinku, normalisht, është i lidhur për grupin tek të sulfhidrilit. Plumbi e stimulon enzimin
mitokondrial, sintetazën e acidit aminolevulinik (SAAL), në raste të vlerës së Pb në gjak
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me rreth 40 µg/dL. Si rezultat i inhibimit të aktivitetit të enzimit D-AAL dhe stimulimit
të aktivitetit të enzimit SAAL, bëhet akumulimi i AAL-së (acidi aminolevulonik) në
gjak, urinë dhe në inde të buta (ATSDR, 199b). Nëse aktiviteti i DAAL inhibohet në
gjak, ajo është një tregues i qartë i pranisë së konsiderueshme të plumbit, por matjet e
aktivitetit të DAAL nuk japin informacion për praninë e ndotësve të tjerë në mjedis
(Sakai et al. 1996, Sakai dhe Morita 1996, Sakai 2000). Është raportuar që vlerat e ulta të
Pb në gjak (15 µg/dl) është e mjaftueshme që të inhibojë aktivitetin e këtij enzimi, ku
efektet inhibuese mund të rezultojnë në shfaqjen e anemisë (Zhao et al. 2007). Në kafshë,
aktiviteti DAAL është matur në zogj të ndryshëm (Johnson et al. 1999, Strom et al. 2002,
Elezaj et al. 2012; Beyer et al. 2004, Vanparys et al. 2008).
Plumbi (Pb) mund të ndikojë negativisht në sintezën e hemit duke inhibuar tri
enzime të cilat katalizojnë hapin e dytë, gjashtë dhe final, respektivisht ndikojnë në
biosintezën e hemit – δ-DAAL, koproporphobilinogjen oksidazën dhe ferrohelatazën
(Kelada et al. 2001).
Sukcinil CoA + Glycine

Pb

ALA sintetaza

Në mitokondrie

δ – Acidi aminolevulunik (ALA)
dehidrataza e acidit δ aminolevulunik (DAAL )

Pb

Porphobilinogjeni (PBG)
Uroporphyrinogjeni I

Uroporphyrinogjeni II

Në citoplazmë

Coproporphyrinogjeni III

Protoporhyrin IX
Fe2+
Ferrochelataza

Pb

Në mitokondrie

Heme
Fig 1-2: Plumbi inhibon aktivitetin e dehidratazës së acidit δ aminolevulunik dhe sintezën
e Hemit.
Vendi ku Plumbi (Pb) inhibon enzimin (DAAL) dhe sintezën e Hemit
Akumulimi qelizor i dehidratazës së acidit δ-aminolevulinik (D-ALA), që vjen nga
ndalimi i aktivitetit të acidit aminolevulunik (ALA) nxit gjenerimin e trupave reaktiv të
oksigjenit (ROS), duke shkaktuar stresin oksidativ qelizor (Ahamed et al. 2007a;
Halliwell et al. 2007). Shpendët mund të jenë më të ndjeshëm se gjitarët nën veprimin e
plumbit në aktivitetin D-AAL në gjak. Te rosat, për shembull, inhibimi i D-AAL është
më i shpejtë, krahasuar më gjitarët, për tri arsye.
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Së pari, aktivitetet metabolike janë më të mëdha tek eritrocitet me bërthamë se sa
tek eritrocitet e njeriut.
Së dyti, rosat, kërkojnë sintezën e porfirinës, jo vetëm për prodhimin e
hemoglobinës (si tek njerëzit) por edhe për prodhimin e enzimave të frymëmarrjes.
Së fundi, gjysmë-jeta e eritrociteve është më e shkurtër te rosat (40 ditë) sesa tek
njerëzit, 120 ditë (Dieter et al. 1976).

Aspartat aminotransferaza (AST; EC 2.6.1.1)
Aktivitet i lartë i saj është regjistruar në mëlçinë e zogjve, plazmë, muskujt skeletor,
muskulin e zemrës, tru dhe veshkë (Franson et al. 1985; Lumeij et al. 1987, 1994).
Shpërndarja e AST në inde ndryshon te kafshët e ndryshme, duke bërë interpretimin e
vlerave të AST mjaft të ndryshueshme. Në përgjithësi, rritja e aktivitetit të AST në
plazmë të shpendëve është e madhe, atëherë kur vlerat janë më të larta se 275 IU/L.
Aktiviteti i AST në plazmë konsiderohet i lartë atëherë kur vlerat e aktivitetit janë më të
mëdha se 800 IU/L. Aktiviteti në këtë shkallë është pasojë e sëmundjeve të rënda
hepatike, veçanërisht kur shfaqet biliverdinuria ose biliverdinemia. Megjithatë, rritja e
aktivitetit të AST nuk jep informacion në lidhje me funksionin hepatik. Është e
nevojshme të vlerësohen edhe analiza të tjera që dallojnë aktivitetin AST në muskuj dhe
lëndimet e mëlçisë.
Alanine aminotransferaza (ALT; EC 2.6.1.2)
Aktiviteti i saj është regjistruar në mëlçi, muskuj skeletikë, ne shumë inde të tjera të
zogjve dhe në rrjedhjet e gjakut, kur indet e tilla janë dëmtuar (Franson et al. 1985;
Lumeij et al. 1987, 1994). Aktiviteti i AST në plazmë, llogaritet të jetë një test specifik në
dëmtimet hepatocelulare tek shpendët. Aktiviteti i AST në shumicën e llojeve të
shpendëve normalë sillet nga 19 deri në 50 IU/L.

Fosfataza alkaline (FA; EC 3.1.3.1)
Aktiviteti i fosfatazës alkaline ndodh në shumë inde, duke përfshirë eshtrat,
sistemin intestinal dhe aktivitetet e rritura te FA vijnë si rezultat i prodhimit të shtuar
qelizor. Aktiviteti i FA në plazmë të shpendëve së pari vjen nga aktivitetet osteobllastike.
Prandaj, rritja e aktivitetit te FA në plazmë është e lidhur me proceset e rritjes së eshtrave,
hyperparathyroidizmin, shërimin e frakturave dhe gjendjet e ndryshme të kalcifikimit.
Aktiviteti i FA nuk është i përshtatshëm për të detektuar sëmundjet hepatobiliare tek
shpendët. Aflatoksina B1 shkakton nekrozën e mëlçisë dhe hiperplazin e kanaleve të bilies
por dëmtimet e tilla nuk kanë shkaktuar rritjen e aktivitetit të FA në plazme të pëllumbit
(Culumba livia), papagallit (Nymphicus hollandicus), hutit (Bubo virginianus) dhe
shqiponjës (Buteo jamaicensis). Aktiviteti i FA në plazmë duket se është indikator
sensitiv i sëmundjeve intestinale të tilla si infeksionet zorrore në deudenum, jejunum dhe
cekum (Kogut et al. 1993).
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Proteinat totale
Përqendrimet normale të proteinave totale në plazmë te shpendët është më e vogël
se sa te gjitarët, përgjithësisht ajo variron nga 2.5 deri 4.5 g/dl (25-45 g/L). Albuminat
përfaqësojnë 40-50% të proteinave totale tek shpendët (prodhohen në mëlçi). Proteinat
tjera që prodhohen në mëlçi përfshin transportin proteinor, proceset koaguluese,
fibrinogjenin, enzimet dhe hormone. Imunoglubulinat e prodhuara nga limfocitet B
përfaqësojnë një komponent të rëndësishëm të përqendrimit te proteinave totale në
plazmë. Eksperimentet e bërë kanë treguar se përqendrimi i proteinave totale rritet para
prodhimit të vezëve tek shpendët.

1.3.2. Parametrat hematologjikë
Vlerat normale për parametrat hematologjikë të secilit lloj të shpendëve kanë një
shtrirje të gjerë për shkak të ndikimit të faktorëve të ndryshëm (brendshëm dhe të
jashtëm). Gjaku i të gjithë shpendëve përmban eritrocite, leukocite dhe trombocite. Për
dallim nga gjitarët, qelizat e pjekura nga secila prej këtyre linjave ruajnë bërthamën e tyre
gjatë gjithë jetës së qelizës.
Eritrocitet (rruazat e kuqe të gjakut)
Eritrocitet e pjekura të shpendëve në përgjithësi janë më të mëdha se eritrocitet e
gjitarëve, por më të vogla se eritrocitet e amfibeve. Eritrocitet e shpendëve ndryshojnë në
madhësi, varësisht nga lloji, por në përgjithësi dimensionet shkojnë nga 10,7 × 6.1 µm
dhe 15.8 × 10.2 µm (Sturkie et al. 1986). Eritrocitet e pjekura të shpendëve janë eliptike
me bërthamë të vendosur në qendër. Kromatina bërthamore është uniforme dhe bëhet
gjithnjë më e kondensuar me rritjen e moshës. Ndryshimet në madhësinë e eritrociteve të
shpendëve përfshijnë: mikrocitozën, makrocitozën dhe anisocitozën. Vlerat normale
referente të eritrociteve të shpendëve ndryshojnë, por sillen rreth 2.4 deri 5.0 x 106/µL.
Sasia e përgjithshme e eritrociteve tek shpendët tenton të jetë më e madhe tek gjinia
mashkullore se te ajo femërore. Arsye për këtë mund të jetë ndikimi hormonal, ku
estrogjenët kanë efekt supresor tek eritropoeza, ndërsa androgjenët dhe tiroksina
stimulojnë eritropoezën. Helmimet me metale të rënda, sidomos helmimet me plumb dhe
zink, mund të rezultojnë në paraqitjen e eritrociteve të papjekura dhe anormale në gjakun
periferik (Katavolos et al. 2007; Levenwood et al. 2000; Mitchell et al. 2001; Pattee et al.
2006). Eritrocitoza rrallë është regjistruar tek shpendët (Taylor et al. 1987).

Leukocitet (rruazat e bardha të gjakut)
Në gjakun e shpendëve, leukocitet përfshijnë: limfocitet, monocitet, dhe
granulocitet. Granulocitet klasifikohen si heterofile, eozinofile, dhe bazofilet. Heterofilet
janë granulocitet më të përhapura në gjakun e shumicës së shpendëve. Citoplazma
normale e heterofileve të pjekura e pangjyrë dhe përmban granula eozinofile (portokalli
të errët në ngjyrë kafe-kuqe) e ngjyrosur me teknikën Romanowsky. Bërthama e
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heterofileve të pjekura është e ndarë në lobe (zakonisht dy deri në tri sosh) me kromatinë
të kondensuar (Lucas et al. 1961).
Heterofilet e shpendëve konsiderohen të jenë funksionalisht ekuivalente me neutrofilet e
gjitarëve, megjithatë, ka dallime. Ato marrin pjesë në mënyrë aktive në lezionet
inflamatore dhe ato kanë rol fagocitar. Granulat citoplazmatike të heterofileve përmbajnë
lizozimë dhe proteina të nevojshme për aktivitet baktericid edhe pse disa lloje të
shpendëve, të tilla si pulat, kanë heterofile që nuk kanë aktivitet të peroksidazës
(Dieterien-Lievre, 1988; Andreasen et al. 1990; Brune et al. 1973; Daimon et al. 1977;
Howard et al. 2002; Pinneall et al. 1975; Topp et al. 1972).
Ndryshimet toksike në heterofile të shpendëve përfshijnë vakualizimin, bazofilinë
citoplazmike, degranulimin dhe degjenerimin e bërthamës qelizore. Shkaqet e
përgjithshme të shfaqjes se leukocitozës tek shpendët përfshijnë inflamacionin, i cili
mund të jetë i lidhur me infeksione nga parazitë të ndryshëm, helmime me metale të
rënda (zinku), hemorragji në zgavër trupore, neoplazma me rritje të shpejtë dhe leukemi
(Latimer et al. 1988; Clark et al. 2008).
Hematokriti
Hematokriti është raporti në mes qelizave të kuqe të gjakut (eritrociteve) krahasuar
me vëllimin e përgjithshëm të gjakut (Harrison & Harrison 1986). Hematokriti ka dy
komponentë: madhësinë dhe përqendrimin e eritrociteve (Bearhop et al 1999). Vlera
hematokritit shumë shpesh përdoret si një tregues i gjendjes së shpendëve të egër (Saino
et al 1997a, Ots et al. 1998). Faktorët, duke përfshirë moshën, gjininë, kushtet
riprodhuese, lartësinë gjeografike, sezonën, sëmundjet parazite, të ushqyerit, që
supozohen të jenë shkaktarë të ndryshimit të vlerave të hematokritit tek shpendët e egra.
Campbell (1994) arriti në përfundimin se vlerat e zvogëluara të hematokritit nën 35% te
shpendët mund të jetë një tregues i anemisë. Rritja e hematokritit mbi vlerën 55% te
shpendët, konsiderohet të jetë policitemi (Campbell, 1994), një gjendje në të cilën
ekziston një rritje e numrit te eritrociteve ne qarkullimin e gjakut. Kjo mund të ndodhë
për shkak të uljes së vëllimit total të plazmës (policitemia relative) ose rritja në vëllim te
eritrociteve (policitemia absolute).
Policitemia relative tek shpendët është e lidhur zakonisht me përqendrimin e gjakut,
shkaktuar nga dehidrimi (Fudge 2000). Megjithatë, policitemia absolute te shpendët, si
duket është një adaptim ndaj hipoksisë akute që shkakton rritjen e prodhimit të
eritropoetinës (Palomeque et al. 1980, Fudge 2000). Vlerat normale te shpendët sillen në
mes të 35 dhe 55% (Campbell 1994). Vlerat e ulëta të hematokritit mund të rezultojnë jo
vetëm nga anemia, por edhe nga faktorë të tjerë natyror (ndotës mjedisorë).
Hemoglobina
Prodhimi i eritrociteve është një proces i vazhdueshëm i cili varet nga frekuenca e
ndarjes qelizore si dhe sinteza e hemoglobinës. Hemoglobina është përbërësi kryesor në
citoplazmën e eritrociteve. Ajo është një proteinë tetramere e përbërë nga dy vargje
polipeptide α dhe dy β. Sinteza e hemoglobinës është e varur nga prodhimi i koordinuar i
proteinës globin dhe zinxhirëve të hemit. Sinteza e hemit kërkon përfshirjen e hekurit në
unazën e porfirinës (Ponka, 1997; Dessypris, 1999). Mungesa e hekurit, zakonisht është
rezultat i dietës apo humbjes se madhe të gjakut.
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Tek gjitarët dhe shpendët, subnjësitë e ndryshme polipeptide janë të koduara nga
grupe të ndryshme të gjeneve të vendosura në kromozome të ndryshme (Hardison 1998).
Hemoglobina e shpendëve është e ngjashme me atë të gjitarëve për dallim tek zinxhirët
proteinorë - globulinat (Dieterien et al. 1988).
Hemoglobina është e nevojshme për transportin efektiv të oksigjenit dhe dyoksidit
të karbonit në mes të mushkërive dhe indeve (Hsia, 1998). Në eritrocitet e shpendëve,
grupi fosfat influencon në afinitetin e hemoglobinës për oksigjen, gjë e cila dallon nga
gjitarët. Hemoglobina tek shpendët e rritur përmban mioinositol pentafosfatin, jo 2, 3
difosfogliceratin si tek gjitarët. Inositol pentafosfati ndikon tek hemoglobina të ketë më
pak afinitet për oksigjenin dhe duke e bërë ndarjen e tij më të shpejtë në inde. Kështu,
indet e shpendëve mund të marrin më shpejt oksigjenin nga hemoglobina se indet e
gjitarëve. Ksenobiotikët mund të ndikojnë në sintezën e zinxhirëve globin dhe të
ndryshojnë përbërjen e hemoglobinës brenda eritrociteve. Kjo, më së miri, është
demonstruar nga hidroksiurea, e cila është gjetur, që ndikon në rritjen e sintezës së
zinxhirëve G globin. Zinxhirët G globin janë përbërës normalë te hemoglobinës gjatë
zhvillimit të fetusit, të cilët më pastaj zëvendësohen me zinxhirët B në tetramerët e
hemoglobinës.

1.3.3. Biomarkerët histopatologjikë
Biomarkerët histopatologjikë janë të lidhur ngushtë me biomarkerët tjerë, meqenëse
ndotësit e ndryshëm toksikë ose jotoksik duhet t‘i nënshtrohen metabolizmit aktiv në
mënyrë që të shprehin ndryshime te mëdha në organizmin e prekur. Mekanizmi i veprimit
të ksenobiotikëve të ndryshëm mund të iniciojë aktivitetitin e enzimave të veçantë të cilët
mund të shkaktojnë ndryshime në proceset metabolike, duke çuar më tej në intoksikimin
qelizor dhe më në fund vdekjen e indit. Këto ndryshime manifestohen si nekroza dhe
lezione dhe ndryshime të tjera degjenerative në të cilat organizmi i përgjigjet me një
reagim inflamator mbrojtës (Velkova-Jordanoska et al. 2005).
Studimet histopatologjike që janë kryer, kanë ndihmuar në njohjen e marrëdhënies
në mes ndotësve dhe përgjigjjes biologjike të organizmit. Këto hulumtime janë provuar të
jenë një mjet i ndjeshëm për të zbuluar efektet e drejtpërdrejta të komponimeve kimike
brenda organeve të synuar të kafshët e ndryshme (Rozhaja et al. testise; Binkowski et al.
2013). Një nder përparësitë e këtij lloji monitorimi është se kjo kategori e analizimit të
organeve specifike të synuar, duke përfshirë mëlçinë, veshkat dhe testikujt, të cilat janë
përgjegjëse për funksionet vitale, të tilla si akumulimin dhe biotransformimin e
ksenobiotikëve, proceset e ndryshme sekretuese si dhe riprodhimin te shpendët (Kendall,
et al, 1981; literature).
Ndryshimet e indeve në organizmat e ekspozuar ndaj ndotjes mjedisore janë një
përgjigje funksionale, e cila jep informacion mbi natyrën dhe veprimin e ndotësve.
Mëlçia luan rol kryesor në sigurimin e hemostazës së organizmit dhe është organi kryesor
përgjegjës për detoksifikimin e ksenobiotikëve.
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1.4. Zonat e Studimit
1.4.1. Karakteristikat e ndotjes së qytetit të Mitrovicës
Qyteti i Mitrovicës shtrihet në veri të Kosovës, në bashkimin e lumenjve Ibër dhe
Sitnicë. Ekonomia e rajonit ka qenë e dominuar nga industritë metalurgjike, lidhur me
Kombinatin "Trepça". Kombinati ―Trepça‖ i referohej një konglomerati të industrive
metalurgjike që kanë operuar në pjesën veriore të Kosovës, ku përfshihen minierat,
flotacioni, shkrirja dhe përpunimi i mineraleve te Pb. Zona e studimit përmban depozita
sinjifikante polimetalike te Pb, Zn, Mn, Cr dhe depozita të rëndësishme te Pb dhe Zn
(Hyseni et al. 2010; Boisa et al 2013). Ndotja e mjedisit jetësor në Mitrovicë dhe rrethinë,
si problem ekologjik, kishte filluar nga viti 1925, atëherë, kur një kompani angleze kishte
blerë të drejtat për të shfrytëzuar rezervat e metaleve të rënda (Fresse et al. 2004).

Fig 1-3: Pamje nga zona e studiuar – Mitrovicë
Burimet kryesore të ndotjes industriale kanë pasur, në të kaluarën, si pikënisje
njësitë e ndryshme teknologjike (shkritorja, rafineria, flotacioni, fabrika e akumulatorëve
dhe fabrika e acidit sulfurik), të Kombinatit «Trepça», si dhe Fabrika e Plehrave
Superfosfate. Puna e këtyre reparteve bëri që qyteti i Mitrovicës (me rrethinë), të jetë një
ndër qytetet më të ndotura në Evropë. Nga tymtari i lartë, në Zveçan, brenda vitit, në
atmosferë, emitoheshin rreth 1.500 tonë pluhur, i cili përmbante deri në 60% plumb.
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Gjatë vitit 1989, nga ky kombinat janë emituar në atmosferë 660 tonë plumb. Përveç nga
tymtari kryesor (300 m i lartë), plumbi dhe metalet e tjera (kadmiumi, zinku, bakri, etj.),
emitoheshin në ajër edhe nga tymtarët e rafinerisë së vjetër të plumbit, nga furrat e
shkritores, si dhe me emetim difuzivo-fugativ. Emetimi difuzivo-fugativ merrte pjesë me
50% në emetimin e gjithë mbarshëm të plumbit, gjë që ndikonte dukshëm në kualitetin e
ajrit, në Mitrovicë dhe rrethinë. Gjatë korrikut të vitit 1981, përqendrimi i plumbit në
ajrin e këtij rajoni kishte arritur një vlerë të lartë të përqendrimit, prej 97,2 µg/m3
(Bejtullahu dhe bashkëp., 1984), vlerë që është rreth 50 herë më e lartë sesa përqendrimi i
lejuar maksimal (PML) te ne (2,0 µg/m3), ose 100 herë më shumë se PML (1,0 µg/m3),
në Zvicër (Ewers dhe Schlipkoter, 1991).
Sipas të dhënave të Shllakut (1990), 70% e vlerave të plumbit, shënuar nga matjet e
bëra në ajrin e qytetit të Mitrovicës në vitin 1989, (janar-maj) i tejkalojnë vlerat e lejuara
maksimale. Kjo ndotje enorme e atmosferës në këtë rajon solli si pasojë ndotjen e tokës,
të ujit, prandaj, edhe kontaminimin e bimëve, të shtazëve dhe të njeriut. Sasi të mëdha të
plumbit dhe të zinkut depozitohen në tokë. Edhe pse, në shumicën e rasteve, plumbi
lidhet në formë imobile për thërrmija të tokës, prapë, mbetet një sasi që bimët e marrin
nëpërmjet sistemit rrënjor.
Përqendrime të larta të plumbit janë konstatuar edhe në spinaq - 145,8 µg/g të
masës së thatë (m.th.), në qepë - 17,35 µg/g m.th., në patate - 16,2 µg/g m.th., dhe, në
jonxhë - 72,5 µg/g m.th. (Deda dhe bashkëp., 1996). Përqendrimi i plumbit në gjakun e
punëtorëve të Kombinatit ―Trepça‖, fëmijëve dhe shtazëve të atij rajoni, është në rritje të
përhershme (Berisha dhe bashkëp., 2000., Balaj dhe bashkëp., 1996; Elezaj dhe bashkëp.,
2007).
Nga kjo del se përcjellja e gjendjes shëndetësore të popullatës, të shtazëve
shtëpiake, si dhe përcjellja e gjendjes së ajrit, ujit, tokës dhe të artikujve ushqimorë,
duhet të jetë permanente dhe e domosdoshme, në mënyrë që të merren masa kundër
ndotjes së mjedisit.

1.4.2. Karakteristikat e ndotjes së qytetit të Drenasit
Qyteti i Drenasit shtrihet 20 kilometra larg nga Prishtina (kryeqyteti i Republikës së
Kosovës). Sipërfaqja e përgjithshme e komunës se Drenasit është 290 km2 apo 2.66% e
territorit të përgjithshëm të Kosovës. E gjithë zona, përbëhet nga 42 vendbanime dhe
është e rrethuar me malet e Berishës, Kasmaqit, Qiqavicës, Goleshit dhe Lipovicës
(Blinajës). Sipas vlerësimeve të fundit tani janë mbi 73.300 banorë. Dendësia e popullsisë
është 284 banorë në 1 km2. Kompleksi i Ferronikelit është i lokalizuar në qytetin e
Drenasit, në Kosovën qendrore. Fabrika ka filluar operimin në vitin 1984 dhe u mbyll
përkohësisht në vitin 1998, gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë. Ferronikeli ka tri
miniera të hapura: minierën e Dushkajës me rezerva të vlerësuara prej 6.2 milionë tonë
xehe; minierën Suka me 0.8 milionë tonë dhe minierën në Gllavicë me 6,8 milionë tonë.
Ferronikeli është prodhuesi i tretë më i madh industrial në Kosovë pas Kombinatit
―Trepça‖ dhe Kombinatit Elektroenergjetik ―Kosova‖. Shkritorja e Ferronikelit është e
njohur për prodhimin përfundimtar të nikelit dhe hekurit.
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Fig 1-4: Pamje nga zona e studiuar – Drenas
Në përpunimin metalurgjik, mineralet bazë trajtohen, duke dhënë produktet me
strukturën e mëposhtme kimike: Ni + Co = 1.2%; Fe = 26.0%; SiO2 = 47.0%; CaO =
2.5%; Cr2O3 = 1.2%; MgO = 11.0%. Skrumi (balta) e prodhuar ka strukturë kimike si
më poshtë: Ni – 0.08%; SiO2 nga 55-57 %; MgO - 10.0%; Fe ne total - 20%; Ca - 4.0%.
Kapaciteti i shkritores në linjat teknologjike (furrat e shkrirjes) është rreth 12,000 t Ni/vit
(Rizaj et al. 2008). Prodhimi në Ferronikel karakterizohet me një numër të madh të
ndotësve që emitohen në ajër, si dhe në ujë. Shkalla e ndotjes është e varur nga masat
mbrojtëse që janë të instaluara në fabrikë si dhe nga forma e menaxhimit të tyre. Gjatë
procesit teknologjik rreth 80% ndahet në slag, i cili depozitohet në deponi të hapura.
Sipërfaqja e minierave dhe e deponive të hapura në vitin 1991 zënë një hapësirë
prej 1700 ha (Shllaku et al. 1992; Ibrahimi et al. 2010). Ndotësit më të rëndësishëm të
liruar nga prodhimi i ferronikelit janë gazrat dhe partikulat, të cilat lirohen nga tymtari i
shkritores. Gazrat e liruar përmbajnë metale të rënda si: nikel, bakër, plumb, arsen etj.
(Mehmetaj et al. 2001).Vitet e fundit, shkritorja e Ferronikelit është privatizuar dhe është
e njohur si "New CO Ferronickel".
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KAPITULLI II
MATERIALI DHE METODA

2.1. Mbledhja e mostrave dhe përgatitja

Në periudhën e pranverës (viti 2014), një numër i përgjithshëm prej 60 harabelave
të shtëpisë (Passer domesticus) ishin mbledhur në qytetin e Mitrovicës dhe Drenasit
(lokalitete me ndotje industriale) dhe në fshatin Ujmirë (lokalitet kontroll / zonë
referente). Në çdo lokalitet, në muajt: maj dhe fillim qershori janë zënë individë të
popullatës së harabelit (Passer domesticus), te gjinisë mashkullore (gjithsej 60 individë,
20 për çdo lokalitet).
Zënia e harabelave është bërë me rrjetë speciale me presion. Në shumicën e rasteve,
harabelat janë zënë në orët e hershme të mëngjesit, në mënyrë që të evitojmë ndikimin e
mundshëm të dietës ditore në parametrat e analizuar.
Pas zënies së harabelave, në lokalitetet e caktuara, ata janë transportuar përmes
kutive të vrimuara deri në laboratorin e ekotoksikologjisë, në departamentin e Biologjisë.
Pas narkotizimit, ka filluar marrja e gjakut (fig. 2-1) nga harabelat (përafërsisht 1 ml), më
pas zogjtë janë sakrifikuar dhe është bërë izolimi i indeve (mëlçi, veshkë, testikuj, femur
dhe tibi).

Fig 2-1: Pamje gjatë marrjes së gjakut tek harabeli (Passer domesticus) në laborator
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2.2. Metodat
2.2.1. Analiza e parametrave biokimikë
Mostrat e gjakut janë marrë nga zemra me shiringë të heparinizuar dhe janë bartur
në eppendorf epruveta/e kaftë (2 ml) që kanë përmbajte 0.02 ml qeparinë/ml gjak. Duke
marrë parasysh peshën e vogël të harabelit (mesatarja 24.5 g), ne kemi arrit të marrim nga
një individ sasi të gjakut 0.8 – 1.0 ml gjak. Mostrat e gjakut janë centrifuguar 3000-3500
rrutollime për 10 min.
Pas centrifugimit është marrë plazma e gjakut dhe është ruajtur në frigorifer (48 h)
në temperaturë -20 0C. Parametrat biokimikë janë analizuar duke përdor autoanalizerin
automatik (Ciba Express 550). Analizat biokimikë të gjakut me metode automatike janë
bërë në laboratorin Medi-Lab në Prishtinë.
Në plazmë u analizuan: alanin aminotransferaza (ALT; ec 2.6.1.2), aspartat
aminotransferaza (AST; EC 2.6.1.1); fosfataza alkaline (ALP; EC 3.1.3.1); proteinat
totale, nikeli në plazme.
Llogaritja e aktivitetit të enzimit (ALT) është bërë sipas formulës, 365 nm:
U/L = ∆A/min x 3235.
Llogaritja e aktivitetit të enzimit (AST) është bërë sipas formulës, 365 nm:
U/L = ∆A/min x 3235.
Llogaritja e aktivitetit të fosfatazës alkaline (FA) bëhet sipas formulës, 405 nm:
U/L = ∆A/min x 27511.
Llogaritja e përqendrimit të proteinave totale në plazmë bëhet sipas formulës,
546nm: C = 190 x ∆A g/l

Fig 2-2: Pamje nga analizeri automatik (Ciba Express 550)
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Aktiviteti i enzimit D-AAL ( E.C. 4.2.1.24) në gjak është përcaktuar me metodën e
standardizuar evropiane (Berlin dhe Schaller, 1974). Mostrat e gjakut janë marrë nga
zemra, me shiringë të heparinizuar dhe janë bartur në epruvetë për centrifugim, e cila,
paraprakisht, është errësuar me folie alumini dhe kanë përmbajtur 0,02 ml heparinë/ml
gjak.
Analiza është bërë në këtë mënyrë: në tri epruveta centrifugimi, me nga 2,6 ml ujë
të dejonizuar, janë shtuar nga 0,4 ml gjak. Gjaku është përzier mirë. Pastaj, epruvetat janë
vendosur në banjo ujore, për 10 minuta, në temperaturë prej 37oC. Njëra prej tri
epruvetave ka shërbyer si provë e verbër, kurse, dy epruvetat e tjera, si mostra paralele
për përcaktimin e aktivitetit të enzimit D-AAL.
Në epruvetën provë e verbët janë shtuar 2,0 ml të tretjes 10% të acidit treklor
acetik (ATA). Në të tri epruvetat janë shtuar nga 2 ml të substratit 0,01 M të acidit
aminolevulinik të përgatitur në puferin fosfat (pH=6,40 ± 0,01) dhe janë përzier mirë. Të
tri epruvetat, sërish, janë vendosur në banjon ujore, në temperaturë 37oC ± 0,2oC, në
kohëzgjatje prej 60 minutash. Koha e inkubimit është llogaritur nga momenti i shtimit të
substratit të acidit aminolevulinik (AAL).
Pas 60 minutash të inkubimit, në të dy epruvetat paralele të dedikuara për
përcaktimin e aktivitetit të D-AAL, janë shtuar nga 2 ml tretje 10% të TCA. Pastaj, të tri
epruvetat janë centrifuguar për 10 minuta, me nga 3000 rrot./min. Pas centrifugimit, nga
çdo epruvetë janë marrë nga 2,0 ml supernatant i pastër dhe është bartur në tri epruveta të
tjera; ku, në secilën prej tyre janë shtuar nga 2,0 ml reagens të freskët të Ehrlich-ut. Pas
10 minutave është lexuar absorbcioni, në krahasim me H2O-Re, për secilën epruvetë
veçmas, në spektrofotometër në gjatësi valore 555 nm. Analiza e D-AAL, është bërë në
laboratorin e ekotoksikologjisë, Departamenti i Biologjisë.
Aktiviteti i enzimit D-AAL është shprehur për litër të eritrociteve, sipas barazimit:
A555 e korrigj.
D-AAL (U/LE) =------------------ x 1881,7
% Hct
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2.2.2. Analiza e parametrave hematologjikë
Analiza e hematokritit dhe hemoglobinës
Mostrat e gjakut janë marrë nga zemra me shiringë të heparinizuar dhe janë bartur
në eppendorf epruveta/e kaftë (2 ml) që kanë përmbajte 0.02 ml heparine/ml gjak.
Parametrat hematologjikë janë analizuar me metodë automatike (duke përdor analizerin
automatik - Ciba Express 550). Vlera e hematokritit, sasia e hemoglobinës, numri i
eritrociteve dhe numri i leukociteve janë analizuar edhe me metodë manuale.
Sasia e hemoglobinës në gjak është përcaktuar me metodën e cianmethemoglobinës
(Kampen dhe Zijlstra, 1961) me reagensa të gatshëm të firmës gjermane Human. Pas
marrjes së gjakut prej zemrës, 0,02 ml gjak janë vendosur në eprovet, me tretësirë 5,0 ml
tretësirë të punës (0,5 mmol/L heksacianoferat (III), 0.6 mmol/L cianur kalium dhe 1.0
mmol/L bikarbonat natrium, të gjitha të tretura në 500 ml ujë të destiluar). Pas 3-5
minutash lexohet absorbanca në gjatësi valore (546 nm). Matet absorbanca e provës dhe e
standardit (5.0 ml tretje të standardit) në krahasim me provën e verbër (5,0) ml reagens të
punës). Sasia e hemoglobinës në gjak është shprehur në g/L, sipas formulës:
Ap
Hemoglobinë g/L = --------- x 150
As
Ap = absorbcioni i provës
As = absorbcioni i standardit
Standardi: Cianmethemoglobinë 0.6 g/L = Hemoglobinë 150 g/L

Vlera e hematokritit është përcaktuar me metodë të zakonshme (mikrohematokrit)
sipas Skerovic-Mijuskovic (1983). Gjaku i nxjerrë nga zemra është bartur në kivetë, në të
cilën paraprakisht është shtuar 0,02 ml heparin/ml gjak. Skaji i gypit kapilar është futur
në kivetë, në mënyrë që gjaku, sipas ligjeve të kapilaritetit, të hyjë në të. Pjesa e kundërt e
kapilarit (reth 15 mm) ka mbetur e zbrazët me qëllim që me nxehje në flakë, nga ajo
pjesë, ta mbyllim kapilarin. Kapilarët janë vendosur në centrifugë, ashtu që skaji i hapur i
tyre të jetë vendosur në drejtim të qendrës së saj për mikrohematokrit. Pastaj, kapaku
është mbyllur dhe mostrat janë centrifuguar 5 minuta në 12.000 rrot/min. Mbas
centrifugimit, kapilarët janë vënë në lexues dhe janë lexuar vlerat e hematokritit të
shprehura në përqindje.
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Llogaritja e numrit te eritrociteve në gjakun e harabelit
Nga eppendorf epruveta është marrë gjaku me ndihmën e melanzhereve për
numërimin e eritrociteve deri tek shenja 1. Maja e melanzherit pastaj futet në tretjen e
Hayemit dhe mbushet gjer te shenja 101 (zbutja 200 herë). Për numërimin e eritrociteve
është përdore komora Neubauer-it.
Numërimi i eritrociteve është bërë në 5 katrorë të mëdhenj (përkatësisht 80 katrorë
të vegjël). Numri i eritrociteve llogaritet në 1 litër gjak në bazë të formulës.
6
X 10
______________________________

Ex

E=

5 x 1/25 x 1/10 x 1/200
E= Ex X 1010
E= Numri i eritrociteve në L gjak,
Ex= Numri i eritrociteve të numëruara në 5 katrorë,
1/25= Sipërfaqja e një katrori të vogël,
1/10= Thellësia e komorës,
1/200= Zbutja e gjakut.
Llogaritja e numrit te leukociteve në gjakun e harabelit
Nga eppendorf epruveta është marre gjaku me ndihmën e melanzhereve për
numërimin e leukociteve deri tek shenja 1. Maja e melanzherit pastaj futet në tretjen e
Türcut dhe mbushet gjer te shenja 11 (zbutja 20 here). Për numërimin e Leukociteve
është përdore komora Neubauer-it.
Numërimi i leukociteve është bërë në 4 katrorë periferikë të komorës. Numri i
leukociteve llogaritet në 1 litër gjak në bazë të formulës.
6
X 10
_____________________

Lx

L=

4 x 1/10 x 1/20
L= Numri i leukociteve ne 1 L gjak,
Lx= Numri i leukociteve të numëruara në 4 katrorë,
4 = Numri i katrorit në të cilët janë numëruar leukocitet,
1/10= Thellësia e komorës,
1/20= Zbutja e gjakut.
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2.2.3. Përgatitja histologjike e indeve
Përgatitja histologjike e indeve të testikujve, veshkave dhe mëlçisë është bërë me
metodë te zakonshme sipas Švob-it (Švob M., 1974). Pas dekapitimit, harabelave u janë
marrë testikujt, veshkat, mëlçia dhe janë vendosur në formalinë 4%. Pas nxjerrjes nga
formalina, janë shpëlarë disa herë me alkool 70%, dhe janë vendosur në alkool 98%, për
24 orë dhe pastaj, në alkool 100%, për 2 orë.
Pas serisë së alkoolit, indet janë vendosur në kloroform për 2 orë, në termostat, në
temperaturë 570C, pastaj indet vendosën në parafinë, ku qëndrojnë për 48 orë. Pas 48 orë
qëndrimi në parafinë është bërë kallupimi i indeve në kaseta histologjike. Indet e
përgatitura janë prerë në mikrotom rrëshqitës 4 µm, dhe janë fiksuar në pllakën e
mikroskopit, të cilat, më parë janë lyer me të bardhë të vesë, me ç‘rast i janë nënshtruar
procedurës së ngjyrosjes me hematoksilinë-euzinë, sipas kësaj renditjeje:
Vendosen në termostat, për 30 minuta, në temperaturë 570C. Xylol I qëndron 10
minuta; Xylol II qëndron 20 minuta, pastaj, preparatet kullohen në letër filtruese (leckë)
dhe vendosen në alkool 100% dhe qëndrojnë për 10 minuta, e, në alkool 96% qëndrojnë,
po ashtu, për 10 minuta, ndërsa, në alkool 75%, 5 minuta. Preparatet shpërlahen me ujë të
destiluar (zhyten disa herë në kadë), pastaj, kullohen në letër filtruese dhe vendosen në
hematoksilinë, ku qëndrojnë 5-10 minuta.
Mandej, vazhdohet me shpëlarjen me ujë të destiluar dhe vendosjen në euzinë, ku
qëndrojnë 3 deri në 5 minuta, pastaj, preparatet shpëlahen me ujë të destiluar. Kullohen
në letër filtruese dhe, prapë, shpëlahen me alkool 96% dhe me alkool absolut (100%).
Mbi indet e ngjyrosura, në këtë mënyrë, është vendosur një pikë kanadabalsam.
Pastaj, janë mbuluar me xhama mbulues, dhe janë studiuar vëmendshëm, me mikroskop
optik. Prerja e indeve është bërë ne Institutin e histopatologjisë në Qendrën Klinike
Universitare.

2.2.4. Analiza e plumbit, nikelit, kadmiumit, bakrit dhe zinkut ne mëlçi,
veshkë, testikuj, femur dhe tibi te harabeli i shtëpisë
Pas marrjes se gjakut nga zogjtë, është bërë dekapitimi i tyre, shpendëve u është
nxjerrë indi tibi dhe femur, të cilët janë pastruar prej indit te butë. Njehëkosisht janë
nxjerrë edhe indet e mëlçisë, veshkës dhe testikujve.
Indet janë nxjerrë nga shpendët 15-20 min pas sakrifikimit te shpendëve. Pas
nxjerrjes mostrat janë tharë në letër filtruese dhe janë futur në temperaturë 700C për 24h.
Mostrat e indëve janë vendos në teflone, duke i shtuar acid nitrik të përqendruar HNO3 (2
ml) dhe peroksid të hidrogjenit H2O2 (1 ml) për 4h në 1600C në mikrovalë digjestor.
Gjatë kësaj kohe indet janë tretur tërësisht. Pas ftohjes secilës mostër i janë shtuar ujë të
bidestiluar, duke u mbushur tefloni deri në 10 ml, pastaj janë përzier mirë. Procedure e
njëjtë është përdor edhe tek prova e verbët përveçse në vend të indeve është shtuar ujë i
dejonizuar.
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Përqendrimet e Pb, Ni, Cd, Cu dhe Zn është përcaktuar me teknikën e induksionit
(ICP OES, Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry, Perkin – Elmer
Optima). Të gjitha analizat u janë matur me ICP OES në Laboratorin e licensuar
―Agrovet‖ në Fushë Kosovë. Përqendrimet e metaleve janë shprehur si µg/g të masës së
thatë (m.th), që paraqet 1 të miliontën pjesë (1 ppm).

Fig 2-3: Pamje nga aparati ICP - OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission
Spectrometry, Perkin – Elmer Optima)

2.2.5. Përpunimi statistikor i rezultateve

Ne përdorëm programin statistikor Sigma Stat, Windows software për të gjitha
analizat statistikore. Rezultatet e këtij punimi janë shprehur si vlera mesatare (X) dhe
devijimi standard (± DS).
Për të krahasuar sasitë relative të variacionit të metaleve në popullata të lokaliteteve
të ndryshme kemi përdorë koeficientin e variacionit (CV).
Koficienti i korrelacionit (Pearson correlation - r) ishte përdorë për të testuar
korrelacionin në mes metaleve në indet e harabelit.
Për të gjitha llojet e testeve statistikore, ndryshimet janë konsideruar statistikisht të
besueshme për çdo p<0.05.
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME

3.1. Analizat biokimike të gjakut te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)
Rezultatet e hulumtimit tonë që kanë të bëjnë me aktivitetin e Alaninaminotransferazës (ALT), Aspartat aminotransferazës (AST), fosfatazës alkalike (FA)
dhe proteinave totale (PT) në plazmën e gjakut te harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) në qytetin e Mitrovicës, Drenasit dhe grupit të kontrollit (fshati Ujmirë) janë
paraqitur në tabelën 3-1 dhe fig 3-1.
Aktiviteti i aminotransferazave (ALT, AST) në plazmën e gjakut të popullatës së
harabelit të qyteteve Drenas dhe Mitrovicë është në shkallë sinjifikante më e lartë
(p<0.001) krahasuar me grupin e kontrollit. Vlerat e regjistruara të aktivitetit të enzimit
ALT (180.7 dhe 175.1 U/L) në plazmën e gjakut te harabelat nga qytetet e Drenasit dhe
Mitrovicës (zona të ndotura) tregojnë për çrregullimet e mundshme në sistemet e
organeve të brendshme, para së gjithash dëmtime në mëlçi, muskuj skeletikë dhe organe
tjera. Aktiviteti i enzimit ALT në plazmë në shumicën e zogjve (në gjendje normale),
vlerat varirojnë nga 19 deri 50 U/L. Ne studimin tonë vlerat e ALT-së në plazmën e
gjakut të harabelave nga qytetet e Mitrovicës dhe Drenasit janë ngritur nga 4 deri në 10
herë krahasuar me vlerat normale.
Në plazmën e gjakut të harabelave nga zonat e ndotura janë regjistruar vlera të
enzimit AST (705.6 dhe 811.7 U/L) ndërsa në grupin e kontrollit kemi këto vlera (275.2
U/L). Në përgjithësi, rritja e aktivitetit të enzimit AST, mund të llogaritet si e lartë,
atëherë kur vlerat e enzimit janë më të mëdha se 275 U/L. Aktiviteti i enzimit AST mund
të konsiderohet si tepër i lartë, atëherë kur regjistrohen vlera më të mëdha se 800 U/L.
Vlerat e tilla tregojnë për çrregullime të mëdha në mëlçi dhe prezencë të biliverdinuri-së
ose biliverdinemia. Vlerat e regjistruara në studimin tonë janë në kufirin e vlerave 800
U/L dhe si të tilla, ato tregojnë për çrregullime të mëdha në organizmin e harabelave nga
qytetet Mitrovicë dhe Drenas.
Aktiviteti i FA (fosfatazës alkaline) në plazmën e gjakut të grupit të harabelave të
Drenasit dhe Mitrovicës është më i lartë në shkallë sinjifikante (p<0.01; 0.001) krahasuar
me grupin e kontrollit. Vlerat e enzimit FA të shënuara në Drenas dhe Mitrovicë (246.1
dhe 230.6 U/L) janë rritur në mënyre të ndjeshme, krahasuar me grupin e kontrollit
(163.7 U/L) por që aktiviteti i këtij enzimi nuk është treguar mjaft i dobishëm në
detektimin e sëmundjeve hepatobiliare tek zogjtë.
Aktiviteti i proteinave totale në plazmën e gjakut të grupit të harabelave nga qyteti i
Mitrovicës (33.9 g/L) është ulur në shkalle sinjifikante (p<0.001) krahasuar me grupin e
harabelave kontroll (42.5 g/L) dhe në shkallë sinjifikante (p<0.01) me grupin e
harabelave nga Drenasi (39.6 g/L). Përqendrimet normale të proteinave totale në plazmë
janë esenciale për të siguruar vlera normale të shtypjes osmotike të lëngjeve trupore.

28

Rezultatet e fituara nga analizat e bëra në plazmë të gjakut të popullatës së harabelave në
tri lokalitetet e hulumtuara qytetet Mitrovicë dhe Drenas (lokalitete me ndotje industriale
në bazë të metalurgjisë së plumbit dhe nikelit) dhe fshatin Ujmirë (kontrolli) nuk është
detektuar prania e Nikelit në plazmë të gjakut.
Tabela 3-1. Aktiviteti i aminotransferazave ALT, AST, fosfatazës alkaline (FA),
proteinave totale (PT), Nikelit në plazmë, aktiviteti i enzimit dehidrataza e acidit δaminolevulunik (D-AAL) si dhe përqendrimi i plumbit në gjak (µg %) te popullata e
harabelit (Passer domesticus).
Parametrat biokimikë në
plazmë të gjakut
ALT
(U/L)
AST
(U/L)
FA
(U/L)
PT
(g/L)
Nikeli µg/L

Zona e kontrollit
Ujmirë
(20)
68.7 ± 28.2

Zonat e ndotura
Drenas
Mitrovicë
(20)
(20)
**
180.7 ± 62.8
175.1** ± 91.7

257.2 ± 119.5

705.6** ± 242.9

811.7** ± 153.8

163.7 ± 62.9

246.1** ± 116.9

230.6* ± 107.4

42.5 ± 6.8

39.6 ± 4.9

33.9** ± 4.4

ND

ND

ND

Aktiviteti i enzimit D-AAL
dhe niveli i Pb në gjak
DAAL (U/L)

Ujmirë
(9)
30.3 ± 0.96

Drenas
(7)
13.1** ± 8.6

Mitrovicë
(9)
7.7** ± 5.2

Pb µg%

2.7 ± 0.96

-

36.6** ± 28.5

Vërejtje: Rezultatet janë shprehur si vlera mesatare X dhe devijim standard ± DS. Në kllapa () numri i
harabelave në eksperiment. ND – nuk është detektuar. *P<0.01; **P<0.001

Rezultatet e hulumtimit tonë, lidhur me përqendrimin e plumbit në gjak, aktivitetit te
enzimit dehidrataza e acidit δ-aminolevulunik (D-AAL; EC. 4.2.1.21) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus), të gjuajtur në tri lokalitete, qytetet Mitrovicë
dhe Drenas (lokalitete me ndotje industriale) dhe fshatin Ujmirë (kontrolli) janë paraqitur
në tabelën 3-1 dhe fig 3-2.
Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 3-1, shihet se niveli i përqendrimit të plumbit
në gjakun e individëve të popullatës se harabelit të qytetit të Mitrovicës është në shkallë
sinjifikante (p<0.001) më e lartë në krahasim me nivelin e përqendrimit të plumbit në
gjakun e individëve të popullatës së harabelit nga kontrolli (Ujmiri). Nga kjo, gjithashtu
vërehet se këto vlera janë katërmbedhjetë (14) herë më të larta në gjakun e harabelit në
Mitrovicë krahasuar me vlerat e përqendrimit të plumbit në gjakun e harabelit nga
kontrolli (Ujmirë).
Rezultatet e hulumtimit tregojnë se aktiviteti i enzimit dehidrataza e acidit δaminolevulunik (D-AAL; EC. 4.2.1.21) në gjakun e harabelit në Mitrovicë dhe Drenas
është inhibuar në shkallë sinjifikante (p<0.001) krahasuar me aktivitetin e D-ALA në
gjakun e harabelave nga kontrolli (Ujmirë). Nga kjo, gjithashtu vërehët se aktiviteti i
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enzimit D-ALA në gjakun e harabelit në Mitrovicë është inhibuar mbi 80% në krahasim
me aktivitetin e enzimit dehidrataza e acidit δ-aminolevulunik në gjakun e harabelit në
Ujmirë (kontroll). Është konstatuar aktivitet më i ulët i enzimit DAAL në gjakun e
harabelit nga Drenasi (jo në shkallë sinjifikante), krahasuar me aktivitetin e enzimit
dehidrataza e acidit δ-aminolevulunik në gjakun e harabelit nga qyteti i Mitrovicës.
Parametrat biokimikë
Ujmirë
Drenas
Mitrovicë

811,7
705,6
230,6

175,1

33,9

246,1

180,7

39,6

257,2
163,7

68,7

ALT (U/L)

AST (U/L)

FA (U/L)

42,5

PT (g/L)

Fig 3-1: Aktivitetet e aminotransferazave (ALT, AST), fosfatazës alkaline (FA) dhe
proteinave totale (PT) në plazmën e gjakut të harabelit (Passer domesticus)
Dehidrataza e acidit δ-aminolevulunik (DAAL)

30,3

13.1
7,7

Ujmirë
Drenas
Mitrovicë
Fig 3-2: Aktiviteti i enzimit dehidrataza e acidit δ-aminolevulunik në gjakun e popullatës
së harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në tri zonat e studimit
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Rezultatet tona (tabela 3-1 dhe fig. 3-1) tregojnë ndryshimet në disa parametra të
zgjedhur biokimike (ALT - alanine aminotransferaza, AST - aspartate aminotransferaza,
FA – fosfatazën alkaline dhe proteinat totale në plazmë të gjakut) në përgjigje të ndotjes
së mjedisit me metale të rënda. Ato theksojnë ndikimin e madh të metaleve të rënda (Pb,
Cd, Cu, Ni dhe Zn) në aktivitetin biokimik të enzimave.
Aktiviteti në plazmë i aminotransferazave ALT dhe AST, janë matur për të
përcaktuar dëmtimet hepatocelulare. ALT dhe AST kanë rol ne glikoneogjenezë dhe në
formimin e uresë. Në mëlçi, ALT katalizon transferin e një aminogrupi nga alanina te
acidi α –ketogluterik, duke formuar acidin piruvik, i cili mund te shfrytëzohet në procesin
e glukoneogjenezës. Në muskuj, ALT tranzaminon acidin piruvik për të formuar
alaninën, e cila pastaj transporton azotin nga muskujt në mëlçi për tu futur në cikël (cikli
glukoze-alanine).
Rezultatet e analizave biokimike në studimin tonë (tabela 3-1, fig. 3-1) tregojnë për
rritjen sinjifikante të aminotransferazave (ALT, AST) në plazmën e gjakut të harabelave
nga lokalitetet e ndotura (qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit). Rezultate të ngjashme kanë
fituar edhe autorët (Mahmoud et al., 2012, Malik et al., 2004; Al-Attar, 2010).
Aktiviteti i lartë i alanin aminotransferazës (ALT) ka qene shënuar edhe në rastet e
dëmtimeve të muskujve dhe dëmtime tjera në inde, ku enzimi është liruar në gjak
(Franson et al. 1985). Aktiviteti i ALT në shumicën e shpendëve normal variron nga 19
deri 50 U/L. Ne rastin e studimit tonë, ku vlerat e regjistruara të ALT janë 175.1
respektivisht 180.7 U/L, tregojnë për çrregullime të mëdha të mëlçisë dhe indeve të tjera.
Testi i ALT-se nuk ka ndonjë avantazh krahasuar me AST-in si test i sëmundjeve
hepatocelulare (Lumeij, 1987; Lumeij, 1994).
Ngritje të aktivitetit të aminotransferazave në plazmë ka konstatuar edhe Rozhaja
(Rozhaja et al. 1978, 1983) në rastin e trajtimit laboratorik të minjve me plumb, si dhe në
kushte të ndotjes së mjedisit me këtë metal. Ngritje të aktivitetit të aminotransferazave në
hemolimfe konstaton edhe Halili (Halili et al. 1984) te kërmilli i vreshtës (Helix pomatia)
të izoluar afër shkritores së Plumbit ―Trepça‖ në Mitrovicë, si dhe në rastet e trajtimit me
doza subletale të acetatit të plumbit.
Rritja sinjifikante e aminotransferazave AST, ALT dhe ulja e sasisë së proteinave totale
në plazmë të gjakut të harabelave janë në pajtueshmëri me të gjeturat e Swarap et al
(1986), i cili vlerat e tilla ia atribuon dëmtimeve në mëlçi, ku si rezultat i ekspozimit me
Pb në mjedise të ndotura kanë ndryshuar parametrat biokimikë.
Aktiviteti i lartë i enzimit AST, i konstatuar në studimin tonë, mund te ketë ardhur
jo vetëm nga sëmundjet e ndryshme të mëlçisë por edhe nga dëmtimet e ndryshme në
muskujt skeletikë, muskulin e zemrës, tru dhe veshkë (Lumeij, 1987; Lumeij, 1994). Në
përgjithësi, rritja e nivelit të AST-se në plazmën e shpendëve mund të konsiderohet e
lartë, atëherë kur vlerat janë më të larta se 275 U/L.
Vlerat e larta rezultojnë nga dëmtimet e ndryshme të mëlçisë ose muskujve. Enzimi AST
në plazmë mund të konsiderohet shumë i lartë kur aktiviteti është më i lartë se 800 U/L.
Në rastin e studimit tonë, ku vlerat e regjistruara të AST janë 705.6 respektivisht 811.7
U/L, tregojnë për çrregullime të rënda hepatike, veçanërisht mund të dyshohet në
biliverdinuri ose biliverdinemia (Mary Anna Thrall et al. 2012).
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Rezultatet tona mbështesin gjetjet e Adjroud (2013). Autori vuri në dukje një rritje
të enzimit AST në plazmë pas administrimit të 25 dhe 50 mg NiCl2/kg të dhënë në formë
subkutane minjve të bardhë. Rritje e konsiderueshme në plazmë të gjakut është vërejtur
edhe tek enzimi ALT.
Studimet e bëra nga Pari (Pari et al. 2008) treguan qartë se Ni nxit dëmtimet në mëlçi
duke çuar ne rritje aktivitetin e enzimave aspartat aminotransferazës (AST), alanin
aminotransferazës (ALT) dhe fosfatazës alkaline (FA) në plazmën e gjakut të minjve.
Ndikimin negative te Ni në inde të gjetur tek harabelat nga lokalitetet e ndotura në
studimin tonë, janë në pajtueshmëri me rezultatet e Sidhu (Sidhu et al. 2004) i cili kishte
vërejtur ngritje të konsiderueshme të AST, ALT dhe FA në plazmë, në rastin kur minjtë
kishin pirë ujin me doza të shtuara të Nikelit.
Rritja sinjifikante e aktivitetit të FA (tabela 3-1 dhe fig. 3-1), e konstatuar në
plazmën e gjakut te popullatës së harabelit në qytetet Mitrovicë dhe Drenas është në
harmoni me rezultatet e Demajt (Demaj, 1995), i cili me rastin e ekspozimit për 30 ditë të
pulës vojse (Hybrid hysex) në lokalitetin e Mitrovicës, konstaton rritjen e aktivitetit të
fosfatazës alkaline në plazmë.
Në harmoni me rezultatet tona janë edhe studimet e kryera nga Brzoska (Brzóska dhe
Moniuszko-Jakoniuk, 2005d) me minjtë laboratorikë, ku me rastin e injektimit të dozës
së kadmiumit 4 mg/kg/ditë, pas 12 muajve, ata vërejtën rritje të aktivitetit te fosfatazës
alkaline. Përndryshe, Selimi (Selimi, 2001) në studimin e tij të realizuar në lokalitetin e
Mitrovicës, konstaton rënie jo sinjifikante të aktivitetit të FA në plazmën e gjakut të
popullatës së pëllumbit urban (Culumba livia). Rezultatet e njëjta i kanë fituar edhe
Rozman (Rozman et al. 1974) dhe Srebocan (Srebocan et al. 1988) të kryera me patat e
egra dhe mjellmat.
Aktiviteti i FA ndodh në inde të ndryshme përfshirë këtu eshtrat dhe sistemin
intestinal, ndërsa rritja e aktivitetit të FA rezulton jo nga lëshimet e enzimit në gjak, por
nga rritja e prodhimit qelizor. Aktiviteti i fosfatazës alkaline në plazmë të gjakut të
shpendëve së pari vie nga aktiviteti osteobllastik. FA është indikator i aktivitetit
osteobllastik (Cambell, 1986) dhe rastet e ekspozimit me Pb janë shoqëruar me
ndryshime në procesin e mineralizimit të eshtrave të shpendëve (Gangoso et al. 2009).
Matja e aktivitetit të FA në plazmë të gjakut të shpendëve nuk është një test i sigurt për
detektimin e sëmundjeve të mëlçisë. Matja e aktivitetit të fosfatazës alkaline paraqitet si
tregues mjaft sensitiv tek sëmundjet intestinale në rastet e infeksioneve të ndryshme
(Kogut et al. 1993).
Vlerat e larta të FA (tabela 3-1 dhe fig. 3-1) të konstatuar në studimin tonë mund t‘i
kenë disa arsye: harabelat mund të kenë qenë të moshës së re, popullata e harabelit që
vuajnë nga problemet shëndetësore si pasojë e ndotjes së mjedisit (ekspozimit rritur në
toksina), infeksionet, sëmundjet dhe mungesa e ushqimit, sezone në të cilën janë zënë,
etj. Ky konstatim yni është në përputhshmëri edhe me rezultatet e Tilgar (Tilgar et al.
2008a), i cili konstatoj nivele të larta të FA tek mjellma (Coscoroba swan). Ai vlerat e
larta të FA, i arsyeton me depozitimin kalciumit në skelet, proces i cili është shumë i
shpejtë tek moshat e reja.
Aktiviteti funksional i këtij enzimi (FA) është rritur gjatë ekspozimit me metale të rënda
si një përgjigje adaptive në zbutjen e toksicitetit metalik. Rritje të fosfatazës alkaline kanë
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qenë te konstatuara edhe më parë në procese të tilla patologjike si dëmtim të mëlçisë,
mosfunksionim të veshkave dhe sëmundjeve të kockave (Kopp et al. 2000; Yang et al.
2003).
Sasia e proteinave totale (tabela 3-1 dhe fig. 3-1) në plazmën e gjakut të harabelave nga
qyteti i Mitrovicës ka rënë në mënyrë sinjifikante në punimin tonë. Këto ndryshime të
vlerave mund të kenë ndodhur si rezultat i efektit toksik të metaleve të rënda në
funksionet biokimike dhe hematologjike të harabelit. Vlerat e gjetura në studimin tonë
janë të përafërta me studimet e autorëve tjerë (Pollock et al. 2005; Rosenthal, 2000).
Në studimin tonë, rënia e proteinave totale mund të jetë për shkak të disa proceseve
patologjike të shkaktuara nga metalet e rënda dhe këto gjetje janë në pajtueshmëri me të
dhënat e Jain (Jain et al. 1996), i cili raporton ulje të proteinave totale dhe dëmtime tjera
në mëlçi. Gjithashtu, rezultate të përafërta ka fituar edhe Sidhu (Sidhu et al. 2004), duke
ju dhënë minjve ujë të kontaminuar me zink dhe nikel njëkohësisht. Rënia e vlerës së
proteinave totale në plazmë tek minjtë e trajtuar me Zn dhe Ni mund të jetë për shkak të
ndryshimeve në sintezën e proteinave (Kusal et al, 2000; Dostal et al, 1989).
Përqendrimet e ulëta të proteinave totale në plazmën e harabelave nga qyteti i Mitrovicës
mund të jetë si rezultat i uljes së përqendrimeve të albuminave dhe glubulinave.
Albuminat shërbejnë si rezervuar kryesor për proteina dhe veprojnë si transportues për
vitamina, minerale, hormone dhe acide yndyrore (Carlson, 1996). Vlerat e ulëta të
proteinave totale, gjithashtu mund të kenë ndikim negativ në aftësinë e zogjve për të
mobilizuar Ca dhe P, si elemente të rëndësishëm për prodhimin e vezëve dhe formimin e
skeletit të embrionit të zogjve (Carey, 1996).
Disa fraksione te proteinave janë të përfshirë në përgjigjet imune, transport, dhe
koagulimin e gjakut (Altman et al. 1997), prandaj, nivelet e ulëta të këtyre komponentëve
mund të çojnë në dobësim të sistemit imunitar dhe në fund edhe vdekjen e shpendit.
Vlerat e proteinave totale mund të rriten gjatë sëmundjeve akute, përmes rritjes së
imunoglubulinave (Fudge, 1996) apo ulen në rastet e sëmundjeve kronike (Amand,
1986).
Rezultatet e analizave tona të bëra në plazmën e gjakut të harabelit (Passer
domesticus) në të tri lokalitetet e studimit, tregojnë se nuk është detektuar sasia e Nikelit
në plazmën e gjakut (shkas mund te ketë qenë edhe sasia e vogël e plazmës për analizë),
por ai është prezent i deponuar tek të gjitha indet tjera të buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj)
dhe inde të forta (femur dhe tibi) te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus).
Inhibimi sinjifikant i enzimës D-AAL (tabela 3-1 dhe fig. 3-2), në gjakun e popullatës së
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus), të qytetit të Mitrovicës dhe Drenasit, krahasuar
me popullatën e harabelave të zënë në Ujmirë (kontrolli), vërteton sensitivitetin e kësaj
enzime ndaj helmimit me plumb.
Inhibimi i aktivitetit të enzimit D-AAL, i konstatuar në gjakun e harabelit të shtëpisë
(Passer domesticus), në Mitrovicë dhe në Drenas, mund të ketë tri shpjegime:
1) Të jetë inhibuar më tepër, si rezultat i veprimit negativ të plumbit në eritrocitet e
palcës së kuqe të eshtrave.
2) Inhibimi i tillë mund të jetë rezultat i shkallës së lartë të ndjeshmërisë së kësaj
enzime ndaj plumbit tek ky lloj shpendi dhe
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3) Aktiviteti i enzimit D-AAL varet jo vetëm nga niveli i Pb në gjak, por ndikohet
edhe nga faktorë të tjerë inhibues apo aktivizues të natyrës endogjene dhe
ekzogjene (Haas et al., 1972).
Vlen të theksohet se inhibimi i aktivitetit të enzimit D-AAL, në gjakun e shpendëve,
mund të ketë pasoja negative më të mëdha sesa te gjitarët, sepse, eritrocitet me bërthamë
të shpendëve janë, në aspektin metabolik, më aktive dhe bëjnë sintezën e porfirinës, jo
vetëm për formimin e hemoglobinës, por, gjithashtu, edhe për të gjitha enzimat
respiratorë, që përmbajnë hemin si grup prostetik.
Nga aspekti metabolik, eritrocitet e gjakut periferik tek shpendët duhen konsideruar
sikurse qeliza të indeve dhe organeve, sepse, këto, përpos bërthamës, posedojnë
mitokondri dhe organele të tjera qelizore, të cilat, mungojnë në eritrocitet e gjitarëve.
Kështu, mekanizmi i veprimit të plumbit në eritrocitet e shpendëve mund të përcaktohet
edhe me anë të analizës së enzimës ferrohelatazë, që është e vendosur në mitokondri, e
cila, gjithashtu, është enzimë e ndjeshme ndaj helmimit me plumb.
Rezultatet tona, lidhur me inhibimin sinjifikant të enzimës D-AAL, në gjakun e
popullatës së harabelit, në Mitrovicë dhe në Drenas, janë në harmoni me rezultatet e
hulumtimeve të mëhershme të laboratorit tonë, të konstatuara në individët e popullatave
natyrore të kafshëve të ndryshme të zonës së afërt të shkritores së plumbit dhe të zinkut
―Trepça‖, në Mitrovicë, ku në gjakun e popullatës humane të këtij qyteti, është konstatuar
një inhibim sinjifikant i enzimës D-AAL dhe nivel i lartë i plumbit në gjakun e tyre.
Kjo gjë është vënë re edhe tek pëllumbi urban (Selimi, 2001), te breshka (Elezaj et al.,
1989), te minjtë laboratorikë, të ekspozuar për 30 ditë (Rozhaja et al., 1990) si dhe te
nxënësit e shkollës fillore ―Bedri Gjina‖, në Mitrovicë (Berisha et al., 2000).
Efekte të ngjashme janë raportuar edhe nga Hoffman (Hoffman et al. 1985) te
shpendi (Falco sparverius), ku në rastin e inhibimit te DAAL 55 % në kushtet e dozimit
eksperimental, rezultatet kishin treguar se edhe vlera e hematokritit dhe sasia e
hemoglobinës ishin zvogëluar në shkalle sinjifikante.
Shumë autorë kanë gjetur raport negativ në mes aktivitetit të enzimit D-AAL dhe
përqendrimit te Pb në gjak në lloje të ndryshme të shpendëve (Berglund et al. 2010;
Finkelstein et al. 2012; Kerr et al. 2011; Martinez-Haro et al. 2011; Martínez-López et al.
2004; Vanparys et al. 2008; Strom et al.2002).
Rënia e aktivitetit te enzimit D-AAL mund të ndikojë edhe në vlerën e hematokritit dhe
enzimat tjera biokimike.
Studime të shumta kanë konfirmuar se inhibimi i DAAL është i lidhur me mirë me
nivelin e plumbit në gjak sesa ndryshimet që ndodhin në hematokritin dhe hemoglobinë,
ose dallimet në përqendrimin urinar të koproporphyrinës, acidit aminolevulinik dhe
plumbit (Tola et al. 1973; Hernberg et al. 1970; Sakurai et al. 1974). Gjithashtu ky enzim
është vërtetuar se inhibohet vetëm nga plumbi (Gibson et al. 1955; Nakao et al. 1968;
Wada et al. 1969) dhe prej alkoolit etilik te njerëzit (Moore et al. 1971).
Dieter (Dieter et al.1976) ushqej shpendët (Coturnix quail) me 100 ppm klorid kadmiumi
për 18 javë rresht, por që nuk vërejti inhibimin e aktivitetit të enzimit DAAL.
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Në studimet e mëhershme, prania e trupave acido intranuklearë është përdorur për
të ndihmuar në diagnozën e helmimit me plumb në zogj (Locke et al. 1966; Locke et al.
1967; Locke and Bagley 1967) por inhibimi i aktivitetit enzimatik te DAAL është
provuar të jetë test më i ndjeshëm dhe më i besueshëm në detektimin e nivele të ulëta të
plumbit (Finley et al. 1976).
Hernberg et al. (1970) treguan se inhibimi i aktivitetit të enzimit DAAL në gjak, ndodh
edhe në sasitë të vogla te Pb. Ata treguan se vlera 400 ppb e plumbit në gjak ka inhibuar
75% aktivitetin enzimatik të DAAL.
Humbja e acidit aminolevulinik në urinë indikon se jo e gjithë sasia e prekursorëve
të porfirinës është duke u përfshirë në produktin përfundimtar të sintezës së
hemoglobinës.
Inhibimi i këtij enzimi tek rosat ka pasoja shumë më të mëdha sesa te njerëzit, sepse
eritrocitet e shpendëve kanë bërthamë, janë më metabolikisht më aktive se eritrocitet e
njeriut, kërkojnë sintezën e porfirinës për prodhimin e hemoglobinës dhe kanë një
jetëgjatësi prej 40 ditësh, krahasuar me 120 ditë jetë për eritrocitet e njeriut (Allen 1971,
Brace dhe Altland, 1956).
Duke inhibuar aktivitetin e D-AAL dhe sintezën e hemit, Pb shkakton reduktimin e
sasisë se hemoglobinës dhe aneminë. Plumbi, gjithashtu mund te shkaktoje anemine,
duke demtuar prodhimin e qelizave te kuqe te gjakut, me çrast rezulton polychromasia
dhe anizocitoza (Coles, 1986).
Vlerat e larta të akumulimit të Pb (tabela 3-1) në popullatën e harabelit në Mitrovicë
mund të sqarohen me faktin se këta zogj ushqehen me ushqim të kontaminuar, të cilin e
marrin nga toka dhe trotuaret, kontaineret e plehrave si dhe shfrytëzimi i ujit të ndotur në
natyrë. Ushqimi që merret nga këto lokalitete konsiderohet të jetë i kontaminuar me
metale të ndryshme, në radhë të parë, me Plumb, që sipas Duganit (Dugan dhe Williams,
1977) guralecët e vegjël që merren për të ndihmuar përpunimin mekanik të ushqimit në
rrëcok, mund të paraqesin, gjithashtu, një burim te rëndësishëm të kontaminimit me
plumb. Nga ky aspekt, gjithashtu duhet pasur parasysh faktin se rruga respiratore e
hyrjes së plumbit ne organizmin e shpendëve është më e madhe në krahasim me atë te
njeriu (Chamberlain et al. 1978), sepse llojet e ndryshme të shpendëve në përgjithësi dhe
harabeli në veçanti (konsumi i oksigjenit) konsumojnë relativisht më tepër oksigjen gjatë
fluturimeve se sa njeriu (Altman dhe Dittmer, 1974; Le Febvre, 1964).
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3.2. Analizat hematologjike të gjakut te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)

Rezultatët e hulumtimit tonë në disa parametra hematologjikë si: numri i
eritrociteve (Er), numri i leukociteve (Le), vlera e hematokritit (Hct) dhe sasia e
hemoglobinës (Hb) në gjakun e harabelit (Passer domesticus) të zënë në zonat e ndotura
industriale (qytetet Mitrovicë dhe Drenas) dhe grupin e kontrollit (fshati Ujmirë) janë
paraqitur në tabelën 3-2, tabelën 3-3 dhe fig 3-3, fig 3-4, fig 3-5, fig 3-6.
Rezultatet e analizave hematologjike janë të ndara në dy tabela (tabelën 3-2 dhe tabelën
3-3). Në tabelën 3-2 janë të paraqitura rezultatet e parametrave hematologjikë të lexuar
përmes analizerit automatik (10 individë për çdo lokalitet), ndërsa në tabelën 3-3 janë të
paraqitura rezultatet e lexuara me metodë manuale (10 individë për çdo lokalitet).
Rezultatet e fituara (tabela 3-2) tregojnë se numri i eritrociteve dhe vlera e
hematokritit është zvogëluar në shkallë sinjifikante (p<0.001) në gjakun e individëve të
popullatës së harabelit (Passer domesticus) në qytetet e Mitrovicës dhe Drenasit (zona të
ndotura industriale) krahasuar me popullatën e harabelit të grupit të kontrollit (fshati
Ujmirë).
Numri i leukociteve në gjakun e harabelave të grupit të Mitrovicës dhe Drenasit
është më i rritur në shkallë sinjifikante (p<0.001) krahasuar me grupin e kontrollit (fshati
Ujmirë). Dallimet në numrin e leukociteve në mes grupeve të popullatave të harabelit në
dy qytetet Mitrovicë dhe Drenas janë të vogla.
Sasia e hemoglobinës (tabela 3-2) në gjakun e individëve të popullatës së harabelit
(Passer domesticus) në tri lokalitetet e studiuara me metodën e analizerit automatik
tregon për ndryshime në vlera te caktuara, por jo në shkallë sinjifikante.
Analizat hematologjike të lexuara në mënyrë manuele të paraqitura në tabelën 3-3,
tregojnë se numri i eritrociteve dhe vlera e hematokritit ka shënuar rënie në shkallë
sinjifikante (p<0.001; p<0.01) në gjakun e popullatës së harabelit (Passer domesticus) në
dy qytetet: Mitrovicë dhe Drenas, krahasuar me grupin e popullatës së harabelit të zonës
kontroll (fshati Ujmirë). Numri i leukociteve është më i ulët në shkallë sinjifikante
(p<0.01) në grupin e individëve të harabelave të Mitrovicës, krahasuar me grupin e
kontrollit por jo dhe me grupin e harabelave nga qyteti i Drenasit (tabela 3-3).
Sasia e hemoglobinës në gjakun e individëve të popullatës së harabelit (Passer
domesticus) në qytetin e Drenasit është në shkallë sinjifikante më e ulët (p<0.001)
krahasuar me grupin e harabelave të kontrollit, si dhe në shkallë sinjifikante më e ulët
(p<0.01) krahasuar me grupin e harabelave të qytetit të Mitrovicës.
Rezultatet e fituara të parametrave hematologjikë, të lexuar me metoda të ndara
(metodë automatike dhe metodë manuele), tregojnë për ndryshime jo sinjifikante të
vlerave, por në secilën prej metodave analizuese, vërehet se ngritjet apo uljet e vlerave
lëvizin në mënyrë pothuajse të njëjtë.
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Tabela 3-2. Numri i eritrociteve, numri i leukociteve, vlera e hematokritit (Hct), sasia e
hemoglobinës në gjakun e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) të zënë në qytetet e
Drenasit dhe Mitrovicës si dhe fshatin Ujmirë (kontrolli) të analizuar me analyzer
automatik.
Parametrat e gjakut

Er
(x1012/L)
Le
(x109/L)
Hct
(%)
Hb
(g/L)

Zona referente
(kontrolli)
Ujmirë
(10)
4.58 ± 0.3

Zonat e ndotura
Drenas
(10)
2.94** ± 0.5

Mitrovicë
(10)
3.17** ± 0.7

7 ± 1.6

8.4 ± 2.1

8.9* ± 1.6

55.1 ± 3.9

33.6** ± 9.4

30.2** ± 6.8

251.1 ± 49.9

287.6 ± 45.2

267.3 ± 16.6

Vërejtje: Rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore X dhe devijim standart DS±. Në kllapa
është dhënë numri i individëve. *P<0.01; **P<0.001

Tabela 3-3. Numri i eritrociteve, numri i leukociteve, vlera e hematokritit (Hct), sasia e
hemoglobinës në gjakun e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) të zënë në qytetet e
Drenasit dhe Mitrovicës si dhe fshatin Ujmirë (kontrolli) të analizuar me metodë
manuele.
Parametrat e gjakut

Er
(x1012/L)
Le
(x109/L)
Hct
(%)
Hb
(g/L)

Zona referente

Zonat e ndotura

Ujmirë
(10)
3.48 ± 0.5

Drenas
(10)
2.61** ± 0.7

Mitrovicë
(10)
2.83* ± 0.6

5.2 ± 1.3

7.9* ± 2.2

8.2* ± 3.2

45.3 ± 3.2

30.4** ± 3.4

31.3** ± 4.9

191.2 ± 17.4

156.7 ± 20.8**
(6)

184.1 ± 23.5

Vërejtje: Rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore X dhe devijim standart DS±. Në kllapa
është dhënë numri i individëve. *P<0.01; **P<0.001; (*) dallimi sinjifikant në mes qyteteve DrenasMitrovicë
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Numri i eritrociteve (Er x1012/L)

4,58

3,48
3,17
2,94

2,83

2,61

Ujmirë
Drenas
Mitrovicë
Fig 3-3: Numri i eritrociteve të analizuara përmes analizerit automatik dhe me metodë
manuele në gjakun e popullatës së harabelit (Passer domesticus) në tri zonat e studimit
Numri i leukociteve (Le x 109/L)
8,9

8,4
7,9

8,2

7

5,2

Ujmirë
Drenas
Mitrovicë
Fig 3-4: Numri i leukociteve të analizuar përmes analizerit automatik dhe me metodë
manuele në gjakun e popullatës së harabelit (Passer domesticus) në tri zonat e studimit
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Vlera e hematokritit (Hct - %)

55,1
45,3
33,6
30,4

30,2

31,3

Ujmirë
Drenas
Mitrovicë
Fig 3-5: Vlera e hematokritit të analizuar përmes analizerit automatik dhe me metodë
manuele në gjakun e popullatës së harabelit (Passer domesticus) në tri zonat e studimit

Sasia e hemoglobinës (Hgb - g/L)

287,6
267,3
251,1
191,2

184,1
156,7

Ujmirë
Drenas
Mitrovicë
Fig 3-6: Sasia e hemoglobinës e analizuar përmes analizerit automatik dhe me metodë
manuele në gjakun e popullatës së harabelit (Passer domesticus) në tri zonat e studimit
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Studimi ynë tregoi qartë për efektin toksik të metaleve të rënda në parametrat
hematologjikë (tabela 3-2, tabela 3-3) te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus). Disa
metale të rënda (Plumbi, Nikeli, Kadmiumi, Zinku etj.) kanë efekt mbi procesin e
hematopoezës dhe mund të çojnë drejt çrregullimit të parametrave të gjakut.
Në mjekësin humane, matjet e parametrave hematologjikë, të tilla si niveli hemoglobinës
(Hb), niveli hematokriti (Hct), numri i eritrociteve dhe leukociteve janë përdorur
zakonisht për të vlerësuar gjendjen shëndetësore. Në mënyrë të ngjashme, parametrat e
tillë të gjakut, mund të shërbejë si tregues të shëndetit dhe gjendjen e zogjve (Nadolski et
al., 2006).
Statusi hematologjik tashmë është raportuar si një biomarker i dobishëm për
ndikimet negative të ekspozimit të metaleve në shpendët e egra (Geens et al., 2010).
Meqenëse eritrocitet e shpendëve kanë bërthamë njëjtë si leukocitet, numërimi i
përqendrimit të leukociteve dhe eritrociteve në mostrat e gjakut të shpendëve, duke
përdorur analizerin automatik bëhet më i komplikuar.
Në studimin tonë krahas leximit me analizer automatik kemi bërë edhe leximin
manual të mostrave të gjakut. Duke i krahasuar rezultatet e dy metodave, ne kemi gjetur
vlera të cilat ngrihen dhe ulen njëjtë (në të dyja metodat), por ajo që vërehet është se me
metodë manuale përqendrimi i elementeve të fituar është më i ulët, krahasuar me
metodën automatike.
Post- i dhe Lillichook (Post et al. 2003; Lillichook et al. 2004) përdoren si mostra për
analizë gjakun e pulës, duke krahasuar dy metodat e njehsimit. Këta autorë gjeten vlera të
njëjta për heterofilet dhe limfocitet me të dyja metodat, por njëkohësisht vlera më të larta
të monociteve dhe vlerë më të ulët të bazofileve me metodën automatike krahasuar me
metodën manuale.
Gjaku i të gjithë shpendëve përmban eritrocite dhe leukocite, ku për dallim nga
gjitarët, qelizat e pjekura të dy linjave ruajnë bërthamën e tyre gjatë gjithë jetës së
qelizës.
Eritrocitet e shpendëve janë vezake, ku bërthama zë pozitë qendrore. Vlerat normale të
numrit të eritrociteve në gjakun e shpendëve mund të ndryshojnë shumë nga lloji në lloj.
Tek shpendi, Zenaida asiatica vlerat normale të eritrociteve janë në mes 2.6 – 3.48 x
1012L; Psittacus erithacus 3.00 – 3.60 x 1012L; Accipiter gentilis 2.6 -3.80 x 1012L
(Hawkey et al. 1982; Jennings, 1996).
Në gjakun e shpendëve, njëjtë si te gjitarët hasen 5 tipe të leukociteve të emëruara
si: heterofile, euzinofile, bazofile, limfocite dhe monocite. Bërthama përmban dy deri në
tri lobe, ndërsa citoplazma e heterofileve, euzinofileve dhe bazofileve përmban granula të
imëta. Gjithashtu edhe vlerat normale të numrit të leukociteve janë mjaft të
ndryshueshme te llojet e ndryshme të shpendëve. Te shpendi Chlamydotis undulata,
vlerat normale të leukociteve janë në mes 3.20 - 7.85 x 109L; Plegadis ridgwayi 1.40 7.60 x 109L; Pelecanus erythrorhynchos 5.00 – 15.00 x 109L; Tyto alba 11.50 – 22.30 x
109L (Samour, 1994; Coke et al. 2004; Hawkey et al. 1985).
Parametrat hematologjikë tek shpendët janë shumë të ndryshueshme, në mes dhe
brenda llojeve, ku vlerat e këtyre treguesve mund të ndikohen jo vetëm nga ndikimi i
ndotësve të jashtëm por edhe nga stinët e vitit, temperatura, koha, gjinia, ushqimi etj.
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Meqenëse studimi ynë është kryer njëkohësisht në periudhë të njëjtë në të tri lokalitetet,
atëherë ndikimi i faktorëve tjerë (përjashtuar ndikimin e metaleve të rënda) është i njëjtë
te të gjithë grupet e harabelave në hulumtim.
Rezultatet e fituara në studimin tonë mbi ndikimin e metaleve të rënda në
parametrat hematologjikë te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus), tregojnë se janë në
harmoni me rezultatet e Gabol-it (Gabol et al. 2014). Ai ka kryer studimin tek pulat
(Gallus domesticus) duke i trajtuar ato me metalet (CdCl2, PbNO3, dhe CrSO4) për
periudhën 10 mujore. Rezultatet e tij treguan për ndryshime te mëdha në parametrat e
gjakut (eritrocite, leukocite, hemoglobine). Në studimin e tij, ai vërejti se trajtimi me
doza të larta të Nitrat Plumbit ka ndikuar në uljen e numrit të eritrociteve nga 3.9 në 2.5
(x1012/L) përgjatë muajit qershor – korrik, ndërsa numri i leukociteve ishte rritur gjatë
këtyre muajve (kohës se trajtimit).
Ndryshimet sinjifikante në reniën e numrit të eritrociteve dhe ngritjen e numrit të
leukociteve të konstatuar ne gjakun e grupit të harabelave (Passer domesticus) në zonat e
kontaminuara (Mitrovicë dhe Drenas) janë në harmoni me rezultatet e fituara nga Caiying
(Caiying et al. 2005), i cili duke trajtuar pëllumbin (Rock pigeon) me doza të larta të
kadmiumit, konstatoj zvogëlim të numrit të eritrociteve nga 3.47 ne 3.03 (x1012/L),
ndërsa rritje të numrit të leukociteve nga 99.94 në 180 (x109/L).
Gjatë numërimit manual të eritrociteve në gjakun e harabelave, nga zonat e
kontaminuara, është vërejtur një numër i madh i eritrociteve me formë të parregullt dhe të
papjekur. Helmimi me metale të rënda, sidomos me plumb dhe zink, mund të ketë
ndikuar në paraqitjen e formateve të tilla të eritrociteve në gjakun periferik të harabelit.
Konstatime të përafërta kanë gjetur edhe autorë të tjerë (Katavolos et al. 2007;
Levenwood et al. 2000; Mitchell et al. 2001). Ndryshimet në eritrocite, hematokrit,
hemoglobinë ndodhin në një mënyrë të parashikueshme me rritjen e përqendrimit të
plumbit në gjakun e shpendëve në kushte eksperimentale (Katavolos et al. 2007;
Levenwood et al. 2000).
Efekti i dozave të ndryshme të ekspozimit ndaj metaleve të rënda, shkakton
ndryshime në parametrat hematologjikë duke shkaktuar leukocitozën dhe erythropenia.
Katavolos (Katavolos et al. 2007) tregoi se plumbi është shkaktar i hemolizës tek rosat
(Cygnus olor), duke shkaktuar aneminë. Plumbi dëmton membranën qelizore të
eritrociteve dhe shkakton ndryshime osmotike në gjak përderisa kjo mund të jetë arsye e
shfaqjes së hemolizës (Legget, 1993; Ashan et al., 2006). Shpendët shfaqin shenja më të
hershme të anemisë, krahasuar me gjitarët, ndoshta për shkak të gjysmëjetës relativisht
më të shkurtër të eritrociteve në shpendë, krahasuar me ato të gjitarëve (Sturkie, 1976).
Megjithëse jetëgjatësia e eritrociteve e shpendëve ndryshon tek llojet e ndryshme, ajo në
përgjithësi është më e shkurtër se tek gjitarët. Për shembull, tek pulat (Gallus gallus)
jetëgjatësia e eritrociteve është 28-35 ditë; tek pëllumbat (Columba livia) 35 deri në 45
ditë, ndërsa tek thëllëza (Coturnix quail) 33-35 ditë.
Rritja e numrit të leukociteve (Leukocitoza) në gjakun e harabelave në lokalitetin e
Mitrovicës mund të ketë ardhur si rezultat i ndotjes me metale të rënda e veçanërisht me
zink. Shkaktar mund të kenë qenë edhe inflamacionet e ndryshme (patogjenë të tillë si:
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Chlamydophilia, Mycobacterium dhe Aspergillus) të cilat kanë ndodhur si rezultat i
mosfunksionimit të mirë të sistemit imunitar të organizmit të harabelit, i cili (sistem)
mund të jetë prekur nga sasia e madhe e metaleve të rënda të deponuara në inde (Hawkey
et al. 1990; Heatley et al. 2007; Tell et al. 2004).
Të dhënat në lidhje me ndikimin e Nikelit në shpendë janë të pakta dhe jo bindëse,
veçanërisht për harabelin (Passer domesticus). Në studimin e kryer nga BruckaJastrzebska (Brucka-Jastrzebska et al. 2005) tek peshku (Cyprinus carpio), pas injektimit
të nikelit, të gjithë parametrat hematologjikë (Hb, Hct, Eritrocite, Leukocite etj.) janë
vërejtur të pësojnë ndryshime. Numri i leukociteve është rritur qysh 24 orë pas injektimit,
dhe ka filluar të bie në vlerat normale të kontrollit vetëm në fund të eksperimentit.
Kështu, reduktimi i ndjeshëm në këta parametra mund të jetë një tregues i anemisë së
rëndë të shkaktuar nga ekspozimi i peshkut në kushte eksperimentale me Ni në ujë.
Rënia e vërejtur në vlerën e Hct, përqendrimit te Hb dhe zvogëlimit te numrit te
eritrociteve janë shenja të dukshme të anemisë.
Rezultatet e hulumtimit tone janë provuar edhe nga Maheswaran et al. (2008). Ai
thekson se rënja ose rritja e disa parametrave të gjakut mund të jetë e lidhur me natyrën e
llojeve dhe toksikantët e ndryshëm. Në fakt, efekti i stresit në vlerat e leukociteve tek
kafshët e ndryshme ka shkaktuar mjaft konfuzion. Tek rendi i shpendëve ―Passerines‖
ndjekja për t‘i zënë, marrja dhe analizimi i mostrave te gjakut 1 ore pas zënies, rezultatet
treguan se kemi rënie të numrit të leukociteve totale (Davis, 2005). Transporti i
shpendëve të egër gjithashtu shkakton reduktime në numrin total të leukociteve (Parga et
al. 2001; Scope et al. 2002).
Nëse vlerat normale për leukocite janë te njohura, siç është rasti tek njerëzit dhe disa
kafshë shtëpiake, atëherë vlerat e larta te leukociteve janë interpretuar më së shpeshti si
një shenjë e inflamacionit shkaktuar nga faktorë te ndryshëm (Jain, 1986; Latimer et al
1988;. Ford, 2002), e cila në vetvete është informative për shkak se paraqet një vlere
paralajmëruese.
Një pike e veçante e veprimit të metaleve toksike është ndërveprimi i tyre me
enzimat, duke rezultuar në inhibimin ose aktivizimin e enzimit. Dy mekanizma janë të
një rëndësie të veçantë: inhibimi mund të ndodhë si rezultat i ndërveprimit në mes të
metalit dhe grupit sulfhidril (SH) në enzime, ose metali mund të zhvendosë një kofaktormetalin thelbësor në enzimë. Për shembull, plumbi mund të zhvendosë zinkun nga enzimi
dehidrataza e acidit δ-aminolevulinik (DAAL), duke penguar kështu sintezën e hemit, një
komponentë e rëndësishme e hemoglobinës.
Përqëndrimi i hemoglobinës është masa e shumës totale të Hb në gjakun periferik
dhe është një reflektim i numrit të eritrociteve. Hematokriti (Hct) është masa e përqindjes
së vëllimit të përgjithshëm të gjakut që është i përbërë nga eritrocitet dhe është një
reflektim i afërt i dy parametrave: sasisë së hemoglobinës dhe numrit te eritrociteve ne
gjak.
Gjendja fiziologjike e shpendëve mund të vlerësohet duke përdorur hematokritin, që
është përqindja e vëllimit të gjakut të zënë nga eritrocitet (Harrison, 1986). Megjithatë,
besueshmëria e hematokritit si një masë e përgjithshme e gjendjes shëndetësore në kohët
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e fundit ka qenë në pikëpyetje. Është e njohur se hematokriti mund të mos pasqyrojë
saktësisht përqendrimin e eritrociteve në gjak, sepse ajo varet kryesisht nga madhësia e
eritrociteve, dhe në këtë mënyrë, ai nuk mund të përfaqësoj realisht gjendjen fiziologjike
të zogjve dhe vertebrorëve të tjerë (Fair et al., 2007).
Edhe pse hematokriti dhe përqendrimi i hemoglobinës pritet qe te kenë korrelacion
në mes veti tek shpendët (Velguth et al., 2010), por forca e këtij korrelacioni mund të jetë
e dobët, sepse të dy parametrat tregojnë ndjeshmëri të ndryshme ndaj faktorëve të
ndryshëm (Kalin'ski, et al. 2011). Në fakt, hematokriti dhe përqendrimi i hemoglobinës
janë të bazuara në parime të ndryshme biologjike (citologjinë e gjakut dhe biokiminë e
gjakut) dhe si pasojë, ata mund të jenë tregues të ndryshëm të proceseve mjedisore dhe
fiziologjike (Ban'bura et al., 2007).
Meqenëse hematokriti është bazuar jo vetëm në përqendrimin e qelizave të kuqe të
gjakut, por edhe në madhësinë e qelizave të kuqe të gjakut, ndryshimet në hematokrit
mund të mos përfaqësojnë me saktësi gjendjen fiziologjike të shpendit. Kur analizimi i tij
përdoret në lidhje me treguesit e tjerë fiziologjikë siç janë; pesha trupore, përqendrimi i
hemoglobinës, proteinat totale, ai (hematokriti) mund të jetë një tregues i dobishëm.
Zvogëlimi i sasisë se hemoglobinës te individët e popullatës së harabelit në Drenas dhe
Mitrovicë (tabela 3-3) është në harmoni me rezultatet e Selimit (Selimi, 2001) të
konstatuara në gjakun e pëllumbit urban (Culumba livia) në qytetin e Mitrovicës si dhe
me rezultatet e autorëve të ndryshëm, të konstatuar te pëllumbat (Kendall dhe Scalon,
1982; Anderes et al. 1982), te patat (Pain dhe Rattner, 1988) dhe te mjellmat (Simpson et
al, 1979) të intoksikuar me plumb.
Përqendrimi i ulët në shkallë sinjifikante i hemoglobinës (p <0.001) në gjakun e
harabelit të ekspozuar ndaj metaleve të rënda të tilla si plumbi, kadmiumi, nikeli mund të
ndryshojnë vetitë e hemoglobinës dhe rënien e afinitetit te saj për t‘u lidhur me oksigjen,
ul numrin e eritrociteve (duke i bërë ato mjaft fragile) e që rezulton me mufatjen e
qelizave dhe pëlcitjeve (Witeska dhe Kosciuk, 2003).
Rezultatet e fituara, nga analizat e vlerës së hematokritit, janë të ndryshme me
rezultatet e Letajt (Letaj, 2005), i cili, në gjakun e maces së shtëpisë (Felis domesticus),
në grupin e Mitrovicës, krahasuar me grupin e kontrollit, konstatoi vlera më të larta të
hematokritit.
Përndryshe, analizat e vlerës së hematokritit nuk mund të shërbejnë si indikatorë besnikë
të intoksikimit me plumb, për shkak se nuk është i ndieshëm ndaj dozave të vogla të
plumbit (Prpic-Majic dhe bashkëp., 1984). Në ndryshimin e këtij parametri ndikojnë edhe
faktorë të tjerë, pavarësisht prej ekspozimit me plumb (Sturkie, 1965., Maslis-Strizak dhe
bashkëp. 1991., Ndoja dhe bashkëp. 1991., Elezaj dhe Rozhaja, 1998).
Studimi i kryer në një zonë të Bostonit (1930-1942) tek personat qe vuanin nga
helmimi me plumb, tregoi që vlerat e hematokritit dhe sasia e hemoglobinës kishin rënë
në mënyrë të konsiderueshme, krahasuar me grupin e kontrollit - personat e paekspozuar
(Hu 1991a). Mesatarja e Pb në gjak ishte 6 μg/dL. Autoret nuk kishin vërejtur ndryshime
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ne numrin e eritrociteve në mes grupeve të analizuara. Anemia shfaqet në rastin kur vlera
e hematokritit është <35% dhe kur vlera e Pb ne gjak mund të jetë 20 mg / dL.
Studimet në kafshë, në përgjithësi, të mbështetur nga gjetjet tek njerëzit tregojnë se
efektet varen nga forma kimike e plumbit, kohëzgjatja e ekspozimit, dhe llojet e
kafshëve. Ulja e vlerës se hematokritit dhe hemoglobinës është vërejtur në majmunë të
moshës 7 vjeç (PBB 25 μg/dL) dhe 11 vjeç (PBB 90 μg/dL); sasia e hemoglobinës
gjithashtu ishte ulur edhe tek majmunët 6 vjeçarë kur PBB ishte 23 μg/dL. Të gjitha
ndryshimet që kishin ndodhur ishin brenda kushteve normale, të cilat çuan Rice (1996b)
për të përfunduar se në kushtet e studimit, nuk ka pasur ndikim Pb ne parametrat
hematologjikë.
Studimet e kryera në minj kanë treguar se ekspozimi me kripëra të ndryshme
Nikelit kane prodhuar efekte të dëmshme hematologjike. Efektet përfshinë një rënie në
nivelin e hemoglobinës në minjtë e ekspozuar ndaj vlerës 25 mg Ni/kg/ditë acetat nikeli
në dietë për 6 javë (Whanger 1973), një rritje në nivelet e leukociteve në minjtë e
ekspozuar ndaj 0.49 mg Ni/kg/ditë, si nikel kloride në ujë të pijshëm për 28 ditë.
Rënie e sasisë së hemoglobinës dhe numrit të eritrociteve janë vërejtur te punëtorët
e ekspozuar ndaj niveleve të bakrit në ajër 0,64-1,05 mg/m3. Rezultatet e analizës së
flokëve tregojnë se punëtorët ishin ekspozuar edhe ndaj hekurit, plumbit, dhe kadmiumit
(Finelli et al. 1981).
Informacion mbi efektet hematologjike në kafshë, që lidhen me ekspozimin ndaj
niveleve të larta të bakrit, janë gjithashtu të kufizuar. Rënia e vlerës se hemoglobinës dhe
hematokritit janë vërejtur të minjtë e ekspozuar ndaj vlerës ≥66 mg Cu/kg/ditë për 20-90
ditë (Kumar dhe Sharma 1987; Rana dhe Kumar 1980) dhe në derra, të ekspozuar ndaj
vlerës ≥24 mg Cu/kg/ditë për 48- 54 ditë (Kline et al 1971;. Suttle dhe Mills 1966a,
1966b). Në kafshë, pas administrimit oral të komponimeve të zinkut është vërejtur rënie
në sasinë e hemoglobinës, hematokriti, eritrociteve, leukociteve te minjtë (Maita et al
1981), lepujt (Bentley dhe Grubb 1991), qentë (Meurs et al 1991), dhe të viçave (Jenkins
dhe Hidiroglou 1991).
Biokimikisht Pb ushtron efekte të dëmshme mbi hematopoezën përmes çrregullimit të
sintezës së hemoglobinës, duke rezultuar në shkurtimin e jetës së eritrociteve në
qarkullim, e shpesh herë duke shfaqur dhe anemi. Dy enzimat thelbësore, në formimin
hemit që janë tepër të ndjeshme ndaj Pb, janë dehidrataza e acidit δ aminolevulinik
(DAAL), e cila katalizon dehidratimin e acid aminolevulinik (ALA) për të formuar
porphobilinogen (PBG), dhe ferrochelatase heme sintetazën), e cila katalizon futjen e Fe2
në protoporphyrin IX (PP).
Tek rosat, për shembull, inhibimi i DAAL mund të jetë më e dëmshme, krahasuar
me gjitarët, për tri arsye (Dieter et al. 1976). Së pari, aktiviteti metabolik në eritrocitet me
bërthamë tek rosat, është më i madh se sa në eritrocitet e njeriut. Së dyti, tek shpendët
(rosa) kërkohet sinteza e porfirinës jo vetëm për prodhimin e hemoglobinës (si tek
njerëzit) por edhe për prodhimin e enzimave të frymëmarrjes që përmban grupin heme.
Së fundi, gjysmë-jeta e eritrociteve është më e shkurtër tek shpendët (rosat/40 ditë) se tek
njerëzit (120 ditë).
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Rënia e vlerës së hematokritit, sasisë se hemoglobinës, numrit të eritrociteve ka
qenë i shoqëruar edhe me peshën trupore më të ulët të harabelave nga zonat e
kontaminuara (Mitrovicë dhe Drenas). Të gjithë këta parametra së bashku janë shenja të
anemisë. Për më tepër, është vënë re se hematokriti tregojnë një lidhje pozitive me masën
trupore dhe rezervat yndyrore (Sánchez-Guzmán et al, 2004).
Përderisa shumë autorë në studimet e tyre nuk kanë zbuluar ndonjë efekt të
metaleve të rënda mbi parametrat hematologjikë (Janssens et al., 2003; Snoeijs et al.,
2004; Dauwe et al., 2006), të tjerët kanë gjetur një reduktim në vlerën e hematokritit
(Nyholm, 1998; Henny et al, 2000), një rritje në numrin total të leukociteve, i cili mund të
jetë një shenjë e stresit dhe procesit inflamator (Sturkie, 1986).
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3.3. Bioakumulimi i metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet e forta
(femur dhe tibia) dhe indet e buta (mëlqi, veshkë dhe testikujt) të harabeli
i shtëpisë (Passer domesticus)

Rezultatet e hulumtimit tonë të bioakumulimit të metaleve të rënda si plumbi (Pb),
kadmiumi (Cd), bakri (Cu), nikeli (Ni) dhe zinku (Zn) në indet e mëlçisë, veshkës,
testikuj, femur dhe tibi te popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin
e Drenasit, Mitrovicës dhe kontrollit (fshati Ujmirë) janë dhënë në tabelen 3-4 dhe fig.
3-7; fig. 3-8; fig. 3-9; fig. 3-10 dhe fig 3-11. Të gjitha rezultatet janë shprehur si vlerë e
masës së thatë (m.th).
Nga rezultatet e paraqitura (tabela 3-4) mund të shihet se akumulimi i metaleve të rënda
(Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet e analizuar të harabelit (Passer domesticus) janë më të
larta tek popullata e harabelit të lokaliteteve të ndotura (qytetet Drenas dhe Mitrovicë),
krahasuar me popullatën e harabelit të shtëpisë nga lokaliteti kontroll fshati ( Ujmirë).
Përqendrimi më i lartë i plumbit (Pb) është 511.8 ± 154.7 µg/g (m.th) në indin tibia
në qytetin e Mitrovicës. Përqendrimi më i ulët i Pb - 2.649 ± 0.97 µg/g (m.th) në indin e
testikujve në Ujmirë (kontrolli).
Përqendrimi më i lartë i kadmiumit (Cd) është 20.92 ± 9.32 µg/g (m.th) në indin e veshkës
në qytetin e Drenasit. Përqendrimi më i ulët i Cd - 0.121 ± 0.07 µg/g (m.th) në indin e
testikujve në Ujmirë (kontrolli).
Përqendrimi më i lartë i bakrit (Cu) është 31.33 ± 8.63 µg/g (m.th) në indin e veshkës në
qytetin e Drenasit. Përqendrimi më i ulët i Cu - 0.333 ± 0.11 µg/g (m.th) në indin e
testikujve në Ujmirë (kontrolli).
Përqendrimi më i lartë i nikelit (Ni) është 30.91 ± 10.9 µg/g (m.th) në indin femurit në
qytetin e Drenasit. Përqendrimi me i ulët i Ni - 0.093 ± 0.04 µg/g (m.th) në indin e
testikujve në Ujmirë (kontrolli).
Përqëndrimi më i lartë izinkut (Zn) është 385.2 ± 146.2 µg/g (m.th) në indin tibia në
qytetin e Mitrovicës. Përqendrimi më i ulët i Zn - 31.41 ± 4.99 µg/g (m.th) në indin e
testikujve në Ujmirë (kontrolli).
Nga rezultatet e paraqitura (tabela 3-4) shihet se në indin e mëlçisë, akumulimi i
plumbit (Pb) në popullatën e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) të qytetit të
Mitrovicës është në shkallë sinjifikante më i lartë (p<0.001), krahasuar me popullatën e
harabelit të shtëpisë në Ujmirë (kontrolli) si dhe popullatën e harabelit në qytetin e
Drenasit. Akumulimi i plumbit në indet e veshkave, testikujve, femurit dhe tibi te
harabeli i shtëpisë në qytetet Drenas dhe Mitrovicë është gjithashtu në shkallë sinjifikante
më të lartë (p<0.001), krahasuar me grupin e harabelave nga Ujmiri (kontrolli). Është
konstatuar vlerë më e lartë e akumulimit të Pb në shkallë sinjifikante (p<0.001) në indet
e femurit dhe tibia te grupi i harabelave të Mitrovicës, krahasuar me popullatën e
harabelit në lokalitetin e Drenasit.
Akumulimi i kadmiumit (tabela 3-4) në indet e mëlçisë, veshkave, testikujve,
femurit dhe tibi është në shkallë sinjifikante më e lartë (p<0.001) te grupi i harabelave të
shtëpisë (Passer domesticus) në qytetet Drenas dhe Mitrovicë, krahasuar me grupin e
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harabelave të shtëpisë në Ujmirë (kontrolli). Në indin e mëlçisë, te grupi i harabelave të
Mitrovicës, është shënuar vlerë më e lartë e Cd në shkallë sinjifikante (p<0.01), krahasuar
me grupin e harabelave të Drenasitë ndërsa në indin e testikujve të grupit të harabelave të
Mitrovicës është shënuar vlerë me e ulët në shkalle sinjifikante (p<0.01) krahasuar me
grupin e harabelave të Drenasit.
Bakri është akumuluar (tabela 3-4) në shkallë sinjifikante më të lartë (p<0.001) në
të gjitha indet e analizuara (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibia) te grupi i harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus) në qytetet e Mitrovicës dhe Drenasit, krahasuar me grupin e
harabelave të kontrollit (Ujmirë). Mirëpo, rezultatet tregojnë që edhe akumulimi i bakrit
në indet e testikujve dhe femurit te grupi i harabelave të Mitrovicës, është në shkallë
sinjifikante me e lartë (p<0.001), krahasuar me grupin e harabelave të Drenasit.
Rezultatet mbi akumulimin e metaleve (tabela 3-4) në indet e analizuara, tregojnë
se nikeli (Ni) është akumuluar më shumë, në shkallë me të lartë sinjifikante (p<0.001) në
të gjitha indet e analizuara (mëlqi, veshkë, testikuj, femur dhe tibia) të grupi i harabelave
të qytetit të Drenasit, krahasuar me grupin e harabelave të Ujmirit (kontrolli). Ndryshim
në vlerë më të lartë sinjifikante (p<0.001) vërehet edhe në mes grupit të harabelave të
Drenasit, krahasuar me grupin e Mitrovicës në indet (mëlçi, veshka dhe femur).
Rezultatet tregojnë që vlera e Ni është më e lartë në shkallë sinjifikante (p<0.001) në
indet (mëlçi, testikuj, femur dhe tibi) te grupi i harabelave të Mitrovicës, krahasuar me
kontrollin (Ujmirë).
Zinku është akumuluar në shkallë më të lartë sinjifikante (p<0.001; 0.01) në të
gjitha indet e analizuara (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibia) te grupi i harabelave të
qytetit të Drenasit, krahasuar me grupin e harabelave të Ujmirit (kontroll). Vlerë në
shkallë më të lartë sinjifikante (p<0.001) në indet (veshka, testikuj, femur dhe tibi) kemi
edhe në mes grupit të harabelave të Mitrovicës, krahasuar me Ujmirin (kontroll).
Rezultatet e fituara tregojnë se akumulimi i Zn në indin e testikujve, veshkave dhe tibi
është në shkallë më të lartë sinjifikante (p<0.001; p<0.01) te grupi i harabelave te
Mitrovicës krahasuar edhe me grupin e harabelave të Drenasit, por në indin e mëlçisë
kemi vlerë në shkalle më të ulët sinjifikante (p<0.001) te grupi i harabelave të Mitrovicës
krahasuar me grupin e harabelave të Drenasit.
Rezultatet e fituara nga hulumtimi ynë (tab. 4) lidhur me shpërndarjen e metaleve të
rënda tek indet (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibia) te popullata e harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus) në qytetet Drenas dhe Mitrovicë (lokalitete të ndotura) si
dhe në fshatin Ujmirë (lokalitet kontroll), treguan se indi tibia dhe femuri janë organe
kritike (target organe) të akumulimit të plumbit. Akumulimi i plumbit në indet e
analizuara ka pasë këtë shtrirje: tibia > femuri >veshkët > testikujt >mëlçia.
Organ kritik i akumulimit të kadmiumit është konstatuar të jenë veshkët ndjekur
nga (veshkët > testikujt > mëlçia> tibia > femuri).
Organ kritik i akumulimit të bakrit është konstatuar të jenë veshkët ndjekur nga (veshkët
> mëlçia > testikujt > femuri > tibia).
Organ kritik i akumulimit të nikelit është konstatuar të jetë femuri i ndjekur nga (femuri >
testikujt > tibia > veshkët > mëlqia).
Organ kritik i akumulimit të zinkut është konstatuar të jetë femuri i ndjekur nga (femuri >
tibia > testikujt > mëlqia > veshkët).
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Tabela 3-4. Shpërndarja e metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet (mëlçi,
veshkë, testikuj, femur dhe tibia) te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus) sipas
lokaliteteve te studiuara (shprehur në µg/g m.th).
Indet

Metalët

Lokaliteti
kontroll
Ujmirë (n=20)

Mëlçia

Pb
Cd
Cu
Ni
Zn

8.225
1.329
15.25
0.339
62.87

± 2.59
± 0.18
± 4.28
± 0.25
± 4.94

10.37
2.435**
25.35**
3.974**
91.38**

± 5.40
± 0.77
± 8.19
± 1.69
± 35.2

14.84**(**)
3.173**(*)
23.31**
0.932**(**)
64.13(**)

± 4.64
± 1.31
± 5.87
± 0.55
± 17.1

Veshkat Pb
Cd
Cu
Ni
Zn

32.37
3.132
21.51
6.721
45.87

± 12.6
± 1.26
± 6.73
± 1.13
± 6.52

118.6**
20.92**
31.33**
9.885**
62.37**

± 52.2
± 9.32
± 8.63
± 6.04
± 16.5

112.7**
17.24**
27.19**
5.056 (**)
85.14**(**)

± 44.1
± 5.79
± 4.96
± 0.64
± 16.4

Testikujt Pb
Cd
Cu
Ni
Zn

2.649
0.121
0.333
0.093
31.41

± 0.97
± 0.07
± 0.11
± 0.04
± 4.99

38.97**
9.079**
10.89**
9.342**
65.05**

± 30.9
± 6.07
± 4.59
± 3.67
± 21.6

34.17**
5.889**(*)
19.61**(**)
11.29**
214.3**(**)

± 18.4
± 2.68
± 6.24
± 3.78
± 85.8

Femuri

17.67
0.225
3.499
6.388
141.2

± 4.57
± 0.11
± 1.27
± 3.93
± 30.9

82.39**
0.642**
5.216*
30.91**
214.7**

± 19.7
± 0.35
± 2.71
± 10.9
± 49.2

510.4**(**)
0.744**
14.38**(**)
12.06**(**)
234.9**

± 143.1
± 0.513
± 7.924
± 7.76
± 63.7

Pb
Cd
Cu
Ni
Zn

Lokalitetet e ndotura
Drenas (n=20)
Mitrovicë (n=20)

Pb
13.20
85.73** ± 24.7
511.8**(**) ± 154.7
± 3.91
Cd
0.289
0.896** ± 0.37
0.841**
± 0.21
± 0.23
**
**
Cu
1.682
3.184
3.746
± 1.03
± 1.62
± 2.17
**
**
Ni
4.365
11.08
8.914
± 2.35
± 6.01
± 4.96
*
**(*)
Zn
240.8
298.1
385.2
± 40.5
± 107.7
± 146.2
Vërejtje: Rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore X dhe devijim standard
DS ±. m.th - masa e thate e indit; Vlerat sinjifikante jane shprehur sipas simboleve:
*p<0.01; **p<0.001; (**;* ) p<0.001; p<0.01 – dallimet në mes qyteteve të Drenasit dhe
Mitrovicës; n – numri i individëve.
Tibi
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Indi i mëlçisë
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Fig 3-7: Përqendrimet e metaleve të rënda (shprehur në µg/g m.th) në indin e mëlçisë te
popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit
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Fig 3-8: Përqëndrimet e metaleve të rënda (shprehur në µg/g m.th) në indin e veshkave te
popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit
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Indi i testikujve
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Fig 3-9: Përqendrimet e metaleve të rënda (shprehur në µg/g m.th) në indin e testikujve
te popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit.
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Fig 3-10: Përqendrimet e metaleve të rënda (shprehur në µg/g m.th) në indin e femurit te
popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit
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Fig 3-11: Përqendrimet e metaleve të rënda (shprehur në µg/g m.th) në indin tibi te
popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit

Shpërndarja e përqendrimeve të metaleve të rënda në indet e analizuara të harabelit
të shtëpisë (Passer domesticus) në dy lokalitetet e ndotura (qytetet – Mitrovicë dhe
Drenas) ka qenë e ndryshueshme mes indeve të buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj),
krahasuar me përqendrimet e tyre në indet e forta (femur dhe tibi).
Përqendrimet e akumuluara të Pb dhe Zn në indet e forta (tibi dhe femur) janë me të larta,
krahasuar me përqendrimet e këtyre metaleve në indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj).
Përqendrimet e Cd në indet e forta (tibia dhe femuri) janë më të ulëta, krahasuar me
vlerat e regjistruara të Cd në indet (mëlçi, veshkë dhe testikuj).
Përqendrimet e Cu janë më të larta në indet (mëlçi, veshkë dhe testikuj), krahasuar me
vlerat e Cu në indet e forta (tibi dhe femur).
Përqendrimet e Ni në indet (tibi dhe femur) janë më të larta se vlerat e regjistruara të tij
në indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj).
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Koeficienti i variacionit (CV) për përqendrimet totale të Pb në dy lokalitetet e ndotura
(Drenas dhe Mitrovicë) në indin e mëlçisë janë nga 31.2 – 52.1 %; veshkë: 39.3 -44.1 %;
testikuj: 53.8 – 79.3 %; femur: 23.9 -28.1 % dhe tibi: 28.8 -30.1 %.
Koeficienti i variacionit (CV) për përqendrimet totale të Cd në inde janë (mëlçi: 31.641.3%; veshkë: 33.6 – 44.5 %; testikuj: 45.5 -66.8 %; femur: 54.5 – 68.5 % dhe tibi: 27.3
– 41.2 %).
Koeficienti i variacionit (CV) për përqendrimet totale të Cu në inde janë (mëlçi: 25.2 –
32.6%; veshkë: 18.2 – 27.5 %; testikuj: 31.82 -42.2 %; femur: 51.9 – 55.1 % dhe tibi:
50.8 – 57.9%).
Koeficienti i variacionit (CV) për përqendrimet totale të Ni në inde janë (mëlçi: 42.5 –
59.1 %; veshkë: 12.6 – 61.1 %; testikuj: 33.5 -39.2 %; femur: 35.2 – 64.3 % dhe tibia:
54.2 -55.6 %).
Koeficienti i variacionit (CV) për përqendrimet totale të zinkut në inde janë (mëlçi: 26.6
– 38.5 %; veshkë: 12.6 – 61.1 %; testikuj: 33.2 – 40.1 %; femur: 22.9 – 27.1 % dhe tibia:
35.8 – 37.9 %).
Rezultatet e koeficientit të variacionit (tabela 3-5) janë indikacion se ekziston variabilitet
i konsideroshëm në përqendrimet e metaleve të rënda dhe hapësira e shpërndarjes së
metaleve është mjaft johomogjene.
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Tabela 3-5. Përqendrimet e metaleve (µg/g m.th) në inde (mëlçi, veshkë, testikuj, femur
dhe tibia) te popullata e harabelit (Passer domesticus) në tri lokalitetet e studimit.
Lokalitetet

(n=20)

Pb
8.225 ±2.59
31.4 %

Cd
1.329 ±0.18
13.5 %

Mëlçia
Cu
15.25 ±4.28
28.1 %

Drenas

(2.94-12.4)
10.37 ±5.40

(0.98-1.85)
2.435 ±0.77

(7.62-22.4)
25.35 ±8.19

(0.02-0.86)
3.974 ±1.69

(54.8-71.3)
91.38 ±35.2

(n=20)

52.1 %

31.6 %

32.3 %

42.5 %

38.5 %

Mitrovicë

(2.99-22.9)
14.84 ±4.64

(1.32-4.23)
3.173 ±1.31

(14.9-42.6)
23.31 ±5.87

(2.04-7.05)
0.932 ±0.55

(56.9-205.3)
64.13 ±17.1

(n=20)

31.2 %

41.3 %

25.2 %

59.1 %

26.6 %

(7.95-23.6)

(1.54-6.34)

(15.3-34.2)

(0.11-2.01)

(33.4-98.2)

Pb
32.37 ±12.6
38.9 %

Cd
3.132 ±1.26
40.2 %

Veshkë
Cu
21.51 ±6.73
31.3 %

Ni
6.721 ±1.13
16.8 %

Zn
45.87 ±6.52
14.2 %

(5.47-51.3)
118.6 ±52.2

(0.94-6.21)
20.92 ±9.32

(10.2-39.8)
31.33 ±8.63

(5.34-9.96)
9.885 ±6.04

(27.4-56.4)
62.37 ±16.5

44.1 %

44.5 %

27.5 %

61.1 %

26.4 %

(54.2-285.4)
112.7 ±44.1

(2.41-46.2)
17.24 ±5.79

(17.6-51.2)
27.19 ±4.96

(1.10-21.7)
5.056 ±0.64

(34.2-86.4)
85.14 ±16.4

39.3 %

33.6 %

18.2 %

12.6 %

19.2 %

(17.9-200.7)

(10.2-32.2)

(15.6-35.4)

(1.34-12.3)

(56.2-120.4)

Pb
2.649 ±0.97
36.6 %

Cd
0.121 ±0.07
57.8 %

Testikuj
Cu
0.333 ±0.11
33.1 %

Ni
0.093 ±0.04
43 %

Zn
31.41 ±4.99
15.8 %

(1.17-5.32)
38.97 ±30.9

(0.01-0.24)
9.079 ±6.07

(0.08-0.52)
10.89 ±4.59

(0.01-0.18)
9.342 ±3.67

(21.3-41.2)
65.05 ±21.6

79.3 %

66.8 %

42.2 %

39.2 %

33.2 %

(6.97-155.3)
34.17 ±18.4

(0.55-23.1)
5.889 ±2.68

(5.24-20.2)
19.61 ±6.24

(3.27-17.3)
11.29 ±3.78

(31.1-113.2)
214.3 ±85.8

53.8 %

45.5 %

31.82 %

33.5 %

40.1 %

(8.64-85.6)

(0.61-10.4)

(9.56-34.2)

(4.26-18.6)

(58.5-417.1)

Pb
17.67 ±4.57
25.8 %

Cd
0.225 ±0.11
48.8 %

Femur
Cu
3.499 ±1.27
36.2 %

Ni
6.388 ±3.93
61.5 %

Zn
141.2 ±30.9
21.8 %

(10.9-29.2)
82.39 ±19.7

(0.09-0.53)
0.642 ±0.35

(1.88-6.34)
5.216 ±2.71

(2.29-21.2)
30.91 ±10.9

(86.3-202.5)
214.7 ±49.2

23.9%

54.5 %

51.9 %

35.2 %

22.9 %

(57.6-115.9)
510.4 ±143

(0.14-1.11)
0.744 ±0.51

(2.95-14.1)
14.38 ±7.92

(10.4-56.5)
12.06 ±7.76

(155.3-332.5)
234.9 ±63.7

28.1 %

68.5 %

55.1 %

64.3 %

27.1 %

(100.4-756.1)

(0.01-1.75)

(3.62-35.9)

(3.18-35.1)

(151.6-389.2)

Ujmirë

Lokalitetet
Ujmirë (n=20)
Drenas (n=20)
Mitrovicë (n=20)
Lokalitetet
Ujmirë (n=20)
Drenas (n=20)
Mitrovicë (n=20)
Lokalitetet
Ujmirë (n=20)
Drenas (n=20)
Mitrovicë (n=20)
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Ni
0.339 ±0.25
73.7 %

Zn
62.87 ±4.94
7.85 %

Lokalitetet
Ujmirë (n=20)
Drenas (n=20)
Mitrovicë (n=20)

Pb
13.20 ±3.91
29.6 %

Cd
0.289 ±0.21
72.6 %

Tibi
Cu
1.682 ±1.03
61.2 %

(2.21-19.2)
85.73 ±24.7

(0.17-0.61)
0.896 ±0.37

(0.07-3.46)
3.184 ±1.62

(1.62-9.45)
11.08 ±6.01

(156.3-322.5)
298.1 ±107

28.8 %

41.2 %

50.8 %

54.2 %

35.8 %

(50.3-127.6)
511.8 ±154

(0.12-1.42)
0.841 ±0.23

(0.54-6.34)
3.746 ±2.17

(2.61-24.3)
8.914 ±4.96

(154.2-587.2)
385.2 ±146

30.1 %

27.3 %

57.9 %

55.6 %

37.9 %

Ni
4.365 ±2.35
53.8 %

Zn
240.8 ±40.5
16.8 %

(98.6-721.4)
(0.49-1.34)
(1.04-8.64)
(2.94-24.6)
(177.4-689.4)
Vërejtje: Rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore X dhe devijim standard DS ±. Koeficienti
i variacionit (CV %); vlerat min-max (minimumi - maksimumi); n – numri i individëve.
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Fig 3-12: Shpërndarja e plumbit sipas indeve (shprehur në µg/g m.th) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit.
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Fig 3-13: Shpërndarja e kadmiumit sipas indeve (shprehur në µg/g m.th) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit.
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Fig 3-14: Shpërndarja e bakrit sipas indeve (shprehur në µg/g m.th) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit.

55

Shpërndarja e Ni në inde
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Fig 3-15: Shpërndarja e Nikelit sipas indeve (shprehur në µg/g m.th) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimit.
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Fig 3-16: Shpërndarja e Zinkut sipas indeve (shprehur në µg/g m.th) te popullata e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus, n=20) në tri lokalitetet e studimi
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Rezultatet e paraqitura (tabela 3-6) lidhur me koeficientin e korrelacionit (r) për
secilin metal (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet e analizuara të harabelit (Passer
domesticus) të lokalitetit të Drenasit, tregojnë se kemi korrelacion pozitiv të Pb në indet
(mëlçi/testikuj p<0.01; mëlçi/femur p<0.01; mëlqi/tibia; testikuj/femur; testikuj/tibia dhe
femur/tibia), ndërsa korrelacion negativ n indet (mëlçi/veshkë; veshkë/testikuj;
veshkë/femur dhe veshkë/tibia).
Është konstatuar korrelacion pozitiv të Cd në indet (mëlçi/testikuj; mëlçi/femur p<0.01;
mëlçi/tibia p<0.01; veshkë/femur; veshkë/tibia; testikuj/femur p<0.01; femur/tibia),
ndërsa korrelacion negativ në indet (mëlçi/veshkë; veshkë/testikuj dhe testikuj/tibia).
Korrelacion pozitiv të Cu në indet (mëlçi/testikuj; mëlçi/femur; veshkë/testikuj;
veshkë/femur; testikuj/femur dhe testikuj/tibia), ndërsa korrelacion negativ në indet
(mëlçi/veshkë; mëlçi/tibia; veshkë/tibia dhe femur/tibia).
Korrelacion pozitiv të Ni në indet (mëlqi/tibia dhe testikuj/femur), ndërsa korrelacion
negativ të Ni në indet (mëlqi/testikuj; mëlqi/femur p<0.01; veshkë/testikuj p<0.01;
veshkë/femur; veshkë/tibia; testikuj/tibia dhe femur/tibia).
Korrelacion pozitiv të Zn në indet (melçi/veshkë; mëlçi/femur; mëlçi/tibia;
veshkë/femur; testikuj/tibia), ndërsa korrelacion negativ në indet (mëlçi/testikuj;
veshkë/testikuj; veshkë/tibia; testikuj/femur dhe femur/tibia).
Rezultatet e paraqitura (tabela 3-7) mbi koeficientin e korrelacionit (r) për secilin
metal (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet e analizuara të harabelit (Passer domesticus) të
lokalitetit të Mitrovices, tregojn se ekziston korrelacion pozitiv i Pb në mes indeve
(veshkë/testikuj; veshkë/femur p<0.01; veshkë/tibia; testikuj/femur; testikuj/tibia dhe
femur /tibia p<0.01), ndërsa korrelacion negativ në indet (mëlçi/veshkë; mëlçi/testikuj;
mëlçi/femur dhe mëlçi/tibia).
Korrelacion pozitiv të Cd në indet (mëlçi/veshkë; mëlçi/testikuj; mëlçi/tibia p<0.01;
veshkë/femur; testikuj/tibia), ndërsa korrelacion negativ në indet (mëlqi/femur;
veshkë/testikuj; veshkë/tibia; testikuj/femur p<0.01 dhe femur/tibia).
Korrelacion pozitiv të Cu në indet (mëlqi/testikuj; veshkë/femur; veshkë/tibia dhe
femur/tibia), ndërsa korrelacion negativ në indet (mëlqi/veshkë p<0.01; mëlqi/femur;
mëlqi/tibia; veshkë/testikuj; testikuj/femur dhe testikuj/tibia p<0.01).
Korrelacion pozitiv të Ni në indet (mëlqi/testikuj; mëlqi/femur; mëlqi/tibia; veshkë/tibia
p<0.01) dhe korrelacion negativ në indet (mëlqi/veshkë; veshkë/testikuj; veshkë/femur;
testikuj/femur; testikuj/tibia dhe femur/tibia).
Nga rezultatet (tabela 3-7) shihet se ka korrelacion pozitiv të Zn në indet (mëlqi/tibia;
veshkë/testikuj; veshkë/femur; veshkë/tibia; testikuj/femur p<0.001; testikuj/tibia p<0.01
dhe femur/tibia p<0.01), ndërsa kemi korrelacion negativ në indet (mëlqi/veshkë;
mëlqi/testikuj dhe mëlqi/femur).
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Tabela 3-6. Koeficienti i korrelacionit (Pearson correlation) për metale në indet e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e Drenasit.
Metalet Indet
Pb

Cd

Cu

Ni

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

Mëlçia
r
1
-0.219
0.391*
0.498*
0.189

Veshkat
r

Testikujt
r

Femuri
r

1
-0.168
-0.347
-0.191

1
0.022
0.185

1
0.201

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
-0.016
0.268
0.428*
0.481*

1
-0.206
0.065
0.061

1
0.406*
-0.002

1
0.169

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
-0.079
0.116
0.035
-0.364

1
0.247
0.099
-0.093

1
0.025
0.031

1
-0.181

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
0.172
-0.217
-0.438*
0.193

1
-0.529*
-0.157
-0.231

1
0.332
-0.183

1
-0.025

1

1
-0.346

1

Mëlçia
1
Veshkat
0.227
1
Testikujt
-0.352
-0.201
1
Femuri
0.279
0.168
-0.178
Tibi
0.113
-0.322
0.031
Vërejtje: r – koeficienti i korrelacionit; sinjifikanca *=0.01

Tibi
r

Zn
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Tabela 3-7. Koeficienti i korrelacionit (Pearson correlation) për metale në indet e
harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e Mitrovicës.
Metalet Indet
Pb

Cd

Cu

Ni

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

Mëlçia Veshkat Testikujt
r
r
r
1
-0.101
1
-0.131
0.225
1
*
-0.236
0.095
0.543
-0.279
0.213
0.004

Femuri
r

Tibi
r

1
0.513*

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
0.028
0.336
-0.322
0.412*

1
-0.302
0.286
-0.307

1
-0.411*
0.173

1
-0.016

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
-0.498*
0.221
-0.008
-0.063

1
-0.181
0.118
0.157

1
-0.059
-0.423*

1
0.152

1

Mëlçia
Veshkat
Testikujt
Femuri
Tibi

1
-0.052
0.097
0.046
0.095

1
-0.045
-0.172
0.487*

1
-0.222
-0.353

1
-0.039

1

Mëlçia
1
Veshkat
-0.201
1
Testikujt -0.159
0.19
1
**
Femuri
-0.269
0.081
1
0.704
*
Tibi
0.072
0.12
0.534
0.425*
Vërejtje: r – koeficienti i korrelacionit; sinjifikanca *=0.01; **=0.001
Zn
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1

Rezultatet në tabelën 3-8, paraqesin vlerën e koeficientit të korrelacionit (r) në mes
metaleve (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indin e caktuar të harabelit (Passer domesticus) në
lokalitetin e Drenasit.
Në indin e mëlçisë kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Ni; Cd/Cu; Cd/Ni;
Cu/Ni; Cu/Zn - p<0.01 dhe Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes metaleve (Pb/Cd;
Pb/Cu; Pb/Zn dhe Cd/Zn).
Në indin e veshkave kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd; Pb/Cu; Pb/Ni;
Cd/Cu; Cd/Ni; Cu/Ni; Cu/Zn dhe Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes metaleve
(Pb/Zn dhe Cd/Zn).
Në indin e testikujve kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd - p<0.01; Pb/Cu;
Pb/Ni; Cd/Ni), ndërsa korrelacion negativ mes (Pb/Zn; Cd/Cu; Cd/Zn; Cu/Ni; Cu/Zn dhe
Ni/Zn - p<0.01).
Në indin e femurit kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd; Pb/Ni; Pb/Zn; Cd/Cu;
Cd/Ni; Cd/Zn dhe Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes (Pb/Cu; Cu/Ni dhe Cu/Zn).
Në indin tibi kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Ni; Cd/Ni; Cu/Ni; Cu/Zn dhe
Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes (Pb/Cd; Pb/Cu; Pb/Zn; Cd/Cu - p<0.01 dhe
Cd/Zn - p<0.01).

Rezultatet në tabelën 3-9, paraqesin vlerën e koeficientit të korrelacionit (r) në mes
metaleve (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indin e caktuar te harabelit (Passer domesticus) në
lokalitetin e Mitrovicës.
Ne indin e mëlçisë kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cu; Pb/Zn; Cd/Cu; Cd/Ni;
Cd/Zn; Cu/Ni; Cu/Zn dhe Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes (Pb/Cd dhe Pb/Ni).
Në indin e veshkave kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd; Pb/Cu; Pb/Ni;
Pb/Zn; Cd/Ni; Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes (Cd/Cu; Cd/Zn; Cu/Ni dhe Cu/Zn).
Në indin e testikujve kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd - p<0.01; Pb/Ni;
Pb/Zn - p<0.01; Cd/Ni; Cd/Zn - p<0.01; Cu/Ni dhe Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ
mes (Pb/Cu; Cd/Cu dhe Cu/Zn).
Në indin e femurit kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd; Pb/Cu; Pb/Zn p<0.01; Cd/Cu - p<0.01; Cd/Zn dhe Cu/Zn - p<0.001), ndërsa korrelacion negativ mes
(Pb/Ni - p<0.001; Cd/Ni - p<0.01; Cu/Ni dhe Ni/Zn).
Në indin tibi kemi korrelacion pozitiv mes metaleve (Pb/Cd; Pb/Zn; Cu/Ni; Cu/Zn dhe
Ni/Zn), ndërsa korrelacion negativ mes (Pb/Cu; Pb/Ni; Cd/Cu dhe Cd/Ni).
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Tabela 3-8. Koeficienti i korrelacionit (Pearson correlation) mes metaleve (Pb, Cd, Cu,
Ni dhe Zn) në indet e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e Drenasit.

Mëlçia
r

Veshkat
r

Indet
Testikujt
r

Pb/Cd

-0.019

0.342

0.502*

0.326

-0.005

Pb/Cu

-0.074

0.223

0.116

-0.094

-0.114

Pb/Ni

0.362

0.112

0.158

0.151

0.232

Pb/Zn

-0.269

-0.027

-0.112

0.227

-0.116

Cd/Cu

0.258

0.217

-0.019

0.272

-0.401*

Cd/Ni

0.304

0.126

0.208

0.036

0.241

Cd/Zn

-0.367

-0.251

-0.252

0.193

-0.412*

Cu/Ni

0.151

0.123

-0.204

-0.071

0.008

Cu/Zn

0.506*

0.031

-0.032

-0.073

0.237

Ni/Zn

0.103

0.091

-0.408*

0.286

0.336

Drenasi

Lokaliteti Metalet

Vërejtje: r – koeficienti i korrelacionit; sinjifikanca *=0.01
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Femuri
r

Tibi
r

Tabela 3-9. Koeficienti i korrelacionit (Pearson correlation) mes metaleve (Pb, Cd, Cu,
Ni dhe Zn) në indet e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e Mitrovicës.

Mëlçia
r

Veshkat
r

Indet
Testikujt
r

Pb/Cd

-0.074

0.123

0.596**

0.068

0.064

Pb/Cu

0.236

0.049

-0.035

0.297

-0.113

Pb/Ni

-0.112

0.303

0.041

-0.606**

-0.089

Pb/Zn

0.018

0.393

0.444*

0.442*

0.387

Cd/Cu

0.324

-0.081

-0.006

0.495*

-0.084

Cd/Ni

0.291

0.001

0.056

-0.461*

-0.027

Cd/Zn

0.072

-0.302

0.555*

0.266

0.059

Cu/Ni

0.163

-0.244

0.087

-0.255

0.216

Cu/Zn

0.137

-0.207

-0.133

0.666**

0.294

Ni/Zn

0.235

0.313

0.066

-0.216

0.315

Mitrovicë

Lokaliteti Metalet

Femuri
r

Tibi
r

Vërejtje: r – koeficienti i korrelacionit; sinjifikanca *=0.01; **=0.001

Rezultatet tona lidhur me përqendrimet e metaleve të rënda (Pb, Ni, Cd, Cu, Zn) në
indet e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetet Mitrovicë dhe Drenas, i
sigurojnë mbështetje të fortë hipotezës së zhvillimi i industrisë së rënde (përpunimi i
xeheve dhe metaleve) janë ndër shkaktarët kryesor të ndotjes së mjedisit në këto qytete
dhe me gjerë.
Përcaktimi i metaleve të rënda në indet (mëlçi, veshka, testikuj, femur dhe tibia) të
harabelit të shtëpisë ―Passer domesticus‖ me metoden e ICP – OES (Inductively Coupled
Plasma - Optical Emission Spectrometry, Perkin – Elmer Optima), na ka mundësuar që të
kemi një pasqyrë më reale mbi përqendrimin dhe shpërndarjen e këtyre metaleve në indet
e këtij shpendi.
Një ndër pikat kryesore të kësaj metode është se ajo mund të detektojë edhe sasitë
më të vogla (ppm ose µg/g) prezentë në një mostër, qoftë ajo gjeologjike apo mostër
indore e organizmave të testuar (Zhang, 2003).
Plumbi është një element që nuk luan asnjë rol në proceset metabolike të organizmit të
kafshëve. Ai është jashtëzakonisht toksik, me një gamë të gjerë të efekteve të dëmshme
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ne organizëm. Ekspozimi ndaj plumbit mund të shkaktojë probleme të theksuara në
veshkë, mëlçi, testikuj dhe sistemin nervor. Ai, gjithashtu mund të pengojë sintezën e
hemit (Berny, 1994).
Përqendrimi i lartë i plumbit, i konstatuar në të gjitha indet e analizuara në
popullatën e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) të qyteteve Mitrovicë dhe Drenas,
është ne harmoni me rezultatet e autorëve të ndryshëm, të cilët, gjithashtu, konstatojnë
akumulim të lartë të plumbit në popullatën e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në
mjedise industriale dhe urbane (Swaileh et al. 2006; Kekkonen et al. 2012; Chandler et al.
2004; Albayrak et al. 2011).
Përqendrimet e larta të plumbit, sidomos në popullatën e harabelit të shtëpisë
(Passer domesticus) në Mitrovicë janë ndër më të larta të konstatuara në popullatat
natyrore të vertebrorëve të ndryshëm të gjuajtur në rrethinën e ngushtë të shkritores së
plumbit dhe të zinkut ―Trepça‖ në Mitrovicë (Elezaj et al. 2013; Elezaj et al. 2008; Elezaj
et al. 1989; Rozhaja et al. 1990; Azemi et al. 1986; Selimi et al. 1996).
Përqendrimi i plumbit i matur në mëlçinë e harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) të qyteteve të Mitrovicës dhe Drenasit ishte 14.84 μg/g të masës së thatë
(m.th.), respektivisht 10.37 μg/g m.th. Nëse përmbajtja e plumbit në mëlçi tejkalon vlerën
e 20 mg/kg m.th., mendohet të jetë një shenjë e helmimit akut me plumb (Friend, 1987).
Wayland (Wayland et al. 2002) tregoi se përqendrimet e Pb në eshtrat e shpendëve të
egër janë të lidhura me përqendrimet e Pb në mëlçi dhe zogjtë me përqendrim të plumbit
në mëlçi më shumë se 6 μg/g m.th. posedonin përqendrim më të lartë në eshtra sesa ata
zogj që posedonin në mëlçi sasi të Pb më të ulët se 6 μg/g te m.th.
Përqendrimi i Pb në indin e femurit dhe tibia (mbi 500 μg/g te m.th.) në qytetin e
Mitrovicës dhe (mbi 80 μg/g te m.th.) ne qytetin e Drenasit, është sinjal i ekspozimit të
gjatë të këtij shpendi ndaj ndotjes me metale në këto lokalitete.
Sipas të dhënave të shqyrtuara, përqendrimet e plumbit në eshtra më shumë se 10 μg/g
m.th. mund të jenë një tregues i mirë i ekspozimit anormal, që mund ta përcjellë
organizmin gjatë tërë jetës, por përdorimi i përqendrimeve të plumbit në eshtra për të
diagnostikuar helmimin me plumb duhet të jetë i shoqëruar me shenjat klinike apo
përgatitjet nekroskopike te indeve (Mateo et al. -8). Rezultatet histologjike të fituara nga
hulumtimi ynë, i mbështesin të dhënat e Mateos, çka tregojnë se kemi helmim kronik me
Pb në lokalitetet e studiuara (qytetet Mitrovicë dhe Drenas).
Te shpendët e egër, përqendrimet më të larta të plumbit në eshtra krahasuar me
indin e mëlçisë janë tregues të ekspozimit kronik me plumb, ndërsa përqendrimet më të
larta në mëlçi se sa në eshtra janë tregues të ekspozimit akut (Nordberg, 1971;
Scheuhammer, 1987). Përqendrimet e lartë të Pb në eshtrat e zogjve është e lidhur me
efektin kronik të këtij elementi në organizmin e zogjve (Scheuhammer, 1987), e cila u
konfirmua për eshtrat e krahut të rosës (Enes fulvigula) nga Merchant (Merchant et al.,
1991). Nivelet normale të Pb në eshtrat e zogjve të rritur në vendbanimet jo të ndotura
ishte nga 2 deri në 15 µg/g të m.th. (Connors et al, 1975;. Kendall dhe Scanlon, 1981).
Rezultatet e tilla janë në pajtueshmëri me të gjeturat tona tek indet e forta (femur, tibi) të
harabelit në lokalitetin kontroll (fshati Ujmirë). Sasia e plumbit në eshtrat e shpendit
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(Ficedula hypoleuca) pranë një shkritore te metaleve në Suedi, varej prej distancës nga
fabrika dhe varironte nga 2.2 deri 202 µg/g te m.th. (Nyholm, 1994).
Në hulumtimin tonë, në lokalitetet e ndotura (qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit),
sasia e Pb shkonte në mes 10.37 dhe 511.8 µg/g te m.th.; Ni në mes 0.932 dhe 30.91 µg/g
te m.th.; Cd në mes 0.642 dhe 20.92 µg/g te m.th.; Cu në mes 3.184 dhe 31.33 µg/g te
m.th.; Zn në mes 62.37 dhe 385.2 µg/g te m.th.
Plumbi gjerësisht është i shpërndarë në inde të buta, ndërsa eshtrat shërbejnë si një vend
afatgjatë i deponimit. Gjysmë-jeta e plumbit është multifazike për shkak të rishpërndarjes
së tij brenda përbërësve të ndryshem në organizëm (Furness, 1996). Për shembull,
gjysmë-jeta e plumbit në gjak është afërsisht 35 ditë, ndërsa në indet e trurit, ajo është
rreth 2 vjet. Plumbi mund të vazhdojë të ruhet në eshtra për vite me radhë.
Dallimet në përqendrime të plumbit në eshtrat e ndryshme janë përcaktuar te
shpendi (Aythya Marila), nga (Szefer dhe Falandtsz, 1986). Ata gjetën se akumulimi i
plumbit në eshtra varej prej moshës dhe gjinisë, ndërsa përqendrimet e metaleve të tilla
si bakri, nikeli nuk varej nga mosha (Szefer dhe Falandtsz, 1986).
Kështu, përqendrimet Pb pjesërisht mund të jetë e lidhur me përqendrimet Pb në
ushqimin qe konsumojnë shpendët; pra, transferimi i ushqimit nga invertebrorëve të tokës
mund të jetë gjithashtu një rrugë e rëndësishme e ekspozimit Pb për zogjtë (Scheifler et
al. 2006).
Vlerat e larta te akumulimit të plumbit në popullatën e harabelit në Mitrovicë mund
të sqarohen me faktin se harabeli ushqehet me ushqim të kontaminuar. Të cilin e merr
nga toka dhe trotuaret, kontanieret e plehrave si dhe shfrytëzimi i ujit nga sqollet e
rrugëve. Ushqimi që merret nga këto lokalitete konsiderohet të jetë i kontaminuar me
metale të ndryshme, në radhë të parë me plumb që sipas Duggan (Duggan et al. 1977)
vjen nga pluhuri i sedimentuar në zonat industriale dhe ato urbane. Guralecët e vegjël qe
merren për të ndihmuar përpunimin mekanik të ushqimit në rrëcok mund të paraqesin
gjithashtu një burim të rëndësishëm të kontaminimit me plumb.
Nga ky aspekt gjithashtu duhet pasur parasysh faktin se rruga respiratore e hyrjes së
plumbit në organizmin e shpendëve është më e madhe në krahasim me atë te njeriu
(Chamberlein et al. 1978), sepse llojet e ndryshme të shpendëve konsumojnë relativisht
më tepër oksigjen gjatë fluturimeve se sa njeriu (Altman et al. 1974; LeFebre, 1964).
Lidhur me këtë Ohi (Ohi et al. 1974) konstaton indeks 5 here më të lartë të marrjes së
plumbit në rrugë respiratore te pëllumbi urban, për dallim nga popullata e pëllumbit nga
zona rurale. Sipas tij vetëm në bazë të këtij konstatimi nuk mund të konkludohet se rruga
respirator është rrugë kryesore e hyrjes së plumbit në organizëm të shpendëve.
Vështruar nga ky aspekt, rezultatet tona flasin se rruga gastrointestinale paraqet
rrugën kryesore të hyrjes së plumbit në organizmin të harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) dhe atë duke pasur parasysh periodën e shkurtër jetësore të harabelit (1-2
vjeç në kushte natyrore), radiusin e vogël të tyre (300 m nga vendi i çerdhes), si dhe
argumentin se shkritorja e plumbit dhe e zinkut në Mitrovicë është e mbyllur nga forcat e
KFOR-it / NATO-s që nga 18 gushti i vitit 2000, prandaj mundësia e marrjes së
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partikulare te plumbit, te pranishme në ajrin në Mitrovicë, nëpërmjet respiracionit është
zvogëluar në masë të madhe.
Akumulimi i ngritur i plumbit në ashtin struktural të harabelit mund të jetë si rezultat i
garës mes plumbit dhe kalciumit gjate formimit dhe destruksionit të palcës eshtërore.
Identifikimi i tibisë dhe femurit, si ind kritik i akumulimit te plumbit te popullata e
harabelit të qytetit të Mitrovicës dhe Drenasit është në pajtim me të dhënat e disa
autorëve (Metcheva et al. 2006; Elezaj et al. 1989; Bakalli et al. 1990; Selimi et al. 2001)
sipas të cilëve, plumbi akumulohet para së gjithash në indet ―joaktive fiziologjike‖ siç
është p.sh. indi ashtëror.
Përqendrimi i lartë i zinkut në indin ashtëror (femur, tibi) ne hulumtimet tona
përputhet me rezultatet e ngjashme të Hutonnit dhe Godmanit (Hutonn dhe Godmanit,
1980) të konstatuara te pëllumbat të cilët kanë jetuar në kushte të ndotjes urbane.
Rezultatet e ngjashme janë konstatuar edhe te shpendët të ndryshëm (Nyholm, 1987;
Osborn et al. 1979; Kapu et al. 1991), te pulat vojse te ekspozuara për një muaj në kushte
të ndotjes së mjedisit me plumb në qytetin e Mitrovicës (Demaj et al. 1995), te breshka
tokësore (Testudi hermani) nga (Elezaj et al. 1989).
Koakumulimi i Pb me Zn në indin e tibisë dhe femurit te popullata e pëllumbit
urban në Mitrovicë dhe Prishtinë është në harmoni me rezultatet e njëjta të konstatuara në
popullatën e pëllumbit urban në Londër (Hutton et al. 1980), si dhe me ato të pëllumbit
urban (Culumba livia) në qytetin e Mitrovicës (Selimi, 2001). Ky akumulim i qartë nuk
mendohet të jetë i lidhur me ndonjë diferencë në marrjen e zinkut me anë të ushqimit.
Dihet se zinku është antagonist i toksicitetit të plumbit. Ai e zvogëlon akumulimin e
plumbit në inde si dhe bën riaktivizimin e aktivitetit të inhibuar të enzimit DAAL; enzim
ky që merr pjesë në sintezën e hemit (El ghazazar et al. 1978).
Nikeli është një element i mjaft i përhapur në natyrë që transferohet lehtë në të
gjithë zinxhirin ushqimor (Torres dhe Johnson, 2001; Punshon et al, 2003). Nikeli është i
njohur si element me veprim kancerogjen, teratogjenik, gjenotoksike dhe hepatotoksik
(Pandey and Srivastava, 2000; Punshon et al., 2003) dhe me shqetësim duhet të merret
akumulimi i këtij elementi në trup (Kasprzak et al, 2003). Edhe pse, të dhënat për mbetjet
kritike të nikelit në inde dhe organe, të lidhur me efekte helmuese akute ose kronike për
kafshë të egra mungojnë (Torres dhe Johnson, 2001). Për dallim nga plumbi, të dhënat në
lidhje me përqendrimin e nikelit në inde janë të pakta dhe jobindëse, e veçanërisht për
harabelin e shtëpisë (Passer domesticus).
Rezultatet e hulumtimit tone lidhur me përqendrimin e nikelit në indet e harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus) janë ne pajtueshmëri me rezultatet e Korenekova,
(Korenekova et al. 2008), e cila te shpendi (Phasianus colchicus) regjistroi vlera te
përafërta. Ne pajtueshmëri te plote me rezultatet tona lidhur me përqendrimin e Ni ne
mëlçi dhe veshke te harabeli nga zonat e ndotura janë të dhënat e Barbierit (Barbieri et al.
2007), i cili konstatoi vlera pothuajse të njëjta te Ni ne mëlçinë e shpendit (Puffinus
grabis). Këto të dhëna mbështeten edhe nga gjetjet e përqendrimit te Ni në zonat e
kontaminuara industriale te shkritoreve në Rusi (Aamlid, 1992; Siversten et al., 1992).
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Nikeli i akumuluar në indet shpendëve përmes dietave mund të shkojë nga 0,7-12,5
mg/kg te Ni (Cain dhe Pafford, 1981); megjithatë, helmimi me nikel në disa shpendë të
analizuara nuk është reflektuar gjithmonë nga përqendrimet e larta te Ni në inde
(Outridge dhe Scheuhammer, 1993).
Në studimin tonë, përqendrimet e larta të Ni (tabela 3-4) të konstatuara në indet e
buta (mëlçi, veshkë, testikuj) dhe indet e forta (femur, tibia) te harabeli i shtëpisë (Passer
domesticus) në qytetin e Drenasit ishin më të lartat të regjistruara tek vertebroret (nga
gjetjet tona në literaturë) nga vendi i ndotur dhe pjesërisht mund të shpjegohen me
ndikimin e industrisë së rënde (përpunimi i Nikelit), ku zonat përreth janë të ngarkuara
me metale (Elezaj et al. 2011; Shehu et al. 2011; Rizaj et al. 2008; Boisa et al. 2013; Šajn
et al. 2013 ).
Mesatarja e përqendrimit te Ni në organizmin e shpendit mund të shkojë nga 7.8
deri 9.0 (µg/g), mirëpo sasia e Ni mbi këto vlera mund te ketë efekt te dëmshëm tek
shpendët (Deng et. 2007). Gjetjet në hulumtimin tonë tregojnë se shpendët që jetojnë në
lokalitetin e Mitrovicës e veçanërisht në Drenas mund të jenë të ekspozuar ndaj
përqendrimit relativisht të lartë te Ni ose përqendrimeve potencialisht toksike të ndotjes
kronike me Ni (helmim kronik).
Përqendrimet e Nikelit në mëlçi dhe të gjitha indet tjera të analizuara te popullata e
harabelit nga lokalitetet e ndotura, ishin më të larta se sa tek popullata e harabelit nga
lokaliteti kontroll.
Kadmiumi është një element me toksicitet të lartë. Nëse organizmi e absorbon atë
përmes sistemit digjestiv apo të frymëmarrjes, ai formon komplekse me proteinat, me të
cilat transportohet lehtë dhe mund të ruhet kryesisht në veshkë dhe mëlçi, në sasi të vogla
edhe në pankreas dhe eshtra.
Rezultatet tona, që tregojnë për akumulim sinjifikant të kadmiumit në indin e veshkës dhe
të mëlçisë në popullatën e harabelit të Mitrovicës dhe Drenasit, përputhen me rezultatet e
Selimit (Selimi, 2001) dhe Elezaj (Elezaj et al. 2011), të cilët, gjithashtu, konstatuan
akumulim të këtij metali në popullatën e pëllumbit urban (Culumba livia) në qytetin e
Mitrovicës dhe Drenasit. Rezultatet tona, gjithashtu përputhen edhe me rezultatet e
Huttonit (Hutton, 1981), i cili, gjithashtu, konstaton akumulim të këtij metali në
popullatën e pëllumbit urban (Culumba livia), në aeroportin Heathrow.
Sipas Furness dhe Monaghan (1987), përqendrimi Cd është gjithmonë më i lartë në
veshka, ku ai mendohet se lidhet me një metal proteinë specifike (metallothionein).
Organi kritik ndaj helmimit kronik me kadmium në përgjithësi konsiderohet të jenë
veshkat (Nordberg, 1976). Përqendrimet në këto organe janë përdorur si vlerësues të
ekspozimit të kafshëve të këtij metali (Eisler, 1985).
Kadmiumi në mëlçi mund të jetë proporcionalisht më pak i lidhur me metallothioninen
krahasuar me kadmiumin në veshka. Kadmiumi mund të dalë nga mëlçia në formën e
kadmium-metallothionines përmes qarkullimit të gjakut dhe te grumbullohet në veshka
(Chan et al. 2005). Sidoqoftë, mëlçia vepron si një ''organ tranzit'' për kadmiummetallothioninen ndërsa veshkat si një ''organ deponimi'' për kadmium-metallothioninen
(Kojadinovic et al. 2011).
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Niveli kufi i përqendrimeve te kadmiumit në veshkë për zogjtë e egër është 8 μg/g
të masës së thatë (Scheuhammer et al. 1998). Përqendrimi Cd i matur në veshkat e
popullatës së harabelit nga Drenasi dhe Mitrovica (20.92 μg/g m.th., respektivisht 17.24
μg/g m.th.) janë në mënyrë të konsiderueshme më të larta se përqendrimet mesatare të Cd
të matura në veshkat e popullatës së harabelit nga lokaliteti kontroll (3.132 μg/g m.th.).
Korrelacioni pozitiv mes përqendrimit të kadmiumit dhe zinkut në testikujt e popullatës
së harabelit nga Mitrovica, mendohet se është rezultat i intereaksionit, i cili direkt ngjet
midis këtyre metaleve (Freiberg et al. 1974). Korrelacion pozitiv mes këtyre metaleve ka
gjetur edhe Azemi (Azemi et al. 1996) në popullatën natyrore të miut të fushës (Sorex
sp.), të gjuajtur në zonën e afërt të shkritores së plumbit dhe zinkut ―Trepça‖ në
Mitrovice.
Rezultatet e gjetura dëshmojnë se toksiciteti i kadmiumit ne testikujt e harabelit
mund të ndikohet me përqendrim të njëkohësishëm të zinkut. Ngritja e nivelit të zinkut
mund të pengojë kadmiumin që të hyjë në bashkëveprim me enzimat që varen nga zinku.
Administrimi i Zn në kushte laboratorike ka dhënë efekte antagoniste në një mori
efektesh toksike të Cd, përfshirë këtu nekrozën e testikujve dhe formimin e tumoreve
(Parizek, 1957; Gunn et al. 1963).
Kadmiumi ka tendencë për bio-akumulohen në zinxhirin ushqimor (Burger dhe
Gochfeld, 2004). Efektet toksikologjike te Cd në zogj janë shqyrtuar nga Furness (1996).
Edhe pse, ai është toksik mbi përqendrimet e caktuara, Cd nuk është një element
thelbësor për kafshët dhe mund të shkaktojë mangësi (dëme) në ―kurriz‖ të elementeve
thelbësore nëpërmjet konkurrencës në vendet aktive të molekulave biologjikisht të
rëndësishme. Në përqendrime të larta ai mund të shkaktojë dëmtime në veshka, sjellje të
ndryshuar, uljen e prodhimit të vezëve dhe dëmtimeve në testikuj (Furness, 1996).
Ndërveprimi mes metaleve toksike dhe esenciale ndodh kur metabolizmi i një metali
toksik është i ngjashëm me atë të një elementi thelbësor (Goyer, 1995). Në këtë studim,
përqendrimet e kadmiumit ishin në korrelacion pozitiv me përqendrimet e zinkut në
veshkë. Korrelacionet pozitive të kadmiumit me përqendrime të zinkut në inde janë
raportuar në shpend të ndryshme në Kore, Rusi (Nam dhe Lee, 2006; Kim et al. 1996;
Kim et al. 2008). Këto ndërveprime si duket janë për të mbrojtur organizmin ndaj
veprimit toksik te kadmiumit në shpendët e egër (Hutton dhe Goodman, 1980).
Zinku është një metal i rëndë, esencial për funksionimin normal të trupit dhe
siguron mbrojtje kundër toksicitetit te Cd në veshkë. Zinku dhe bakri janë dy elemente
thelbësore dhe përqendrimet e tyre në inde rregullohen normalisht nga mekanizmat
homeostatikë te gjitarët dhe shpendët (Eisler, 1993; Nyholm, 1995; Eisler, 1998).
Korrelacion pozitiv sinjifikant në mes Zn dhe Cu në indin e mëlçisë është vërejtur tek
popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) nga lokaliteti i Drenasit.
Përqendrimet e zinkut në studimin tonë ishin relativisht më të larta në eshtra (femur dhe
tibia) se sa në indet e tjera të analizuara dhe rezultate të ngjashme me tonat kanë gjetur
edhe Kim (Kim Kim J, Koo T-H (200826) në indet e lejlekut (heron sp.); te pulat vojse,
të ekspozuara për një muaj në kushte të ndotjes së mjedisit me plumb në qytetin e
Mitrovicës (Demaj et al. 1995); te breshka tokësore (Testudo hermanni, Gmel. (Elezaj et
al. 1989); te pëllumbi urban - Culumba livia (Elezaj et al.2008; 2011, 2013) te bretkosa –
Rana ridibunda Pall. (Selimi et al. 1996).
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Zinku është i njohur për mënyrën e bashkëveprimit me shumë elemente të
ndryshëm për të prodhuar forma të ndryshme që ndikojnë në toksicitet, metabolizëm dhe
në akumulim te tyre (Eisler, 1985). Është hasur një marrëdhënie pozitive në përqendrimin
e zinkut në mes të mëlçisë dhe veshkave në këtë studim. Një marrëdhënie të tillë në mes
mëlçisë dhe veshkave është vërejtur edhe tek shpendët Calidris alpina (Blomqvist, 1995)
dhe tek shpendi Larus fuscus (Stewart, 2004).
Vlerat më të larta të përqendrimit të zinkut në indin e femurit dhe tibi në popullatën
e harabelit te shtëpisë (Passer domesticus) të qyteteve Mitrovicë dhe Drenas përputhen
me rezultatet e Huttonit dhe Goodmanit (Hutton et al. 1980) të cilët në popullatën e
pëllumbit urban te Londrës, konstatojnë gjithashtu përqendrim të lartë të zinkut në
eshtra; te pulat vojse (Bakalli et al. 1990) të ekspozuara për katër javë në qytetin e
Mitrovicës, konstatohet, gjithashtu, përqendrim më i lartë i zinkut në indin tibi.
Vlera të larta të përqendrimit të Zn në indin e femurit dhe tibia ka konstatuar edhe Elezaj
(Elezaj et al. 2001; 2008, 2011) në popullatën e pëllumbit urban (Culumba livia) në
qytetin e Mitrovicës dhe Drenasit.
Dihet se Zn është antagonist i toksicitetit të plumbit. Ai e zvogëlon akumulimin e
plumbit ne inde, si dhe bën riaktivizimin e aktivitetit të inhibuar të enzimit D-AAL;
enzim ky që merr pjesë në sintezën e hemit (El Gazzar et al. 1978; Hutton, 1979). Në
studimin tonë, në të gjitha indet e analizuara është vërejtur një korrelacion pozitiv
(sinjifikant tek indi i testikujve dhe femurit) në mes Zn dhe Pb tek popullata e harabelit
nga qyteti i Mitrovicës.
Lidhja sinergjike në mes të përqendrimeve të Zn-Cd vërejtur në testikujt e harabelave nga
lokaliteti i Mitrovicës, mund të jetë rezultat i grumbullimit të zinkut nga i gjithë trupi,
për të mbrojtur organet riprodhuese kundër dëmtimeve toksike te Cd.
Ndërveprimi kompetitiv mes këtyre dy metaleve në eshtra mund të vjen në shprehje,
gjithashtu gjatë formimit të eshtrave dhe vezëve, pasi mobilizimi i kalciumit në eshtra në
këtë fazë është i lidhur ngusht me aktivitetin e fosfatazës alkaline (Ojanen et al. 1975).
Bakri është një element i domosdoshëm për rritjen normale, metabolizmin e qelizave të
gjalla, strukturën dhe funksionin e shumë proteinave vitale për qelizën (Pappas et al.
2006).
Në studimin tonë, kemi gjetur vlera të larta të përqendrimit të bakrit (tabela 3-4) në indet
e analizuara të popullatës së harabelit nga lokalitet e kontaminuar (qyteti i Mitrovicës dhe
Drenasit), të cilat (përqendrime) janë të vështira për të vlerësuar. Megjithatë, nivelet e
tilla të larta të Cu, janë gjetur edhe në lloje të ndryshme të shpendëve, pa ndonjë shenjë të
efekteve toksike (Clausen dhe Wolstrup 1978). Në hulumtimin tonë, vërehet një
korrelacion pozitiv për përqendrimin e Cu në mes mëlçisë dhe veshkës te popullata e
harabelit të Mitrovicës. Një korrelacion pozitiv linear midis mëlçisë dhe veshkave për
përqendrimet e Bakrit u raportua edhe tek pelikanet - Crispus occidentalis (Ohlendorf,
1989).
Përqendrimet e Cu në mëlçinë e popullatës së harabelit nga Drenasi dhe Mitrovica
(tabela 3-4) ishin më të larta se vlerat e përqendrimit të Cu të konstatuara tek harabeli i
rritur në zonat urbane në Finlandë (Kekkonen et al. 2012). Kekkonen në studimin e tij, në
indin e mëlçisë së harabelit gjeti përqendrim të Cu në vlerë 4.03 µg/g (m.th.).
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Rezultatet e studimit tonë lidhur me përqendrimin e Cu në mëlçi janë në
pajtueshmëri me rezultatet e Swailehit (Swaileh et al. 2006), i cili gjithashtu gjeti vlera të
larta te Cu në mëlçinë e harabelit që jetonte në zonat urbane në Palestinë. Në
pajtueshmëri me rezultatet tona janë të dhënat e Barbierit (Barbieri et al. 2007), i cili
konstatoi vlera të afërta të përqendrimit të Cu në mëlçinë dhe veshkat e shpendit
(Puffinus gravis) të rritur në zonat e ndotura urbane afër bregdetit brazilian.
Ndonëse në studimin tonë kemi gjetur dallime sinjifikante të përqendrimit te Cu në indet
e analizuara në mes popullatës se harabelave nga lokalitetet e ndotura (qytetet Mitrovicë
dhe Drenas) dhe lokaliteti kontroll (fshati Ujmirë), prapë se prapë nga literatura kemi
gjetur se rastet e helmimeve akute me Cu mund të jenë shumë më të larta se në studimin
tonë. Henderson (Henderson, 1975), te shpendi (Branta canadensis) gjeti përqendrime të
Cu në mëlçi në vlerë 187 – 323 µg/g te m.th.
Koeficienti i variacionit (CV%) është përdorur për të treguar ndryshueshmërinë në
përqendrimin e metaleve në një organ ose ind të veçantë, ku vlerat më të larta në
përqindje sugjerojnë për rregullim joadekuat ose një ndryshueshmëri natyrisht të lartë në
përmbajtjen e metaleve metalike (Muirhead dhe Furness, 1988).
Rezultatet e këtij studimi tregojnë se përqendrimet e metaleve, të lidhur në eshtra, ishin
më së miri të ruajtur (lidhur), nëse jo të rregulluar, ku, pothuajse në të shumtën e rasteve
ndryshueshmëria ishte <30% (Tabela 3-5).
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3.4 Histologjia e indeve të buta (mëlçi, veshkë, testikuj) te harabeli i shtëpisë
(Passer domesticus)
3.4.1. Histologjia e mëlçisë te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)
Rezultatet e hulumtimeve tona, që kanë te bëjnë me ndryshimet histopatologjike të
mëlçisë te popullata e harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e Mitrovicës
dhe Drenasit, si dhe të grupit kontroll (fshati Ujmirë), janë paraqitur në figurat (3-17; 318; 3-19).
Në indin e mëlçisë të grupit kontroll nuk ishin gjetur ndryshime të dukshme
histopatologjike (fig. 3-17). Qelizat e mëlçisë kishin forma normale dhe strukture me
shtrirje të rregullt.
Në mëlçinë e popullatës së harabelit nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit janë
vërejtur ndryshime degjenerative (fig. 3-18, fig. 3-19), inflamacione te indit dhe infiltrim
i leukociteve. Infiltrimi i leukociteve vërehet në pjesë të ndryshme të mëlçisë. Në disa
raste, mund të shihet një hipertrofizim i enëve të gjakut.
Një numër i caktuar i eritrociteve vihet re, shkaktuar si pasojë e hemorragjisë.
Hemorragjia e sinusoidave hepatike rezultoi me derdhjen e rruazave të kuqe të gjakut në
indet përreth. Shkatërrim i membranave qelizore (lize), grumbullim i bërthamave dhe
inflamacion të indit të mëlçisë.
Vërehen bërthamat piknotike dhe nekroza shfaqet në formë te shpërndarë, apoptozë dhe
hepatocite me formë jo normale (të deformuara). Paraqiten vakuola të mëdha ose te vogla
në citoplazmën e qelizave hepatike.

Fig 3-17. Pamje mikroskopike e mëlçisë te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) të grupit
kontroll (Ujmirë), pa ndryshime histologjike, me strukturë dhe shtrirje të rregullt të
qelizave. V- vena qendrore (H – E x 400)
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Fig 3-18. Pamje mikroskopike e mëlçisë te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) te qytetit
Mitrovicë. IL - infiltrati i leukociteve, D - deskuamim i indit. a) H – E x 200; b) H – E x
400)

Fig 3-19. Pamje mikroskopike e mëlçisë te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) te qytetit
Drenas. I - intersticiumi i zgjeruar, V - vakolizim i indit. c) H – E x 400; d) H – E x 200)
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3.4.2. Histologjia e veshkave te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)

Rezultatet e hulumtimeve tona, që kanë të bëjnë me ndryshimet histopatologjike të
veshkave të popullatës së harabelit të shtëpisë (Passer domesticus) në qytetin e
Mitrovicës dhe Drenasit, si dhe te grupit kontroll (fshati Ujmirë), janë paraqitur në figurat
(3-20; 3-21; 3-22).
Veshkat e grupit kontroll treguan një morfologji normale (fig. 3-20), ishin
relativisht të paprekura dhe nuk janë konstatuar ndryshime histopatologjike, përpos
ndonjë dëmtimi të lehtë të tubulit renal, por në asnjërën nga indet e analizuar të veshkave
nuk vërehej nekrozë e tubave renalë. Intersticiumi renal te grupi i harabelave kontroll,
shfaqej me strukturë normale në të gjitha rastet.
Indet e veshkave të harabelit të shtëpisë në qytetin e Mitrovicës (fig. 3-21), të
ekspozuar ndaj ndotjes se mjedisit me metale të rënda treguan ndryshime degjenerative të
tubulave renal, të cilët në disa raste kanë përparuar në stadin e nekrozës së epitelit
tubular.
Analizat histologjike shfaqen një numër të madh të qelizave apoptike në veshka.
Vërehej zgjerim i hapësirave subkapsulare si dhe proliferim i indit fibrozë në veshkat e
disa individëve. Në shumicën e rasteve, kjo është shoqëruar me procese inflamatore.
Reagimet u dominuan nga qelizat mononukleare (limfocite, monocitet, etj).
Lezionët në veshka, mund të jenë të lidhura me përqendrimin e lartë të Cd dhe Pb të
akumuluar në veshkat e grupit të harabelave nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit. Vlerat
e larta të Cd kanë prodhuar një degjenerim të tubulit proksimal dhe inflamacion
glomerular në veshka, vakuolizim dhe inflamacion (infiltrimin leukociteve).
Në veshkat e harabelit te shtëpisë (Passer domesticus) në Drenas (fig. 3-22) janë
konstatuar, zgjerime të theksuara të hapësirave subkapsulare; ndryshime degjenerative në
epitelin tubular proksimal; deskvamimi i epitelit tubular; infiltrat limfo-plazmacitore;
degjenerim cistik me epitel të atrofuar të cistës.

Fig 3-20. Pamje mikroskopike e veshkave te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) të grupit
kontrollë (Ujmirë), pa ndryshime histopatologjike (H – E x 400)
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Fig 3-21. Pamje mikroskopike e veshkavë te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) te qytetit
Mitrovicë. A - atrofizimi i indit, N - nekrozë e indit, IL - infiltrati i leukociteve.
a) H – E x 400; b) H – E x 400)
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Fig 3-22. Pamje mikroskopike e veshkavë te harabeli i shtëpisë (P. domesticus) te qytetit
Drenas. V - vakolizim i indit, A - atrofizimi i indit, N - nekrozë e indit, K - kariopiknozë.
a) H – E x 400; b) H – E x 400)
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3.4.3. Histologjia e testikujve te harabeli i shtëpisë (Passer domesticus)

Rezultatet e hulumtimeve tona, që kanë të bëjnë me ndryshimet histopatologjike të
testikujve të popullatës së harabelit të shtëpisë (Passer domesticus), në qytetin e Drenasit
dhe të Mitrovicës, krahasuar me grupin e kontrollit (fshati Ujmirë), janë paraqitur në
figurat (3-23; 3-24; 3-25; 3-26). Rezultatet janë fituar duke analizuar pamjet e prerjeve
histologjike të testikujve të popullatës së harabelit nga tri lokalitetet e studimit.
Rezultatet e prerjeve histologjike të testikujve të harabelave të qyteteve Mitrovicë
(fig. 3-25) dhe Drenasit (fig. 3-26) treguan ndryshime histopatologjike, të tilla si:
apoptozë, nekrozë të tubave testikular, zgjerim të hapësirës intersticiale; kariopiknozë dhe
deskuamim të epitelit spermatogjen, zbrazje të epitelit spermatogjen, disa nga tubulet
seminifere shfaqin numër të vogël të spermatozoidëve (indikacion i mungesës aktive të
spermatogjenezës) në testikujt e harabelave të shtëpisë (Passer domesticus).
Sektorë të caktuar të tubulave të testikujve janë të shpërndarë, membrana bazale që
i mbështjell tubat e testikujve është mjaft e trashë ( tabela 3-10) dhe në shumë pjesë është
e shkatërruar. Tubulët seminiferë të testikujve karakterizohen me forma dhe madhësi të
ndryshme. Renditja e qelizave gjerminative (spermatogoniet drejt spermatidëve) është e
çrregullt dhe ka hapësira të mëdha në mes tyre. Në hapësirën intersticiele vërehet numër
shumë i vogël i qelizave të Leidigut. Në brendi të tubulave seminiferë mund të shihen
spermatide gjigante shumë bërthamore të paraqitura si rezultat i ekspozimit natyral te
ndotjes nga metalet e rënda e në veçanti ndaj ekspozimit të plumbit në qytetin e
Mitrovicës. Kariopiknoza është një dukuri e shpeshtë e cila paraqitet në spermatocitet e
testikujve të grupit të harabelave nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit.
Rezultatet e analizave të bëra mbi ndryshimet histopatologjike të konstatuara në
testikujt e harabelave nga qyteti i Mitrovicës kanë ngjashmëri të madhe me ndryshimet e
konstatuara në testikujt e harabelave të zënë në qytetin e Drenasit.
Histologjia e testikujve të harabelit (Passer domesticus) të grupit kontroll (Ujmirë)
është e rregullt dhe pa ndryshime histopatologjike (fig. 3-23 dhe fig. 3-24). Prerjet
histologjike treguan se tubulet e testikujve kanë renditje kompakte, formë ovale me
membranë bazale të hollë dhe hapësira intersticiele është e ngjeshur. Qelizat gjerminative
janë të shpërndara në mënyrë të rregullt, ndërsa vija e renditjes nga spermatogoniet drejt
spermatideve është e qartë. Lumeni i tubave të testikujve është i mbushur me spermatide
të mbështjellur me zgjatime citoplazmatike të qelizave të Sertolit. Spermatozoidët mund
të shihen në shumë tubule me bërthamë të kondensuar dhe bishtin e tyre drejtuar drejt
qendrës së lumenit seminifer.
Në mes hapësirave intersticiele të tubulave të testikujve paraqiten qelizat e Leidigut
(në numër shumë të madh), të cilat hasën shumë rrallë në prerjet histologjike të testikujve
të harabelave të qyteteve Mitrovicë dhe Drenas. Prezenca e madhe e qelizave të Leidigut
në testikujt e grupit kontroll (Ujmirë) tregon për aktivitetin e madh hormonal, gjë që
ndikon pozitivisht në aktivitetin e spermatogjenezës te ky grup i hulumtimit.

75

Tabela 3-10. Pesha trupore (g), pesha e testikujve (g), trashësia e mbështjellësit të
tubulave (µm), në testikujt e harabelit (Passer domesticus) të gjuajtur në tri lokalitetet e
hulumtuara.
Lokalitetet

Parametrat
Pesha trupore (g)
n
Pesha e testikujve (g)
n
Trashësia e mbështjellësit të
tubulave të testikujve (µm)
n

Ujmirë
27.2 ± 0.97
20
0.63 ± 0.11
20

Drenas
27.9 ± 3.56
20
0.43 ± 0.13**
20

Mitrovicë
24.3 ± 3.19**(**)
20
0.44 ± 0.16**
20

0.121 ± 0.008
20

0.159 ± 0.048**
20

0.194 ± 0.044**(*)
20

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore X dhe devijim standard DS ±; n - numri i
individëve; g – gram; µm – micrometer; n – numri i harabelave. Vlerat sinjifikante janë shprehur sipas
simboleve: *p<0.01; **p<0.001; Simboli (**;* ) p<0.001 dhe p<0.01 – dallimet në mes qyteteve të Drenasit
dhe Mitrovicës

Në tabelen 3-10, janë paraqitur parametrat si: trashësia e membranës bazale
(mbështjellësit të tubave testikular), pesha e testikujve dhe pesha trupore e harabelave
nga lokalitetet e studiuara. Rezultatet e peshës trupore (tabela 3-10), tregojnë se harabelat
nga lokaliteti kontroll (Ujmirë) dhe lokaliteti Drenas kanë peshë trupore më të madhe në
shkallë sinjifikante (p<0.001), krahasuar me grupin e harabelave nga lokaliteti i
Mitrovicës.
Kemi konstatuar peshë më të madhe në shkallë sinjifikante (p<0.001) të testikujve te
harabelat e grupit kontroll, krahasuar me grupin e harabelave nga qyteti i Mitrovicës dhe
Drenasit.
Duke i analizuar rezultatet mund të shihet se ekzistojnë dallime më të larta në shkallë
sinjifikante (p<0.001) të trashësisë së mbështjellësit (membranës bazale) të tubave të
testikujve të harabelit të grupit të Mitrovicës dhe Drenasit, krahasuar me grupin e
kontrollit (fshati Ujmirë).
Raporti gonadosomatik tek grupi i harabelave të kontrollit, i shprehur në përqindje,
përkatësisht, pjesëmarrja e indit të testikujve në vlerën e përgjithshme të peshës trupore
është 2.3% dhe është me e lartë në shkallë sinjifikante (p< 0.001), krahasuar me grupin e
harabelave nga qyteti i Mitrovicës (raporti gonadosomatik - 1.81%) si dhe grupin e
harabelave nga qyteti i Drenasit (raporti gonadosomatik - 1.54%).
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Fig 3-23: Pamjet mikroskopike të testikujve (a,b) të harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) në lokalitetin kontroll (fshati, Ujmirë). Qelizat e Leydigut (L)
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Fig 3-24: Pamjet mikroskopike të testikujve (c) të harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) në lokalitetin kontroll (Ujmirë). Spermatozoidet (Sz)
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Fig 3-25: Pamjet mikroskopike të testikujve (a, b, c) të harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) në lokalitetin e Mitrovicës. Nekrozë (N), Deskuamim i epitelit spermatogjen
(D), Apoptozë (A) dhe Kariopiknozë (K)
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Fig 3-26: Pamjet mikroskopike të testikujve (a, b, c) të harabelit të shtëpisë (Passer
domesticus) në lokalitetin e Drenasit. Deskuamim i epitelit spermatogjen (D), Apoptozë
(A) dhe Kariopiknozë (K), Nekrozë (N)
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Ndryshimet histopatologjike (degjenerim i epitelit të tubulave proksimal, adezionet
e lehta të glomerulit në kapsulën e Baumanit, zgjerimet e theksuara të hapësirave
subkapsulare, deskvamim i epitelit tubuar, infiltrati i tipit limfo-plazmocitar, infiltrimi i
indit fibroz si dhe degjenerimet cistike dhe vakuolave të konstatuara në mase të madhe në
veshkat e harabelit të shtëpisë të popullatës së Mitrovicës dhe Drenasit janë në harmoni
me rezultatet e Rozhajës (Rozhaja et al. 1983) të konstatuara në veshkat e miut – Rattus
norvegicus të gjuajtur në repartet e shkritorës ―Trepça‖, si dhe në veshkat e popullatës
natyrore të breshkës tokësore (Testudo hermani, Gmel) dhe të miut të fushës (Sorex sp.)
të gjuajtur në rrethinën e ngushtë të shkritores ―Trepça‖, në Mitrovicë (Halili et al. 1996).
Sa i përket nivelit të akumulimit te Pb dhe Cd ne veshkë si dhe ndryshimeve
korresponduese patologjike në to, ne konsiderojmë se rezultatet tona mund të krahasohen
edhe me ato të Nicolsonit (Nicholson et al. 1983) i cili, sikurse në rastin tonë vëren
ndryshime histopatologjike në veshkat e shpendëve detarë. Glomerulonefriti akutë i
përhapur me infiltrim të leukociteve është vërejtur në kushte të ndryshme septike të
shpendëve nga Frischbier dhe Rindfleisch-Seyfarth (1948).
Rezultatet tona, gjithashtu janë në harmoni edhe me rezultatet e Simpsonit
(Simpson et al. 1970), të cilët në veshkat e pulës të intoksikuar me plumb
eksperimentalisht, konstaton inkluzione të plumbit në bërthamat e qelizave epiteliale të
tubulit proksimal. Sipas këtyre autorëve, këto inkluzione kanë kënde xhufkore-rrezore
dhe janë te përbëra prej shumë partikulave dhe nukleusi nuk iu ngjason këtyre
inkluzioneve.
Rezultatet tona të ndryshimeve histopatologjike në veshkat e harabelit të shtëpisë në
Mitrovicë dhe Drenas, janë gjithashtu në harmoni edhe me rezultatet e Saviçeviqit
(Saviçeviq et al. 1969) i cili te punëtorët e shkritores së plumbit ―Trepça‖ në periudhën
kohore 1962-1968, konstaton ndryshime funksionale dhe morfologjike të veshkave.
Përndryshe rezultatet tona janë në harmoni edhe me rezultatet e Radonçiqit (Radonçiq et
al. 1968), i cili te pacientët e helmuar me plumb konstaton gjithashtu ndryshime
histopatologjike si: zgjerime të lehta të hapësirës kapsulave, trashje te membranës bazale,
deskvamim dhe ndryshime degjenerative në epitelin e disa kanaleve, ndryshime në
intersticium dhe atrofi të kanaleve.
Një mekanizëm përmes të cilit Cd prodhon dëmtime të indit të veshkës, zakonisht,
besohet të jetë përmes gjenerimit të llojeve reaktive oksigjenit (ROS) dhe peroksidimit të
lipidëve (Nomiyama, 1998; Shejh et al., 1999). Një mekanizëm tjetër i dëmtimit të
veshkave të harabelit për shembull, mund të jetë humbja e kontrollit jonik në tubulet
proksimale për shkak të zvogëlimit të sintezës së ATP në Mitokondrie (Nicholson et al
1983; Cannino et al. 2009).
Për më tepër, sasia e lartë e Zn e konstatuar në veshkat e harabelit në lokalitetet e
ndotura mund të ketë një arsyetim. Zn është i njohur edhe si një antioksidant dhe mbron
veshkat dhe mëlçinë nga toksiciteti me Cd (Jacquillet et al. 2006; Jihen et al. 2008).
Ky studim gjithashtu tregon se përqendrimi i lartë i Pb mund të këtë rrit frekuencën e
dëmtimeve nga Cd në veshka dhe mëlçinë e harabelit nga lokalitetet e ndotura. Kjo
mbështetet me studime tjera që tregojnë se Cd dhe Pb mund të prodhojnë toksicitet të
shtuar (mënyrë synergjike e veprimit) si in vivo dhe in vitro (Wang et al. 2010, 2011).
Është, gjithashtu e qartë që stresi oksidativ mund të shkaktohet nga dy metalet. Në këtë
drejtim, Cd dhe Pb (bashkë-ekspozim) prodhojnë në mënyrë të konsiderueshme më
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shumë peroksidim të lipidëve në veshkat e minjve se sa në rastin kur atyre u jenë dhënë
metalet ndaras njëri nga tjetri (Wang et al. 2010).
Shumë faktorë mund të ndikojnë në reagimet e shpendëve në rastet e ekspozimit me
kadmium, duke përfshirë gjendjen fiziologjike të zogut, ushqimin e tij dhe kohëzgjatja e
ekspozimit.
Është e rëndësishme të theksohet se apoptoza (si një formë e kontrolluar e vdekjes
së qelizave), që vërehet në veshkat dhe mëlçinë e harabelit nga zonat e ndotura (qytetet
Mitrovicë dhe Drenas) mund të këtë ardhë për shkak se qelizat apoptotike përmbajnë
përqendrim të lartë të Cd (Tanimoto et al. 1993). Apoptoza është menduar të jetë një
mënyrë për eliminimin e Cd nga qelizat e dëmtuara rëndë në veshka dhe mëlçi.
Rezultatet tona mbi ndryshimet histopatologjike në mëlçi, vërtetojnë se përqendrimet e
larta të metaleve të rënda në këtë ind karakterizohen me paraqitjen e qelizave hepatike me
bërthama të shpërndara, vakoolizime, infiltruat leukocitar, nekroze dhe apoptoze janë në
pajtueshmëri edhe me rezultatet e (Ben Amara et al. 2010; Rabbani-Chadegani et al.
2011; Djemli et al. 2012).
Ndryshimet histopatologjike (zgjerim i hapësirës intersticiele, deskuamim i epitelit
spermatogjen, atrofi e kanaleve seminefer, kariopiknozë dhe nekrozë e epitelit të gypave
testikular) të konstatuara, kryesisht, në testiset e grupit të harabelave, në Mitrovicë, janë
në harmoni me rezultatet e Rozhajës (Rozhaja dhe Halili, 1981; Rozhaja et al. 1988), të
cilët, po ashtu, kanë konstatuar ndryshime me rastin e ekspozimit gjashtëmujor të miut
laboratorik (Mill-Hill), në oborrin e shkritores ―Trepça‖ dhe në testikujt e popullatës
natyrore të breshkës tokësore (Tesdudo hermoni, Gmel), si dhe në popullatën e kërmillit
të vreshtës (Helix pomatia L.) të rrethinës së ngushtë të shkritores së plumbit dhe zinkut
―Trepça‖, në Mitrovicë.
Ndryshimet e konstatuara degjenerative, kryesisht, në testiset e harabelit (Passer
domesticus), në Mitrovicë, janë në harmoni me rezultatet e Selimit (Selimi, 2001), i cili
ka konstatuar ndryshime, kryesisht, të njëjta në testiset e pëllumbit urban (Culumbia
livia), në Mitrovicë.
Ndryshimet histopatologjike, të konstatuara në testiset e harabelit (Passer
domesticus), janë në harmoni me rezultatet e hulumtimeve të konstatuara tek minjtë
laboratorikë (Saxena dhe bashkëp., 1984; Hilderbrand dhe bashkëp., 1972;
eksperimentalisht, të ekspozuar helmimit me plumb, si dhe me ato te pacientët, në raste të
plumbizmit (Cullen et al. 1984).
Rezultatet tona janë, gjithashtu, në harmoni edhe me rezultatet e Kendallit (Kendall
dhe Scalon, 1981), i cili, po ashtu, konstaton ndryshime afërsisht të njëjta në testiset e
shpendit (Streptopelia risoria), me rastin e intoksikimit me plumb.
Në pajtueshmëri me rezultatet tona, janë edhe eksperimentet e bëra tek minjtë albinë, nga
Ghelberg (Ghelberg and Bordas, 1981), pas trajtimit me acetat Pb, për 154 ditë. Te grupi
i trajtuar me Pb, në krahasim me kontrollin, konstatuan ndryshime histopatologjike;
reduktim në madhësi të tubulave seminefere, separim të membranës bazale, zvogëlim të
përbërësve qelizorë dhe lezione në spermatocite e spermatide. Ata, po ashtu, konstatuan
se nekroza dhe apoptoza e qelizave spermatogjene, në tubulat e testiseve, vjen nga rritja e
shkallës së neurotoksicitetit me plumb. Rezultatet tona, që tregojnë për efektin negativ të
Pb në histopatologjinë e testiseve, përputhen me rezultatet e Massanyi-it (Massanyi et al.,
2007), të cilët, konstatuan se minjtë që u trajtuan me Pb (PbNO3), në mënyrë
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intraperitoneale, me dozë 50 mg/kg, në testiset e tyre vëreheshin hapësira të mëdha, të
zbrazëta, në epitelin seminifer, apoptozë në qelizat spermatogjene.
Gjithashtu, edhe në studimet e bëra në llojin (Pheasants phasianus colchicus) nga autoret
Swicryosz (Swicryosz et al. 2000), kanë treguar se akumulimi i Cd në inde, e,
veçanërisht, në testise, tregon ndryshime histopatologjike të cilat janë të njëjta me ato të
studimit tonë, të bëra tek harabeli (Passer domesticus).
Indeks të lartë të vdekjes (apoptoza) së qelizave germinative në kanalet seminefere,
te minjtë e trajtuar, eksperimentalisht, me plumb (20 mg/kg të masës trupore për dy javë),
konstatojnë edhe Adhikuri (Adhikuri et al. 2001). Studimet e fundit tregojnë se
mitokondriet implikohen në procese që shkaktojnë vdekjen e qelizave gjatë intoksikimit
me kimikate.
Një nga faktorët kryesorë të apoptozës, janë speciet reaktive të oksigjenit (ROS), të
cilat prodhohen si rezultat i veprimit të metaleve. Kështu, mitokondriet janë burim i
prodhimit dhe target i veprimit të ROS-it (Pulido et al. 2003). Për shkak të rritjes së ROSit, rritet permeabiliteti i membranës mitokondriale, që përcillet me dëmtimin e hallkave
respiratore (Chen et al. 2001).
Vdekja fiziologjike (apoptoza) dhe aksidentale (nekroza) e qelizave, si proces, zhvillohet
në dy shkallë:
Në shkallën e parë, zhvillimi i shumë proceseve fiziologjike dhe patologjike e rrisin
permeabilitetin e membranave mitokondriale, të cilat i lirojnë faktorët apoptogjenikë,
jashtë membranës, me ç‘rast bëhet humbja (prishja) e gradientit elektrokimik në
membranat e brendshme mitokondriale. Prishja e permeabilitetit shkakton në mënyrë
dinamike formimin e komplekseve multiproteinore, të cilat janë në kontakt me
membranën e brendshme dhe të jashtme mitokondriale.
Në shkallën e dytë, si pasojë e mosfunksionimit të mitokondrive, këputja e zinxhirëve
respiratorë, hiperproduksioni i anioneve superokside, mosformimi i mitokondrieve të
reja, rrjedhja nga matriksi i kalciumit dhe glutationit, si dhe tretja e proteinave
brendamembranore), ndodh disrupcioni (shkatërrimi) i integritetit të membranave
plazmatike (nekroza), me ç‘rast bëhet aktivizimi i proteazës apoptogjenike me proteinat
mitokondriale (citokromi c-faktor që indukon apoptozën), si dhe aktivizimi sekondar e
endonuleazës (apoptoza), (Kroemer et al., 1998).
Është me rëndësi të theksohet fakti, se te zogjtë e ekspozuar kimikalieve të
agrikulturës dhe ndotësve industrialë, rezultojnë të kenë efekte negative në nivel të
përgjithshëm fiziologjik, si: çrregullime në embrion, mortalitet i hershëm i zogjve të
çelur, stres subletal, reduktim fertiliteti, ndryshime në strukturën e testiseve dhe efekte
teratogjene (Fry, 1995). Llojet e pollutantëve që shkaktojnë efekte negative në procesin e
reprodukimit përfshijnë: pesticidet organokloride, organofosfatet, pollutantët industrialë,
metalet e rënda, herbicidet dhe fungicidet, poliklorin bifenolet (PCBs). Kjo tregon se,
edhe përdorimi i plehrave artificialë mund të këtë pasoja negative, në strukturën e
përgjithshme të indeve, e, në veçanti, të indit reproduktiv të testiseve.
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Lidhur me rezultatet tona, të fituara për parametrat e analizuar (pesha e individëve
dhe testiseve, vëllimi i testiseve dhe tubulave të testiseve, mbështjellësit e tubulave), janë
në pajtueshmëri me analizat morfometrike, që tregojnë ndryshime sinjifikante të
parametrave të analizuar në mes të grupeve të trajtuara dhe kontrollit (Lukac et al. 2007),
i cili i trajtoi ketrat kinezë me dozë 20 mg/kg CoCl2. Rezultate të njëjta kanë dhënë edhe
hulumtimet e bëra nga Swaileh (Swaileh dhe Sansur, 2006).
Konstatimi ynë, lidhur me ndryshimet në vlerat e peshës trupore, peshës së testiseve
dhe strukturës së tyre, te harabeli (Passer domesticus) te grupet e analizuara, është në
harmoni të plotë me rezultatet e Susakit (Susaki et al., 2003), i cili, gjelat i kishte
intoksikuar me dozën 200 mg BPA (Bisfenol, në mënyrë orale, për çdo javë). Në
hulumtimin e tij nuk ka konstatuar ndryshime në shkallë sinjifikante të rritjes së peshës
trupore në mes të grupit të trajtuar dhe atij të kontrollit, por, sidoqoftë, pesha e testiseve
është më e vogël te zogjtë e trajtuar me BPA (bisfenol), krahasuar me ata të kontrollit.
Prerjet histologjike në testiset e harabelave të grupit të kontrollit (Ujmirë), tregojnë se
ishin të maturuar mirë dhe tubulat seminefere ishin të mbushura me spermë, në të
kundërtën, në grupin e harabelave të Mitrovicës, testiset kanë mbetur të pamaturuara, me
tuba të vogla seminefere dhe kufizim në spermatogjenezë, rezultate, këto, të njëjta me ato
të Susakit.
Paraqitja më e vonshme e qelizave të Lejdigut, tek grupi i harabelave të Mitrovicës
dhe Prishtinës, trashësia më e madhe diametrit të membranës bazale të tubalave të
testiseve, zvogëlimi i numrit të qelizave të sertolit, dhe, përgjithësisht, ngecja në të gjitha
fazat e spermatogjenezës, janë në harmoni me rezultatet e Johnsonit (Johnson, 1966), me
llojin Anas platyrhynchos.
Lidhur me parametrat e analizuar, si vëllimi i testiseve, vëllimi i tubulave të
testiseve, trashësia e diametrit të membranës bazale të tubulave të testiseve, rezultatet
tona, gjithashtu, janë në harmoni me rezultatet e Damstes (Damste, 1946), i cili,
gjithashtu, konstaton ndryshime afërsisht të njëjta, në testiset e shpendëve të ndryshme.
Po ashtu, koncentrimi më i madh i spermatozoidëve në testiset e harabelit (Passer
domesticus), te grupi i kontrollit, i konstatuar në punimin tonë, është në harmoni me
rezultatet e Lombardos (Lombardo et al., 2002), të cilët vërejtën ndryshime afërsisht të
njëjta në testiset e dallëndyshes.
Sa u përket ndryshimeve histopatologjike në testise, nga kontaminantët mjedisorë,
mund të konsiderojmë se rezultatet tona mund të krahasohen me ato të Kishtas (Kishta et
al., 2007), të cilët kishin hulumtuar rolin e Tribotyltinit (TBT), duke i trajtuar minjtë me
doza 0.25; 2.5; 10 dhe 20 mg/kg, për 20 ditë. Në doza më të larta të TBT: numri i
qelizave të Sertolit dhe qelizave spermatogjene ishte i reduktuar.
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Kjo teze e doktoratës, lidhur me ndikimin e ndotjes së mjedisit me metale të rënda
(Mitrovicë dhe Drenas, zona me ndotje industriale) në aktivitetin e D-AAL, AST, ALT,
FA, proteinave totale, vlerës se hematokritit, sasisë se hemoglobinës, numrin e
eritrociteve dhe leukociteve, histopatologjinë e veshkave, mëlçisë, testikujve, si dhe
bioakumulimin e disa metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në indet e popullatës së
harabelit te shtëpisë (Passer domesticus) është konstatuar:



Përqendrimet e metaleve të rënda të gjetura në indet e analizuara te harabelit të
shtëpisë (Passer domesticus) në dy zonat e ndotura (Mitrovicë dhe Drenas), ishin
mjaftueshëm të larta për të shkaktuar efekte të dëmshme mbi shëndetin e llojit të
studiuar dhe të njëjtat paraqesin dëshmi të fortë se popullata e këtij shpendi
gjendet nën stres fiziologjik. Kjo mbështetët nga vlerat shumë të ndryshueshme të
disa parametrave shëndetësor.



Në plazmën e gjakut të harabelit nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit, aktiviteti i
enzimave aspartat amino-transferazës (AST), alanin amino-transferazës (ALT),
fosfatazës alkalike (FA) ishte me i lartë në shkallë sinjifikante (p<0.001)
krahasuar me vlerat e enzimave të njëjta në plazmën e gjakut te harabelit nga
lokaliteti referent (Ujmirë). Shkalla e ulët e proteinave totale në plazmën e gjakut
të harabelit nga zonat e ndotura krahasuar me grupin e harabelit kontroll, tregon
për kohën e gjatë të ekspozimit ndaj metaleve të rënda të këtij shpendi në këto
zona.



Vlerësuar si një nder enzimat me senzitive ndaj ndotjes me plumb, u gjet inhibim
sinjifikant (p<0.001) i aktivitetit të enzimit D-AAL (dehidrataza e acidit delta
aminolevulinik) në gjakun e popullatës së harabelit të shtëpisë në qytetin e
Mitrovicës dhe Drenasit në krahasim me aktivitetin e tij në gjakun e harabelit
kontroll (Ujmirë). Edhepse ka me tepër se 10 vite nga mbyllja e shkritores së
plumbit në Kombinatin ―Trepça‖ në Mitrovicë, mjedisi jetësor përreth, ende
paraqet një rrezik të madh për shëndetin e botës së gjallë.



Biomarkerët hematologjikë si: numri i eritrociteve, vlera e hematokritit, sasia e
hemoglobinës rezultuan të zvogëluar në gjakun e harabelit nga zonat e ndotura, si
pasoje e veprimit të shumëfisht të ndotësve mjedisor e në veçanti ndaj ndikimit të
Pb dhe Ni (metale të konstatuar në vlera të larta në indet e analizuara te harabelit
në zonat e ndotura të studimit). Veprimi negativ i metaleve në sistemin imunitar të
shpendit mund të ketë pas ndikim në rritjen sinjifikante (p<0.001) të numrit të
leukociteve në gjakun e harabelit në qytetin Mitrovicës dhe Drenasit krahasuar me
numrin e leukociteve në gjakun e harabelit kontroll (Ujmirë). Ndikimi i metaleve
te rënda ka rritë mundësinë e depërtimit të patogjeneve të ndryshëm në
organizmin e shpendit.
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Përqendrimet e metaleve të rënda (Pb, Ni) u gjetën në shkallë sinjifikante me të
larta (p<0.001) në indët (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibi) te popullata e
harabelit të shtëpisë të qytetit të Mitrovicës dhe Drenasit krahasuar me popullatën
e harabelit kontroll (Ujmirë). Përqendrimet e larta të Pb, Zn të deponuara në indet
e forta (femur dhe tibi) te popullatës së harabelit nga zonat e ndotura (Mitrovicë
dhe Drenas) janë indikacion i helmimit kronik.
Organ kritik i akumulimit të Pb, Ni dhe Zn është identifikuar indi tibi dhe femur
kurse i metaleve të Cd dhe Cu indi i veshkave.



Vlerësimet histopatologjike në veshkat e harabelit nga qyteti i Mitrovicës dhe
Drenasit treguan ndryshime degjenerative te tubulave renal, zgjerime të theksuara
të hapësirave ndër qelizore dhe proliferim të indit fibroz, deskuamim në epitelin
tubuar proksimal, infiltrate limfo-plazmocitare, vakuolizim dhe inflamacion
(infiltrim i leukociteve).



Shkatërrim i membranave qelizore (lizë), bërthama piknotike, nekrozë e qelizave,
hepatocite me formë jo normale (të deformuara), shpërndarje e rruazave të kuqe të
gjakut nga hemorragjia e sinusoidave hepatike u gjetën në prerjet histologjike të
mëlçisë se harabelit nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit.



Ndryshime degjenerative, zgjerim i hapësirave intersticiele, vonesë në paraqitjen
e qelizave të Leidigut, atrofi dhe nekrozë të gypave testikularë, kariopiknozë dhe
deskuamim i epitelit spermatogjen u konstatuan në prerjet histologjike të
testikujve te popullata e harabelit nga Mitrovica dhe Drenasit.
Ndryshimet e tilla histopatologjike nuk janë vërejtur te popullata e harabelit nga
zona referente (Ujmirë).
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PËRMBLEDHJE
Përdorimi i metaleve nga njerëzit për mijëra vjet më radhë, ka rezultuar më ngritjen e
përqendrimit të tyre në Biosferë. Mjedisi jetësor përreth minierave, shkritoreve dhe
fabrikave për përpunimin e metaleve, akumuloj metale të rënda, të cilat filluan të bëhen
rrezik potencial për florën dhe faunën përreth.
Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i ndotjes së mjedisit me metale të rënda, rreth
zonave (të vlerësuara më parë si të ndotura) të Kombinatit ―Trepça‖ në Mitrovicë dhe
Kombinatit ―Ferronikeli‖ në Drenas, duke përdorë një serë biomarkerësh biokimikë,
hematologjikë, histologjikë si dhe bioakumulimin e metaleve të rënda në indet e gjalla.
Për këtë, një total prej 60 harabelave (Passer domesticus), janë mbledhur gjatë periudhës
Maj-Qershor, 2013-2014.
U vlerësuan biomarkerët biokimikë si: aktiviteti i enzim alanin amino-transferaza (ALT),
aspartat amino-transferaza (AST), fosfataza alkaline (FA), nikeli ne serum, proteinat
totale si dhe aktiviteti i dehidratazës së acidit delta aminolevulinik (DAA-L) në gjak.
Biomarkerët hematologjikë si: vlera e hematokritit (Hct), sasia e hemoglobinës (Hb),
numri i eritrociteve dhe numri i leukociteve. Biomarkerët histologjikë si: histologjia e
mëlçisë, veshkës dhe testikujve, si dhe u analizuan përqendrimet e metaleve të rënda në
inde (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibi).
Rezultatet e analizave biokimike treguan se vlerat e ALT, AST, FA ishin në shkallë
sinjifikante (p<0.001) më të larta në plazmën e gjakut te harabelave nga zonat e ndotura
(Mitrovicë dhe Drenas), krahasuar me vlerat e referencës (Ujmirë). Aktiviteti i DAA-L në
gjakun e harabelit nga qyteti i Mitrovicës dhe Drenasit ishte inhibuar në shkallë
sinjifikante (p<0.001) në krahasim më vlerat e DAA-L në gjakun e harabelit nga lokaliteti
referent. Në gjakun e harabelave nga zonat e ndotura, ne gjetëm vlerë më të ulët te
hematokritit, hemoglobinës dhe numrit të eritrociteve, krahasuar me gjakun e harabelave
nga zona referente.
Ndryshime degjenerative te tubulave renal, hepatocite me forme jo normale (te
deformuara), infiltrate limfo-plazmocitare, bërthama piknotike, apoptozë dhe nekrozë të
gypave testikularë, shkatërrim i membranave qelizore (lizë) në indet e harabelit nga qyteti
i Mitrovicës dhe Drenasit. Histologjia e indeve të harabelit nga grupi referent (Ujmirë)
ishte e rregullt dhe pa ndryshime histopatologjike.
Ne gjetëm përqendrime të metaleve të rënda (Pb, Ni, Cd, Cu, Zn) në shkallë sinjifikante
më të lartë (P<0.001) në indet (mëlçi, veshkë, testikuj, femur dhe tibi) te harabelave nga
zonat e ndotura (Mitrovicë, Drenas) krahasuar me indet e harabelave nga lokaliteti
referent (Ujmirë).
Rezultatet tona sugjerojnë se harabeli i shtëpisë (Passer domesticus) mund të
konsiderohet si biomunitor i përshtatshëm për ndotjen e mjedisit me metale të rënda.
Rezultatet e fituara në këtë studim bëjnë ―thirrje‖ emergjente, që banorëve (njerëzve), të
cilët jetojnë rreth zonave te ndotura t‘u merren mostrat biologjike për analizë në mënyrë
që te evitohet rreziku potencial për shëndetin e tyre.
Fjalë kyçe: Metalet e rënda, biomarkerët, Passer domesticus, Mitrovicë, Drenas.
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ABSTRACT
The use of metals by humans for thousands of years has resulted in the increase of their
concentration in Biosphere. The environment around mines, foundries and metal refining
fabrics accumulated heavy metals, which started to be a potential danger for the flora and
fauna around. The aim of this study was the measurement of the environment pollution
by heavy metals, around the areas (which were specified formerly as polluted) of
combines ―Trepça‖ in Mitrovica and ―Ferro-nikeli‖ in Drenas by using a series of
biochemical biomarkers; hematological, histological and also the bioaccumulation of
heavy metals in alive tissues. For this, a total of 60 sparrows (Passer domesticus) were
collected during May-June period 2013-2014.
Biochemical biomarkers that were measured are: the activity of alanine aminotransferase
enzyme (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (AP), nickel in
serum, total proteins and the activity of delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D)
in blood. The hematological biomarkers: hematocrit (Hct) value, amount of hemoglobin
(Hb), the number of erythrocytes and the number of leukocytes. The histological
biomarkers: the histology of liver, kidneys and testicles, and the concentrations of heavy
metals in tissues (liver, kidneys, testicles, femur and tibia)
The results of biochemical analysis showed that the values of ALT, AST, AP were in a
significant scale (p<0.001) higher in the blood plasma of sparrows in polluted areas
(Mitrovica and Drenas), compared to the reference values (Ujmirë). The activity of DAAL in the blood of sparrow from Mitrovica and Drenas was inhibited in significant scale
(p<0.001) compared to the values of DAA-L in the blood of sparrow from referent
locality. In the blood of sparrows from polluted areas we found a lower value of
hematocrit, hemoglobin and the number of erythrocytes compared to the blood of
sparrows from referent area.
Degenerative changes of renal tubules, hepatocytes with abnormal shape (deformed),
lymphoplasmacytic infiltrate, pycnotic nuclei, apoptosis and necrosis of testicular pipes,
destruction of cellular membranes (lysis) in the tissues of sparrow from Mitrovica and
Drenas. Histology of the tissues of sparrow from referent area (Ujmirë) was regular and
without histopathological changes.
We found concentrations of heavy metals (Pb, Ni, Cd, Cu, Zn) in a significant scale
(p<0.001) higher in the tissues (liver, kidneys, testicles, femur and tibia) of sparrows
from the polluted areas (Mitrovica, Drenas) compared to the tissues of sparrows from
referent locality (Ujmire).
Our results suggest that domestic sparrow (Passer domesticus) can be considered as a
suitable biomonitor for the pollution of the environment by heavy metals. The results of
this study make an emergent ―call‖ to take the biological samples of the residents
(people), who live around the polluted areas for analysis so the potential danger for their
health can be avoided.
Key words: Heavy metals, biomarkers, Passer domesticus, Mitrovica, Drenas.
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