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Parathënie

Fillimet e këtij studimi u nxitën nga pyetja e natyrshme që mund t’i lindi kujtdo, një
njeriu të zakonshëm të globit, që dëshiron të jetojë sa më shëndetshëm e natyrisht më
gjatë:
Sa cilësorë janë ujërat sipërfaqësorë të cilat kanë një impakt të dukshëm në biotë e për
pasojë në jetën tonë? Sa i shëndetshëm është uji që rrjedh në rubinetat tona?
Në këtë kuadër kaq të gjërë e të diskutueshëm sot mbi ndotjen e ambjentit në përgjithësi,
pyetja do të bëhej më konkrete: si arrijnë këto ujëra, mes gjithë kësaj ndotjeje të
përgjithshme, të infiltrohen për të arritur deri në organizmin tonë?
A mund të jenë të pranishme deri në guzhinat tona, në gotat tona e për pasojë në qelizat
tona, barnat të cilat njerëzit i përdorin për shërimin e sëmundjeve të ndryshme?
Duke parë se vende të zhvilluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Japonia,
Kina, Bullgaria, Rumania, Greqia e shumë vende të tjera kanë bërë studime të ngjashme e
kanë arritur në përfundime të cilat varen edhe nga specifikat e politikave urbane të tyre,
menduam se ky studim i mungon ujit tonë të pijshëm e atij sipërfaqësor.
Me anën e këtij studimi japim një përgjigje për disa nga barnat më të përdorshëm në
tregun tonë farmaceutik të cilat flaken herë pas here në tokë, shkarkohen në ujërat
sipërfaqësorë e më pas infiltrohen nga përzierjet e këtyre ujërave përmes tubacioneve të
amortizuara deri në rubinetat tona, me ndihmën e teknikave specifike kromatografike të
dallohet se cilat nga ato mund të ulin rezistencën e “baktereve të mira” e për pasojë të
ulin efektin e barnave në njerëz.
Shpresoj që puna ime disavjeçare të jetë e efektshme për të rritur informacionin mbi këtë
problem kaq të panjohur për vendin tonë e të verë themelet e një pune në vazhdim e
zhvillim të pandërprerë për të bërë më të mirën, jo vetëm për mjedisin por edhe për
shëndetin e qënieve të gjalla në përgjithësi e të njerëzve në veçanti.
Së fundmi, shpreh kënaqësinë time që ky studim do të jetë i pari i këtij niveli për vendin
tonë, gjë që ka rritur përgjegjësinë e angazhimin tim gjatë gjithë kohës që kam punuar për
këtë temë.
Autorja
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Fjalor
HPLC \ KLPL

Kromatografi e lëngët në presion të lartë.

SPE

Ekstraktim në fazë të ngurtë.

KD

Limiti (kufiri) i diktimit (LOD në anglisht)

KP

Limiti (kufiri) i përcaktimit sasior të një analiti (LOQ në anglisht)

ABS

Absorbanca ne një gjatësi të caktuar vale

tR

Koha e mbajtjes në kolonën kromatografike

S

Simbol për sinjalin në aparatin matës

N

Simbol për nivelin e zhurmave në aparatin mates

R2

Koefiçienti i linearitetit, tregues i vlefshmërisë së metodës

ε

Koefiçienti i absorbimit molar

FDA

Food and Drug Administration, agjensi në ShBA mbi administrimin e
cilësisë së ushqimeve dhe barnave

AC

Acidi klofibrik

R.

Simbol që tregon reagent të pastër, psh ujë R. për ujin e bidistiluar

EMEA

Agjensia Europiane e Vlerësimit të Produkteve Mjekesore

BP

Farmakopeja Britanike

GMP

Praktikat e mira të prodhimit

GLP

Praktikat e mira laboratorike

USP

Farmakopeja amerikane

OTC

Barna që jepen pa rekomandimin e mjekut

MAH

Marketing Authorisation Holder / Mbajtës të autorizuar të tregut të
barnave.
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1. PJESA TEORIKE
1.1. UJI
1.1.1. Uji si pjesë e jetës
Jeta në tokë varet nga uji i lëngët, sepse uji është tretës në shumicën e reaksioneve kimike
e biologjike. Gjallesat në natyrë në përbërje të tyre janë afërsisht 70 % ujë. Vetitë e ujit i
japin formë çdo aspekti të jetës, nga kimia e reaksioneve biologjike, format e
makromolekulave, organizimi i qelizave, muskujve dhe organeve të vetë organizmit.
Ne jetojmë në një planet ku mbizotëron mjedisi ujor apo hidrosfera.( Wikipedia)

Figura 1.1.1. Pamje e planetit Tokë. Foto që dëshmon dominimin e ujit në planet
Pra, uji është me bollëk në universin tonë. Në sistemin tonë diellor një numër planetesh
dhe hënash kanë ujë në sipërfaqe. Ka prova të forta se të paktën tre nga hënat e Jupiterit,
Europa, Callisto dhe Ganymede, kanë oqeane me ujë të lëngët poshtë sipërfaqes së ngrirë
të tyre. Uji, me formulë H2O është një komponim kimik me rëndësi thelbësore për
mjedisin e jetën në Tokë, sepse:
- vetitë specifike të ujit së bashku me tri gjëndjet e tij përcaktojnë kushtet mjedisore që
bëjnë të mundur jetën në Tokë,
- vetitë tretëse të jashtëzakonshme të tij kushtëzojnë erozionin kimik të formacioneve
shkëmbore që është një dukuri natyrore që çon në formimin e shtresës sipërfaqësore të
tokës e kalimin e nutrientëve (ushqyesve) nga toka tek bimët e tek qëniet e gjalla.
Disa nga karakteristikat e ujit si dhe rëndësinë e tij në mjedis po e japim me diagramën e
mëposhtme;
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Uji është tretës shumë i mirë ↔ Kjo e bën transportues të lëndëve ushqimore në
proçeset biologjike.
 Është i tejdukshëm ndaj dritës së dukshme dhe pjesës UV me gjatësi të madhe vale ↔
Lejon kalimin e dritës aq të nevojshme për fotosintezën edhe në thellësi të mëdha.
 Ka konstante dielektrike shumë të lartë ↔ Kjo bën të jetë një tretës i mirë i lëndëve
jonike dhe disocijimin e tyre në tretësirat ujore.
 Ka tension sipërfaqësor shumë të lartë ↔ Kjo përcakton proçeset fiziologjike e
gjithashtu dukuritë sipërfaqësore.
 Ka nxehtësi avullimi shumë të lartë ↔ Kjo përcakton shpejtësinë e kalimit të
nxehtësisë dhe të molekulave të ujit ndërmjet atmosferës dhe mjedisit ujor.
 Ka kapacitet termik shumë të lartë ↔ Kjo spjegon qëndrueshmërinë e temperaturës së
organizmave si edhe qëndrueshmërinë e temperaturës në zonat gjeografike.
 Ka densitet maksimal në 40C ↔ Izolim i ujrave të thellësisë nga shtresa sipërfaqsore e
akullt
 Ka nxehtësi të shkrirjes dhe kristalizimit shumë të lartë ↔ Temperatura qëndron
konstante në pikën e ngrirjes së ujit.
Shumë nga vetitë e ujit i dedikohen lidhjeve hidrogjenore ndërmjet molekulave të ujit me
njëra tjetrën.

Figura 1.1.2. Struktura kimike e ujit
Gjithë rezervuarët e ujit në tokë përbëjnë hidrosferën, e cila në vetvete përmban ujin e
oqeaneve e deteve, ujin e ngurtë të akullnajave, ujin sipërfaqësor e atë nëntoksor si edhe
ujin në gjëndje të avullt. Dihet që rreth 97% e ujit në tokë ndodhet në oqeanet, rreth 2%
në akullnajat dhe vetëm 0,6% është ujë i ëmbël që mund të përdoret nga njerëzit. Më
poshtë po japim ciklin gjeokimik të ujit që llogaritet në triliona litra në ditë.
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Njësitë: x1000 km3 për depozitat dhe x1000km3/vit për shkëmbimet

Figura 1.1.3. Paraqitja skematike e ciklit të ujit në Tokë.
Rreth 86% e avullit të ujit që ndodhet në atmosferë e ka origjinën nga avullimi i ujit të
oqeaneve, por vetëm 78% e tij bie përsëri në oqeane. Pra sasia e reshjeve që bie në tokë
është 57% më e madhe se sasia e ujit që avullohet nga Toka (Exall 2004). Kjo shtesë e
sasisë së ujit që bie në tokë kthehet përsëri në oqeane nëpërmjet rrjedhjeve tokësore,
lumenjve dhe ujrave nëntoksorë – kjo përbën burimin natyror të ujrave, të cilat janë në
dispozicion për tu përdorur nga njerëzit.
Uji në rezervuarët e ndryshëm ka karakteristika të ndryshme fiziko.kimike. Gjatë
avullimit të tij uji lë në oqean e në tokë substancat e tretura në të. Në ujin e atmosferës
ndodhen të tretura shumë substanca të gazta që përmbahen në ajër si O2, CO2, SO2, NOx
etj të cilat bien në tokë me reshjet së bashku me grimcat që përmbahen në ajër. Uji i
reshjeve pasurohet në tokë me shumë substanca të tretshme, sidomos kur ai ka aciditet
relativisht të lartë siç është uji në zonat industriale, i cili është 10-100 herë më acid se uji
i shiut normal. Kjo është arsyeja që ujërat sipërfaqësore që derdhen në oqeane janë më të
pasura me substanca se uji i reshjeve.
Karakteristikat biologjike dhe kimike të ujërave mund të pësojnë ndryshime të
rëndësishme si pasojë e veprimtarisë së njerëzve.
Deri në fillimet e Revolucionit Industrial në Europë dhe Amerikën e Veriut ujërat e
hidrosferës kanë qënë në gjëndjen e tyre natyrale. Tani të gjithë ujërat në tokë janë të
ndotura nga veprimtaria njerëzore, me përjashtim të akujve polarë.

12

EVA GAVANI

Kemi dëgjuar të flitet për ujëra cilësorë dhe jo cilësorë, pra për cilësi ujërash, cili është
ujë cilësor ose jo, kë do të quajmë ujë cilësor dhe jo cilësor? Këtë e përcakton natyrisht
shkalla e ndotjes së ujit.
Me cilësinë e ujrave dhe nivelin e ndotjeve të tyre do të kuptojmë vetitë fizike, kimike dhe
biologjike të tyre. Nivelet kufi të treguesve cilësorë do të varen nga qëllimi i përdorimit të
ujërave. Njerëzit përdorin kryesisht ujërat e ëmbëla sipërfaqësore dhe nëntoksore. Vetitë
e tyre janë shumë të ndryshme. Në gjithë historinë e njerëzimit cilësia dhe sasia e ujit në
dispozicion për njerëzit kanë qënë faktorë të rëndësishëm që kanë përcaktuar nivelin
jetësor të tyre. Reaksionet kimike që ndodhin në ujëra dhe specie kimike që ndodhin në to
varen shumë nga kushtet e mjedisit. Pra kimia e ujrave sipërfaqësorë është e ndryshme
nga ajo e ujërave që ndodhen në fundin e një liqeni apo deti.
Shkenca që studion ujrat e ëmbëla quhet limnologji.
Karakteristikat kryesore kimike që ndikojnë në jetën ujore janë:
përmbajtja e oksigjenit të tretur
përmbajtja e dioksidit të karbonit
përmbajtja e lëndëve ushqyese.
Gazi kryesor që ndodhet në ujëra është oksigjeni, i cili është bazë për jetën ujore si dhe
një nga treguesit më të rëndësishëm të gjëndjes së cilësisë së ujrave e të proçeseve kimke
e biologjike që zhvillohen në to. Përmbajtja e oksigjenit të tretur (DO) përcakton shkallën
e zhvillimit të proçeseve jetësore si dhe llojshmërinë e biotës ujore. Mungesa e oksigjenit
të tretur është fatale për shumë lloje të gjallesave ujore. Prania e oksigjenit është fatale
për shumë lloje të baktereve anaerobe (Çullaj 2005).
Përqëndrimi i ekuilibrit të oksigjenit në ujë në 250C është 8,32 mg/L, por ai varet nga
temperatura dhe kripshmëria e ujit. Përmbajtja e oksigjenit në ujëra ndryshon edhe nga
prania e biotës: ai konsumohet gjatë frymëmarrjes së organizmave ujore dhe zhvillimit të
proçeseve biologjike oksiduese. Përqëndrimi i oksigjenit në ujë rritet për shkak të
proçesit të fotosintezës, po ashtu edhe të tretjes së tij nga ajri.
Një nga pasojat e para të dëmshme të ndikimit të ndotësave organikë në ujërat
sipërfaqësorë është pikërisht zvogëlimi i përmbajtjes së oksigjenit të tretur, që çon në
dëmtimin e zhvillimit të organizmave deri në zhdukjen e tyre.
Një parametër tjetër i cilësisë së ujërave, që lidhet me përmbajtjen e oksigjenit, është
kërkesa biokimike për oksigjen apo BOD. Ky është tregues që ka lidhje me sasinë e
oksigjenit që harxhohet gjatë proçeseve të degradimit biologjik të lëndëve organike që
përmbahen në një vëllim të caktuar uji. Kuptohet që një mjedis ujor që ka nivele të larta
të BOD nuk është i përshtatshëm për jetën e gjallesave që kanë nevojë për oksigjen.
Dioksidi i karbonit është një gaz tjetër i rëndësishëm për zhvillimin e biotës ujore. Ai
ndodhet i tretur në të gjithë ujërat natyrore duke e patur prejardhjen nga tre burime
kryesore: nga tretja e këtij gazi prej ajrit; nga proçeset e frymëmarrjes së gjallesave në ujë
si dhe nga sedimentet (VienoNM 2007). Përqëndrimi i CO2 i tretur në ujë në ekuilibër
me ajrin është mjaft i vogël në temperaturë të zakonshme është 1.46 x 10 .5 M, kjo për
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shkak të përqëndrimit të vogël të këtj gazi në ajër rreth 350 ppm si dhe për shkak të
tretshmërisë relativisht të vogël të tij.
Dioksidi i karbonit është i nevojshëm për prodhimin e biomasës nëpërmjet proçesit të
fotosintezës dhe në disa raste mund të jetë faktor kufizues i këtij proçesi. Dioksidi i
karbonit dhe produktet e disocijimit të tij, joni bikarbonat HCO3- dhe joni karbonat CO3 2kanë një ndikim të rëndësishëm në proçeset kimike në përgjithësi në ujërat.
Gjendja e sistemit CO2 – HCO3-– CO32- në ujë mund të jepet nga konstantet përkatëse të
ekuilibrave:
CO2 +H2O ↔HCO3. + H+
K= 4.45 x 10 -7
pKa1 = 6,35
.
2.
+
-11
K = 4.69 x 10
pKa2 = 10.33
HCO3 ↔ CO3 + H
Speciet që mbizotërojnë do të varen nga vlera e pH të ujit. Në zonën e pH të ujërave
natyrorë mbizotëron joni bikarbonat HCO3-.
Ndër karakteristikat më të rëndësishme të ujërave përmendim alkalinitetin, i cili mund të
thuhet se përfaqson kapacitetin që kanë ujërat për të neutralizuar acidet e fortë.
Alkaliniteti mund të njehsohet me formulën:
[alk] = [HCO3-] +2[CO3.2- ] + [OH-] – [H+]
Alkaliniteti ka rëndësi në kiminë dhe biologjinë e ujrave të pijshëm si dhe në trajtimet e
tyre, sepse ai konsiderohet si një parametër i pjellorisë së ujërave ndaj biotës. Alkaliniteti
tregon vetinë e mjedisit ujor për të ndihmuar rritjen e algave dhe në përgjithësi jetën në
ujëra. Rritja e alkalinitetit të ujërave shpesh shoqërohet me rritjen e tretshmërisë së
dyoksidit të karbonit në ujë. Ujërat më alkalinitet të lartë kanë edhe pH të lartë e
përmbajtje të lartë të lëndëve të tretura. Por duhet theksuar që ka një dallim midis pH të
lartë të ujit dhe alkalinitetit që në vetvete përfaqëson kapacitetin e ujit për të asnjanësuar
jonet H+.
Fortësia e ujërave është një parametër tjetër në kimi që shkaktohet nga prania e joneve
kalcium dhe magnez. Ndërsa fortësia e përkohëshme i takon pranisë së karbonateve dhe
quhet e tillë sepse mund të largohet nga uji me zierjen e tij.
Joni Ca 2+ paraqet përqëndrim më të lartë në ujëra të ëmbëla në krahasim me të gjithë
kationet e tjera. Burimi kryesor i Ca në ujërat janë formacionet minerale si gipsi
CaSO4.2H2O, anhidridi CaSO4, dolomiti CaMg(CO3)2 dhe format e ndryshme të CaCO3
(kalciti dhe aragoniti). Rëndësi të veçantë në cilësinë e ujërave kanë proçeset biokimike
që zhvillohen me pjesmarrjen e mikroorganizmave, baktereve, kërpudhave, protozoarëve
dhe algave.
Shumica e reaksioneve që zhvillohen në ujëra në veçanti ato që zhvillohen me
pjesmarrjen e lëndëve organike dhe reaksionet e oksido-reduktimit, ndodhin me
pjesmarrjen e baktereve. Këto proçese janë hallka të rëndësishme të cikleve
biogjeokimike të karbonit dhe azotit. Gjatë fotosintezës me pjesmarrjen e algave ndodh
kalimi i karbonit inorganik nga joni HCO3- në biomasë, çlirohet O2 dhe formohet joni
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CO3-. Joni karbonat hyn në reaksione acid – bazë duke dhënë jonet OH- e duke shkaktuar
rritjen e pH, ose vepron me jonet Ca 2+ dhe jep precipitatin e CaCO3. Shumë nga
reaksionet e oksido.reduktimit që zhvillohen në ujëra katalizohen nga bakteret. Kështu në
kushtet anaerobe të ujërave të shtresës së poshtme, në prani të baktereve, jonet sulfat
reduktohen deri në H2S dhe azoti inorganik kalon në jonin ammonium NH4+. Ndërkohë
në shtresat e sipërme që janë të pasura me oksigjen të tretur, bakteriet e transformojnë
amoniumin në jon nitrat NO3-. Në proçeset kimike e biologjike që zhvillohen në ujëra
ndikojnë edhe disa faktorë të tjerë fizikë si temperatura, tejdukshmëria dhe përzierja.
Si përfundim: proçeset kimike dhe biokimike që ndodhin në ujëra varen shumë nga
prania ose jo e biotës ujore e cila mund të ndikohet nga treguesit jocilësorë të ujit ku hyn
padyshim edhe ndotja e tij kimike nga prania e lëndëve farmaceutike, të cilat janë të afta
të vrasin bakteret e “mira”.
1.1.2. Ujërat e ëmbla në natyrë.
Në këto ujëra bëjnë pjesë ujërat e reshjeve, ato nëntokësore dhe ujërat e lumenjve dhe
liqeneve.
Ujërat e reshjeve, nuk konsiderohen si ujëra të pastërta sepse në to përmbahen shumë
lëndë të tretura nga atmosfera. Konkretisht reshjet mund të përmbajnë 10-20 mg/L lëndë
të tretura dhe pH i tyre duhet të jetë reth 5-6 për shkak të CO2 të tretur në to (Vieno 2007)
Jo i gjithë uji i reshjeve kalon në shtresat nëntokësore, kjo varet nga përshkueshmëria e
sipërfaqes së tokës. Rreth 70% e ujërave të reshjeve avullon drejtpërdrejt ose nëpërmjet
proçeseve të frymëmarrjes së bimëve. Pjesa tjetër rrjedh si ujë sipërfaqësor ose
nëntokësor dhe rreth 90% e tij arrin në dete dhe oqeane.
Ujërat nëntokësore janë të pasuruara me elementë që treten nga formacionet gjeologjike
ku ato kalojnë. Gjithashtu gjatë kësaj rruge uji filtrohet nga grimcat e ngurta. Mund të
themi që gjatë kalimit të vazhdueshëm të tij drejt thellësisë uji pëson ndryshime cilësore
të rëndësishme. Këto ndryshime varen shumë nga natyra kimike e mineralogjike e
shtresave që ai kalon si edhe nga reaksionet që mund të ndodhin (Çullaj. 2005)
Ujërat e lumenjve dhe liqeneve. Ujërat e lumenjve kanë cilësi që diktohet nga përbërja
kimike dhe mikrobiologjike e shkarkimeve si dhe nga cilësia e ujërave nëntokësore që
derdhen në to. Po kështu edhe ujërat e liqeneve, por në një shkallë më të dobët, sepse ato
përmbajnë edhe mjaft grimca të ngurta në suspension të ardhura nga erozioni i tokës.
Ujërat e lumenjve dhe liqeneve janë shumë të përshtatshëm për zhvillimin e biotës për
shkak të oksigjenit të tretur në to dhe ekspozimit të tyre në dritë dhe në diell. Por natyra
dhe llojshmëria e kësaj biotë varet shumë nga kimia dhe fizika e këtyre ujërave. Por nga
ana tjetër edhe biologjia e ujërave ushtron ndikimin e vet në kiminë dhe fizikën e ujërave.
P.sh. dihet që në liqene shpejtësia e zhvillimit të fitoplanktonit ndikon shumë në
përmbajtjen e oksigjenit të tretur, në alkalinitetin e ujit dhe në depozitimet e kaliumit, të
karbonateve dhe të fosfateve në shtratin e tij (të liqenit).
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Ujërat e ëmbëla mund të ndoten nga shumë shkaqe ndër të cilat mund të përmendim
plehrat kimike, naftën e produktet e saj, detergjentët larës, shkarkimet urbane, shkarkimet
industriale ku përfshihet edhe industria farmaceutike. Ndotjet e ujërave janë një problem
lokal kryesisht i shkaktuar nga shkarkimet drejtpërdrejt në lumenj apo liqene të ujërave të
zeza. Veçanërisht në zonat e zhvilluara me urbanizim të lartë, vetëpastrimi i ujërave të
zeza është i papërballueshëm dhe për pasojë vërehen pasoja në biotën ujore.
Disa nga substancat ndotëse të ujit të grupuara janë:
 substanca që janë tepër toksike për njerëzit ose biotën ujore si psh. Pb,Hg,Cd
pesticidet etj.
 substanca që në përqëndrime të ulëta nuk janë shumë toksike por që bëhen të tilla
duke marrë pjesë në proçese të caktuara biokimike ose për shkak të akumulimit të
tyre në mikroorganizma të caktuara (këtu mund të klasifikohen edhe lëndët
farmaceutike)
 substanca që shkaktojnë rritjen e kërkesës biokimike për oksigjen (BOD) sidomos
shkarkimet e ujërave të zeza mbeturinat e lëngëta të industrisë
 mikroorganizma që janë patogjene për njerëzit psh salmonella, cholera vibrio etj
Disa nga këto substanca shfaqin toksicitet në përqëndrime shumë të ulëta të rendit ppb
ose μg/L të tjera e shfaqin në përqëndrime të rendit ppm (mg/L) ndërsa mikroorganizmat
që janë patogjene për njerëzit i japin pasojat e tyre në përqëndrime më të larta se rendi
mg/L.
1.1.3. Shpërndarja e substancave ndotëse.
Pasi derdhen në lumenj e liqene apo kalojnë në to, disa prej substancave ndotëse treten e
pësojnë zhvendosje për shkak të rrymave ujore, të tjera mund të sedimentojnë e ka të tjera
që kalojnë në cikle biokimike të ndryshme duke kaluar nga një organizëm në tjetrin. Kjo
shpërndarje mund të jetë vertikale dhe horizontale.
Shpërndarja vertikale mund të ndahet në vetvete në tre shtresa: shtresa sipërfaqësore,
shtresa e sedimentit, dhe shtresa kryesore qe ndodhet në mes të këtyre shtresave. Edhe
kjo në vetvete mund të ndahet në disa nënshtresa sipas thellësisë. Nënshtresa afër
sipërfaqes karakterizohet nga një aktivitet intensiv biologjik si rezultat i pranisë së dritës
së diellit. Nënshtresa e ndërmjetme ka veti të ndryshueshme në varësi të rrymave ujore.
Nënshtresa e ujit afër sedimentit ka interes për ndotjet sepse në të ndodhin kalimet e
substancave nga uji në sediment dhe anasjelltas (Çullaj 2005; Richardson 2007; Pomati
2008, Rodrigues et.al. 2009). Studimi i masës së ujit e ndarja në shtresa e nënshtresa ka
shumë rëndësi për mënyrën e marrjes së mostrave për qëllime të ndryshme studimi.
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1.1.4. Lumenjtë dhe liqenet në vendin tonë.
Vendi ynë është një ndër vendet më të pasura në Europë për sa i përket rezervave ujore,
me 247 liqene natyralë, e shtatë lumenj të mëdhenj me prurje totale 1308 m3/s. Gjithashtu
një pasuri e madhe janë edhe lagunat bregdetare si ajo e Karavastasë, laguna e Nartës, e
Butrintit, lagunat e Lezhës etj. Sipërfaqja totale e rezervave ujore është 42,25 x10 9 m3 .
Ka disa probleme mjedisore në ekosistemet tona ujore që lidhen me ndotjet industriale të
trashëguara, ndotjet aktuale urbane si dhe erozioni. Ndotje të akumuluar ka pasur lumi i
Shkumbinit për shkak të derdhjeve të Kominatit Metalurgjik të Elbasanit para vitit 1990.
Sot ndotjet kryesore vijnë nga derdhjet urbane sidomos nga shkarkimet e ujërave të zeza
të papërpunuara.
Në qytetin e Tiranës kritike paraqitet gjëndja e lumit të Ishmit pas derdhjes së Lanës, e
cila mbledh shkarkimet urbane të qytetit të Tiranës (Çullaj 2005). Cilësia e ujrave të
lumenjve të tjerë është pothuajse më e mirë dhe varet nga afërsia që ata kanë me qytetet e
mëdha ku natyrisht edhe shkarkimet urbane janë më të mëdha. Gjithashtu edhe
përmbajtja e lëndëve të ngurta në suspension për shkak të erozionit të lartë të tokave
përbën një problem kritik për lumenjtë tanë (Revista “Mjedisi shtëpia jonë e përbashkët”
2005).
Probleme të ngjashme të ndotjeve nga shkarkimet urbane paraqiten edhe për liqenet.
Lëvizja demografike pa kriter dhe përqëndrimi i popullsisë në qytete si edhe zhvillimi i
turizmit e ka rënduar gjendjen e lumenjve e liqeneve tona. Në një seminar të organizuar
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, në Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit për vitin
2011, që këtë vit kishte në fokus rezistencën antimikrobiale, ministri i Shëndetësisë
deklaroi se ka ardhur koha për të ulur dozat e antibiotikëve në recetat që përshkruhen nga
mjekët. Sipas ministrisë së Shëndetësisë, kriteret e shëndetshme të përdorimit të
antibiotikëve duhet të mbizotërojnë dhe në mjekësinë shqiptare. Besoj se kemi kaluar
momentin kur një trajtim quhej koherent, vetëm atëherë kur në recetën e një pacienti
shkruheshin antibiotikë pa fund. Nëse para disa vitesh një sëmundje bakteriale luftohej
me një antibiotik të thjeshtë, sot mjekët janë të detyruar të përzgjedhin antibiotikë të tjerë
alternativë, por që janë më të shtrenjtë dhe për më tepër kanë edhe efekte anësore.
Infeksionet e shkaktuara nga mikroorganizmat rezistente shpesh nuk i përgjigjen trajtimit
të zakonshëm, duke çuar në zgjatje të sëmundjes dhe në një risk më të madh për sa i
përket vdekshmërisë. Të dhënat e sistemit të mbikëqyrjes së rezistencës në Europë
(EARSS) flasin për një gradient të rezistencës në rrafshin Veri-Juglindje. Shkalla më e
ulët e rezistencës vihet re në shtetet e Skandinavisë, të Baltikut dhe Holandë (1-10%),
kurse shkalla më e lartë është në Ballkan, Itali, Spanjë e Portugali (30-50%). Ka disa
shkaqe që sqarojnë këtë larmishmëri të shkallës së rezistencës në Europë si: mënyra e
përdorimit të antibiotikëve, cilësia e shërbimeve spitalore, edukimi i personelit
shëndetësor, kultura shëndetësore e qytetarëve, sidomos në lidhje me përdorimin e
antibiotikëve, mbulesa vaksinale, struktura moshore e popullatës si dhe faktorët socialë.
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Rezistenca ndaj antimikrobikëve është problem edhe për shëndetësinë panshqiptare, me
shifrat e rezistencës që janë ndër më të lartat në Europë. Studimet e realizuara në këtë
fushë, edhe pse jo të plota, tregojnë se rezistenca antimikrobiale është më se dyfishi i
mesatares europiane për pothuajse të gjithë antibiotikët e përdorur në praktikën klinike
spitalore dhe ambulatore. Kjo situatë, për shkaqe që mund të duken elementare, por që në
llogarinë e fundit janë domethënëse si në rastin e stomatologëve, të cilët i japin
antibiotikët pasi bakteret janë shumuar, dhe jo më parë. Por ka edhe mjekë të ndryshëm,
të cilët vetëm në bazë dyshimesh nënshkruajnë recetën me antibiotikë. Po ashtu
mbikëqyrja laboratorike e rezistencës ndaj antibiotikëve në vendin tonë ende nuk është
standartizuar plotësisht. Faktor tjetër ndikues është edhe mungesa e strategjisë dhe e
planit veprues për kontrollin e rezistencën ndaj antibiotikëve, e cila është në fokus të
politikave dhe reformës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe pritet të përfundojë.
1.2. NDOTËSIT.
1.2.1. Cilët konsiderohen ndotës të ujit?
Në kiminë e mjedisit flitet për ndotës e substanca ndotëse. Pavarësisht se ndotja është një
dukuri e qartë për këdo, në mjaft raste ajo varet nga konceptimi individual. Vendi dhe
koha janë ato që përcaktojnë nëse një substancë do të konsiderohet ndotës apo jo.
Fosfatet psh në ujërat e zeza konsiderohen si ndotës dhe merren masa për largimin e tyre,
ndërsa në bujqësi të njëjtat fosfate nuk konsiderohen ndotësa por përdoren si pleh kimik.
Ndotës apo “pollutant” quhet një substancë që në mjedis ndodhet në përqëndrime më të
larta se niveli natyror i saj, si rezultat i veprimtarisë njerëzore dhe që paraqet një rrezik të
dukshëm për mjedisin (Çullaj 2005; Wikipedia. Peter Montague). Dëmtimet mund të jenë
në shëndetin e njerëzve, organizmat e gjalla dhe në ekosistemet. Substancë e
padëshirueshme apo kontaminant, do të quhet ajo substancë nivelet e së cilës paraqesin
shmangie nga përbërja normale e mjedisit ku ajo ndodhet. Çdo substancë ndotëse apo e
padëshirueshme ka një burim, njohja e së cilit ka shumë rëndësi për të shmangur më pas
apo për të minimizuar ndotjen. Nëqoftëse ndotësi qëndron për një kohë shumë të gjatë
atëherë ai mund të depozitohet në një rezervuar që është një vënd depozitimi afatgjatë.
Fati i specieve kimike në mjedis varet nga dy fenomene të kundërta a) degradueshmëria
b) qëndrueshmëria (Pomati 2008,P.R Katikanemi 1995).
a. Degradueshmëria është vetia për të pësuar shkatërrim në rrugë kimike apo biologjike.
b. Qëndrueshmëria është aftësia për të mos pësuar shkatërrim për një kohë relativisht të
gjatë.
Substancat kimike pësojnë ndryshime në mjedis dhe vetitë e tyre mund të ndryshojnë
krejtësisht në saj të këtyre ndryshimeve (Sapkota 2007, Richardson 2007,Roman Hirch).
Substancat kimike mund të ndahen në të degradueshme dhe në më pak të degradueshme.
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për barnat apo medikamentet farmaceutike, ka barna
që degradohen e në mjedis mund të kapen vetëm metabolitet e tyre, por ka edhe barna si
antibiotikët të cilët nuk pësojnë ndryshime as në organizëm, gjatë proçesit të përthithjes
18

EVA GAVANI

së tyre e për pasojë mund të gjenden në mjedis në formën e tyre fillestare. (Roya
Khosrokhavar et.al 2008; J.E.Bumgamer et.al 2000; Journal of Environment Quality
2004;Kummerer 2003; Manzzor Ahmed et.al 2011; Michael T.Meyer et.al)
1.2.2. Toksiciteti. efekti shëndetsor i pranisë së barnave në ambjent
Ndotjet kimike shkaktohen nga futja në mjedis e substancave që kanë veti të rrezikojnë
shëndetin e njerëzve, të dëmtojnë burimet jetësore ose të interferojnë në ligjet e mjedisit e
të natyrës (Stan and Heberer, 1997 Suzan D. Richardson 2007,).
Substancë toksike apo helmuese do të konsiderohet një substancë e cila është e dëmshme
për organizmat e gjalla për shkak të efekteve dëmtuese në indet, organet ose proçeset
biologjike. Vetë kimia toksikologjike është një shkencë e re që merret me studimin e
reaksioneve kimike të substancave toksike si dhe me natyrën e tyre. Shkalla e dëmit që
shkakton një substancë toksike në organizmin e njeriut varet nga rrugët e marrjes,
nëpërmjet lëkurës, traktit respirator apo traktit gastro intestinal.
Ka shumë parametra që lidhen me ekspozimin e organizmave ndaj sustancave toksike.
Ekspozimi është sasia e substancës që arrin në organizëm. Ndikimi është ndryshimi
biologjik që ajo shkakton në organizëm. Kjo varet edhe nga doza e marrë, e cila është
sasia e substancës që merret në një kohë të caktuar.
Është mjaft e rëndësishme të dihet edhe koha e ekspozimit ndaj një substance të
konsideruar toksike si edhe shkalla e këtij ekspozimi. Një substancë ndotëse mund të
merret në formë akute, kur merret menjëherë kur një sasi e njëvlershme me të parën
merret për një kohë më të gjatë në përqëndrime të vogla në këtë rast kemi të bëjmë me
një ekspozim kronik ndaj toksinës. Këto efekte mund të jenë të kthyeshme që do të thotë
të prapsueshme, por nganjëherë ato mund të jenë fatale për fatin e shëndetit të njerëzve.
Në gjitarët përfshi edhe njerëzit, rrugët kryesore të hyrjes së substancave kimke janë
nëpërmjet mushkërive, lëkurës dhe gojës (traktit gastrointestinal), e cila është rruga
kryesore për hyrjen e shumë lëndëve kimike. Mëlçia është qëndra kryesore e
metabolizmit të komponimeve të huaja për organizmin (Triebskorn 2004, Sapkota AR
et.al 2007). Por duke patur parasysh se në mjedis, ujë, ajër apo në peshq etj veprojnë më
shumë se një toksinë, atëherë mund të themi që efekti biologjik i veprimit të njëkohshëm
mund të jetë i ndryshëm nga ai i një substance të vetme. Bashkëveprimi kimik ndërmjet
substancave mund të ndikojë në toksicitetet e tyre (Stackelberg et. al. 2004, Peter
Montague et.al. 1998).
Ato mund të veprojnë në të njëjtin funksion fiziologjik duke bërë që efektet e tyre të
mblidhen ose të japin një efekt të përgjithshëm më të madh se shuma e efekteve të
veçanta. ( Katikanemi et.al. 1995)Kur efektet mblidhen kemi të bëjmë me efektin aditiv,
ndërsa kur japin një efekt të përgjithshëm më të madh se shuma e veçantë kemi të bejmë
me efektin sinergjik. Në rastin kur një substancë toksike rrit veprimin toksik të një
substance tjetër atëherë kemi të bëjmë me fenomenin e përforcimit, ndërsa kur ky efekt
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dobësohet kemi të bëjmë me antagonizmin. .(Drewes & Khan,2008,2010; Diaz Cruz
2003, Christian Daughton 2007) Në rastin e barnave efektet e toksicitetit janë të
kthyeshme e jo vdekjeprurëse, por efektet e dobishme apo të dëmshme janë të
zakonshme. Nga vetë natyra e tyre barnat shkaktojnë ndryshime në proçeset biologjike,
prandaj është gjithmonë e pranishme mundësia potenciale e pasojave të dëmshme.
Problemi kryesor është përcaktimi i dozës që ka efekt terapeutik të përshtatshëm pa
shkaktuar efekte anësore të padëshirueshme. Dozat jo vdekjeprurëse të shumë
substancave toksike eliminohen nga vetë organizmi. Nëqoftë se nuk mbetet ndonjë pasojë
kuptohet që kemi të bëjmë me efekte të prapsueshme, por në se pasoja është e
qëndrueshme atëherë efekti është i paprapsueshëm. Në rastet e barnave njerëzit mund ti
klasifikojmë në tre grupe: hipertensiv, hiposensitiv dhe normal (Triebskorn R 2204;
Vieno et.al 2007). Veprimi i barit në grupe të ndryshme është i ndryshëm e kjo e bën
problemin e dozimit të tij më të ndërlikuar. Në disa raste ndjeshmëria e lartë ndaj një
substance është e induktuar kjo do të thotë që pas disa dozave individi mund të reagojë
ekstremisht ndaj saj. Kjo ndodh psh me penicilinat, ku disa njerëz mund të shfaqin
reaksione alergjike ndaj saj, madje deri në ekstrem, në pasoja fatale.
Në lidhje me reagimin e organizmave ndaj substancave kimike në përgjithësi dallojmë dy
grupe:
Substancat ksenobiotike – janë substanca të huaja për organizmin.
Substancat endogjene – janë substanca që ndodhen në formë natyrore në sistemin
biologjik. Përqëndrimet e këtyre të fundit duhet të jenë në një zonë normale në mënyrë që
proçeset biologjike të zhvillohen normalisht. Kur ato janë në nivele të ulëta shfaqet një
përgjigje e organizmit që ka të bëjë me mungesën e tyre.
E njëjta situatë mund të paraqitet edhe për nivelet e larta. Shembuj të substancave
endogjene në organizëm janë hormonet e ndryshme, glukoza, disa jone të substancave
esenciale si Ca 2+, K +, Na+ etj. Niveli i Ca në gjak duhet të jetë në një zonë mjaft të
ngushtë 9.0 – 9.5 mg/dL. Në nivele më të ulëta shfaqet hipokalcemia me simptomën e
ngërçit të muskujve, ndërsa në nivele më të larta shfaqet hiperkalcemia që shkakton
funksionimin jo të mirë të veshkave.
Është vënë re që prania e antibiotikëve në ujërat e zeza ul aktivitetin e mikroorganizmave
anaerobe, psh një përqëndrim i metronidazolit prej 6 mg/L zvogëlon aktivitetin anaerob
69%. Një studim tjetër mbi praninë e eritromicinës në sasinë 1 mg/L zvogëlon prodhimin
e biogazit në trajtimin anaerob deri në 5%.(Amin et.al. 2006; Gartiser et.al. 2007,
Ingerslev & Sørensen 2000, Michael T. Meyer). Disa baktere mes të cilave edhe bakteri
E.Coli shfaqin rezistencë ndaj ciprofloksacinës, trimethoprimit, sulfamethoxazole
vancomicinës (Nagulapally et al. 2009 ; Leiros et. al. 2004, Janet Raloff 1998).
Gjithashtu një studim i baktereve rezistente ndaj tetraciklinës tregoi se ato e shfaqin këtë
rezistencë edhe në përqëndrimin 1 mg/L (Kim et. al. 2007).
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1.2.3. Ndërveprimi i barnave.
Mundësia e pranisë së barnave në ujë rrit ndërveprimin e tyre. Këto ndërveprime mund të
jenë farmakodinamike ose farmakokinetike. Ndërveprimet farmakodinamike kanë efekte
farmakologjike apo anësore të ngjashme ose antagoniste. Këto ndërveprime ndodhin si
rezultat i konkurimit në vëndet e receptorëve ose ato shfaqen midis barnave që veprojnë
në të njëjtin sistem fiziologjik (Regulatory Toxicology & Pharmacology 2005; EPA
2008, Janet Raloff 1999). Ndërveprimet farmakokinetike shfaqen kur një bar ndryshon
përthithjen, shpërndarjen, metabolizmin ose jashtëqitjen e një bari tjetër kështu ndodh
edhe shtimi ose zvogëlimi i sasisë së barit që do të ushtrojë efekt farmakologjik.
Ndërveprimet farmakokinetike ( Ingerslev et.al. 2000)janë disa llojesh si psh. ato që
ndikojnë në përthithje, metabolizëm, jashtëqitje urinare ose për shkak të ndryshimeve në
lidhjen me proteinat.
Ndërveprimet që ndikojnë në përthithje: shpejtësia e përthithjes ose edhe sasia e
përgjithshme mund të përndryshohen nga ndërveprimet e barnave(H.J.Stan et.al
1997)Përthithja e vonuar rrallë herë ka rëndësi klinike me përjashtim të rasteve kur duhet
një përqëndrim i lartë i barit. Megjithatë ulja e sasisë së përgjithshme të barit të përthithur
mund të çojë në një mjekim të paefektshëm (Durrësi 2003).
Ndërveprimet për shkak të ndryshimeve në lidhjen me proteinat: barnat lidhen në shkallë
të ndryshme me proteinat plazmatike. Vendet ku lidhen proteinat nuk janë specifike dhe
një bar mund ta çvendosë një bar tjetër duke rritur kështu sasinë e lirë të tij. Nga kjo
zhvendosje mund të ndodhë një fuqizim i përkohshëm, pasi kjo rritje e përqëndrimit të
barit të lirë shoqërohet edhe me rritjen e jashtëqitjes së tij.
Ndërveprimet që ndikojnë mbi metabolizmin: shumë barna metabolizohen në mëlçi.
Nxitja e sistemit enzimatik mikrozomal të mëlçisë nga një bar, mund të rrisë gradualisht
shpejtësinë e metabolizmit të një bari tjetër. Kjo çon në uljen e pëqëndrimeve plazmatike
e për pasojë në uljen e efektit. Me ndërprerjen e mjekimit me barin që nxit sistemin
enzimatik rriten përqëndrimet plazmatike dhe mund të shfaqet helmueshmëri. Nxitës
enzimatikë mund të përmëndim barbituratet, shumica e antiepileptikëve, rifampicina etj.
Nga ana tjetër kur një bar frenon metabolizmin e një bari tjetër do të ndodhë një rritje e
përqëndrimeve plazmatike të cilat do të shpien në rritjen e efektit por edhe të rrezikut të
helmimit. Mund të përmendim këtu fuqizimin e efektit të varfarinës dhe fenitoinës nga
disa barna. Ndërveprimet që ndikojnë në jashtëqitjen urinare: barnat jashtëqiten nga
veshkat si nëpërmjet filtrimit glomerular ashtu edhe nëpërmjet sekretimit tubular aktiv.
Midis barnave që ndikojnë në mekanizmat aktivë të transportit në tubulat proksimale
shfaqet konkurencë. Kështu penicilinat, indometacina etj mund të vonojnë jashtëqitjen
për shkak të probeceneidit, ndërsa acidi acetilsalicilik (aspirina) mund të vonojë
jashtëqitjen e metroteksatit duke rritur helmueshmërinë në organizëm.
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1.3. TË DHËNA MBI BARNAT E PANELIT TË STUDIUAR.
1.3.1. Veprimi dhe efektet anësore të barnave të studiuara.
Ampicilina dhe amoksicilina hyjnë në grupin e penicilinave me spektër të gjerë veprimi.
Efektet anësore të tyre janë kalimtare.
Ampicilina vepron ndaj disa mikrobeve gram-pozitive dhe gram-negative, por
çaktivizohet nga penicilinazat përfshi edhe ato që prodhohen nga Staphylococcus aureus
dhe nga bacilet e zakonshme gram-negative si p.sh. Escherichia coli. Sot pothuajse të
gjithë stafilokokët, 50 % e shtameve të E-coli dhe 15% e shtameve të haemophilus
influenzae, janë rezistente ndaj ampicilinës. Ampicilina jashtëqitet mirë me bilë dhe
urinë. Indikohet për mjekimin e bronkitit kronik të rënduar dhe të infeksioneve të veshit
të mesëm të cilat zakonisht shkaktohen nga S. pneumoniae dhe H. Influenzae. Indikohet
edhe për infeksionet e traktit urinar (Durrësi 2003). Efektet anësore janë: të përziera,
diarre, ekzantema, angiodema, anafilaksi.
Amoksicilina është një derivat i ampicilinës, e cila ndryshon vetëm nga një grup hidroksil
dhe ka një spektër antibakterior të ngjashëm. Ajo përthithet më mirë se ampicilina.
Efektet anësore janë diarre, indigjastion, ekzantema.
Atenololi hyn në grupin e bllokuesve të β-arenoreceptorëve. Është shumë i tretshëm në
ujë dhe ka pak të ngjarë që të kalojë në tru, prandaj nuk jep çrregullime të gjumit dhe
ankth. β-bllokuesit janë antihipertensivë të efektshëm. Atenololi mund të përdoret në
doza 50mg/ditë deri në 100mg/ditë. Si efekte anësore mund të japë hypotension,
hipoglicemi, çrregullime gastrointestinale.
Tetraciklinat janë antibiotikë me spektër të gjerë veprimi. Vlera e tyre është ulur për
shkak të rritjes së rezistencës bakteriale. Megjithatë ato mbeten antibiotikë përzgjedhës
në infeksionet e shkaktuara nga klamidiet (trakomë, psitakozë, salpingit, uretrit dhe
lyphogranuloma venererum), rikeciet (përfshirë ethet Q), mikoplazmat (infeksione
respiratore dhe gjenitale), brucela (doksiciklinë dhe rifampicinë) spiroketat, Borrelia
burgdoferi (sëmundja dyme). Ato përdoren edhe në aknet, në përkeqësimet e bronkitit
kronik (për shkak të veprimit të tyre kundër Haemophilus influenza) dhe në leptospirozë,
në rastet e mbindjeshmërissë ndaj penicilinës (si një alternativë e eritromicinës).
Tetraciklinat depozitohen në kockën në rritje dhe në dhëmbë, pasi ato lidhen me
kalciumin duke shkaktuar ngjyrosjen dhe hipoplazinë e dhëmbëve, prandaj nuk përdoren
nën moshën 12 vjeç dhe në gratë shtatzëna. Tetraciklinat (përjashtuar doksiciklinën dhe
minociklinën) mund të përkeqësojnë insufiçensën renale dhe nuk duhen përdorur në
persona me sëmundje veshkash. Efektet anësore: të përziera, diarre, eritemë,dhimbje
koke, çrreullime të të parit, fotosensibilizëm. (Durrësi 2003).
Deksametazoni bën pjesë në grupin e kortikosteriodeve të quajtur ndryshe terapia
zëvëndësuese. Ato përdoren për efektin e tyre antiinflamator. Deksametazoni indikohet
në çrregullime endokrine dhe jo endokrine. Në çrregullimet joendokrine përdoret në
alergji dhe anafilaksi, kalogjenozë arteridike, çrregullime të gjakut (anemi hemolitike,
leuçemi) çrregullime kardiovaskulare (sindroma pas infarktit të miokardit, çrregullime
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gastrointestinale (sëmundja e Krohnit, kolit ulçeroz), hiperkalçemi (sarkoidozë),
infeksione (bashkë me mjekimin e përshtatshëm kimioterapeutik) si turbekuloz miliar,
çrregullime muskulare (polimiozit) çrregullime neurologjike (rritje e presionit intracranial
si ndikim sekondar i tumoreve cerebrale) çrregullime të syrit (uveit arterior posterior,
neurit optik), çrregullime renale (lupus nephretis), sëmundje respiratore (astmë
bronkiale), çrregullime reumatike (artrit rheumatoid), çrregullime të lëkurës (pemphigus
vulgaris). Efektet anësore: janë të shumta efektet që jep si mbajtje e Na, humbje e K,
hypertension, rritje e jashtëqitjes së Ca, humbje e masës muskulore, osteoporozë, fraktura
patologjike të kockave të gjata, akne, shtim i djersitjes, konvulsione,marrje
mëndsh,dhimbje koke,çrregullime psiqike, çrregullime të menstruacioneve, frenim i
rritjes tek foshnjat, fëmijët e adoleshentët, manifestime të diabetit latent, glaukomë etj.
(Durrësi 2003).
Prednisoloni përdoret për mjekimin e astmës bronkiale, reaksioneve të rënda të
mbindjeshmërisë, anafilaksisë, artritit rheumatoid, lupusit eritematoz sistematik,
sëmundjeve të indit lidhor, çrregullime inflamatore të lëkurës, kolitit ulçeroz, sëmundjeve
të Krohnit, anemisë hemolitike, karditit reumatik, leuçemisë acute dhe limfatike,
limfomës malinje, si imunosupresiv në transplantimet. Doza ditore është 20-30 mg/dt ose
10-100 mg/dt (Durrësi 2003). Efektet anësore: Kortikosteroidet mund ta dëmtojnë
aftësinë e të sëmurëve për të rezistuar dhe luftuar infeksionin. Në doza të larta shoqërohet
me katarakt subkapsular, hollim lëkure, osteroporozë dhe glaukomë. Veç kësaj mund të
shfaqen shenja të hiperkorticizmit, siç është frenimi i boshtit hipofizë (gjëndra
mbiveshkore). Mund të shfaqet ulçer peptike e mund të rëndohet ajo në rastet kur pacienti
e mbart. Mund të ndodhin edhe ndryshime në bilancin e lëngjeve dhe elektrolitëve.
(Durrësi 2003).
Deksametazon Na Fosfati Përdoret për mjekimin e disa çrregullimeve endokrine e jo
endokrine, në disa raste të edemës cerebrale dhe për provën diagnostike të
hiperfunksionit adrenokortikal. Në çrregullimet endokrine përdoret në rastet e
insufiçiencës adrenokortikale primare dhe sekondare. Në rastet e çrregullimeve jo
endokrine përdoret në alergji dhe anafilaksi, kolagjenozë arteritike (polyalgia,
rheumatica) çrregullime kardiovaskulare (sindrom pas infarktit të miokardit), çrregullime
të gjakut(anemi, hemolitike, leuçemi, mielomë) hiperkalcemi, infeksione, çrregullime
neurologjike, çrregullime të syrit, çrregullime renale, sëmundje respiratore, çrregullime
reumatike, çrregullime të lëkurës (Durrësi 2003). Efektet anësore: Mbajtje e natriumit,
mbajtje e lëngjeve, insufiçiencë kardiake kongjestive në të sëmurët e ndjeshëm, humbje e
kaliumit, hipertension, rritje e jashtëqitjes së kaliumit, humbje e masës muskulore,
osteoporozë, fraktura patologjike të kockave të gjata, ulçer peptike, perforim i zorrës së
hollë e të trashë ezofagit ulçeroz, vonesë në shërimin e plagëve, çrregullime të
menstruacioneve, frenim i rritjes te foshnjat, dermatit alergjik, dhimbje koke, çrregullime
psiqike, urtikarie, konvulsione, glaukomë, leukocitozë, shtim në peshë, të përziera, shtim
i oreksit etj.
Isosorbit moninitrati Është një bar mjeksor që përdoret për zgjerimin e enëve të gjakut.
Ai zvogëlon rrjedhjen e gjakut nëpër vena pas tkurrjes së barkushes së djathtë të zemrës.
Ai gjithashtu zgjeron direkt arteriet koronare. Përdoret për trajtimin profilaktik dhe me
afat të gjatë të infarktit të miokardit(dhimbje në zemër që rezultojnë nga furnizimi jo i
rregullt me gjak nga arteriet koronare). Në kombinim me barna të tjerë përdoret për
trajtimin e funksioneve kronike jo të rregullta të zemrës. Nuk ka efekt në sheqerin në gjak
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e kështu mund të përdoret nga pacientët diabetikë. Rekomandohet mbi moshën 15 vjeç.
Mbidoza e efektet anësore: Diarre, konfuzion, ritme të shpejta të zemrës për shkak të
uljes së presionit të gjakut, dhimje koke, skuqje e fytyrës. Doza më të larta (se 40mg/dt
ose 60mg/dt) mund të shkaktojë rritje të presionit në tru gjë që mund të çojë deri në
simptoma cerebrale në tru.(Lit. Informacion për përdorimin e barit Monosan (Pro Med Cs
Praha a.s. 2011; Durrësi 2003).
Në përfundim të informacionit mbi përdorimin e këtyre barnave mund të themi se marrja
kohë pa kohe si edhe dozimi ditor i tyre duhet të jetë i kontrolluar për shkak të efekteve të
dëmshme që japin në shëndet. Po të mendojmë një të sëmur që merr maksimumin e
dozimit e po ti shtojmë kësaj doze edhe sasinë, qoftë fare të pakët, që ai mund të marrë
nga tretja e këtij bari në ujin e pijshëm, atëherë rrisku bëhet shumë i madh. Rrisku bëhet
akoma më i madh po të mendojmë që sasia ditore e ujit që njeriu merr është afërsisht
1,5.2 litra në ditë. Ky fenomen, pra prania e barnave në ujin e pijshëm, ka ndodhur në një
pjesë të mirë të vendeve në zhvillim, e ndërsa në vëndin tonë infrastruktura e dobët e
tubacioneve ka çuar shpesh në përzierjen e ujrave të zeza me ato të bardha. Prania e
barnave në ujë mund të shkaktojë rritjen e alergjive në masë, panik ndaj marrjes së
ilaçeve dhe mosbërjen efekt të tyre në shumicën e terapive. Prania e antibiotikëve në
mënyrë të veçantë rrit rezistencën e baktereve ndaj barit gjë që çon efektivisht në
dobësimin e efektit të barit e në rezistencën e simptomave të sëmundjes si dhe në shtimin
e efekteve të padëshiruara të barit.
1.4. HISTORI TË NGJASHME NË BOTË
1.4.1. Studime mbi praninë e barnave në ujin e pijshëm dhe atë sipërfaqësor.
Studimet e gjashtë vjetëve të fundit në vende të ndryshme treguan se një gotë ujë e sapo
mbushur është e ndotur edhe për shkak të medikamenteve në to. Medikamentet
farmaceutike që u jepen njerëzve apo kafshëve shtëpiake përfshirë antibiotikët, hormonet,
qetësuesit e dhimbjeve të forta, kimikatet kemioterapeutike gjënden gjithmonë në ujin e
rubinetit. Sasi të mëdha të ilaçeve që janë nxjerrë nga njerëzit apo kafshët shpërndahen në
mjedis nga shplarja e tualeteve dhe nga shpërndarja e plehrave organik si edhe nga
derdhja e ujërave të zeza, llumit të ujërave të zeza, mbi e nën tokë.
Shkencëtarët gjermanë raportuan se kudo nga 30 deri në 60 barna mund të maten në një
mostër tipike ujore. Koncentrimet e tyre në ujë janë të krahasueshme me nivele shumë të
ulëta në të cilat janë gjetur pesticidet.
Studimi i parë i dedektimit të barnave në ujëra u bë në Big Blue River në vitin 1976 gjatë
trajtimit të bimëve në Kansas City. Problemi me sa duket u regjistrua e për afro 15 vjet u
injorua duke u lënë në heshtje. Në 1992 studiuesit në Gjermani vazhduan të kërkonin për
herbicide teksa vunë re se kishte ende elementë kimikë të paidentifikuar. Rezultoi se një
ndër këta ishte acidi klofibrik(CA) bar i përdorur nga shumë njerëz në sasi të mëdha
2g/ditë (Montague 1998; Buser and Muller 1998; Raloff, 1998: Stan and Tomas 1997).
Që nga viti 1992 studiuesit në Gjermani, Danimark dhe Suedi kanë matur CA si edhe
barna të tjera në lumenj, liqene dhe në detin e Veriut. Rezultoi se brenda në detin e Veriut
kish sasi të matshme të acidit klofibrik. Lumi Danub në Gjermani dhe lumi Po në Itali
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gjithashtu përmbajnë sasi të matshme të acidit klofibrik. Problemi për njerëzit ishte se uji
i rubinetit në të gjitha pikat e Berlinit përmban acid klofibrik në koncentrime midis 10165 pjesë për trilion (ppt). Shkencëtarë individualë brenda US në FDA (Food and Drug
Administration) kanë qënë të shqetësuar rreth këtij problemi për afro 10 vjet.
Barnat janë përcaktuar të kenë karakteristika të veçanta. Për shëmbull 30% e barnave të
prodhuara midis 1992 dhe 1995 janë lipofilike domethënë që ato priren të treten në
yndyrna por jo në ujë. Kjo u jep atyre mundësinë të kalojnë përmes membranës qelizore e
të veprojnë brenda qelizës. Fatkeqësisht mund të shpërndahen edhe në mjedis e të futen
në zinxhirin ushqimor duke bërë kështu rolin e një “grabitësi të madh”. Shumë ilaçe janë
përcaktuar si persistente, kjo do të thotë që ato mund ta ruajnë strukturën e tyre kimike
gjatë punës së tyre terapeutike.
Groposja e barnave nga Stacioni Naval Air Xhekson në Florida të Amerikës, kontaminoi
ujërat nëntoksorë në një proçes që zgjati pothuaj për afro 20 vjet. Barna si barbituratet,
meprobamati, antikonvulsantët, janë ende të matshme në këto gropa. Kur një njeri apo
kafshë merr një bar shpesh herë 50-90% e tij mbetet e pandryshuar. Për shkak të
kompleksitetit kimik të përfshirë në metabolizmin e barnave dhe bashkëveprimit të
metabolitëve midis tyre në mjedisin natyror, kërkuesit danez thonë “praktikisht është e
pamundur të vlerësohet koncentrimi i çdo substance mjekësore me njohuritë e
disponueshme” (Montague 1998; Buser and Muller 1998; Raloff, 1998; Stan and Tomas
1997). Ende politikat rregullatore në USA, lidhur me barnat e reja varen tërësisht në
llogaritjet e koncentrimeve që rezultojnë nga nxjerrjet. Kur një bar i ri propozohet për
treg FDA kërkon fabrikimin e tij në drejtim të riskut të koncentrimit në mjedis. N.q.s.
risku i vlerësuar konkludon në atë që koncentrimi do të jetë më pak se një pjesë për
bilion, bari supozohet të jetë i mirëpritur në tregun faramceutik.
Kimistët gjermanë kanë gjetur në të njëjtën mënyrë shumë medikamente që e kalojnë ppb
e natyrisht disa barna së bashku mund të kalojnë ppm. Kjo varet edhe nga natyra e barit të
gjetur psh disa medikamente kanë efekt të madh në kafshët e egra në koncentrime në më
pak se sa vlera në ppb. si estradioli që është një hormon femëror mund të japë ndryshime
karakteristike seksuale te disa peshq në koncentrime 20 ppt që është 1/50 e një ppb.
Një problem tjetër që shkaktohet nga prania e barnave në mjedis është zhvillimi i
baktereve rezistente nga antibiotikët. Problemi i baktereve antibiotik-rezistente është i
njohur në më shumë se 10 vjet. Duke qenë se antibiotikët janë shumë të përdorshëm një
pjesë e baktereve bëhen rezistentë ndaj tyre, ose më saktë ndaj efektit të tyre. Spitalet
flakin me mbetjet një sërë antibiotikësh në mjedis. Bakteret e ekspozuara nga antibiotikët
në llumra ose në ujë zotërojnë mundësinë e zhvillimit të rezistencës. Yanet Raloff, person
i të rejave shkencore i cili drejton Qendrën për adoptim të medikamenteve rezistente në
Boston, thotë: “Këta antibiotikë mund të jenë të pranishëm në atë shkallë sa niveli i
baktereve jo vetëm mund të ndryshojë ekologjinë e mjedisit, por gjithashtu mund të japë
ngritje të baktereve rezistente”( Janet Raloff 1998, Jinhui Zhou et.al 2008)
Si duhet trajtuar ky problem nga ana emergjente.
1. Industria spitalore dhe e kujdesit shëndetsor janë një burim i vazhdueshëm i këtyre
problemeve, veçanërisht të antibiotikëve dhe kimikateve kemioterapeutike. Koalicione të
gjera shtetërore të grupimeve mjedisore dhe shëndetsore mund të konsiderojnë këtë mjet
të vështirë, por gjithsesi të rëndësishëm.
2. Derdhjet janë një rrugë kryesore ku secili bar hyn në mjedis, prandaj deri sa të jepet
nga ana shkencore një mendim racional mbi to, përdorimi i tyre duhet të pengohet.
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3. Bota po humbet rezervat natyrore sot është bërë një problem global mundësia e pakët e
vendeve ku mund të flaken tej mbeturinat, sepse nuk ka një vend ku mund të hidhen
substancat e ndryshme pa dëmtuar njerëzit apo kafshët dhe botën e egër.
Një studim në Tampa të Floridas i bërë në maj të vitit 2009, solli në përfundimin që uji i
rubinetit ka përmbajtje të disa medikamenteve ku përfshiheshin edhe antibiotikët si
sulfamethokazole, kotinina, nikotina, si dhe nënproduktet e tyre. Madje u tregua se edhe
proçesi filtrues i ujërave në qytet nuk i mënjanon ato. Kështu në USA u arrit një
marrëveshje në të cilën konsiderohej si ujë i kontaminuar ai në të cilin përbërësi i kalon
nivelin 200 mikrogram për Litër, apo edhe me KD = 200 µg/L. Studime të tjera të
ngjashmë janë bërë në kërkimin e oksitetraciklinës në mjaltë studim i bërë në 2008 në
Teheran të Iranit, nga i cili doli që me metodën e HPLC me dedektor UV barnat OTC
(barna që jepen pa rekomandimin e mjekut) rezultuan të pranishme në mjaltë
(Khosrokhavar 2008). Studimi mbi amoksicilinën në Brazil në vitin 2003 (Calafatti 2003)
me dedektor UV studim i kryer në plazmë tregoi se me këtë metodë mund të llogaritej
KP=1g/L. Një studim në Gjermani për afro 18 antibiotikë në ujë nxorri përfundimin se
limiti i dedektimit për tetraciklinën është KD = 50ng/L e për antibiotikët e tjerë KD =
20ng/L ( Hirsch, 1998,)
Në Kinë gjithashtu është kryer një studim mbi përcaktimin e tetraciklinave në propolis.
Studimi arriti në përfundimin se u gjendën gjurmë të tetraciklinave në mjaltë KD=
100ng/g (Jinhui Zhou, 2008).
Universiteti i Minesotës publikoi në janar–shkurt–mars 2004 në revistën:”Journal of
Enviromnmental Quality” një artikull me titull “Antibiotics In The Environment”:
Scientists Discover A Method To Detect Trace Levels Of Swine Antibiotics In
Groundwater” ku rezultoi se dy antibiotikë si tetraciklina dhe tylosina ishin në nivele 7.9
mg/L dhe 5.2 mg/L.Po ashtu u publikua në janar të vitit 2010 një lajm mbi ujin e pijshëm
të Tampës (Tests find antibiotics, other contaminants in Tampa's drinking water, 2010).
Në mars të vitit 2008 një lajm tronditi jo vetëm Amerikën por gjithë globin. Zyrtarët në
Filadelfia thanë se nga testimi i ujit ish arritur në përfundimin se ishin gjetur gjurmë të 56
produkteve apo nënprodukteve farmaceutike duke përfshirë barnat për dhimje, infeksion,
epilepsi, sëmundjeve të zemrës, si edhe derivate të tyre të gjetura në pellgjet ujëmbledhës
të qytetit. Në jug të Kalifornisë një ujëmbledhës që shërben për 18,5 milion njerëz
përmbante sasi të matshme të antidepresivëve e në veçanti të karbamazepinës. Në San
Francisko u dallua një hormon në ujin e pijshëm. Po ashtu në Uashington dhe zonat
përreth rezultuan pozitv për 6 produkte farmaceutike. Zyrtarët e shëndetit federal në
Tampa lidhur me sasinë e sulfonateperfluorooktane të gjetur në ujin e pijshëm vendosën
që uji do të quhej i kontaminuar vetëm në se niveli i ndotjes do të kalojë 200 μg/L,
ndërkohë
që
niveli
i
gjetur
në
disa
pika
ishte
1,4μg/L.
(Exall, 2004, Vigneswaran &Sundaravadivel 2004, Wintgens et.al. 2005,Drewes
dhe Khan 2010;.Rodriguez et. al,2009).
Në Namibi trajtimi i ujërave të derdhura për furnizimin me ujë të pijshëm ka qënë
praktikuar që në vitin 1969, e vënde të tjera e kanë adoptuar këtë strategji më vonë. Këtu
duhet thënë që një numër i konsiderueshëm i barnave farmaceutike duke përfshirë edhe
antibiotikët janë të pranishme në ujërat e zeza komunale kryesisht si rezultat i sekretimit
te njeriut( Pisani, 2006). Shumë antibiotikë aktivë nuk janë plotësisht të metabolizueshëm
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gjatë përdorimit terapeutik e mund të gjënden në ujërat e zeza në formë të
pandryshueshëm. (Hirsch et. al., 1999). Por edhe asgjësimi i barnave të papërdoruara në
kanalizime apo ato të përdorimit veterinar e daljet nga produktet bujqësore rrisin
mundësinë e pranisë së barnave në ambient (Kummerer 2003, Cruz et.al. 2003).
Nivele të antibiotikëve të gjetura ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin si pasojë e
përdorimit për frymë të konsumit të ujit. Por edhe variacioni sezonal ka qenë i
diskutueshëm (Drewes et. al. 2008, Alder et. al., 2006, Christian Daughton 2007).
1.4.2. Studime në ujin e pijshëm në disa kryeqytete të SHBA
Tabela 1.4.2-1.Tabela e barnave të gjetura në ujin e pijshëm në disa shtete në SHBA
Kryeqyteti

Lëndët farmaceutike të gjetura

Atlanta

Acetaminofen, kafeinë,kotininë

Columbus Ohio

Azitromicinë,roxythromicin,tymosin,virginiamicinë, kaffeinë.

Concord, Calif

Mebrobamat,sulfametokazol.

Denver

Antibiotik i paspecifikuar

Detroit

Antbiotikë të paspecifikuar

Indianopolis

Kafeinë

Las Vegas

Karbamazepinë,meprobamat,fenitoin.

Long Beach Californi

Meprobamat, fenitoin.

Lousville, Ky.

Kafeinë, karbamazepinë, fenitoin

Milwaukee

Kotininë

Minneapolis

Kafeinë

New Orleans

Acid klofirik,eston, naproxen.

Northern New Jersey

Kafeinë, kodeinë, karbamazepinë, kotininë, dehidronifedipinë,
difenhidraminë, sulfathiazole.

Philadelphia

Amoxicillin, axithromicin, caramazepinë, diklofenak, prednisolon,
tetraciklinë

Portland Ore

Acetaminofen,kafeinë, ibuprofen,sulfametoxazol.

Riversid Calif.

Meprobamat,fenitoin

San Diego

Ibuprofen, mepobramat,fenitoin

San Francisko

Estradiol
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Southern Calif

Meprobamat, fenitoin

Tucson Arizona.

Karbamazepine,dehidronifedipine, sulfometokazole

Washington DC

Karbamazepinë,kafeinë, ibuprofen,monensin,naproxen,sulfametokazol

Janë studiuar ujërat e pijshëm të 61 kryeqyteteve të ndryshme në USA dhe në 21
kryeqytete janë gjetur gjurmë të lëndëve farmaceutike. (Associated Press. “Tap water
testing” 2009).

1.4.3. Metoda të ndryshme të përcaktimit të antibiotikëve
Përbërja e ujit të pijshëm, por jo vetëm e tij, është e domosdoshme për të përmirësuar
konceptin tonë mbi fatin e flakjes së antibiotikëve në ujërat sipërfaqësore dhe në ujërat e
zeza. (Drewes & Khan 2010)
Antibiotikët janë identifikuar si një kategori e veçantë ndotësish të cilët kërkojnë një
shqyrtim më vete së bashku me barnat shumë të përdorshëm.(Watkinson et. al. 2007).
Shqetësimi mbi praninë e antibiotikëve në ujërat e zeza lidhet me kontributin e tyre në
përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve në specie bakteriale të pranishëm në këto ujëra.
(Auerbach et.al. 2007;. Baquero et. al. 2008).
Metoda analitike për përcaktimin e barnave në ujë.
Ka metoda të ndryshme për përcaktimin e barnave në ujë, por nisur nga masa molekulare
e tyre mund të themi që antibiotikët kanë në shumicën e tyre peshë molekulare të madhe
gjë që i bën ato më të përshtatshme për tu analizuar në kromatografi të lengët (LC) në
vënd të metodave me GC gaz kromatograf. (Choi et. al. 2007, Assaf Lamm et.al 2002).
Kjo vlen edhe për një sërë barnash të tjera. Përcaktimi i antibiotikëve më metoda të LC
është raportuar duke përfshirë edhe dedektorin UV/VIS. Përcaktimi i mbetjeve të
antibiotikëve me anë të LC është raportuar duke përfshirë edhe absorbancën e matur në
detektorUV(Choiet2007a; Esponda et.al. 2009; Golet et.al. 2002; Jen et.al. 1998, Li et.al.
2007;Peng et.al. 2008; Wei-haiXu, Manzoor Ahmed 2011, Luis Cuadros Rodrigues
2001).
Megjithatë një studim i literaturës së përdorur në 2007 dha një rezulatat mbresëlënës në
përdorimin e kombinuar LC-MS e më pas më mirë akoma në teknikën LC-MS-MS
veçanërisht për të përcaktuar antibiotikët në matrica komplekse të ujërave të zeza
komunale (Wintgens et.al. 2005, Bulletins 2002,Chen Wan Ru 2008). Kjo lloj analize ka
përparësi, sepse shmang disa ekstraktime paraprake që kanë të bëjnë me rregullimin e pH
e me përdorimin e tretësave të ndryshëm që duhen përdorur në analizimin e antibiotikëve.
Kjo metodë LC-MS-MS ka gjithashtu avantazhin e përcaktimit në nivele të ulëta të
analitit, pra për vlera të ulëta të KD dhe KP. Megjithatë për përqëndrime të tilla të ulëta
është përdorur teknika e ekstraktimit në fazë të ngurtë SPE duke kombinuar ekuilibrin
hidrofilik-lipofilik HLB. Përdorimi i anketuar i SPE në 2007 dha rezultatin se Oasis HLB
japin riprodhueshmëri më të mirë për analiza të shumta të acideve neutrale dhe bazike
përfshirë edhe antibiotikët. Gjithashtu është studiuar që tretësa polarë si metanoli,
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acetonitrili, acetoni janë të përdorshëm në masë në analizat me LC. Për analizën e
antibiotikëve ka përqasje alternative edhe përdorimi i SP-MS si edhe LC-MS/MS (Stoob
et.al. 2005). Edhe pse metoda me SPE veçanërisht për ujërat e zeza është një metodë
konvencionale kjo është parapëlqyer për përdorimin e reduktuar të tretësave si dhe për
kohën e pakët të analizës. (Fatta et. al. 2007). Përdorimi i SPE për të përmirësuar
përqëndrimin e analitit dhe për të ulur kohën e analizës ka zënë një vënd të
rëndësishëm. (Stoob et.al. 2005). Për të analizuar antibiotikët nga llumrat e ujërave të
zeza. plehrat e tokës apo të sedimenteve është përdorur eluent metanol:ujë në raportin
50:50, por edhe metanol:aceton. Tretësi i fundit u konsiderua me pak efikas për
makrolitet dhe trimethoprimin, ndërsa për sulfonamidet ishte dukshëm më i ulët nga 20%
deri në 60 %. Ndjeshmëria dhe gama e antibiotikëve të përfshira në metodat e veçanta
janë shumë të ndryshueshme. Përdorimi i standarteve të brendshme dhe instrumenteve
analitike, dhe ndryshimet në faktorët e përqëndrimit për secilin antibiotik kanë nxjerrë
përfundimin që metodat instrumentale më të përdorshme për këtë qëllim janë ato të SPE–
LCMS/MS për një KD të mirë deri në rendin e nanogramit për litër (Gobel et.al. 2005
Golet et.al. 2002).
Veçimi i antibiotikëve nga ujërat e zeza bëhet duke ditur natyrën e tyre kimike, kjo mund
të bëhet me hidrolizë, biotransformim duke u përqëndruar kështu në llumin e pasur me
lëndë organike.(Beausse 2004). Natyrisht që në fillim duhet të largohen llumrat e tepërta
si dhe lëndët e ngurta mekanike të cilat pengojnë përqëndrimin e antibiotikëve. Lëndët
farmaceutike mund të veçohen nga faza ujore me anë të jonokëmbimit, formimit të
komplekseve me anë të joneve të metaleve si dhe ndërveprimit polar hidrofilik. (Cruz et.
al. 2003). Përqëndrimi i lëndëve farmaceutike në llumrat karakterizohet nga një konstante
KD e cila në vetvete përfaqëson prirjen e llumrave absorbuese. Sa më e madhe të jetë
sasia e llumrave absorbuese aq më e madhe është vlera e KD. Antibiotikët të cilët nga ana
e tyre janë hidrofilik dhe shumë rezistentë ndaj proçeseve biologjike pritet që të mbeten
kryesisht në fazën rrjedhëse ujore. Faktorë të tillë si prurjet hidraulike apo edhe koha e
ruajtjes mund të ndikojnë në efikasitetin e largimit të ndotësve farmaceutikë.
Temperatura nuk është parë si faktor që ndikon në largimin e antibiotikëve. (René Wetzig
2008; Kim et.al. 2005). Gjatë reshjeve të shumta ekziston mundësia e hollimit, pra uljes
së përqëndrimit të antibiotikëve apo edhe të biomasës, e kundërta në kohë thatësire
biomasa rritet e për pasojë përqëndrimi i antibiotikëve në ujëra sipërfaqësorë është e
mundshme ( Wuersch et.al. 2005; Vieno et.al.2007).
Tetraciklinat janë antibiotikët më shpesh të pranishëm në ujërat e zeza, ujërat komunale
për shkak të përdorimit të gjerë të tyre si mjaft aktivë kundër baktereve gram pozitive dhe
gram negative . Tetraciclinat frenojnë sintezën e proteinave të mikroorganizmave (; Kim
et.al. 2007). Në SHBA u raportua në kufijtë 0.1-0.6 mg/L ujë prania e tyre (R. N. Zaneti,
R. Etchepare, and J. Rubio 2007; Kummer 2004). Largimi me efikasitet i tetraciklinës
është raportuar në masën 68%. gjatë trajtimit të ujërave. (Karthikeyan & Meyer
2006). Në SHBA për chlorotetracyclinën dhe dhe doxiciklinën janë raportuar (pas
trajtimit dytësor me chlorination) respektivisht 78% dhe 7% (Yang et. al. 2005).
Oksitetraciklina është mjaft e tretshme në solucionet ujore dhe absorbohet keq nga
biomasa (Rabolle 2000), ndërsa tetraciklina luan një rol të rëndësishëm në masën e
biomasës. Megjithëse thamë që ndikimi i temperaturës është anashkaluar, studime të tjera
kanë sjellë në vëmëndje faktin që temperatura shumë të larta dhe vlera të pH 6.8 mund të
çojnë në një zbërthim të antibioikëve në ujë (Kim et.al. 2005; Rabolle 2000).
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1.5. METODAT SPEKTROFOTOMETRIKE.
1.5.1. Bazat teorike, aparatura
Spektofotometria e absorbimit, përdorimi i dritës së dukshme dhe ultravjollcë, ka qënë
një nga metodat më të hershme fiziko.kimike që është përdorur në përcaktimin e
strukturës molekulare dhe në analizat sasiore. Absorbimi molekular në zonën UV-VIS
është me interes për kimistët organikë, sepse absorbimi varet nga struktura elektronike e
molekulës. Një spektër elektronik është model i fituar nga energjia e absorbuar, kur një
substancë i nënshtrohet rrezatimit në zonën UV.VIS të spektrit elektromagnetik. Spektri
UV është një paraqitje grafike e gjatësisë së valës ose frekuencës së absorbimit me
intensitetin e absorbimit. Tabela e mëposhtme jep kufijtë e gjatësive të valëve
karakteristike për zonat IK, në zonën e Dukshme, Ultravjollcë.
Tabela 1.5.1-1Kufijtë e gjatësisë së valëve për spektrin UV, VIS dhe IK
Infra të kuqe IK 2,500 - 50,000 nm
Afër IK

800 - 2,500 nm

E dukshme

400 - 800 nm

ultravjollcë (UV)

190 - 400 nm

Spektrat UV paraqesin veti më të pakta strukturore se spektrat IK. Të gjitha komponimet
organike shfaqin një spektër karakteristik absorbimi në IR, ndërsa shumë komponime
janë të tejdukshëm në zonën UV të afërt. Por ka edhe shumë komponime që me
strukturën specifike elektronike psh: ketonet, aldehidet dhe molekulat aromatike, shfaqin
absorbim karakteristik në zonën ultravjollcë. Ky absorbim mund të jetë shumë i vlefshëm
për sqarimin e strukturës molekulare. Të dhënat që përftohen nga spektri UV përdoren së
bashku me të dhënat e tjera spektrale për përcaktimin e strukturës molekulare (Watson
1999, Robert M. Silverstein et.al.1974). Energjia e përgjithshme e një molekule është
shuma e energjisë elektronike (ose të lidhjeve) dhe energjisë së saj kinetike.Energjia
elektronike ose e lidhjes është komponenti kryesor në energjinë totale të molekulës.
Energjia e rrezatimit në zonën UV shkakton kalime elektronike brenda molekulës. Lidhja
midis energjisë së absorbuar, në një kalim elektronik, dhe frekuencës (υ) ose gjatësisë së
valës (λ) të rrezatimit shprehet me ekuacionin:
ΔE= E2.E1 = hυ = hc/ λ
ku : h – konstantja e Plankut,
c - shpejtësia e dritës
ΔE = E2.E1 - energjia e absorbuar në një kalim elektronik të shkaktuar në molekulë
nga kalimi nga gjendja me energji të ulët E1 në gjendjen e eksituar E2. Diferenca më e
vogël e energjisë midis gjendjes bazë dhe asaj të eksituar, i korespondon gjatësisë së
valës më të madhe të absorbimit (ky kalim quhet edhe kalim rezonant). Spektri i
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absorbimit, i fituar nga një tranzicion elektronik do të paraqitet nga një vijë diskrete, në
qoftë se secila gjendje elektronike nuk është shoqëruar nga nën nivelet e luhatjes dhe të
rrotullimit. Në temperatura të zakonshme shumica e molekulave në gjendjen elektronike
bazë do të jetë në nivelin zero të vibrimit (Gυ0): kështu tranzicionet elektronike më të
mundshme ndodhin nga ky nivel.
Në shumë molekula komplekse që përmbajnë shumë atome shumëfishimi i nënniveleve
të vibrimit dhe afërsia në hapësirë e tyre shkakton shirita të gjera absorbimi ose
“mbështjellje bandash” (Katikanemi 1995). Karakteristikat kryesore të një shiriti
absorbimi janë pozicioni i maksimumit të absorbimit (λmax) dhe intensiteti i asorbimit.
Absorbimi me εmax >104 është një absorbim me intensitet të lartë: absorbimi me intensitet
të ulët i korespondon vlerave të εmax < 10 3. Kalimet me probabilitet të ulët janë kalime të
ndaluara nga mekanika kuantike. Intensiteti i absorbimit mund të shprehet nëpërmjet
transmitancës.
Transmitanca shprehet me formulën:
Transmitancë (T) = I/Io
Io. është intensiteti i energjisë së rrezatimit rënës
I – intensiteti i rrezatimit në dalje nga mostra.
Një shprehje më e përshtatshme për intensitetin e absorbimit është ajo që rrjedh nga ligji i
Lambert.Beer.it i cili paraqet lidhjen midis transmitancës, trashësisë së kyvetës dhe
përqëndrimit të substancës që absorbon. Lidhja shprehet nga ekuacioni:
ku:

log10 Io/I = kcb=A
ku

k – një konstante e lëndës absorbuese
c - përqëndrimi i substancës absorbuese në tretësirë
b – gjatësia e rrugës ku kalon drita
A – absorbanca

Kur c shprehet në mol/litër dhe hapi i kalimit të dritës përmes mostrës shprehet me
centimetra, shprehja e mësipërme bëhet:
A=εcb
Intensiteti i një shiriti absorbimi në spektrin UV shpreh zakonisht absorbimin molar në
absorbimin maksimal, εmax ose log εmax.
Efekti hiperkromik: tregon një rritje në intensitetin e absorbimit.
Efekti hipokromik: Një zvogëlim në intensitetin e absorbimit (Silverstein 2000)
Tabela e mëposhtme jep vlerat e ekstinsionit molar karakteristik per disa grupe
kromofore.
Tabela 1.5.1-2 Vlerat e gjatësisë së valëve për disa grupeve kromofore
Emri

Kromofore

Gjatesia e vales [nm]

Vlera e ε

Acetilid

-C=C

175-180

6,000

Aldehid

-CHO

210

1,500

Amin

-NH2

195

2,800
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Azo

-N=N-

285.400

3.25

Bromid

-Br

208

300

Karboksil

-COOH

200-210

50 -70

Disulfit

-S-S-

194

5,500

Ester

-COOR

205

50

Eter

-O-

185

1,000

Keton

>C=O

195

1,000

Nitrat

-ONO2

270

12

Nitril

-C=N

160

-

Nitrit

-ONO

220 - 230

1000.2000

Nitro

-NO2

210

e fortë

Duket që vlerën më të lartë te ε e kanë grupet nitrite dhe nitro, ndërsa vlerën më të ulët e
kanë aldehidet.
1.5.2. Ndërtimi i aparatit të spektrofotometrisë ( në zonën UV-VIS )
Të gjitha tipet e aparateve të përdorur për matje të absorbimit të rrezatimeve në zonën
UV-Vis kanë shumë komponentë të njëjtë. Skematikisht mund ta paraqesim:

32

EVA GAVANI

Figura 1.5.2-1. Paraqitje skematike e pjesëve të nje spektrofotometri UV-VIS
Pjesët kryesore të një aparati janë;
a.Burimi i rrezatimit
Për burimin e rrezatimit që përdoret në spektrofotometri ka dy kërkesa kryesore:
- të ketë intensitet ndriçimi të lartë dhe të qëndrueshëm në zonën e matjeve
- tufa e rrezatimit të jetë homogjene dhe paralele.
Burimet e rrezatimit ndahen në burime të vazhdueshme që emetojnë spektra të
vazhdueshëm dhe në burime diskrete që emetojnë disa gjatësi vale të veçanta. Burimi më
i përdorshëm në zonën e dukshme është llampa me fije volframi. Për të zgjatur jetën e
llampave prej volframi, në to shtohet avull bromi ose jodi në presion të ulët. Për zonën
UV janë përdorur llampa të shkarkesave elektrike në gaze me presion relativisht të lartë,
p.sh. llampa e ksenonit ose e mërkurit. Ato japin spektër të vazhdueshëm në zonën 250
nm deri në infra të kuqe. Sot përdoren më shpesh llampat e hidrogjenit ose të deuteriumit
me presion të ulët 1.2 kPa të cilat emetojnë në zonën nga 160 nm deri në 365 nm. Llampa
e deuteriumit jep intensitet rrezatimi 2.3 herë më intensive dhe ka jetë më të gjatë se ajo e
hidrogjenit.Qëndrueshmëria e intensitetit të rrezatimit që jep burimi ka rëndësi të
veçantë.Ushqimi i llampës me rrymë elektrike me tension të qëndrueshëm ka ndikim
kryesor në intensitetin e rrezatimit, sepse varësia midis intensitetit të rrezatimit dhe
intensitetit të rrymës së llampës është eksponenciale.
b. Zgjedhësi i gjatësisë së valës
Në matjet fotometrike synohet që të përdoret rrezatim sa më monokromatik sepse:
- vlen më mirë ligji i Beerit (mënjanohen shmangiet nga varësia lineare),
- sigurohet një përzgjedhshmëri më e mirë (mënjanohen interferencat e lëndëve që
absorbohen në gjatësi vale të tjera),
- arrihet një ndjeshmëri përcaktimi më e lartë (merren vlera më të larta të ε).
Veçimi i një shiriti, që përmban vetëm rrezatime me gjatësi vale të caktuara, arrihet me
anë të filtrave dhe me pajisje disperguese që quhen monokromatorë.
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c. Filtrat
janë pajisje të thjeshta që shërbejnë për të marrë shirita të rrezatimeve me gjatësi vale në
kufij të caktuar. Filtrat vlerësohen me dy parametra kryesorë:depërtueshmëria maksimale
që matet me vlerën e përshkueshmërisë në pik (në %) dhe gjerësia spektrale mesatare
Δλmes që matet me segmentin e gjerësisë së lakores në gjysmën e depërtueshmërisë
maksimale.
Në aparatet e matjeve fotometrike përdoren dy tipe filtrash, filtrat e absorbimit dhe filtrat
e interferencës.
Filtrat e absorbimit janë zakonisht fletë qelqi me ngjyrë. Gjerësia spektrale mesatare e
filtrave të absorbimit është relativisht e madhe 30 deri 250 nm.
Filtrat e interferencës bazohen në dukurinë e interferencës së dritës. Ata janë ndërtuar nga
një shtresë e tejdukshme e një lënde dielektrike që vendoset midis dy fletëve prej qelqi të
cilat janë të veshura me një copë gjysëmpërshkuese prej argjendi. Nga reflektimet e
përsëritura të rrezatimit ndodh shuarja e valëve me përjashtim të atyre që plotësojnë
kushtin:
nλ =2d
d. Monokromatoret:
shërbejnë për të veçuar nga një rrezatim i vazhduar, shirita me gjerësi spektrale të vogël
me gjatësinë e valës që dëshirojmë. Çdo monokromator përbëhet nga një prizëm ose nga
diafragma e hyrjes dhe daljes që lejojnë përkatësisht hyrjen dhe daljen e tufave të ngushta
të rrezatimit dhe nga sisteme lentesh ose pasqyrash që shërbejnë për te përfituar tufa
paralele ose për fokusim. Karakteristikat optike kryesore te monokromatorëve janë
dispersioni këndor sθ , dispersioni linear D1 dhe aftësia zgjedhëse R.
Dispersioni këndor karakterizohet nga këndi me të cilin ndalohen tufat e dritës me gjatësi
vale të vogël dhe më i përqëndruar në zonat me gjatësi vale më të madhe. Spektri në
rrjetat e difraksionit do të jetë aq më i shpërndarë, sa më të dëndura të jenë vijat e rrjetës.
Dispersioni linear përcaktohet nga largësia ndërmjet pasqyrimeve të dy tufave në planin
fokal. Më shpesh përdoret madhësia e anasjelltë që quhet gjerësi spektrale efektive e që
shprehet në nm/mm të gjerësisë së diagramës. Aftësia zgjedhëse e monokromatorit
karakterizon vetinë e pajisjes për të regjistruar veçmas dy vija që ndodhen afër njëra
tjetrës. Nga krahasimi i monokromatorëve të zakonshëm me prizëm dhe me rrjetë del që
rrjetat kanë aftësi zgjedhëse më të lartë.
e. Dedektorët
Në aparatet e matjes së absorbimit të rrezatimit si dedektor përdoren dedektorët
fotoelektrikë që bazohen në dukurinë e fotoefektit. Ndaj dedektorëve fotoelektrikë ka disa
kërkesa:
-intensiteti i fotorrymës së fituar në fotocelulë i, të jetë në përpjestim të drejtë me
intensitetin e rrezatimit elektromagnetik I,
-të kenë ndjeshmëri të lartë, (ndjeshmëria shprehet me intensitetin e rrymës në µA që lind
në fotocelulë kur në të bie rrezatimi me intensitet një lumen),
- të përgjigjen ndaj energjisë së rrezatimit në zona sa më të gjera të gjatësisë së valës.
Veç këtyre kërkesave, ndaj dedektorëve ka edhe kërkesa të tjera si p.sh. të ketë
kohëpërgjigje të shpejtë, të ketë nivele të ulta zhurme etj. Në aparatet fotometrike
përdoren më shpesh tri tipe të dedektorëve fotoelektrikë: celulat fotovoltaike në të cilat
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kemi daljen e elektronit nga shtresa e një gjysëmpërçuesi në shtresën e metalit. Pra, nën
veprimin e rrezatimit disa elektrone të shtresës në gjysëmpërçuesit shkëputen nga atomet
dhe fitojnë energji të mjaftueshme për të kaluar në filmin metalik. Kështu lind një
diferencë potenciale dhe do të kemi kalim të rrymës elektrike që matet me një
mikroampermetër. Celulat fotovoltaike kanë përdorim në zonën e dukshme të spektrit.
Llampat fotoemetive janë fotodioda funksionimi i të cilave bazohet në fotoefektin e
jashtëm. Janë të ndërtuara nga një katodë gjysmësferike dhe një anodë që është një tel ose
rrjetë metalike. Midis katodës dhe anodës ushtrohet një diferencë potenciale që ndihmon
në daljen e elektroneve kur katoda goditet nga rrezatimi. Intensiteti i rrymës varet nga
intensiteti i rrezatimit që godet katodën dhe nga tensioni që ushtrohet midis elektrodave.
Celulat fotoemetive përdoren edhe në zonën UV. Llambat fotoshumëzuese janë edhe këto
fotodioda që bazohen në fotoefektin e jashtëm. Elektronet që dalin nga katoda kalojnë
nëpër një sërë elektrodash ku ushtrohen potenciale të ndryshme positive që rriten në
mënyrë suksesive. Këta shkaktojnë një rritje të fuqishme të sinjalit. Fotoshumëzuesit
duhet të kenë ndjeshmëri shumë të lartë (Watson 1999).
1.6. KROMATOGRAFIA E LËNGËT ME PRESION TË LARTË.
1.6.1. Bazat teorike të KLPL
Kromatografia e lëngët me presion të lartë është një teknikë që është zhvilluar nga
aplikimi në të i teorive dhe instrumenteve që janë përdorur për gaz kromatografi. Në këtë
metodë absorbenti, p.sh. oksidi i aluminit ose i silicit, që është i paketuar në kolona,
eluohet me një lëng të përshtatshëm. Në qoftë se një komponent i përzierjes është
adsorbuar dobët në sipërfaqen e fazës së ngurtë stacionare, ai do të dalë më shpejt se
përbërësit e tjerë që janë adsorbuar më fort. Ndarja e përbërësve është e mundur në qoftë
se ata adsorbohen në shkallë të ndryshme nga faza e ngurtë. Ka edhe mekanizma të tjerë
që kryejnë ndarjen si në rastin e kromatografisë lëng-lëng, ku ndarja kryhet si pasojë e
diferencës së koefiçientit të shpërndarjes së përbërësve midis lëngut në fazë të
palëvizshme që vesh në shtresë të hollë mbështetësin e ngurtë dhe lëngut në fazën e
lëvizshme (Watson 1999; K.Robarts et.al.2004).
Në kromatografinë me fazë normale NP, zakonisht faza stacionare është relativisht polare
dhe faza lëvizëse është jopolare. Në kromatografinë me fazë të kundërt RP kemi fazë
stacionare jopolare dhe fazë lëvizëse polare. Mekanizmi i ndarjes në kromatografinë me
fazë të kundërt varet nga ndërveprimi i lidhjeve hidrofobike midis molekulave të
përbërësit në fazën lëvizëse dhe ligandit të palëvizshëm hidrofobik p.sh. fazës stacionare.
Kromatografia në fazë të kundërt (RP) është një proces adsorbimi, i cili lidh mekanizmin
e ndarjes në pjesë deri në veçimin e plotë. Molekulat e përbërësit shpërndahen midis
fazës lëvizëse dhe asaj stacionare. Shpërndarja e përbërësit midis dy fazave varet nga
vetitë lidhëse në fazën stacionare, hidrofobiciteti i përbërësit dhe përbërja e fazës
lëvizëse. Hapi i parë në procesin kromatografik është ekuilibrimi/kondicionimi i
paketimit të kolonës në fazë të kundërt në kushte të përshtatshme fillestare të fazës
lëvizëse si pH, forca jonike dhe polariteti. Polariteti i fazës lëvizëse kontrollohet nga
shtimi i modifikuesve organik të tillë, si: acetonitrili, etj. Hapi i dytë përfshin futjen në
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kolonë të mostrës që përmban përbërësit që do të ndahen. Në mënyrë ideale, mostra është
tretur në të njëjtën fazë lëvizëse të përdorur për ekuilibrimin e kolonës. Ajo rrjedh në
kolonë me një shpejtësi rrjedhjeje që të arrihet optimumi i lidhjes. Hapi i tretë përfshin
eluimin dhe desorbimin e molekulave të përbërësve. Kjo kryhet duke zvogëluar
polaritetin e fazës lëvizëse me rritjen e përqindjes të modifikuesit organik në fazën
lëvizëse. pH i tretësirave fillestare dhe përfundimtare të fazës lëvizëse është i njëjtë.
Përbërësit e lidhur desorbojnë nga faza stacionare në përputhje me hidrofobicitetet e tyre
individuale. Hapi i katërt në proces përfshin zhvendosjen e substancave të desorbuara.
Kjo është kryer nga ndryshimi i fazës lëvizëse B deri afër 100 % me modifikues organik
në mënyrë që të sigurojmë zhvendosjen e të gjjitha substancave të lidhura para
ripërdorimit të kolonës. Hapi i pestë është riekuilibrimi i paketimit të kollonës
kromatografike, nga 100 % fazë lëvizëse B në kushtet fillestare të fazës lëvizëse (Meyer
1994).
1.6.2. Pjesët kryesore të një aparati KLPL
Pjesët kryesore te një aparati për KLPL janë: sistemi i pompave, injektori i mostrës,
kolona kromatografike, dedektori dhe sistemi i regjistrimit (Meyer 1994 ; Robarts 1994;
N.Martin 1995).
a. Sistemi i pompave; shërben për të shpërndarë në sistemin e përgjithshëm të HPLC një
ose më shumë tretës në cilësinë e fazës lëvizëse në sistem me një shpejtësi rrjedhjeje
konstante. Pompat e kryejnë këtë funksion duke patur një ose më shumë rezervuarë të
fazës lëvizëse. Ky sistem ruan gjithashtu edhe presionin në sistem për të mos patur
probleme me mostrat e injektuara (ndryshim strukture, tretshmërie, polariteti etj.)
Sistemet moderne të kompjuterizuar kanë aftësi të shpërndajnë një sasi të caktuar të fazës
lëvizëse izokratike ose me përbërje të ndryshueshme (eluimi me gradient) sipas një
programi të caktuar. Në rastin e eluimit me gradient përbërësit e fazës lëvizëse përzihen
me anë të pompave në presion të ulët ose të lartë, kjo varet nga shpejtësia e rrjedhjes dhe
përbërja e fazës lëvizëse.
b. Injektorët. Tretësira e mostrës së bashku me fazën lëvizëse futet në krye të kolonës me
anë të një sistemi injektimi të bazuar në lëvizjen e valvolave që veprojnë në presion të
lartë. Këto përfshijnë rrugë të fiksuara dhe të ndryshueshme për të ndarë volume në
mënyrë të thjeshtë (manuale) ose në mënyrë automatike (autosampler). Mbushja e
pjesshme e loopeve mund të lejojë të zvogëlohen volumet e riprodhueshme të injektimit.
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Figura I.6.2-1. Model i një aparati KLPL
c. Kolonat ose faza e palëvizshme (stacionare).
Ka shumë tipe fazash të palëvizshme që përdoren në teknikën e KLPL
-silicë e pamodifikuar, alumina ose grafiti poroz përdoren në kromatografite me fazë
normale, ku ndarja bazohet në diferencat në adsorbim.
-rrëshira ose polimerë me grupe acide ose bazike, përdoren për kromatografinë
jonoshkëmbyese ku ndarja bazohet në ngarkesën e molekulave.
-silica poroze ose polimerët përdoren në kromatografinë e veçimit sipas madhësisë (Size
Exclusion Chromatography), ku ndarja bazohet në masat e molekulave.
-faza me ndryshime ose modifikime kimike të përgatitura me polimerë ose silicë, ku
ndarja bazohet në copëtimin e molekulave midis fazës lëvizëse dhe asaj stacionare.
Shumë analiza farmaceutike përdorin mekanizmat e fazës së kthyeshme (RP), e cila
përdor për fazë lëvizëse tretës polar dhe për fazë stacionare silicë të modifikuar.
Kolonat më të përdorshme janë dhënë në tabelë:
Tabela 1.6.2-1. Kolonat më të përdorshme në HPLC.
Grupi
Oktil
Oktadecil
Fenil
Cianopropil
Aminopropil
Diol

Vargu
Si - (CH2)7-CH3
Si - ( CH2)17 -CH3
Si - ( C6H5)2
Si - ( CH2)3 – CN
Si - ( CH2)3 –NH2
Si - (CH2)3 – OCH(OH) – CH2OH

Kolona
C8 (L7)
C18 (L1)
C6H5
CN
NH2
2OH

Për ndarjen e enantiomerëve përdoren kolona me fazë të palëvizshme me modifikime
kimike të veçanta (kromatografia kirale). Në RP kolonat konsiderohen të përshtatshme të
përdoren në një interval pH 2.0 - 8.0.
Madhësia e grimcave të fazës stacionare varion nga 3µm.10µm. Zakonisht kolonat janë
prej çeliku dhe kanë diametër të brendshëm 2.5 mm e gjatësi 50 -300 mm.
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Temperaturat gjatë analizës për të dyja fazat nuk ndryshojnë. Zakonisht analizat kryhen
në temperaturë mjedisi, por ka edhe analiza që kërkojnë kolona të ngrohura për të patur
rifitim më të lartë. Temperatura e fazës lëvizëse duhet të ekuilibrohet me temperaturën e
dedektorit.
d. Faza lëvizëse.
Faza lëvizëse duhet të filtrohet në filtra me porozitet 0.45 µm për të larguar pjesëzat
mekanike. Faza lëvizëse me shumë komponentë përgatitet duke matur volumet e
kërkuara të secilit komponent dhe përzihen në mënyrë të thjeshtë ose me përzierës. Një
mënyrë tjetër përzierje është eluimi me gradient në porcione të caktuara. Tretësit
degazohen duke gurgulluar He ose me sonifikim për të shmangur bulëzat e gazit në
dedektor. Tretësit duhet të jenë të tejdukshëm e të pastër. Buferat me molaritet të lartë
shmangen në përgatitjen e fazave lëvizëse, por edhe në ato raste kur bëhet shpëlarje e
kolonës me ujë për të shmangur kristalizimin e kriprave.
e. Dedektorët.
Spektrofotometrat UV- VIS janë dedektorët më të përdorshëm në analizat farmaceutike.
Në raste specifike mund të përdoren spektrofotometrat me fluoreshencë, refraktometrat
diferencialë, dedektorët elektrokimikë ose dedektorë të tjerë specialë. Një tip mjaft i
përdorshëm i dedektorëve UV-VIS është dedektori DAD me matricë diodash për arsye të
informacionit të detajuar spektral që fitohet.
f. Sistemi i përshtatshmërisë.
Prova e këtij sistemi paraqet një pjesë integrale të metodës dhe përdoret që të sigurohet
përshtatshmëria e sistemit kromatografik. Parametrat e këtij sistemi janë rifitimi, faktori i
kapacitetit dhe faktori i simetrisë së pikut. Këto parametra që karakterizojnë
performancën kromatografike përfshijnë përbërjen e fazës lëvizëse, fortësinë jonike dhe
pH e fazës lëvizëse, shpejtësinë e rrjedhjes, gjatësinë e kolonës, si dhe karakteristikat e
fazës stacionare, ku futen: poroziteti, madhësia e grimcave, tipi i grimcave, sipërfaqja
specifike dhe (në rastin e RP) tipi i modifikimit kimik, ngarkesa e karbonit dhe
temperatura.
g. Mbledhësi i të dhënave. Sinjalet nga dedektori mund të mblidhen në një rregjistrues
diagramash ose integrator elektronik ku ruhen e logariten të dhënat kromatografike.
Ruajtja e të dhënave është e kufizuar, ndaj përdoren rregjistrues të kompjuterizuar për
mbledhjen dhe ruajtjen e një kapaciteti më të madh të të dhënave. Integrimi i sipërfaqes
së pikut dhe përcaktimi i përqëndrimit fillestar të analizës nuk janë problem në metodat e
përcaktimit sasior për substancën që analizohet dhe nuk ka interferencë.
1.6.3. Parametrat që karakterizojnë ndarjen në HPLC.
Në këtë pjesë do të trajtojmë disa nga parametrat që karakterizojnë ndarjen, faktorët që
realizojnë cilësinë e ndarjes dhe metodat që mund ta përmirësojnë atë. Këto parametra na
tregojnë se kur janë shfaqur në kromatogramë piqet e përbërësve që na interesojnë, pra
kohën e mbajtjes në kolonë tR; nëse përbërësit janë ndarë nga njëri tjetri; sa mirë është
kryer ndarja dhe sipërfaqen e piqeve.
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Koha e mbajtjes ose e vonimit (retention time) tR është koha e eluimit të secilit përbërës
në fazën stacionare.

Figura I.6.3-1. Koha e mbajtjes për dy përbërës A dhe B
Parametrat kryesorë që përcaktojnë ndarjen janë:
a. Rezolucioni ( shkalla e ndarjes).
Cilësia e një ndarjeje kromatografike jepet nga rezolucioni, që përkufizohet si largësi
midis qëndrave të dy piqeve të përftuara, e që matet nga koha e mbajtjes (e daljes së pikut
në kromatogram) ose nga vëllimi i mbajtjes, pjestuar me gjerësinë mesatare të piqeve.
Formula e mëposhtme vlen për llogaritjen e R:
VR, 2  VR ,1
(1.6.3.1.)
R2
w1  w2
Në figurën e mëposhtme jepen spjegimet mbi kohën e mbajtjes në kolonë të një
përbërësi, sipërfaqjes së pikut, gjerësisë dhe lartësisë së pikut.

Figura 1.6.3.2-2. Rezolucioni dhe gjerësia e pikut
R. tregon në mënyrë sasiore shkallën e ndarjes të arritur midis dy përbërësve. P.sh. një
vlerë Rs = 1.0 tregon një ndarje 98%. Për arritjen e vlerës 100 % të ndarjes, duhet një
vlerë Rs = 1.5.
Parametrat që kontribuojnë në rezolucionin e piqeve janë përzgjedhshmëria e kolonës,
rifitimi i kolonës dhe faktori i mbajtjes të kolonës.
N Vr , 2  VR,1
R=
(1.6.3.2.)
2 V R , 2  V R .1
Rezolucioni Rs është një funksion i selektivitetit α, efektivitetit (numrit teorik të pjatave
N) dhe i faktorit të mbajtjes mesatar k’, për piket A dhe B. ku selektiviteti jepet me
formulën:
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VR ,1  V0
VR , 2  V0

=

k1'
k 2'

(1.6.3.3.)

b. Faktori i mbajtjes k’
Kohë mbajtjeje (retensioni) e gjatë përftohet në vlera të mëdha të k’. Faktori i kapacitetit
k’ mund të llogaritet për çdo pik të gjetur në një kromatogarm duke përdorur ekuacionin
e mëposhtëm:
V  V0
(1.6.3.4.)
k' R
V0
tr koha e mbajtjes e përbërësit
Vr .
volumi i mbajtjes së përbërësit
to e V0 . janë koha dhe volumi i “vdekur”
c. Rifitimi i kolonës.
Rifitimi i një kolone shprehet me numri teorik i pjatave N, i cili është një numër pa
përmasa dhe paraqet kinetikën e mekanizmit të mbajtjes kromatografike. Rifitimi varet
fillimisht nga vetitë dhe përmasat e kollonës kromatografike. Rifitimi mund të ndryshojë
me ndryshimin e madhësisë së grimcave, gjatësisë së kolonës ose shpejtësisë së rrjedhjes.
Shprehja “numri i pjatave teorike” është një term i mbartur nga krahasimi i një kolone
kromatografike me një aparat distilimi. Kolona që ka numër më të madh pjatash teorike,
ka rifitim më të madh dhe kështu mund të arrihet resolucion më i madh. Rifitimi i kolonës
mund të përcaktohet nga ekuacioni i mëposhtëm i N:
t
N = 16 ( r ) 2 (1.6.3.5.)
wb
ku:

tr volumi i mbajtjes së pikut
wb gjerësia e pikut në bazë
Numri teorik i pjatave shpesh herë jepet si pjata për metër të gjatësisë së kolonës N/L.
d. Lartësia ekuivalente e një pjate teorike H, është
L
H
(1.6.3.6.)
N
ku: L - gjatësia e kolonës,
N - numri i pjatave teorike.
Çdo ndryshim parametri që rrit vlerën e N, do të rrisë edhe vlerën Rs. Resolucioni midis
dy parametrave shprehet me rrënjën katrore të N, p.sh. një rritje e N nga 100 deri në 625
do të sjellë resolucion me një faktor 2.5 deri 6.25. Kontributin kryesor në rifitimin e
kolonës e jep madhësia e grimcave dhe efektshmëria e paketimit të kolonës.
e. Selektiviteti (Përzgjedhshmëria).
Selektiviteti α është ekuivalent me retensionin relativ të piqeve të përbërësve dhe varet
fuqimisht nga vetitë kimike të xhelit kromatografik. Vlera e këtij parametri duhet të jetë
më e madhe se 1. Selektiviteti për dy piqe jepet me formulën:
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VR ,1  V0
VR , 2  V0

=

k1'
k 2'

(1.6.3.7.)

ku:
VR1 e VR2 janë volumet e mbajtjes
k2’ e k1’ janë faktorët e kapacitetit për piqet 1 e 2
V0 është volumi i ”vdekur”
Selektiviteti ndikohet nga natyra kimike e fazës stacionare, natyra dhe përmbajtja e fazës
lëvizëse, si dhe forma e shkallës së ndryshimit të fazës lëvizëse (në eluimin me gradient).
Efikasiteti i lartë i kolonës dhe selektiviteti i mirë janë të rëndësishëm në rezolucionin e
përgjithshëm të saj. Megjithatë ndryshimi i selektivitetit në një eksperiment
kromatografik është më i lehtë se ndryshimi i efikasitetit të kolonës. Selektiviteti mund të
ndryshohet duke ndryshuar lehtësisht fazën lëvizëse ose shkallën e modifikimit të saj.
f. Gjatësia e kolonës.
Rritja e gjatësisë së kolonës rrit resolucionin. Resolucioni i biomolekulave me peshë
molekulare të madhe, në ndarjen me fazë të kundërt RP, është më pak i ndjeshëm në
kolona të gjata se sa resolucioni i molekulave organike të vogla. Koefiçientët e ndarjes së
përbërësve me peshë molekulare të mëdha janë shumë më të ndjeshme ndaj ndryshimeve
të vogla në përbërjen e fazës lëvizëse e kështu molekulat e mëdha desorbojnë në një zonë
të ngushtë të përqëndrimit të modifikuesit organik. Në këto kushte rritja e gjatësisë së
kolonës rrit resolucionin.
g. Shpejtësia e rrjedhjes.
Është një faktor i rëndësishëm për resolucionin e molekulave të vogla në ndarjen me fazë
të kundërt, kurse molekulat e mëdha shfaqin një indiferencë kundrejt shpejtësisë së
rrjedhjes. Në fakt, në kolona të gjata përdoret një shpejtësi e vogël rrjedhjeje, e cila mund
të shkaktojë zvogëlimin e rezolucionit gjatë rritjes së difuzionit gjatësor të molekulave të
përbërësit që kalojnë gjatë kolonës.
m. Temperatura.
Temperatura mund të ketë një efekt të thellë në kromatografinë RP, veçanërisht për
substanca me peshë molekulare të vogël. Viskoziteti i fazës lëvizëse i përdorur në këtë
kromatografi zvogëlohet me rritjen e temperaturës së kolonës. Rritja e temperaturës në
kolonë me RP është efektive për substanca me peshë molekulare të ulët, sepse ato janë
më të qëndrueshme në temperatura të larta.
n. Faza lëvizëse.
Si fazë lëvizëse në shumë raste në kromatografinë RP përdoren “buferat”. Përgjithësisht
kapaciteti puferik i solucioneve të fazës lëvizëse është i vogël, pasi ato janë zakonisht
acide të forta në pH të ulët me përqëndrime të larta të tretësve organikë. Tretësit organikë
shtohen në polaritet të ulët të fazës lëvizëse ujore. Sa më i ulët të jetë polariteti i fazës
lëvizëse, aq më e madhe është fortësia eluuese e saj në kromatografinë RP. Dy janë
modifikuesit organikë gjerësisht të përdorshëm: acetonitrili dhe metanoli. Acetonitrili
është zgjedhja më e zakonshme. Izopropanoli mund të përdoret për vetitë e forta eluuese
të tij, por është i kufizuar në përdorim për shkak të viskozitetit të tij të lartë, i cili ndikon
në rifitimin e kolonës dhe në presionin e lartë të kthimit. Të tre këta tretës janë
përgjithësisht transparentë në UV duke bërë të mundur lejimin e tyre në kromatografinë
RP me dedektorë UV.
Agjentët jonoçiftëzues. Koha e mbajtjes së peptideve dhe proteinave në kromatografinë
RP mund të modifikohet nga pH i fazës lëvizëse derisa të përftohen grupe të
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jonizueshme. Shkalla e jonizimit varet nga pH i fazës lëvizëse. Stabiliteti i xhelit me bazë
silice në RP diktohet në atë që ndryshimi i pH në fazën lëvizëse duhet të jetë nën 7.5.
Faza lëvizëse në kromatografinë RP në përgjithësi përgatitet me acide të forta, të cilat
ruajnë një pH të ulët të mjedisit dhe vënë nën presion jonizimin e grupeve acidike në
molekulat e tretësit. Duke ndryshuar përqëndrimin e komponentëve acid të fortë në fazën
lëvizëse mund të ndryshojmë jonizimin e përbërësve dhe kështu kohën e tyre të mbajtjes.
Agjentët jonoçiftëzues lidhin përbërësit me ndërveprim jonik duke modifikuar
hidrofobicitetin e përbërësve. Në disa raste shtimi i agjentëve jonoçiftëzues në fazën
lëvizëse është një kërkesë absolute për lidhjen e përbërësve në fazën stacionare tek RP.
1.7.
PARAMETRAT E PERFORMANCËS SË METODËS ANALITIKE
INSTRUMENTALE
Validimi i metodës është i nevojshëm në një laborator analitik për të siguruar pvrdorimin
e procedurave të besueshme analitike në kushtete përcaktuara. Validimi njihet
ndërkombëtarisht si një pjesë thelbësore e sistemit të sigurmit të cilësisë në kiminë
abalitike. Parametrat kryesore të vlerësimit të metodës janë:
a. Selektiviteti (specificiteti). Këto janë terma që shpesh ngatërrohen mes tyre. Termi
specifike përdoret në një metodë kur kërkohet përgjigje vetëm për një substancë, kurse
termi selektiv përdoret kur në një metodë kemi të bëjmë me një numër substancash që
analizohen.(Ricard Boque et.al. 2001) Monografitë amerikane përcaktojnë si selektivitet
të metodës analitike aftësinë e saj për të matur me saktësi një substancë në prani të
lëndëve të tjera interferuese që mund të jenë të pranishme në një matricë, si psh
paraardhës sintetik, shtesa produkti, produkte të degradimit etj. Selektiviteti i metodës
analitike përcaktohet duke krahasuar rezultatet e fituara nga mostra me papastërti me ato
të fituara nga mostra pa papastërti. Gjykimi i përcaktimit bëhet nga diferenca e
rezultateve mes dy tipeve të mostrave.
b. Përpikëria. Përpikëria e një metode është shkalla e pranueshmerisë midis rezultateve
individuale të provave të përsëritura. Devijimi standart i matur mund të nëndahet në dy
kategori: përsëritshmëri dhe riprodhueshmëri. Përsëritshmëria fitohet duke kryer analizat
në laborator, nga një analist, duke përdorur të njëjtat pajisje në një kohë të shkurtër.
Riprodhueshmëria përcaktohet nga kryerja e një analize në në një laborator, por në kohë
të ndryshme. Riprodhueshmëria mund të aplikohet në një metodë nga analistë të
ndryshëm, me instrumente të ndryshme. Përpikëria shprehet si përpikëri relative brenda
ditës ose si përpikëri relative midis ditëve (Lazo 2008, Çullaj 2005, Watson 1999).
c.Saktësia. Saktësia e një metode analitike është shkalla e pranueshmërisë së rezultateve
të fituara nga metoda, nga vlera e vërtetë e përmbajtjes së substancës. Vlera e vërtetë për
vlerësimin e saktësisë mund të fitohet në dy rrugë: nga krahasimi i rezultateve të metodës
me ato të një metode të njohur si referuese ose nga ndarja e substancës që na intereson në
përqëndrime të njohura të saj nga matrica ku ajo ndodhet. Pas ekstraktimit të substancës
nga matrica dhe kryerjes së analizës në instrument, përgjigja e fituar krahasohet me atë të
materialit referues në solvent të pastër (Çullaj 2005; Watson 1999).
d. Lineariteti. Lineariteti i një metode është aftësia e saj të nxjerrë rezultatet e provës që
janë fituar drejtëpërsëdrejti ose nga transformimet matematikore, proporcionale me sasinë
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e analitit në mostër brenda një shkalle të dhënë. Lineariteti përcaktohet nga një seri
matjesh të standarteve në rreth gjashtë përqëndrime të ndryshme që përfshin 50-150 % të
shkallës së pritur të punës. Rezultati duhet të jetë i lidhur linearisht me përqëndrimin e
standarteve. Një ekuacion i vijës lineare duhet të ketë një ndërprerje me boshtin jo shumë
larg vlerës zero. Nëse fitohet një gjë e kundërt, atëhere duhet të demostrohet që kjo nuk
ka ndikim në saktësinë e metodës (Çullaj 2005; Watson 1999).
e. Zona e punës. Zona e punës e një metode analitike është intervali midis niveleve të
sipërm dhe të poshtëm (duke i përfshirë edhe këto) që janë demonstruar në përcaktimin
me përpikëri, saktësi dhe linearitet gjatë përdorimit të kësaj metode. Shkalla është
normalisht e shprehur në të njëjtat njësi si edhe rezultatet e provës (p.sh. përqindje, pjesë
për million) të fituara nga metoda analitike (Çullaj 2005; Watson 1999).
f. Kufiri i diktimit dhe kufiri i përcaktimit (KD dhe KP). Kufiri i dedektimit është
përqëndrimi më i ulët i analitit në një mostër, që mund të detektohet por jo
domosdoshmërisht në mënyrë sasiore, në kushtet e përcaktuara të analizës. Kufiri i
përcaktimit është përqëndrimi më e vogël i analitit në një mostër që mund të përcaktohet
me një përpikëri të pranueshme në kushtet e përcaktuara të analizës (Sanagi et.al. 2009,
Mc Naught et.al. 1997, Long et.al. 1983).
Ka disa metoda të mundshme konceptuale të përcaktimit dhe llogaritjes së KD dhe KP.
Tre metodat kryesore rekomandohen në udhëzuesit e ICH -1996 (Konferencës
Ndërkombëtare të Harmonizimit) dhe EURACHEM-1998, dhe bazohen në:
a. Sinjal –zhurmë: Me anën e kësaj metode matet zhurma pik-më-pik rreth kohës së
retensionit të analitit, e si rrjedhim, llogaritet përqëndrimi i analitit që do të prodhonte
një sinjal të barabartë me një vlerë të caktuar të raportit zhurmë/sinjal. Zakonisht
merret një vlerë S/N e barabartë me 3 për të llogaritur KD, ndërsa vlera S/N e
barabartë me 10 përdoret për të llogaritur KP. Kjo metodë përdoret zakonisht në
metodat analitike që shfaqin zhurmë në baseline (ICH 1996, Sanagi et.al. 2008).
b. Përcaktimi i provës së bardhë: kjo metodë zbatohet kur analizat e provës së bardhë
japin një shmangie standarte jo-zero. KD shprehet si përqëndrimi i analitit që i
korrespondon vlerës së matur të provës së bardhë shtuar trefishin e shmangies
standarte, ndërsa KP është përqëndrimi i që i korrespondon vlerës së matur të provës
së bardhë shtuar dhjetë shmangie standarte, siç tregohet në ekuacionin e mëposhtëm:
KD ≈ x bi + 3 sbi
KP ≈ x bi + 10 sbi
Ku x bi është përqëndrimi mesatar i provës së bardhë dhe sbi është shmangia standarte
e provës së bardhë (ICH 1996, Sanagi et.al. 2008).
c. Regresi linear. Për një kurbë kalibrimi lineare, supozohet se përgjigja e aparatit y ka
një varësi lineare nga përqëndrimi i standartit, për një interval të kufizuar
përqëndrimesh. Ajo mund të shprehet si:
y= a + bx
Ky model linear përdoret për të llogaritur ndjeshmërinë b, si dhe KD e KP :
3 sa
KD ≈ ----b
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10 sa
KP ≈ ----b
ku sa është shmangia standarte e përgjigjes së aparatit dhe b është “slope” e kurbës së
kalibrimit. Kjo metodë llogaritjeje mund të përdoret kur nuk ka zhurmë të sfondit (ICH
1996, Sanagi et.al. 2008).
g. Stabiliteti. Shumë analitë pothuajse dekompozohen para përcaktimit, p.sh. gjatë
përgatitjes së solucioneve për matje, gjatë ekstraktimit, ruajtjes së solucioneve (në
termostate ose frigorifer). Për këto arsye analisti duhet të studiojë qëndrueshmërinë e
analitit gjatë kryerjes së metodës analitike. Termi sistem i qëndrueshëm nënkupton
qëndrueshmërinë e mostrës që analizohet në një solucion. Kjo përfshin kryerjen e
matjeve në solucionin e përzgjedhur gjatë një intervali kohe të caktuar. Sistemi quhet i
qëndrueshëm nëse devijimi standart i rezultateve të fituara në intervale kohe të ndryshme
nuk i kalon 20 % të vlerës së përpikërisë së sistemit. Efekti i ruajtjes për një kohë të gjatë
dhe në temperatura të ulta mund të vrojtohet nga analisti për një mostër që matet
menjëherë pas përgatitjes dhe pas disa ditësh ruajtje. Për këtë qëllim mund të përdoren dy
përqëndrime të analitit të dubluara që të studiohet qëndrueshmëria (Çullaj 2005; Watson
1999).
h.Vendosja e vlefshmërisë së metodës. Vendosja e vlefshmërisë është një proces i
vlerësimit të produkteve ose të metodave analitike për të siguruar përputhjen me
produktin ose metodën e kërkuar. Kërkesa të domosdoshme janë: dokumentacioni
përkatës për instrumentat, kompjuteri dhe metodat e validuara. Vlerësimi në praktikën
laboratorike përfshin vlerësimin e pjesëve të veçanta (pajisjet laboratorike, kompjuteri
dhe metoda analitike) dhe vlerësimin së bashku të të gjitha parametrave të vlefshmërisë.
Komponentët e vlerësimit të një metode janë: pajisjet, metoda e analizës, sistemi analitik
dhe analizat e mostrës (Çullaj 2005; Watson 1999).
1.8.

EKSTRAKTIMI NË FAZË TË NGURTË - SPE

1.8.1. Bazat teorike të SPE
Ekstraktimi në fazë të ngurtë bën ndarjen e analitëve nga një lëng mbi një sipërfaqe
ekstraktimi të ngurtë. SPE përdor sorbentë të paketuar në gëzhoja plastike, qelqi apo
tefloni një përdorimshe apo të inkorporuar në disqe me fibra qelqi ose tefloni. SPE ka
disa avantazhe: mundëson trajtimin e shpejtë të mostrave, eliminon disa prej qelqurinave
që përdoren në ekstraktimin lëng-lëng, harxhon më pak solvent, izolon analitët organikë
nga vëllime të mëdha uji me shumë pak ose edhe aspak humbje, redukton ekspozimin e
analistit ndaj tretësave organikë dhe mund të japë rezultate të riprodhueshme (Marku
2008; Sigma Aldrich 2002,Thurmans et.al.1998, Kuet A. et.al. 2004). Parimi bazë i SPE
është depozitimi (ekstraktimi) i analitëve të dëshiruar mbi sorbent dhe më tej, eluimi i
tyre në një tretës të dytë. Kjo metodë mund të përdoret për të larguar nga mostra ujin,
komponimet inerferuese ose për të përqëndruar analitin. Në punën tonë ne do të përdorim
pikërisht këtë të fundit, pra përqëndrimin e analitit nga matricat ujore ku ata ndodhen.
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Ashtu si edhe në kromatografi dallojmë: SPE me fazë inverse, SPE me fazë normale, SPE
me shkëmbim jonik.
a.SPE me fazë inverse. Në këtë rast përdoret një fazë e lëngët polare dhe një fazë e ngurtë
stacionare jopolare. Analitët që na interesojnë janë jopolarë ose pak polarë. Këtu grupet
hidrofilike silanolike në sipërfaqen e paketimit të silicës, janë modifikuar kimikisht me
grupe funksionore hidrofobike alkilike ose arilike nëpërmjet reaksionit me silanet
përkatëse (Kuet 2004). Mbajtja e analitëve organikë nga tretësat polarë, si p.sh. në rastin
e ujit, u dedikohet forcave të tërheqjes (dispersionit) ndërmjet lidhjeve karbon-hidrogjen
të analitit dhe grupeve funksionore me sipërfaqen e silicës. Për të eluuar komponentin e
adsorbuar nga gëzhoja e SPE, përdoret një tretës polar që i mund këto forca. Materialet e
SPE në formë polimeri (psh. ENVI-8 dhe ENVI-18) janë më të qëndrueshme ndaj pH-ve
ekstreme.
ENVI-carb është një material me bazë karbonin joporoz që ka afinitet të lartë për
komponimet organike polare e jopolare nga çdo lloj matrice. Struktura e tij hekzagonale e
shtresëzuar shfaq selektivitet të lartë për molekulat planare aromatike ose ato ciklike
hekzagonale apo vargjet hidrokarburike. Eluimi bëhet me tretës jo polar ose pak polar.
Struktura unike e materialeve ENVI-carb, krahasuar me alkil silicat, i bën ato një
alternativë shumë të mirë. ENVI-chrom P bën pjesë në materialet absorbuese polimere.
Ai është një kopolimer stiren/divinilenzen i qëndrueshëm në shumicën e matricave dhe
përdoret për mbajtjen e komponimeve hidrofobike që kanë edhe grupe hidrofilike (p.sh.
aromatikët). Hisep është një material tipik për fazë inverse me bazë silicë hidrofobike (si
C18) i veshur me një polimer hidrofilik. Poret e këtij të fundit lejojnë komponimet
organike hidrofobike relativisht të vogla (p.sh. drogat) të arrijnë në sipërfaqen e silicës
dhe pengojnë adsorbimin e molekulave të mëdha të padëshiruara mbi sipërfaqe, si
proteinat, etj.
b.SPE me fazë normale. Kjo proçedurë përfshin një analit polar, një matricë jopolare
(aceton, tretës të kloruar dhe hekzan) dhe një fazë stacionare polare. Silica këtu është e
lidhur me grupe polare (psh. LC-CN, LC-NH2, LC-Diol) ose mjedisi adsorbues është
polar. Mbajtja e analitit në fazë normale ndodh kryesisht për shkak të ndërveprimeve mes
grupeve funksionore polare të analitit dhe të sipërfaqes sorbuese. Këtu futen lidhjet
hidrogjenore π.π, lidhjet dipol-dipol dhe dipol-dipol të induktuar. Analiti i adsorbuar
sipas këtyre mekanizmave eluohet duke kaluar nëpër një tretës që e prish këtë mekanizëm
(zakonisht tretësi është më polar se matrica origjinale e mostrës).
c. SPE me shkëmbim jonik. SPE me shkëmbim jonik përdoret për komponimet që kanë
ngarkesa kur janë në tretësirë (zakonisht ujore, ose nganjëherë edhe organike)
Komponimet anionike mund të izolohen mbi gëzhojë (kartrixh) LC-SAX ose LC-NH2,
ndërsa ato kationike duke përdorur gëzhojë LC-SCX ose LC-WCX. Mekanizmi bazë i
mbajtjes bazohet në forcat elektrostatike mes grupeve funksionore të ngarkuara të analitit
dhe fazës stacionare. Për këtë zgjidhet pH i përshtatshëm, që si analiti, si grupet
funksionore te faza stacionare, të jenë të ngarkuar.
Materiali LC-NH2 konsiderohet si shkëmbyes i dobët (WAX) kur përdoret në tretësira
ujore. Grup aminopropilk i lidhur te silica e ka pKa = 9.8. pH duhet të ketë një vlerë të
tillë që komponimi anionik i dëshiruar të jetë i ngarkuar. LC-NH2 përdoret për eluimin
dhe izolimin e anioneve të dobëta e të forta (Watson1999; Thurmans & Mills 1998). Në
të shumtën e rasteve në SPE me shkëmbim jonik analiti eluohet nga mjedisi ujor. Nëse
mostra e ekstraktuar duhet analizuar më tej në një tretës organik të papërzieshëm me ujin
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duhet të eluojmë komponimin e dëshiruar me metanol acid (98% metanol/2% HCl i
përqëndruar) ose metanol azik (98% metanol:2% NH4OH). Metanoli avullon shpejt dhe
mostra merret me një tretës tjetër.
Si përcaktohet paketimi i SPE? Për grimcat 40μm, pore 60 Aº, nëse nuk specifikohen, për
ekstraktimin e komponimeve jo ose pak polare si: antibiotikë, barbiturate,
benzodiazepina, kafeinë, droga, vitamina, steroide, fungicide, ngjyronjës etj, paketimi i
përdorur është silicë e lidhur me grupe C18 (oktadecil) me bazë silice LC-18.
Për ekstraktimin e komponimeve jopolare ose pak polare, si: antibiotikë, barbiturate,
benzodiazepina, kafeinë, droga, vitamina, steroide, fungicide, ngjyronjës, etj. përdoret
paketim me silicë me grupe C8 (oktil). Në të dyja rastet faza do të jete me përmbajtje më
të lartë karboni se LC-18 në rastin e parë dhe LC-8 në rastin e dytë.
Mënyrat e zbatimit të SPE:
- ekstraktimi selektiv. Sorbenti zgjidhet i tillë që nga mostra të lidhë komponimet që na
interesojnë ose papastërtitë. Në rastin e parë komponimet i rikuperojmë me anë të një
eluenti.
- larje selektive (pastrim). Paketimi i SPE mban edhe komponimet e dëshiruara edhe
papastërtitë. Këto largohen me eluim të mëtejshëm me anën e tretësave të tillë që janë aq
të dobët sa nuk mund të largojnë komponimet që na interesojnë për më tej.
- eluim selektiv. Komponimet që na interesojnë të cilat janë të adsorbuara eluohen nga
një tretës i përshtatshëm vetëm për komponimet, ndërsa papastërtitë mbeten në sorbent.
Hapat kryesorë për një proçedurë SPE me fazë inverse janë:
-shpëlarja e sorbentit me tretës organikë ose përzierje tretësish për të larguar interferencat
e mundshme.
-aktivizimi i sorbentit të ngurtë me tretësa organikë polarë ose përzierje të tyre me ujë.
-parapërgatitja e mostrës (zakonisht duke shtuar metanol) dhe kalimi i saj nëpër sorbentin
e ngurtë.
- tharja e sorbentit të ngurtë duke duke kaluar ajër ose azot.
.-eluimi i analitëve organikë nga sorbenti me tretës organikë.
- përqëndrimi i ekstraktit.
Aktivizimi i sorbentit të ngurtë është shumë i rëndësishëm për ekstraktimin efektiv të
analitëve organikë. Nëse disku nuk është kondicionuar si duhet, grimcat e fazës së ngurtë
mund të mos solvatohen. Si rrjedhim mostra polare thjesht do të kalonte nëpër sorbent,
duke minimizuar bashkëveprimin e analitëve me të dhe analitët organikë nuk do
mbaheshin nga faza e ngurtë.
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2. PJESA EKSPERIMENTALE

2.1. FORMDOZAT E REGJISTRUARA NGA FIRMA TË NDRYSHME NË
TREGUN TONË.
Në vendin tonë kryejnë aktivitetin e tyre në tregun farmaceutik 461 MAH (mbajtës të
autorizuar të tregut të barnave), të cilët tregtojnë barna të ndryshme që plotësojnë kuadrin
e nevojave shëndetësore në të gjithë sistemin shëndetësor farmaceutik.
Janë regjistruar gjithsej 3800 formdoza të barnave të ndryshme. 98 formdoza janë të
panelit të studiuar nga ne, duke zënë kështu 2.6 % të të gjithë formdozave të barnave të
përdorura (Ministria e Shëndetësisë 2012). 461 është numri total i MAH – ve e ndër këto
78 janë firma që ofrojnë formdoza të ndryshme të këtyre barnave.Tabela e mëposhtme
jep firmat që tregtojnë këto barna.
Tabela 2.1-1 Numri i MAH-ve dhe sasia e formdozave që tregtohen tek ne.
Analiti

Nr total i
MAH

Nr i
form
d.

9

Atenololi

461

3800

8

7

isosorbiti

3

25

17

amoksicilina

4

12

11

ampicilina

6

4

4

prednisoloni

7

12

10

deksametazoni

8

4

3

tetraciklina

9

10

10

doksiciklina

Nr.

Nr i
formdozave

Nr i firmave
MAH

1

10

2

Ashtu si duket edhe nga tabela e mësipërme sasia në përqindje e formdozave të barnave
të panelit tonë krahasuar me numrin e përgjithshëm që numërohen në treg është 2.3 %
duke zënë një sasi të konsiderueshme edhe për nga sasia e përdorimit të tyre. (QKKB,
Sektori inspektimit). Numri i MAH-ve që tregtojnë barnat e studiuara është 15.4%
krahasuar me numrin e përgjithshëm të MAH–ve që janë regjistruar në tregun tonë për të
gjitha barnat e tregtuara dhe ato të përdorimit spitalor.
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2.2. OPTIMIZIMI I METODËS
Optimizimi i metodës qëndron në përcaktimin e parametrave optimalë analitikë dhe
instrumentalë që do të përdoren për të arritur një performancë sa më të mirë analitike,
veçanërisht përsa i përket ndjeshmërisë dhe specificitetit të metodës së përdorur.
2.2.1. Studimi i tretshmërisë në ujë.
Barnat e studiuara janë përzgjedhur nga disa klasa terapeutike, kështu nga klasa e
antibiotikëve: amoksicilina trihidrate, ampicilina trihidrate, tetraciklina klorhidrate,
doksiciklina monohidrate; nga klasa e betabllokuesve atenololi dhe isosorbiti mononitrat;
nga klasa e kortikosteroideve deksametazon natrium fosfati dhe prednisolon natrium
fosfati. Referuar edhe sipas literaturës tretshmëria e tyre në ujë na dha rezultatet e
pritshme. (BP fq. 732. Të dhëna të përgjithshme). Dihet që për të gjykuar mbi
tretshmërinë ose jo të një analiti janë kryer matje në 25 gradë C me tretës të ndryshëm,
ashtu siç jepet në tabelë.
Tab. 2.2.1-1. Tabela e tretshmërisë.
Përshkrimi i termit
Shumë i tretshëm
Tretje e lirë
I tretshëm
Pjesërisht i tretshëm
Pak i tretshëm
Shumë pak i tretshëm
I patretshëm

Vëllimi i solventit në g/ml
<1
1-10
10-30
30- 100
100 - 1000
1000 - 10000
> 10000

Ne kemi marrë në studim tetë barna të cilët kanë përdorim në masë në tregun farmaceutik
dhe atë spitalor. Formulat e tyre si edhe të dhëna fiziko- kimike e farmakologjike për ta,
janë dhënë si më poshtë.
Tabela 2.2.1-2 Masa molare, tretshmëria në ujë dhe përdorimi i medikamenteve të
studiuara
N

Medikamenti

Masa
molare

Formula kimike

I
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1

Amoksicilin
x 3 H 2O

419.4

C16H19N3O5S

Ampicilinë

349.4

C16H18N3O4S

Prednisolon
natrium fosfat

484.4

C21H27Na2O82P

4

Tetraciklinë
HCl

480.9

C22H24N2O8 HCl

5

Doksiclinë H2O

462.5

C22H24N2O8,H2O

2

3

Lehtësisht e tretshme
në ujë, tretet shumë në
etanol, praktikisht e
patretshme në
vajra,Tretet në acide e
baza të holluara.
Tretet me vështirësi në
ujë, praktikisht i
patretshëm në aceton,në
alkool e në vajra.tretet në
solucione të holluara të
acideve e bazave.
Tretet shumë mirë në
ujë,tretet mirë në alkool e
matanol,me vështirëi në
aceton, tretet pak në
metilen klorid
Tretet në ujë,tretet mirë
në etanol,praktikisht i
patretshëm në
aceton,.tretet në
solucione të acideve,
bazave dhe karbonateve.
Tretet në ujë, alkool,në
solucione të acideve
minerale,
hidroksialkalineve dhe
karbonateve

Oral,
intraven
oz

Oral,
intraveno
z

Oral, IM,
IV

Oral

Oral

II
6

Atenolol

266.3

C14H22N2O3

7

Deksametason
natrium fosfat

392.5

C22H28FNa2OP

Isosorbit
mononitrat

191.4

C6H9NO6

8

Tretet me vështirësi në
ujë,tretet në etanol,
letësisht i tretshëm në
metilen klorid
Shumë e mirë në ujë,mirë
në alkool, praktikisht i
patretshëm në metilen
klorid

Oral, IV

Oral, IV

Tretet mirë në ujë, alkool,
aceton e metilen klorid.

Tretja e tyre u provua në kushtet e temperaturës së dhomës afërsisht t =25 oC në sasinë
100 ml ujë të distiluar. U vu re që u tretën shumë mirë në këtë sasi prednisoloni dhe
deksametazoni, u tret mirë isosorbiti dhe doksiciklina, më pak u tretën tetraciklina dhe
amoksicilina dhe u tretën më me vështirësi ampicilina dhe atenololi. Tretja e ketyre të
fundit u ndihmua me anë të tundësit mekanik për 15 min. me 160 tundje/ min. dhe në
banjo me ultra tinguj për 30 min.
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Po ta paraqisnin tretjen e tyre duke marrë parasysh terminologjinë e dhënë në tabelën
2.2.1-1. mund të themi:
tretje e lirë - prednisoloni dhe deksametazoni
i tretshëm - isosorbiti dhe doksiciklina
tretje e ndihmuar – tetraciklina dhe amoksiciklina
pak të tretshëm – ampicilina dhe atenololi
Formulat e strukturës si dhe të dhëna të tjera për tetë barnat janë dhënë në figurën e
mëposhtme (Wikipedia):
Figura 2.2.1.-1. Formulat e strukturës së barnave të studiuara.

Amoksicilina
Masa molare: 365.4 g/mol
Formula kimike: C16H19N3O5S

Ampicilina
Masa molare: 349.406 g/mol
Formula kimike: C16H18N3O4S

.....................(a)...........................................................................(b)......................................

Tetraciklina
Masa molare: 444.4 g/mol
Formula kimike: C22H24N2O8

Doksiciklinë
Masa molare: 444.43 g/mol
Formula kimike: C22H24N2O8

.............................(c)..........................................................................................(d)............................................

Deksametazoni
Prednisoloni
Masa molare: 392.464 g/mol
Masa molekulare: 360.444 g/mol
Formula kimike: C22H29FO5
Formula kimike: C21H28O5
...........................(e)..........................................................................(f)..................................
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Atenolol
Isosorbiti mononitrat
Masa molare: 266.336 g/mol
Masa molare: 191.139 g/mol
Formula kimike: C14H22N2O3
Formula kimike: C6H9NO6
.............................(g).............................................................................(h)............................
(a) amoksicilina; (b) ampicilina; (c)tetraciklina; (d) doksiciklina; (e) deksametazoni; (f) prednisoloni;
(g) atenololi; (h) isosorbiti mononitart.

2.2.2. Përcaktimi i vlerës së koeficientit molar të absorbimit me anë të metodave
spektrofotometike.
Për të arsyetuar mbi ndjeshmërinë e identifikimit të një sërë medikamentesh të shpesh
përdorshëm në matrica ujore, së pari e nisëm punën nga krijimi i këtyre matricave në
kushtet e laboratorit. Kjo u arrit duke i shtuar ato në ujë të distiluar në sasi të caktuara.
Matjet janë kryer në aparatin Spektrofotometër Secoman 1000. Në një sasi uji të
konsideruar të pastër kimikisht, pra ujë R, shtuam sasi të tretshme të standarteve CRM të
medikamenteve të mëposhtme: amoksicilinë trihidrate; ampicilinë trihidrate; atenolol;
deksametazon natrium fosfat; prednizolon natrium fosfat; tetraciklinë klorhidrate;
doksiciklinë monohidrate dhe isosorbit mononitrat. Duke ditur që vlerat e gjatësisë së
valëve të shiritave të absorbimit të një molekule janë të vështirë ose gati të pamundur të
gjenden me njehsime teorike, u bë praktikisht matja për secilin prej medikamenteve në
spektrofotometër. Gjithashtu edhe të dhënat e literaturës mbi tretës të ndryshëm japin të
dhëna të ndryshme, prandaj në metodën tonë u nisëm nga matjet që u kryen hap pas hapi
në laborator. Matjet u kryen perkundrejt ujit si provë të bardhë (blanku) në përqëndrimin
10 mg/L. Ky përqëndrim u krijua përmes hollimit nisur edhe nga kushtet e ndjeshmërisë
së aparatit Spektrofotometër Secoman 1000 të disponueshëm në laborator.

Figura 2.2.2-1. Foto e aparatit Spektrofotometër Secoman 1000
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Për të llogaritur vlerën e koeficientit të absorbimit ε, më parë do të studiojmë varësinë e
absorbancës nga përqëndrimi A= f(c) = -log T. Kjo sepse nuk mund të gjykojmë për
vlerën e koeficientit të absorbimit, në se nuk bindemi që praktikisht në kushtet e matjeve
tona nuk kemi shmangie nga Ligji i Beerit. Gjykojmë për varësinë vijëdrejtë A = f(c); në
zonën e përqëndrimeve ku kjo varësi del vijëdrejtë, vlen ligji i Beerit dhe ne kemi të
drejtë të gjykojmë mbi linearitetin e të llogarisim vlerën ε.
U përcaktua kështu jo vetëm gjatësia e valës λmax , por edhe vlera e absorbimit në këtë
gjatësi vale. Më poshtë po japim grafikët e fituar nga matjet e standarteve me përqëndrim
10 mg/L për secilin analit si edhe vlerën e absorbancës në gjatësinë e valës ku paraqitet
maksimumi.
Rezultate të matjeve në spektrofotometër.
Tabela 2.2.2-1. Grafikët dhe absorbancat e analitëve në UV
Analiti

λ (nm)

c
(mg/L)

A

Amoksicilina

229.3

0.1

0.287

210

0.1

0.504

Atenololi

225.9

0.1

0.207

Deksametazoni

244.3

0.1

0.185

Prednisoloni

249.1

0.1

0.248

Ampicilina
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Tetraciklina

Doksiciklina

Isosorbiti

358.9

0.323
347.7

Nuk
ka
max

0.1

0.1

0.335

0.323
0.273

-

0.1

Ashtu sikurse duket edhe nga tabela e mësipërme, jo të gjithë analitët e marrë në studim
kanë maksimum të dukshëm në intervalin 200-400 nm. Maksimum më të qartë ka
prednisoloni dhe deksametazoni përkatësisht në λ= 249.1 nm dhe 244.3 nm, si edhe
atenololi në λ= 225.9 nm. Isosorbit mononitrati nuk paraqet maksimum, ndërsa për
ampicilinën matjet janë bërë manualisht në gjatësinë e valës së pritshme të dhënë në
literaturë λ=210 nm. Doksiciklina paraqet dy maksimume në λ=275.8 nm dhe 347.7 nm.
dhe tetraciklina në λ=358.9 nm. Nisur nga vlera e absorbimit në gjatësinë e valëve të
studiuara analitët u ndanë në dy grupe. Në grupin e parë: amoksicilina, ampicilina,
prednisolon natrium fosfati, tetraciklina klorhidrate, doksiciklina monohidrate, ndërsa në
grupin e dytë u veçuan analitët atenolol dhe isosorbit mononitrati.
Për të gjykuar mbi linearitetin e varësisë A=f(c) u krijuan përqëndrimet 0.1g/L, 0.2 g/L
1g/L, 10g/L , për secilin analit. Të dhënat mbi R2 dhe ekuacionin e linearitetit janë
përmbledhur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.2.2-2. Ekuacioni i lakores së kalibrimit për çdo analit si dhe lineariteti.
Nr.

Analiti

R2

Ekuacioni i linearitetit

0.999
0.994
0.998
0.999
0.997

y = 3.540x-0,015
y = 2.112x-0,08
y= 3.982x+0,013
y= 3.612x-0,065
y= 3.188x-0,034

0.998
0.997

y= 4.869x-0,011
y= 5.293x+0,022

Grupi 1
1
2
3
4
5
6
7

amoksicilin x 3H2O
ampicilin x 3H2O
prednisolon natrium fosfat
tetraciklinë HCl
doksiciklinë H2O
Grupi II
Atenolol
deksametason natrium fosfat
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Isosorbit mononitrati, siç shihet edhe më lart, nuk është përfshirë në Tab.2.2.2-2, sepse
nuk dedektohej në aparatin spektrofotometrik, pra nuk jep maksimum të dukshëm.
Siç duket nga tabela e mësipërme vlerat e linearitetit duke u nisur nga R2 > 0.995 janë
shumë të mira për analitët e studiuar, për këtë arsye mund të llogaritet vlera e koeficientit
të absorbimit, sepse matjet tona i binden ligjit të Lamber- Beerit. Duke u nisur nga
formula :
A = εcl nxjerrim vlerën e ε
ε = meqënëse vlera e l =1cm atëherë:
ε=

ku c shprehet në përqëndrim molar.

Të dhënat përfundimtare mbi llogaritjen e vlerës së koefiçientit molar të absorbimit, janë
përmbledhur në tabelë:
Tabela. 2.2.2-3. Vlerat e gjatësisë së valës dhe koeficientit të molaritetit.
Nr Analiti

1
2
3
4
5
6
7

Grupi1
Amoksicilin
Ampicilin
Prednisolon natrium fosfat
Tetraciklinë HCl
Doksiciklinë H2O
Grupi II
Atenolol
Deksametason natrium fosfat

ABS

λ (nm)

ε (mol/L)-1cm-1

0.287
0.504
0.248
0.335
0.323

229.3
210
249.1
358.9
275.8

11958.3
17622,4
12038,8
14047,6
14681,8

0.207
0.185

225.9
244.3

5520
7254,9

Nga tabela e mësipërme duket që vlerën më të madhe të ndjeshmërisë e ka ampicilina ε =
17622,4, ndërsa me te ultin e ka atenololi ε=5520. Isosorbit mononitrati nuk jep
maksimum të dukshëm në spektrofotometër, prandaj nuk është paraqitur në tabelë e në
këtë rast mund të themi që isosorbiti ka ndjeshmërinë më të ulët në UV-VIS.
Nisur nga vlera e ε mund të rradhisim analitët duke gjykuar për ndjeshmërinë e metodës
në spektrofotometër duke pasur si tretës ujin:
ampicilina > doksiciklina > tetraciklina > prednisoloni > amoksicilina > deksametazoni >
atenololi > isosorbiti.
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Ndjeshmëria e barnave në spektrofotometër UV është e mirë në kushtet kur ato ndodhen
në tretësira të pastra ujore, pa praninë e barnave të tjerë. Në matrica ku ato ndodhen në
prani të njëri tjetrit, identifikimi i tyre është i vështirë.
2.2.3. Optimizimi i metodës për përcaktimin e kohës së mbajtjes (tR) të analitëve në
KLPL
Kushtet e eluimit të secilit medikament u morën nga literatura (USP 2009; BP 2010) dhe
u studiua koha e mbajtjes në kolonë për analitët që ndodhen në matrica ujore. Duke u
nisur nga grupet e ndara ne Kapitullin 1, më poshtë jepen matjet e kryera në aparatin
HPLC Shimadzu UV-VIS SPD-10Avp me autoinjektor.

Figura 2.2.3-1. Foto e aparatit Shimadzu UV-VIS SPD-10Avp me autoinjektor.
U studiua eluimi i secilit analit në kushtet e eluimit isokratik të analitëve të tjerë. Qëllimi
ishte të përcaktohej ndryshimi i kohës së mbajtjes në kolonën e KLPL-së për secilin
medikament duke bërë krahasimin e tR në kushtet e vetë analitit dhe në kushtet e eluimit
të shtatë analitëve të tjerë. Po ashtu u studiua se si sillet matrica ujore e përzierjes së
këtyre medikamenteve në kushtet e eluimit të secilit prej tyre. Kjo do të jepte një
përgjigje mbi selektivitetin në kushtet e interferimit të matricës provë. Gjithashtu u
përcaktua se në cilat kushte eluimi, nuk ndryshon koha e mbajtjes, duke bërë grupimin e
analitëve për kushte ku ato mund të identifikohen pa ndryshime të dukshme të kohës së
mbajtjes tR në kolonë.
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Figura 2.2.3-2. E Gavani- Foto gjate punës me aparatin HPLC Shimadzu
2.2.3.1. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të amoksicilinës
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
amoksicilinës. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate,
atenololit, tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium
fosfatit, deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me
përqëndrime të njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat .
Vëllimi i njektuar 50μl. Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010 )
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25cm x 4.6mm x 5µm)
Dedektimi: UV , λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës.
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësira A : Tretësira B në raportin ( 92 : 8)
Tretësira A përgatitet duke shtuar një vëllim acetonitril në 99 vëllime të një
tretësire 25% v/v 0.2M KH2PO4. Kësaj tretësire i rregullohet pH deri në vlerën 5.0 me një
tretësirë të NaOH 2M
Tretësira B përgatitet nga përzierja e 20 ml acetonitril me 80 ml të një tretësire
25%v/v të KH2PO4 0.2M. Kësaj tretësire i rregullohet pH në vlerën 5.0 me një tretësirë
të NaOH 2M.
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit amoksicilinë trihidrate në
ujë, me përqëndrim 10mg/L. Kodi i Standartit CRM të përdorur është 007234
Rezultate të marra nga matjet.
Të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL, në kushtet e eluimit specifik për
amoksicilinën janë në tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.2.3.1-1. Kromatogramat, kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut për çdo
analit në kushtet e eluimit specifik për amoksicilinën
N Analiti (c=10mg/L)

tR

Sip. e pikut

1 Faza lëvizëse

-

-

Kromatograma në HPLC
Nuk paraqet pik
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Amoksicilina x3 H2O

6.932

803554

3 Ampicilina x 3H2O

1.900

10484

4 Atenololi

1.981

9747

5 Tetraciklina HCl

1.986

9705

6 Doksiciklina x H2O

2.009

2.009

7 Deksametazon Na
Fosfat

1.987

8949

8 Prednizolon Na
Fosfat

1.982

9945

6.937

76986

2

Përzierja e analitëve
9 me përqëndrim
1mg/L

Amoksicilina

Ashtu sikundër shihet nga Tabela.2.2.3-1, kjo metodë është selektive vetëm për
amoksicilinën. Siç paraqitet edhe në kromatograma, eluimi i ampicilinës ka kohë
mbajtjeje tR =1.9’; atenololit tR =1.98’; tetraciklina tR =1.98; doksiciklina tR =2.0’;
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deksametazoni tR =1.98’; prednisoloni tR =1.98’. Kjo kohë mbajtjeje i bën ata të
pandashëm e për pasojë të paidentifikueshëm në kushtet e eluimit të amoksicilinës. Për
këtë arsyje mund të thuhet që në këto kushte eluimi mund të përcaktojmë qartë vetëm
amoksicilinën. Po ashtu në rastin e matricës provë me c =1mg/L për secilin analit, eluon
vetëm amoksicilina, pasi analitët e tjerë eluojnë shumë shpejt në kohë ( afërsisht deri në
minutën e dytë). Kështu pritet që edhe në matrica ujore ku mund të jenë të dy të
pranishëm, po të eluohen në këto kushte, piqet e tyre do të jenë shumë afër njëri tjetrit.
Kjo e bën këtë metodë selektive vetëm për amoksicilinën.
2.2.3.2. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të ampicilinës.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
ampicilinës. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate, atenololit,
tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium fosfatit,
deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit moninitratit u përgatitën me përqëndrime të
njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl. Kushtet e
eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010) Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësira A : Tretësira B në raportin ( 85 : 15)
Tretësira A u përgatit nga përzierja e 1ml acid acetik i holluar me 100 ml të një tretësire
0.2M KH2PO4 dhe 100 ml acetonitrili. U plotësua deri në 2000 ml me ujë tëdistiluar.
Tretësira B: u përgatit nga përzierja e 1 ml acid acetik të holluar me 100 ml tretësirë 0.2M
KH2PO4 dhe 800 ml acetonitril. Përzierja u plotësua deri 2000 ml me ujë të distiluar
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit ampicilinë trihidrate në ujë,
me përqëndrimin 10mg/L - Kodi 99534051
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet në KLPL të kryera në kushtet e eluimit specifik për
ampicilinën u ndërtua tabela e mëposhtme.
Tabela 2.2.3.2-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për ampicilinën.
Analiti
N
(c=10mg/L)
1

Faza lëvizëse

tR

Sip. e
pikut

Kromatograma në HPLC

-

-

Nuk paraqet pik
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2

Amoksicilina x3
H2O

4.929

788470

3

Ampicilina x 3H2O

13.980

283518

4

Atenololi

16.174

242499

5

Tetraciklina HCl

-

-

6

Doksiciklina x H2O

-

-

7

Deksametazon Na
Fosfat

7.357

2657

8

Prednizolon Na
Fosfat

-

-

4.847
14.745

75210
25625

9

Matrica provë
c=1mg/L

59

Amoksicilina trihidrate
Ampicilina trihidrate
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Ashtu sikundër duket edhe nga të dhënat e tabelës, kjo metodë eluimi është e
përshtatshme për tretësirat ujore të ampicilinës dhe amoksicilinës. Në rastin e matricës
provë të krijuar me përzierjen e analitëve duket që mund të eluojnë amoksicilina tR = 4.8’
dhe ampicilina tR =14’. Kjo kohë mbajtjeje është e njëjtë me atë të eluimit në rastin kur
ato ndodhen në një matricë vetëm pa praninë e analitëve të tjerë. Tetraciklina,
doksiciklina dhe prednisoloni nuk dedektohen në këto kushte, deksametazoni jep një pik
në tR =7.3’ me një sipërfaqe piku të vogël, atenololi eluon me kohë mbajtjeje tR =16’
duke dhënë një pik jo shumë simetrik, gjë që tregon se kushtet e ampicilinës nuk janë
shumë të mira për eluimin e tij. Kjo është arsyja që në këto kushte eluimi do të
përcaktohet vetëm amoksicilina dhe ampicilina.
2.2.3.3. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të atenololit.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
atenololit. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate, atenololit,
tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium fosfatit,
deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me përqëndrime të
njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl. Kushtet e
eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV, λ = 275 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i injektuar: 50µl
Faza lëvizëse: 1ml e një tretësire H2SO4 10% u përzie me 25 ml acetonitril dhe74 ml ujë
të distilua me përmbajtje 0.93g/L natrium oktilsulfat. Tretësirës iu rregullua pH deri në
3.0 me të një tretësire NaOH 2M .
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit atenolol në ujë, duke marrë
përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit CRM të përdorur 5035.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në kushtet e eluimit specifik për atenololin të
kryera në KLPL, ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.2.3.3-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për atenololin.
Nr Analiti(c=10mg/L)
1

Faza lëvizëse

tR

Sip.e
pikut

2.782

1509
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2

Amoksicilina x3
H2O

3.189

772822

3

Ampicilina x3H2O

5.058

31407

4

Atenololi

4.039

139266

5

Tetraciklina HCl

-

-

6

Doksiciklina x H2O

-

-

7

Deksametazon Na
Fosfat

6.933

2566809

8

Prednizolon Na
Fosfat

4.474

3630786
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9

Matrica provë
c=1mg/L

3.176

106880

Amoksicilina trihidrate

4.075

142946

Atenololi

4.577

278282

Prednizoloni

7.142

197258

Isosorbitii

Në kushtet e eluimit të atenololit shohim që nuk eluojnë tetraciklina klorhidrate dhe
doksiciklina monohidrate. Ndërsa analitët e tjerë kanë pik të dukshëm; amoksicilina tR
=3.2’; ampicilina tR = 5’; deksametazoni tR = 6.9’; prednisoloni tR =4.5’, ndërsa vetë
atenololi eluon në minutën tR = 4.04’. Megjithëse duket se koha e eluimit të tij është e
afërt me atë të prednisololit, ato ndahen edhe në matricën provë me përqëndrim c =
1mg/L.
2.2.3.4. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të tetraciklinës.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik
tetraciklinës klorhidrate. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës
trihidrate, atenololit, tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon
natrium fosfatit, deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me
përqëndrime të njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (USP 2009)
Eluimi: isokratik
Kolona: C8 RP (25 cm x 4.6 mm x 5µm)
Dedektimi: UV λ = 280 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomësVëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: Një tretësirë e 0.1 M ammonium oksalat u përzie me një tretësirë
dimetilformamid dhe një tretësirë 0.2M dibazik ammonium fosfat në raportet 68 : 27:5.
Tretësirës iu rregullua pH deri në 7.6-7.7 me anë të shtimit me pika të një tretësire 3N të
NH4OH ose të një tretësire 3N të H3PO4.
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit tetraciklinë klorhidrate në
ujë, duke marrë përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit te përdorur është 20061138
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
tetraciklinën u ndërtua tabela e mëposhtme.
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Tabela 2.2.3.4-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për tetraciklinën klorhidrate.

Analiti (c=10mg/L)

tR

Sip. e pikut

Faza lëvizëse

-

-

8.3

556801

Ampicilina x 3H2O

11.497

95700

Atenololi

3.627

2220021

6.57

8432193

12.394

9211802

Deksametazon Na
Fosfat

-

-

Prednizolon Na Fosfat

-

-

7.672

2951070

Amoksicilina x 3 H2O

Tetraciklina HCl

Doksiciklina x H2O

Isosorbit mononitrat
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Matrica provë
c=1mg/L

3.631
6.543
8.2
12.416

1379728
1790965
528069
824023

Atenololi
Tetraciklina
Amoksicilina
Doksiciklina

Duket se për tretësirat ujore të prednisolonit dhe deksametazonit, ndonëse kolona është
RP C18, nuk kemi eluim pasi ashtu siç duket edhe nga kromatogramat nuk ka piqe për
këto tretësira standarte. Nga të dhënat e mësipërme mund të themi se kjo metodë eluimi
është e përshtatshme për tetraciklinën, amoksicilinën, doksiciklinën dhe atenololin. Në
këtë përfundim arrijmë duke u nisur edhe nga identifikimi i tyre në matricën provë.
Isosorbiti eluon në minutën tR =7.6’; doksiciklina tR =12.4’; tetraciklina tR=6.6’; atenololi
tR =3.6’; amoksicilina tR=8.3’; ampicilina tR=11.5’. Duhet thënë se në rastin e isosorbitit,
amoksicilinës dhe ampicilinës faza lëvizëse jep rrezatim e kjo bën që të mos merret i
qartë piku, veçanërisht në rastin e matricës provë. Prednisoloni dhe deksametazoni nuk
eluohen në këto kushte eluimi. Atenololi, tetraciklina, amoksicilina dhe doksiciklina
ruajnë të njëjtën kohë mbajtjeje edhe gjatë eluimit në këto kushte të matricës provë. Por
doksiciklina nuk jep një pik simetrik në kromatogramë. Të dhënat e analizës treguan se
prednisoloni dhe deksametazoni nuk japin piqe të integrueshme, ndërsa isosorbiti jep një
pik të gjerë në minutën e 7.672’. Ampicilina dhe amoksicilina japin sipërfaqe të vogël të
pikut, ndërsa atenololi jep pik të integrueshëm. Kjo do të thotë që këto kushte eluimi janë
më të mira për tetraciklinën, doksiciklinën dhe atenololin.
2.2.3.5. Eluimi i analitëve në kushtet e eluimit të doksiciklinës monohidrate.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
doksiciklinës.Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate, atenololit,
tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium fosfatit,
deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me përqëndrime të
njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl. Kushtet e
eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (USP 2009; BP 2010)
Eluimi: isokratik
Kolona: L21 polimer (25 cm x 4.6 mm x 5µm)
Dedektimi: UV λ = 270 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: 60 gradë
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: Një tretësirë e krijuar nga tretja e 2.72 g kalium fosfat monobazik u përzie
me 0.74 g NaOH dhe 0.5 g tetrabutilamonium hidrogjen sulfat. Kësaj tretësire iu shtua në
sasinë 0.4 g.EDTA. E gjithë tretësira u plotësua deri në 850 ml me ujë të distiluar. Më pas
kësaj tretësire iu shtua 60 g alkool butil terciar e më pas plotësohet deri në 1000 ml me
ujë R. Tretësirës iu rregullua pH deri në 8.0 me të një tretësirë të NaOH 1N.
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Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit doksiciklinë në ujë, duke
marrë përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit CRM të përdorur është 20070902.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në kushtet e eluimit specifik për doksiciklinën
ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.2.3.5-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për doksiciclinën monohidrate.
Analiti (c=10mg/L)
Faza lëvizëse

tR

Sip. e pikut

2.85

Amoksicilina x3 H2O

4.97

978916

Ampicilina x 3H2O

2.49

1718833

Atenololi

4.95

1718240

Tetraciklina HCl

15.05

6732639

Doksiciklina x H2O

26.84

8719701

Deksametazon Na
Fosfat

11.75

261596
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Prednizolon Na
Fosfat

27.61

214112

Isosorbit mononitrat

9.20

5607692

4.959
14.668
26.642

33039
665247
761915

Matrica provë
c= 1mg/L

Amoksicilina
Tetraciklina
Doksiciklina

Tretësira ujore e amoksicilinës jep një pik të mirë në minutën tR=4.9’; ampicilina tR =2.5’
por duke qënë afër eluimit të vetë fazës nuk ndahet mirë; tetraciklina tR =15’;
doksiciklina tR=26.8’; prednisoloni tR=27.6’; deksametazoni tR=11.7’; isosorbiti tR =9.2’;
atenololi tR = 4.95’.
Nga të dhënat e tabelës së mësipërme mund të themi se kjo metodë është e përshtatshme
tetraciklinën dhe doksiciklinën. Ampicilina jep dy piqe të ndara jo mirë në minutën e
2.491’ e nga ky argument pritet që në kushtet e një matrice ujore natyrore, amoksicilina
dhe atenololi kanë shumë të përafërt kohën e mbajtjes në kolonë. Prednisoloni,
deksametazoni dhe isosorbiti japin piqe të gjera e jo shumë simetrike, por gjithsesi të
integrueshme për të identifikuar analitët në fjalë. Në kushtet e përzierjes janë të
përcaktuara qartë amoksicilina, tetraciklina dhe doksiciklina. Kjo kolonë është më e
përshtatshme për identifikimin e tetraciklinës dhe doksiciklinës.
2.2.3.6. Eluimi i analitëve në kushtet e eluimit të deksametazon natrium fosfatit.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
deksametazonit. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate,
atenololit, tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium
fosfatit, deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me
përqëndrime të njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit(BP 2010)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV , λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
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Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësirës së krijuar nga tretja e 1.360g kalium dihidrogjen fosfat iu shtua
0.6g hekzilaminë dhe u la në në qetësi për 10 minuta. U përzie me të 182.5 ml ujë dhe
67.5 ml acetonitril.
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit deksametazon natrium
fosfatit në ujë R, duke marrë përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit CRM të përdorur
është 20070882.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet në KLPL të kryera në kushtet e eluimit specifik për
deksametazonin ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.2.3.6-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për deksametazon natrium fosfatin
Analiti (c=10mg/L)

Sip. e
pikut

tR

Kromatograma në HPLC-UV

Faza lëvizëse

2.27

Amoksicilina x 3
H2O

2.675

749194

3.249

335051

2.7

411523

4.207

4567736

Ampicilina x 3H2O

Atenololi

Tetraciklina HCl
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Doksiciklina x H2O

6.062

3475607

Deksametazon Na
Fosfat

17.423

6303290

Prednizolon Na
Fosfat

7.171

7979061

Matrica provë
c= 1mg/L

2.699
3.247
4.497
7.2
17.729

135204
45368
9569
581081
90093

Amoksicilina
Ampicilina
Tetraciklina
Prednizoloni
Deksametazoni

Në kushtet e eluimit të deksametazonit duket se kemi pik të qartë të deksametazonit dhe
prednisolonit. Amoksicilina tR =2.7’; ampicilina tR = 3.2’; atenololi tR = 2.7’; tetraciklina
tR = 4.4’; prednisoloni dhe deksametazoni ndahen mirë përkatësisht në kohën tR = 7.2’
dhe tR =17.7’.
Ashtu sikundër duket edhe nga të dhënat e tabelës mund të themi se kjo metodë është e
përshtatshme për tretësirat ujore të prednizolonit, deksametazonit. Kjo mënyrë eluimi jep
mundësinë për të gjykuar mbi praninë e amoksicilinës dhe ampicilinës. Sipërfaqet e
piqeve të analitëve të tjerë janë të vogla për tu marrë në konsideratë, ndërsa tetraciklina
pavarësisht se jep një pik të integrueshëm në kromatogramë ka vlerë të madhe të TF nga
e djathta. Po ashtu edhe doksiciklina jep një pik të zgjatur. Kjo do të thotë që në matrica
ujore natyrore mund të kemi mbivendosje në intervalin që përfshin pikun e doksiciklinës.
Me anën e kësaj metode do të kërkojmë deksametazonin dhe prednisolonin në matrica
ujore.
2.2.3.7. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të prednisolon natrium fosfatit.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
prednisolonit.Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate, atenololit,
tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium fosfatit,
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deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me përqëndrime të
njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl. Kushtet e
eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV λ = 247 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: U krijua një përzierje metanol me një tretësirë të buferit citro fosfat me pH
5.0 në raportin 45 me 55.
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit prednisolon natrium fosfat në
ujë, duke marrë përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit CRM të përdorur është
PSP07023.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
prednisolonin ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.2.3.7-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për prednisolon natrium fosfatin.

Analiti (c=10mg/L)

tR

Sip. e
pikut

Kromatograma në HPLC-UV

1

Faza lëvizëse

-

-

Paraqitet poshtë linjës bazë BL

2

Amoksicilina x 3 H2O

2.457

3654017

3

Ampicilina x 3H2O

3.027

1016199

4

Atenololi

2.643

1430885

N
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5

Tetraciklina HCl

4.044

2849878

6

Doksiciklina x H2O

7.216

24131108

7

DeksametazonNa
Fosfat

17.511

7683809

8

Prednizolon Na Fosfat 10.762

8745662

2.446
2.625
3.018
10.9
17.991

483335
384989
475647
722055
701172

9

Matrica provë
c=1mg/L

amoksicilina trihidrate
atenololi
ampicilina
prednisoloni
deksametazoni

Amoksicilina eluon me kohë mbajtjeje tR =2.5’; ampicilina tR =3.2’; atenololi Tr =2.6’;
tetraciklina tR = 4’; doksiciklina tR =7.2’; deksametazoni tR =17.5’ dhe prednisolonit tR =
10.8’. Pik të mirë japin deksametazoni dhe prednisoloni. Ashtu sikurse duket edhe nga të
dhënat e tabelës, mund të themi se kjo metodë është e përshtatshme për identifikimin e
amoksicilinës, prednizolonit, isosorbitit, atenololit. Kjo pasi koha e mbajtjes së tyre nuk
ndryshon shumë nga ajo e eluimit në gjëndje të pastër. Doksiciklina eluon duke dhënë një
pik me hark të madh që përfshin një interval kohe, i cili në kushtet e matricave ujore
natyrore mund të jetë i paidentifikueshëm për shkak të interferencave.
2.2.3.8. Eluimi i analitëve në kushtet eluuese të isosorbit mononitratit.
U studiua koha e mbajtjes së secilit medikament në kushtet e eluimit isokratik të
isosorbitit mononitrat. Tretësirat ujore të amoksicilinës trihidrate, ampicilinës trihidrate,
atenololit, tetraciklinës klorhidrate, doksiciklinës monohidrate, prednisolon natrium
fosfatit, deksametazon natrium fosfatit dhe isosorbit mononitratit u përgatitën me
përqëndrime të njëjta 10 mg/L. U ruajt e njëjta sasi injektimi për të gjithë tretësirat 50μl.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
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Kushtet e eluimit. (USP 2009)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV λ = 220 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: U krijua një tretësirë nga përzierja e 7 ml ujë të distiluar me 1 ml
metanol.
Tretësira injektuese u përgatit duke tretur standart të analitit isosorbit mononitrat në ujë,
duke marrë përqëndrimin 10mg/L. Kodi i standartit CRM të përdorur është 0800116.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
isosorbit mononitratin, ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.2.3.8-1. Kohët e mbajtjes dhe sipërfaqja e pikut të marrë për çdo analit në
kushtet e eluimit specifik për isosorbit mononitratin
tR

Sip. e
pikut

N

Analiti (c=10mg/L)

1

Faza lëvizëse

1.571

2

Amoksicilina

3.059

6111974

3

Ampicilina

6.254

600725

4

Atenololi

5.866

12571

5

Tetraciklina HCl

1.834

63596
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6

Doksiciklina x H2O

1.749

26511

7

Deksametazon Na
Fosfat

4.261

3837077

8

Prednizolon Na
Fosfat

3.165

2923853

9

Isosorbit mononitrati 4.252

2065161

1.818
2.448
3.159
5.946
6.647

200257
256965
792519
13446
478162

Përzierja e analitëve
10 me përqëndrim
1mg/L

Tetraciklina
Prednisoloni
Amoksicilina
Atenololi
Ampicilina

Tetraciklina dhe doksiciklina eluojnë shumë afër me vetë fazën lëvizëse. Deksametazoni
e ka kohën e mbajtjes në kolonë tR =4.2’; prednisoloni tR = 3.1’. Të dy kortikosteroidet
nuk japin piqe të mira, i pari me nje asimetri të dukshme, ndërsa prednisoloni jep një pik
jo të ndarë mirë. Një pjesë e konsiderueshme e analitëve kanë eluim të mirë në kushtet e
isosorbitit, por duhet thënë që amoksicilina, atenololi, tetraciklina eluojnë shumë afër
volumit të vdekur. Prednisoloni nuk jep një pik të qartë, ndërsa deksametazoni jep një pik
asimetrik. Megjithatë në mostrën e përzier mund të identifikohen, por me ndryshim të
kohës së mbajtjes në kolonë.
2.3. STUDIMI I SPECIFICITETIT TË METODËS NË KLPL. STUDIMI I
INTERFERENCAVE
U përgatit një përzierje e tetë analitëve të studiuar. Matjet u kryen në aparatin HPLC
Shimadzu UV-VIS SPD-10Avp duke përdorur standarte CRM për secilin analit.
Qëllimi ishte studimi i matricës së pastër ujore për të përcaktuar kohët e eluimit të
analitëve në kushtet e përzierjes së tyre. Duke u nisur nga matjet në KLPL-UV do të
gjykohej se cilat kushte eluimi (kolona, faza levizëse, temperatura, sasia e injektimit etj)
janë selektive për të kryer matjet në matrica të tilla ujore. U injektuan 50 μl tretësirë e
përgatitur për injektim nga tretësira e matricës ku janë të tretur të tetë medikamentet e
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marra në studim. Matjet u kryen në aparatin KLPL-UV Shimadzu me autoinjektor.
Përqëndrimi i secilit analit në matricën e studiuar ishte 1 mg/L.
2.3.1. Eluimi i matricës provë në kushtet e eluimit të amoksicilinës.
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të amoksicilinës, u injektuan 50μl nga kjo mostër në kushtet e
eluimit të amoksicilinës. U mat koha e mbajtjes në kolonë për secilin analit në matricën
provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua
interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë ishte i njëjtë 1mg/L.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010 )
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm)
Dedektimi: UV , λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës.
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësira A : Tretësira B në raportin ( 92 : 8)
Tretësira A përgatitet duke shtuar një vëllim acetonitril në 99 vëllime të një tretësire
25% v/v 0.2M KH2PO4. Kësaj tretësire i rregullohet pH deri vlerën 5.0 me një tretësirë të
NaOH 2M
Tretësira B përgatitet nga përzierja e 20 ml acetonitril me 80 ml të një tretësire
25%v/v të KH2PO4 0.2M. Kësaj tretësire i rregullohet pH në vlerën 5.0 me një tretësirë
të NaOH 2M.
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Përqëndrimi i tretësirës ujore të amoksicilinës së pastër, pa praninë e analitëve të tjerë,
ishte 10 mg/L.
Rezultate të matjeve.
Rezultatet e marra nga matjet në KLPL janë dhënë në tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.3.1-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e amoksicilinës
Nr

Analiti

tR

Vërejtje

1

Faza lëvizëse

-

Nuk paraqet pik

2

Tretësirë standarte

6.932

3

Matrica provë (c=1mg/L)

6.937

Amoksicilina

Duket nga tabela e mësipërme se kjo metodë është selektive për amoksicilinën. Kjo duket
nga koha e mbajtjes tR = 6.9’ si në tretësirën ujore ku ajo ndodhet e vetme, ashtu edhe në
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matricën provë ku janë përzier të gjitha medikamentet në sasi të barabartë. Këto kushte
eluimi na japin mundësinë të përcaktojmë vetëm amoksicilinën në matricat ku ajo mund
të ndodhet, pasi analitët e tjerë eluojnë shumë afër pikës së volumit të vdekur, duke dhënë
një pik pothuajse të përbashkët, gjë që nuk na jep mundësinë të gjykojmë mbi praninë e
tyre.
2.3.2. Eluimi matricës provë në kushtet e eluimit të ampicilinës.
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të ampicilinës, u injektuan 50μl nga kjo mostër në kushtet e
eluimit të ampicilinës. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në matricën
provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua
interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë 1mg/L.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësira A : Tretësira B në raportin ( 85 : 15)
Tretësira A u përgatit nga përzierja e 1ml acid acetik i holluar me 100 ml të një
tretësire 0.2M KH2PO4 dhe 100 ml acetonitrili. Kjo përzierje u plotësua deri në 2000 ml
me ujë tëdistiluar.
Tretësira B: u përgatit nga përzierja e 1 ml acid acetik të holluar me 100 ml të një
tretësire 0.2M KH2PO4 dhe 800 ml acetonitril. Përzierja u plotësua deri 2000 ml me ujë
të distiluar
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Tretësira ujore e ampicilinës ka përqëndrimin 10mg/L.
Rezultate të marra nga matjet
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
ampicilinën ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.3.2-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e ampicilinës.

Nr

Analiti

1
2
3

Faza lëvizëse
Tretësirë standarte
Matrica provë (c=1mg/L)
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Vërejtje

13.98
4.847

Nuk paraqet pik
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14.745

ampicilina

Nga Tabela 2.3.2-1 duket që në këto kushte eluimi mund të identifikojmë amoksicilinën
dhe ampicilinën, megjithëse duhet thënë që kjo e fundit ka një shmangie të tR në kushtet e
matricës prove nga tR =14’ në kushtet e analitit të pastër në 14.7’ në rastin e matricës
provë. Po ashtu amoksicilina eluon në tR =4.8’. Në minutën 3.435 mendohet se mund të
kenë eluuar disa analitë së bashku, gjë që e bën të pamundur identifikimin e tyre.
2.3.3. Eluimi matricës provë në kushtet e eluimit të atenololit
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të atenololit, u injektuan 50μl nga kjo mostër në kushtet e
eluimit të atenololit. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në matricën
provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua
interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë 1mg/L.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (BP 2010)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV, λ = 275 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i injektuar: 50µl
Faza lëvizëse: 1ml e një tretësire H2SO4 10% u përzie me 25 ml acetonitril dhe74 ml ujë
të distilua me përmbajtje 0.93g/L natrium oktil sulfat. Tretësirës iu rregullua pH deri në
3.0 me të një tretësire NaOH 2M .
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Përqëndrimi i tretësirës ujore të atenololit është 10 mg/L.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
atenololin ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.3.3-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e atenololit.
Nr
1
2
3

Analiti
Faza lëvizëse
Tretësirë standarte
Matrica provë (c=1mg/L)

tR
2.782
4.039
3.176
4.075
4.577
7.142

Vërejtje
amoksicilina
atenololi
prednisoloni
isosorbitii

Nga tabela duket që në kushtet e eluimit të atenololit mund të eluojnë katër analitë:
amoksicilina tR= 3.2’, atenololi tR= 4.1’ , prednisoloni tR= 4.5’ dhe isosorbiti tR= 7.1’.
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Analitët e tjerë krijojnë interference duke dhënë një kromatogramë me hark të madh pa
dhënë piqe të identifikueshëm.
2.3.4. Eluimi matricës provë në kushtet e eluimit të tetraciklinës.
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të tetraciklinës, u injektuan 50μl nga kjo mostër në këto kushte
eluimi. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në matricën provë të krjuar
nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua interferenca e
tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë 1mg/L. Kushtet e eluimit
jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (USP 2009)
Eluimi: isokratik
Kolona: C8 RP (25 cm x 4.6 mm x 5µm)
Dedektimi: UV λ = 280 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: Një tretësirë e 0.1 M ammonium oksalat u përzie me një tretësirë
dimetilformamid dhe një tretësirë 0.2M dibazik ammonium fosfat në raportet 68 : 27:5.
Tretësirës iu rregullua pH deri në 7.6-7.7 me anë të shtimit me pika të një tretësire 3N
NH4OH ose të një tretësire 3N H3PO4
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
tetraciklinën ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.3.4-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e tetraciklinës.
N

Analiti

tR

Vërejtje

1

Faza lëvizëse

-

Nuk paraqet
pik

2

Tretësirë standarte

3

6.57
3.631
4.721
6.543
8.2
12.416

Matrica provë (c=1mg/L)
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Eluimi në këto kushte na jep mundësinë të gjykojmë mbi praninë e atenololit tR=3.6’,
tetraciklinës tR=6.5’, doksiciklinës tR=12.4’ si edhe amoksicilinës tR=8.2’. Kjo mënyrë
eluimi është më selektive për tetraciklinën dhe doksiciklinën. Në minutën e 4.7’ kemi një
sipërfaqe të konsiderueshme, që i përket një interferimi të papërcaktuar të molekulave
farmaceutike të marra prej nesh në matrica ujore. Prandaj me këto kushte eluimi do të
kërkojmë tetraciklinën dhe doksiciklinën.
2.3.5. Eluimi matricës provë në kushtet e eluimit të doksiciklinës monohidrate
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të doksiciklinës, u injektuan 50μl nga kjo mostër në këto
kushte eluimi. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në matricën provë të
krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua
interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë 1mg/L.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Eluimi: isokratik
Kolona: L21 polimer (25cmx4.6mmx5µm)
Dedektimi: UV λ = 270 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: 60 gradë
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: Një tretësirë e krijuar nga tretja e 2.72 g kalium fosfat monobazik u përzie
me 0.74 g NaOH dhe 0.5 g tetrabutilamonium hidrogjen sulfat. Kësaj tretësire iu shtua në
sasinë 0.4 g.EDTA. E gjithë tretësira u plotësua deri në 850 ml me ujë të distiluar. Më pas
kësaj tretësire iu shtua 60 g alkool butil terciar e më pas plotësohet deri në 1000 ml me
ujë R. Tretësirës iu rregullua pH deri në 8.0 me të një tretësirë të NaOH 1N.
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në kushtet e eluimit specifik për doksiciklinën
ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.3.5-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e doksiciklinës.
Nr
1
2
3

Analiti
Faza lëvizëse
Tretësirë standarte
Matrica provë (c=1mg/L)

tR
2.846
26.840
4.959
14.668
26.642

Vërejtje
atenololi
tetraciklina
doksiciklina

Ashtu siç duket edhe nga tabela e mësipërme, në kushtet e eluimit te doksiciklinës mund
gjykojmë mbi praninë e tetraciklinës tR =14.7’; atenololit tR =4.9’; doksiciklinës tR
=26.6’. Veçanërisht vëmë re që koha e mbajtjes në kolonë për doksiciklinën mbetet
pothuajse e pandryshuar: tR = 26.8’ kur ajo ndodhet vetëm në matricën ujore dhe tR =
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26.6’ kur ndodhet në matricën prove. Analitët e tjerë nuk mund ti përcaktojmë për shkak
të interferimit mes tyre. Këto kushte eluimi, nisur edhe nga përfundimet e matjeve në
kapitullin 2.2, janë specifike për tetraciklinën dhe doksiciklinën.
2.3.6. Eluimi i matricës provë në kushtet e eluimit të deksametazon natrium fosfatit.
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të deksametazon natrium fosfatit, u injektuan 50μl nga kjo
mostër në këto kushte eluimi. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në
matricën provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u
studiua interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë
1mg/L. Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV λ = 254 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza lëvizëse: Tretësirës së krijuar nga tretja e 1.360g kalium dihidrogjen fosfat iu shtua
0.6g hekzilaminë dhe u la në në qetësi për 10 minuta. U përzien me 182.5 ml ujë dhe 67.5
ml acetonitril.
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet në KLPL të kryera në kushtet e eluimit specifik për
deksametazonin ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.3.6-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e deksametazon natrium
fosfatit.
Nr

Analiti

1
2

Faza lëvizëse
Tretësirë standarte

3

tR

Matrica provë(c=1mg/L)
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2.27
12.423
2.699
3.247
4.497
7.2
9.491
12.525
17.729

Vërejtje

amoksicilina
ampicilina
tetraciklina
prednizoloni
deksametazoni
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Nga të dhënat e tabelës 2.3.6-1. duket qartë që me anë të kësaj mënyre eluimi mund të
identifikojmë disa prej analitëve si: amoksicilina, ampicilina, atenololi, prednisoloni dhe
deksametazon natrium fosfatin. Kjo metodë është e përshtatshme për përcaktimin sasior
të tyre, duke marrë në konsideratë sipërfaqen e pikut në kromatogramat e marra gjatë
eluimit. Vihet re që koha e mbajtjes së këtyre analitëve nuk pëson shmangie në kushtet e
përzierjes krahasuar me kohën e eluimit të tyre në këto kushte pa praninë e analitëve të
tjerë ( paragrafi 2.2.). Në minutën e tR= 9,4’ dhe tR =17.7’ vihet re prania e papërcaktuar
e molekulave farmaceutike në kushtet e përzierjes. Deksametazoni ruan pothuajse të
pandryshuar kohën e mbajtjes në kolonë tR =12.5’.
2.3.7. Eluimi i matricës provë në kushtet e eluimit të prednisolonit.
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të prednisolon natrium fosfatit, u injektuan 50μl nga kjo
mostër në këto kushte eluimi. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në
matricën provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u
studiua interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë
1mg/L. Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5µm) L1
Dedektimi: UV, λ = 247 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: U krijua një përzierje metanol me një tretësirë të buferit citro fosfat me pH
5.0 në raportin 45:55.
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
prednisolonin ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.3.7-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e prednizolon natrium
fosfatit.
Nr Analiti

tR

Vërejtje

1

Faza lëvizëse

-

Ka vlerë poshtë
linjës bazë BL

2

Tretësirë standarte

10.762
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3

2.446
2.625
3.018
3.586
4.110
5.915
10.9
17.991

Matrica provë
(c=1mg/L)

amoksicilina
atenololi
ampicilina

prednisoloni
deksametazon

Sikundër duket edhe nga tabela e mësipërme, gjatë këtij eluimi, analitët që mund të
përcaktohen janë amoksicilina, atenololi, ampicilina, prednisoloni dhe deksametazon
natrium fosfati. Duket që në këto kushte eluimi kemi mundësi për të përcaktuar shumë
analitë, pasi koha e tyre e mbajtjes në kolonë në kushtet e matricës provë është e njëjtë
me kohën e mbajtjes në kolonë kur analitët eluojnë të vetëm në tretësira ujore. Kohët e
mbajtjes të shënuara në tabelë në minutat e tR =3.5’; tR =4.1’; tR =5.9’ në rastin e
përzierjes së analitëve tregojnë prani të papërcaktuar të molekulave farmaceutike, gjë që
mund të ketë ardhur edhe nga interferimi i tyre në kushtet e përzierjes. Me këto kushte
eluimi jep përgjigje në mënyrë të veçantë për prednisolonin dhe deksametazonin. Koha e
mbajtjes së prednisolonit tR = 10.7’ në matricën e pastër ujore nuk ndryshon shumë nga tR
=10.9’ në matricën provë.
2.3.8. Eluimi matricës provë në kushtet e eluimit të isosorbit mononitratit
Për të gjykuar se si sillet secili analit në matricën provë të krijuar nga analitë të pastër në
kushtet e eluimit isokratik të isosorbit mononitratit, u injektuan 50μl nga kjo mostër në
këto kushte eluimi. U mat koha e mbajtjes në kolonë tR për secilin analit në matricën
provë të krjuar nga përzierja në sasi të barabartë të tetë medikamenteve si dhe u studiua
interferenca e tyre. Përqëndrimi i analitëve në matricën provë është i njëjtë 1mg/L.
Kushtet e eluimit jepen si më poshtë:
Kushtet e eluimit. (USP 2009)
Eluimi: isokratik
Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel (25 cm x 4.6 mm x 5 µm) L1
Dedektimi: UV, λ = 220 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min
Temperatura: e dhomës
Vëllimi i njektuar: 50 µl
Faza levizëse: U krijua një tretësirë nga përzierja e 7 ml ujë të distiluar me 1 ml
metanol.
Secili analit ndodhet në përqëndrimin 1mg/L në tretësirën e përgatitur për injektim.
Rezultate të marra nga matjet.
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
isosorbit mononitratin, ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
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Tabela 2.3.8-1. Eluimi i analitëve në matricën provë në kushtet e isosorbit mononitratit
Nr

Emri i analitit të injektuar

1
2

Faza lëvizëse
Tretësirë standarte

3

Matrica provë (c=1mg/L)

tR

Vërejtje

1.571
4.252
1.671
1.818
2.448
3.159
5.946
6.647

Faza levizese
Tetraciklina
Prednisoloni
Amoksicilina
Atenololi
Ampicilina

Mund të themi se kjo metodë eluimi është e përshtatshme për analitët e specifikuar në
tabelë, tetraciklinën tR=1.8’; prednisolonin tR=2.5’, amoksicilinën tR=3.1’, atenololin
tR=5.9’; ampicilinën tR=6.6’, pasi koha e tyre e mbajtjes në kolonë është e njëllojtë me atë
të eluimit në matricën provë. (Kapitulli 2.2.). Duket që tetraciklina është shumë afër
eluimit të kohës zero apo volumit të vdekur.

2.3.9. Përmbledhje e rezultateve mbi specificitetin e metodës
Në tabelën e mëposhtme jepen në mënyrë të përmbledhur kromatogramat e eluimit të
matricës provë në kushtet e eluimit të secilit analit. Është marrë në konsideratë koha e
mbajtjes së tyre në kolonë në rastin e eluimit të analitit në matricën e pastër ujore dhe
koha e mbajtjes në kolonë kur eluon bashkë me analitët e tjerë në matricën provë.
Përqëndrimi i secilit analit në përzierjen e krijuar në matricën provë është 1mg/L.
Tabela 2.3.9-1. tR e analititit në matricën e pastër ujore dhe kromatogramat, tR e
analitëve në matricën provë.

Kushtet e

tR

tR në matricën
provë

Kromatograma në KLPL-UV

amoksicilinës

6.93

6.9 Amoksicilina

ampicilinës

14

4.8 Amoksicilina
14.7 Ampicilina
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atenololit

tetraciklinës

doksiciklinës

4.04

6.6

26.8

deksametazonit 12.4

prednisolonit

10.8

isosorbitit

4.2

3.2
4.1
4.6
7.1

Amoksicilina
Atenololi
Prednisoloni
Deksametazon

3.6
6.6
12.5
8.2

Atenololi
Tetraciklina
Doksiciklina
Amoksicilina

4.9 Atenololi
14.7 Tetraciklina
26.6 Doksiciklina
2.7 Amoksiciklina
3.2 Ampicilina
4.5 Tetraciklina
7.2 Prednisoloni
12.5 Deksametazon
2.4 Amoksicilina
2.6 Atenololi
3.0 Ampicilina
10.9 Prednisoloni
17.9 Deksametazoni
1.8 Tetraciklina
2.4 Prednisoloni
3.2 Amoksicilina
5.9 Atenololi
6.6 Ampicilina

Tabela e mësipërme na jep në formë të përmbledhur rezultatet e matjeve të marra nga
eluimi i analitëve në gjëndje (tretësirë) të pastër dhe eluimin e matricës provë me tetë
analitët bashkë. Duhet thënë që ndryshimi i tR së mostrës provë në kolonën e 3 të tabelës
2.3.9-1. ka ardhur pasi matrica provë është eluuar në KLPL në kushtet e eluimit të
përzgjedhur, pra: amoksicilina dhe ampicilina në kushtet e eluimit të ampicilinës;
prednisoloni dhe deksametazoni në kushtet e eluimit të prednisolonit; tetraciklina dhe
doksiciklina në kushtet e eluimit të doksiciklinës: ndërsa kushtet e eluimit të atenololit
dhe isosorbitit janë studiuar më vete.
Të dhënat e tabelës kanë një rëndësi të veçantë për të përcaktuar përzgjedhshmërinë e
metodës për kërkimin e analitëve në matrica ujore. Po të krahasohet numri i analitëve që
përcaktohen me një mënyrë të vetme eluimi, mund të thuhet që kushtet eluuese të
isosorbitit janë të mira. Shihet që koha individuale e mbajtjes së analitëve në matricën
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ujore të pastër pëson pak çvendosje në kushtet e përzierjes së analitëve në këto matrica,
për shkak të interferencave. Amoksicilina mund të përcaktohet në kushtet e saj të eluimit,
pasi metoda për të është specifike. Ky përfundim del sepse, edhe në kushtet e matricës
provë, amoksicilina nuk pëson ndryshime thelbësore në kohën e mbajtjes tR dhe në
simetrinë e pikut. Duket që amoksicilina mund të identifikohet në të gjitha kushtet e
studiuara të eluimit, të njejtën gjë mund të themi edhe për ampicilinën. Kushtet e eluimit
të deksametazonit dhe prednisolonit janë përzgjedhëse për amoksicilinën, ampicilinën,
prednisolonin e deksametazonin, atenololin e tetraciklinën. Këto përfundime kanë rëndësi
për të përcaktuar mënyrën e veprimit për identifikimin e barnave në matricat ujore me
kosto sa më të ulët të analizës.
Në kushtet eluuese të isosorbit mononitratit do të kërkohet tetraciklina, prednisoloni,
amoksicilina, atenololi, isosorbiti dhe ampicilina. Identifikimi i tyre mund të bëhet në
kolonën RP C18. Për të gjykuar mbi sasinë e tyre mund të eluohet në kushtet e vetë
analitit të identifikuar, tretësira standarte i përgatitur me përqëndrim të njohur.
Tetraciklina dhe doksiciklina mund të eluohet duke përdorur kushtet eluuese të
doksiciklinës me kolonë polimere L21, pasi gjykohet se këto kushte janë specifike për to,
krahasuar me analitët e tjerë të cilët eluojnë në kolonë C18. Përcaktimi i tyre sasior u bë
duke i krahasuar me standart të jashtëm për secilin analit në përqëndrimin më të ulët të
krijuar c=0.1 mg/L. Në kushtet e përzierjes duket që kohët e mbajtjes në kolonë pësojnë
një zhvendosje të papërfillshme. Mostra provë e matricës së përzierjes së analitëve tregoi
gjithashtu që në kushtet e studiuara të eluimit të secilit prej analitëve ka edhe forma të
piqeve të papërcaktuara. Matjet në matricën provë janë bërë sipas grupimeve terapeutike,
pasi u vu re që barna që i përkasin të njëjtit grup terapeutik eluojnë më mirë në kushte të
njëjta. Kështu, matjet për amoksicilinën janë bërë në kushtet e eluimit të ampicilinës pasi
këto kushte janë selektive për të dy këta analitë (ndryshe nga kushtet e eluimit të
amoksicilinës). Koha e mbajtjes në kolonë në kushtet e eluimit të ampicilinës është
tR=4.9’ për amoksicilinën dhe tR=14’ për ampicilinën. Eluimi i deksametazonit dhe
prednisolonit u bë në kushtet e eluimit të prednisolonit pasi ndarja mes tyre është më e
mirë në këto kushte. Prednisoloni ka kohë mbajtjeje tR =10.9’ dhe deksametazoni
tR=17.9’. Tetraciklina dhe doksiciklina u kërkuan në kushtet e doksiciklinës pasi kolona
L21 bën të mundur ndarjen më të mirë të tyre: tR =14.7’ për tetraciklinën dhe tR=26.6 për
doksiciklinën, ndërkohë që të gjithë analitët e tjerë dedektohen keq ose nuk dedektohen
fare me këtë kolonë, pasi për to nevojitet kolonë C18. U vu re që në kushtet e eluimit të
isosorbitit në KLPL, dedektohen një numër më i madh analitësh gjë që e bën këtë metodë
eluimi me përzgjedhshmëri të mirë.
2.4. STUDIMI I PARAMETRAVE TË PERFORMANCËS SË METODËS.
Në këtë kapitull studiohen kufiri i diktimit (KD), ai i përcaktimit të metodës (KP), si dhe
ndjeshmëria për secilin analit. Llogaritja e KD dhe KP u bë duke iu referuar vlerës
mesatare dhe shmangies standarte të provës së bardhë, si dhe ekuacionit të kurbës së
kalibrimit, sipas formulave të dhëna në paragrafin 1.7 (ICH 1996, EURACHEM 1998,
Sanagi et.al. 2008).
Për këtë u kryen matje në tre përqëndrime të ndryshme për tetë analitët e marrë në
studim, si edhe u matën vlerat e absorbimit të provës së bardhë për të gjitha kushtet
përkatëse të eluimit të analitëve. Matjet u kryen në temperaturën e dhomës. U injektuan
50 μl nga secila tretësirë, pavarësisht se në literaturën farmakopeale sugjerohen injektime
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në sasi më të vogla, sepse (në literaturë) identifikimi dhe përcaktimi sasior i barnave
kryhet me përqëndrime të larta dhe në matrica jo ujore. Gjithashtu u ruajtën të njëjtat
përqëndrime për çdo analit 10 mg /L, 1 mg/L dhe 0.1 mg/L. Veç injektimit të blankut, ujit
të bidistiluar, në sasinë 50 μl, është injektuar edhe faza lëvizëse në sasinë 50 μl për të
gjykuar mbi nivelin e zhurmave. Janë kryer tre matje për secilin përqëndrim, në tabela
është paraqitur vetëm mesatarja e tyre. Në të gjitha matjet vlerat e marra kishin përpikëri
të mirë.
2.4.1. Studimi i KD dhe KP për amoksicilinën trihidrate
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të amoksicilinës, u injektuan tretësira të standarteve
me përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e
kalibrimit për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të
ampicilinës të përshkruara në kapitujt e mësipërm.Vëllimi i injektuar është 50 μl për të tre
përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe provës
së bardhë. Prova e bardhë në të tre matjet dha një sinjal të vogël, përkatësisht 40,45 dhe
43.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL.
Në tabelën e mëposhtme është dhënë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse dhe provën e bardhë. Tabela jep kohën e mbajtjes në
kolonë, sipërfaqen e pikut dhe kromatogramat e marra nga eluimi në KLPL për të tre
përqëndrimet.
Tabela 2.4.1-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për amoksicilinën në
kushtet e eluimit të saj.
Nr

c (mg/L)

tR

Sip. e pikut

1

Faza lëvizëse

2.023

2

10

4.426

880630

3

1

4.421

87089
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4

0.1

4.412

7807

Llogaritjet mbi KD u bënë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL.
Më pas u llogaritën vlerat e KD dhe KP nga ekuacioni i lakores së kalibrimit për
amoksicilinën, për vlerë mesatare të sinjalit të provës së bardhë të barabartë me 43.
Tabela 2.4.1-2. Parametrat e ndjeshmërisë për amoksicilinën në tretësira ujore.
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

0.1
1
10

7807
87089
880630

y =88167x – 1042.2

0.0123

0.0369

Nga ekuacioni i lakores së kalibrimit rezulton vlera e b=88167. Ashtu siç duket nga
tabela e mësipërme për studimin e amoksicilinës në ujëra me metodën e KLPL-UV,
KD= 0.0123 mg/L dhe limiti i përcaktimit KP= 0.0369 mg/L.
2.4.2. Studimi i KD dhe KP për ampicilinën trihidrate
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të ampicilinës, u injektuan tretësira të standarteve me
përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e kalibrimit,
për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të ampicilinës të
përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të tre
përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe provës
së bardhë, e cila dha sinjal të ulët me vlera respektivisht: 51, 52 dhe 55. Duke marrë
parasysh edhe shmangien standarte të provës së bardhë u llogarit KD dhe KP.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL.
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim
duke injektuar më parë fazën lëvizëse, si dhe është paraqitur koha e mbajtjes në kolonë,
sipërfaqja e pikut dhe kromatograma e marrë nga eluimi në KLPL.
Tabela 2.4.2-1 Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për ampicilinën
në kushtet e eluimit të saj.
Nr

tR (min)

Kromatograma e marrë në KLPL-UV
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c (mg/L)

Sip. e
pikut

1

Faza
lëvizëse

1.887

2

10

12.831

220844.5

3

1

13.118

20180

4

0.1

13.5

1503

Llogaritjet mbi KD u bënë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL. U llogarit KD dhe
KP nga ekuacioni i lakores së kalibrimit për ampicilinën me vlerë mesatare të sinjalit të
provës së bardhë të barabartë me 52.6.
Tabela 2.4.2-2. Parametrat e ndjeshmërisë për ampicilinën
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

0.1
1
10

7807
87089
880630

y =22213x – 1344.1

0.063

0.189

Tabela e mësipërme na jep të dhënat statistikore mbi ndjeshmërinë, KD dhe KP. Nga
ekuacioni i lakores së kalibrimit vlera e b=22213, ndërsa vlera e KD=0.063 mg/L, që do
të thotë që poshtë këtij limiti nuk mund ta dedektojmë këtë analit në tretësira ujore. Limiti
i përcaktimit KP=0.189 mg/L tregon që poshtë këtij kufiri nuk mund të përcaktojmë
ampicilinën në tretësira ujore me anë të KLPL me dedektor UV.
2.4.3. Studimi i KD dhe KP për prednisolon natrium fosfatin
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të prednisolonit, u injektuan tretësira të standarteve
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me përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e
kalibrimit, për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të
prednisolonit të përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të
treja përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe
provës së bardhë. Sinjali i marrë nga eluimi i provës së bardhë ishte 39,36 dhe 35.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL.
Në tabelën e mëposhtme është dhënë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse dhe provën e bardhë. Në tabelë janë dhënë koha e
mbajtjes në kolonë, sipërfaqja e pikut dhe kromatogramat e marra nga injektimet në
KLPL.
Tabela 2.4.3-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për prednisolonin në
kushtet e eluimit të tij
N

c(mg/L)

tR

1

Faza
lëvizëse

2,702

2

10

9.642

7379955

3

1

9.673

780876.6

4

0.1

9.674

69436

Kromatograma në KLPL

Sip. e pikut

Ashtu si duket edhe nga tabela në të tre përqëndrimet kemi dedektim të mirë të analitit.
Llogaritjet mbi KD u bë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL, ku vlera mesatare e
sinjalit të provës së bardhë rezultoi 37. U llogarit KD dhe KP nga ekuacioni i lakores së
kalibrimit për prednisolonin. Të dhënat mbi ekuacionin e lakores së kalibrimit vlerat e
KD dhe KP jepen në tabelën e mëposhtme.
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Tabela 2.4.3-2. Parametrat e ndjeshmërisë për prednisolonin
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

7379955
780877
69436

y =735275x – 19571

0.0265

0.0795

Tabela e mësipërme na jep ekuacionin e lakores me vlerë të b=735275 , si edhe vlerat më
të ulëta të përqëndrimit për të cilin mund të kryejmë matje për përcaktimin e
prednisolonit në tretësira ujore. KD = 0.0265mg/L dhe KP =0.0795 mg/L.
2.4.4. Studimi i KD dhe KP për tetraciklinën klorhidrate
Për të përcaktuar ndjeshmërinë dhe kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të tetraciklinës, u injektuan tretësira të standarteve
me përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e
kalibrimit, për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të
doksiciklinës të përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të
tre përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe
provës së bardhë. Vlerat e sinjalit të provës së bardhë ishin 35,36 dhe 34.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Në tabelën e mëposhtme është dhënë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse. Vlera mesatare e sinjalit të provës së bardhë ishte 35.
Në tabelë janë paraqitur koha e mbajtjes, sipërfaqja e pikut dhe kromatograma për secilin
përqëndrim.
Tabela 2.4.4-1 Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për tetraciklinën në
kushtet e eluimit të saj
Nr

c
(mg/L)

tR

1

Faza
lëvizëse

5.453

2

10

14.6

Sip e pikut

322709,3
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3

4

1

14.7

30750,5

0.1

14.5

2536

Vlera mesatare e sinjalit të provës së bardhë në aparat rezultoi e barabartë me 35. U
llogarit KD dhe KP nga ekuacioni i lakores së kalibrimit për secilin analit. Vlerat e
llogaritura të KD dhe KP si edhe ekuacioni i lakores së kalibrimit jepen në tabelë:
Tabela 2.4.4-2 Parametrat e ndjeshmërisë për tetraciklinën.
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

322709.3
30750.5
2536

y =32381x – 1144.2

0.0365

0.1095

Duket nga ekuacioni i lakores së kalibrimit që ndjeshmëria e metodës jepet nga vlera e
b=32381. Vlerat e llogaritura të paraqitura në tabelë KD = 0.0365mg/L dhe KP=0.1095
mg/L tregojnë që poshtë këtyre niveleve, përkatësisht, nuk mund të dedektojmë dhe
kuantifikojmë praninë e tetraciklinës në matrica ujore, në kushtet e matjes me KLPL-UV.
2.4.5. Studimi i KD dhe KP për doksiciklinën
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të doksiciklinës, u injektuan tretësira të standarteve
me përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e
kalibrimit, për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të
doksiciklinës të përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të
tre përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe
provës së bardhë. Sinjali i provës së bardhë në të tre përqëndrimet ishte 45, 43 dhe 42.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Në tabelën e mëposhtme është dhënë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse dhe provën e bardhë. Janë paraqitur mesataret e tre
matjeve të tre përqëndrimeve në tabelë dhe faza lëvizëse.
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Tabela 2.4.5-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për doksiciklinën në
kushtet e eluimit të saj.
Nr

c
(mg/L)

tR

1

Faza

2.349

2

10

26

992480

3

1

26.3

17187

4

0.1

26.3

2213

Sip e pikut

Kromatograma në KLPL

Llogaritjet mbi KD u bë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL. Sinjali mesatar i provës
së bardhë është i barabartë me 43. U llogarit vlera e KD dhe KP nga ekuacioni i lakores
së kalibrimit për doksiciklinën. Vlerat e llogaritura të KD dhe KP si edhe ekuacioni i
lakores së kalibrimit jepen në tabelë.
Tabela 2.4.5-2 Parametrat e ndjeshmërisë për doksiciklinën.
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

192480
17187
2213

y =19324x – 870.39

0.0476

0.1428

Nga tabela e mësipërme, nga ekuacioni i lakores së kalibrimit ndjeshmëria jepet nga vlera
e b=19324. Niveli i përqëndrimit të doksiciklinës në matricat ujore nuk mund të
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dedektohet nën KD= 0.0476 mg/L dhe të përcaktohet nën KP=0.1428 mg/L në kushtet e
matjes në KLPL-UV.
2.4.6. Studimi i KD dhe KP për atenololin
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të atenololit, u injektuan tretësira të standarteve me
përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e kalibrimit,
për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të atenololit të
përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të treja
përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe provës
së bardhë. Prova e bardhë dha sinjal të barabartë 52, 50 dhe 53.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL.
Në tabelën e mëposhtme është marrë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse. Në tabelë janë paraqitur tre përqëndrime dhe faza
lëvizëse.
Tabela 2.4.6-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për atenololin në kushtet
e eluimit të tij.
Nr

c(mg/L)

tR

Sip. e pikut

1

Faza
lëvizëse

2.9

2

10

4.06

1382979

3

1

4.09

135108

4

0.1

4.127

11672

Kromatograma në HPLC

Llogaritjet mbi KD u bë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL. Sinjali mesatar i provës
së bardhë, ujit të bidistiluar 52. U llogarit KD dhe KP nga ekuacioni i lakores së
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kalibrimit për tretësirat ujore të atenololit. Vlerat e llogaritura të KD dhe KP si edhe
ekuacioni i lakores së kalibrimit jepen në tabelë.
Tabela 2.4.6-2 Parametrat e ndjeshmërisë për atenololin.
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

1382979
135108
11672

y =138561x – 2793.7

0.0206

0.0618

Nga vlerat e llogaritura të KD dhe KP të paraqitura në tabelë duket që limiti më i vogël i
diktimit të atenololit në matrica ujore ështe KD=0.0206 mg/L ndërsa KP=0.0618 mg/L.
Vlera e b=138561 jep ndjeshmërinë e kësaj metode për atenololin në KLPL-UV.
2.4.7. Studimi i KD dhe KP për deksametazon natrium fosfatin
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të deksametazonit, u injektuan tretësira të
standarteve me përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua
lakorja e kalibrimit, për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit
isokratik të prednisolonit të përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është
50 μl për të tre përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës
lëvizëse dhe provës së bardhë. Sinjali i provës së bardhë në të tre përqëndrimet ishte 23,
26, 24.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim
duke injektuar më parë fazën lëvizëse. Në tabelë janë paraqitur tR, sipërfaqja e pikut dhe
kromatograma e tre përqëndrimeve të injektuara secila tre herë në KLPL si edhe faza
lëvizëse.
Tabela 2.4.7-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për deksametazonin në
kushtet e eluimit të tij.
Nr

c(mg/L)

tR

1

Faza lëvizëse

2.458

Sip e pikut
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2

10

17.0

7100791

3

1

17.019

692033

4

0.1

17.27

55735

Llogaritjet mbi KD u bë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL. Për provën e bardhë
sinjali mesatar në aparat ishte 24.3. Më pas u llogarit KD dhe KP nga ekuacioni i lakores
së kalibrimit për tretësirat ujore të deksametazonit. Vlerat e llogaritura të KD dhe KP si
edhe ekuacioni i lakores së kalibrimit jepen në tabelë:
Tabela 2.4.7-2. Parametrat e ndjeshmërisë për deksametazonin.
Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

7100791
692033
55735

y =711809x – 17508

0.0246

0.0738

Nga vlera e llogaritur duket që limiti i diktimit të deksametazonit në matrica ujore matur
në kushtet e KLPL-UV është KD= 0.0246mg/L, ndërsa vlera më e ulët e përqëndrimit ku
ne mund të gjykojmë mbi sasinë e tij KP = 0.0738mg/L. Ndjeshmëria e metodës jepet
nga ekuacioni i lakores së kalibrimit b =711809.
2.4.8. Studimi i KD dhe KP për isosorbit mononitratin
Për të përcaktuar ndjeshmërinë, kufijtë e diktimit dhe të përcaktimit për metodën e
eluimit në KLPL të tretësirave ujore të isosorbitit, u injektuan tretësira të standarteve me
përqëndrime të njohura 10 mg/L, 1mg/L dhe 0.1 mg/L dhe u ndërtua lakorja e kalibrimit
për këto përqëndrime. Injektimet u kryen në kushtet e eluimit isokratik të isosorbitit
mononitrat të përshkruara në kapitujt e mësipërm. Vëllimi i injektuar është 50 μl për të
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tre përqëndrimet. Ky vëllim u injektua edhe në rastin e eluimit të fazës lëvizëse dhe
provës së bardhë. Sinjali mesatar i tre matjeve të provës së bardhë ishte 43, 45.47.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Në tabelën e mëposhtme është marrë mesatarja e tre matjeve për secilin përqëndrim duke
injektuar më parë fazën lëvizëse. Në tabelë janë paraqitur tR sipërfaqja e pikut dhe
kromatograma e tre përqëndrimeve të injektuara secila tre herë në KLPL si edhe faza
lëvizëse.
Tabela 2.4.8-1. Koha e mbajtjes dhe sipërfaqja mesatare e pikut për isosorbitin në
kushtet e eluimit të tij.
Nr

c(mg/L)

tR

Sip. e pikut

1

Faza

1.6

2

10

7.02

2078756

3

1

7.015

199684

4

0.1

7.018

10980

Kromatograma në HPLC UV

Llogaritjet mbi KD u bë mbi matjet e marra nga sinjali në KLPL.
Më pas u llogarit KD dhe KP nga ekuacioni i lakores së kalibrimit për isosorbitin me
vlerë mesatare të sinjalit të provës së bardhë të barabartë me 45. Vlerat e llogaritura të
KD dhe KP si edhe ekuacioni i lakores së kalibrimit jepen në tabelë.
Tabela 2.4.8-2. Parametrat e ndjeshmërisë për isosorbitin.
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Përqëndrimi
(mg/L)

Sip e
pikut. S

Ekuacioni i lakores së
kalibrimit

KD
(mg/L)

KP
(mg/L)

10
1
0.1

2078756
199684
10980

y =208834x – 9544.4

0.0459

0.1377

Vlerat e llogaritura të limitit të diktimit për isosorbitin janë KD= 0.0459mg/L dhe ai i
përcaktimit KP= 0.1377mg/L. Nga ekuacioni i lakores së kalibrimit ndjeshmëria e
metodës b=208834.
2.4.9. Përmbledhje e rezultateve mbi performancën e metodës
Tabelën përmbledhëse mbi parametrat e performancës së metodave të përdorura të
analizës së panelit të barnave me pajisjen KLPL-UV po e japim më poshtë:
Tabela 2.4.9-1. Parametrat e lakoreve të kalibrimit dhe vlerat e KD dhe KP.
Analiti

Ek. i lakores së
kalibrimit
y= 88167x – 1042,2

KD
(mg/L)
0.0123

KP
(mg/L)
0.0369

Amoksicilina
Ampicilina

y= 22213x -1344.1

0.063

0.189

Atenololi

y= 1138571x-2793,7

0.0206

0.0618

Prednisolon Na Fosfati

y=735275x -19571

0.0265

0.0795

Deksametazon Na Fosfati

y=711809x-17508

0.0246

0.0738

Tetraciklina HCl

y=32381x-1144.2

0.0365

0.1095

Doksicilina

y= 19324 – 870.39

0.0476

0.1428

Isosorbit mononitrat

y=208834x- 9544.4

0.0459

0.1377

Nga të dhënat e tabelës 2.4.9-1 arrihet në përfundimin se me KLPL-UV mund të arrihet
një ndjeshmëri e mirë. Llogaritjet statistikore treguan që në matrica ujore limitet e
diktimit për disa medikamente shumë të përdorshme dhe të tretshme në ujë ishin të ulta.
Limitin më të ulët të diktimit dhe të përcaktimit e pati amoksicilina (KD=0.0123mg/L
dhe KP=0.0369 mg/L). Limitin më të madh të diktimit dhe të përcaktimit e pati
doksiciklina (KD= 0.0476mg/L dhe KP=0.1428 mg/L). Po të krahasojmë vlerat e b-së
në ekuacionet përkatëse duket që metoda ndjeshmërinë më të lartë e ka për prednisolonin
(b=733275), ndërsa ndjeshmërinë më të ulët e ka për doksiciklinën (b=19324).
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2.5. STUDIMI I PËRDORIMIT TË TEKNIKËS SË EKTRAKTIMIT ME FAZË
TË NGURTË (SPE) PËR ANALITËT E STUDIUAR.
Qëllimi i këtij studimi është rritja e përqëndrimit të medikamenteve të marra në shqyrtim
në mostra ujore ku ato ndodhen, me anë të përdorimit të teknikës së ekstraktimit në fazë
të ngurtë (SPE). Kjo bëhet për arsye se zakonisht përqëndrimi i medikamenteve në
mostra ujore është i ulët, shpesh edhe poshtë limiteve të diktimit. Studimi mbi mundësinë
e përdorimit të SPE-ve në matrica ujore u krye me kolona SPE C18, me kapacitet
500mg/6ml, duke përdorur tretësira të pastra standarte për secilin medikament në ujë të
distiluar me përqëndrim 1mg/L. Kollona u kondicionua me ujë të bidistiluar. Një alikuotë
50ml tretësirë standarte u kalua në kolonën e SPE-së, u eluua më tej me tretësirë të njëjtë
me fazën eluuese të përzgjedhur në metodë (paragrafi 2.3). Provat e rifitimit u bënë me
dy vëllime të njëpasnjëshme eluenti, përkatësisht 10ml dhe 20ml. Ekstrakti i parë (sasia
50ml e kaluar ne kollonën SPE), ekstrakti i dytë (sasia 10ml e eluuar) dhe ekstrakti i tretë
(sasia 20ml e eluuar) u injektuan në kolonën e KLPL-së, duke përdorur kushtet specifike
të eluimit të secilit medikament.
Duke u bazuar në sasitë e rifituara në secilin ekstrakt, u llogarit rifitimi për secilin analit.
2.5.1. Rifitimi për tretësirën standarte të amoksicilinës trihidrate në kolonën e SPE-së
U përgatit tretësira standarte e amoksicilinës 1mg/L.
Kushtet e eluimit janë ato të ampicilinës të përcaktuar si specifike për të diktuar
amoksicilinën dhe ampicilinën në matrica ujore (paragrafi 2.3).
Rezultate të marra nga matjet
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
ampicilinën ndërtojmë tabelën e mëposhtme ku janë rezultatet e marra nga analiza e
tretësirave të kaluara në kolonën e SPE C18.
Tabela 2.5.1-1. Të dhënat pas eluimit në SPE-LC për amoksicilinën.
Tretësira

tR

Sip.

R
%

standarte

3.6

158343

-
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Ekstrakti 1

3.6

153369

97

Ekstrakti 2

3.54

9464

1.2

Ekstrakti 3

3.5

4268

1.2

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
amoksicilinës është i papërfillshëm (97% e amoksicilinës nuk është mbajtur nga kolona e
SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë).
2.5.2. Studimi i rifitimit të tretësirës standarte të ampicilinës trihidrate në kolonën SPE
U përgatit tretja dhe më pas hollimi i amoksicilinës standarte në përqëndrmin 1 mg/L.
Kushtet e eluimit janë ato të ampicilinës të përcaktuar si specifike për të diktuar
amoksicilinën dhe ampicilinën në matrica ujore (paragrafi 2.3).
Rezultate të marra nga matjet
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
ampicilinën ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.5.2-1. Të dhënat pas eluimit në KLPL për ampicilinën.

Tretësira

standarte

tR

Sip.e
pikut

9.819

52404

R
%

97
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Ekstrakti 1

Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

9.830

51331

98

9.794

4673

0.4

n.d.
2.4

n.d.
121235

0

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
ampicilinës është i papërfillshëm (98% e ampicilinës nuk është mbajtur nga kolona e
SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë). Gjatë eluimit të ekstraktit 3, nuk u dedektua
prania e analitit, tR=2.4’ i përket eluentit.
2.5.3. Studimi i rifitimit të tretësirave të isosorbitit mononitrat në KLPL pas kalimit në
kolonën e SPE .
U përgatit tretësira standarte e isosorbitit 1mg/L. Kushtet e eluimit janë ato të USP 2009.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Me të dhënat e marra nga matjet e kryera në KLPL në kushtet e eluimit specifik për
isosorbitin ndërtojmë tabelën e mëposhtme.
Tabela 2.5.1.3-1 Të dhënat e analizimit të isosorbit mononitratit në SPE-LC.
Tretësira

tR

Sip. e
pikut

standarte

11.078

416068

R
%

98
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Ekstrakti 1

Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

11.081

410440

99

11.038

30636

0.1

n.d.
6.8

n.d.
18826

0

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
isosorbitit është i papërfillshëm (99% e tij nuk është mbajtur nga kolona e SPE-së dhe ka
dalë me ekstraktin e parë). tR=6.8’ i takon eluentit, ndërsa analiti nuk u dedektua , gje që
do të thotë që nuk është mbajtur në kolonë.

2.5.4. Studimi i rifitimit të tretësirave të atenololit në KLPL me SPE .
U përgatit tretësira standarte e atenololit CRM 1mg/L. Kushtet e eluimit në KLPL janë
ato të dhëna në paragrafin 2.3. Faza lëvizëse e kësaj metode është edhe eluenti i përdorur
për marrjen e analitit në kolonën e SPE-së.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Rezultatet e marra nga analiza e tretësirës ujore të atenololit pas kalimit të saj në kolonën
e SPE-së, jepen në tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.5.4-1. Të dhënat e analizës së atenololit në SPE-LC.
Tretësira

tR

Sip.e pikut

standarte

3.799

324130

R
%

99
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Ekstrakti 1

Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

3.816

265870

82

3.713

61260

3.8

n.d.

n.d.

0

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
atenololit është i ulët (82% e atenololit nuk është mbajtur nga kolona e SPE-së dhe ka
dalë me ekstraktin e parë).
2.5.5. Studimi i rifitimit të tretësirave ujore të deksametazonit me metodën SPE.
U përgatit tretësira ujore e deksametazonit 1 mg/L. Të tre vëllimet e marra pas kalimit në
kolonën e SPE-së u injektuan në sasinë 100 μl në KLPL. Kushtet e eluimit janë ato të
eluimit të deksametazonit, bazuar në studimin e bërë mbi përzgjedhshmërinë e metodës
(paragrafi 2.3).
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Të dhënat e marra nga matjet në KLPL të tretësirave standarte janë dhënë në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 2.5.5-1. Sipërfaqja e pikut, tR , kromatograma dhe rifitimi i tretësirës së
deksametazonit
Tretësira

standarte

tR

Sip.e pikut

13.480

1526439

R
%

100
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Ekstrakti 1

Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

13.544

1518824

99.5

13.336

168498

0.2

nd

nd

-

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
deksametazonit është i papërfillshëm (99.5% e deksametazonit nuk është mbajtur nga
kolona e SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë).
2.5.6. Studimi i rifitimit të tretësirave të prednisolonit me kolonën SPE
U përgatit tretësira ujore e prednisolonit 1 mg/L. Të tre vëllimet e marra pas kalimit në
kolonën e SPE-së u injektuan në sasinë 100 μl në KLPL. Kushtet e eluimit janë ato të
eluimit të prednisolonit, bazuar në studimin e bërë mbi përzgjedhshmërinë e metodës
(paragrafi 2.3).
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Të dhënat e rifitimit të llogaritur duke u bazuar në krahasimin e sipërfaqeve të piqeve të
marra nga eluimi i tretësirave standarte të prednisolonit jepen në tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.5.6-1. Të dhënat e analizës për rifitimin e prednisolonit
Tretësira

tR

Sip.

standarte

8.648

1543927

Ekstrakti 1

8.656

1540164

R
%

99.75
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Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

8.561

1815

0.58

n.d.

n.d.

-

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
prednisolonit është i papërfillshëm (99.7% e prednisolonit nuk është mbajtur nga kolona
e SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë).
2.5.7. Studimi i rifitimit të tretësirave të tetraciklinës klorhidrate në KLPL pas kalimit
në kolonën e SPE .
Për të studiuar mundësinë e përqëndrimit të tretësirave ujore të tetraciklinës, u përgatitën
tretësirat ujore të saj me përqëndrim 1 mg/L. Të trija vëllimet e marra pas kalimit në
kolonën e SPE–së, ashtu siç është sqaruar në fillim të këtij kapitulli u injektuan në sasinë
100 μl në KLPL. Kushtet e eluimit janë ato të doksiciklinës, bazuar në studimin e bërë në
kapitujt 2.2 dhe 2.3. Përqëndrimi i tetraciklinës të mbetur në SPE u llogarit nga sipërfaqja
nën pik krahasuar me standartin e përgatitur. Kushtet e eluimit në KLPL janë ato të dhëna
edhe në paragrafin 2.3.
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Tabela e mëposhtme jep të dhënat e matjeve në KLPL si edhe llogaritjen e rifitimit të
fituar pas kalimit të tretësirave të tetraciklinës në kolonën e SPE-së.
Tabela 2.5.7-1. Të dhënat e matjeve të tretësirave të tetraciklinës në KLPL.
Tretësira

standarte

tR

Sip.

R
%

16.087

67652

-

102

Kromatograma në KLPL

EVA GAVANI

Ekstrakti 1

Ekstrakti 2

Ekstrakti 3

16.036

62916

93.13

15.997

23678

2.8

n.d

n.d.

-

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
tetraciklinës është i papërfillshëm (93.13 % e tetraciklinës nuk është mbajtur nga kolona e
SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë).
2.5.8. Studimi i rifitimit të tretësirave të doksiciklinës monohidrate në KLPL pas
kalimit në kolonën e SPE
Kushtet e eluimit janë ato të eluimit të doksiciklinës, bazuar në studimin e bërë mbi
përzgjedhshmërinë e metodës (paragrafi 2.3).
Rezultate të marra nga matjet në KLPL
Tabela e mëposhtme jep kohën e majtjes në kolonë tR , sipërfaqen e pikut të marrë nga
eluimi në aparatin e KLPL dhe rifitimin e llogaritur në bazë të sipërfaqeve të piqeve.
Tabela 2.5.8-1. Të dhënat e eluimit në KLPL dhe rifitimi për tretësirat e doksiciklinës.
Tretësira

tR

Sip.

standarte

20.1

39722

Ekstrakti 1

20.1

39042

R
%

98
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Ekstrakti 2

n.d.

n.d.

-

Ekstrakti 3

n.d.

n.d.

-

Ashtu siç duket nga të dhënat e tabelës së mësipërme, rifitimi për tretësirat ujore të
doksiciklinës është i papërfillshëm (98 % e doksiciklinës nuk është mbajtur nga kolona e
SPE-së dhe ka dalë me ekstraktin e parë).
2.5.9. Përmbledhje e rezultateve mbi teknikën SPE
Të dhënat e mësipërme tregojnë që metoda e përdorur për përqëndrimin e analitëve të
studiuar me ndihmën e kolonës SPE C18 nuk është e përshtatshme. Për këtë arsye, për të
studiuar nivelet e ulëta të këtyre medikamenteve në matrica ujore, mund të rritet sasia e
injektuar në KLPL (nëpërmjet modifikimit/rritjes së vëllimit të “loop”-it).
2.6. KËRKIMI I BARNAVE FARMACEUTIKË NË MOSTRA UJORE NË DISA
ZONA TË TIRANËS
2.6.1. Marrja dhe trajtimi i mostrave ujore
Për të studiuar praninë e barnave të tilla, si: amoksicilina, ampicilina, deksametazoni,
prednisoloni, tetraciklina, doksiciklina dhe isosorbiti, u morën mostra ujore të rubinetit në
pesë pika të ndryshme të Tiranës, të konsideruara si zona kyçe. Mostrat janë marrë në
Maj 2012, direkt nga rubineti i çesmës në shishe qelqi. Çdo mostër e analizuar është
përftuar nga mesatarizimi i tre nënmostrave të marra në të njëjtën zonë.
Vendmarrjet e mostrave ishin:
M1- Mostër ujore nga rubineti marrë në zonën e Kombinatit.
M2- Mostër ujore nga rubineti marrë në afërsi të Spitalit “Nënë Tereza”, pranë Spitalit
Amerikan 2.
M3- Mostër ujore nga rubineti marrë në Laprakë në afërsi të Spitalit ushtarak.
M4- Mostër ujore nga rubineti marrë ne zonën e Brrylit në afërsi të spitalit “N.Glozheni”.
M5- Mostër ujore nga rubineti, marrë në zonën 21 Dhjetorit.
M6- Mostër ujore marrë nga uji i tregtuar i markës “Spring” me paketim 1.5 L.
M7- Mostër ujore marrë nga uji i tregtuar “Selita – Tiranë” me paketim 6 L.
Mostrat ujore të rubinetit janë matrica ujore të pastra dhe si të tilla nuk iu bë ndonjë
trajtim paraprak përpara injektimit të tyre në KLPL.
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Duke ditur që uji i lumit të Lanës është bërë prej vitesh objekt i studimeve mbi ndotjen, si
pasojë e shkarkimeve të ndryshme urbane dhe industriale, u morën në pika të ndryshme
tre mostra ujore sipërfaqësore:
L1 –mostër e marrë në zonën e Brrylit,
L2 – mostër e marrë në zonën në afërsi të Piramidës,
L3 –mostër e marrë përballë Gjykatës së Tiranës.
Mostrat u morën në Korrik 2012. Për çdo mostër u mor një sasi prej 5 litra ujë. Mostrat u
ruajtën në enë prej qelqi dhe u transportuan me këto enë në laborator. Më pas u lanë në
qetësi me qëllim që të dekantonte pjesa e llumit dhe e mbeturinave të ngurta dhe kaluan
në një filtër të rrallë të pajisur me pambuk dhe me karbon aktiv. Filtrati u centrifugua për
10 minuta në centrifugë me 3900 rrot/min. Mostrën ujore të trajtuar në këtë mënyrë e
injektuam në aparatin KLPL-UV.
Harta e mëposhtme tregon në mënyrë konvencionale vendet ku janë marrë mostrat ujore
për studim.

Figura 2.6.1-1. Vendmarrjet e mostrave ujore në disa zona të Tiranës.
M1-mostër ujore në zonën e Kombinatit; M2- mostër ujore në zonën pranë Spitalit “Nënë Tereza”; M3 –
mostër ujore në zonën e Laprakës; M4-mostër ujore në zonën e Brrylit; M5 –mostër ujore në zonën e 21
Dhjetorit. L1 – mostër ujore e Lanës në zonën afër Brrylit; L2-mostër ujore e Lanës në zonën afër Qendrës
; L3-mostër ujore e Lanës në zonën pranë gjykatës së Tiranës.

Disa të dhëna hidrologjike të lumit të Lanës.
Lumi Ishëm formohet nga ujrat e lumit të Tiranës, të përroit të Tërkuzës dhe të përroit të
Zezës. Para se të bashkohet me ujërat e Tërkuzës lumi i Tiranës, i cili është dega kryesore
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e lumit të Ishmit e njëkohësisht edhe dega e tij më e gjatë, merr dhe ujërat e Lanës. Këto
tre degë të lumit të Ishmit, ruajnë karakteristikat e përrenjve malorë (Pano 1985). Delta e
lumit Ishëm ndodhet në Kepin e Rodonit (Kabo 1991). Prurja maksimale është 1’980
m3/sek. Temperatura e ujit luhatet nga 6.12oC në janar deri në 24.7oC në gusht.
Karakteristikat kryesore hidrografike të pellgut të lumit janë: gjatësia 57km, lartësia
mesatare 357m, sipërfaqja 673 km2 dhe gjërësia mesatare 0.9 km. Muajt me më shumë
reshje janë nëntori dhe dhjetori, gjatë të cilave bien përkatësisht 9%-13% dhe 12-13% të
shumës vjetore të reshjeve. Periudha e lagët e vitit (tetor-maj) përfshin 80%-82% të
reshjeve vjetore, ndërsa në periudhën e thatë (qershor-shtator) bie përkatësisht 18-20% të
shumës vjetore të reshjeve.

Figura 2.6.1-2. Pamje e lumit të Lanës

Figura 2.6.1-3. Pamje nga vendi i marrjes
së mostrave në lumin e Lanës (qendër)

2.6.2. Kërkimi i barnave farmaceutikë në mostrat ujore me metodën e KLPL–UV.
Kërkimi për isosorbit mononitratin.
Në përputhje me konkluzionet mbi metodën a plikuar në matricën provë në paragrafin
2.3, ku u arrit në përfundimin se në kushtet e eluimit të isosorbit mononitratit dedektohen
më shumë analitë nga ato që ne kemi marrë në konsideratë, matjet në KLPL për mostrat
ujore u bënë në fillim në kushtet e eluimit të isosorbitit. Kjo metodë eluimi ishte e
përshtatshme për detektimin e tetraciklinës klorhidrate, amoksicilinës trihidrate, atenololit
dhe ampicilinës. Llogaritjet për secilin analit u bënë duke u bazuar në standartin e
jashtëm (0.1mg/L). Sasia e injektuar ishte 200μl. Nga studimi i kromatogramave të
përftuara rezultoi se në mostrat e ujit të pijshëm M1, M2, M3, M4, M5, M6 dhe M7
mungonin: amoksicilina, ampicilina, tetraciklina, atenololi dhe isosorbit mononitrati. Në
mostrat ujore të Lanës (L1, L2, L3) u dedektuan amoksicilina dhe ampicilina.
Kërkimi i grupit të dexametazonit dhe prednisolonit.
Kërkimi i pranisë së deksametazonit dhe prednisolonit u bë sipas kushteve të eluimit të
prednisolonit (përfundim i arritur në paragrafin 2.3). Rezultatet treguan se këto dy analitë
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mungonin, si në mostrat ujore të ujit të pijshëm, ashtu edhe në ato të ujit të Lanës.
Gjithashtu, bazuar në konkluzionet e arritura në paragrafet 2.2.2 dhe 2.3. për eluimin e
matricës provë në kushtet e prednisolonit, në këto kushte mund të dedektoheshin edhe
medikamentet: amoksicilinë, atenolol, ampicilinë dhe deksametazon. Asnjë nga këto
analitë nuk u dedektua në mostrat e ujit të pijshëm. Kromatogramat e marra për mostrat
ujore të lumit të Lanës treguan mungesë të deksametazonit, prednisolonit dhe atenololit,
por konfirmuan praninë e amoksicilinës dhe ampicilinës.
Kërkimi i tetraciklinës dhe doksiciklinës.
Kërkimet për tetraciklinën dhe doksiciklinën në mostra u kryen në kushtet e eluimit të
doksiciklinës, të përzgjedhura në kapitujt 2.2.3 dhe 2.3. Si në mostrat e ujit të pijshëm,
ashtu dhe në mostrat ujore të ujit të Lanës, nuk u dedektua doksiciklina ndërsa
tetraciklina ishte në nivele gjurmë.
Kërkimi i amoksicilinës dhe ampicilinës.
Kërkimi i amoksicilinës dhe ampicilinës u krye në kushtet e matjes së ampicilinës
(kapitujt 2.2.2 dhe 2.3). Nga matjet e bëra në mostrat ujore rezultoi se në mostrat e ujit të
pijshëm nuk detektohej amoksicilina dhe ampicilina. Ndërsa ato u dedektuan në mostrat
e ujit të Lanës: amoksicilina në mostrën L1 rezultoi 0.178 mg/L dhe për mostrën L2 0.121
mg/L; ampicilina në mostrën L1 rezultoi 0.122 mg/L ndërsa në mostrën L2 0.073mg/l.
Rezultatet e mësipërme janë përmbledhur në tabelën 2.6.2-1. Në mostrën L3 nuk u
dedektuan analitët e mësipërm. Përqëndrimet e amoksicilinës dhe ampicilinës vijnë
duke u zvogëluar nga mostra L1 (e marrë në afërsi të Brrylit) në mostrën L2 (e marrë në
Qendër të Tiranës), dhe në mostrën L3 ku ato janë në nivele gjurmë. Me sa duket,
shkarkimi i ujërave të kolektorëve, përgjatë Lanës, mund të ketë bërë hollimin e
përqëndrimeve. Një përmbledhje e rezultateve të mostrave ujore është dhënë në tabelën
2.6.2-1.

Doksiciklina

tetraciklina

deksametazo
ni

prednisoloni

isosorbiti

atenololi

ampicilina

amoksicilina

Analiti

Tabela 2.6.2-1. Rezultatet e marra nga matjet në mostrat ujore

Nivelet në mostrat ujore të rubinetit (mg/l)
M1

n.d.

M2

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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M3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

M4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

M5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

M6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

M7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Nivelet në mostrat ujore të ujit të Lanës (mg/l)
L1

0.178

0.122

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

gjurmë

n.d.

L2

0.121

0.073

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

gjurmë

n.d.

L3

gjurmë

gjurmë

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

gjurmë

n.d.

n.d. – poshtë limitit të diktimit

3. REZULTATE DHE DISKUTIME

Për shkak të numrit të madh të të dhënave dhe natyrës së këtij studimi, diskutimi i
rezultateve është bërë në secilin paragraf më vete. Këtu paraqiten rezultatet në mënyrë të
përrmbledhur.
Në këtë studim është punuar mbi optimizimin e një metode efikase dhe jo shumë të
kushtueshme të përcaktimit të disa barnave në matrica ujore me kromatografi të lëngët
me presion të lartë me dedektor UV (KLPL-UV). Për këtë arsye u punua me një panel
barnash të zgjedhur duke u bazuar te tretshmëria në ujë, te shkalla e përdorimit dhe
ruajtja e formës fillestare të principit aktiv të barit. Nga antibiotikët u përzgjodhën
amoksicilina e ampicilina të cilat hyjnë në grupin e penicilinave me spektër të gjerë
veprimi. Ato veprojnë mirë ndaj disa mikrobeve gram pozitive dhe gram negative, por sot
pothuajse të gjithë stafilokokët, 50 % e shtameve të E-coli dhe 15% e shtameve të
haemophilus influenzae, janë rezistente ndaj ampicilinës. Gjithashtu nga antibiotikët me
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spektër të gjerë veprimi u përzgjodhën tetraciklina dhe doksiciklina. Vlera e përdorimit të
tyre është ulur për shkak të rritjes së rezistencës bakteriale. Megjithatë ato mbeten
antibiotikë të përdorur në infeksionet e shkaktuara nga një pjesë mikrobesh si alternativë
e eritromicinës në aknet, në bronkite, në brucelozë etj. Nga klasa e përdoruesve të βarenoreceptorëve u përzgjodh atenololi si një bar shumë i përdorshëm dhe shumë i
tretshëm në ujë si edhe isosorbiti mononitrat i cili në kombinim me barnat e tjerë
përdoret për trajtimin e funksioneve kronike jo të rregullta të zemrës e duke qënë se nuk
jep efekt të rritjes së glukozës në gjak përdoret në masë edhe nga pacientët diabetikë. Nga
klasa e kortikosteroideve u përzgjodhën dy barna: prednisolon dhe deksametazon natrium
fosfati. Prednisoloni përdoret shpesh veç të tjerash në rastet e reaksioneve të rënda të
mbindjeshmërisë, po ashtu edhe deksametazoni ka përdorim të gjerë për çrregullimet
endokrine. Kortikosteroidet mund ta dëmtojnë aftësinë e të sëmurëve për të rezistuar dhe
luftuar infeksionin dhe kanë efekte të ndryshme të padëshirueshme.
a. Nga studimi i të dhënave zyrtare rezultoi se në vendin tonë ushtrojnë veprimtarinë e
tyre rreth 461 mbajtës të autorizuar të barnave me 3800 formdoza të regjistruara në treg.
Nga këto, 15.4 % u përkasin vetëm firmave të autorizuara dhe 2.3 % formdozave të
panelit të barnave që u studiua nga ana jonë. Kjo tregoi që krahasuar me numrin e
përgjithshëm të MAH-ve, këto barna zinin një vënd të konsiderueshëm. Përdorimi i tyre
në masë u konsultua edhe me rrjetin farmaceutik, me atë spitalor dhe ambulator.
b. Optimizimi i metodës u bë për përcaktimin e parametrave optimalë analitikë dhe
instrumentalë që do të përdoren për të arritur një performancë sa më të mirë analitike,
veçanërisht përsa i përket ndjeshmërisë dhe specificitetit të metodës së përdorur.
Për të bërë optimizimin e metodës u kryen së pari disa prova mbi tretshmërinë e barnave
në ujë të distiluar. Tretja e tyre u provua në kushtet e temperaturës së dhomës afërsisht t
=25 oC në sasinë 100 ml ujë të distiluar. U vu re që u tretën shumë mirë në këtë sasi
prednisoloni dhe deksametazoni, u tret mirë isosorbiti dhe doksiciklina, më pak u tretën
tetraciklina dhe amoksicilina dhe u tretën më me vështirësi ampicilina dhe atenololi. Po ta
paraqisnin tretjen e tyre duke marrë parasysh terminologjinë e dhënë në tabelën 2.2.1-1.
marrë nga farmakopetë zyrtare britanike dhe amerikane mund të klasifikojmë si:
 tretje të lirë - prednisoloni dhe deksametazoni
 të tretshëm - isosorbiti dhe doksiciklina
 tretje e ndihmuar – tetraciklina dhe amoksiciklina
 pak të tretshëm – ampicilina dhe atenololi.
Tretja e tyre u ndihmua me anë të tundësit mekanik për 15 min. me 160 tundje/ min , si
dhe në banjo me ultratinguj për 30 min për barnat më pak të tretshëm si amoksicilina,
ampicilina, tetraciklina dhe atenololi.
c. Përcaktimi i vlerës së koeficientit molar të absorbimit të medikamenteve të
mëposhtme: amoksicilinë trihidrate, ampicilinë trihidrate, atenolol, deksametazon
natrium fosfat, prednizolon natrium fosfat, tetraciklinë klorhidrate, doksiciklinë
monohidrate dhe isosorbit mononitrat, u bë me anën e aparatit Spektrofotometër Secoman
1000 të disponueshëm në laborator. U përcaktua kështu jo vetëm gjatësia e valës λmax,
por edhe vlera e koeficientit të absorbimit në këtë gjatësi vale nga matjet e standarteve
për cdo analit me përqëndrim 10 mg/L. Vlerën më të madhe të ndjeshmërisë e dha
ampicilina ε=17622.4 (mol/L)-1cm-1, ndërsa vlerën më të ulët e ka atenololi ε=5520
(mol/L)-1cm-1. Isosorbit mononitrati nuk dha maksimum të dukshëm në spektrofotometër.
prandaj u arrit në përfundimin që isosorbiti ka ndjeshmërinë më të ulët në UV-VIS.
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Nisur nga vlera e ndjeshmërisë barnat i ndamë në dy grupe: në grupin e parë me
ndjeshmëri më të lartë futen amoksicilina, ampicilina, prednisoloni, tetraciklina,
doksiciklina, ndërsa në grupin e dytë : atenololi, deksametazoni dhe isosorbiti që dhanë
ndjeshmërinë më të ulët.
Nisur nga vlera e ε mund të rradhisim analitët duke gjykuar për ndjeshmërinë e metodës
në spektrofotometër duke pasur si tretës ujin:
ampicilina > doksiciklina > tetraciklina > prednisoloni > amoksicilina > deksametazoni >
atenololi > isosorbiti.
Ndjeshmëria e barnave në spektrofotometër UV është e mirë në kushtet kur ata ndodhen
në tretësira të pastra ujore, pa praninë e barnave të tjerë. Në matrica ku ato ndodhen në
prani të njëri tjetrit, identifikimi i tyre ishte i vështirë. Kjo u provua në një matricë të
përftuar nga bashkimi në sasi të barabarta të tretësirave standarte, nga ku matjet dhanë një
grafik të paidentifikueshëm nga interferencat në UV. Ky rezultat na çoi në përfundimin
që në matrica të tilla barnat të kërkohen me metodën e kromatografisë së lëngët me
presion të lartë. Për këtë arsye bëmë optimizimin e metodës duke studiuar kohën e
mbajtjes në kolonë për secilin analit.
d. Optimizimi i metodës për përcaktimin e kohës së mbajtjes (tR) të analitëve në
KLPL u bë duke u bazuar në kushtet e eluimit të secilit, marrë nga literatura (USP 2009;
BP 2010). U studiua koha e mbajtjes në kolonë për analitët në matricë ujore. Matjet u
kryen në aparatin HPLC Shimadzu UV-VIS SPD-10Avp me autoinjektor. Qëllimi ishte të
përcaktohej ndryshimi i kohës së mbajtjes në kolonën e KLPL-së për secilin
medikament, duke bërë krahasimin e tR në kushtet e vetë analitit dhe në kushtet e eluimit
të shtatë analitëve të tjerë. Po ashtu u studiua se si sillet matrica ujore e përzierjes së
këtyre medikamenteve në kushtet e eluimit të secilit prej tyre. Kjo do të jepte një
përgjigje mbi selektivitetin në kushtet e interferimit të matricës provë. Gjithashtu u
përcaktua se në cilat kushte eluimi, nuk ndryshon koha e mbajtjes, duke bërë grupimin e
analitëve për kushte ku ato mund të identifikohen pa ndryshime të dukshme të kohës së
mbajtjes tR në kolonë.
Për amoksicilinën u duk që metoda e eluimit të saj ishte selektive, pasi në matricën provë
ajo eluoi e vetme duke dhënë një pik simetrik, analitët e tjerë eluuan afër njëri tjetrit,
afërsisht deri në minutën e dytë.
Në kushtet e eluimit të ampicilinës u arrit në përfundimin që kjo metodë eluimi ishte e
përshtatshme edhe për tretësirat ujore të ampicilinës dhe amoksicilinës. Në rastin e
matricës provë të krijuar me përzierjen e analitëve, këta analitë eluuan në kohët:
amoksicilina tR = 4.8’ dhe ampicilina tR =14’. Kjo kohë mbajtjeje ishte e njëjtë me atë të
eluimit në rastin kur ato u ndodhën në tretësirë të pastër pa praninë e analitëve të tjerë.
Tetraciklina, doksiciklina dhe prednisoloni nuk u dedektuan në këto kushte,
deksametazoni dha një pik në tR =7.3’ me një sipërfaqe piku të vogël, atenololi eluoi me
kohë mbajtjeje tR =16’ duke dhënë një pik jo shumë simetrik, gjë që tregoi se kushtet e
ampicilinës nuk janë shumë të mira për eluimin e tij. Kjo është arsyja që këto kushte
eluimi u konsideruan të përshtatshme vetëm për amoksicilinën dhe ampicilinën.
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Në kushtet e eluimit të atenololit u pa që nuk eluuan tetraciklina klorhidrate dhe
doksiciklina monohidrate. Ndërsa analitët e tjerë dhanë pik të dukshëm; amoksicilina tR
=3.2’; ampicilina tR = 5’; deksametazoni tR = 6.9’; prednisoloni tR = 4.5’, ndërsa vetë
atenololi eluoi në minutën tR = 4.04’. Megjithëse u duk që koha e eluimit të tij është e
afërt me atë të prednisololit, ato u ndanë në matricën provë në kohët e tyre të mbajtjes me
rezolucion të kënaqshëm.
Kushtet e eluimit të tetraciklinës me kolonë RP C8 u pa që ishin të përshtatshme për
tetraciklinën, amoksicilinën, doksiciklinën dhe atenololin. Në këtë përfundim arrijmë
duke u nisur edhe nga identifikimi i tyre në matricën provë. Isosorbiti eluoi në minutën tR
=7.6’; doksiciklina tR = 12.4’; tetraciklina tR = 6.6’; atenololi tR = 3.6’; amoksicilina tR =
8.3’; ampicilina tR = 11.5’. Prednisoloni dhe deksametazoni nuk eluohen në këto kushte
eluimi. Atenololi, tetraciklina, amoksicilina dhe doksiciklina ruajnë të njëjtën kohë
mbajtjeje edhe gjatë eluimit në këto kushte të matricës provë. Por doksiciklina nuk dha
një pik simetrik në kromatogramë. Të dhënat e analizës treguan se prednisoloni dhe
deksametazoni nuk dhanë piqe të integrueshme, ndërsa isosorbiti dha një pik të gjerë në
minutën e 7.67’. Ampicilina dhe amoksicilina dhanë sipërfaqe të vogël të pikut. Nga këto
e të dhënat për doksiciklinën u mendua që kushtet e doksiciklinës janë më të mira për të
identifikuar tetraciklinën.
Në kushtet e eluimit të doksiciklinës u pa që tretësira ujore e amoksicilinës jep një pik të
mirë në minutën tR = 4.9’; ampicilina tR = 2.5’ por duke qënë afër eluimit të vetë fazës
nuk u nda mirë në kolonë; tetraciklina tR = 15’; doksiciklina tR = 26.8’; prednisoloni tR =
27.6’; deksametazoni tR = 11.7’; isosorbiti tR = 9.2’; atenololi tR = 4.95’. Nga të dhënat e
matjeve të njëpasnjëshme u arrit në përfundimin që kjo metodë është e përshtatshme për
tetraciklinën dhe doksiciklinën. Ampicilina dhe atenololi dhanë dy piqe të ndara jo mirë
në minutën e 2.49’ që tregon se në kushtet e një matrice ujore natyrore, ata kanë tR
shumë të përafërt e nuk mund të ndahen. Prednisoloni, deksametazoni dhe isosorbiti
dhanë piqe të gjera e jo shumë simetrike, por gjithsesi të integrueshme për të identifikuar
analitët në fjalë. Në kushtet e përzierjes u dedektuan: amoksicilina, tetraciklina dhe
doksiciklina. Kolona polimere L21 ishte më e përshtatshme për identifikimin e
tetraciklinës dhe doksiciklinës në kushtet e eluimit të kësaj të fundit.
Nga të dhënat e matjeve në kushtet e eluimit të deksametazonit u arrit në rezultatin që
kjo metodë është e përshtatshme për tretësirat ujore të prednizolonit dhe deksametazonit.
Kjo mënyrë eluimi na dha mundësinë për të gjykuar mbi praninë e amoksicilinës dhe
ampicilinës. Sipërfaqet e piqeve të analitëve të tjerë ishin të vogla për tu marrë në
konsideratë, ndërsa tetraciklina pavarësisht pikut të integrueshëm në kromatogramë
kishte vlerë të madhe të TF nga e djathta. Doksiciklina dha një pik të zgjatur që nuk u
morr në konsideratë për identifikim e saj, pasi kjo do të thotë që në matrica ujore natyrore
mund të kemi mbivendosje në intervalin që përfshin pikun e doksiciklinës. Me anën e
kësaj metode u kërkua deksametazoni dhe prednisoloni në matrica ujore.
Në kushtet e eluimit të prednisolonit u pa që amoksicilina eluoi me kohë mbajtjeje tR =
2.5’; ampicilina tR = 3.2’; atenololi tR = 2.6’; tetraciklina tR = 4’; doksiciklina tR = 7.2’;
deksametazoni tR = 17.5’ dhe prednisolonit tR = 10.8’. Pik të mirë dhanë deksametazoni
dhe prednisoloni. Nga matjet rezultoi që kjo metodë ishte e përshtatshme për
identifikimin e amoksicilinës, prednizolonit, isosorbitit dhe atenololit. Doksiciklina eluon
duke dhënë një pik shumë të gjerë që përfshin një interval kohe, i cili në kushtet e
matricave ujore natyrore mund të jetë i paidentifikueshëm për shkak të interferencave.
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Kushtet e eluimit të isosorbitit mononitratit treguan që tetraciklina dhe doksiciklina
eluuan shumë afër me vetë fazën lëvizëse. Një pjesë e konsiderueshme e analitëve kanë
eluim të mirë në kushtet e isosorbitit. Prednisoloni nuk dha një pik të qartë, ndërsa
deksametazoni dha një pik asimetrik. Megjithatë në mostrën e përzier mund të
identifikohen, por me ndryshim të kohës së mbajtjes në kolonë.
e. Studimi i specificitetit të metodës në KLPL. Qëllimi ishte studimi i matricës së
pastër ujore për të përcaktuar kohët e eluimit të analitëve në prani të njëri tjetrit. Mënyra
e eluimit të secilit medikament u mor nga literatura duke ruajtur të njëjtat kushte si në
kapitullin e studiuar më lart. Matjet treguan që në kushtet e matricës provë mund të
grupojmë për nga kushtet e eluimit analitët e së njëjtës klasë terapeutike: amoksicilina
dhe ampicilina u dedektuan në kushtet e eluimit të ampicilinës me kohë mbajtjeje tR=4.9’
për amoksicilinën dhe tR=14’ për ampicilinën; prednisoloni dhe deksametazoni u kërkuan
në kushtet e eluimit të prednisolonit pasi ndarja mes tyre është më e mirë në këto kushte
ku prednisoloni ka kohë mbajtjeje tR=10.9’ dhe deksametazoni me kohë mbajtjeje tR=
17.9’; tetraciklina dhe doksiciklina u kërkuan në kushtet e eluimit të doksiciklinës me
kolonë polimere L21 e cila bën të mundur ndarjen më të mirë mes tyre: tR = 14.7’ për
tetraciklinën dhe tR=26.6 për doksiciklinën, ndërsa kushtet e eluimit të atenololit dhe
isosorbitit janë studiuar më vete si kundër janë dhënë në kapitullin 2.2.
Studimi i interferencave pati një rëndësi të veçantë për përzgjedhshmërinë e metodës në
kërkimin e analitëve të panelit të studiuar. U arrit në përfundimin që metoda me
përzgjedhshmëri më të mirë ishte ajo e eluimit në kushtet e isosorbitit. Ky përfundim u
arrit duke krahasuar numrin e analitëve që u përcaktuan me një mënyrë të vetme eluimi.
Rezultoi që në matrica ujore koha e mbajtjes pëson pak çvendosje për shkak të
interferencave. Prania e amoksicilinës dhe e ampicilinës mund të identifikohen në të
gjitha kushtet e eluimit të analitëve të tjerë, por simetria e pikut të tyre është më e mirë
gjatë eluimit me kushtet e ampicilinës. Në kushtet eluuese të isosorbit mononitratit u
kërkua tetraciklina, prednisoloni, amoksicilina, atenololi, isosorbiti dhe ampicilina, pra u
dedektuan një numër i madh analitësh gjë që e bën këtë metodë eluimi me
përzgjedhshmëri të mirë
Këto përfundime patën rëndësi për të përcaktuar mënyrën e veprimit për identifikimin e
barnave në matricat ujore me kosto sa më të ulët të analizës. Mostra e përftuar nga
përzierja në sasi të barabartë të analitëve tregoi gjithashtu që në kushtet e studiuara të
eluimit ka edhe forma të piqeve të paidentifikuara. Kjo tregoi që në këto raste kemi
interferime të papërcaktuara të molekulave farmaceutike.
.f. Studimi i parametrave të performancës së metodës u bë për studimin e
ndjeshmërisë së saj si edhe për llogaritjen e limiteve të diktimit dhe të përcaktimit për
secilin analit. Llogaritja e KD dhe KP u bë duke iu referuar vlerës mesatare dhe
shmangies standarte të provës së bardhë, si dhe ekuacionit të kurbës së kalibrimit, sipas
formulave të dhëna në paragrafin 1.7 (ICH 1996, EURACHEM 1998, Sanagi et.al. 2008).
Për këtë u kryen matje në tre përqëndrime të ndryshme për tetë analitët e marrë në
studim, si edhe u matën vlerat e absorbimit të provës së bardhë për të gjitha kushtet
përkatëse të eluimit të analitëve. Matjet u kryen në temperaturën e dhomës. Gjithashtu u
ruajtën të njëjtat përqëndrime për çdo analit 10 mg /L, 1 mg/L dhe 0.1 mg/L. Veç
injektimit të blankut, ujit të bidistiluar, në sasinë 50 μl, është injektuar edhe faza lëvizëse
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në sasinë 50 μl për të gjykuar mbi nivelin e zhurmave. Janë kryer tre matje për secilin
përqendrim, në të gjitha matjet e kryera studimi mbi përpikërinë e tyre tregoi vlera të
mira të saj. Limitet e diktimit dhe përcaktimit të llogaritura për çdo analit janë si në
tabelë:
KD
(mg/L)
0.0123

KP
(mg/L)
0.0369

Ampicilina

0.063

0.189

Atenololi

0.0206

0.0618

Prednisolon Na Fosfati

0.0265

0.0795

Deksametazon Na Fosfati

0.0246

0.0738

Tetraciklina HCl

0.0365

0.1095

Doksicilina

0.0476

0.1428

Isosorbit mononitrat

0.0459

0.1377

Analiti
Amoksicilina

U arrit në përfundimin se limitin më të ulët të diktimit dhe të përcaktimit e kishte
amoksicilina (KD = 0.0123mg/L dhe KP = 0.0369 mg/L). Limitin më të madh të diktimit
dhe të përcaktimit e kishte doksiciklina me vlera (KD = 0.0476mg/L dhe KP = 0.1428
mg/L). Llogaritjet statistikore treguan që në matrica ujore limitet e diktimit për disa
medikamente të tretura në ujë ishin të ulta. Po të krahasojmë vlerat e b-së në ekuacionet
përkatëse duket që metoda ndjeshmërinë më të lartë e ka për prednisolonin (b = 733275),
ndërsa ndjeshmërinë më të ulët e ka për doksiciklinën (b = 19324). Kjo do të thotë që në
matrica ujore ne nuk mund ti kërkojmë këto barna poshtë limiteve të tyre përcaktimit.
Këto vlera janë të krahasueshme me ato të dhëna në literaturë 10-100μg/L për aparaturën
HPLC UV ( Manazoor Ahmet et.al. 2011). Kufij më të mire ka përdorimi i GC/MS/MS
3.6-6.5 ng/L ndërsa LC/MS/MS 120 ng/L ( Assaf Lamin et.al 2009).
g. Ekstraktimi me fazë të ngurtë (SPE) u aplikua për rritjen e përqëndrimit të analitëve
nga matricat ku ata mund të ndodheshin. Kjo u bë për arsye se zakonisht përqëndrimi i
medikamenteve në mostra ujore është i ulët, shpesh edhe poshtë limiteve të diktimit të
tyre. Studimi mbi mundësinë e përdorimit të SPE-ve në matrica ujore u krye me kolona
SPE C18, me kapacitet 500mg/6ml. U përdorën tretësira të pastra standarte për secilin
medikament në ujë të distiluar me përqëndrim 1mg/L. Kollona e SPE-së u kondicionua
me ujë të bidistiluar. Një alikuotë prej 50ml tretësirë standarte u kalua në këtë kolonë, u
eluua më tej me tretësirë të njëjtë me fazën eluuese të përzgjedhur në metodë (paragrafi
2.3). Provat e rifitimit u bënë me dy vëllime të njëpasnjëshme eluenti, përkatësisht 10ml
dhe 20ml. Ekstrakti i parë (sasia 50ml e kaluar ne kollonën SPE), ekstrakti i dytë (sasia
10ml e eluuar) dhe ekstrakti i tretë (sasia 20ml e eluuar) u injektuan në kolonën e KLPL113
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së, duke përdorur kushtet e përzgjedhura të eluimit për secilin medikament. U injektua
100 µl për secilin rast të matur në KLPL, e njëjta sai u injektua edhe nga tretësira
standarte e përgatitur në të njëjtën mënyrë. Llogaritjet u bënë mbi bazën rezultateve të
mesatarizuara të matjeve. Duke u bazuar në sasitë e rifituara në secilin ekstrakt, u llogarit
rifitimi për çdo analit dhe rezultatet treguan që metoda e përdorur për përqëndrimin e
analitëve të studiuar me ndihmën e kolonës SPE C18 nuk është e përshtatshme. Për këtë
arsye, për të studiuar nivelet e ulëta të këtyre medikamenteve në matrica ujore, u rrit sasia
e injektuar në KLPL (nëpërmjet modifikimit/rritjes së vëllimit të “loop”-it).
Kërkimi i barnave në mostra ujore u bë duke përdorur kushtet specifike të eluimit të
përcaktuara nga studimi i matricës provë në paragrafin 2.3. Nga studimi i
kromatogramave të përftuara rezultoi se në mostrat e ujit të pijshëm, si ato të rubinetit,
edhe ato të ambalazhuar, mungonin barnat e panelit të studiuar. Në mostrat e ujit të Lanës
u gjetën amoksicilina dhe ampicilina. Amoksicilina në mostrën L1 rezultoi 0.178 mg/L
dhe për mostrën L2 0.121 mg/L; ampicilina në mostrën L1 rezultoi 0.122 mg/L ndërsa
në mostrën L2 0.073mg/l. Përqëndrimet e amoksicilinës dhe ampicilinës vinin duke u
zvogëluar nga mostra L1 (e marrë në afërsi të Brrylit) në mostrën L2 (e marrë në Qendër
të Tiranës), dhe në mostrën L3 ku ato janë në nivele gjurmë. Me sa duket, shkarkimi i
ujërave të kolektorëve, përgjatë Lanës, mund të ketë bërë hollimin e përqëndrimeve.
Tetraciklina u kap vetëm në nivele gjurmë ndërsa barnat e tjerë të panelit nuk u
dedektuan fare. Nivelet e ulëta lidhen edhe me faktin që mostrat u morën në stinë të
ngrohtë, sepse njihet aftësia e disa barnave, përfshirë këtu edhe antibiotikëve që të
përhapen më shpejt në temperatura të larta (Finnegan et.al. 2010). Mungesa e studimeve
të plota të ndikimit që ka ekspozimi afatgjatë ndaj medikamenteve, ka bërë që ato mos
përfshihen në listën e 33 substancave prioritare të direktivës së PE mbi standardet
mjedisore të cilësisë në fushën e politikave të ujit (EU Directive 2008/105/EC ).
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4. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Prania e antibiotikëve në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore është një problem që
diskutohet vitet e fundit. Shumë pak dihet rreth pranisë, fatit, transportit dhe efekteve të
mundshme të tyre në jetën ujore dhe në shëndetin e njeriut. Në të kaluarën, nuk janë
disponuar metoda analitike për detektimin e përqëndrimeve tejet të ulëta të komponimeve
antibiotike në ujëra, për t’u përdorur si bazë për standartet e ujit të pijshëm. Në ditët tona
metodat analitike janë përmirësuar, duke përfshirë një gamë të gjerë medikamentesh, si
dhe detektimin e niveleve të përqëndrimeve të ulta (ppm dhe ppb). Hartimi i standarteve
të ujit të pijshëm kërkon zakonisht studime të efekteve të njohura mbi shëndetin dhe në
ekspozimin afatgjatë ndaj tyre. Si rrjedhim, për shumicën e medikamenteve nuk janë
përcaktuar akoma: niveli maksimal i ndotësit (MCL), nivelet e këshillueshme për
shëndetin (HAL) dhe parametra të tjerë toksikologjikë (Finnegan et.al. 2010).
Në këtë studim u optimizua një metodë e përshtatshme analitike e përcaktimit të tetë
barnave: amoksiciklina, ampicilina, tetraciklina, doksiciklina, atenololi, isosorbit
mononitrati, prednisoloni dhe deksametazon natrium fosfati, të cilët janë relativisht të
tretshëm në ujë, përdoren gjerësisht tek ne dhe një pjesë e tyre nuk metabolizohen në sasi
të konsiderueshme në organizëm.
U bë klasifikimi sipas tretshmërisë së provuar në kushtet tona laboratorike.
Më tej u përcaktua gjatësia e valës λmax, si edhe vlera e koefiçientit të absorbimit në këtë
gjatësi vale për çdo analit me spektrofotometër UV-Vis.Vlerën më të madhe të
ndjeshmërisë e dha ampicilina ε=17622.4 (mol/L)-1cm-1, ndërsa vlerën më të ulët e kishte
atenololi ε=5520 (mol/L)-1cm-1. Isosorbit mononitrati nuk dha maksimum të dukshëm në
spektrofotometër. Nisur nga këto vlera, barnat u ndanë në dy grupe: në grupin e parë me
ndjeshmëri më të lartë futen amoksicilina, ampicilina, prednisoloni, tetraciklina,
doksiciklina, ndërsa në grupin e dytë : atenololi, deksametazoni dhe isosorbiti që dhanë
ndjeshmërinë më të ulët. Bazuar në vlerat e ε, rradhitja e analitëve sipas ndjeshmërisë së
metodës në spektrofotometër me tretës ujin është:
ampicilina > doksiciklina > tetraciklina > prednisoloni > amoksicilina > deksametazoni >
atenololi > isosorbiti.
Identifikimi i mëtejshëm i këtyre analitëve në prani të njëri tjetrit në tretësira ujore të
përziera , ishte i pamundur të bëhej me spektrofotometër, për shkak të interferencave. Në
të tilla raste, që janë tejet të ngjashme me matricat ujore reale, kërkimi i barnave mund të
bëhej vetëm me KLPL.
Nga krahasimi i kohëve të mbajtjes në HPLC UV-VIS të analitëve, përkatësisht në
tretësirë të pastër dhe në matricën provë, u gjykua mbi selektivitetin e metodave të
eluimit, të marra nga farmakopetë. Metoda e eluimit të amoksicilinës ishte selektive
vetëm për të, dhe jo për analitët e tjerë të cilët u eluuan pothujase njëkohësisht me vetë
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fazën lëvizëse. Metoda e eluimit e ampicilinës ishte e përshtatshme edhe përcaktimin e
amoksicilinës, por jo të analitëve të tjerë. Në kushtet e eluimit të atenololit u pa që nuk
eluuan tetraciklina klorhidrate dhe doksiciklina monohidrate. Ndërsa analitët e tjerë
dhanë piqe të dukshëm. Në kushtet e eluimit të doksiciklinës me kolonë L21 u dedektuan
tetraciklina dhe doksiciklina kjo metodë u konsiderua më e përshtatshme për përcaktimin
e tetraciklinës. Metoda e eluimit të prednisolonit rezultoi e përshtatshme edhe për
përcaktimin e deksametazonit, ndërsa në kushtet e eluimit të isosorbit mononitratit një
pjesë e konsiderueshme e analitëve kishin eluim të mirë.
Matjet treguan që në kushtet e matricës provë mund të grupoheshin për nga kushtet e
eluimit analitët e së njëjtës klasë terapeutike: amoksicilina dhe ampicilina u dedektuan në
kushtet e eluimit të ampicilinës me kohë mbajtjeje tR=4.9’ për amoksicilinën dhe tR=14’
për ampicilinën; prednisoloni dhe deksametazoni u kërkuan në kushtet e eluimit të
prednisolonit ku prednisoloni ka kohë mbajtjeje tR=10.9’ dhe deksametazoni me kohë
mbajtjeje tR= 17.9’; tetraciklina dhe doksiciklina u kërkuan në kushtet e eluimit të
doksiciklinës me kolonë polimere L21 me tR = 14.7’ për tetraciklinën dhe tR=26.6’ për
doksiciklinën, ndërsa kushtet e eluimit të atenololit dhe isosorbitit janë studiuar më vete.
Nga studimi i performancës së metodës së propozuar, rezultoi se limitin më të ulët të
diktimit dhe të përcaktimit e kishte amoksicilina (përkatësisht 0.0123mg/L dhe 0.0369
mg/L). Limitin më të madh të diktimit dhe të përcaktimit e kishte doksiciklina
(përkatësisht 0.0476 mg/L dhe 0.1428 mg/L). Këto vlera janë të krahasueshme me ato të
dhëna në literaturë (10-100μg/L) për aparaturën HPLC-UV.
Përqëndrimi i analitëve me SPE me qëllim uljen e limiteve të diktimit dhe të përcaktimit,
me ndihmën e kolonave C18, dha rifitime shumë të ulëta, si rrjedhim nuk u konsiderua i
përshtatshëm. Për këtë arsye, për të studiuar nivelet e ulëta të këtyre medikamenteve në
matrica ujore, u rrit sasia e injektuar në KLPL (nëpërmjet modifikimit/rritjes së vëllimit
të “loop”-it).
Metoda e optimizuar u aplikua në shtatë mostra të mesatarizuara të ujit të pijshëm (të
rubinetit dhe të ambalazhuar), si dhe në tre mostra të marra në ujin e Lanës. Në mostrat e
ujit të pijshëm, si ato të rubinetit, edhe ato të ambalazhuar, mungonin barnat e panelit të
studiuar. Në mostrat e ujit të Lanës u gjetën amoksicilina dhe ampicilina, si dhe gjurmë
të tetraciklinës. Nivelet e amoksicilinës luhateshin nga 0.178 mg/L në 0.121 mg/L; të
ampicilinës luhateshin nga 0.122 mg/L në 0.073mg/l. Përqëndrimet e amoksicilinës dhe
ampicilinës vinin duke u zvogëluar nga mostra L1 (në afërsi të Brrylit) në mostrën L2 (në
Qendër të Tiranës), dhe në mostrën L3 ku ato u gjetën në nivele gjurmë. Me sa duket,
shkarkimi i ujërave të kolektorëve përgjatë Lanës, mund të ketë bërë hollimin e
përqëndrimeve. Tetraciklina u kap vetëm në nivele gjurmë ndërsa barnat e tjerë të panelit
nuk u dedektuan fare. Nivelet e ulëta lidhen edhe me faktin që mostrat u morën në stinë të
ngrohtë, sepse njihet aftësia e disa barnave, përfshirë këtu edhe antibiotikëve që të
përhapen më shpejt në temperatura të larta dhe detektohen më mirë në kohë të ftohtë.
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Mungesa e studimeve të plota të ndikimit që ka ekspozimi afatgjatë ndaj medikamenteve,
ka bërë që ato mos përfshihen në listën e 33 substancave prioritare të direktivës së
Parlamentit Europian mbi standardet mjedisore të cilësisë në fushën e politikave të ujit.
 Si përfundim, ky studim jep një metodë të përshtatshme dhe me kosto jo të lartë për
përcaktimin me KLPL-UV të një grupi barnash të përdorur në masë në vendin tonë, si:
amoksiciklina, ampicilina, tetraciklina, doksiciklina, atenololi, isosorbit mononitrati,
prednisoloni dhe deksametazon natrium fosfati. Rekomandohet që në të ardhmen të
zgjerohet paneli i studiuar me medikamente të tjera, gjithashtu të përdorur gjerësisht
në vendin tonë.
 Rekomandohet që për ujin e pijshëm të ketë monitorime të shpeshta nga organet
kompetente, në të katër stinët e vitit, dhe për mostrat e ujit të pijshëm mund të
përdoren edhe metoda me detektorë me ndjeshmëri të lartë si spektrometri i masës.
Deri tani analiza të tilla nuk janë bërë, sepse nuk kanë qenë të detyrueshme.
 Rekomandohet gjithashtu që të përmirësohet gjithë sistemi i shkarkimeve në ujërat e
Lanës, për gjithë qytetin e Tiranës.
 Ndërtimi/instalimi i impianteve të trajtimit të ujërave të shkarkimeve, ndonëse
efektiviteti i tyre për largimin e medikamenteve nuk është i lartë (WHO 2012).
 Përdorimi i medikamenteve tek pacientët në doza të arsyeshme (WHO Guidelines for
drinking-water quality - 4th ed. 2011)
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F.1 Kromatogramat e mara nga kërkimi isosorbitit,amoksicilinës, ampicilinës, atenololit
dhe tetraciklinës në mostrat e ujit të pijshëm.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7
Eluimi: isokratik;Kolona: C18 RP octadecilsilyl silikagel (25cm x 4.6mm x 5µm);Dedektimi: UV
λ = 220 nm;Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min;Temperatura: e dhomësVëllimi i njektuar: 200 µl
Koha e mbajtjes së isosorbitit standart: tR = 4.3’
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F.2.Kromatogramat e mara nga kërkimi i amoksicilinës dhe ampicilinës në tre mostrat e
ujit të Lanës

L1

L2

L3
Kushtet e eluimit: Dedektor UV ;λ =254 nm; Kolona: C18 RP octadecilsilil silikagel(25cm
x4.6mm x 5µm) Dedektimi: UV λ = 254 nm; Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ minTemperatura: e
dhomës;Vëllimi i njektuar: 200µl
tR= 3.7’ amoksicilina; tR= 13.3’ ampicilina
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F.3 Kromatogramat e mara nga kërkimi i tetraciklinës në tre mostrat e ujit të Lanës.

L1

L2

L3
Eluimi: isokratik; Kolona: L21 polimer (25cm x 4.6mm x5µm) ;Dedektimi: UV, λ = 270 nm
Shpejtësia e rrjedhjes: 1 ml/ min; Temperatura: 60 gradë; Vëllimi i njektuar: 200 µl
tR = 14.7’ tetraciklina
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Abstrakt. Prania e barnave në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore është një problem që
diskutohet vitet e fundit. Shumë pak dihet rreth pranisë, fatit, transportit dhe efekteve të
mundshme në jetën ujore dhe në shëndetin e njeriut. Në ditët tona metodat analitike janë
përmirësuar, duke përfshirë numër të madh medikamentesh, si dhe detektimin e niveleve të ulta të
tyre. Në këtë studim u optimizua një metodë e përshtatshme analitike e përcaktimit të tetë
barnave: amoksiciklina, ampicilina, tetraciklina, doksiciklina, atenololi, isosorbit mononitrati,
prednisoloni dhe deksametazon natrium fosfati, të cilët përdoren gjerësisht në vendin tonë. Për
këtë u përdor Kromatografia e Lengët me Presion të Lartë me detektor UV. U optimizuan kushtet
e eluimit të analitëve, duke i grupuar ata në tre grupe. U studiuan parametrat e performancës së
metodës, si kufiri i diktimit , ai i përcaktimit dhe ndjeshmëria e saj. Metoda e optimizuar u
aplikua në mostra të mesatarizuara të ujit të pijshëm të Tiranës, si dhe ujin e Lanës. Në mostrat e
ujit të pijshëm, mungonin barnat e panelit të studiuar. Në mostrat e ujit të Lanës u gjetën
amoksicilina dhe ampicilina, si dhe gjurmë të tetraciklinës. Mungesa e studimeve të plota të
ndikimit që ka ekspozimi afatgjatë ndaj medikamenteve, ka bërë që ato mos përfshihen në
Direktivën e Parlamentit Europian mbi standardet mjedisore të cilësisë në fushën e politikave të
ujit.
Fjalët kyç: kromatografi, barna, optimizim, kufiri i diktimit, kufiri i përcaktimit, direktivë

Abstract: The occurrence of drugs in surface water and groundwater has become a topic of
increasing interest in recent years. Little is known about the occurrence, fate, transport and
possible health effects in humans and aquatic life. Nowadays, the analytical methods have been
improved, including a wide range of drugs and detecting even lower concentrations (ppm and
ppb). In this study, an appropriate analytical method was used to detect and quantify the target
compounds: amoxycillin, ampicillin, tetracycline, doxycycline, atenolol, diazepam,
dexamethasone sodium phosphate, prednisolone sodium phosphate and isosorbide mononitrate,
widely used in our country. High Pressure Liquid Chromatography with UV-detection was used.
The optimization of elution conditions was done, and the analytes were assembled in three main
groups. The method performance parameters was studied, like : LOD, LOQ, sensitivity, etc. The
method was applied in different pooling samples taken from Tirana tap water and Lana River.
None of the target analytes was found in tap water samples, but amoxicillin and ampicillin were
found in Lana River water samples. The lack of detailed studies of health effects of chronic lowlevel exposure to drugs, especially antibiotics over a lifetime, is the reason why no drug is
included in the Water Framework Directive lists of priority substances which are a significant
risk to the aquatic environment or humans.
Keywords: chromatography, drugs, optimization, LOD, LOQ. directive
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