UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
PROGRAMI “ANALIZA KIMIKE E LËNDËS DHE MJEDISIT”

ROLI I NDRYSHIMEVE TË ZINKUT DHE ZINK
ENZIMAVE TEK NËNA DHE FËMIJA GJATË
SHTATZANISË

Kandidati: M.Sc. Entela TRESKA

Udhëheqës Shkencor: Prof. Dr. Kozeta VASO

2014

Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
PROGRAMI “ANALIZA KIMIKE E LËNDËS DHE MJEDISIT”
Disertacion i paraqitur nga:
M.Sc. Entela TRESKA
Për marrjen e gradës shkencore
DOKTOR I SHKENCAVE
Tema: “Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë
shtatzanisë”
Udhëheqës shkencor: Prof. Dr. Kozeta VASO
Mbrohet më datë…………………….………………………………….…….para jurisë
…………………………………………………….………………
………………………………………………………...………….
…………………………………………………………................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tiranë 2014

i

Kryetar
Anëtar (Oponent)
Anëtar (Oponent)
Anëtar
Anëtar

Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

PARATHËNIE
Ideja e ndërmarrjes së një studimi mbi rolin e zinkut dhe zink-enzimave, më ka lindur
gjatë punës 5 vjeçare pranë Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”, në ambjentet e “Qendrës së Diagnostikës Molekulare dhe Kërkimeve
Gjenetike”, në Tiranë. Eksperienca e grumbulluar mbi ekstraktimin e mostrave të gjakut,
përgatitjen e serumit, analizën e sëmundjeve gjenetike si anemia apo talasemia si dhe
faktin se ulja e përqendrimit të zinkut, si një element që ndihmon në mbajtjen e
integritetit strukturor të proteinave, rrit lehtësisht përqindjen e lindjeve premature, më
lanë të kuptoja se sa e rëndësishme është analiza e mikronutrientëve, hekur, zink gjatë
shtatzanisë.
Ekzistojnë studime të shumta në lidhje me zinkun, në fushën e dermatologjisë,
pathologjisë së përgjithshme, në fushën gjinekologjike si dhe në kirurgji, në trajtimin e
plagëve operatore; ndërsa në fushën e obstetrikës, në vendin tonë ka patur studime më të
pakta. Studimi mbi rolin e zinkut dhe zink-enzimave, është një temë e parrahur, prandaj
dhe jep kontributin e tij në njohjen e metodave, aparaturave, rëndësisë dhe
problematikave që paraqet analiza e zinkut dhe enzimave përkatëse, në periudhën nga
tremujori i parë e deri në tremujorin e tretë të shtatzanisë, si dhe vë në dukje rëndësinë e
kryerjes së ekzaminimeve dhe kontrollin e vazhdueshëm të grave shtatzëna.
Eksperienca e punës, trajnimet dhe kualifikimet e ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërie,
si dhe studimi në fushën e obstetrikës dhe diagnozës prenatale, benë që unë të realizoja në
kompleksitet përpunimin e mostrave në matrica të lëngshme, analizën e zinkut me
metodën e Absorbimit Atomik, Kolorimetrisë, Fluoreshencës me Reflektim Total me
Rreze X; analizën e enzimave me metodat përkatëse, përpunimin e të dhënave, si dhe
nxjerrjen e rezultateve të studimit.
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SHKURTIME FJALËSH
AAS

Spektroskopi me Absorbim Atomik

TXRF

Fluoreshenca e Rrezatimit X me Reflektim të plotë

ARN

Acidi Ribonukleik

ADN

Acidi Desoksi-Ribonukleik

ALP

Fosfataza Alkaline

GGT

Gama Glutamil Transferaza

Amy

Amilaza

GPT

Glutamat Piruvat Transaminaza

AST

Aspartat Transaminaza

CK

Kreatinë Kinaza

LDH

Laktat Dehidrogjenaza

ALT

Alaninë Transaminaza

ALAT

Alaninë Amonitransferaza

ATP

Adenozinë Trifosfat

ADP

Adenozinë Difosfat

CPK

Kreatinë Fosfokinaza

PCr

Kreato-fosfokreatinë

GAA

Acidi guanidinoacetik

AGAT

Argininë-glicinë aminotransferaza

SAMe

S-adenozil-metioninë

GAMT

Guanidino-adenozil-metiltransferaza

SAHe

S-adenozil homocistinë

Crn

Kreatininë

DHT

Dehidro-testosteron
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PL

Lipaza pankreatike

HPL

Lipaza pankreatike e njeriut

AP

Aminopeptidaza

Gly

Glicinë

Cys

Cisteinë

GSH

Glukation

Asp

Aspartat

Glu

Glutamat

SDS

Dodecil sulfat natriumi

Zn

Zink

Path

Pathologji e barrës

Gjin

Gjinekologji

Obst

Obstetrikë

I.SH.P.

Instituti i Shëndetit Publik

I.F.B.

Instituti i Fizikës Bërthamore

Term

Fundi i shtatzanisë

Prim

Primipare

Sek

Sekondipare

Terc

Tercipare

Plur

Pluripare
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I. HYRJE
Meqënëse zinku është një përbërës shumë i rëndësishëm i enzimave të ndryshme dhe
ndihmon në mbajtjen e integritetit strukturor të proteinave si dhe në rregullimin e
pasqyrimin e gjeneve, u pa e domosdoshme ndërmarrja e një studimi me temë “Roli i
ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë”. Ky
studim paraqet rolin mikronutrientëve (zink, hekur, etj) efektivitetin e tyre, dhe rëndësinë
e përdorimit të zinkut dhe zink enzimave në shtatzani. Studimi është i fokusuar te
përqëndrimi i zinkut maternal (i nënës) si dhe te lidhja e tij me zhvillimin e shtatzanive
me risk, që janë zakonisht pasojë e anemisë së shkaktuar nga nivelet e ulta të hekurit apo
zinkut në serum.
Nëpërmjet këtij studimi është synuar:
·
·
·
·
·

Monitorimi i përqendrimit të zinkut në serumin e grave shtatzëna, nga tremujori i
parë deri në tremujorin e tretë të shtatzanisë,
Krahasimi i nivelit të përqendrimit të zinkut te gratë me shtatzani me risk, me një
grup kontrolli, ku për këtë ka shërbyer grupi i grave shtatzëna normale,
Shprehja e një korelacioni midis niveleve të zinkut dhe zink enzimave, në serumin
e grave shtatzëna,
Zbulimi i rasteve të grave shtatzëna me deficiencë të zinkut,
Identifikimi i problemeve serioze dhe arsyeve të rezultateve të ndryshme nga
normalt laboratorike.

Puna laboratorike për këtë studim u krye në:
·
·
·
·
·

Institutin e Fizikës Bërthamore, me metodën e Fluoreshencës me Rreze X, me
Reflektim të Plotë,
Laboratorin Klinik-Biokimik “PhD. Stelijan Buzo”, me metodën e Fotometrisë
(End-Point),
Institutin e Shëndetit Publik, me metodën e Spektroskopisë me Absorbim Atomik,
Laboratorin Klinik-Biokimik “Intermedika”, me metodën e Spektroskopisë me
Absorbim Atomik, për të krahasuar rezultatet e një laboratori tjetër,
Në “Qendrën e Diagnostikës Molekulare dhe Kërkimeve Gjenetike”, në Spitalin
Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, në Tiranë.

Përzgjedhja e rastësishme e mostrave të gjakut të grave shtatzëna, u krye në një periudhë
kohore nga Mars 2011 deri në Dhjetor 2012, pranë Spitalit Universitar ObstetrikGjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, Tiranë. Marrja e këtyre mostrave u bë me anë të
tubave të posatshëm me kokrriza, që nuk përmbanin antikoagulantë si EDTA apo
Heparinë, për shkak se mund të rezultonin në vlera të gabuara të rezultateve. Proçedura e
përgatitjes, përpunimit dhe ruajtjes së mostrave, u krye sipas instruksioneve përkatëse. U
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bë gjithashtu eliminimi i rasteve të mostrave të gjakut të hemolizuara, për të shmangur
rezultatet e gabuara në përqendrimin e zinkut dhe të enzimave përkatëse.
Teknikat e Absorbimit Atomik në laboratoret klinike, preferohen për shkak të
specificitetit dhe thjeshtësisë së tyre. Spektrometria e Absorbimit Atomik (AAS) është
një proçedurë spektroanalitike për përcaktimin kuantitativ të elementëve kimikë.
Përgatitja e mostrave zakonisht për këtë teknikë është e thjeshtë, dhe ka shumë rëndësi
forma kimike e elementit. Elementët në lëngjet biologjike si urinë apo gjak, zakonisht
maten pas një tretjeje të mostrës origjinale. U zbulua gjithashtu një metodë direkte
kolorimetrike e thjeshtë dhe një proçedurë e ndjeshme për përcaktimin e zinkut në serum,
duke përdorur një reagent që njihet si Nitro-PAPS. Zinku i dosocijuar nga proteinat, në
kushte të veçanta të fortësisë jonike, me kromogjenin Nitro-PAPS, jep një kompleks të
qendrueshëm me ngjyrë, ku intensiviteti i ngjyrës është në proporcion me përqendrimin e
zinkut në mostër. Nitro-PAPS është një reagent kolorimetrik shumë i ndjeshëm, që mund
të përdoret edhe për nivele të Cu, Zn, Co apo Ni. Një metodë tjetër që u përdor për
përcaktimin e zinkut në serum ishte Fluoreshenca me rreze X me Reflektim të Plotë, e
cila mund të konsiderohet si një analizë spektrokimike e zonave me rreze X. Është një
teknikë e lehtë në përdorim, e shpejtë, dhe një metodë me një kontroll me saktësi të lartë,
për një rang të gjerë aplikimesh. Fluoreshenca me rreze X, është shumë e përshtatshme
për investigimet që përfshijnë pjesën më të madhe të analizave kimike të elementëve
gjurmë >1ppm si: Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, La, Nb, Ni, Rb, Sc, Sr, Rh, U, V, Y, Zr, Zn etj.
U morën në konsideratë 8 enzima, ndër të cilat: Fosfataza Alkaline, e analizuar me
metodën Beckman Synchron LX 20; Amilaza, analizuar me metodën kinetike me kitin
Abcam 102523, Gama Glutamil Transferaza, analizuar me metodën enzimatike Activity
Colorimetric Kit; Laktat Dehidrogjenaza, analizuar me metodën Color EndPoint;
Kreatinë Kinaza, analizuar me metodën enzimatike Max Discovery; Aspartat
Transaminaza, analizuar me metodën Color EndPoint ITDox; Glumatat Piruvat
Transaminaza, analizuar me metodën Color EndPoint Max Discovery; si dhe Lipaza,
analizuar me metodën Beckman Coulter AU.
Pas marrjes së rezultateve nga laboratoret përkatëse, u bë diferencimi i pacienteve, të
ndara sipas grupeve të ndryshme: sipas moshës së nënës, moshës së fetusit, numrit të
lindjeve, diagnozave të shtrimit të nënës etj. Pas kryerjes së përpunimeve statistikore me
metodat përkatëse si dhe interpretimit të të dhënave të marra nga laboratoret, u arrit në
identifikimin e grave shtatzëna me deficiencë të zinkut, si dhe në krahasimin e tyre me
një grup kontrolli për të verifikuar rezultatet e marra.
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KAPITULLI 1
RËNDËSIA E MIKRONUTRIENTËVE DHE NDIKIMI I TYRE NË
SHËNDETIN E GRAVE SHTATZËNA
1.1 Mikronutrientët dhe influenca e tyre në shtatzani*
Shtatzania në zhvillim është periudha e rritjes së kërkesave metabolike, me disa
ndryshime në psikologjinë e grave dhe nevojave në rritje të fetusit. Gjatë kësaj kohe,
ruajtja apo marrja inadekuate e vitaminave ose mineraleve, të referuara bashkarisht si
mikronutrientë, mund të kenë efekte të ndryshme tek nëna, si anemi, hipertension,
komplikacione të lindjes, e për më tepër mund të preket fetusi, duke rezultuar në lindje
premature, keqformime kongenitale si dhe në zhvillim anormal të organeve. Natyra
kryesore e mikronutrientëve është njohur përmes identifikimit të kushteve klinike, të
lidhura me deficiencën e rëndë të mineraleve apo vitaminave të veçanta. Mikronutrientët
mund të kenë bashkëveprime negative apo pozitive, në lidhje me efektet biologjike, ku
këto bashkëveprime mund të mos jenë të njëjta për të gjitha pasojat e mundshme të
deficiencës.
Një meta-analizë, ka vlerësuar efektet e suplementeve antenatale të mikronutrientëve dhe
ka treguar një ulje të riskut të lindjeve me peshë të vogël, si dhe një përmirësim të peshës
së lindjes, në krahasim me suplementet e hekurit apo acidit folik.
Mineralet dhe elementët gjurmë si zinku, bakri, hekuri, seleni, magnezi, kalciumi dhe
shumë mikronutrientë të tjerë, kanë një influencë domethënëse në shëndetin e grave
shtatzëna si dhe në rritjen e fetusit (Black RE. 2001). Në vendet në zhvillim, prevalenca e
anemisë me deficiencë të hekurit në gratë shtatzëna, varion nga 35% në 75%, dhe njihet
si problemi nutricional më i zakontë në botë (World Health Organization, 1992). Marrja
inadekuate e zinkut është shumë e rëndësishme për tremujorin e parë të shtatzanisë, në të
cilin formohen organet. Që prej faktit se mishi i kuq është burimi më i mirë i zinkut,
mund të jetë shumë e vështirë për vegjetarianët të marrin sasira të mjaftueshme të tij.
Një suplement që përmban 15mg zink është i nevojshëm në shtatzani. Rëndësia e zinkut
dhe e mikronutrientëve të tjerë në lidhje me rezultatin e shtatzanisë, ka qënë thelbi i
shumë studimeve. Deficienca maternale e rëndë e zinkut, shfaqej e lidhur me abortin
spontan dhe keqformimet kongenitale, ndërsa forma e lehtë e deficiencës së tij, e lidhur
me lindjet e fëmijëve me peshë të ulët, si dhe me lindjen preterme (Schol TO et al, 1992).
Për më tepër, ulja e zinkut në plazëm është raportuar se korrelon me komplikacionet e
shtatzanisë si, barra e zgjatur, hipertensioni dhe hemorragjia postpartum. Për shkak se
gratë shtatzëna, veçanërisht në vendet e zhvilluara, janë konsideruar si një grup me rrezik
të lartë të deficiencës së hekurit dhe zinkut, suplementet maternale të zinkut janë
sugjeruar nga grupe të veçanta, si një intervent nutricional i mundur për të përmirësuar
rezultatin e shtatzanisë (Murphy JF et al, 1986). Në botë shtatzanitë me risk, janë
zakonisht të lidhura me aneminë e shkaktuar nga nivelet e ulta të hekurit në plazëm. Gjatë
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shtatzanisë, nevojat për hekur janë shumë të larta për të arritur kërkesat e fetusit dhe
placentës, por këto nuk mund të merren vetëm me dieta, (veçanërisht në vendet në
zhvillim ku dietat zakonisht nuk janë shumë të pasura me hekur), prandaj dhe
suplementet e hekurit janë të rekomanduara gjatë shtatzanisë. Gratë shtatzëna kanë
nevojë për 10g ekstra proteinë çdo ditë. Për shumicën e këtyre grave, një total prej 60g në
ditë, mund të arrijë nevojat proteinike. Shumë dieta vegjetariane janë të pasura në
proteina, megjithatë një dietë e tillë mund të jetë e vakët nëse në të nuk përfshin fasule,
arra si dhe produkte të sojës.
Gjatë tremujorit të parë, fëmija kërkon shumë pak kalori, gjë që është një lajm i mirë për
gruan; ndërsa gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë, nevojiten kalori ekstra. Në këtë kohë
fetusi rritet më shpëjt në përmasa dhe kërkon afërsisht një shtesë prej 300 kalori në ditë.
Gjatë tremujorit të dytë, trupi fillon të krijojë më shumë rruaza të kuqe gjaku, dhe kështu
rritet volumi i tij, pra kërkohet hekur ekstra. Në fakt gjatë shtatzanisë, hekuri duhet të jetë
dyfish pra nga 15mg në 30mg në ditë. Një suplement hekuri prej 30mg në ditë mund të
ndihmojë në parandalimin e deficiencës së tij. Nëse është e mundur hekuri nuk duhet të
merret bashkë me Kalciumin (Ca) apo Magnezin (Mg) pasi ulet absorbimi i tij. Hekuri
absorbohet mirë kur meret me ushqimet e pasura me Vitaminë C (lëng portokalli,
domate, brokoli etj). Suplemente të larta të tij mund të shkaktojnë probleme intestinale si
gazra, diarrhe, si dhe mund të interferojnë në absorbimin e zinkut. Vitaminat dhe
mineralet kanë influencë të rëndësishme në shëndetin e gruas dhe fetusit. Deficienca e
hekurit rezulton në anemi, gjë që mund të rrisë rrezikun e vdekjes nga hemorragjia gjatë
shtatzanisë; deficienca e acidit folik mund të çojë në pasoja hematologjike,
komplikacione të shtatzanisë si dhe keqformime kongenitale; ndërsa deficienca e zinkut
në disa raste është e lidhur me komplikacionet e shtatzanisë dhe lindjen, anomalitë
kongenitale, si dhe zhvillimin imunologjik të vonuar të fetusit*.
Megjithësë shumica e studimeve janë të fokusuara tek zinku dhe hekuri maternal si dhe
tek korrelacioni i tyre me shtatzanitë me risk, të tjerë kanë qënë të shqëtësuar për bakrin
dhe korrelacionin e tij me shtatzaninë dhe defektet e linjdes (Ladipo OA, 2000). Rëndësia
e bakrit në zhvillimin prenatal, u demonstrua së pari nga studimet e sëmundjeve tek
qengji dhe kafshët e tjera, gjë që karakterizohet nga anomali të ndryshme neurologjike,
skeletale dhe të indeve lidhëse.
Deficienca e bakrit, e shkaktuar nga marrja dietike e pamjaftueshme, është shumë e rrallë,
ndërsa deficienca e moderuar e bakrit, që i atribuohet shkaqeve dytësore si, faktorët
gjenetikë nutricionalë, bashkëveprimi i drogave etj, është shumë e zakontë dhe mund të
rezultojë në komplikacione të shtatzanisë*.

*Botuar në librin me temë “Zinc diagnostic tests, its deficiency and importance during
pregnancy”, ISBN 978-981-07-6447-0, Singapor 3013.
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1.2 Nutrientët esencialë dhe rëndësia e tyre në shëndetin e grave shtatzëna*
Disa prej nutrientëve esencialë më rëndësi gjatë shtatzanisë janë:
· Folatet
Folatet ndihmojnë në parandalimin e anomalive të lindjes si spina-bifida etj.
Rekomandohet të merret një suplement ditor të paktën 400µg, një muaj para
koncepsionit, si dhe gjatë tremujorit të parë të shtatzanisë.
· Kalciumi
Mban kockat të forta dhe të shëndetshme. Ushqimi ditor: qumësht, djathë, kos apo
qumësht soje i pasur me Kalcium.
· Omega 3
Zhvillon sistemin nervor qendror, zhvillon kockat dhe sytë e fëmijës para dhe pas lindjes.
Ushqimet: Peshk i yndyrshëm si salmoni, sardele, pulë, vezë, peshk ton etj.
· Jodi
Kërkohet për funksionim të shëndetshëm tiroid tek nëna dhe fetusi. Pamjaftueshmëria e
jodit mund të çojë në probleme neurologjike dhe të zhvillimit të trurit të fëmijës.
· Zinku
Kërkohet për rritjen e shpejtë të qelizave që ndodhin gjatë shtatzanisë. Ushqimet:
perimet, qumështi, drithëratt, frutat e detit etj.
· Vitamina C
Nivelet rriten në shtatzani për shkak të volumit të madh të gjakut tek nëna dhe fetusi.
Ushqimet: Frutat dhe perimet.
· Fibrat
Marja e tepërt e fibrave, e kombinuar me sasi të mëdha lëngjesh, ndihmon
konstipacionin. Ushqimet: buka, drithërat, perimet, frutat.
· Uji
Rekomandohet të pihen rreth 6-10 gota ujë në ditë.

*Botuar në librin me temë “Zinc diagnostic tests, its deficiency and importance during
pregnancy”, ISBN 978-981-07-6447-0, Singapor 3013.
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KAPITULLI 2
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM RRETH ZINKUT DHE
RËNDËSISË SË TIJ NË ORGANIZMIN E NJERIUT
2.1 Prezantimi me zinkun*
Zinku është një nutrient që njerëzve i duhet për të qëndruar të shëndetshëm. Ai gjendet
tek qelizat e trupit dhe ndihmon që sistemi imunitar të luftojë ndaj viruseve apo
baktereve. Trupi ynë ka nevojë për zink për krijimin e materialit gjenetik në të gjitha
qelizat, po ashtu dhe gjatë shtatzanisë dhe fëmijërisë, si dhe për tu rritur dhe zhvilluar në
mënyrë të përshtatshme. Zinku është quajtur “element gjurmë”, për shkak se sasira të
vogla të tij janë të nevojshme për shëndetin njerëzor. Si një ndër elementet e shumtë në
koren e tokës, ai gjendet në ajër, rërë dhe ujë si dhe është prezent në të gjithë ushqimet si
një element esencial në dietën e njerëzve.
Zinku i pamjaftueshëm në dietë mund të rezultojë në humbje të oreksit, apo në dëmtim të
sistemit imunitar. Nëse një grua shtatzënë nuk merr mjaftueshëm zink, fëmija e saj mund
të shfaqë vonesë në rritje. Roli i zinkut në shëndet është si një kontribues në veprimin e
enzimave, esencial për rritjen dhe riprodhimin si dhe mbështetës i funksionit imuninar.
Te njerëzit, zinku është një koofaktor për më shumë se 100 enzima, sidomos
metaloenzima, si dhe një aktivator i shumë enzimave të rëndësishme në transportin e
dioksidit të karbonit në gjak. Zinku është një acid i mirë i Lewis-it, duke e bërë atë një
agjent katalitik të dobishëm në reaksionet enzimatike dhe në ato të hidroksilimit, e për më
tepër, zinku ka një gjeometri koordinimi fleksibël, duke i lejuar enzimat ta përdorin atë
për të ndryshuar konformacionin si dhe të performojnë reaksionet biologjike*.
2.2 Historia e zbulimit të zinkut
Megjithëse komponimet e zinkut janë përdorur për të paktën 2500 vjet në prodhimin e
tunxhit, ai nuk ishte i njohur si një element deri vonë. Zinku metalik (figura 2.1) u
prodhua fillimisht në Indi në 1400-ën duke nxehur ZnCO3 me një copë leshi. Zinku u
rizbulua nga Andreas Sigismund Marggraf në 1746 duke nxehur ZnCO3 me qymyr druri.
Sot, prodhohet përmes elektrolizës së tretësirës ujore të sulfatit të zinkut (ZnSO4).

*Paraqitur në konferencën Gyn-Monaco, prezantimi me temë “The investigation of maternal zinc
status during pregnancy”, Monte Carlo, Francë, 2013.
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a)

b)

Figura 2.1 a) dhe b) Aparenca e zinkut në dy forma të ndryshme
Afërsisht një e treta e zinkut metalik të prodhuar sot, përdoret në procesin e njohur si
galvanizim. Gjatë këtij procesi, një objekti që është subjekt i korrozionit, siç janë gozhdat
e hekurit, i jepet një mbulesë protektive zinku. Anoda të zinkut përdoren në sistemet e
protektimit katodik për të mbrojtur hekurin e ekspozuar nga korrozioni.
2.3 Disa nga vetitë e zinkut
Disa nga vetitë e zinkut paraqiten si më poshtë (tabela 2.1)
Tabela 2.1 Paraqitje e vetive të përgjithshme të zinkut
Zink
Zn
Ngjyrë e bardhë në blu
1746
Andreas Marggraf
E ngurtë
Metal
4
12
30
65.39 amu
419.58 °C (692.73 K, 787.24396 °F)
907.0 °C (1180.15 K, 1664.6 °F)

Emri
Simboli
Aparenca
Viti i zbulimit
Zbuluesi
Faza në temperaturën e dhomës
Klasifikimi i elementit
Nr periodik
Nr i grupit
Nr atomik
Masa atomike
Pika e shkrirjes
Pika e vlimit
5
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Nr i protoneve/elektroneve
Klasifikimi
Struktura kristalore
Densiteti në 293 K
Rrezatimi atomik (pm):
Volumi atomik (cc/mol):
Temperatura sipas Debye (K):
Elektronegativiteti sipas Pauling (kJ/mol):
Nr i oksidimit
Izotopet

30
Element kalimtar
Hekzagonale
7.133 g/cm3
138
9.2
234
1.65
2
21 (5 të qendrueshme, 16 të pa qendrueshme)

1s2
2s2 2p6
3s2 3p6 3d10
4s2

Konfigurimi elektronik

2.4 Përdorimet e zinkut dhe efektiviteti i tij
Disa nga rëndësitë e zinkut në shëndetin e njeriut janë të renditura si më poshtë:
1. I rëndësishëm në mbajtjen e shëndetshme të sistemit imunitar, trajtimin e të
ftohtit, parandalimin e infeksioneve respiratore, malarien dhe sëmundje të tjera të
shkaktuara nga parazitë. Deficienca e lehtë deri në atë të moderuar e tij mund të
mposhtë sistemin imunitar.
2. Në sëmundjen e syve të njohur si “degjenerim makular”, për “verbërinë e natës”
si dhe për kataraktet.
3. Përdoret gjithashtu në trajtimin e astmës, diabetit, presionit të lartë të gjakut etj.
4. Përdorime të tjera përfshijnë dëmtimet e rënda të kokës, Sëmundjen Alzheimer,
Sindromin Down, kolitin ulçerativ, si dhe ndihmon në shtimin në peshë tek
personat me çrregullime në ushqim si anoreksi.
5. Disa të tjerë e përdorin zinkun te infertiliteti i meshkujve, në osteoporozë, artritin
rheumatoid, dhembjet e muskujve të lidhura me sëmundjen e mëlçisë. Gjithashtu
përdoret dhe për drepanocitozën, si dhe çrregullimet gjenetike si akrodermatiti
enteropatik, talasemia apo Sëmundja Wilson.
6. Zinku aplikohet në lëkurë për të trajtuar aknet, lëkurën e rrudhur, apo për të
përshpejtuar shërimin e plagëve, pasi zinku është esencial për një lëkurë të
shëndetshme si dhe për mbajtjen e membranave mukozale. Një nivel adekuat
është gjithmonë i nevojshëm për shërimin e duhur të plagëve.
7. Atletët e përdorin zinkun për të përmirësuar performancën atletike dhe forcën.
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8. Citrati i zinkut përdoret si një pastë dhëmbësh për të parandaluar formimin e
gurzave.
Zinku është efektiv në:
· Parandalimin dhe trajtimin e niveleve të ulta të zinkut (deficiencës), e cila mund
të rezultojë në diarrhe të rëndë, kusht i cili e bën të vështirë absorbimin e ushqimit
nga zorra. Marja e zinkut nga goja apo në mënyrë intravenoze (IV), ndihmon në
rregullimin e niveleve të tij, por pëdorimi rutinë i suplementeve të zinkut nuk
është i rekomanduar.
Efektiv i pritshëm në:
· Uljen e diarrhesë në fëmijët me nivele të ulta të zinkut.
· Trajtimin e sëmundjes Willson, një çrregullim gjenetik i rrallë
Efektiv i mundur në:
· Uljen e kohëzgjatjes së ftohjes, kur meret nga goja si tableta, ndërsa kur përdoret
me sprucim nga hunda nuk e parandalon të ftohtin.
· Kockat e dobëta (osteoporozë). Marja e paktë e zinkut është e lidhur me masën e
ulët të kockave. Marrja e suplementeve të zinkut në kombinim me bakër, magnez
dhe kalcium, ul densitetin e kockave te grate në periudhën e menopauzës.
· Parandalimin e komplikacioneve të lidhura me drepanocitozën te njerëzit me
nivele të ulta të zinkut.
2.5 Rolet dhe funksionet e ndryshme të zinkut në organizëm
Zinku luan një rol të rëndësishëm në rritje dhe zhvillim, në funksionin neurologjik si dhe
në riprodhim. Në nivel qelizor, funksioni i zinkut mund të ndahet në tri kategori:
1. Katalitik
2. Strukturor
3. Rregullator (Cousins RJ, 2006)
1. Roli katalitik
Mbi 300 enzima varen nga zinku për aftësinë e tyre për të katalizuar reaksionet kimike.
Të tilla janë ato që gjenden në të gjitha klasat e enzimave (McCall KA, 2000).
2. Roli strukturor
Zinku luan një rol të rëndësishëm në strukturën e proteinave si dhe në membranat
qelizore. Një strukturë në formë gishti, e njohur si “Zinc finger”, stabilizon strukturën e
një numri proteinash. Bakri siguron aktivitetin katalitik për enzimën antioksidante
superoksid-dismutaza bakër-zink, ndërsa zinku luan një rol kritik strukturor. Struktura
dhe funksioni i membranave qelizore ndikohen gjithashtu nga zinku. Humbja e zinkut
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nga membranat, rrit ndjeshmërinë ndaj dëmeve oksidative si dhe përmirëson funksionin e
tyre (O’Dell BL, 2000).
3. Roli rregullator
Proteinat “Zinc Finger” rregullojnë shprehjen e gjeneve, duke vepruar si faktorë
transkriptimi. Zinku gjithashtu luan një rol në lidhjen qelizore dhe influencon çlirimin e
hormoneve dhe transmetimin e impulsive nervore.
Ndër funksionet fiziologjike më të rë ndë sishme të zinkut përmendim:
· Funksionin biokimik
Shërben si koofaktor për enzimat
· Funksionin qelizor
Zinku luan rol në rritjen dhe zhvillimin e qelizave, integritetin e membranës qelizore,
në rritjen e indeve si dhe në shërimin e plagëve.
· Funksionin endokrinologjik
Shërben në funksionimin e tiroideve si dhe në funksionimin pankreatik.
· Funksionin imunologjik
Në funksionimin e neurofileve, qelizave B dhe T.
· Funksionin neurologjik
Në memorie, në të parët dhe në të shijuarit.
· Funksionin hematologjik
Si një faktor koagulimi.
· Funksionin skeletal
Në mineralizimin e kockave.
2.6 Rëndësia e veprimit të zinkut me nutrientët
Zinku ka aftësi të veprojë me disa prej nutrientëve të mëposhtëm:
1. Me bakrin
Marrja e sasive të mëdha të zinkut (më shumë se 50mg në ditë) për një periudhë disa
javore, mund të interferojë në bio-disponueshmërinë e bakrit. Sasitë e larta të zinkut
shkaktojnë sintezën intestinale të një proteine bakër-lidhëse, me emrin metalotioneinë.
Kjo protein, vë në kurth bakrin brenda qelizave intestinale dhe parandalon absorbimin
8
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sistemik të tij. Më shumë sasira të zinkut nuk prekin absorbimin e bakrit dhe marja e lartë
e tij nuk e prek absorbimin e zinkut (King JC et al, 2006).
2. Me hekurin
Sulpementet (38-65mg në ditë hekur elementar) por jo nivelet dietike të hekurit, mund të
ulin absorbimin e tij. Ky bashkëveprim është shqetësues në menaxhimin e suplementeve
të hekurit gjatë shtatzanisë dhe laktacionit, dhe ka detyruar disa ekspertë të rekomandojnë
suplementet e zinkut te këto grupe të grave, që marrin më shumë se 60mg në ditë hekur
elementar (O’Brien KO, 2000).
3. Me acidin folik
Bio-disponueshmëria e folatit dietik, rritet nga veprimi i enzimave që varen nga zinku,
duke mundësuar një bashkëveprim midis zinkut dhe acidit folik. Në të shkuarën, disa
studime treguan se marrja e pakët e zinkut ulte absorbimin e folatit, ndërsa studime të
tjera treguan se suplementet e acidit folik rregullojnë përdorimin e zinkut te personat me
nivel të ulët të tij (Food and Nutrition Board, 2001). Megjithatë, studime të fundit
raportuan se, suplementimi me doza relativisht të larta të acidit folik (800mg në ditë), për
25 ditë, nuk e ndryshuan statusin e zinkut në një grup studentësh, të cilët u ushqyen me
dieta me zink të paktë (3.5mg/ditë), dhe niveli i marrjes së tij nuk e rregulloi përdorimin e
folatit në këtë studim (Kauwell GB et. al 1995).
4. Me Vitaminën A
Zinku dhe Vitamina A bashkëveprojnë në mënyra të ndryshme. Zinku është komponent i
një proteine retinol-lidhëse, një proteinë që është e nevojshme për transportin e Vitaminës
A në gjak. Zinku gjithashtu kërkohet për enzimën që konverton retinolin (Vitaminën A)
në retinal. Forma e fundit e vitaminës A, është e nevojshme për sintezën e rodopsinës, një
proteinë në sy që absorbon dritën dhe më pas përfshihet në përshtatjen e natës. Deficienca
e zinkut është e lidhur me uljen e çlirimit të vitaminës A nga mëlçia, gjë që mund të
kontribuojë në simptomat e verbimit të natës (Christian P, 1998).
Personat që janë në rrezik të deficiencës së zinkut dhe të uljes së çlirimit të Vitaminës A
janë:
· Fëmijët e lindur premature dhe ato me peshë të vogël,
· Fëmijët dhe adoleshentët,
· Gratë shtatzëna dhe ato në periudhën e laktacionit,
· Personat e keq-ushqyer përfshirë dhe ato me anoreksi,
· Individët me drepanocitozë,
· Personat me sëmundje inflamatore të zorrëve, përfshirë këtu dhe kolitin ulcerativ,
· Personat me sëmundje alkolike të mëlçisë,
· Persona, të cilë t përdorin mjekime që ulin absorbimin intestinal të zinkut,
· Personat mbi 65 vjeç,
· Vegjetarianët striktë.
9
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2.7. Metabolizmi i zinkut, rreziku dhe dëmet në shëndetin e njeriut
Zinku shfaqet në trupin tonë , dy kombinime proteinike të ndryshme:
1. Si një metaloenzimë, në të cilën zinku është pjesa integrale e një sistemi
enzimatik të rëndësishëm siç është anhidraza karbonike, për rregullimin e
shkëmbimit të dioksidit të karbonit CO2.
2. Si një kompleks metal-proteinë, në të cilën zinku lidhet lirshëm me proteinën, që
vepron si mbajtësi i tij dhe mekanizmi i transportit në trup (metalotioninë).
Zinku kalon në organizëm përmes tri rrugëve:
1. Orale
Zinku dhe kripërat e tij absorbohen nga trakti gastrointestinal. Ai shpërndahet në trup dhe
ekskretohet me anë të feçeve, me disa gjurmë që shfaqen në urinë. Thithja e kripërave të
tretshme mund të shkaktojë të përziera, të vjella etj (Brocks A, 1977).
2. Inhalacionit
Thithja e tymrave apo pluhurave, mund të rezultojë në një shije të ëmbël, tharje të fytit,
kollë, temperaturë, të vjella.
3. Dermale
Helmimi kronik ndaj ekspozimit të klorurit të zinkut, lidhet me dhembje të këmbëve,
lodhje, humbje të oreksit si dhe rënie në peshë.
4. Kontaktit me sytë
Pluhurat e zinkut janë irrituese dhe abrazive për sytë. Shumë kripra të zinkut si kloruret,
janë ekstremisht korrozive për indet oftalmike (Guillard O, 1979).
Zinku dhe dëmet në shëndetin e njeriut
Nëse marrim më shumë zink sa duhet, mund të jetë i dëmshëm. Shenjat e zinkut të tepërt
përfshijnë të vjellat, dhembje të stomakut, diarrhe, dhembje koke etj. Kur njerëzit marrin
sasira të larta të zinkut për një kohë të gjatë, ata zakonisht kanë probleme si nivele të
ulta të bakrit, apo imunitet të ulët. Nëse jemi të shëndetshëm dhe ushqehemi me një dietë
të balancuar, na duhen rrallë suplemente për të kompletuar nevojat e trupit për zink.
Duhet të kemi kujdes në marrjen e suplementeve, pasi shumë zink mund të jetë
potencialisht i dëmshëm për trupin tonë. Është raportuar se, marrja e më shumë se 50mg
zink (si nga dietat ashtu dhe suplementet) mund të çojë në një metabolizëm të
papërshtatshëm të bakrit, ndryshim të funksionit të hekurit si dhe ulje të funksionit imun.
Zinku është shumë i rëndësishëm për trupin tonë, dhe ne duhet të sigurohemi që të
marrim mjaftueshëm burime të ushqimeve të tij, për të kompletuar nevojat dietetike.
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Megjithatë si gjithmonë, marrja e tepërt e zinkut mund të na çojë në pasoja të rënda,
kështu që duhet të sigurohemi të marrim aq sa na duhet (tabela 2.2).
Tabela 2.2 Paraqitje e niveleve të zinkut në mosha të ndryshme*
Stadet

Limiti i Zinkut

O - 6 muaj
Bebet 7–12 muaj
Fëmijët 1–3 vjeç
Fëmijët 4–8 vjeç
Fëmijët 9–13 vjeç
Adoleshentët 14–18 vjeç
Të rriturit

4 mg
5 mg
7 mg
12 mg
23 mg
34 mg
40 mg

Cfarë ndodh nëse ne nuk marim zink mjaftueshëm?
Marrja e sasive të pamjaftueshme të zinkut shkakton vonesë në rritjen e fëmijëve,
zhvillim të vonshëm seksual te adoleshentët, si dhe impotencë te meshkujt.
Pamjaftueshmëria e zinkut shkakton rënie të flokëve si dhe humbje të oreksit. Shumë prej
këtyre simptomave mund të jenë shenja të problemeve të tjera sesa të deficiencës së
zinkut.

*Botuar në librin me temë “Zinc diagnostic tests, its deficiency and importance during
pregnancy”, ISBN 978-981-07-6447-0, Singapor 3013.
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KAPITULLI 3
DEFICIENCA E ZINKUT DHE RËNDËSIA E TIJ TE GRATË
SHTATZËNA DHE FËMIJËT
3.1 Koncepti i pamjaftueshmërisë (deficiencës) së zinkut*
Pamjaftueshmëria e zinkut, është një mungesë e sasisë së mjaftueshme të tij për të arritur
nevojat e sistemit biologjik. Mund të shfaqet si te kafshët ashtu dhe te njerëzit dhe është
pasojë e konsumit të pamjaftueshëm nga dieta, e cila mund të lidhet me keqabsorbimin,
akrodermatitin enteropatik, sëmundjen kronike të mëlçisë etj. Simptomat e
pamjaftueshmërisë akute të zinkut janë të ndryshme. Rezultatet klinike përfshijnë
impotencën, maturimin e vonuar seksual si dhe lezionet e syrit apo të lëkurës (Brooks WA
et.al. 2005). Pamjaftueshmëria e rëndë e zinkut është e lidhur me abortin spontan si dhe
keqformimet kongenitale, ndërsa pamjaftueshmëria e lehtë e tij, e lidhur me vonesën e
aktit të lindjes, si dhe me lindjen preterme. Zinku në nivel të ulët në serum, është
raportuar se korrelon me komplikacionet e shtatzanisë si hipertensioni apo hemorragjia
postpartum.
3.2 Prevalenca e deficiencës së zinkut
Në fakt një e treta e popullsisë së botës, është në rrezik të deficiencës së zinkut, duke
variuar nga 4-73 %, në varësi të shtetit përkatës. Deficienca e tij është faktori i pestë
kryesor i rrezikut në vendet e zhvilluara. Sigurimi i mikroushqyesve, përfshirë këtu
zinkun, është një ndër zgjidhjet më të shpejta të problemeve madhore globale të
identifikuara në “Marreveshjen e Kopenhagenit”, nga një panel internacional
ekonomistësh. Vlerësimet konservative, kanë treguar se 25% e popullsisë në botë, janë në
rrezik të deficiencës së zinkut (figura 3.1). Deficienca e zinkut në shtatzani mund të
ndikojë negativisht si te nëna ashtu edhe te fetusi. Një kontroll i shtatzanive me risk,
(kryesisht te nënat me akrodermatit enteropatik) , raportoi se nga çdo 7 shtatzani, kishte
një abort dhe 2 keqfunksione, dhe se fetusi human është gjithashtu i prekshëm ndaj
efekteve teratogjenike të deficiencës së rëndë të zinkut. Deficienca e zinkut mund të
interferojë në shumë sisteme të organeve të tjera, veçanërisht kur ndodh në kohën e një
rritjeje dhe zhvillimi të shpejtë, aty ku nevojat nutricionale janë të larta, si gjatë
fëmijërisë. Shumë studime kanë përcaktuar një terapi 10 ditore trajtimi me zink, gjë që
mund të reduktojë zgjatjen dhe theksimin e episodeve të diarrhesë, si dhe të ulë nevojën
për hospitalizim.
*Botuar në Librin e punimeve Proceedings, të “Konferencës Kombëtare të Kimisë, Kimia dhe
Zhvillimi Aktual i Vendit”, me temë “Ndikimi i zinkut në shtatzaninë normale dhe në atë
patologjike (anemitë e shtatzanisë)”, Tiranë 2011.
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Figura 3.1 Paraqitja e rajoneve me deficiencë të zinkut
Zinku është një mikronutrient esencial, por deficienca e tij është ndër më të përhapurat
dhe më problematiket në botë, veçanërisht në vende si India, Kina, Pakistani si dhe
Turqia (figura 3.1), ku toka nuk është shumë e pasur me zink, dhe drithë rat janë burimi
kryesor i marrjes së kalorive. Deficienca e zinkut është e zakontë në tipe të ndryshme
toke si argjila, tokat me rërë, në ato gëlqerore si dhe në tokat e varfëra me lëndë organike
dhe me pH të lartë. Koha e freskët dhe e lagësht, intensiteti i ulët i dritës, si dhe sasitë e
larta të azotit, fosforit apo bakrit në tokë, mund të intensifikojnë deficiencën e zinkut. Në
Kinë, deficienca e zinkut shfaqet në 50% të tokave bujqësore dhe prekin zakonisht orizin
dhe misrin; në Indi, tokat me deficiencë të zinkut zënë rreth 50% të zonave bujqësore dhe
janë një detyrim kritik i të ardhurave, dhe prodhimi i përgjigjet së tepërmi fertilizimit të
zinkut; në Turqi, të ardhurat dhe benefitet cilësore në grurë, kanë rezultuar nga përhapja e
përdorimit të plehut të zinkut, ku gjysma tokave ku rriten drithë rat janë me deficiencë të
zinkut. Studime të shumta kanë treguar se këto zona, janë zakonisht me deficiencë të
zinkut të përhapur te njerëzit.
3.3 Shkaqet dhe simptomat e deficiencës së zinkut
Disa prej simptomave të deficiencës së zinkut përfshijnë:
· Rënien e flokëve
· Lezionet e lëkurës
· Humbjen e indeve të trupit
· Mosfunksionimin e oganeve të ndryshme
· Aknet
· Anomalitë kongenitale, që çojnë në deficiencë të zinkut
· Anoreksinë
· Keqfunksionimin e organeve të të parit, nuhaturit dhe memories
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3.4 Grupet më të prekura nga deficienca e zinkut*
Grupet apo personat që janë në rrezik të lartë të deficiencës së zinkut renditen si më
poshtë:
1. Alkolistët
30-50% e alkolistëve kanë nivel të ulët të zinkut, pasi alkoli ul absorbimin dhe rrit
ekskretimin urinar të tij.
2. Vegjetarianët
Bio-disponueshmëria e zinkut është e lartë te mishi prandaj dhe absorbohet lehtë. Ndërsa
perimet dhe drithërat përmbajnë filate, që lidhin zinkun dhe pengojnë absorbimin.
3. Gratë shtatzëna dhe ato në periudhën e laktacionit
Një fetus në zhvillim, kërkon sasi të mëdha të zinkut, gjithashtu ka edhe një sasi të lartë
të tij që humbet përmes qumështit pas lindjes.
4. Personat me drepanocitozë (anemi falciforme)
Për arsye të panjohura, 44% e fëmijëve dhe 60-70% e të rriturve me drepanocitozë, kanë
nivele të ulta të zinkut.
5. Personat me sëmundje gastrointestinale
Kirurgjia gastrointestinale, koliti ulçerativ, si dhe semundje të tjera digjestive, mund të
ulin absorbimin e zinkut dhe të rrisin himbjet e tij nga trupi.
6. Personat që konsumojnë doza të larta të sulpementeve të hekurit
Hekuri mund të interferojë në absorbimin e zinkut dhe për ta reduktuar këtë efekt,
suplementet e hekurit duhet të merren midis vakteve, për ti dhënë kohë zinkut të
absorbohet ashtu si duhet.
3.5 Korrelacioni i deficiencës së zinkut me hemoglobinën dhe trajtimi i tij
Deficienca nutricionale e zinkut, mund të trajtohet duke marrë suplemente të zinkut dhe
duke rritur marrjen e tij përmes dietave. Ushqimet e pasura me zink janë farat e kungullit,
vezët, mishi, qumështi, kikirikat etj. Nëse dikush diagnostikohet me deficiencë të zinkut,
duhet të konsultohet me mjekun për të marrë dozën korrekte të suplementeve, pasi marrja
e tepërt mund të shkaktojë dhembje koke, dhembje barku etj. Lidhja e zinkut maternal
(Milnerovicz H, 2000), hemoglobinës dhe shtatzanisë, është përshkruar në dekadat e
kaluara nga shumë investigues. Njihet që gjendja e hemoglobinës dhe zinkut gjatë
shtatzanisë është kruciale për shëndetin e gruas dhe rritjen e fetusit.
*Botuar në Revistën Shkencore AKTET, e Institutit Alb-Shkenca, Vol VI, “The role of Zinc and its
deficiency in both anemia and normal pregnancy”, Prishtinë, Kosovë, (2013).
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Deficienca e mikronutrientëve mbetet një problem i madh te gratë në moshën e
riprodhueshmërisë në shumë vende në zhvillim (Ramakrishnan U. 2002). Një ndër
deficiencat më të zakonta të mikronutrientëve, është deficienca e zinkut. Thuhet se rreth
82% e grave shtatzëna në botë vuajnë ngakjo deficiencë . Organizata botërore e shëndetit
(WHO) ka raportuar se prevalenca e anemisë te gratë shtatzëna, në vendet e zhvilluara
dhe në ato në zhvillim, është përkatësisht 14% dhe 51%. Niveli i ulët i hemoglobinës në
shtatzani, lidhet me rritjen e sëmundshmërisë, infeksioneve, përqindjen e konsiderueshme
të vdekjeve maternale (për shkak të hemorragjisë antepartum dhe postpartum), lindjet
preterme, si dhe vdekshmërinë e lartë perinatale tek fëmijët.
3.6 Manifestimi klinik i deficiencës së zinkut dhe roli i tij te fëmijët
Zinku ë shtë përbërës i më shumë se 100 metaloenzimave dhe është esencial për rritjen,
sintezën e proteinave, si dhe sintezën e ADN-së dhe ARN-së. Zinku total i trupit është
2.3g, kryesisht me akumulim intraqelizor. Nivele të larta të tij gjenden në mëlçi, muskuj,
veshka si dhe kocka (Bhatnagar S. 2004). Tabela më poshtë paraqet sasinë e lejuar të
zinkut që rekomandohet në ditë për mosha të ndryshme.
Tabela 3.1 Paraqitje e sasisë së lejuar të zinkut*
Mosha
0-12 muaj
1-10 vjeç
> 11 vjeç

Sasia e lejuar e Zinkut në ditë (mg)
5
10
15

Për shkak se zinku kërkohet për shumë funksione të trupit, deficienca e tij mund të çojë
në një variete të gjerë të simptomave dhe manifestimeve klinike. Deficienca e zinkut
predominon te pacientët me keqabsorbim, marrje të varfër dietike, shtatzani, laktacion,
fëmijët me lindje preterme, si dhe te të moshuarit.

*Botuar në librin me temë “Zinc diagnostic tests, its deficiency and importance during
pregnancy”, ISBN 978-981-07-6447-0, Singapor 3013.
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KAPITULLI 4
TESTET DIAGNOSTIKE TË ZINKUT DHE RËNDËSIA E
KRYERJES SË TYRE
Kemi shumë opsione të testimit të deficiencës së zinkut si:
· Testi oral i zinkut
· Zinku në serum
· Zinku në plazëm
· Testi i tolerancës së zinkut
· Zinku në flokë
· Zinku në ekskrecionin urinar
4.1 Testi oral i zinkut
Dihet që të shijuarit dhe të nuhaturit varen nga sasia e zinkut në trupin tonë . Ne jemi të
aftë të kemi një ide të gjendjes së zinkut duke i dhënë pacientit një test me tretësirë
standarte të sulfatit të zinkut, për ta testuar dhe më pas krahasojmë rezultatet me
standartin e përcaktuar. Ky është një test shumë i shpejtë afërsisht 10 sekonda, dhe mund
të kryhet në dhomën e vizitave.
Proçedura dhe kushtet e punës
· U përgatit një tretësirë e sulfatit të zinkut në ujë të pastër, me një përqëndrim 1g/L
· Tretësira mund të mbahet përafërsisht 6 muaj në frigorifer, e më pas të derdhet
· Tretësira duhet të hiqet nga frigoriferi dhe të lihet në temperaturën e dhomës për 2
orë para se të kryhet testi
· Nuk duhet të hamë ushqime, apo të pimë duhan të paktën 1 orë para testit.
Kryerja e testit
Rreth 1-2 lugë çaji i këtij solucioni, shpërndahet në gojë për disa sekonda dhe më pas
mund të eliminohet.

Figura 4.1 Testi oral për përcaktimin e zinkut
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Standartet e përcaktuara
· Asnjë ndjenjë specifike e shijimit, tretësira ngjan si ujë. Kjo përcakton një
deficiencë madhore të zinkut.
· Nuk vihet re asnjë shije e menjëhershme, por pas disa sekondash duket si shije e
thatë apo metalike. Disa njerëz e përshkruajnë me sodën. Kjo përcakton një
deficiencë të moderuar të zinkut.
· Një shije e lëhtë por jo detyrimisht e pakëndëshme, që vihet re 10 sekondat e para.
Kjo përcakton një deficiencë minore të zinkut.
· Vihet re një shije e menjëhershme e pakëndshme. Personi ka nevojë të shpëlajë
gojën. Kjo tregon që nuk ekziston ndonjë deficiencë e zinkut.
4.2 Testi i zinkut në serum
Kjo është mënyra më e thjeshtë për të përcaktuar gjendjen e zinkut, por faktorët që mund
të shkaktojnë parregullsi janë të shumtë. Ato përfshijnë stresin, shtatzaninë si dhe
përqendrimin e ulët të albuminës etj (Bard A.J. 1985).
Kryerja e testit
Kryhet analiza e 250 µL mostër gjaku me Spektroskopi me Absorbim Atomik (AAS).

Figura 4.2 Paraqitje e serumit në gjak
4.3 Testi i zinkut në plazëm
Ky është testi më kryesor i kryer, për të përcaktuar deficiencën e zinkut. Megjithëse është
shumë i mirë në kapjen e deficiencës madhore, është i pandjeshëm ngaj deficiencës
minore, pasi marrja e zinkut, është ekstremisht shumë e ulët. Nivelet e zinkut në plazëm
mund të influencohen nga hipo apo hiper-proteinemia, infeksionet akute, stresi,
shtatzania, sëmundjet e mëlçisë si dhe nga anemia.
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4.4 Testi i tolerancës së zinkut
Testi mat ndryshimet në plazmën e zinkut, pasi ky i fundit është administruar në mënyrë
orale.
4.5 Testi i zinkut te flokët
Ky është një test që përdoret shumë shpesh në studimet kërkimore.
Kryerja e testit
Merret një mostër e flokëve rreth 0.5g, pritet afër skalpit në anën e prapme të kokës dhe
analizohet.

Figura 4.3 Paraqitje e deficiencës së zinkut te flokët
(në të majtë me deficiencë zinku)
4.6 Testi i zinkut në ekskrecionet urinare
Ky është nje test i pa-realizueshëm për shkak se rezultatet influencohen nga faktorë të
tjerë. Zinku lidhet me substanca të ndryshme si proteinat, dhe nëse ekskretohet një sasi e
tepërt e tyre, do të ndodhe dhe me zinkun po ashtu. Në stadet katabolike, sasitë e larta të
zinkut që çlirohen nga indet, mund të ekskretohen në urinë (Douglas B. 1983).

Figura 4.4 Testi i zinkut në ekskrecionet urinare
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KAPITULLI 5
PREZANTIMI ME ENZIMAT, KARAKTERISTIKAT DHE TIPET E
NDRYSHME TË TYRE NË ORGANIZMIN E NJERIUT
Përdorimi i enzimave në diagnostikimin e sëmundjeve, është një ndër benefitet më të
rëndësishme që vjen nga kërkimet shkencore intensive në biokimi, që prej vitit 1940.
Enzimat kanë siguruar bazat për fushën e kimisë klinike, dhe kanë qënë ndër të parat,
interesi enzimologjik i të cilave është shumëfishuar. Shumë metoda në literaturë, nuk
kanë përdorim të gjerë, dhe ka akoma fusha të kërkimeve mjekësore në të cilat, potenciali
diagnostik i reaksioneve enzimatike nuk është eksploruar akoma.
5.1 Origjina dhe zbulimi i hershëm i enzimave
Në 1850, Louis Pasteur, prezantoi një teori që glukoza tek majaja,
konvertohet në etanol nga fermentet. Ai tregoi gjithashtu se fermenti,
vepronte si një katalizator në procesin e fermentimit.

Fjala Enzimë, u shpik nga psikologu gjerman Wilhelm Kuhne në
1877. Enzimë do të thotë “në maja” (en-në; zyme-maja).

Në 1897 Eduard Buchner, zbuloi që fermentimi i glukozë s ishte i
mundur me enzimën “Zimazë”. Ai mori çmimin Nobel për kimi në
1907.

Ekzistenca e enzimave është njohur që prej një shekulli. Disa nga studimet e hershme u
kryen në 1835 nga kimisti Suedez, Jon Jakob Berzelius, i cili cilësoi veprimin kimik dhe
katalitik të tyre. Deri në vitin 1926, enzima e parë nuk ishte përfituar akoma në formë të
pastër, e shoqëruar nga James B. Sumner, nga Universiteti Cornell. Sumner, ishte i aftë të
izolonte dhe kristalizonte enzimën ureazë nga drithërat. Dy shkencëtarë të tjerë John H.
Northrop and Wendell M. Stanley, nga Instituti Rockefeller për Kërkimet Mjekësore,
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zbuluan një procedurë komplekse për izolimin e pepsinës. Kjo teknikë precipitimi, u
përdor për të kristalizuar enzima të ndryshme.
5.2 Koncepti mbi enzimat dhe aktivitetin e tyre
Enzimat janë substanca që gjenden në të gjitha qelizat e gjalla bimore apo shtazore.
Shumica e tyre janë proteina me struktura terciare ose kuaternare. Enzimat janë molekula
proteinike të energjizuara të domosdoshme për jetën.

Figura 5.1 Struktura e enzimave
Enzimat duhen për çdo reaksion kimik që ndodh në trupin tonë, janë të lidhura me
funksionimin e çdo organi të trupit dhe duhen nga vitaminat dhe mineralet për të
përmbushur shpërndarjen e tyre në trup. Enzimat shkatërrohen nga zierja dhe përpunimi i
ushqimeve. Enzimat janë proteina që katalizojnë reaksionet kimike. Në reaksionet
enzimatike, molekulat në fillim të procesit të quajtura substrate (figura 5.1), konvertohen
në molekula të ndryshme të quajtura produkte. Meqë enzimat janë selektive për substratet
e tyre dhe përshpejtojnë vetëm disa reaksione ndër shumë të mundura, vendosja e
enzimës në një qelizë, përcakton se cila rrugë metabolike ndodh në të. Si të gjithë
katalizatorët, enzimat punojnë duke ulur energjinë e aktivizimit (Ea+) për një reaksion,
pra duke rritur në mënyrë dramatike shkallën e reaksionit. Si rezultat, produktet formohen
më shpejt dhe reaksionet arrijnë gjendjen e tyre të ekuilibrit në mënyrë të shpejtë.

Figura 5.2 Mekanizmi i funksionit të enzimave
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Ashtu si të gjithë katalizatorët e tjerë, enzimat nuk konsumohen nga reaksionet që
katalizojnë dhe as nuk e ndryshojnë ekuilibrin e këtyre reaksioneve. Megjithatë enzimat
dallojnë nga katalizatorët e tjerë në faktin se ato janë shumë specifike për substratet e
tyre. Enzimat njihen se katalizojnë rreth 4000 reaksione biokimike (Bairoch A. 2000).
Aktiviteti i enzimave mund të preket nga shumë molekula. Inhibitorët, janë molekulat që
ulin aktivitetin e enzimave, ndërsa aktivuesit janë molekula që e rrisin aktivitetin. Shumë
droga dhe helme janë inhibitorë të enzimave. Aktiviteti ndikohet gjithashtu nga
temperatura, mjedisi kimik (si pH), si dhe përqëndrimi i substratit. Disa nga këto enzima
përdoren komercialisht si psh në sintezën e antibiotikëve. Enzimat janë kimikate
komplekse, që kontrollojnë reaksionet në organizmat e gjalla. Janë katalizatorë
biokimikë, që përshpejtojnë reaksione, që në të kundërt nuk do të ndodhnin shumë shpejt.
Pjesa kimike në të cilën punon enzima quhet substrat. Enzima kombinohet me substratin
për të formuar një kompleks enzimë-substrat jetë shkurtër (figura 5.3).

Figura 5.3 Formimi i kompleksit enzimë-substrat
Sapo ndodh reaksioni, kompleksi shkatërrohet në produkte dhe enzima.

Figura 5.4 Reaksioni i formimit të produkteve
Enzima mbetet e pandryshuar në fund të reaksionit dhe është e lirë të bashkëveprojë
sërisht me më shumë substrate.
5.3 Karakteristikat e enzimave
Ndër karakteristikat më të rëndësishme të enzimave përmendim:
·

Nuk ndryshohen nga reaksioni të cilin katalizojnë, nuk shfaqen si produkte
reaksioni, por rigjenerohen dhe reciklohen,
21

Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

·
·

·
·

Nuk e ndryshojnë pozicionin e ekuilibrit të reaksionit, kështu që nuk mund të
shtyjnë një reaksion që është i pafavorshëm energjikisht (jo spontan); ekuilibri do
të arrihet shumë shpejt në prezencë e enzimës,
Rrisin shpejtësinë e reaksionit, duke ulur energjinë e aktivizimit, apo duke ulur
energjinë e nevojshme për të formuar një kompleks reaktantësh, që është i aftë të
prodhojë produktet e reaksionit. Shpejtësia e reaksionit që katalizojnë, matet nga
sasia e produktit të formuar në njësinë e kohës,
Janë shumë specifikë për reaktantët apo substratet në të cilat veprojnë,
Shumica janë me natyrë proteinike, megjithëse është identifikuar një numër i
vogël i katalizatorëve të bazuar në ARN, të quajtura ribozome.

Figura 5.5 Grafiku i varësisë së energjisë ndaj progresit të reaksionit
5.4 Llojet e ndryshme të enzimave
Efekti i substratit varet nga tipi i enzimave (Nelson, 2005). Në përgjithësi kemi 6 lloje
enzimash:
5.4.1 Oksidoreduktazat
Janë enzima që transferojnë elektronet në formën e atomit të hidrogjenit. Alkol
dehidrogjenaza konverton alkolet primare në aldehide (figura 5.8).
+ NAD →

Figura 5.6 Formimi i aldehideve
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Në këtë reaksion, etanoli konvertohet në acetaldehid (etanal), kurse koofaktori NAD,
konvertohet në NADH. Me fjalë të tjera, etanoli është oksiduar dhe NAD është reduktuar.
5.4.2 Transferazat
Janë një grup enzimash, që katalizojnë reaksionet e transferimit të grupeve si transferimin
e një grupi atomesh nga një molekulë në një tjetër. Alaninë Aminotransferaza, zhvendos
grupin α-aminik midis alaninës dhe aspartatit.

Figura 5.7 Reaksioni i transferimit të grupeve
Transferaza të tjera zhvendosin grupet fosfate midis ATP dhe komponimeve të tjera,
mbetjet e sheqernave nga disakaridet etj.
5.4.3 Hidrolazat
Reaksionet e hidrolizës katalizohen nga hidrolazat. Këto janë enzima që transferojnë
grupe funksionore te uji. Këto enzima prishin lidhjet njëfishe, duke shtuar elemente të
ujit; fosfataza shkatërron lidhjen oksigjen-fosfor në estere fosfate (figura 5.8).

Figura 5.8 Reaksioni i hidrolizës
5.4.4 Liazat
Liazat, janë enzima që zhvendosin grupet tek lidhjet dyfishe apo nga lidhjet dyfishe.
Grupet funksionore të transferuara nga këto enzima liaza, përfshijnë grupet aminike, ujin
dhe amoniakun; dekarboksilaza zhvendos dioksidin e karbonit (CO2), nga α apo β-ketoacidet. Dehidrataza zhvendos ujin si tek fumaraza (figura 5.9).
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Figura 5.9 Zhvendosja e ujit te fumaraza

Deaminaza zhvendos amoniakun, grupin aminik nga aminoacidet (figura 5.10).

Figura 5.10 Zhvendosja e grupit aminik nga aminoacidet
5.4.5 Izomerazat
Kjo tip enzime prodhon izomerë të molekulës, duke zhvendosur grupet e atomeve. Në
shumë reaksione biokimike, pozicioni i grupit funksionor, ndryshohet brenda në
molekulë, por kjo vetë, përmban numër të njejtë dhe lloje atomesh njësoj si në fillim.
Substrati dhe produkti i reaksionit janë izomerë (figura 5.11).

Figura 5.11 Ndryshimi i pozicionit të grupit funksionor
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5.4.6 Ligazat
Ligazat, janë enzima që katalizojnë reaksionet e kondensimit gjatë copëtimit të ATP-së,
për të formuar lidhje midis atomit të karbonit dhe ndonjë atomi tjetër karboni, squfuri,
oksigjeni apo azoti. Sintetazat, janë nënklasë e ligazave, që përdorin hidrolizën e ATP-së
për të drejtuar këtë formacion.

Figura 5.12 Reaksioni i kondensimit gjatë copëtimit të ATP-së

Më poshtë jepen të përmbledhura 6 grupet e enzimave, të shoqëruara me shembujt
përkatës si dhe reaksionet që ato katalizojnë.
Tabela 5.1 Klasat e enzimave dhe reaksionet që ato katalizojnë
Klasat
Oksidoreduktazat

Transferazat

Hidrolazat

Shembujt
Dehidrogjenaza,
Oksidaza,
Reduktaza,
Peroksidaza,
Hidroksilaza,
Oksigjenaza,
Katalaza
Kinaza,
Transaminaza,
Fosfomutaza,
Transaldolaza,
Transketolaza
Esteraza,
Peptidaza,
Fosfataza,

Reaksionet që katalizojnë

Transferimin e elektroneve (joneve hidrure
apo atomeve hidrogjen)

Reaksionet e transferimit të grupeve

Reaksionet e hidrolizës (transferimit të
grupeve funksionore te uji)
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Liazat

Izomerazat

Ligazat

Fosfolipaza,
Glikozidaza
Dakarboksilaza,
Aldolaza,
Liaza,
Dehidrataza
Izomeraza,
Mutaza,
Racemaza,
Epimeraza
Sintetaza,
Karboksilaza

Shtimin e grupeve te lidhjet dyfishe, ose
formimin e lidhjeve dyfishe nga zhvendosja e
grupeve
Transferimin e grupeve brenda molekulave,
per të krijuar format izomere

Formimin e lidhjeve, C-C, C-S, C-O dhe CN, nga reaksionet e kondensimit, të shoqë
ruara me copëtimin e ATP-së apo
koofaktorëve të ngjashëm.

5.5 Ndarja e enzimave në trupin e njeriut
Sipas një ndarjeje në trupin e njeriut, kemi 3 lloje enzimash që ruajnë organizmin e gjallë:
· Enzimat e ushqimit
· Enzimat digjestive
· Enzimat metabolike
5.5.1 Enzimat e ushqimit
Këto enzima janë prezente në të gjitha ushqimet e gjalla, si produktet bimore ashtu dhe
ato shtazore. Emrat e enzimave në përbërje të ushqimeve janë:
· Proteaza,
· Lipaza,
· Celulaza.
Këto enzima përmbajnë pjesëza aktive që ndihmojnë në shkatërrimin e yndyrnave,
proteinave dhe karbohidrateve në trup. Këto enzima gjithashtu ndihmojnë në mbajtjen e
një sistemi digjestiv të përshtatshëm, si dhe e ndihmojnë trupin tonë të prodhojë më
shumë enzima metabolike. Pepsina, është një enzimë me bazë shtazore që ndihmon në
digjestim, si dhe shë rben si një agjent anti-inflamator.
5.5.2 Enzimat digjestive
Këto enzima sekretohen nga trupi ynë dhe ndihmojnë në digjestimin (tretjen) e ushqimit.
Enzimat që ndihmojnë në digjestim janë:
· Amilaza. Enzimë që ndihmon në shkatërrimin e karbohidrateve. Gjendet në
pankreas, përshtymë, dhe në lëngjet intestinale.
· Proteaza. Ndihmon në digjestimin e proteinave. Është prezente në stomak, në
lëngjet pankreatike dhe ato intestinale.
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·
·

Lipaza. Lipazat ndihmojnë në digjestimin e yndyrnave. Gjenden në stomak,
lëngjet pankreatike si dhe në yndyrnat ushqimore.
Nukleaza. E prodhuar nga pankreasi, vepron te acidet nukleike si ARN dhe ADN,
për të prodhuar baza azoti dhe sheqer të thjeshtë.

5.5.3 Enzimat metabolike
Enzimat metabolike njihen si “shkëndija e jetës”, përshkrim i cili është plotësisht i
merituar. Pa këto enzima metabolike, jeta qelizore do të ishte e pamundur. Ato lëvizin në
të gjithë organet dhe zbatojnë shumë reaksione kimike në qelizat e trupit tonë.
Superoksid dismutaza një antioksidant, dhe katalaza një enzimë që shkatërron peroksidin
e hidrogjenit, janë 2 enzimat metabolike më të rëndësishme. Këto enzima janë
përgjegjëse për aktivitetet qelizore në çdo nivel, si dhe ndihmojnë që sistemi ynë ndijor të
përgjigjet në mënyrë të përshtatshme. Ka shumë enzima që nuk prodhohen nga trupi ynë
dhe duhet të suplementohen nga burime të jashtme, pra është shumë e nevojshme të
mbahet një dietë e shëndetshme. Ka funksione të panumërta të enzimave, përveç atyre që
përmendëm; gjaku ynë pengohet nga mpiksja në disa pjesë të trupit, nga një enzimë
fibrinolitike. Ka shumë reaksione kimike që ndihmojnë në funksionimin normal të trupit,
kështu që enzimat mund të quhen “heronjtë e fshehur” të një funksionimi të mirë të trupit
tonë .

Figura 5.13 Paraqitja e enzimave si çelësi i një shëndeti të mire*
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5.6 Specificiteti dhe benefitet e enzimave*
Një ndër vetitë e enzimave, që i bën ato kaq të rëndësishme si mjete të diagnostikimit dhe
kërkimeve shkencore, është specificiteti që ato shfaqin ndaj reaksioneve që katalizojnë.
Disa enzima shfaqin specificitet absolut, që është fakti se ato do të katalizojnë vetëm
reaksione të veçanta. Enzima të tjera janë specifike për një tip të veçantë të lidhjeve
kimike apo grupeve funksionore.
Në përgjithësi kemi 4 tipe të dallueshme të specificitetit të enzimave:
·
·
·
·

Specificiteti absolut – Enzimat katalizojnë vetëm një lloj reaksioni
Specificiteti i grupit – Enzimat do të veprojnë vetëm te molekulat që përmbajnë
grupe funksionore specifike si grupet aminike apo fosfate.
Specificiteti i lidhjes – Enzimat do të veprojnë vetëm në një tip të veçantë të
lidhjes kimike, panvarësisht nga pjesa tjetër e strukturës molekulare.
Specificiteti stereokimik – Enzimat do të veprojnë vetëm në një izomer të veçantë
optik apo sterik.

Megjithëse enzimat shfaqin shkallë të lartë specificiteti, si koofaktorë mund të shërbejnë
shumë apoenzima; NAD është një koenzimë për një numër reaksionesh dehidrogjenazë,
ku vepron si akseptor i hidrogjenit.
Disa nga benefitet e enzimave
Enzimat përfshihen në shumë funksione të trupit:
·
·
·

Duke shtuar enzimë në dietën tonë, ne mbështesim trupin në një nivel themelor.
Trupi ynë nuk mund të funksionojë pa enzima dhe ne kemi një rezervë të limituar
të tyre, sepse trupi nuk mund ti prodhojë të gjitha enzimat që na duhen.
Rekomandohet që çdokush të inkorporojë enzima në dietën e vet.
Enzimat janë të sigurta për tu marrë dhe për të ushqyer kafshët, megjithatë duhet
të ndjekim të gjitha direksionet e produktit që po përdorim.

*Botuar në librin me temë “Evaluating zinc and zinc enzymes, as important factors for a healthy
diet during pregnancy”, ISBN 978-981-07-8020-3, Sigapor 2013
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KAPITULLI 6
LISTA E ZINK-ENZIMAVE TË MARRA PËR STUDIM, RËNDËSIA
DHE KARAKTERISTIKAT E TYRE
Lista e Zink - Enzimave
Më poshtë jepet lista e enzimave të marra për studim, që përmbajnë zink apo që nxiten
nga mikronutrientët:
· Kreatine Kinaza (CK)
· Laktat Dehidrogjenaza (LDH)
· Fosfataza Alkaline (ALP)
· Amilaza (Amy)
· Gama Glutamil Transferaza (GGT)
· Aspartat Transaminaza (AST)
· Lipaza
· Glutamat Piruvat Transaminaza (GPT)
Sipas këtij studimi, këto enzima u ndanë në katër grupe të ndryshme:
1.
2.
3.
4.

Enzimat kardiake (Laktat Dehidrogjenaza dhe Kreatinë Kinaza)
Enzimat digjestive (Amilaza dhe Lipaza)
Enzimat kolestatike (Fosfataza Alkaline dhe Gama Glutamil Transferaza)
Enzimat e mëlçisë (Aspartat Transaminaza dhe Glutamat Piruvat Transaminaza)

6.1 Enzimat kardiake
Enzimat kardiake (CK dhe LDH) çlirohen nga qelizat e muskujve të zemrës, kur këto të
fundit dëmtohen (ataku i zemrës). Këto enzima, gjenden normalisht në nivele të ulta në
gjak (Fischbach 2009). Rritja anormale e tyre në sistemin e qarkullimit të gjakut, mund të
jetë indikacioni i vetëm i pranisë së një ataku në zemër. Mjeku do të testojë enzimat
kardiake, në një situatë ku dyshohet për një infarkt të miokardit. Pacientët që e dinë se
kanë pasur një atak, mund ti kenë të monitoruara enzimat kardiake disa ditë, deri sa
përgjigjia e dokumentuar të jetë përmirësuar.
Rëndësia e analizimit të enzimave kardiake
Studimi i këtyre enzimave bëhet:
· Për të përcaktuar nëse kemi një atak në zemër, dhembje në gjoks, të vjella,
djersitje si dhe rezultate anormale të elektrokardiografisë,
· Për të kontrolluar nëse ka dëmtime në zemrës pas një kirurgjie me by-pass,
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·

Për të përcaktuar nëse një procedurë si interventi koronar, apo një mjekim
tromboembolitik, ka përmirësuar me sukses rrjedhjen e gjakut nga një arterie
koronare e bllokuar.

Faktorët që ndikojnë në testimin e këtyre enzimave
Arsyet për të cilat nuk mund të kryhet ky test apo pse testi nuk është i dobishëm, janë të
shumtë . Ndër to përmendim:
· Sëmundje të tjera si distrofia muskulare, sëmundjet autoimune etj,
· Gjendje të zemrës si miokarditi apo edhe disa forma të kardiomiopatisë,
· Matjet emergjente, për të trajtuar problemet e zemrës si defibrilacioni,
· Mjekimet, veçanërisht injektimet në muskuj,
· Mjekimet që ulin kolesterolin,
· Abuzimi me alkolin,
· Ndonjë kirurgji apo dëmtim serioz i kohëve të fundit,
· Dëmtim të veshkave
6.1.1 Laktat dehidrogjenaza (LDH)
6.1.1.1 Koncepti mbi LDH
Laktat Dehidrogjenaza (figura 6.1) është një enzimë oksidoreduktazë, që gjendet në
shumicën e indeve. Ajo luan një rol të rëndësishëm në frymëmarrjen qelizore, proces nga
i cili, glukoza nga ushqimi, konvertohet në energji të përdorshme për qelizat tona.
Megjithëse LDH është e bollshme, nivelet të kësaj enzime në gjak janë të ulta.
Megjithatë, kur indet janë të dëmtuara nga një sëmundje, ato çlirojnë më shumë LDH në
sistemin e qarkullimit të gjakut. Gjendjet që shkaktojnë rritje të LDH në gjak përfshijnë
sëmundjen e mëlçisë, aneminë, traumat e muskujve, frakturat e kockave, kancerin si dhe
virusin HIV (Butt AA, 2002).

Figura 6.1 Struktura e Laktat Dehidrogjenazës humane
Edhe pse një test i LDH është i domodoshëm në diagnostikimin e dëmtimit të indeve,
teste të tjera janë të nevojshme për të lokalizuar vendndodhjen e dëmtimit. Një test i tillë
është ai i izoenzimave të LDH. Izoenzimat e LDH janë 5 lloje të enzimës LDH, që
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gjenden në përqendrime specifike, në organe dhe inde të ndryshme. Duke matur nivelin e
këtyre izoenzimave në gjak, mjekët mund të marrin një ide më të qartë mbi tipin,
vendndodhjen si dhe ashpërsinë e qëmtimit qelizor. LDH shndërron piruvatin, produktin
final të glikolizës, në laktat, ku oksigjeni mungon apo është në sasira të vogla.

Figura 6.2 Reaksioni i shndërrimit të piruvatit në laktat
6.1.1.2 Kinetika
Shkalla e përcaktimit të shpejtësisë në këtë reaksion, është shpejtësia e disocijimit të
NAD+ dhe NADH. Konvertimi i piruvatit në laktat me regjenerimin pauses të NAD+,
është shumë i favorshëm.

Figura 6.3 Shkalla e përcaktimit të shpejtësisë
6.1.2 Kreatinë Kineaza (CK)
6.1.2.1 Zbulimi i Kreatinës
Kreatina u zbulua si një ingredient i mishit në vitin 1832, nga shkencëtari francez
Chevreul. Fosfokreatina u zbulua në 1927, e ndjekur nga zbulimi i reaksionit të kreatinë
kinazës në 1937. Kreatina filloi të shitej tek konsumatorët si një suplement nutricional
atletik. Në vitet e fundit, kërkimet shkencore në këtë subjekt, kanë shkëputur vëmendjen
nga vlerësimi i performancës, te roli i kreatinës në kapacitetin funksional të muskujve
(Bong S. et. al. 2008). Kreatina është një substancë e njohur, dhe e disponueshme si një
suplement nutricional në shumë ushqime apo suplemente dietike. Përdoret zakonisht si
një produkt konsumi te shumica e të rinjve, që duan të rrisin performancën e tyre atletike.
6.1.2.2 Koncepti mbi Kreatinë Kinazën
Kreatinë Kinaza (CK) e njohur edhe si Kreatinë Fosfokinaza (CPK), është një enzimë
transferazë, e shprehur nga shumë inde dhe lloje qelizash. Ajo katalizon shndërrimin e
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kreatinës duke konsumuar adenozinë trifosfat (ATP), në kreatofosfokreatinë (PCr) dhe
adenozinë difosfat (ADP). Ky reaksion enzimatik është i kthyeshëm, kështu që ATP
mund të gjenerohet nga PCr dhe ADP (Wallimann T. et. al. 1992).
Klinikisht Kreatinë Kinaza, analizohet në testet e gjakut, si markues i infarkteve të
miokardit (atakeve në zemër), distrofisë muskulare etj.

Figura 6.4 Reaksioni i shndërrimit të Kreatinës në Fosfokreatinë
6.1.2.3 Vetitë dhe struktura
Kreatina është një komponim peptidik, i përbërë nga 2 aminoacide të njohura siç janë
Glicina dhe Arginina (Wallimann T. et. al. 1994), që kombinohen me njëra tjetrën, për të
formuar shtyllën e njohur si Guanidinoacetat. Struktura e kreatinës paraqitet më poshtë:

Figura 6.5 Struktura e Kreatinës dhe Fosfokreatinës
6.1.2.4 Sinteza e Kreatinës
Kreatina është një molekulë e vogël, e ngjashme më një aminoacid, si arginina apo lizina.
Ajo bashkëpunon me kreatinë kinazën, per të zbutur grumbullimin e ATP-së në indet
muskulore. Gjendet në trup, (afërsisht 95% e kreatinës totale të trupit, sasia e kreatinës në
të dyja format, e fosforiluar dhe jo e fosforiluar), me një përqendrim të lartë te indet
muskulore skeletale, dhe me sasi të ulta në tru, zemër etj. Kreatina mund të fitohet
gjithashtu nga dietat, duke ngrënë muskujt skeletalë të kafshëve apo të prodhohet në
mënyrë endogjenoze nga trupi (Wyss M. 2002).
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Sinteza e acidit guanidinoacetik (GAA)
Kreatina sintetizohet përmes një procesi me shumë shkallë, në zona të ndryshme të trupit,
dhe më pas transportohet te indet ku do të përdoret. Ky proces sintetizimi fillon te
veshkat me formimin e acidit guanidinoacetik (GAA) nga arginina dhe glicina. Reaksioni
katalizohet nga argininë-glicinë aminotransferaza (AGAT) dhe prodhon ornitinën si
produkt. Reaksioni është hapi që kufizon shkallën në sintezën e kreatinës. Pas formimit,
GAA transportohet në gjak nga veshka në mëlci (Nelson, 2000).

Figura 6.6 Sinteza e Acidit Guanidinoacetik te veshkat
Sinteza e kreatinës nga acidi guanidinoacetik
Në mëlçi, GAA metilohet nga S-adenozil-metioninë (SAMe), që është një donore e grupit
metil. Reaksioni katalizohet nga Guanidino-adenozil metiltransferaza (GAMT). Ky
reaksion enzimatik transmetilimi, formon kreatinë dhe S-adenozilhomocistinë (SAHe),
dhe konsumon më shumë SAMe se të gjithë reaksionet e metilimit të marra së bashku në
trup. Reaksioni midis GAA dhe SAMe është i katalizuar nga GAMT, për të formuar
kreatinë dhe SAHe (figura 6.7).

Figura 6.7 Sinteza e kreatinës në mëlçi
SAMe përmban një grup metilik të atakuar te një atom squfur, me një ngarkesë pozitive.
Ngarkesa positive, tërheq densitetin elektronik nga grupi metil, duke e lejuar atë të
deatakohet si një jon ekuivalent karbeniumi, dhe të transferohet në një jon me një çift të
vetëm elektronik, si atomi i azotit te GAA.
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Ky reaksion katalizohet nga guanidinoacetat-metiltransferaza (GAMT). Sapo formohet,
kreatina çlirohet në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe vihet në dispozicion për indet
muskulare.
6.1.2.5 Funksioni i Kreatinës te indet muskulare skeletale
Te indet muskulare skeletale, kreatina reagon me ATP per të formuar Fosfokreatinën,
ADP dhe një jon hidrogjen. Ky reaksion fosforilimi reversibël midis ATP dhe kreatinës,
është i katalizuar nga kreatinë kinaza. Reaksioni është i kthyeshëm dhe mund të ndodhë
në të dyja drejtimet, në varësi të nevojave të menjëhershme për ATP në qelizat muskulare

Figura 6.8 Reaksioni fosforilimit të kreatinë kinazës
Kreatinë Kinaza e njohur edhe si Fosfokreatinë Kinaza, është një lloj proteine që quhet
enzimë. Funksioni normal i kësaj enzime në qelizat tona, është shtimi i një grupi fosfat te
kreatinina, duke e kthyer atë, në molekulën Fosfokreatinë me energji të lartë, e cila digjet
si një burim i shpejtë energjie nga qelizat tona. Funksioni i Kreatinës është pjesë e
Kreatinë Kinazës (CK). Kjo enzimë , në përgjithësi është e lokalizuar në qelizat e
konsumimit dhe prodhimit të ATP-së . Në pjesën e prodhimit të ATP-së (siç është
mitokondria), ajo vepron në ndërtimin e Fosfokreatinës në qeliza, ndërsa në pjesën e
konsumit, në rivendosjen e ATP.
6.1.2.6 Degradimi i Kreatinës
Kreatina degradohet në mënyrë spontane në Kreatininë (Crn) në shkallën 1.6% të
Kreatinës totale në ditë. Ky është një proces i pakthyeshëm, që zë vend përmes
konversionit jo-enzimatik (Figura 6.9). Përmes degradimit joenzimatik të kreatinës,
formohet kreatininë dhe ujë. Një sasi e vogël e kreatininës, mund të shndërrohet në
Argininë apo Guanidinobutirrat. Kreatinina është e përshkrushme nga membranat,
përhapet jashtë indeve dhe ekskretohet nga mëlcia në urine, përmes filtrimit glomular.
Humbja konstante e kreatininës në këtë mënyrë, kompensohet nga individë të
shëndetshëm përmes sintezës endogjenoze apo gëlltitjes së kreatinës me anë të dietës
(Haake P. 1971).
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Figura 6.9 Konversioni jo-enzimatik i kreatinës
6.2 Enzimat digjestive
Enzimat digjestive, janë enzima që shkatërrojnë makromolekulat polimerike në blloqe
ndërtuese të vogla, në mënyrë që të lehtësojnë absorbimin e tyre nga trupi. Këto enzima,
gjenden si në traktin digjestiv të kafshëve ashtu dhe të njerëzve.
Enzimat digjestive janë të ndryshme dhe gjenden:
· në pështymë, të sekretuara nga gjëndrat e pështymës,
· në stomak, të sekretuara nga qelizat në brendësi të stomakut,
· në lëngjet pankreatike, të sekretuara nga qelizat ekzokrine,
· si dhe në sekrecionet intestinale.
Enzimat digjestive klasifikohen në bazë të substrateve me të cilat synojnë të lidhen:
· Proteazat dhe peptidazat, kthejnë proteinat në peptide të vogla dhe aminoacide
· Lipazat, konvertojnë yndyrnat në tri molekula acide yndyrore dhe një molekulë
glicerinë,
· Karboksidazat, konvertojnë karbohidratet si niseshteja dhe sheqeri, në sheqer të
thjeshtë siç është glukoza,
· Nukleazat, konvertojnë acidet nukleike në nukleotide.
Në sistemin digjestiv të njeriut, vendndodhja më e mirë e digjestimit, është aktiviteti oral,
stomaku dhe zorra e hollë. Enzimat digjestive sekretohen nga gjendra të ndryshme
ekzokrine përfshirë:
· gjëndrat e pështymës,
· qelizat sekretuese në stomak,
· qelizat sekretuese në pankreas,
· si dhe qelizat sekretuese në zorrën e hollë.
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Figura 6.10 Sistemi digjestiv që realizon tretjen
6.2.1 Amilaza
Amilaza është një enzimë që katalizon hidrolizën e amidonit në sheqerna. Ajo është
prezente në pështymën e njeriut, aty ku fillon dhe procesi kimik i digjestimit.

Figura 6.11 Amilaza e pështymës së njeriut.
(Joni Kalcium me ngjyrë të verdhë, joni Klor me ngjyrë të gjelbërt)
Ushqimet që përmbajnë amidon por pak sheqer, si orizi apo patatja, kanë një shije pak të
ëmbël pasi përtypen, sepse amilaza konverton një pjesë të amidonit në sheqer, në gojë.
Pankreasi gjithashtu bën që amilaza (α-amilaza) të hidrolizojë amidonin e dietës në
disakaride dhe trisakaride, të cilat konvertohen nga enzima të tjera në glukozë, për të
furnizuar trupin me energji.
I. α-amilaza
α-amilaza është një metaloenzimë, e paaftë për të funksionuar në mungesë të kalciumit.
Duke vepruar në vendndodhje të rastësishme rreth vargut të amidonit, α-amilaza
shkatërron vargun e gjatë të karbohidrateve. Për shkak se mund të veprojë kudo në
substrat, α-amilaza tenton të jetë më e shpejtë në veprim sesa β-amilaza (Ramasubbu N.
et. al. 1996).
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II. β-amilaza

Figura 6.12 Struktura e β-amilazës
Një formë tjetër e amilazës është β-amilaza, e cila sintetizohet gjithashtu nga bakteriet,
kërpudhat dhe bimët. β-amilaza katalizon hidrolizën e lidhjes së dytë α-glikozidike-1,4
(figura 6.12). Gjatë pjekjes së frutave, β-amilaza konverton amidonin në maltozë, duke
rezultuar në një shije të embël të frutave të pjekura. Të dyja, α-amilaza dhe β-amilaza,
janë prezente tek farat; β-amilaza është prezente në një formë inaktive, përpara rritjes,
ndërsa α-amilaza dhe proteaza shfaqen sapo fillon rritja. Amilaza e drithrave, është çelësi
në prodhimin e maltit. Shumë mikrobe gjithashtu, prodhojnë amilazën për të degraduar
amidonin jashtëqelizor. pH-i optimal për β-amilazën është 4.0 - 5.0 (Breslow R. 1986).
III. γ-amilaza
γ-amilaza ndan lidhjet glikozidike α-1,6, si dhe lidhjet e fundit glikozidike α -1,4 në anën
jo-reduktuese të amilazës dhe amilopektinës (figura 6.12). Gama-amilaza ka pH-in acid
më optimal të të gjitha amilazave, për shkak se është më aktiv në një pH rreth 3.
6.2.1.1 Reaksioni i amilazës
Tretja enzimatike e polisakarideve
Tretja e materialit dhe fermentimi, përfaqëson rrugën më të mirë drejt prodhimit të bioetanolit. Amilaza katalizon konvertimin e amidonit në glukozë (figura 6.13).

Figura 6.13 Konvertimi i amidonit në glukozë
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Amidoni është një përzierje e polimerëve polisakaride, amilozë dhe amilopektinë.
Amiloza përbëhet nga sheqerna të glukozës të lidhura me lidhje glikozidike α -1,4, ndërsa
amilopektina nuk ka vetëm lidhje glikozidike α -1,4 por edhe α -1,6. Në varësi të burimit,
amidoni është 20-25% amilazë dhe 75-80% amilopektinë. α-amilaza reagon përgjatë
zinxhirit të amidonit, duke hidrolizuar lidhjen glikozidike α -1,4, për të prodhuar një
kombimin të maltotriozës, maltozës, si dhe dekstrinës. pH-i optimal për α -amilazën është
6.7-7.0. β-amilaza, e cila punon nga ana e pjesës joreduktuese të polimerit, hidrolizon
lidhjen e dytë α – glikozidike-1,4, për të prodhuar maltozën. γ-amilaza punon gjithashtu
nga ana joreduktuese e amilazës, për tu kapur pas lidhjes α-glikozidike-1,4, për të
prodhuar glukozën, që gjithashtu mund të kapet pas lidhjes α -1,6 të gjendet në pektinë.
6.2.2 Lipaza*
Lipaza, është një enzimë që katalizon shkatërrimin apo hidrolizën e yndyrnave (lipideve).
Lipazat luajnë një rol të rëndësishëm në digjestimin, transportin dhe përpunimin e
yndyrnave dietike (si vajrat, trigliceridet, yndyrnat) pothuajse në të gjithë organizmat.
Gjenet që kodojnë lipazën, janë prezente në viruse të ndryshme (Girod A. et. al. 2002).
Shumica e lipazave veprojnë në një pozicion specifik të shtyllës së glicerinës në
substratin e lipidit; lipaza pankreatike e njeriut (HPL), që është enzima kryesore që
shkatërron yndyrnat dietike në sistemin digjestiv, konverton substratin e triglicerideve që
gjendet tek yndyrnat e gëlltitura, në monogliceride dhe 2 acide yndyrore. Ekzistojnë në
natyrë tipe të tjera përafërta me lipazën si, Fosfolipaza dhe Sfingomielinaza (Goni F.
2002), megjithëse janë zakonisht të trajtuara veçmas nga lipazat konvencionale. Disa
lipaza, shprehen me anë të ekskretimit të organizmave pathogjenikë gjatë një infeksioni.
Në veçanti Candida Abicans, ka një numër të madh të lipazave të ndryshme, që
mundësisht reflektohen në aktivitetin e plotë lipolitik, që mund të kontribuojnë në
persistencën dhe virulencën e C.Abicans te indet e njerëzve.

Figura 6.14 Struktura e amilazës te Candida Abicans
*Botuar në librin me temë “Evaluating zinc and zinc enzymes, as important factors for a healthy
diet during pregnancy”, ISBN 978-981-07-8020-3, Sigapor 2013
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6.2.2.1 Yndyrnat
Enzimat lipazë, konvertojnë yndyrnat në acide yndyrore dhe glicerinë. Digjestimi i
yndyrnave në zorrën e hollë ndihmohet nga bila, e cila formohet në mëlçi. Bila,
konverton yndyrën në pikëza të vogla, mbi të cilat enzima e ka më të lehtë për të punuar.

Figura 6.15 Mekanizmi i tretjes së yndyrnave
Ndryshimet në përdorimin e yndyrnave
Lipaza pankreatike (PL) është gjithashtu një kontributor në procesin e letargjisë. Në
kushtet e jo-letargjisë, lipaza pankreatike shfaqet vetëm në pankreas në konvertimin e
triacilglicerinës nga ushqimet, në glicerinë dhe acide yndyrore përmes hidrolizës.

Figura 6.16 Hidroliza e triglicerideve
Këto komponime mund të përdoren nga trupi si një burim energjie. Gjatë letargjisë,
aktiviteti i lipazës prodhohet në zona të tjera të trupit, si te indet e zemrës. Lipaza
pankreatike, përdoret më shumë gjatë këtij procesi, pasi është e aftë të funksionojë edhe
në temperatura më të ulta se norma e lipazave të tjera. Për shkak të varësisë së energjisë
së trupit të çliruar nga yndyrnat në të ftohtin e dimrit, ajo duhet të ketë një lipazë që të
jetë e zbatueshme në temperatura të ulta.
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6.3 Enzimat kolestatike dhe enzimat e mëlcisë*
Rëndësia e parë e Fosfatazës Alkaline (ALP) dhe Gama Glutamil Transferazës (GGT)
është që të shërbejnë si indikator të kolestazës. Kolestaza përfshin dëmtimin e rrjedhjes së
bilës, e cila mund të shkaktohet nga bllokime të traktit biliar, në brendësi apo jashtë
mëlçisë. Në një sistem normal, bila rrjedh nga mëlçia në duoden, dhe kjo bën që trupi të
jetë i lirë nga toksinat apo përbërje të tjera të mëdha, por kur kjo zonë është e bllokuar
ndodh kolestaza. Kur kolestaza është mjaft e rëndë, ajo mund të rezultojë në rritje të
bilirubinës në gjak. Vlera kryesore e këtyre enzimave, është ndjeshmëria e lartë e tyre për
këto keqformime, krahasuar me nivelet e bilirubinës në serum. Megjithëse Fosfataza
Alkaline është më pak se plotësisht specifike për këtë qëllim, aktiviteti i saj mund të
influencohet nga faktorë të tjerë të ndryshëm, ndërsa GGT, është në përgjithësi më
specifike dhe më e ndjeshme në shumë raste.
6.3.1 Fosfataza Alkaline*
Fosfataza Alkaline është një enzimë hidrolazë, përgjegjëse për të zhvendosur grupet
fosfat nga shumë tipe molekulash, përfshirë nukleotidet, proteinat dhe alkaloidet. Procesi
i zhvendosjes së grupit fosfat quhet defosforilim.

Figura 6.17 Struktura e Fosfatazës Alkaline
Ashtu si e sugjeron dhe emri, Fosfataza Alkaline është më efektive në mjedis alkalin.
Quhet ndonjëherë dhe fosfataza bazike (Tamas L. et. al. 2002). ALP është një
metaloenzimë jo-specifike, që hidrolizon shumë tipe të estereve fosfatike në një pH
alkalin, në prezencë të joneve Zink (Zn) dhe Magnez (Mg).
6.3.1.1 Reaksioni enzimatik i Fosfatazës Alkaline
Fosfataza Alkaline katalizon copëtimin e estereve në acide fosforike (Figura 6.18).
*Botuar në “Research Journal of Science and IT Management”,Vol 2, me temë “Direct
measurement of serum zink in pregnant women and its correlation to Alkaline Phosphatase”,
Singapor 2012.
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Figura 6.18 Reaksioni enzimatik i Fosfatazës Alkaline
ALP zhvendos grupin fosfat nga ADN apo ARN (figura 6.19). Ajo zhvendos gjithashtu
fosfatet nga nukleotidet dhe proteinat.

Figura 6.19 Zhvendosja e grupit fosfat nga ADN-ja
Kemi dy përdorime të rëndësishme të Fosfatazës Alkaline në ndryshimet e ADN-së.
1. Zhvendosjen e e grupit fosfat 5’ nga plasmidet apo agjentët bakteriofagë, që janë
penguar me anë të një enzime frenuese. Në reaksionet pasuese të ligazave, ky
trajtim parandalon vetë-ligimin e agjentëve, si dhe lehtëson ligimin e fragmenteve
të tjera të ADN-së tek agjentët.
2. Zhvendosjen e grupeve fosfat nga fragmentet e ADN-së, përpara emërtimit me
fosfatet radioaktive. Kinaza polinukleotide, është shumë më tepër efektive në
AND-në polifosforiluese, nëse fosfati 5’ është zhvendosur paraprakisht.
6.3.2 Gama Glutamil Transferaza (GGT)
Gama Glutamil Transferaza apo Gama Glutamil Transpeptidaza (GGT), është një enzimë
që transferon grupet funksionore γ-glutamil. Gjendet në shumë inde, më i dukshëm në
mëlçi dhe ka një rëndësi të madhe në mjeksi, si një markues diagnostikues (Tate SS.
1985). GGT katalizon transferimin e një pjese të γ-glutamilit të glutationit, në një
akseptor që mund të jetë një aminoacid, një peptid apo një molekulë uji. GGT luan një rol
kyç në ciklin e γ-glutamilit, një rrugë për sintezën dhe degradimin e glukationit dhe
drogës si dhe detoksifikues ksenobiotik. Evidenca të tjera tregojnë se GGT mund të
shfaqë një rol pro-oksidant, me efekte rregullatore në nivele të ndryshme në
transduksionin e sinjalit qelizor apo pathopsikologjinë qelizore (Dominici S. et. al. 2005).
Gjithashtu mund të përdoret si një indikator sensitiv në sëmundjet hepatobiliare.
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6.3.2.1 Mekanizmi i GGT
Ky mekanizëm shpjegohet si vijon:
Roli normal biologjik i GGT është për të rindërtuar glukationin, mjeshtrin antioksidant të
trupit. Glukationi (GSH) siguron mbrojtje natyrale kundër stresit të dëmshëm oksidativ.
Kur përqëndrimi i GGT është mbi nivelin normal, teprica e tij mund të katabolizojë
(degradojë) glukationin, duke shkaktuar nivel kritik të këtij antioksidanti të rëndësishëm
(figura 6.20). Kur glukationi varfërohet dhe mbeten vetëm sasira të pamjaftueshme për të
mbrojtur organet e trupit nga stresi oksidativ, fillon të shfaqet dëmtimi. Me kalimin e
kohës, procesi mund të çojë në cikël “të mbrapshtë” të qelizave ireversible, dëmtime të
indeve dhe ADN-së, si dhe së fundi në dëmtime të rënda të funksionit të organeve vitale e
deri në vdekje premature.

Figura 6.20 Mekanizmi i GGT
Specificiteti i organeve
GGT gjendet në mëmbranë si dhe në mikrozome si agregate. Një porcion i vogël (<5%)
gjendet në citoplazëm. Disgregimi dhe rritja e sintezës, rezulton në rritje të aktivitetit në
serum.Organet specifike në të cilat është e pranishme GGT janë:
· Trakti biliar – burim i aktivitetit të serumit, në shendët dhe sëmundje,
· Pankreasi, trakti gastrointestinal – GGT në serum nuk rritet në prezencë të
çrregullimeve që prekin këto inde,
· Veshka – GGT strehohet në urinë më tepër se në gjak,
· Gjendrat e qumështit – GGT ekskretohet nëpërmjet qumështit.
6.3.3 Aspartat Transaminaza (AST)
6.3.3.1 Koncepti mbi aminotransferazat / transaminazat
Aminotransferazat katalizojnë reaksionet midis aminoadiceve dhe një ketoacidi, në të
cilët, grupi aminik (NH2) i një aminoacidi, transferohet nga një molekulë donore te një
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molekulë akseptore. Në një transaminim, grupi NH2 i një molecule shkëmbehet me një
grup ( = O) të një molekule tjetër. Amoniacidi bëhet ketoacid, ndërsa ketoacidi bëhet
aminoacid. Transaminazat janë të rëndësishme në prodhimin e aminoacideve dhe matja e
përqendrimit të tyre të në gjak është e rëndësishme në diagnostikimin e shumë
sëmundjeve. Reaksioni midis acidit glutamik dhe acidit piruvik, për të formuar një acid
keto glutarik dhe alaninë, është i njohur si reaksioni i Glutamat Piruvat Transaminazës
(GPT).

6.21 Reaksioni i aminotransferimit
6.3.3.2 Njohuri mbi Aspartat Transaminazën
Aspartat Transaminaza (AST), një enzimë transferazë që njihet edhe si Aspartat
Aminotransferaza, është një enzimë transaminazë që varet nga piridoksal-fosfati. AST
katalizon transferimin reversibël të një grupi α-aminik, midis aspartatit dhe glutamatit, në
një metabolizëm aminoacid të një enzime të rëndësishme.

Figura 6.22 Struktura e Aspartat Transaminazës
AST (e njohur ndryshe SGOT) gjendet te një shumëllojshmëri indesh përfshirë mëlçinë,
muskujt, veshkën dhe trurin, dhe testohet klinikisht si një markues për shëndetin e
mëlçisë. AST çlirohet në serum kur ndonjë prej këtyre indeve dëmtohet. Niveli i AST
rritet në ataket e zemrës apo në dëmtimet muskulare (figura 6.23).
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Figura 6.23 Grafiku i varësisë së aktivitetit të enzimës ndaj ditëve
(pas fillimit të një infarkti kardiak)
AST gjendet në zemër, mëlçi, muskuj skeletal, pankreas, mushkri, rruazat e kuqe të
gjakut si dhe në indet e trurit. Kur sëmundja apo një dëmtim, prek këto inde, qelizat
shkatërrohen dhe AST çlirohet në sistemin e qarkullimit të gjakut. Sasia e kwsaj enzime
lidhet direkt me numrin e qelizave të prekura nga dëmtimi apo sëmundja, por niveli i
rritjes varet nga kohëzgjatja e testit të gjakut pas dëmtimit. AST në serum rritet 8 orë pas
dëmtimit qelizor, arrin pikun gjatë 24-36 orëve, dhe kthehet në vlerat normale brenda 3-7
ditëve (figura 6.23). Nëse dëmtimi qelizor është kronik (i vazhdueshëm), nivelet e AST
do të qëndrojnë të larta. Një ndër përdorimet më të rëndësishme të AST, është
disgnostikimi i atakut të zemrës apo infarkteve të miokardit. AST mund të asistojë në
përcaktimin e minutazhit dhe shtrirjes së një infarkti të hershëm të miokardit, megjithëse
është më pak specifike se CK apo LDH. Infarktet e miokardit si angina (dhembjet e
gjoksit), apo perikarditet (inflamacioni i perikardiumit, membrana që rrethon zemrën),
nuk e rrisin nivelin e AST. Çrregullime apo sëmundje të tjera në të cilat është i vlefshëm
përcaktimi i AST, përfshijnë pankreatitin akut, sëmundjet e muskujve, traumat, djegiet e
rënda si dhe infeksionet mononukleoze (sëmundjet infektive).
6.3.3.3 Funksioni i AST
Aspartat Transaminaza, katalizon interkonversionin e aspartatit dhe α-ketoglutaratit në
oksalacetat dhe glutamat (Kirch JF. et. al. 1984).
Reaksioni ka formën e mëposhtme:
Aspartat (Asp) + α-ketoglutarat ↔ Oxaloacetat + Glutamat (Glu)
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Figura 6.24 Reaksioni i interkonversionit i katalizuar nga AST
AST shërben si një kofaktor, për të transferuar grupin aminik nga aspartati apo glutamati,
te ketoacidi korrespondues. Transferimi i këtij grupi është krucial në degradimin e
aminoacideve dhe biosintezën e tyre (McPhalen CA. et. al. 1992).
6.3.4 Glutamat Piruvat Transaminaza (GPT)*
Alaninë Transaminaza ose ALT është një enzimë transaminazë (figura 6.25), e cila njihet
ndryshe edhe si Glutamik Piruvat Transaminaza në serum (SGPT), apo edhe Alaninë
Aminotransferaza (ALAT, ALT)

Figura 6.25 Struktura e Glutamat Piruvat Transaminazës
6.3.4.1 Reaksioni i Glutamat Piruvat Transaminazës
GPT katalizon transferimin e grupit aminik nga L-alanina në α-ketoglutarat. Produktet e
këtij reaksioni reversibël të transaminimit, janë piruvati dhe L-glutamati (figura 6.26).

*Botuar në librin me temë “Evaluating zinc and zinc enzymes, as important factors for a healthy
diet during pregnancy”, ISBN 978-981-07-8020-3, Sigapor 2013
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Figura 6.26 Reaksioni i Glutamat Piruvat Transaminazës
ALT (GPT) kërkon një koenzimë piridoksal fosfat, që konvertohet në piridoksaminë në
fazën e parë të reaksionit, kur një aminoacid konvertohet në një keto acid. ALT gjendet
në plazëm, në inde të ndryshme të trupit, por më shumë është i lidhur me mëlçinë dhe
katalizon të dy pjesët e ciklit të alaninës. Aminotransferaza përdor fosfat-5’-piridoksalin,
një derivat i Vitaminës B6. Piridoksali është gjithashtu i përfshirë në reaksionet e
dekarboksilimit të aminoacideve, si dhe zhvendosjes së vargjeve të tyre anësore. Ai është
kofaktori i përdorur nga fosforilaza glikogjene, megjithëse në këtë rast mekanizmi i
reaksionit është i ndryshëm. Aminotransferazat janë specifike për çdo lloj aminoacidi,
dhe prodhojnë α-ketoacidin korrespondues. Në përgjithësi, shumica pranojnë vetëm αketoglutarat apo oksalacetat si aminë akseptore, duke prodhuar respektivisht glutamat apo
aspartat. Shumë grupe aminike do të përfundojnë në glutamat/aspartat, që mund të
interkonvertohen nga Glutamat Piruvat Transaminaza.

Figura 6.27 Struktura e α-keto acideve dhe amino acideve
6.3.4.2 Cikli i alaninës
Aminotransferazat e muskujve përdorin piruvatin si një aminë akseptore, duke prodhuar
aminoacidin korrespondues Alaninë (figura 6.28).
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Figura 6.28 Struktura e Alaninës
Sapo çlirohet në sistemin e qarkullimit të gjakut, Alanina, kapet nga mëlçia, e cila e
transaminon atë në piruvat për tu përdorur në glukoneogjenezë. Glukoza e prodhuar në
këtë proces do të oksidohet në piruvat (dhe gradualisht në laktat apo CO2 në varësi të
kushteve) nga muskujt, duke kompletuar kështu ciklin e alaninës (figura 6.29). Çlirimi i
grupit aminik do të përdoret në sintezën e uresë. Rezultati tjetër i ciklit të alaninës është
transporti i azotit nga muskujt në mëlçi.

Figura 6.29 Dy forma të paraqitjes së ciklit të Alaninës
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Rritja e prodhimit të glukozës, formohet nga shkatërrimi i proteinave dhe konvertimi i
aminoacideve, ku predominon alanina, në struktura të karbonit, të cilat transformohen më
vonë në glukozë në mëlçi, duke rezultuar në humbje proteinike përfundimtare.
Transaminimi nuk jep çlirim të azotit nga aminoacidet, ai thjesht transferon grupet
aminike nga një variete e gjërë e aminoacideve, në 2-3 aminoacide (glutamat, aspartat
dhe alaninë). Deaminimi kryhet në pjesën më të madhe nga glutamat dehidrogjenaza, një
enzimë mitokondriale unike, për aftësinë e saj për të përdorur si NAD+ ashtu dhe NADP+
(figura 6.30).

Figura 6.30 Reaksioni i formimit të α-keto glutaratit
Azoti i çliruar nga reaksioni si amoniak, duhet të ekskretohet. Shumë gjallesa ujore e
ekskretojnë atë pa modifikim. Kafshë të tjera me më pak furnizim me ujë, konvertojnë
amoniakun në produkte më pak toksike, që kanë nevojë për më pak ujë të ekskretohen.
Një ndër këto produkte është urea. Arsyeja e toksicitetit të amoniakut nuk është kuptuar
akoma, por njihet se në përqëndrime të larta, amoniaku reagon me glutamatin duke dhënë
glutaminën, në një reaksion të katalizuar nga glutaminë sintetaza (figura 6.31).

Figura 6.31 Reaksioni i formimit të Glutaminës
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KAPITULLI 7
PJESA EKSPERIMENTALE
7.1 Objektivat e studimit
Meqënëse zinku është një përbërës shumë i rëndësishëm i enzimave të ndryshme,
ndihmon në mbajtjen e integritetit strukturor të proteinave si dhe në rregullimin e
pasqyrimin e gjeneve, u pa e domosdoshme ndërmarrja e një studimi me temë “Roli i
ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë”.
Ky studim paraqet rolin mikronutrientëve (zink, hekur, etj) efektivitetin e tyre, dhe
rëndësinë e përdorimit të zinkut dhe zink-enzimave në shtatzani. Studimi është i fokusuar
te përqëndrimi i zinkut maternal (i nënës) si dhe te lidhja e tij me shtatzanitë me risk,
kryesisht me rastet me anemi, të shkaktuara nga nivelet e ulta të hekurit apo zinkut në
serum.
Nëpërmjet këtij studimi është synuar:
1. Monitorimi i përqëndrimit të zinkut në serumin e grave shtatzëna, nga tremujori i
parë deri në tremujorin e tretë.
2. Krahasimi i nivelit të përqëndrimit të zinkut tek gratë me shtatzani jonormale, me
një grup kontrolli, ku për këtë ka shërbyer grupi i grave shtatzëna normale.
3. Shprehja e një korelacioni midis niveleve të zinkut dhe zink-enzimave, në
serumin e grave shtatzëna.
4. Zbulimi i rasteve të grave shtatzëna me deficiencë të zinkut.
5. Identifikimi i problemeve serioze dhe arsyeve të rezultateve, të ndryshme nga
vlerat normale laboratorike.
7.2.

Hapat e ndjekura gjatë punës në laboratoret përkatëse

Paraqitja e hapave të ndjekura gjatë punës në laborator ishte si vijon:
Pëzgjedhja e rasteve të
grave shtatzëna

Marrja e mostrave të
gjakut
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Ndarja e serumit të
mostrave

Ruajtja e serumeve në
vendin përkatës

Analizimi i mostrave në
laborator

Analiza e zinkut me
metodat përkatëse

Analiza e enzimave sipas
proçedurave

Grumbullimi i të dhënave

Përpunimi statistikor i të
dhënave

Paraqitja dhe interpretimi
i rezultateve

Figura 7.1 Hapat e ndjekura gjatë studimit
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7.3 Materialet dhe Metodat e përdorura
Puna laboratorike për analizën e zinkut dhe zink enzimave, u krye në:
1. Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, me metodën e Spektroskopisë me
Absorbim Atomik (VARIAN AAS-200),
2. Laboratorin Klinik-Biokimik “PhD. Stelijan Buzo” në Tiranë, me metodën e
Fotometrisë (End-Point),
3. Në Institutin e Fizikës Bërthamore në Tiranë, me metodën e Fluoreshencës së
Rrezatimit X me Reflektim të Plotë,
4. Qendrën e Diagnostikës Molekulare dhe Kërkimeve Gjenetike, në Spitalin
Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, në Tiranë.
Marrja e mostrave për këtë studim, zgjati që nga periudha Maj 2011 e deri në Dhjetor
2012, pranë ambjenteve të Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”, në Tiranë. Këto mostra u përzgjodhën në mënyrë krejt të rastësishme, dhe
grupet e marra për këtë studim rezultuan gra shtatzëna normale (grup kontrolli) dhe gra
shtatzëna me risk, nga tremujori i parë e deri në tremujorin e tretë të shtatzanisë. Gjatë
kësaj periudhe u studiuan kartelat klinike të këtyre grave shtatzëna, në ambjentet e
Kartotekës së këtij Spitali, për të diferencuar rastet sipas diagnozave të shtrimit, moshës,
gravidancës, vendbanimit etj.
Hapi i parë: Proçedura e marrjes së gjakut
Zakonisht gjaku merret nga vena, e cila u shpua me një age dhe gjaku u mblodh në një
shiringë. Pas kësaj proçedure, u hoq gjilpëra dhe zona u mbulua me një pambuk apo
ndonjë fashë për të ndaluar rrjedhjen e gjakut. Nga secila grua shtatzënë u mor rreth 2 ml
gjak (figura 7.2) në tuba (epruveta) të posatshme me kokrriza ose me xhel (figura 7.3 a
dhe b), që nuk përmbanin antikoagulantë si EDTA apo Heparinë. Në shumicën e rasteve,
për studimin tonë u përdorën tuba me kokrriza.

Figura 7.2 Marrja e gjakut te një grua shtatzënë pranë ambjenteve të Spitalit
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Pas marrjes së gjakut dhe mbledhjes në tubat e posatshëm, lindi nevoja e ndarjes së
serumit nga gjaku për t’u përdorur më pas për analizën e zinkut dhe zink enzimave me
metodat përkatëse. Për të përftuar serumin ndoqëm proçedurën si më poshtë, që është
edhe hapi i dytë për analizën e një komponenti në serum.

a)

b)

Figura 7.3 Epruvetat e përdorura në laborator për mbledhjen e gjakut
a) me xhel, b) me kokrriza
Hapi i dytë: Përgatitja e serumit
Pasi gjaku u hodh në epruvetat e posatshme që nuk përmbanin antikoagulantë (ose në
epruvetat Ependorff 1.5mL në rastin e centrifugave të papërshtatshme), u centrifugua për
10 minuta në 10.000 rrot/min me anë të centrifugës Biofuge Pico, Heraeus (figura 7.4).

Figura 7.4 Centrifugë Biofuge Pico
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Pas centrifugimit dukej qartë ndarja e serumit nga gjaku sediment, dhe mostra ishte në
formën e mëposhtme (figura 7.5):

Figura 7.5 Ndarja e serumit nga gjaku sediment
Më pas u pipetua serumi me anë të pipetave të graduara GILSON (figura 7.6) në epruveta
Ependorff 1.5 mL, të sterilizuara më parë në autoklavë (figura 7.7).

Figura7.6 Pipetat e graduara GILSON

Figura 7.7 Epruvetat Ependorff me serum

Këto mostra të serumeve të grave shtatzëna, u ruajtën me akull ose në temperaturën 4°C
(jo në ngrirje), për të qënë gati për t’u analizuar me metodat përkatëse si analiza e zinkut
apo zink-enzimave.
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7.3.1 Metodat e matjes së zinkut
7.3.1.1 Metoda me Absorbim Atomik*
I. Prezantimi me metodën
Në përgjithësi Spektroskopia e Absorbimit Atomik (AAS) është një proçedurë
spektroanalitike, për përcaktimin kuantitativ të elementëve kimikë*. Teknikat e
absorbimit atomik, preferohen për shkak të specificitetit dhe thjeshtësisë së tyre (James
BE. 1971). Kjo teknikë përdoret edhe për përcaktimin e përqendrimit të elementëve të
veçantë në mostrën që do të analizohet (Butrimovitz G.P. 1977). AAS u përdor fillimisht
si një teknikë analitike, dhe principet u theksuan në gjysmën e dytë të shekullit të XIX
nga Robert Wilhelm Bunsen dhe Gustav Robert Kirchhoff, që të dy profesorë në
Universitetin e Heidelbergut në Gjermani (Fernandez F.J. 1971). Meqë mostrat janë në
gjendje të lëngët ose të ngurtë, atomet e analitit apo jonet, duhet të avullohen në një vend
të nxehtë me flakë (Parker M.M. 1967).
II. Baza materiale e përdorur për analizë
Reagentët e përdorur
· Acid Klorhidrik (HCl) 1:1
· Grimca të zinkut metalik 99.99 %
· Standart komercial i zinkut 1000 ppm
· Glicerinë 5%
· Ujë i distiluar
Materialet e përdorura për analizë
· Balonë me vëllim 2 litra
· Enë me vëllim 1 litër
· Enë vëllimetrike prej 100 mL
III. Karakteristikat e instrumentit të përdorur dhe parametrat e metodës
Tabela 7.1 Kushtet fikse të punës me Absorber Atomik (VARIAN AAS-200)
Korrenti i llampës
Lënda djegëse
Suporti
Stekiometria e flakës

5 mA
Acetilen
Ajër
Oksiduese

*Botuar në librin me Proceedings, Vol 1 të “2nd International Conference Research and
Education in Natural Sciences”, me temë “Zinc deficiency analysis in serum blood using two
different methods”, Shkodër, 2013.
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Tabela 7.2 Kushtet e ndryshueshme të punës me Absorber Atomik
Gjatësia e valës (nm)
213.9
307.6

Gjerësia e slitës (nm)
1.0
1.0

Rangu optimal i punës (µg/dl)
1-200
10.000 – 1.400.000

Karakteristikat e analizës
· Analizë në më pak se 2 minuta
· Përcakton një element në një kohë
· Sa më shumë element të përcaktohen, aq më e madhe është koha e ruajtur dhe
produktiviteti për laboratorin

Fig 7.8 Pamje të ndryshme të Absorberit Atomik pranë I.SH.P (VARIAN AAS-200)
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IV. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e mostrave
Përgatitja e mostrave zakonisht është e thjeshtë, dhe ka shumë rëndësi forma kimike e
elementit. Elementet në lëngjet biologjike si urinë apo gjak zakonisht maten pas një
tretjeje të mostrës origjinale.
Përgatitja e mostrës holluese
Mostra holluese e cila përdoret për të ndërtuar kurbat standarte si dhe mostrat e holluara,
u përgatit duke tretur 1000g Zink, në 40 mL acid klorhidrik (HCl) 1:1, në një enë me
vëllim 1L, për të përftuar tretësirën e zinkut me përqendrim 1000 µg/mL.
Përgatitja e kurbës standarte
Përdoret një kurbë standarte me tre pika, për përcaktimin e zinkut në serum. Si fillim u
përgatit një tretësirë rezervë me përqëndrim 10ppm zink, duke shtuar 1mL nga një
standart komercial i zinkut, në një enë me vëllim 1L. Më pas 2.5mL glicerinë u shtua në
tre enë vëllimetrike prej 100mL. Nga tretësira rezervë 10ppm, u morën tre alikuota prej
1,2 dhe 4mL. Më pas mostra holluese u shtua në secilën epruvetë dhe u çua deri në
shenjë. Tri enët do të kenë përqëndrimin 0.1 ppm, 0.2 ppm dhe 0.4 ppm zink. Glicerina u
shtua në secilin rast në mënyrë që të arrihej matrica e serumit të përdorur për kontroll.
Kurba e kalibrirmit, u përdor për të percaktuar përqendrimin e panjohur të një elementi
në tretësirë. Instrumenti u kalibrua, duke përdorur tretësira me përqendrim të njohur.
Kurba e kalibrimit tregoi përqendrimin kundrejt absorbancës, në të cilën gjendet
përqendrimi i panjohur i një elementi. Absorbanca e çdo tretësire të njohur, u mat dhe më
pas u ndërtua një kurbë kalibrimi, që shprehu varësinë e absorbancës nga përqendrimi.
Tretësira e mostrës u fut në instrument dhe u mat absorbanca e elementit në tretësirë.
Përqendrimi i elementit të pajohur u llogarit nga kurba e kalibrimit
IV. Metoda analitike
Kur bëhet analiza e absorbimit atomik përdorim mostrën holluese si blank. Pas blankut, u
analizuan standartet, për të ndërtuar kurbën standarte. Sapo u arrit kurba standarte, ishte e
këshillueshme të analizoheshin 2-4 mostra të grumbulluara të serumeve. Përqendrimet e
zinkut të këtyre mostrave ishin zakonisht më të ulta sesa pritej. Nëse kjo ndodhte, atëherë
u bë rikalibrimi duke përdorur standartin me përqëndrim 0.4ppm. Pas kësaj, u morën
vlerat korrekte për të gjitha kontrollet. Normalisht sekuenca analitike ishte si vijon:
Analiza e një kontrolli, e ndjekur nga një kontroll i brendshëm laboratorik, dhe më pas
përgatitja e 10 mostrave të serumeve. Pastaj u bë rikalibrimi me standartin prej 0.4ppm,
dhe u përsërit kjo sekuencë analitike deri sa të ishin analizuar të gjitha mostrat.
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7.3.1.2 Metoda me Fotometri (End-Point)
Ekziston një metodë direkte kolorimetrike, e thjeshtë, dhe një proçedurë e ndjeshme,
duke përdorur një reagent që njihet si Nitro-PAPS. Zinku është prezent në trup me një
funksion të veçantë dhe është një element gjurmë i lidhur me një numër të madh
enzimash (veçanërisht metaloproteinat që përmbajnë zink si përbërës të pjesës aktive). Në
sistemet biologjike, këto enzima mund të rregullojnë veprimet e tyre, në varësi të sasisë
së zinkut (Tietz N.W. 1999).
I. Principi i metodës
Zinku i dosocijuar nga proteinat, në kushte të veçanta të fortësisë jonike, me kromogjenin
Nitro-PAPS, jep një kompleks të qendrueshëm me ngjyrë, ku intensiviteti i ngjyrës është
në proporcion me përqendrimin e zinkut në mostër. Nitro-PAPS (figura 7.9) është një
reagent kolorimetrik shumë i ndjeshëm për përcaktimin e hekurit (III), që formon një
kompleks të tretshëm në ujë në pH 3-8. Ky reagent është i përshtatshëm për përcaktimin e
Fe (II) në serum, por mund të përdoret edhe për nivele të Cu, Zn, Co, Ni etj. Bakri dhe
Zinku në serum maskohen nga një përzjerje e acidit tioglikolik dhe SDS. Zinku në serum
mund të përcaktohet nga Nitro-PAPS, duke përdorur një reagent maskues për Fe dhe Cu.

Figura 7.9 Struktura Kimike e Nitro-PAPS
II. Baza materiale e përdorur për analizë
Reagentët e përdorur
· Reagenti 1: Lëng 2x16 mL; Bufer pH 8.2 > 0.1mol/L
· Agjentët maskues: Stabilizues dhe detergjentë
· Reagenti 2: Lëng 1x8mL; Nitro-PAPS >0.1mmol/L
· Reagenti 3: Standart (lëng) 1 x 5 mL; Zink 1000 µg/dL
Tabela 7.3 Të dhënat spektrale të Kompleksit metal-nitro PAPS
Metali
Co (II)
Cu (II)
Fe (III)
Ni (II)
Zn (V)

λ maksimale
590 nm
566 nm
682 nm
568 nm
600 nm

Absorbueshmëria Molare
113.000
71. 000
107.000
150.000
150.000
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III. Parametrat e instrumentit
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gjatësia e valës: 580 nm (570-600 nm)
Temperatura: 37°C
Metoda: End-Point
Reaksioni: 5 minuta
Lineariteti: Deri në 1000 µg/dL
Mostra/Reagenti: 1/20
Reagenti i punës: 1000 µl
Uji i distiluar: 50 µl
Standarti: 50 µl
Mostra: 50 µl

IV. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentëve të punës
U vendos 4mL reagent 2 në një enë me reagent 1. U përzie me kujdes dhe u lejua reagenti
të marrë temperaturën e punës para përdorimit. U lexua absorbanca e standartit dhe
mostrës, kundrejt reagentit që u përdor si blank, pas 5 min në 37°C. Ngjyra ishte e
qëndrueshme për 30 minuta në temperaturën e dhomës.
Qëndrueshmëria: 15 ditë në 15-25°C (në temperaturën e dhomës), në një vend të errët.
7.3.1.3 Metoda e Fluoreshencës së Rrezatimit X me Reflektim të Plotë (TXRF)*
Një metodë shumë e rëndësishme e Fluoreshencës me Dispersion Energjie (Fitton G.
1997) është dhe Fluoreshenca e Rrezatimit X me Reflektim të Plotë. Dy janë
karakteristikat që e dallojnë këtë metodë:
1. Rrezatimi rënës në kampion, formon një kënd më të vogël ose shumë afër këndit
të reflektimit total të rrezeve X,
2. Këndi formohet midis rrezatimit rënës dhe një plani që shërben si mbajtës i
kampionit (analizë me film të hollë) ose është vetë objekti i analizës (analize
sipërfaqësore).
Fluoreshenca e Rrezatimit X me Reflektim të Plotë, është një metodë që përdoret për të
analizuar kampione në gjendje të lëngët, pra solucione me një përqendrim të caktuar të
kampionit që duam të studiojmë. Ky solucion, vendoset në mbajtësen e kampionit dhe
lihet të thahet. Më pas çdo gjë është gati për të filluar analizën. Duhet pasur parasysh që
mbajtësja e kampionit nuk duhet të veprojë me ujin, me rrezatimin X rënës, nuk duhet të
përmbajë agjentë kimikë agresivë dhe papastërti. Një skemë e aparaturës matëse të
metodës TXRF është dhënë më poshtë (figura 7.10).
*Botuar në librin me Proceedings, Vol 1 të “2nd International Conference Research and
Education in Natural Sciences”, me temë “Zinc deficiency analysis in serum blood using two
different methods”, Shkodër, 2013.
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Figura 7.10 Skema e aparaturës matëse e metodës TXRF
Pavarësisht përdorimit të gjerë të metodës së fluoreshencës së rrezatimit X me reflektim
të plotë, studimet dhe kërkimet për përmirësimin e saj vazhdojnë. Skema e sistemit të
fluoreshencës me rreze X me reflektim të plotë që u përdor për ekzaminimet në këtë
studim, është paraqitur më poshtë.

Figura 7.11 Aparatura e TXRF që u përdor gjatë ekzaminimit
Spektrometri i Fluoreshencës me rreze X, është një instrument i përdorur për analizat
kimike rutinë, relativisht jo-destruktive, të mineraleve, sedimenteve si dhe lëngjeve
biologjike. Kostoja e ulët për analizë si dhe stabiliteti i spektrometrit me rreze X, e bëjnë
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këtë metodë më të përdorshme për analizat e elemtëve gjurmë të, mineraleve si dhe të
sedimenteve (Pots P.J. 1987).
II. Baza materiale e përdorur për analizë
Reagentët e përdorur
· Standart i zinkut 1000 ppm
· HCl (10%)
· Ujë i distiluar
· HNO3 (10%)
Materialet e përdorura për analizë
· Gota Tefloni
· Detektor Si-PIN
· Tubi i rrezatimit X me anodë Ag dhe fuqi 3 Wat
III. Karakteristikat e instrumentit të përdorur dhe parametrat e metodës
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Efekti i matricës është i neglizhueshëm,
Është i mundur kuantifikimi,
Përcaktohen elementë nga Na (11) e deri tek U (92),
Sensitiviteti i elementëve varet nga numri atomik i tyre,
Kuantifikimi kërkon shtimin e një elementi standart,
Metodë jo destruktive (mostrat e analizuara nuk shkatërrohen, apo ndryshohen
gjatë ekzpozimit me rreze X),
Përgatitje minimale,
Metodë e shpejtë (rreth 6-8 minuta për mostër, në varësi të masës),
E lehtë për tu përdorur (nën kontrollin e kompjuterit),
Preçize për elementët inkompatibël,
Limiti i detektimit: 50-500 ppm,
E shpejtë, identifikimi tipik në disa sekonda, analizë e plotë në 5-15 sekonda,
Minimumi i nevojshëm i trajnimit,
Shprejtësi e lartë,
Kosto e ulët.

IV. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Matja e mostrave
Mostrat e marra nga objektet, fillimisht u matën në mënyrë jo shkatërruese me anë të
sistemit portabël FRX, i cili mund te adoptohet për të kryer eksitimin si me tub të
rrezatimit X ashtu dhe me burim radioaktiv. Përveç burimit të rrezatimit, sistemi përmban
një detektor Si-PIN që ftohet në mënyrë termoelektrike. Tubi i rrezatimit X, ka anodë Ag
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dhe fuqi 3 Wat, dhe janë ndërtuar pajisje gjeometrike të cilat lejojnë si eksitimin direkt
ashtu dhe atë me shenjëz sekondare. Mostrat në studim u matën në dy mënyra:
1. duke kryer eksitimin me sistemin me shenjëz sekondare Mo
2. dhe me atë që përdor për eksitim një burim Am-241.
Përgatitja dhe shkatërrimi i mostrave
Mostrat u futën në gota tefloni dhe në secilën prej tyre u shtua 0.25 mL standart Zn me
përqendrim 1000 ppm (ose 1000 μgr/ml). Më pas u shtuan 10 mL acid HCl (10 %) dhe u
lanë për 24 orë. Pas kësaj kohe, mostrat ishin shkatërruar (tretur) plotësisht. Solucioni i
përftuar, i secilës mostër, u avullua në temperaturë 100 – 110ºC deri afër tharjes. Masa e
fituar u tret në ujë të bidistiluar dhe të dejonizuar, dhe në secilin rast mostrës iu shtua ujë
dhe u çua deri në 25 mL. Krahas mostrave, u përgatitën edhe dy mostra të bardha, të cilat
u përftuan sipas gjithë proçedurës së mësipërme, me përjashtim të shtimit të kampionëve.
Ato u përgatiten për të bërë një vlerësim cilësor të papastërtive që vinin nga procesi i
përgatitjes, të cilat zakonisht ishin të rastësishme. Pasi mostrat ishin gati dhe përpara se të
bëhehini matjet, u bë përgatitja e reflektorëve. Kjo përgatitje përfshu larjen mekanike me
detergjent, shpëlarjen me ujë të pastër dhe vendosjen për 24 orë në acid HNO3 (10%).
Pas kësaj u shpëlanë me ujë të distiluar dhe në fund u futën në një gotë me ujë të
bidistiluar. Para vendosjes së mostrave në reflektorë, ata u shpëlanë përsëri me ujë të
distiluar dhe u thanë me letër thithëse. Pas kësaj ata ishin gati për solucionin që do
pikohej në to. Për secilën mostër mbi reflektor, në mesin e tij, u pikuan 10μL solucion i
cili u la të thahej ose në mënyrë natyrale ose nën veprimin e një llampe infra të kuqe.
Përpunimi i spektrave
Spektrat e fituar në secilin rast u transferuan në kompjuter për tu përpunuar më tej.
Natyra relativisht komplekse e spektrave të fituar me detektorët gjysmë përçues, bëri që
përpunimi i spektrave të ishte një hap i rëndësishëm në metodën FRX me dispersion
energjitik. Kjo konsistonte në nxjerrjen nga spektri i intensiteteve të vijave të elementëve
që eksitoheshin, të cilat shpesh mbivendosshin. Për këtë qëllim u përdorën metoda të
ndryshme, por kohët e fundit po përdoren gjithnjë e më shpesh metodat e përshtatjes së
spektrit në mënyrë analitike. Në programin e njohur me emrin AXIL, që është përdorur
për përpunimin e spektrave, vijat e spektrit merren Gausiane me korrigjime të
përshtatshme në raste të caktuara. Për përshtatjen e spektrit u përdor metoda jolineare e
katrorëve më të vegjël, duke i optimizuar parametrat e përshtatjes (parametrat e kalibrimit
energjitik, të aftësisë ndarëse, të fotonit etj.) për çdo spektër sipas algoritmit të
Marquardit. Funksionimi i rregullt i programit kërkon futjente në mënyrë paraprake të një
sërë parametrash fillestarë ndër të cilët më të rëndësishmit ishin:
· Kushtet e eksitimit.
· Parametrat e kalibrimit energjitik dhe të aftësisë ndarëse.
· Zgjedhja e formës së fonit dhe parametrat fillestarë të tij.
· Trashësia e mostrës dhe përbërja e përafërt e saj.
· Vijat karakteristike të elementëve që shfaqen në spektër.
Disa nga këto parametra njihen, ndërsa të tjerët futen në mënyrë të përafërt dhe
përmirësohen gjatë përshtatjes. Një nga parametrat që nuk njihet në mënyrë të saktë është
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përbërja e mostrës. Megjithatë në mënyrë indirekte pothuaj gjithmonë gjendet një
informacion i përafërt, i cili në shumicën e rasteve është i mjaftueshëm. Në rastin e
spektrave TXRF që merren nga mostra të holla, futja e trashësisë dhe përbërjes së
mostrës nuk është e nevojshme. Këto të dhëna, futen në një dosje që përdoret për
përpunimin e mostrave me natyrë të njëjtë. Kontrolli i cilësisë së përshtatjes së spektrit
kryhet me anë të parametrit χ2. Si zakonisht, përshtatja konsiderohet e pranueshme kur
vlera e χ2 është afër njësisë. Në përfundim të ekzekutimit, programi krijon një dosje në
formën e një tabele, ku specifikohen për çdo element, energjia e vijës karakteristike,
intensiteti si dhe gabimi tij. Kjo tabelë, përdoret për llogaritje të mëtejshme të
përqendrimeve.
Kalibrimi dhe llogaritja e përqendrimeve
Llogaritja e përqendrimeve në metodën e Fluoreshencës së Rrezatimit X me Reflektim
Total, kryhet gjithmonë me anë të standartit të brendshëm, sepse është e pamundur të
njihet me saktësi pesha e mbetjes së thatë të solucionit që pikohet mbi reflektor.
Përdorimi i kësaj metode është i justifikuar nga fakti se, mbetja e thatë mbi reflektor
përbën një shtresë të hollë, e cila mund të trajtohet si mostër për elementët që analizohen.
Kështu, në mungesë të efekteve matricore, kemi një relacion linear midis intensitetit dhe
përqendrimit. Si kalibrimi ashtu dhe llogaritja e përqendrimit të mostrave të panjohura,
kryhen me anë të programit "Regression of Count rate versus Concentration", të përfshirë
në paketën QXAS, që përmban programe të përpunimit të spektrave dhe llogaritjes së
përqendrimeve gjatë analizës FRX. Procesi i kalibrimit përfshin përgatitjen dhe matjen e
një serie solucionesh standarte të elementëve të ndryshëm, nga të cilët njëri trajtohet si
standart i brendshëm.
Mbi bazën e këtyre të dhënave programi lejon përshtatjen me vijë të drejtë apo polinom
të rendit të dytë. Si standart të brendshëm ne përdorëm Zn, i cili u shtua në solucionet e
standarteve dhe të mostrave me përqëndrimin 10 µg/ml (ppm).
Përgatitja e standarteve
Për kalibrimin e sistemit TXRF u përgatitën një sërë standartesh (solucione me
përmbajtje të njohur të disa elementësh). Standartet u përgatitën duke holluar solucione
standarte (Merck) me përqendrime 1000 µg/ml (ppm) të elementëve të ndryshëm. Një
pjesë e këtyre elementëve eksitohen nëpërmjet vijave K dhe të tjerët nëpërmjet vijave L.
Llogaritja e përqendrimeve të secilit element bëhet me anë të formulës:
1000 (µg/mL) x V (mL)
25 (mL)
ku 1000µg/ml dhe 25 mL janë përkatësisht, përqëndrimi dhe vëllimi standart i solucionit,
ndërsa V, është vëllimi i elementit të cilit duam t’i llogarisim përqendrimin në solucion.
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7.3.2 Metodat eksperimentale të enzimave të marra për studim
7.3.2.1 Metoda eksperimentale për Laktat Dehidrogjenazën (LDH)
Metoda: Color EndPoint, analizë enzimatike kolorimetrike për përcaktimin e LDH në
mostër.
Karakteristikat e metodës:
· Gjatësia e valës 510 nm,
· Limiti i detektimit 10U/L,
· Analizë e shpejtë,
· Analizë me sensitivitet të lartë,
· Analizë konveniente, kolorimetrike EndPoint,
· Riprodhueshmëri e lartë,
· Kërkon vetëm 5µL serum
· Proçedura zgjat rreth 30 minuta,
· Lloji i mostrës: serum, plazëm, urinë si dhe lëngje të tjera biologjike.
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë:
· Kontroll pozitiv i LDH
· Tretwsirw tampone (bufer) i LDH
· Substrat miks i LDH, i liofilizuar
· Standart NADH (0.5 µmol; i liofilizuar)
· Mikropjatë lexuese
· Ujë i distiluar
· Epruveta Ependorff 1.5 mL
· Centrifugë SORVALL Heraeus
· Pipeta të graduara GILSON
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentit
· U vendos aparatura të ngrohej dhe u caktua gjatësia e valës
· U shtua 10µL ujë i distiluar në reagentin e LDH dhe u përzie duke tundur shishen
· U la kjo tretësirë në temperaturën e dhomës për 10 minuta
· U ngroh paraprakisht reagenti në 37°C
Përgatitja e tretësirës për kurbën standarte
U shënuan 6 epruveta me numrat 1, 2, 3, 4, 5 dhe Neg. Më pas u përgatitën 6 tretësira
holluese të kontrollit të piruvatit, duke përdorur tretësirën tampone (buffer) të holluar të
piruvatit.
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Tabela 7.4 Përgatitja e tretësirave holluese
Nr i epruvetave
1
2
3
4
5
6 (Neg)

Përgatitja
U shtua 200 µl kontroll
piruvati
160 µl nga epruveta 1+40 µl
tretësirë tampone (bufer)
piruvat
100 µl nga epruveta 2+100 µl
tretësirë tampone (bufer)
piruvat
100 µl nga epruveta 3 + 100
µl tretësirë tampone (bufer)
piruvat
100 µl nga epruveta 4 + 100
µl tretësirë tampone (bufer)
piruvat
100 µl tretësirë tampone
(bufer) piruvat

Përqendrimi i LDH (U/L)
600
400

200

100

50
-

IV. Metoda e analizës
·
·
·
·
·
·
·

U shtua 5µl mostër apo standart në fundin e secilës mikropjatë të kafazit,
U shtua 50µl reagent LDH dhe u përzie mirë,
U mbulua pjata me film adezivi dhe u inkubua në 37°C për 20 minuta,
U tund tretësira me ngjyrë para përdorimit dhe u shtua 50µl e saj në secilin kafaz,
U inkubua në temperaturën e dhomës për 10 minuta,
U shtua 220µl tretësirë me gjyrë, në secilin kafaz dhe u inkubua në temperaturën e
dhomës për 5 minuta,
U mat absorbanca e çdo mostre në gjatësinë e valës 510nm.

V. Rëndësia dhe rekomandimet e kryerjes së këtij testi
LDH është një enzimë prezente në shumë qeliza të trupit, por vetëm një sasi e vogël është
zakonisht e dallueshme në gjak. Kjo enzimë çlirohet nga qelziat në sistemin e qarkullimit
të gjakut, kur këto qeliza janë të dëmtuara apo të shkatërruara. Për shkak të kësaj, testi i
LDH mund të përdoret si një markues i përgjithshëm për dëmtimet qelizore (Dym O. et.
al. 2000). Testi i LDH zakonisht përdoret për të ekzaminuar dëmtimin e indeve (akut apo
kronik) Ai mund të përdoret për të monitoruar gjendjet progresive si distrofia muskulare
apo HIV (Butt AA. et. al. 2002). Nivelet e LDH mund të rekomandohen për të monitoruar
dëmtimin e shkaktuar nga trauma të muskujve, si dhe për të identifikuar aneminë
hemolitike, e cila shkaktohet nga shkatërrimi i rruazave të kuqe të gjakut.
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7.3.2.2 Metoda eksperimentale për Kreatinë Kinazën (CK)
Metoda: Enzimatike, Max Discovery
Karakteristikat e metodës:
· Sensitivitet i lartë
· Limit detektimi i ulët (20U/L)
· Metodë e shpejtë (5minuta),
· Riprodhueshmëri e lartë
· Gjatësia e valës 340 nm
· Kërkon vetëm 5µl për serum
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
· Tretësirë standarte bufer e CK
· Standart i ATP
· Ujë i distiluar
· Miks i reagentëve
· 6 epruveta të shënuara me numër nga 1-6
· Standart i holluar tretësirë tampone bufer
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentit
· U lejua burimi i dritës të ngrohej dhe u vendos absorbanca në 340nm,
· U ngrohën reagentët në temperaturën e dhomës për 30minuta,
· U riformua miksi i reagentëve,
· U shtuan 27mL ujë të distiluar tek miksi i reagentëve,
· U përzie duke tundur shishen 10 herë,
· Më pas u lejua që përzierja të tretej, rreth 10 minuta në temperaturën e dhomës.
Përgatitja e standarteve
· U emërtuan 6 epruveta me numrin përkatës nga 1 në 6,
· U tret përbërja standarte në 1.81 mL tretësirë stardarte bufer,
· U përzie mirë dhe u transferua një pjesë në epruvetën nr 1,
· U hollua standarti duke shtuar volumin e duhur të standartit të ATP-së së tretur
dhe standartin e holluar tretësirë tampone bufer si më poshtë:
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Tabela 7.5 Përgatitja e tretësirave standarte
Nr i
epruvetave
1
2
3
4
5
6 (Neg)

Përgatitja

Përqendrimi i standartit

150µl standart

800 U/L

75 µl standart epruveta 1 +75 µl
tretësirë tampone bufer
75 µl standart epruveta 2 +75 µl
tretësirë tampone bufer
75 µl standart epruveta 3 +75 µl
tretësirë tampone bufer
75 µl standart epruveta 4 +75 µl
tretësirë tampone bufer
Vetëm 100µl tretësirë tampone
buffer

400 U/L
200 U/L
100 U/L
50 U/L
0 U/L

IV. Metoda e analizës
· U shtua 5 µl i secilit standart në mikropllakë,
· U shtua 250 µl tretësirë reagent CK që përmbante standartet dhe serumin,
· U mat absorbanca menjëherë për çdo mostër (leximi fillestar 340nm),
· Pas 5 minutash u lexua absorbanca prapë (min 5 lexime).
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të CK
Testi i CK përdoret për të vlerësuar sëmundjet neuromuskulare në 5 mënyra themelore:
· Për të konfirmuar një problem të dyshimtë të muskujve para se të shfaqen
simptomat,
· Për të përcaktuar nëse simptomat e dobësimit të muskujve, janë shkaktuar nga një
problem nervor apo muskulor,
· Për të diferencuar disa tipe të çrregullimeve si, distrofitë kundrejt miopative
kongenitale,
· Për të zbuluar “mbartësit” e çrregullimeve neuromuskulate, veçanërisht në
Distrofinë Muskulare Duchenne. Një mbartës ka një defekt gjenetik, por nuk mer
të gjithë sëmundjen e pjekur. Një fëmijë i një mbartësi mund të ketë sëmundje të
plotë,
· Të ndjekë ciklin e sëmundjes që luhatet apo episodet e një dëmtimi akut të
muskulit, që mund të ndodhë në miopatitë metabolike.
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7.3.2.3 Metoda eksperimentale për Amilazën (Amy)
Metoda: Kinetike me kitin Abcam 102523
Karakteristikat e metodës:
· Temperatura 20°C,
· pH = 6.9,
· Gjatësia e valës 540nm
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
Reagentët e Kitit
Tabela 7.6 Reagentët e kitit me sasitë përkatëse
Reagentët
Tretësirë tampone bufer i amilazës
Substrat miks i amilazës
Kontrolli pozitiv i amilazës (i liofilizuar)
Standart nitrofenol

Sasia
25 mL
5 mL
1 shishe
150 µL

Mjetet dhe reagentët e tjerë të përdorur
· Fosfat Natriumi Bufer
· Amidon 1%
· Acid Dinitro-3,5-Salicilik
· Tretësirë Standarte e Maltozës
· Tretësirë alfa-amilaze
· Mikropjatë lexuese kolorimetrike
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentëve të përdorur gjatë punës
· 20mM Fosfat Natriumi Bufer me 6.7 mM Klorur Natriumi; U përgatitën 100mL
në ujë të distiluar. U përshtatën në pH 6.9 në 20°C, me NaOH 1M.
· Amidon 1%; U përgatit 25 mL në tretësirën e reagentit 1. U lehtësua tretshmëria
duke e ngrohur pak, dhe duke e mbajtur në këtë temperaturë për 15 minuta. U
kthye amidoni në gjendjen normale duke shtuar ujë të distiluar.
· Tretësirë tartrat Natrium-Kalium; U mor 2mL dhe u hodh në një tretësirë të
ngrohur me 8 mL NaOH 2M e më pas u ngroh direkt.
· Acid Dinitro-3,5-Salicilik; U përgatit 20mL në ujë të pastër.
· Tretësirë me reagent ngjyrues; Në 12 mL ujë të pastër, u shtua ngadalë reagenti 3
i ndjekur nga reagent 4.
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Tretësirë Standarte e Maltozës; U përgatit 10mL në ujë të pastër
Tretësirë α-amilaze; Përpara përdorimit u përgatit 1mL alfa-amilazë në ujë të
pastër në 20°

Përgatitja e serumit
U shtua 0.5-50 µl mostër ose 5 µl kontroll pozitiv i amilazës, dhe u çua volumi deri në 50
µL me ujë të distiluar.
Pregatitja e kurbës standarte
U shtua 0,2,4,6,8,10 mL Standart miks Nitrofenol 2mM në pjatat e posatshme dhe u çua
volumi në 50µL me ujë të distiluar.
Përzierja e reaksionit
Për secilin reaksion u shtua Bufer 50 µL dhe substrat miks 50 µL.
IV. Metoda e analizës
U pipetuan në mililitra reagentët e mëposhtëm (tabela 7.7).
Tabela 7.7 Hapat e ndjekura për përgatitjen e tretësirave
Epruvetat
1
2
3
Blanku

Amidon
(mL)
1
1
1
1

Enzimë
(mL)
0.5
0.7
1
-

Reagenti
ngjyrosës (mL)
1
1
1
1

Enzimë
(mL)
0.5
0.3
1

Ujë i pastër
(mL)
9
9
9
9

U shënua absorbanca në gjatësinë e valës 540 nm dhe me të dhënat e marra, u ndërtua
kurba e kalibrimit Testi i amilazës, mati sasinë e kësaj enzime në një mostër gjaku, të
marrë nga vena apo në një mostrër urine (Fischbach F.T. 2009).
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të Amilazës
Testi i amilazës kryhet për disa arsye:
· Për të gjetur sëmundje të ndryshme pankreatike
· Për të parë nëse trajtimi i pankreatitit apo sëmundjeve të tjera po funksionon
· Për të kontrolluar inflamacionin e gjëndrave të pështymës
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7.3.2.4 Metoda eksperimentale për Lipazën
Metoda: Beckman Coulter AU
Karakteristikat e metodës:
· Gjatësia e valës 570 nm,
· Limiti i detektimit 0.1U/ml (±0.05 U/ml),
· Zgjatja e proçedurës 60-90 minuta,
· Metodë e shpejtë dhe konveniente,
· Nr i testeve: 100 teste për çdo kit.
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
· Tretësirë tampone bufer Fosfat Natriumi
· Substrat i lipazës
· Kontroll pozitiv i lipazës
· Standart glicerinë (100mM)
· Enzimë mikse e liofilizuar
· Epruveta pa antikoagulantë
· 7 epruveta të shënuara nga A-G
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e mostrës
Për të larguar materialet e patretshme, mostra u centrifugua në 13000 rrotullime/min për
10 min. Mostrat mund të hollohen direkt në tretësirë tampone bufer. Glicerina e përdorur,
mund të interferojë në rezultate, prandaj këshillohet të përdoret një kontroll (substrat
deficient) për mostrat.
Përgatitja e standarteve
U morën 7 epruveta me polistiren dhe u shënuan ato me gërma nga A-G. Më pas u tretën
20µL standart tioglicerol-1 me 980µL tretësirë tampone bufer Fosfat Natriumi, për të
marë një tretësirë me përqëndrim 200µM. Kjo sasi u shtua në secilën epruvetë të
përgatitur më parë.
Përgatitja e reagentëve
· R1 reagenti i punës: U shtua me ngadalë përmbajtja e tretësirës tampone bufer
R1 në një shishe që përmban liofilisat R1. U përzie derisa liofilisati të tretej
plotësisht.
· Kalibratori lipazë: U shtua 3 mL ujë i distiluar në kalibratorin e lipazës, u përzie
derisa të tretej plotësisht
· Përzierja e enzimës: U hollua në 220µL tretësirë tampone bufer. U nda në
alikuota dhe u ruajt në temperaturën -20°C.
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·

·
·
·
·

Substrati Lipazë: Kiti përmban 1.2mL tioglicerol-1-arakidonoil 500mM. Një
alikuotë prej 10µL, dha një substrat prej 25 µM. Për ta riholluar, substrati u
vendos në një banjomari me ujë të ngrohtë për 1min dhe u përzie për 30sek.
Substrati duhet të ishte i qartë.
Kontrolli pozitiv i lipazës: Paketimi përmbante 50µL lipazë lipoproteinike. U
tret 10µL kontoll pozitiv në 140µL tretësirë tampone bufer, dhe kjo u vendos në
akull. Enzima e tretur ishte e qëndrueshme për 2 orë në temperaturën -4°C.
Fosfat Natriumi Bufer; Paketimi përmbante 10mL të Fosfatit të Natriumit
250mM, në pH 7.2. U tret përmbajtja e paketimit në 40mL ujë. Ky bufer që u
përftua, ishte i qëndrueshëm për tre muaj në temperaturën 4°C
Detektor fluorometrik me tiol; Paketimi përmbante 300µL tiol si detektor. U
tret 120µL me 480 µL bufer, të pregatitur në pikën 1.
Standart triglicerinë; Paketimi përmbante 100µL tioglicerol-1 10mM. Kjo ishte
gati për tu përdorur dhe për të ndërtuar kurbën standarte.

IV. Metoda e analizës
· U shtua 170µL bufer, 10µL tiol, 10µL lipazë dhe 10µl standart i përgatitur,
· U lexua absorbanca pas 15 minutash duke përdorur një gjatësi vale 570 nm,
· Më pas u shtua 170µL tretësirë tampone bufer, 10µL tiol dhe 10µL kontroll
pozitiv në të paktën 2 epruveta,
· U shtua 170 µL bufer, 10µL tiol dhe 10µL mostër në të paktën 2 epruveta,
· U shtua 180µL bufer, 10µL tiol dhe 10µL mostër në të paktën 2 epruveta,
· U fillua reaksioni duke shtuar shumë shpejt 10µL substrat lipazee, te të gjitha
standartet, mostra dhe kontrolli pozitiv,
· U lexua absorbanca çdo 15 minuta në gjatësinë e valës 380-390 nm dhe në një
gjatësi vale të emisionit 510-520nm.
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e tesit të lipazës
Testi kryhet për disa arsye:
· Për të kontrolluar për sëmundje të tjera të pankreasit
· Për të parë nëse trajtimi i pankreatitit po funksionon
· Për të ndihmuar në trajtimin e fibrozës cistike
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7.3.2.5 Metoda eksperimentale për Fosfatazën Alkaline (ALP)
Metoda: Beckman Synchron LX 20
Kiti përdor një analizë enzimatike kolorimetrike për të përcaktuar fosfatazën alkaline në
lëngje (Chernecky CC. 2008). Përdor p-nitrofenilfosfatin si një substrat që kthehet në të
verdhë, në një gjatësi vale 405nm, kur defosforilohet nga ALP (Fischbach FT. 2009)*.
Karakteristikat e metodës
· Metodë e shpejtë dhe e thjeshtë
· Kërkon minimumin e përgatitjes së mostrës
· Riprodhueshmëri dhe saktësi e lartë
· Gjatësia e valës 405 nm
· Limiti i detektimit 10-250µU
· Kiti përmban p-nitrofenol standart, për të ndërtuar një kurbë lineare kalibrimi dhe
për të vërtetuar performancën e analizës
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
· Kalibranti standart p-nitrofenol
· Bufer i ALP
· 6 epruveta të shënuara me numër nga 1-6
· Mikro epruveta Beckman Synchron CX
· Pipeta Plastike S/P
· Gota Brand Accutube Flange S/P
III. Përgatitja e tretësirave dhe reagentëve
Përgatitja e mostrave të serumit
· U përgatit me kujdes të paktën 20µl serum, duke përdorur proçedurën standarte të
prodhimit.
· U shmangën mostrat me hemolizë, pasi fosfataza Alkaline në serum mund të
kontaminohet me Fosfatazën Alkaline të rruazave të kuqe.
· U transferua supernatanti (serumin) në një epruvetë të pastër.
· Është mirë që analiza të kryhet direkt, megjithatë nëse nuk testohet në moment,
serumi ruhet në temperaturën 4°C dhe testohet jo më vonë se 3 ditë pas marrjes.
Përgatitja e standarteve dhe e kurbës standarte
· U shënuan 6 epruveta me numrat 1,2,3,4,5 dhe 6 (Neg).
· U tret Kalibranti Standart p-Nitrofenol duke shtuar volume të duhura të pnitrofenolit standart dhe p-nitrofenolit tretësirë tampone bufer.
*Paraqitur në konferencën Gyn Monaco, me temë “Serum Alkaline Phosphatase Activity in Zinc
Deficient pregnant women”, Monte Carlo, Francë, 2013.
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Tabela 7.8 Përgatitja e tretësirave holluese
Nr
i
epruvetave

Burimi
i
kalibrantit

Volumi i
kalibrantit
(µL)

1
2
3
4
5
6 Neg

Kiti 1
Epruveta 1
Epruveta 2
Epruveta 3
Epruveta 4
I padisponueshëm

150
75
75
75
75
-

Volumi i
tretësirës
tampone
bufer
(µL)
75
75
75
75
150

Kalibranti
ekuivalent
final
(U/L)
800
400
200
100
50
0

IV. Metoda e analizës
· Mikropjata e mbushur me kit, përmban 96 kafaze, që lëjon analizën e 42 mostrave
të dublikuara (84 kafaze) si dhe 6 tretësirave të holluara të dublikuara (12 kafaze),
· Standartet: U shtua 5 µL i secilit standart të duplikuar në kafazet e mikropjatës,
· Serumi: U shtua 5 µL mostër serumi e dublikuar për të pastruar kafazet e
mikropjatës,
· U mat absorbanca në gjatësinë e valës 405nm (leximi fillestar),
· U prit 3 minuta dhe më pas u lexua përsëri absorbanca (leximi pas 3 minutash),
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të ALP*
Ky test kryhet për disa arsye:
· Për të kontrolluar sëmundjet apo dëmtimet e mëlçisë. Simptoma të kësaj
sëmundje janë të vjella, dhembje mesi, të përziera etj (Pagana KD. 2010).
· Për të kontrolluar problemet e kockave (të gjetura me rreze X).

*Botuar në “Research Journal of Science and Management”, Vol 2, me temë “The direct
measurement of serum zinc in pregnant women and its correlation to alkaline phosphatase”,
Singapor, 2012.
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7.3.2.6 Metoda eksperimentale për Gama Glutamil Transferazën (GGT)
Metoda: Enzimatike, Activity Colorimetric Kit
Karakteristikat e metodës:
· Gjatësia e valës 418 nm
· Limiti i detektimit 0.5 mIU.
· Metodë e shpejtë (10 minuta)
· Riprodhueshmëri e lartë
· Vetëm 10 µL serum
· Metodë konveniente dhe e thjeshtë
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
Komponentët e kitit
· GGT tretësirë tampone bufer
· GGT Substrat
· GGT Kontroll Pozitiv
· pNA Standart (2mM)
Materialet e tjera
· Lexues në gjatësinë e valës 405 nm
· Centrifugë, SORVALL Heraeus, Biofuge Pico
· Ujë i distiluar
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentit miks të GGT
U shtuan 27mL ujë i distiluar në pluhurin e reagentit miks GGT. U përzie duke kthyer
shishen 10 herë. U lejua përzierjea të tretej në temperaturën e ambjentit për 10 minuta.
IV. Metoda e analizës
U ngrohën komponentët e kitit në temperaturën e dhomës para përdorimit. U shtuan
10µL mostër në vëndin e caktuar (kafazin) e mikropjatave. U shtuan 240 µL reagent miks
GGT. U mat absorbanca për secilën mostër, në gjatësinë e valës 405 nm, dhe pas 10
minutave u mat prapë absorbanca.
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të GGT
Testi i GGT mund të rekomandohet kur dikush ka një nivel të lartë të ALP. GGT mund të
rekomandohet gjithashtu edhe kur personi ka shenja apo simptoma që tregojnë një
sëmundje të mundshme të mëlçisë, të cilat përfshijnë: lodhje, humbje të oreksit, të vjella,
dhembje barku, urinë me ngjyrë të errët etj.
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7.3.2.7 Metoda eksperimentale për Aspartat Transaminazën (AST)
Metoda: Color EndPoint ITDox
Karakteristikat e metodës:
· Gjatësia e valës 510 nm
· Sensitivitet i lartë
· Limiti i detektimit 20 U/L
· Metodë e shpejtë (5 minuta)
· Riprodhueshmëri e lartë
· Kërkon vetëm 5 µL serum
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
· Lexues në gjatësinë e valës 510 nm
· Mikrofugë
· Ujë i distiluar
· Tretwsirw tampone bufer oksalacetat
· HCl 0.1M
· 6 epruveta të shënuara me numër nga 1-6
· Reagent miks
· Pipeta të graduara
· Epruveta Ependorff 1.5 mL
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e reagentit miks
U shtuan 27 mL ujë të distililuar në pudrën e reagentit, e përziemë dhe e lamë të tretej për
10 minuta në temperaturën e dhomës.
IV. Metoda e analizës
U shtuan10 µL të secilës mostër në kafaz. U shtuan 240 µL reagent miks dhe më pas u
mat direkt absorbanca në gjatësinë e valës 510 nm
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të AST
Testi i AST kryhet për këto arsye:
· Për të kontrolluar dëmtimin e mëlçisë
· Për të ndihmuar në identifikimin e sëmundjes së mëlçisë, veçanërisht hepatitit apo
cirozës.
· Për të kontrolluar suksesin e një trajtimi për sëmundjen e mëlçisë
· Për të parë nese merret ndonjë medikament, apasi shumë medikamente mund të
interferojnë në rezultatet e analizës.
· Nëse jemi alergjik ndaj disa medikamenteve
· Nëse jemi shtatzënë (Chernecky CC, 2008)
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7.3.2.8 Metoda eksperimentale për Glutamat Piruvat Transaminazën (GPT, ALT)
Metoda: Color End-Point, Max Discovery
Karakteristikat e metodës
· Limiti i detektimit 10 U/L
· Metodë konveniente, kolorimetrike
· Nuk kërkon instrumenta të shtrenjtë
· Gjatësia e valës 510 nm
· Riprodhueshmëri e lartë
· Kërkon 10 µL serum
II. Reagentët dhe mjetet e nevojshme për analizë
Përmbajtja e kitit
Tabela 7.9 Përmbajtja e kitit me sasitë përkatëse
Përmbajtja e kitit
Pjatë Mikrotiter
ALT Reagent Miks
Solucion me ngjyrë DPNH
Kontroll Piruvati
Bufer piruvati

Sasia
1 x 96
7 mL
7 mL
1 tub
2 x 1.8 mL

Kushtet e ruajtjes
4ºC
4ºC
4ºC
4ºC
4ºC

Materialet e tjera të përdorura
· Lexues në gjatësinë e valës 510 nm
· Mikrocentrifugë
· Ujë i distiluar
· 0.5 M NaOH
· Epruveta ependorff 1.5 mL
· ALT tretësirë tampone bufer
· Prova Oks-Red
· ALT enzimë mike
· ALT substrat
III. Përgatitja e tretësirave dhe standarteve
Përgatitja e përzierjes së reaksionit
Për të përftuar reagentin miks të GGT, u shtuan ekzaktësisht 27 mL ujë të distiluar te
përzierja e reagentit miks. Më pas u përzie duke e tundur shishen të paktën 10 herë, dhe u
lejua të tretej në temperaturën e dhomës për 10 minuta.
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IV. Metoda e analizës
· U shtuan 10 µL të secilës mostër në fund të kafazit të mikropjatës
· U shtuan 50 µL reagent miks ALT
· U inkubua për 30 minuta në 37°C
· U tund solucioni DPNH para përdorimit dhe shtuam 50 µL të tij në tretësirë
· U inkubua në 37°C për 10 minuta
· U shtua 200 µL 0.5 M NaOH në secilin kafaz
· U inkubua në 37°C për 5 minuta
· U mat absorbanca në gjatësinë e valës 510 nm
V. Rëndësia dhe rekomandimet për kryerjen e testit të ALT
Testi i ALT është zakonisht pjesë e një ekzaminimi fillestar për sëmundjet e mëlçisë,
gjendet në nivele të larta në të dhe luan një rol të rëndësishëm në metabolizëm, proces i
cili konverton ushqimin në energji. Testi i ALT rekomandohet nëse pacienti ka simptoma
të sëmundjes së mëlçisë, përfshirë këtu urinën e errët, të vjella, dhembje barku etj. Ky test
rekomandohet gjithashtu për të ndihmuar në diagnostikimin e infeksioneve të mëlçisë, si
hepatiti viral. Kryerja e testeve të ALT, përfshirë testet e AST dhe ALP, mund të japin
një informacion më të detajuar për problemet e mëlçisë.
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KAPITULLI 8
REZULTATE DHE DISKUTIME
8.1 Rezultatet e matjeve të zinkut dhe zink-enzimave në serum
Zinku në serum u analizua përmes tre metodave të ndryshme, Absorbimit Atomik,
Kolorimetrisë dhe Fluoreshencës me Rreze X. Referuar normave laboratorike (70120µg/dL), u arrit identifikimi i pacienteve normale dhe atyre me deficiencë të zinkut.
8.1.1 Rezultatet e marra për matjet e zinkut në serumin e grave shtatzëna
Më poshtë u paraqitën të përmbledhura rezultatet e zinkut të marra nga laboratoret
përkatëse (tabela 8.1).
Tabela 8.1 Rezultatet e zinkut në serumin e grave shtatzëna*
Vlerat e
zinkut
(µg/dl)
300 – 700
160 – 299

70 – 120
50 – 69.9

30-49.9

< 30

Gjendja e
mundshme

Masat e
marra

Intoksikim akut

Ndihmë e
shpejtë

Intoksikim apo rritje
e nivelit si pasojë e
marrjes së tepërt të
zinkut apo si pasojë
e hemodializës
Vlerat normale
Deficiencë zinkut
e shkaktuar nga
droga të ndryshme
(agjenti kelatues
EDTA, penicilamina
etj)
Deﬁciencë

Deficiencë definite
(akrodermatit
enteropatik, terapi e
tejzgjatur me kalori)

Shkaku

Nr i
rasteve

%

0

0

Ndjekje e
vazhdueshme

Marrja e
produkteve të
detit, stresi.

0

0

Terapi dietike
(marrje e
ushqimeve të
pasura me
zink)

Humbje e
lëngjeve
digjestive, rritje
e eliminimit të
urinës.

190

38

94

19

Terapi dietike
(ushqime të
pasura me
zink)
Zëvendësim i
zinkut

77

Pilula
kontraceptive
orale

160

32

-

56
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Nëse këto vlera do ishin të shprehura në %, grafiku do të kishte pamjen e mëposhtme:

Figura 8.1 Përqindjet e deficiencës së zinkut
Nga vlerat e marra nga laboratoret përkatëse, 38% e grave shtatzëna (190 raste)
rezultuan normale, me vlera të zinkut 70-140 µg/dL dhe 62% e grave shtatzëna (310
raste) rezultuan me deficiencë të zinkut, me vlera < 70 µg/dL (nga këto 32% e
pacientëve me deficiencë të zinkut si pasojë e humbjes së lëngjeve digjestive, 19% me
deficiencë si pasojë e përdorimit të kontraceptivëve oralë dhe 11% me deficiencë definite
të zinkut)*.
8.1.2 Rezultatet e përmbledhura të zink-enzimave në serumin e grave shtatzëna
Rezultatet e zink enzimave të matura në laboratoret përkatëse, u shprehën në formën e
grafikut, për të gjykuar më mirë mbi gratë shtatzëna. Duke i’u referuar normave
laboratorike për enzimat përkatëse, u arrit identifikimi i pacienteve normale si dhe i
pacienteve me shtatzani me risk (Treska E. 2013).

*Botuar në Revistën Shkencore të Institutit Alb Shkenca, AKTET, Vol VI, me temë “The role of
zinc and its deficiency in both anemia and normal pregnancy”, Kosovë 2013.
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Figura 8.2 Përqindja e ALP në serum

Figura 8.3 Përqindja e Amilazës në serum
Nga sa shihet nga grafikët (figura 8.2), 50% e grave shtatzëna të marra në studim
rezultuan paciente me nivel normal të ALP në serum; 33% e grave shtatzëna dyshohet
të kenë rezultuar me kequshqyerje si pasojë e mungesës së nutrientëve; 17% e grave
rezultuan shtatzëna me probleme të mëlçisë.
Nga figura 8.3, rezultoi se 88% e grave shtatzëna të marra në studim, ishin paciente me
nivel normal të Amilazës në serum; 12% e grave shtatzëna rezultuan me inflamacion të
pankreasit.
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Figura 8.4 Përqindja e GGT në serum

Figura 8.5 Përqindja e CK në serum
Nga figura 8.4 rezultoi se 75% e grave shtatzëna të marra në studim, rezultuan me nivel
normal të GGT në serum; 21% rezultuan gra shtatzëna me dëmtim të mëlçisë; 4%
rezultuan gra shtatzëna me sëmundje të mëlçisë si pasojë e konsumimit të alkolit.
Nga figura 8.5 shihet gjithashtu se 81% rezultuan gra shtatzëna me nivel normal të CK
në serum; 16% rezultuan gra shtatzëna me dëmtime të zemrës e të muskujve; 3%
rezultuan gra shtatzëna që mund të kenë pësuar një atak në zemër.
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Figura 8.6 Përqindja e LDH në serum

Figura 8.7 Përqindja e AST në serum
Nga figura 8.6 rezultoi se 65% e grave shtatzëna të marra në studim ishin me nivel
normal të LDH; 22% me konsum të tepërt të vitaminës C dhe 13% me sëmundje të
veshkave, mëlçisë.
Nga figura 8.7 rezultoi se 96% ishin gra shtatzëna me nivel normal të AST dhe 4% gra
shtatzëna me dëmtim të veshkave.
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Figura 8.8 Përqindja e Lipazës në serum

Figura 8.9 Përqindja e ALT në serum
Nga figura 8.8 rezultoi se 84% e grave shtatzëna rezultuan me nivel normal të Lipazës
në serum; 16% rezultuan me sëmundje të pankreasit. Nga figura 8.9 rezultoi se 87%
ishin gra shtatzëna me nivel normal të ALT në serum; 13% gra shtatzëna me dëmtim të
pankreasit, shkatërrim të rruazave të kuqe.
8.2 Grupimi i të dhënave laboratorike
Të dhënat e marra nga laboratoret përkatëse, u grupuan në mënyra të ndryshme, për të
diferencuar gratë shtatzëna dhe për të bërë krahasimin e tyre me një grup kontrolli (grupi
i grave shtatzëna normale). Gratë shtatzëna, u ndanë në grupe të ndryshme; sipas moshës,
paritetit (numrit të lindjeve), gravidancës, arsimimit, vendbanimit si dhe diagnozave
maternale (të nënës).
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Tabela 8.2 Grupimi i rasteve sipas moshës së nënës*
Rastet me Zn<70
Nr
%
21
56.7
206
63.2
83
60.6
310
62

Mosha
< 20 vjeç
20-30 vjeç
> 30 vjeç
Totali

Rastet me Zn>70
Nr
%
16
43.3
120
36.8
54
39.4
190
38

Totali
37
326
137
500

Përqendrimi i zinkut rezultoi i lidhur me moshën e nënës. Gratë me moshë >30 vjeç
kishin deficiencë zinku më të ulët se gratë në moshën 20-30 vjeç. Kjo mund të ketë
ardhur si pasojë e rritjes së kërkesave për zink te moshat e reja krahasuar me moshat më
të mëdha.
Tabela 8.3 Grupimi i rasteve sipas paritetit (nr të lindjeve)*

Pariteti
Primipare
Sekondipare
Tercipare
Pluripare
Totali

Rastet me Zn<70
Nr
%
153
60
115
64.2
22
57.9
20
71.4
310
62

Rastet me Zn>70
Nr
%
102
40
64
35.8
16
42.1
8
28.6
190
38

Totali
255
179
38
28
500

Tabela 8.4 Grupimi i rasteve sipas vendbanimit

Vendbanimi
Fshat
Qytet
Rreth
Totali

Rastet me Zn<70
Nr
%
196
81.6
56
36.1
58
55.3
310
62

Rastet me Zn>70
Nr
%
44
18.4
99
63.9
47
44.7
190
38

Totali
240
155
105
500

%
48
31
21
100

*Botuar në “Research Journal of Science and Management”, Vol 2, me temë “The importance of
measuring serum zinc levels during pregnancy”, Singapor 2012.
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Nga një total prej 500 rastesh të marra në studim, 240 gra shtatzëna (48%) rezultuan me
vendbanim në Fshat; 155 gra shtatzëna (31%) rezultuan me vendbanim në Qytet; 105 gra
shtatzëna (21%) rezultuan me vendbanim në Rrethe.
Në këtë studim rezultoi se deficienca e zinkut ishte gjithashtu e lidhur me vendbanimin.
Në një total prej 240 pacientësh me vendbanim në Fshat, 196 gra shtatzëna (81.6%)
rezultuan me deficiencë të zinkut; në një total prej 105 gra shtatzëna me vendbanim në
Rrethe, 58 gra shtatzëna (55.3%), resultuan me deficiencë të zinkut, ndërsa nga 155 raste
me vendbanim në Qytet, 56 gra shtatzëna (36.1%) rezultuan me deficiencë të zinkut.
Nga sa shihet nga tabela 8.4, deficienca e zinkut ishte më e lartë te gratë shtatzëna me
vendbanim në Fshat dhe Rrethe sesa në Qytet, pasojë e së cilës mund të ketë qënë
kequshqyerja, mungesa e nutrientëve, sidomos proteinave.
Tabela 8.5 Grupimi i rasteve sipas gravidancës (moshës së fetusit)*
Rastet me Zn<70
Nr
%
21
51.2
72
65.5
217
62.1
310
62

Gravidanca
Tremujori I
Tremujori II
Tremujori III
Totali

Rastet me Zn>70
Nr
%
20
49
38
34.5
132
38
190
38

Totali
41
110
349
500

%
8
22
70
100

Përqendrimi i zinkut ishte i lidhur me moshën e fetusit (gravidancën). Deficienca e zinkut
u rrit me rritjen e moshës së fetusit, si pasojë e rritjes së kërkesave për zink. Përkatësisht:
21 raste (4% e të gjithë rasteve totale të marra në studim) rezultuan me deficiencë të
zinkut në tremujorin e pare; 72 raste (15%) rezultuan me deficiencë të zinkut në
tremujorin e dytë; 217 raste (43%) rezultuan me deficiencë të zinkut në tremujorin e tretë.
Tabela 8.6 Grupimi i rasteve sipas arsimimit

Arsimimi
8 vjeçar
i mesem
i lartë
Totali

Rastet me Zn<70
Nr
%
50
55.6
159
64.6
101
61.6
310
62

Rastet me Zn>70
Nr
%
40
44.4
87
35.4
63
38.4
190
38

Totali
90
246
164
500

*Botuar në “Research Journal of Science and Management”, Vol 2, me temë “The importance of
measuring serum zinc levels during pregnancy”, Singapor 2012.
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Tabela 8.7 Grupimi i rasteve sipas arsimimit dhe vendbanimit

Rastet
me
Zn<70

Fshat
Qytet
Rreth
Gjithsej
Rastet Fshat
me
Qytet
Zn>70 Rreth
Gjithsej
Totali

8
vjeçar
120
12
10
142
21
50
11
82
224

%
61.2
21.4
17.2
45.8
47.8
50.5
23.4
43.2
44.8

I
mesëm
30
12
32
74
13
29
29
71
145

%
15.3
21.4
55.2
23.8
29.5
29.3
61.7
37.4
29

I
lartë
46
32
16
94
10
20
7
37
131

%

Gjithsej

%

23.5
57.2
27.6
30.4
22.7
20.2
14.9
19.4
26.2

196
56
58
310
44
99
47
190

63.2
18
18.8
62
23.1
52.3
24.6
38
500

Tabela 8.8 Grupimi i rasteve sipas diagnozave maternale (të nënës)*

Diagnozat e shtrimit
Abort
Amniorrhe
Anemi
Anomali
Atempate
Barrë e zgjatur
Cefalik
Diabet
Disproporcion
Distako Placente
Feto morto in utero
Fibromiomë uteri
Gemelare
Hiperemesis
Hipertension
Hipotrofi Fetale
Hidrops gravidant
Ilegal
Infeksion Urinar
Kardiopati
Kondiloma
Membr.plasura

Rastet me Zn<70
Nr
%
20
83.3
0
0
27
77.2
18
66.6
2
100
0
0
87
68
3
75
0
0
4
57.2
6
60
0
0
6
66.6
13
39.4
36
65.5
3
100
1
100
3
75
6
60
1
50
0
0
6
40
85

Rastet me Zn>70
Nr
%
4
16.7
3
100
8
22.8
9
33.4
0
0
1
100
41
32
1
25
5
100
3
42.8
4
40
1
100
3
33.4
20
60.6
19
34.5
0
0
0
0
1
25
4
40
1
50
2
100
9
60

Totali
24
3
35
27
2
1
128
4
5
7
10
1
9
33
55
3
1
4
10
2
2
15

%
4.8
0.6
7
5.4
0.4
0.2
25.6
0.8
1
1.4
2
0.2
1.8
6.6
11
0.6
0.2
0.8
2
0.4
0.4
3
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Nefropati
Obezitet
Partus premature
Pjelonefrit
Placenta Previa
Podalik
Shkolitje manuale
Shok hemorragjik
Soferencë fatale
Transversal
Trauma obstetrikale
Trinjakë
Vdekje bebi
Totali

1
1
38
2
3
10
1
1
5
2
1
1
1
309

100
100
55.9
100
75
50
33.4
50
62.5
100
100
50
20
61.8

0
0
30
0
1
10
2
1
3
0
0
1
4
191

0
0
44.1
0
25
50
66.6
50
37.5
0
0
50
80
38.2

1
1
68
2
4
20
3
2
8
2
1
2
5
500

0.2
0.2
13.6
0.4
0.8
4
0.6
0.4
1.6
0.4
0.2
0.4
1
100

Pesë diagnozat më të shpeshta dhe prevalenca e deficiencës së zinkut në to ishte si vijon:
1. Cefalik* 128 pacientë (25.6% e rasteve totale) , nga të cilët 87 raste (17.4%)
rezultuan me deficiencë të zinkut;
2. Partus premature* 68 pacientë (13.6%), nga të cilët 38 raste (7.6%) rezultuan
me deficiencë të zinkut;
3. Hipertension* 55 pacientë (11%), nga të cilët 13 raste (2.6%) rezultuan me
deficiencë të zinkut;
4. Anemi 35 pacientë (7%), nga të cilët 18 raste (3.6%) rezultuan me deficiencë të
zinkut;
5. Hiperemesis* 33 pacientë (6.6%), nga të cilët 13 raste (2.6%) rezultuan me
deficiencë të zinkut;
8.3 Përpunimi i rezultateve me metodat përkatëse
Të dhënat e zinkut të matura në secilën prej laboratoreve, u përpunuan me anë të
metodave të posatshme në Excel, për të interpretuar rezultatet e marra.
8.3.1 Përpunimi i rezultateve me metodën Descriptive Statistics

*Botuar në “Research Journal of Science and Management”, Vol 2, me temë “The importance of
measuring serum zinc levels during pregnancy”, Singapor 2012.
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Tabela 8.9 Krahasimi i të dhënave midis metodave të ndryshme
Kolorimetri
Mesatarja
Gabimi Standart
Mediana
Moda
Shmangia
Standarte
Shmangia
Standarte
Relative
Varianca
Mimimumi
Maksimumi
Shuma
Nr i matjeve
Niveli i
besueshmerisë
(95.0%)

63.9518
1.306616933
59.45
34.1
29.21684282
0.4567
(45.67%)
853.6239046
20.1
114
31975.9
500
2.567148581

Fluoreshencë
Mesatarja
Gabimi Standart
Mediana
Moda
Shmangia
Standarte
Shmangia
Standarte
Relative
Varianca
Mimimumi
Maksimumi
Shuma
Nr i matjeve
Niveli i
besueshmerisë
(95.0%)

Absorbim
64.0784
Mesatarja
64.1196
1.297783229 Gabimi Standart 1.303148135
59.55
Mediana
60.45
25
Moda
47
29.0193152
Shmangia
29.13927815
Standarte
0.4528
Shmangia
0.4543
(45.28%)
Standarte Relative
(45.43%)
842.1206547
19
116
32039.2
500
2.549792745

Varianca
Mimimumi
Maksimumi
Shuma
Nr i matjeve
Niveli i
besueshmerisë
(95.0%)

849.0975309
21
115
32059.8
500
2.560333333

Tabela 8.10 Krahasimi i të dhënave brenda të njejtës metodë
Absorbim I.SH.P.
Mesatarja
Gabimi Standart
Mediana
Moda
Shmangia Standarte
Shmangia Standarte
Relative
Varianca
Mimimumi
Maksimumi
Shuma
Nr i matjeve
Niveli i
besueshmerisë
(95.0%)

Absorbim
INTERMEDIKA
Mesatarja
Gabimi Standart
Mediana
Moda
Shmangia Standarte
Shmangia Standarte
Relative
Varianca
Mimimumi
Maksimumi
Shuma
Nrimatjeve
Niveli i
besueshmerisë
(95.0%)

64.1196
1.303148135
60.45
47
29.13927815
0.4543 (45.43%)
849.0975309
21
115
32059.8
500
2.560333333
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63.9572
1.308896128
60
24
29.26780718
0.4576 (45.76%)
856.6045372
21
114
31978.6
500
2.571626583
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8.3.2 Përpunimi i të dhënave me metodën Anova Single Factor
Tabela 8.11 Krahasimi i të dhënave me metodën Anova Single Factor
Grupet
Kolorimetri
Fluoreshencë
Absorbim I.SH.P
Absorbim
INTERMEDIKA

Nr i matjeve
500
500
500
500

Shuma
31975.9
32039.2
32059.8
31978.6

Burimi i
SS
df
MS
variances
Midis
10.8717750024516
3
3.623925001
grupeve
(RSS)
Brenda
1697321.8671
1996 850.3616569
grupeve
(SSE)
Totali
1697332.738875 1999
(SST)

Mesatarja
63.9518
64.0784
64.1196
63.9572

F
0.0042

Varianca
853.6239046
842.1206547
849.0975309
856.6045372

Vlera e
P-së
0.9996

F kritike
2.6093

Nga përpunimi statistikor në Excel me Anova Single Factor dhe Descriptive Statistics,
rezultoi se nuk kishte ndryshime sinjifikative (Feksperimentale < Fkritike), midis tre
laboratoreve (I.SH.P, Intermedika, I.F.B), dhe as midis dy laboratoreve të ndryshme që
kishin përdorur të njëjtën medotë (I.SH.P. dhe Intermedika me metodën AAS).
8.4 Ndërtimi i grafikëve sipas të dhënave të marra nga laboratoret
Me të dhënat e përftuara, u ndërtuan për çdo metodë grafikët përkatës.

Figura 8.10 Grafiku i varësisë së Zn ndaj numrit të grave, në metodën AAS
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Figura 8.11 Grafiku i varësisë së Zn ndaj numrit të grave në metodën Fotometri

Figura 8.12 Grafiku i varësisë së Zn ndaj numrit të grave në metodën TXRF*
Të tre metodat e përdorura:
1. Absorbim Atomik,
2. Fotometri,
3. Fluoreshenca me Rrezatim X me Reflektim të Plotë,
paraqitën të njëjtën kurbë, pra nuk kishte ndryshime midis të dhënave të marra nga këto
laboratore.
8.5 Studimi i korelacioneve midis zinkut dhe enzimave të marra në studim
8.5.1 Korelacionet midis Zinkut dhe ALP, në diagnoza të ndryshme
*Botuar në Revistën me Proceedings, Vol 1, të “2nd International Conference Research and
Education in Natural Sciences”, me temë “Zinc deficiency analysis in serum blood using two
different methods”, Shkodër 2013.
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Figura 8.13 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me abort

Figura 8.14 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me anemi

Figura 8.15 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me anomali
*Botuar në “Research Journal of Science and Management”, Vol 2, me temë “The direct
measurement of serum zinc in pregnant women and its correlation to alkaline phosphatase”,
Singapor, 2012
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Figura 8.16 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me hiperemesis

Figura 8.17 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me hipertension

Figura 8.18 Korelacioni midis Zn dhe ALP në rastet me partus premature
Në rastin e analizës së zinkut dhe ALP, nga analiza e kryer dhe grafikët rezultoi se:
Korelacioni midis zinkut dhe ALP ishte pozitiv në rastet me anemi, anomali dhe
hipertension; dhe negativ në rastet me abort, hiperemesis dhe partus premature.
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8.5.2 Korelacionet midis Zinkut dhe Amilazës në diagnoza të ndryshme

Figura 8.19 Korelacioni midis Zn dhe Amy në rastet me abort

Figura 8.20 Korelacioni midis Zn dhe Amy në rastet me hiperemesis

Figura 8.21 Korelacioni midis Zn dhe Amy në rastet me hipertension
Nga studimi i kësaj enzime rezultoi se: Korelacioni midis Zinkut dhe Amilazës ishte
negativ në të tre diagnozat e marra për studim, në abort, hiperemesis dhe hipertension.
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8.5.3 Korelacionet midis zinkut dhe GGT në diagnoza të ndryshme

Figura 8.22 Korelacioni midis Zn dhe GGT në rastet me anemi

Figura 8.23 Korelacioni midis Zn dhe GGT në rastet me hipertension
Nga sa rezultoi nga analiza e CK dhe grafikët: Korelacioni midis Zinkut dhe GGT ishte
negativ në të dyja diagnozat e marra në studim, në anemi dhe hipertension.
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8.5.4 Korelacionet midis Zinkut dhe CK në diagnoza të ndryshme

Figura 8.24 Korelacioni midis Zn dhe CK në rastet me abort

Figura 8.25 Korelacioni midis Zn dhe CK në rastet me anemi

Figura 8.26 Korelacioni midis Zn dhe CK në rastet me hipertension
Nga analiza e CK dhe grafikët rezultoi se: Korelacioni i zinkut dhe CK ishte pozitiv në
rastet me anemi dhe hipertension, dhe negativ në rastet me abort.
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8.5.5 Korelacionet midis Zinkut dhe LDH në diagnoza të ndryshme

Figura 8.27 Korelacioni midis Zn dhe LDH në rastet me abort

Figura 8.28 Korelacioni midis Zn dhe LDH në rastet me anemi

Figura 8.29 Korelacioni midis Zn dhe LDH në rastet me hiperemesis
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Figura 8.30 Korelacioni midis Zn dhe LDH në rastet me hipertension

Figura 8.31 Korelacioni midis Zn dhe LDH në rastet me partus premature
Nga analiza e kësaj enzime dhe grafikët rezultoi se: Korelacioni midis Zinkut dhe LDH
ishte pozitiv në rastet me hipertension dhe negativ në rastet me abort, anemi,
hiperemesis dhe partus premature.

96

Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

8.5.6 Korelacionet midis Zinkut dhe AST në diagnoza të ndryshme

Figura 8.32 Korelacioni midis Zn dhe AST në rastet me anemi

Figura 8.33 Korelacioni midis Zn dhe AST në rastet me anomali

Figura 8.34 Korelacioni midis Zn dhe AST në rastet me hipertension
Nga sa rezultoi nga analiza e enzimës dhe grafikët: Korelacioni midis Zinkut dhe AST
ishte pozitiv në rastet me anomali dhe hipertension, dhe negativ në rastet me anemi.
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8.5.7 Korelacionet midis Zinkut dhe GPT në diagnoza të ndryshme

Figura 8.35 Korelacioni midis Zn dhe GPT në rastet me anemi

Figura 8.36 Korelacioni midis Zn dhe GPT në rastet me hipertension
Nga sa rezultoi nga analiza e enzimës dhe grafikët: Korelacioni midis Zinkut dhe GPT
ishte pozitiv në rastet me hipertension dhe negativ në rastet me anemi.
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8.5.8 Korelacionet midis Zinkut dhe Lipazës në diagnoza të ndryshme

Figura 8.37 Korelacioni midis Zn dhe Lipazës në rastet me hiperemesis

Figura 8.38 Korelacioni midis Zn dhe Lipazës në rastet me partus premature
Nga analiza e enzimës dhe grafikët rezultoi se: Korelacioni midis Zinkut dhe Lipazës
ishte pozitiv në të dy rastet e marra në studim, me hiperemesis dhe partus premature.
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8.6 Paraqitja e korelacioneve të zinkut të matur me metoda të ndryshme

Figura 8.39 Korelacioni midis Zn të matur me TXRF dhe AAS

Figura 8.40 Korelacioni midis Zn të matur me Fotometri dhe AAS

Figura 8.41 Korelacioni midis Zn të matur me TXRF dhe Fotometri
100

Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink-enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

Figura 8.42 Korelacioni i Zn të matur me AAS nga 2 laboratore
(përkatësisht I.SH.P dhe Intermedika)
Nga sa shihet nga grafikët: Korelacioni midis zinkut të matur me Fluoreshencë dhe
Absorbim Atomik ishte pozitiv i fortë (R2 = 0.99); korelacioni midis zinkut të matur me
Fotometri dhe Absorbim Atomik ishte pozitiv i fortë (R2 = 0.99); korelacioni midis
zinkut të matur me Fluoreshencë dhe Fotometri ishte pozitiv i fortë (R2 = 0.98). Pra, të
dhënat e marra nga tre laboratoret ishin afërsisht të njejta.
8.7 Shpërndarja e deficiencës së zinkut sipas vendbanimeve
Grafiku i shpërndarjes së grave shtatzëna në disa prej qyteteve u shpreh si më poshtë
(figura 6.43). Sipas një përzgjedhjeje të rastësishme të grave shtatzëna, nga tremujori i
parë e deri në tremujorin e trëte, rezultoi:. Pacientet ishin nga vende të ndryshme të
Shqipërisë, ku përqindjen më të lartë e kishte Tirana me 60% e më pas Durrësi me 6%.

Figura 8.43 Grafiku i shpërndarjes së grave shtatzëna sipas vendbanimeve
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8.8 Gabimet e punës në laboratoret e analizave përkatëse
Gjatë punës në laboratoret e analizave, u shfaqën probleme të ndryshme, që mund të ishin
shkak i interpretimit të rezultateve të gabuara.
1. Gabimet e lidhura me mostrën
Kontaminimi i mostrave
Mostrat si urinë apo serum, duhet të merrehin me anë të metodave të tilla që të
minimizonin kontaminimin. Prezenca e organizmave kontaminues mund të rezultonte në
testim dyshues të elementëve që nuk ishin fare të përfshirë në procesin e sëmundjes.
Ruajtja e mostrave në temperaturë të papërshtatshme
Mostrat të cilat u mblodhën në laborator duhet të ruheshin në kushte të përshtatshme në
4°C. Mostrat duhet të transportoheshin në laboratorin ku do të analizoheshin, brenda
kohës së caktuar dhe jo të ngrira.
2. Gabimet në marrjen e gjakut
Volumi i papërshtatshëm i gjakut
Volumi i përshtatshëm i gjakut ishte i rëndësishëm për dy arsye: (1) arrihej sensitiviteti
optimal kur kishin vëllimin e duhur të gjakut dhe (2) antikoagulantët treteshin në një
vëllim të tillë që të mos pengonin rritjen e mikroorganizmave.
Hemoliza e mostrave të gjakut
Hemoliza ishte shkatërrimi i membranës së rruazave të kuqe të gjakut, duke shkaktuar
çlirimin e hemoglobinës dhe komponentëve të tjerë të brendshëm në lëng. Hemoliza ishte
ngjarja më e zakontë që mund të ndodhte në mostrat e serumit, dhe mund të
kompromentonte rezultatet e analizës (Lemely L, 1998). Arsyet pse një mostër mund të
hemolizohej ishin të shumta si: moszgjedhja e saktë e vendit të shpimit, përdorimi i ageve
të papërshtatshme, ekspozimi me të ftohtin apo të nxehtin e tepërt etj, arsye këto që çuan
në përsëritjen e marrjes së mostrës.
3. Parandalimi dhe monitorimi i gabimeve
Gabimet mund të parandaloheshin apo të limitoheshin duke siguruar laboratorin me
manuale të përzgjedhjes e të marrjes së mostrave. Udhëzime të shkruara në lidhje me
transportin dhe ruajtjen e mostrës duhet të ishin të disponueshme për mjekët dhe stafin.
Parandalimi i gabimeve në laborator ishte thelbësor për sigurinë dhe trajtimin e pacientit,
pasi klinicistët vareshin nga saktësia e identifikimit të organizmave, për trajtimin e duhur.
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KAPITULLI 9
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
9.1 Konkluzionet e studimit
Në përfundim të studimit mbi metodat e analizës së zinkut me Absorbim Atomik,
Kolorimetri dhe Fluoreshencë me Rreze X, si dhe mbi metodat e analizës së zinkenzimave, u arrit në konkluzionet e mëposhtme:
1. Metodat e analizimit ishin të suksesshme në identifikimin e grave me shtatzani me
risk si dhe në krahasimin e tyre me një grup kontrolli (grupi i grave shtatzëna
normale).
2. Nga të dhënat e studimit ka rezultuar se metoda TXRF, konsiderohet si metoda
më e shpejtë dhe me kosto më të ulët. Po nga të dhënat e studimit, ka rezultuar se
metoda AAS, është metoda më preçize por me kosto më të lartë. Nëse kemi një
buxhet me nivel mesatar, dhe kohë të kufizuar për të analizuar rezultatet,
rekomandojmë përdorimin e metodës TXRF. Nëse buxheti është i mjaftueshëm,
dhe kemi kohë në dispozicion, rekomandojmë përdorimin e metodës AAS.
3. Sipas një përpunimi statistikor me Descriptive Statistics dhe Anova Single Factor,
rezultoi se nuk kishte ndryshime sinjifikative (P > 0.05) midis laboratoreve të
marrë në studim Feksperimentale (0.0042) < Fkritike (2.609), metodat e analizës së
zinkut dhanë të njëjtin rezultat.
4. Nga shqyrtimi i shpërndarjes së grave shtatzëna sipas vendbanimit, përqindja më
e lartë e deficiencës së zinkut ishte në fshatra dhe rrethe, kjo si pasojë e
kequshqyerjes dhe mungesës së nutrientëve, sidomos proteinave.
5. Nëse gjatë tremujorit të fundit të barrës, nevojat ushqimore të zinkut ishin sasiore
që të siguronin ritmin e rritjes së fetusit, tremujori i parë dhe i dytë i barrës ishte
kryesor përsa i përket anës cilësore të zinkut. Mungesat me makronutrientë por
sidomos me mikronutrientë, rrezikonin të çonin në çrregullime irreversible të
zhvillimit.
6. Identifikimi i grave shtatzëna me deficiencë të zinkut ishte një problem që duhej
marrë në konsideratë sepse nuk mjaftonte vetëm një zgjatje e barrës deri në fund,
por ishte i domosdoshëm një zhvillim harmonik i fetusit.
7. Që nga fillimi i barrës, ose më mirë përpara koncepsionit (formimit të embrionit),
menjëherë pas ndalimit të metodave kontraceptive, këshillat nutricionale do të
kishin më tepër mundësi të ishin efikase për nënën, dhe aq më tepër për të
ardhmen e fëmijës së saj.
8. Ka shumë studime në lidhje me zinkun, në fushën e dermatologjisë, në
akrodermatitet; në fushën e pathologjisë së përgjithshme, në enteropatitë; në
fushën gjinekologjike, në trajtimin me pomada të akne juvenilis; në kirurgji, në
trajtimin e plagëve operatore etj.
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9. Në fushën e obstetrikës, në lidhje me rolin e zinkut dhe zink enzimave, në drejtim
të zhvillimit të shtatzanisë, nuk ka pasur asnjë studim në vendin tonë, pra kjo
tregon edhe një herë rëndësinë e këtij studimi, si të qënit i parë dhe njëkohësisht i
domosdoshëm në ecurinë normale dhe në zhvillimin fetal.
10. Nga të dhënat e paraqitura në hyrje, si në pjesën teorike, në atë eksperimentale, në
rezultate dhe diskutime, u arrit në përfundim se, ky studim ka rëndësi të madhe si
në kuadrin e analizës kimike ashtu edhe në kuadrin e kujdesit shëndetësor.
9.2 Rekomandime
Për kapërcimin apo zvogëlimin e problemeve të lidhura me deficiencën e zinkut,
sugjerojmë që autoritetet, personelin mjekësor si dhe pacientët të marrin masat e
mëposhtme:
Autoritetet:
· Duhet të përpunojnë rregulla dhe rekomandime në mbrojtje të shëndetit publik,
dhe do të ishte shumë më mirë që këto rregulla të vendoseshin përmes ligjeve dhe
zbatimit me rigorozitet të tyre.
· Të vendosnin norma dhe direktiva, për të mbrojtur individët nga efektet
potenciale në shëndet, nga dozat e tepërta të zinkut. Do të ishte mirë që uji i
pijshëm të mos përmbante më tepër se 5mg/L zink, pasi ka shumë raste kur zinku
shtohet në mënyrë artificiale për të përmirësuar shijen e këtij uji.
· Propaganda shëndetësore duhet të rritet në drejtim të promocionit të përdorimit
antenatal të mikronutrientëve të ndryshëm, duke përfshirë sidomos zinkun, për të
gjitha gratë shtatzëna. Të gjenden mënyra për të përmirësuar gjendjen nutricionale
në tërësi të grave dhe, sidomos në zonat me të ardhura të pakta; kjo gjë do të jetë
me një përfitim më të madh, se sa të jepen suplemente me zink te gratë shtatzëna.
· Nuk janë të pakta rastet e raportuara te nënat e reja, me të ardhura të mjaftueshme,
të cilat kufizojnë një pjesë të mirë të ushqimit nga frika e shtimit të peshës
trupore, ndërkohë që harrojnë se mungesa e mikronutrienteve të duhur në
organizëm, ndikon drejtpërdrejt në shëndetin dhe formimin e bebes që do sjellin
në jetë.
· Gjithashtu kjo problematikë shqetësuese mban në shifra të larta edhe nivelin e
vdekshmërisë foshnjore. Gratë shtatzëna me kequshqyerje dhe me
pamjaftueshmëri të zinkut, kanë rrezikshmëri më të lartë për të dështuar, të bëjnë
lindje të parakohshme, ose për lindur një foshnje me peshë të vogël
lindjeje. Kequshqyerja nuk duhet kuptuar vetëm si ngrënie e paktë. Mund të
ndodhë që të marrim ushqim në sasi të bollshme, por të varfër në raport me
elementët që i duhen organizmit.
· Ndërkohë që nga ana tjetër, ushqimi i mirë i grave, shoqëruar me përmirësimin e
njohurive mbi ushqimin dhe të ushqyerit, qëndrimet dhe praktikat nga gratë,
vajzat dhe anëtarët e tjerë të komunitetit, lidhur me ushqimin dhe ushqyerjen e
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shëndetshme, ndikojnë në fuqizimin e grave, në zvogëlimin e vdekshmërisë
foshnjore dhe sëmundshmërisë në mënyrë të konsiderueshme.
Personeli mjekësor:
· Personeli mjeksor, mjekë, mami, infermierë, ta konsiderojnë kujdesin shëndetësor
si një të mirë publike dhe faktor themelor zhvillimi. Duhet të punojnë me gratë
shtatzëna, për të rritur nivelin kulturor në përgjithësi dhe atë shëndetësor në
veçanti, për t’i bërë ato të përgjegjshme se, marrja dhe përdorimi i sasive normale
të zinkut, ulin përqindjen e lindjeve premature, anomalive të lindura dhe
keqformimeve fetale, lindjen e fëmijëve nën peshë, zgjatjen e panevojshme dhe
në disa raste, të dëmshme të aktivitetit të lindjes.
Pacientet:
· Vetë gratë shtatzëna, pasi të bëhen të përgjegjshme për fenomenet e mësipërme, të
kërkojnë me insistim nga personeli shëndetësor, zbatimin me rigorozitet të
protokolleve të ndjekjes së shtatzanisë dhe të mirë-ushqyerjes gjatë barrës dhe në
muajt e parë të pas-lindjes.
Rekomandime të përgjithshme:
·
·
·

·

Nëse nuk plotësohen kërkesat nutricionale, gruaja shtatzënë do të bjerë në gjendje
të deficiencës së zinkut*.
Në vendet në zhvillim dhe kryesisht tek kontigjenti i grave shtatzëna me të
ardhura të pakta, për të përmirësuar shëndetin e nënave dhe fëmijëve, është e
domosdoshme dhënia e një suplementi me zink.
Trajtimi profilaktik me zink që përfshihet në Komplekset Vitaminoze (Prenatal,
Materna, Pregnancy Care), është i domosdoshëm para dhe gjatë shtatzanisë me
15-20 mg në ditë. Zinku për mjekim jepet në 45-50 mg në ditë në formën e
sulfatit të zinkut dhe sipas shumë autorëve nuk ka efekte anësore mbi gruan
shtatzënë*.
Zinku duhet të përdoret:
F Për një funksion normal të sistemit imunitar
F Për një fertilitet dhe reproduksion normal
F Për një sintezë normale të proteinave
F Për të ulur përqindjen e lindjeve premature
F Për të parandaluar një lindje të një fëmije me peshë të ulët
F Për të parandaluar anemitë e barrës
F Për të patur një aktivitet lindjeje të rregullt
F Për të patur një laktacion të stabilizuar

*Paraqitur në “The 30th World Congress of Biomedical Laboratory Sciences”, me temë “Serum
zinc changes and its deficiency during pregnancy”, Berlin, Gjermani, 2012.
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SHTOJCA

Diagnoza

Dt.e analizës

Vendshtrimi

Pariteti

Gravidanca

Arsimi

Profesioni

306
2591
389
3377
322
193
372
631
357
2291
1063
1069
1335
1079
2985
344
2885
5156
5165
4796
4962
5001
698
693
692
701
709
712
717
5257
651
5187
711
708
430
1001
2000

Vendbanimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Mosha

Nr

Kartela

Të dhënat e grave shtatzëna, të marra nga kartelat klinike

33 Tiranë
nëpunëse mesëm 34 prim path 23/05/2011 partus premature
29 Krujë
punëtore mesëm 37-38 plur obs 23/05/2011
gemelare
30 Tiranë
pa punë 8vjeçar 26-27 sek path 23/05/2011
hiperemesis
21 Tiranë
pa punë 8vjeçar term sek obs 24/05/2011
cefalik
29 Tiranë
nëpunëse I lartë 36-37 prim path 24/05/2011
hipertension
24 Tiranë
punëtore mesëm 15-16 sek path 24/05/2011 abort premature
26 F.Krujë
inxhiniere I lartë 27 prim path 25/05/2011 partus premature
24 Tiranë
studente
I lartë 33 terc path 30/05/2011
cefalik
21
Pukë
nëpunëse I lartë term prim path 01/06/2011
podalik
28 Tiranë
menaxhere I lartë 21 prim obs 06/06/2011
anomali
30 Tiranë
pa punë 8vjeçar 15-16 prim gjin 06/06/2011 membrana të plasura
32 Ersekë
pa punë 8vjeçar 15-16 sek gjin 10/06/2011 membrana të plasura
29 Tiranë
nëpunëse I lartë 21 terc gjin 10/06/2011
anomali
24 Sarandë
pa punë
I lartë 38 prim gjin 11/06/2011
cefalik
26 Tiranë
mekanike mesëm 15-16 prim obs 13/06/2011 abort premature
23 Krujë
punëtore mesëm 35 prim pat 15/06/2011 partus premature
32 Kukës
pa punë mesëm 39 plur obs 15/06/2011
cefalik
25 Tirane
punëtore mesëm term prim obs 15/06/2011
cefalik
31
Lac
pa punë mesëm 28 prim obs 17/06/2011 placenta previa
38 Tiranë
pa punë 8vjeçar 40 plur obs 20/7/2011 partus premature
22 Durrës
pa punë mesëm term prim obs 23/7/2011
cefalik
26 Tiranë
nëpunëse mesëm 30 prim obs 28/7/2011 hipotrofi fetale
24 Tiranë
pa punë mesëm 28-29 sek pat 30/7/2011 partus premature
35 Tiranë
pa punë mesëm 36-37 sek path 08/08/2011
hipertension
31 Tiranë
pa punë 8vjeçar 35-36 terc path 08/08/2011 partus premature
29 Tiranë
pa punë mesëm 36 prim path 08/08/2011
preeklampsi
32 Tiranë
pa punë 8vjeçar 36 sek path 10/08/2011
preeklampsi
35 Durrës
nëpunëse mesëm 35 sek path 15/08/2011 partus premature
29 Burrel
rrobaqepëse mesëm 33 sek path 17/08/2011 partus premature
32 Tiranë
pa punë mesëm 37 sek obs 18/08/2011
hipertension
24 Tiranë
pa punë 8vjeçar 28 prim path 19/08/2011
preeklampsi
26 Tiranë
pa punë mesëm term prim obs 19/08/2011
cefalik
24 Tiranë
pa punë 8vjeçar 35 sek path 19/08/2011
hipertension
21 Tiranë
pa punë 8vjeçar 33 sek path 21/08/2011
cefalik
32 Tiranë
nëpunëse I lartë 37 sek path 21/08/2011
diabet
24 Tiranë
studente
I lartë 39 prim gjin 21/08/2011
vdekje bebi
25 Librazhd
pa punë mesëm 37 prim obst 21/08/2011 shkolitje manuale
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

500
1100
2010
3022
4811
450
5179
108
8
33
19
1278
1491
1667
2151
82
224
522
20
7
894
1146
1187
29
26
18
615
616
718
726
605
608
609
614
745
844
835
878
908
861
853
843
840
838
822
821

19
18
34
38
29
21
20
21
16
21
25
38
28
23
21
24
22
27
27
20
32
28
35
27
32
20
22
36
25
19
24
23
35
23
25
23
38
28
27
25
25
27
34
21
24
27

Vlorë
pa punë 8vjeçar 38
Peshkopi
pa punë 8vjeçar 40
Librazhd rrobaqepëse mesëm 37
Tiranë
punëtore 8vjeçar 37
Tiranë
punëtore mesëm 39
Tepelenë
studente
I lartë 38
Tiranë
pa punë 8vjeçar 38
Tiranë
pa punë 8vjeçar 38-39
Tiranë
pa punë 8vjeçar term
Tiranë
pa punë mesëm 33-34
Tiranë
punëtore mesëm 38-39
Tiranë
pa punë 8vjeçar 22-23
Tiranë
punëtore 8vjeçar 17
Elbasan
pa punë 8vjeçar 24-25
F.Krujë
pa punë mesëm 22
Korcë
studente
I lartë 20
Peshkopi
pa punë 8vjeçar 17
Fier
arsimtare I lartë 16-17
Durrës
pa punë 8vjeçar 21
Elbasan
pa punë mesëm 14
Tiranë
pa punë mesëm 21
Shkodër
pa punë mesëm 20
Durrës
Pedagoge I lartë 24
Tiranë
punëtore mesëm 7
Tiranë
pa punë mesëm 30-31
Tiranë
pa punë 8vjeçar 20
Tiranë
punëtore mesëm 28
Lushnje
arsimtare I lartë 35-36
Tiranë
pa punë mesëm 20
Tiranë
pa punë 8vjeçar 34
Tiranë
pa punë mesëm 13-14
Berat
pa punë mesëm 33
Gjirokastër pa punë mesëm 35
Tiranë
pa punë mesëm 29-30
Burrel
punëtore mesëm 38
Tiranë
punëtore mesëm 31
Tropojë
pa punë mesëm 36-37
Tiranë
punëtore mesëm 38
Tiranë
punëtore mesëm 36
Kavajë
pa punë mesëm term
Tiranë
pa punë 8vjeçar term
Tiranë
pa punë mesëm term
Kukës
pa punë mesëm term
Pukë
pa punë mesëm 41
Mat
pa punë mesëm term
Tiranë
punëtore mesëm term
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prim
prim
terc
sek
prim
prim
prim
prim
prim
prim
prim
terc
prim
prim
prim
prim
prim
sek
prim
prim
sek
sek
sek
sek
terc
prim
prim
sek
sek
prim
prim
prim
sek
prim
sek
sek
sek
terc
prim
prim
prim
sek
terc
prim
prim
sek

path 22/08/2011
diabet
gjin 22/08/2011
ilegal
obst 23/08/2011 shok hemorragjik
obst 23/08/2011 distako placente
obst 23/08/2011
ilegal
path 27/08/2011 shkolitje manuale
path 30/08/2011
cefalik
path 01/09/2011 membrana të plasura
path 02/09/2011
cefalik
path 03/09/2011
cefalik
path 04/09/2011
cefalik
gjin 06/09/2011
anomali
gjin 08/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 10/09/2011
anomali
gjin 15/09/2011 abort i induktuar
gjin 20/09/2011
anomali
gjin 20/09/2011
anomali
path 20/09/2011
hiperemesis
path 20/09/2011
preeklampsi
path 20/09/2011 partus premature
path 20/09/2011 partus premature
path 21/09/2011
hipertension
path 22/09/2011
anemi
path 23/09/2011
anemi
path 25/09/2011
hipertension
path 27/09/2011
hipertension
path 27/09/2011
hipertension
path 27/09/2011 partus premature
path 27/09/2011
anemi
path 02/10/2011
anemi
path 02/10/2011
hipertension
obst 02/10/2011
cefalik
obst 05/10/2011 partus premature
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
obst 06/10/2011
cefalik
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

809
806
803
814
874
876
635
636
640
642
660
650
662
667
680
634
85
115
11
690
697
691
36
32
35
39
51
54
56
60
5
67
89
87
88
52
90
91
10
15
22
37
40
27
24
12

32 Tiranë
28 Tiranë
32 Tiranë
26 Pogradec
24 Tiranë
36 Durrës
23 Tiranë
30 Kavajë
31 Tiranë
41 Tiranë
23 F.Krujë
39 Tropojë
27 Tiranë
36 Tiranë
30 Tiranë
20 Tiranë
15 Kavajë
32 Përmet
23 Tiranë
24 Tiranë
24 Tiranë
30 Tiranë
30 Tiranë
22 Tiranë
25 Tiranë
27 Tiranë
25 Tiranë
19 Tiranë
24 Tropojë
28
Berat
30 Tiranë
29 Tiranë
32 Vlorë
39 Tiranë
24 Tepelene
26 Tiranë
17 Tiranë
21 Durrës
28 Vlorë
30 F.Krujë
30 Tiranë
27 Tiranë
34 Tiranë
23 Durrës
23 Dibër
38 Tiranë

pa punë
pa punë
punëtore
pa punë
pa punë
nëpunëse
punëtore
punëtore
pa punë
pa punë
pa punë
punëtore
punëtore
punëtore
punëtore
pa pune
punëtore
punëtore
arsimtare
pa punë
punëtore
punëtore
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
ekonomiste
pa punë
studente
pa punë
punëtore
menaxhere
menaxhere
operatore
ekonomiste
pa punë
pa punë
pa punë
punëtore
punëtore
punëtore
pa punë
pa punë
studente
pa punë
menaxhere

mesëm 39 sek
mesëm term prim
mesëm term prim
mesëm 38 prim
mesëm term prim
I lartë 39 prim
mesëm 38 sek
mesëm 40 sek
8vjeçar 39 plur
mesëm 39 sek
mesëm 39 prim
mesëm term sek
mesëm 39 prim
mesëm 39 terc
I lartë 40 sek
mesëm term prim
8vjeçar term prim
mesëm 38 sek
I lartë 22 prim
mesëm 40 prim
mesëm term prim
mesëm term prim
mesëm 33 sek
8vjeçar 25 prim
mesëm 30 prim
mesëm 29 prim
I lartë 35 prim
mesëm 34 prim
I lartë 27-28 prim
mesëm term prim
mesëm 22 sek
I lartë 39 sek
I lartë 40 sek
I lartë 31 prim
I lartë 33 sek
I lartë 20 prim
8vjeçar 7-8 j prim
8vjeçar16-17 j prim
mesëm 22-23 prim
mesëm 22-23 prim
mesëm 15-16 terc
mesëm 38 sek
mesëm 27 plur
I lartë 6-7 j prim
mesëm 39 prim
I lartë term sek
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obst 06/10/2011
obst 09/10/2011
obst 09/10/2011
obst 09/10/2011
obst 09/10/2011
obst 09/10/2011
obst 15/10/2011
obst 15/10/2011
obst 15/10/2011
obst 19/10/2011
obst 20/10/2011
obst 22/10/2011
obst 22/10/2011
obst 22/10/2011
obst 24/10/2011
obst 24/10/2011
obst 25/10/2011
obst 27/10/2011
obst 27/10/2011
obst 27/10/2011
obst 27/10/2011
obst 05/11/2011
path 05/11/2011
path 09/11/2011
path 09/11/2011
path 15/11/2011
path 15/11/2011
path 17/11/2011
path 17/11/2011
obst 17/11/2011
path 17/11/2011
obst 20/11/2011
obst 20/11/2011
path 24/11/2011
path 24/11/2011
path 24/11/2011
path 24/11/2011
path 25/11/2011
path 27/11/2011
path 27/11/2011
path 29/11/2011
obst 31/11/2011
path 31/11/2011
path 31/11/2011
path 01/12/2011
path 05/12/2011

podalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
podalik
cefalik
cefalik
anemi
podalik
pjelonefrit
soferencë fatale
cefalik
cefalik
preeklampsi
partus premature
partus premature
partus premature
preeklampsi
partus premature
preeklampsi
cefalik
pjelonefrit
podalik
soference fatale
anemi
hipertension
partus premature
hiperemesis
anomali
anemi
anomali
abort premature
gemelare
hiperemesis
hipertension
anemi
abort tardus
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130 14
131 53
132 58
133 75
134 902
135 13
136 95
137 71
138 66
139 61
140 57
141 55
142 50
143 48
144 38
145 34
146 72
147 103
148 118
149 47
150 1166
151 1197
152 1120
153 1210
154 1200
155 1073
156 1199
157 1940
158 23
159 4969
160 25
161 5221
162 1503
163 28
164 30
165 31
166 21
167 187
168 170
169 171
170 175
171 179
172 183
173 189
174 172
175 177

19
Berat
29 Tiranë
21 Tiranë
33 Tiranë
39 Durrës
27 Tiranë
23 Elbasan
24 Tiranë
30 Tiranë
25 Mirditë
17 Tiraneë
24 Burrel
26 Tiranë
28 Tiranë
47
Lac
28 Tiranë
26 Tiranë
20 Tiranë
25 Tiranë
26 Tiranë
43 Kavajë
24 Tiranë
30 Elbasan
25 Tiranë
30 Kukës
29 Tiranë
25 Tiranë
30 Tiranë
31 Tiranë
31 Tiranë
21 Tiranë
24 Durrës
18 Tiranë
20 Shkodër
40 Korcë
22 Durrës
27 Tiranë
21 Tiranë
28 Tiranë
21 Tiranë
35 Tiranë
40 Tiranë
26 Tiranë
27 Tiranë
37 Tiranë
22 Dibër

pa punë
pa punë
punëtore
pa punë
nëpunëse
pa punë
studente
pa punë
pa punë
operatore
pa punë
punëtore
pa punë
Infermiere
punëtore
ekonomiste
pa punë
pa punë
pa punë
punëtore
pa punë
punëtore
arsimtare
pa punë
punëtore
pa punë
punëtore
arsimtare
menaxhere
punëtore
studente
studente
pa punë
pa punë
psikologe
pa punë
punëtore
pa punë
punëtore
pa punë
punëtore
punëtore
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë

mesëm 19-20 prim
mesëm 26 sek
mesëm 13-14 prim
mesëm 26 terc
I lartë 35 prim
mesëm term prim
I lartë 38 prim
mesëm 16-17 prim
mesëm 30-31 prim
I lartë 35 prim
8vjeçar 19-20 prim
mesëm 37-38 prim
mesëm 32 prim
I lartë 26 sek
mesëm 32-33 sek
I lartë 33 prim
mesëm 29 prim
mesëm 34-35 prim
mesëm 36 prim
mesëm 36 prim
mesëm 39 plur
mesëm 38 prim
I lartë 39-40 plur
mesëm term sek
mesëm 38 sek
mesëm 38-39 sek
mesëm 38-39 prim
I lartë term terc
I lartë term sek
mesëm 13-14 j sek
I lartë 6-7 j prim
I lartë 15-16 prim
mesëm term prim
8vjeçar 6-7 j prim
I lartë term plur
mesëm 26-27 prim
mesëm 28 sek
mesëm 26-27 prim
mesëm 38 sek
mesëm 17-18 prim
mesëm 6-7 j terc
mesëm 4-5 j sek
mesëm 25-26 sek
mesëm 7-8 j plur
mesëm 35-36 plur
mesëm 33-34 terc
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path 05/12/2011
path 05/12/2011
path 05/12/2011
path 05/12/2011
path 10/12/2011
path 13/12/2011
path 14/12/2011
path 14/12/2011
path 15/12/2011
path 15/12/2011
path 15/12/2011
path 16/12/2011
path 17/12/2011
path 18/12/2011
path 19/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 20/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 23/12/2011
path 24/12/2011
obst 24/12/2011
path 24/12/2011
path 24/12/2011
path 24/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011
path 26/12/2011

infeksion urinar
partus premature
abort
partus premature
hipotrofi fetale
obezitet
anemi
abort tardus
nefropati gravidare
anemi
infeksion urinar
preeklampsi
patus premature
abort
preeklampsi
cefalik
partus premature
partus premature
hipertension
partus premature
soference fatale
podalik
hipertension
cefalik
cefalik
cefalik
podalik
cefalik
cefalik
hipertension
hiperemesis
hipertension
cefalik
hiperemesis
cefalik
partus premature
partus premature
partus premature
hipertension
abort incipient
hiperemesis
abort incipient
abort tardus
hiperemesis
preeklampsi
partus premature
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176 182
177 190
178 122
179 242
180 244
181 231
182 229
183 227
184 225
185 219
186 214
187 98
188 210
189 209
190 208
191 211
192 220
193 192
194 213
195 243
196 120
197 215
198 240
199 194
200 99
201 205
202 204
203 200
204 201
205 198
206 185
207 188
208 184
209 178
210 176
211 173
212 166
213 1803
214 199
215 1797
216 1795
217 1794
218 1778
219 1774
220 1770
221 1766

22 Tiranë
pa punë mesëm 36 prim path 27/12/2011
hipertension
26 Burrel
pa punë mesëm 35-36 sek path 27/12/2011
preeklampsi
21 Tiranë
pa punë mesëm 14-15 prim path 27/12/2011
hiperemesis
32 Tiranë administratore I lartë 19 sek path 27/12/2011
abort tardus
28 Tiranë
pa punë mesëm 21-22 sek path 27/12/2011
abort tardus
21 Tiranë
pa punë mesëm 30-31 prim path 27/12/2011 partus premature
24 Tiranë
pa punë mesëm 33 sek path 28/12/2011 partus premature
23 Tiranë
punëtore mesëm 27 prim path 28/12/2011 partus premature
37 Elbasan
punëtore mesëm 26 terc path 28/12/2011
hipertension
34 Tiranë
pa punë mesëm 11-12 j plur path 28/12/2011
anemi
18 Tiranë
pa punë mesëm 28 prim path 28/12/2011 partus premature
30 Tiranë
pa punë
I lartë 29-30 sek path 28/12/2011 partus premature
24 Tiranë
pa punë mesëm 35 prim path 28/12/2011
hipertension
26 Tiranë
arsimtare I lartë 30-31 prim path 28/12/2011 hipotrofi fetale
29 Tiranë
punëtore I lartë 35 sek path 28/12/2011 partus premature
24 Tiranë
punëtore mesëm 28 prim path 28/12/2011 partus premature
29 Përmet
arsimtare I lartë 16 sek path 28/12/2011
anomali
38
Fier
menaxhere I lartë 13-14 terc path 28/12/2011
hipertension
41 Burrel
pa punë mesëm 7-8 j terc path 28/12/2011
hiperemesis
19 Tiranë
pa punë 8vjeçar 39 prim path 28/12/2011
cefalik
21 Tiranë
studente
I lartë term prim path 28/12/2011
cefalik
18
Berat
pa punë mesëm 19-20 prim path 28/12/2011 infeksion urinar
30 Shkodër
arsimtare I lartë 21-22 sek path 29/12/2011
anemi
25 Tiranë
pa punë mesëm term sek path 29/12/2011
podalik
31 Tiranë
pa punë mesëm term terc path 29/12/2011
cefalik
20 Tiranë
studente
I lartë 26-27 prim path 10/01/2012 partus premature
22 Tiranë
pa punë mesëm 12-13 j prim path 10/01/2012
hipertension
29 Tiranë
pa punë mesëm 32-33 prim path 10/01/2012 partus premature
26 Tiranë
punëtore mesëm 16 prim path 10/01/2012
anemi
25 Tiranë
pa punë mesëm 35-36 prim path 10/01/2012 partus premature
20 Tiranë
pa punë mesëm 28 prim path 10/01/2012 partus premature
18 Tropojë
pa punë mesëm 34 prim path 10/01/2012
anemi
37
Fier
punëtore mesëm 36-37 terc path 10/01/2012
cefalik
25 Tropojë
pa punë mesëm 30 sek path 15/01/2012 infeksion urinar
25 Tiranë
pa punë
I lartë 39-40 sek path 15/01/2012
cefalik
24 Tiranë
punëtore mesëm 35-36 prim path 15/01/2012
preeklampsi
28 Tiranë
arsimtare I lartë 35-36 sek path 15/01/2012 partus premature
24 Tiranë
pa punë mesëm 41 prim obst 15/01/2012
cefalik
18 F.Krujë
punëtore mesëm 39 prim obst 16/01/2012
cefalik
20 Tiranë
pa punë mesëm 39 prim obst 16/01/2012
cefalik
23 Tiranë
pa punë mesëm term prim obst 16/01/2012
cefalik
30 Tiranë
pa punë mesëm term sek obst 16/01/2012
cefalik
29 Tiranë
punëtore I lartë 38 terc obst 18/01/2012
cefalik
32 Tiranë
pa punë mesëm term prim obst 18/01/2012
cefalik
28 Tiranë
punëtore I lartë 38-39 sek obst 18/01/2012
cefalik
22 Elbasan
studente
I lartë 6-7 j prim path 18/01/2012
hiperemesis
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222 1765
223 1764
224 1763
225 1760
226 1759
227 1757
228 1752
229 1749
230 1744
231 1729
232 1751
233 1753
234 1821
235 1819
236 1817
237 1822
238 1816
239 1830
240 1831
241 1829
242 1840
243 1841
244 1846
245 1850
246 1871
247 1870
248 305
249 315
250 311
251 307
252 308
253 310
254 312
255 321
256 309
257 601
258 618
259 619
260 602
261 620
262 621
263 622
264 623
265 625
266 624
267 62

24
20
19
21
28
18
26
29
33
37
31
39
31
28
34
38
37
20
20
18
19
19
24
28
27
26
19
21
35
18
27
26
30
31
38
27
41
39
28
25
34
27
39
39
41
29

Tropojë
Tiranë
Durrës
Kukës
Vlorë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Vlorë
Shkodër
Tiranë
Fier
Tiranë
Tropojë
Berat
Tepelenë
Shkodër
Sarandë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Durrës
Tiranë
Vlorë
Tiranë
Fier
Lushnje
Mirditë
Durrës
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Berat
Berat
Burrel
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Vlore
Tiranë
Tiranë
Vlorë
Vlorë
Sarandë

punëtore
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
ekonomiste
menaxhere
arsimtare
arsimtare
pa punë
punëtore
punëtore
pa punë
punëtore
menaxhere
ekonomiste
studente
pa punë
pa punë
pa punë
studente
operatore
ekonomiste
menaxhere
pa punë
pa punë
punetore
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
arsimtare
arsimtare
pa pune
menaxhere
menaxhere
pa punë
pa punë
pa punë
ekonomiste
menaxhere
Pedagoge
pa punë
pa punë

I lartë 41 prim
mesëm term prim
mesëm 15-16 prim
8vjeçar term prim
mesëm 26 prim
mesëm 12-13 j prim
I lartë 22-23 sek
I lartë term prim
I lartë 39 sek
I lartë term sek
8vjeçar 35-36 terc
I lartë 35-36 sek
mesëm 34-35 sek
mesëm term sek
mesëm 12-13 j terc
I lartë 6-7 j terc
I lartë 38-39 prim
I lartë 15-16 prim
mesëm 22-23 prim
8vjeçar 25 prim
8vjeçar 25-26 prim
I lartë 7-8 j prim
I lartë 38 prim
I lartë 13-14 prim
I lartë 34 prim
mesëm 22-23 sek
8vjeçar12-13 j prim
mesëm term prim
mesëm 6-7 j sek
8vjeçar 34-35 prim
mesëm 25-26 prim
mesëm 26-27 prim
mesëm 13-14 prim
I lartë 38-39 sek
I lartë 7-8 j terc
I lartë 41 plur
I lartë term plur
I lartë term plur
mesëm term terc
mesëm 22-23 sek
mesëm 4-5 j prim
I lartë 6-7 j prim
I lartë 15-16 sek
I lartë 21 sek
mesëm 27 sek
mesëm 33 sek
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obst 18/01/2012
obst 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 18/01/2012
path 20/01/2012
path 20/01/2012
path 20/01/2012
obst 20/01/2012
path 20/01/2012
path 20/01/2012
obst 20/01/2012
path 20/01/2012
path 20/01/2012
path 25/01/2012
path 25/01/2012
path 25/01/2012
obst 25/01/2012
path 25/01/2012
path 25/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
obst 28/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
path 28/01/2012
path 05/02/2012
obst 05/02/2012
obst 05/02/2012
obst 05/02/2012
obst 05/02/2012
path 05/02/2012
path 08/02/2012
path 08/02/2012
path 08/02/2012
path 08/02/2012
path 10/02/2012
path 10/02/2012

cefalik
cefalik
anomali
cefalik
hipertension
hipertension
anemi
podalik
cefalik
cefalik
preeklampsi
partus premature
preeklampsi
cefalik
hipertension
hiperemesis
cefalik
anomali
anemi
hipertension
abort tardus
hiperemesis
cefalik
hipertension
anemi
anemi
hipertension
podalik
hiperemesis
partus premature
abort tardus
partus premature
hipertension
cefalik
hiperemesis
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
anomali
abort
hiperemesis
hiperemesis
anomali
hipertension
partus premature
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268 63
269 68
270 16
271 49
272 64
273 65
274 69
275 17
276 59
277 46
278 70
279 102
280 104
281 180
282 400
283 412
284 45
285 77
286 181
287 410
288 801
289 802
290 41
291 970
292 955
293 42
294 43
295 78
296 931
297 44
298 920
299 6
300 799
301 4869
302 4877
303 4868
304 4837
305 4870
306 4875
307 4891
308 4806
309 4890
310 4968
311 4860
312 4899
313 4882

26
17
19
20
28
28
27
26
36
30
36
31
26
40
39
29
36
38
34
34
31
32
32
38
34
36
36
31
23
25
22
21
20
32
28
30
34
34
16
29
25
30
35
28
34
18

Sarandë
Shkodër
Vlorë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Mirditë
Fier
Fier
Tiranë
Fier
Tiranë
Tropojë
Tropojë
Sarandë
Durrës
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Durrës
Vlorë
Berat
Dibër
Dibër
Tiranë
Tiranë
Lushnje
Lushnje
Tiranë
Tiranë
Tropojë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Lezhë
Tiranë
Elbasan
Kukës
Peqin
Dibër
Tiranë
Tiranë
Tiranë

punetore
pa punë
pa punë
pa punë
punëtore
ekonomiste
menaxhere
pa punë
pa punë
farmaciste
nëpunëse
pa punë
pa punë
nëpunëse
menaxhere
punetore
pa punë
pa punë
pa punë
punetore
nëpunëse
nëpunëse
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
studente
studente
studente
pa punë
pa punë
pa pune
punetore
operatore
farmaciste
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë

mesëm 37-38 prim
8vjeçar 26-27 prim
8vjeçar 38-39 prim
8vjeçar 41 prim
mesëm term prim
I lartë term prim
I lartë term prim
mesëm term prim
mesëm 21 sek
I lartë 25-26 sek
I lartë 15-16 sek
mesëm 19-20 prim
mesëm 30-31 prim
I lartë 19-20 plur
I lartë 32 plur
8vjeçar 34-35 sek
8vjeçar 28 sek
mesëm 29 sek
mesëm 33 prim
mesëm 41 sek
I lartë 39 sek
I lartë 7-8 j sek
mesëm 12-13 j sek
mesëm 36 sek
mesëm 35 sek
mesëm 38 prim
mesëm 22 prim
mesëm 21 sek
I lartë 19-20 prim
I lartë 32 prim
I lartë 28 prim
mesëm 12 prim
mesëm 27 j prim
8vjeçar 39 plur
mesëm 42 plur
mesëm 40 plur
I lartë 35 sek
8vjeçar 34 sek
8vjeçar 38 prim
8vjeçar 24 prim
8vjeçar 41 prim
8vjeçar term terc
8vjeçar term prim
8vjeçar 39 sek
mesëm 39 prim
mesëm term prim
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path 10/02/2012
path 10/02/2012
obst 10/02/2012
obst 10/02/2012
obst 15/02/2012
obst 17/02/2012
obst 17/02/2012
obst 17/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 20/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
path 27/02/2012
obst 27/02/2012
obst 05/03/2012
obst 05/03/2012
obst 05/03/2012
obst 05/03/2012
obst 08/02/2012
obst 08/02/2012
obst 08/02/2012
obst 15/03/2012
obst 15/03/2012
obst 15/03/2012
obst 15/03/2012
obst 15/03/2012

partus premature
partus premature
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
anemi
partus premature
hiperemesis
infeksion urinar
partus premature
infeksion urinar
partus premature
anemi
partus premature
partus premature
preeklampsi
cefalik
cefalik
abort
anomali
partus premature
partus premature
partus premature
anemi
anemi
hiperemesis
anemi
preeklampsi
hiperemesis
preeklampsi
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
cefalik
podalik
feto morto in utero
podalik
cefalik
cefalik
cefalik
podalik
cefalik
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314 4926
315 4862
316 4861
317 4854
318 4881
319 4889
320 5013
321 5008
322 5000
323 5002
324 5004
325 4909
326 4878
327 4829
328 4839
329 4887
330 4888
331 4894
332 4876
333 4866
334 4836
335 4864
336 4884
337 4883
338 4858
339 4896
340 4857
341 4897
342 4989
343 4856
344 4873
345 4880
346 4895
347 5020
348 5009
349 5019
350 5018
351 5032
352 5003
353 5005
354 5015
355 4963
356 4933
357 4934
358 4970
359 4925

33
21
25
23
28
29
22
20
21
24
30
34
17
31
25
19
21
20
31
27
33
27
21
29
17
20
32
29
34
28
30
26
29
21
26
22
25
26
34
23
29
22
23
40
28
24

Burrel
pa punë
I lartë
Tiranë
studente
I lartë
Durrës
punetore 8vjeçar
Tiranë
punetore mesëm
Tiranë
punetore 8vjeçar
Tiranë
punetore I lartë
Durrës
studente
I lartë
Durrës
studente
I lartë
Tiranë
studente
I lartë
Durrës
studente
I lartë
Fier
operatore I lartë
Burrel
menaxhere I lartë
Berat
pa punë 8vjeçar
Lushnje
pa punë mesëm
Peqin
pa punë mesëm
Peqin
pa punë 8vjeçar
Durrës
pa punë mesëm
Elbasan
pa punë mesëm
Lushnje
pa punë
I lartë
Vlorë
pa punë 8vjeçar
Vlorë
pa punë 8vjeçar
Shkodër
pa punë
I larte
Lushnje
studente
I lartë
Kucovë
pa punë mesëm
Tiranë
pa punë 8vjeçar
Tiranë
studente
I lartë
Tiranë
ekonomiste I lartë
Tiranë
financiere I lartë
Tiranë
pa punë 8vjeçar
Bulqizë
punëtore 8vjeçar
Bulqizë
punëtore mesëm
Tiranë
punëtore mesëm
Tiranë
punëtore mesëm
Tiranë
punëtore mesëm
Kukës
punëtore 8vjeçar
Tepelenë
punëtore I lartë
Tiranë
punëtore mesëm
Dibër
punëtore 8vjeçar
Tiranë
menaxhere I lartë
Lac
menaxhere mesëm
Tiranë rrobaqepëse mesëm
Kukës
studente
I lartë
Pukë
pa punë 8vjeçar
Lac
menaxhere I lartë
Tiranë
menaxhere I lartë
Tiranë
pa punë mesëm

term
term
term
term
38
40
term
term
term
term
term
term
37
30
21
15
16
34
term
6
7
13
39
40
12
39
6
23
term
12
18
term
term
25
12
15
18
21
26
29
term
term
term
38
27
40
117

prim
terc
sek
prim
prim
prim
plur
prim
prim
prim
terc
sek
prim
sek
sek
prim
prim
prim
prim
sek
sek
prim
prim
prim
sek
prim
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
terc
sek
sek
plur
prim
prim
sek
prim
prim
terc
sek
sek

obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst

15/03/2012
cefalik
15/03/2012
cefalik
15/03/2012
cefalik
20/03/2012
cefalik
20/03/2012
podalik
20/03/2012
podalik
20/03/2012
cefalik
20/03/2012
cefalik
20/03/2012
cefalik
20/03/2012
cefalik
20/03/2012
cefalik
30/03/2012
cefalik
30/03/2012
hipertension
30/03/2012 partus premature
02/04/2012
anemi
02/04/2012 infeksion urinar
05/04/2012
anemi
05/04/2012 partus premature
05/04/2012
podalik
08/04/2012
hiperemesis
08/04/2012
hiperemesis
08/04/2012
hipertension
08/04/2012 membrana të plasura
15/04/2012 membrana të plasura
15/04/2012
hiperemesis
15/04/2012 membrana të plasura
15/04/2012
hiperemesis
15/04/2012
hipertension
15/04/2012
cefalik
20/04/2012
hiperemesis
20/04/2012 infeksion urinar
20/04/2012
cefalik
20/04/2012
cefalik
24/04/2012
anemi
24/04/2012 abort premature
24/04/2012 abort premature
24/04/2012 abort premature
28/04/2012
anem
28/04/2012
abort tardus
28/04/2012 partus premature
28/04/2012
cefalik
28/04/2012
podalik
28/04/2012
cefalik
28/04/2012 partus premature
28/04/2012
anemi
04/05/2012
cefalik
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360 4908
361 4949
362 4941
363 4907
364 4962
365 4940
366 4931
367 4932
368 4954
369 4984
370 4947
371 4967
372 4939
373 4952
374 4953
375 4966
376 4997
377 4959
378 4995
379 4994
380 4903
381 4961
382 4964
383 4991
384 4927
385 4950
386 4973
387 4971
388 4956
389 4942
390 4977
391 4976
392 4955
393 4902
394 4924
395 4900
396 4975
397 4930
398 4929
399 4901
400 4938
401 4998
402 4923
403 4951
404 4906
405 4974

22 Tiranë
nëpunëse I lartë term prim obst 04/05/2012
cefalik
25 Tiranë
nëpunëse I lartë 38 prim obst 04/05/2012
gemelare
35 Tiranë
nëpunëse I lartë 12 sek obst 04/05/2012
hiperemesis
25 Tiranë
nëpunëse I lartë 6
sek obst 07/05/2012
abort
19 Tiranë
pa punë 8vjeçar 12 terc obst 07/05/2012
abort
23 F.Krujë
pa punë mesëm 21 prim obst 07/05/2012
anemi
35
Has
nëpunëse I lartë 37 prim obst 07/05/2012
gemelare
37 Dibër
pa punë 8vjeçar 32 plur obst 07/05/2012 partus premature
31 Tiranë stomatologe I lartë 31 sek obst 10/05/2012 partus premature
28
Fier
stiliste
I lartë 31 sek obst 10/05/2012 partus premature
22 Permet
pa punë mesëm 39 sek obst 10/05/2012
gemelare
25 Peshkopi
pa punë 8vjeçar 39 sek obst 10/05/2012 feto morto in utero
21 F.Krujë
pa punë
I lartë 40 sek obst 10/05/2012 feto morto in utero
25 Kukës
punëtore mesëm term sek obst 10/05/2012
cefalik
22 Tiranë
punëtore mesëm term prim obst 20/05/2012
cefalik
30 Tiranë
punëtore mesëm term sek obst 20/05/2012
cefalik
23 Durrës
nëpunëse I lartë term terc obst 20/05/2012
cefalik
23 Tiranë
nëpunëse I lartë 12 sek obst 20/05/2012
hiperemesis
19 Tiranë
pa punë 8vjeçar 5 prim obst 20/05/2012
hiperemesis
23 Lezhë
pa punë
I lartë 8
sek obst 23/05/2012
hiperemesis
20 Tirane
pa punë mesëm 24 prim obst 23/05/2012 partus premature
26 Tiranë
pa punë mesëm 26 sek obst 23/05/2012 partus premature
27 Tiranë
pa punë mesëm 29 sek obst 23/05/2012
anemi
21 Tiranë
studente
I lartë 31 prim obst 23/05/2012 feto morto in utero
20 Tiranë
studente
I lartë 37 prim obst 23/05/2012
amniorrhe
28 Kukës administratore I lartë term sek obst 23/05/2012
cefalik
27 Tiranë
operatore I lartë term sek obst 23/05/2012
cefalik
23 Durrës
operatore I lartë term sek obst 23/05/2012
cefalik
23 Krujë
studente
I lartë term sek obst 23/05/2012
cefalik
32 Tiranë recepsioniste mesëm term prim obst 23/05/2012
cefalik
28
Pukë
pa punë mesëm term terc obst 30/05/2012
cefalik
24 Kukës
pa punë 8vjeçar term prim obst 30/05/2012
podalik
23 Tiranë
pa punë mesëm 8 prim obst 30/05/2012
hiperemesis
25 Tiranë
pa punë mesëm 14 prim obst 30/05/2012
anomali
32 Tropojë
pa punë mesëm 17 plur obst 30/05/2012
anomali
29 Tiranë
pa punë 8vjeçar 14 plur obst 30/05/2012
anomali
32 Krujë
pa punë mesëm 17 prim obst 30/05/2012
anomali
21 Dibër
studente
I lartë 21 prim obst 04/06/2012
anemi
36 Tiranë
menaxhere I lartë 21 sek obst 04/06/2012
anemi
25 Kavajë
menaxhere I lartë 36 prim obst 04/06/2012 partus premature
25 Dibër
nëpunëse mesëm 39 prim obst 06/06/2012
amnoiorrhe
23 Lushnje
nëpunëse mesëm term sek obst 06/06/2012
amnoiorrhe
23 Kukës
pa punë mesëm 32 prim obst 06/06/2012 membrana të plasura
33 Tropojë
pa punë 8vjeçar 6
terc obst 06/06/2012
hiperemesis
17 Krujë
pa punë mesëm 21 prim obst 06/06/2012
anemi
27 Durrës
pa punë mesëm 14 sek obst 06/06/2012
abort
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406 4945
407 4946
408 4937
409 4936
410 4928
411 4904
412 4905
413 4965
414 4993
415 4960
416 654
417 4943
418 4957
419 4944
420 4990
421 4972
422 2664
423 2693
424 2698
425 2718
426 2721
427 2755
428 2812
429 2850
430 2880
431 2872
432 2940
433 3053
434 3077
435 3125
436 3144
437 3154
438 3187
439 3194
440 3216
441 3230
442 3239
443 3275
444 3298
445 3378
446 3412
447 3413
448 3454
449 3498
450 3642
451 3792

30
34
33
24
26
22
25
28
23
33
22
22
23
27
32
28
19
28
44
22
31
34
23
20
28
32
29
26
32
21
36
25
22
22
19
24
34
32
37
31
34
29
24
25
21
32

Tiranë
Tiranë
Lushnje
Pogradec
Lac
Berat
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Kukës
Tiranë
Tiranë
Lac
Kukës
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Kosovë
Elbasan
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Durrës
Elbasan
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Lezhë
Fier
Lushnje
F.Kruje
Lushnje
Durrës
Durrës
Tiranë
F.Krujë
Tiranë
F.Krujë
Lezhë
Tropojë
F.Krujë

arsimtare
pa punë
punëtore
punëtore
punëtore
punëtore
nepunese
arsimtare
studente
pa punë
studente
pa punë
pa punë
pa punë
arsimtare
nëpunëse
nëpunëse
punëtore
pa punë
shitese
arsimtare
menaxhere
shitese
operatore
pa punë
arsimtare
menaxhere
operatore
menaxhere
studente
pa punë
pa punë
pa punë
studente
pa punë
pa punë
punëtore
pa punë
pa punë
arsimtare
pa punë
nëpunëse
pa punë
pa punë
pa punë
pa punë

I lartë
8vjeçar
mesëm
mesëm
mesëm
8vjeçar
I lartë
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
mesëm
mesëm
mesëm
I lartë
mesëm
I lartë
mesëm
8vjeçar
mesëm
I lartë
I lartë
mesëm
mesëm
mesëm
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
I lartë
I lartë
mesëm
8vjeçar
I lartë
8vjeçar
8vjeçar
mesëm
8vjeçar
I lartë
I lartë
8vjeçar
I lartë
8vjeçar
mesëm
mesëm
8vjeçar

18
32
term
32
term
25
12
18
8
term
term
term
39
35
37
29
40
40
29
34
36
40
38
40
38
37
28
40
38
39
39
40
34
39
40
36
37
28
40
39
38
38
27
39
39
38
119

sek
sek
terc
sek
sek
sek
prim
prim
prim
prim
sek
prim
prim
sek
terc
prim
prim
sek
terc
sek
prim
sek
prim
prim
sek
sek
sek
prim
sek
prim
sek
prim
prim
prim
prim
prim
sek
sek
sek
sek
sek
prim
prim
prim
prim
sek

obst 10/06/2012
hiperemesis
obst 10/06/2012 partus premature
obst 10/06/2012
cefalik
obst 10/06/2012 membrana të plasura
obst 10/06/2012
podalik
obst 10/06/2012
anemi
obst 10/06/2012 infeksion urinar
obst 10/06/2012 infeksion urinar
obst 20/06/2012
hiperemesis
obst 20/06/2012
cefalik
path 20/06/2012
cefalik
obst 20/06/2012
cefalik
obst 20/06/2012
cefalik
obst 20/06/2012 partus premature
obst 20/06/2012 partus premature
obst 20/06/2012 partus premature
obst 20/06/2012
kardiopati
obst 20/06/2012 soferencë fatale
obst 20/06/2012
gemelare
obst 26/06/2012
gemelare
obst 26/06/2012 distako placente
obst 26/06/2012 distako placente
obst 26/06/2012 feto morto in utero
obst 05/07/2012 membrana të plasura
obst 05/07/2012 feto morto in utero
obst 05/07/2012 feto morto in utero
obst 10/07/2012 plaventa previa
obst 10/07/2012
preeklampsi
obst 10/07/2012
preeklampsi
obst 10/07/2012 membrana të plasura
obst 10/07/2012
podalik
obst 15/07/2012 placenta previa
obst 15/07/2012 membrana të plasura
obst 15/07/2012 membrana të plasura
obst 15/07/2012 soferencë fatale
obst 15/07/2012 soferencë fatale
obst 15/07/2012 soferencë fatale
obst 15/07/2012 partus premature
obst 21/07/2012 membrana të plasura
obst 21/07/2012
anomali
obst 21/07/2012
diabet
obst 21/07/2012 fibriomiomë uteri
obst 21/07/2012
preeklampsi
obst 21/07/2012
trinjakë
obst 21/07/2012
anomali
obst 05/08/2012 distako placente
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452 3822
453 3850
454 3866
455 3890
456 3895
457 3913
458 3943
459 3960
460 3961
461 3965
462 4022
463 4056
464 4107
465 4152
466 4153
467 4235
468 4242
469 4269
470 4294
471 4397
472 4452
473 4456
474 4533
475 4652
476 4700
477 4738
478 4797
479 4815
480 4981
481 4992
482 4996
483 5026
484 5065
485 2574
486 2712
487 2713
488 2943
489 3041
490 3163
491 3440
492 3605
493 4980
494 5244
495 5130
496 5131
497 5129

27 Tiranë
18 Tiranë
25 Lezhë
24 Kavajë
22 F.Krujë
23 Tiranë
35 Tiranë
26 Tropojë
22 Burrel
19 F.Krujë
29 Tiraneë
32 Tiranë
45 Elbasan
29 Tiranë
20 Kavajë
20 Tiranë
27 Tiranë
19 Vlorë
25
Fier
30 Tropojë
27 Tiranë
34 Tiranë
22
Berat
28 Tiranë
38 F.Krujë
32 Durrës
34 Dibër
23 Tiranë
26 Tiranë
26 F.Krujë
23 Tiranë
21 Tiranë
31 Tiranë
35 Lushnje
29 Tiranë
31 Tiranë
25 Tiranë
24 Tiranë
33 Korcë
25 Dibër
23 Durrës
36 Tiranë
24 Tiranë
23 Durrës
20 Tiranë
22 Tiranë

operatore
pa punë
punëtore
punëtore
pa punë
operatore
nëpunëse
pa punë
operatore
pa punë
arsimtare
nëpunëse
nëpunëse
pa punë
operatore
punëtore
nëpunëse
pa punë
punetore
pa punë
punëtore
nëpunëse
pa punë
arsimtare
pa punë
punëtore
nëpunëse
punëtore
punëtore
punëtore
studente
pa punë
arsimtare
pa punë
nëpunëse
nëpunëse
pa punë
operatore
nëpunëse
pa punë
pa punë
nëpunëse
punëtore
pa punë
pa punë
punëtore

I lartë
mesëm
mesëm
mesëm
8vjeçar
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
8vjeçar
I lartë
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
8vjeçar
I lartë
8vjeçar
mesëm
mesëm
mesëm
I lartë
8vjeçar
I lartë
8vjeçar
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
mesëm
I lartë
mesëm
I lartë
mesëm
I lartë
I lartë
mesëm
I lartë
I lartë
mesëm
mesëm
I lartë
mesëm
8vjeçar
8vjeçar
mesëm

38
37
38
39
40
40
38
38
37
40
33
39
39
38
38
38
39
41
37
26
38
39
38
39
38
41
37
38
38
39
37
38
40
term
38
39
37
38
39
39
37-38
term
term
term
40
40
120

sek
prim
prim
prim
prim
prim
sek
sek
prim
prim
sek
sek
terc
sek
sek
prim
prim
prim
sek
sek
sek
sek
prim
sek
plur
sek
sek
sek
prim
prim
prim
prim
sek
plur
sek
sek
prim
prim
sek
sek
sek
plur
prim
prim
prim
prim

obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obst
obs
obst
obst
obst
obst
obst

05/08/2012 feto morto in utero
05/08/2012
preeklampsi
10/08/2012
preeklampsi
10/08/2012 membrana të plasura
10/08/2012 membrana të plasura
20/08/2012
transversal
20/08/2012 placenta previa
20/08/2012 distako placente
20/08/2012
trinjake
20/08/2012 distako placente
20/08/2012 feto morto in utero
25/08/2012
transversal
25/08/2012
atempate
25/08/2012
kardiopati
25/08/2012 hydrops gravidant
25/08/2012
anemi
25/08/2012 distako placente
25/08/2012 barre e zgjatur
30/08/2012
gemelare
30/08/2012 feto morto in utero
30/08/2012 soference fatale
30/08/2012
gemelare
30/08/2012
diabet
30/08/2012
kondiloma
10/09/2012 trauma obstetrikale
10/09/2012
atempate
20/10/2012 shok hemorragjik
20/10/2012
kondiloma
20/10/2012 disproporcion
20/10/2012 disproporcion
27/10/2012 disproporcion
27/10/2012 disproporcion
27/10/2012 disproporcion
04/11/2012
vdekje bebi
04/11/2012
vdekje bebi
04/11/2012
vdekje bebi
10/11/2012
vdekje bebi
10/11/2012
ilegal
10/11/2012
ilegal
20/11/2012 shkolitje manuale
20/11/2012
cefalik
05/12/2012
cefalik
05/12/2012
preeklampsi
05/12/2012
cefalik
10/20/2012
cefalik
10/20/2012
cefalik
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498 5142 36
499 5186 28
500 5247 28

Vlorë
Tiranë
Tiranë

pa punë
nëpunëse
pa punë

8vjeçar term plur obst 23/12/2012
I lartë 39-40 prim obst 23/12/2012
8vjeçar 39 prim path 27/12/2012
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Përmbledhje
Si një nutrient që njerëzve i duhet për të qëndruar të shëndetshëm, zinku është quajtur
“elementi gjurmë”, për shkak se sasira të vogla të tij janë të nevojshme për shëndetin
njerëzor. Ky studim kishte për qëllim paraqitjen e rolit të disa mikronutrientëve,
efektivitetin si dhe rëndësinë e përdorimit të zinkut dhe zink-enzimave në shtatzani.
Studimi ishte gjithashtu i fokusuar te përqëndrimi i zinkut maternal (i nënës) si dhe te
lidhja e tij me zhvillimin e shtatzanive me risk. Gjatë periudhës Mars 2011 e deri në
Dhjetor 2012, u grumbulluan 500 mostra gjaku të grave shtatzëna. Këto mostra u
analizuan për prezencë të zinkut, me metodën e Absorbimit Atomik, Kolorimetrisë dhe
Fluoreshencës me Rreze X; si dhe të zink enzimave, të analizuara me metodat enzimatike
përkatëse. Studimi tregoi se prevalenca e deficiencës së zinkut në serumin e grave
shtatzëna ishte 62%, dhe se midis tre laboratoreve të marra në studim nuk kishte
ndryshime sinjifikative (P > 0.05). Identifikimi i grave shtatzëna me deficiencë të zinkut
ishte një problem që duhej marrë në konsideratë sepse nuk mjaftonte vetëm një zgjatje e
barrës deri në fund, por ishte i domosdoshëm një zhvillim harmonik i fetusit.
Fjalët kyçe: Zinku në serum, AAS, TXRF, zinku dhe shtatzania, enzimat që përmbajnë
zink.
Abstract
As a most necessary nutrient which people need to stay healthy, zinc has also been called
“the trace element”, because very little quantities of it are very necessary for everyone’s
health. The main goal of this study was the introduction of the role of some micro
nutrients, also the importance of using zinc and zinc-enzymes during pregnancy. The
study was also focused in the importance of the concentration of maternal zinc (of the
mother) and his connection in the development of risky pregnancies. From March 2011
until December 2012, 500 different blood samples from pregnant women were collected.
These samples were analyzed to see if they contained zinc, using the Atomic Absorption
Spectroscopy, Photometry and Total Reflection X-Ray Fluorescence; and zinc enzymes
analyzed with their enzymatic respective methods. The study showed that the prevalence
deficiency of zinc in pregnant women was 62%, and that there were no significant
changes between the three labs included in the study (P > 0.05). The identification of
pregnant women with zinc deficiency was a problem to be considered, because the
continuation of the pregnancy until the end was not enough, fetus complete development
was also necessary.
Keywords: Zinc in serum, AAS, TXRF, zinc and pregnancy, zinc enzymes.
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Përmbledhje
Si një nutrient që njerëzve i duhet për të qëndruar të shëndetshëm, zinku është
quajtur “elementi gjurmë”, për shkak se sasira të vogla të tij janë të nevojshme
për shëndetin njerëzor. Ky studim kishte për qëllim paraqitjen e rolit të disa
mikronutrientëve, efektivitetin si dhe rëndësinë e përdorimit të zinkut dhe zinkenzimave në shtatzani. Studimi ishte gjithashtu i fokusuar te përqëndrimi i
zinkut maternal (i nënës) si dhe te lidhja e tij me zhvillimin e shtatzanive me
risk. Gjatë periudhës Mars 2011 e deri në Dhjetor 2012, u grumbulluan 500
mostra gjaku të grave shtatzëna. Këto mostra u analizuan për prezencë të zinkut,
me metodën e Absorbimit Atomik, Kolorimetrisë dhe Fluoreshencës me Rreze
X; si dhe të zink enzimave, të analizuara me metodat enzimatike përkatëse.
Studimi tregoi se prevalenca e deficiencës së zinkut në serumin e grave
shtatzëna ishte 62%, dhe se midis tre laboratoreve të marra në studim nuk kishte
ndryshime sinjifikative (P > 0.05). Identifikimi i grave shtatzëna me deficiencë
të zinkut ishte një problem që duhej marrë në konsideratë sepse nuk mjaftonte
vetëm një zgjatje e barrës deri në fund, por ishte i domosdoshëm një zhvillim
harmonik i fetusit.
Fjalët kyçe: Zinku në serum, AAS, TXRF, zinku dhe shtatzania, enzimat që
përmbajnë zink.

Abstract
As a most necessary nutrient which people need to stay healthy, zinc has also
been called “the trace element”, because very little quantities of it are very
necessary for everyone’s health. The main goal of this study was the
introduction of the role of some micro nutrients, also the importance of using
zinc and zinc-enzymes during pregnancy. The study was also focused in the
importance of the concentration of maternal zinc (of the mother) and his
connection in the development of risky pregnancies. From March 2011 until
December 2012, 500 different blood samples from pregnant women were
collected. These samples were analyzed to see if they contained zinc, using the
Atomic Absorption Spectroscopy, Photometry and Total Reflection X-Ray
Fluorescence; and zinc enzymes analyzed with their enzymatic respective
methods. The study showed that the prevalence deficiency of zinc in pregnant
women was 62%, and that there were no significant changes between the three
labs included in the study (P > 0.05). The identification of pregnant women with
zinc deficiency was a problem to be considered, because the continuation of the
pregnancy until the end was not enough, fetus complete development was also
necessary.
Keywords: Zinc in serum, AAS, TXRF, zinc and pregnancy, zinc enzymes.
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