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Kromatografi e lëngët
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injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura
e programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.
Lakorja e kalibrimit për arsenolipidin 360 i përcaktuar
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në mënyrën e injektimit pulsed split për dy raporte injektimi (1:3 dhe
1:6). SIM mënyra në pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në
280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e
programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.
Skema e ekstraktimit të komponimeve të arsenikut
59
nga vaji i peshkut blue-whiting. Eluenti është metanol i pastër, ndërsa
eluenti B është tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në metanol i
përzier me tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në ujë në raporte
(9+1.v/v).
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4-2.

Profili i eluimit i arsenikut në mostrën reale (vaji blue ëhiteing) 60
e aplikuar në kolonën, Dowex 50-H+ (e përcaktuar me SAA-FG).

4-3.

Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG
para trajtimit në kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit.
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4-4.

Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG
pas trajtimit në kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit
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4-5.

Përcaktimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë
të teknikës HPLC/ESIMS dhe mënyrën SIM në piket
333, dhe 361.

4-6.

Paraqitja grafike e kromatogramit të hidrokarbureve
64
të arsenikut me anë të teknikës GCMS dhe mënyrën SIM në piket
m/z 388, 316, dhe 344.

5-1.

Skema e ekstraktimit të komponimeve të arsenikut nga vaji
68
i peshkut blue-whiting. Eluenti është methanol i pastër, ndërsa
eluenti B është tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në methanol i
përzier me tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në ujë në raporte
(9+1. v/v).

5-2.

Profili i eluimit i arsenikut në mostrën reale
69
(kapsula të vajit të peshkut omega-3) e aplikuar në kolonën, Dowex
50-H+ (e përcaktuar me SAA-FG).
Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG para
70
trajtimit në kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit.

5-3.

63
m/z 405,

5-4.

Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG
pas trajtimit në kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit.

5-5.

Përcaktimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë
71
të teknikës HPLC/ESIMS dhe mënyrën SIM në piket m/z 405, 333,
dhe 361.

5-6.

Paraqitja grafike e kromatogramit të hidrokarbureve
72
të arsenikut me anë të teknikës GCMS dhe mënyrën SIM në piket
m/z 388, 316, dhe 344.
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Parathënie
Ideja për një hulumtim të këtillë erdhi pas një pune të vazhdueshme për
analizën e ushqimeve dhe sidomos kontaminuesve në produkte ushqimore. Në vazhdën
e kësaj gjatë vizitave studimore në institutin e kimisë analitike Karl-Frenzens të
Universitetit të Gracit u njoftova më thellësisht për arsenikun në formë të
komponimeve organike të tij përderisa vihet në dukje se origjina e tyre është me
pikpamje të dyshimta e në anën tjetër derisa disa komponime janë identifikuar në
mostra të ushqimeve detare sërish sasia e arsenikut të përgjithshëm mbetet shumë e
lartë krahësuar komponimet e identifikuara atëherë vihet në dukje që edhe shumë
komponime të tjera të arsenikut duhet të karakterzohen.
Problem në vete paraqet përcaktimi sasior i komponimeve tashmë të
identifikuara (në rastin tonë janë marrë arsenolipidet), përshkakse duhet gjetur një
metodë ekstraktimi që do ta pastron analitin tonë e më pas ta rrit përqëndrimin deri
në nivele më të larta që të mund të përcaktohen me anë të metodave kromatografike.
Por kjo metodë ekstraktimi përveç që duhet ti arinë kushtet analitike kjo metodë duhet
të siguron që komponimet që do të analizohen të mos pësojnë ndryshim kimik gjatë
trajtimit të këtillë.
Detyrë tjetër e këtij hulumtimi është optimizimi i konditave të metodës GCMS
si teknikë më e fuqishme dhe të sigurojë një analizë e mirëfilltë e kësaj klase të
komponimeve organike të arsenikut.
Vetëm një njohje e thellë kimike e këtyre komponimeve mund ta hap rugën për
hulumtime të mëtejshme toksike të këtyre komponimeve.
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KAPITULLI I
HYRJE
Nëse do ta bëjmë një kronologji, arseniku dhe disa metale të rënda kanë
aftësinë për tu bioakumuluar. P.sh., organizmat detarë munden që ta konsumojnë
një formë gjysmë toksike të merkurit (metilmerkurin) i cili nuk nxjerrët jashtë nga
organizmi dhe si i tillë akumulohet në organizëm. Organizmat tjerë më të
kontaminuar por edhe peshqit e madhej i konsumojnë peshqit e vegjël dhe kjo
formë e merkurit bartet në zinxhirin ushqimorë dhe tash edhe organizmat tjerë por
edhe njeriu është në rrezik të drejtpërdrejtë nga konsumi i këtij peshku si rezultat i
këtij kontaminuesi. E njëjta ndodh edhe me arsenikun dhe speciet e tij si rezultat i
një bioakumulimi në organizëm si dhe kalimi i tij në zinxhirin ushqimorë.
Interaksioni i metaleve të rënda me materialin organik akoma mbetet i paqartë.
Andaj njohuritë për specifikimin e arsenikut kohët e fundit shënojnë progres dhe
sidomos për sa i takon arsenikut, merkurit dhe seleniumit. Në lidhshmëri me
termin “specifikim” i referohet përcaktimit të disa llojeve të grimcave si p.sh.,
atom, molekulë ose jon ose grup të atomeve të ndodhura në tretësirë dhe të cilat
mund të ekzistojnë në disa forma (jon i lirë, disa komplekse dhe të cilat mund të
jenë në gjendje të ndryshme oksiduese). Pra, bëhet fjalë për përcaktim dhe
specifikim kimik i elementit, gjendjes oksiduese të tij dhe të gjitha format kimike
në të cilat gjendet ai (ose grumbull të atomeve të elementeve të ndryshme).
Në lidhje me këtë Unioni Ndërkombëtar për Kimi të Pastër dhe të Aplikuar
(IUPAC) ka dhënë udhëzime dhe rekomandime për definimin e analizës
specifikuese [1] :
Analiza e specifikimit: një aktivitet analitik për identifikimin dhe/ose matjen e
sasisë së një ose më shumë specieve kimike individuale në një mostër.
Specie kimike: forma specifike e një elementi e definuar si një përbërje isotopike,
gjendje oksiduese ose elektronike dhe/ose strukturë molekulare ose komplekse.
Në bazë të kësaj konstatojmë se me termin specifikim kimik nënkuptohet
përcaktim i formave kimike të një elementi. Metalet dhe metaloidet do të mund të
specifikohen në bazë të gjendjes oksiduese p,sh., (As (V), As (III). Nisur nga
aspekti ekologjik shpesh është më e arsyeshme të shprehet niveli i tepërt i secilës
specie elementare në materiet ndotëse se sa të shprehet përqendrimi i përgjithshëm
i elementit. Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për biotën detare të dhënat sa u takon
formave kimike të pranishme janë esenciale për ta kuptuar rolin dhe rrezikun e
elementit të pranishëm dhe përmes saj të kuptohet më thellësisht cikli i tij në
mjedis [2].
Specifikimi kimik në mostra biologjike po ashtu mund të kërkojë zhvillimin e
teknikave dhe trajtimeve të veçanta analitike për metalet në gjurmë dhe ti
interpretojnë zbulimet analitike. Me qëllim që të arrihet synimi final që të
kuptohet kimia e mjedisit dhe biokimia e elementeve në gjurmë, përfshi edhe ata
esenciale apo toksike, duhet të dihen karakteristikat kimike në të gjitha konditat e
mundshme në sistemet natyrore. Specifikimi në kohët e fundit është zhvilluar
dukshëm dhe tash gjithnjë e më shumë ajo konsiderohet një fushë e re kërkimore
si pjesë e shkencave të ndarjes, spektrometrisë së elementeve në gjurmë dhe
biokimisë analitike. Specifikimi synon ti karakterizojë format kryesore kimike të
një elementi me qëllim që më pas të kuptohen transformimet prej njërës formë në
tjetrën për arsye se këto procese krijojnë pasoja në mjedis.
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1.1.

Arseniku

Arseniku (numri atomik 33), përqendrimi i tij në sipërfaqen e tokës sillet nga
0.5-2.5 mg/kg ndërsa përqendrim më i lartë është gjetur në strukturat e argjilave të
sedimenteve dhe fosforiteve [3, 4]. Arseniku është me ngjyrë argjendi i brishtë me
strukturë kristalore dhe masë atomike relative 74.9 g /mol, pikë shkrirje 817 °C (në 28
atm) dhe ky element vazhdimisht ka qenë qendër e pikëpamjeve të dyshimta.
Arseniku ekziston në disa gjendje oksiduese -3, 0, +3 dhe +5. (më gjerësisht shih
shtojcën 1-1).
1.1.1. Forma kimike e Arsenikut
Arseniku nuk është element esencial për florën dhe faunën detare dhe ai
konsiderohet si ndotës. Vetia e arsenikut është që ka aftësi për tu bioakumuluar në
florën dhe faunën detare. Po ashtu arseniku është në interes të gjerë përshkak të
pranisë së tij në ushqime dhe ushqime detare dhe ndaj të cilave është i ekspozuar edhe
njeriu. Është vërtetuar se arseniku transformohet në formë organike të tij por shumica
e formave organike janë më pak toksike se arseniku.
Kur bëhet fjalë për formën organike të arsenikut atëherë komponimet që më së
shumti hasen janë paraqitur në fig. 1-1 dhe në atë figurë përveç emrit të komponimit
është paraqitur edhe masa molekulare si dhe shkurtesa e komponimit e nxjerrë nga
emri në shqip (në raporte të tjera zakonisht shkurtesat janë nxjerrë nga emri në
anglisht). Sa i takon transformimit të arsenikut inorganik në forma të ndryshme të
komponimeve organoarsenike kjo do të trajtohet në nëntitutullin ku bëhet fjalë për
biotransformimin e arsenikut.

Figura 1-1. Formulat strukturale të disa komponimeve më të rëndësishme të arsenikut

Format kimike të arsenikut janë paraqitur në tabelën 1-1, aty përfshihen edhe
komponime inorganike edhe organike si p.sh., arsenosheqernat, arsenolipidet dhe
komplekset glutatione. Për shumicën e mostrave në mjedis, pesë specie të arsenikut
hulumtohen më së shumti, të cilat janë: arsenitet As (III), arsenalet As (V), acid
dimetilarsinik (ADMA), monometilarsinik (AMMA), oksid trimetilarsina (OTMA).
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Tabela 1-1. Metodat analitike për përcaktimin e arsenikut në mostra të ndryshme biologjike dhe
mjedisore.

Mostra
Ref.

Metoda

Specia e Arsenikut

Uji i detit

GC-AED

As inorganik

0.8

Vera

ADMA

0.05

Birra

AMMA

0.15

arsenolipide

0.5 µg L-1

[22]

As (III)

3.1

[54]

As (V)

3.0

ADMA

1.5

AMMA

1.9

As (III)

0.15

As (V)

0.12

ADMA

0.10

AMMA

0.16

ASB

0.19

AsC

0.43

Vaj peshku

HPLC-ICPMS

Limiti i detektimi
[53]

i papërpunuar
patlixhan i zi

Urina humane

HG-AAS

HPLC-ICPMS

[54]

1.1.2. Burimi i ndotjes me arsenik
Arseniku si ndotës është i pranishëm edhe në ajër, ujë, tokë, bimë, shtazë etj.
Burimi i ndotjes me arsenik mund të jenë të shumtë si p.sh., aktivitetet vullkanike,
zjarri i pyjeve ose përmes aktivitetit human si p.sh, djegie e karburanteve fosile apo
përdorimi i pesticideve ose herbicideve me bazë të arsenikut [5].
Niveli maksimal i lejueshëm i arsenikut në ujin e pishëm është rreth 10 µg L-1,
e rekomanduar nga organizata botërore e shëndetësisë [6]. Arseniku ndodhet kryesisht
në dy forma, edhe atë arsenati As (V) dhe arsenit As(III), dhe sidomos ky i fundit
është shumë toksik por që të dy janë të pranishëm në ujin e pijes.
Produktet ushqimore përmbajnë arsenik në përqendrim të caktuar por nëse do
ti krahasojmë të gjitha produktet ushqimore me ushqimin detar do të shohim se këto
të fundit kanë dukshëm përqendrim më të lartë se të gjitha produktet tjera ushqimore
(Tabela 1-1). Shumica e raporteve që flasin për arsenikun në produkte ushqimore
japin të dhëna vetëm për arsenikun total por jo edhe klasifikimin e formave apo
specieve të ndryshme të arsenikut dhe kjo është mangësi e theksuar duke e ditur që
secila formë e arsenikut paraqet veprim të ndryshëm toksik.
Kemi disa të dhëna nga disa publikime reviale që flasin për llojet e
komponimeve të arsenikut si edhe për teknikat analitike që mund të përdoren për
analizën e tyre [7, 8].
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Produktet ushqimore tokësore nuk kanë qenë shumë objekt studimi për arsye
se niveli i arsenikut në këto produkte raportohet të jetë i nivelit ng/g andaj edhe
konsiderohet shumë i ulët në krahasim me produktet e ushqimeve detare.
Tabela 1-2. Niveli i përqendrimit të arsenikut total në produkte ushqimore

Produkti ushqimor
Bira
Qumësht
Bimë
Mish lope
Mish pule
Oriz
Peshk
Karkalec
Alga deti

Arseniku total (µg/g)
0.001
0.002
<0.01
0.05
0.09
0.3
0.5
1.9
20-100

1.1.3. Arseniku në mjedis dhe në mostra biologjike
Nga tabela (1-1), shihet qartë se sasia e arsenikut total është dukshëm më e
lartë në mostrat e detit duke e përfunduar me algat e detit të cilat përmbajnë
përqendrim maksimal të arsenikut i cili mund të shkojë edhe deri në 100 µg/g. Ky
dallim i dukshëm në mes produkteve ushqimore për nivelin e arsenikut, i ka shty
hulumtuesit e kësaj problematike që ti hulumtojnë proceset biokimike që zhvillohen
në organizmat detar.
Për ta kuptuar më mirë involvimin e arsenikut në organizma të detit, është
nisur që nga ngjashmëria kimike e arsenit me elementet tjera të këtij grupi (azotin dhe
fosforin).
Në kushte normale uji i detit ka pH 8.1, dhe arseni ndodhet në formë të
arsenateve apo edhe më saktë në formë të oxo-anionit diprotonik [H2AsO4]- ( radiusi
jonik 0.248 nm) [9]. Duke e ditur që përbërësit kryesor të ujit të detit janë fosfatet dhe
në pH 8.1 fosfatet janë në formë të oxo-anionit të diprotonizuar [H2PO4]- (radiusi
jonik 0.238 nm). Në bazë të radiusit jonik shihet se këto dy oxo-anione janë shumë të
ngjashme dhe me radius jonik shumë të përafërt, dhe në anën tjetër duke e ditur që
algat i përdorin fosfatet si përbërës esencial dhe alga i merë fosfatet me anë të sistemit
membranor transportues. Në këtë rast alga nëse gabimisht e merë jonin arsenate në
vend të jonit fosfat ajo nuk është në gjendje ta diskriminoj, d.m.th aftësia e saj
selektuese është e pamjaftueshme. Depërtimi i arsenikut në brendi të qelizës tashmë
është i lehtë. Edhe brenda qelizës sërish arseniku duke e zëvendësuar fosforin, arin që
ti shkëput proceset oksidative të fosforilimit me një efekt të caktuar toksik [10]. Në
anën tjetër alga për ta lehtësuar toksicitetin e jonit arsenat, atë e shëndron në
arsenosheqerna përmes një stadi suksesiv oksidues të alkilimit, dhe kjo mund të
vërtetohet përmes një alge e vendosur në ujë ku ka përqendrim i ndryshëm i arsenit
dhe të bëhet monitorimi i specieve të arsenit në algë me anë të teknikave të
kromatografisë lehtë do të identikohen arsenosheqerna të krijuara nga alga.
Përveç këtyre komponimeve ekzistojnë edhe specie tjera të arsenit të
pranishme në organizma detare si p.sh., arseno-acide yndyrore dhe arsenohidrokarbure (me një emër të quajtura Arsenolipide) edhe pse të identifikuara në vajin
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e disa peshqve, prapë se prapë për origjinën e tyre, efektin toksik dhe nivelin e
përfaqësimit akoma asgjë nuk dihet [11,12].
1.1.4. Mekanizmi i Biotransformimit të Arsenikut
Mekanizmi i reaksionit i paraqitur në fig 1-2 tregon ecurinë e shëndrimit të
arsenikut inorganik në komponime të tjera organike të arsenikut por për ta shpjeguar
mekanizmin e transformimit të arsenikut inorganik në komponime të thjeshta
organoarsenike si (psh., AMMA, ADMA) do të shohim se në këtë transformim kemi
disa procese të ndryshme kimike edhe ate:
a) Stadi redoks ndërmjet arsenitit dhe arsenatit
b) Reduktimi dhe metilimi i arsenikut
c) Biosinteza e komponimeve organike të arsenikut
Realisht mekanizmi i biotransformimit të arsenikut është një rrugëtim i gjatë
dhe i ndërlikuar i arsenikut inorganik në shtazë dhe te njeriu. Arseniku inorganik
mund të biometilohet nga algat, kërpudhat, jokurizorët ose njeriu dhe të shëndrohet në
AMMA ose deri në ADMA të cilat janë më pak toksike se sa arseniku inorganik.
Metilimi i arsenikut mund të ndodh në mëlçi mirëpo është raportuar se aktivitet të
metilimit shfaqet edhe në organe të tjera [13]. Pra kemi një transformim i arsenikut
inorganik i ndihmuar nga enzimat deri në komponime të metiluara të arsenikut
gjegjësisht deri në AMMA dhe ADMA si metabolit përfundimtar [14, 15].
Së pari ndodh reduktimi i As (V) deri në As (III) i ndërmjetësuar nga
glutationi, më pas e atakon reagjentin reduktues dhe për pasojë grupi metil bartet në
As (III) nga S-adenosil metionina për të formuar AMMA (V) dhe në stadin e fundit
gjatë metilimit të dytë AMMA (III) është oksiduar në DMA (V) [15, 16]. Glutationi
dhe S-adenosil metionina e bëjnë atakimin si ko-substrat [15, 17].
Niveli i stadit të parë të metilimit varet nga raporti As / AMMA, dhe nëse ky
raport është i nivelit të lartë atëherë metilimi është i dobët dhe stadi i dytë i metilimit
është i kushtëzuar nga raporti i AMMA / ADMA nëse ky raport është i ulët atëherë
edhe shkalla e metilimit është më e fuqishme [18, 19]. Fëmijët tregojnë aftësi të
dobëta për metilimin e arsenikut por aftësi shumë të mira të nxjerrjes së tyre për
dallim nga të rriturit dhe kjo nënkupton se fëmijët janë më pak të ndjeshëm ndaj
veprimit të arsenikut [55, 56].

5

Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS

Figura 1-2. Mekanizmi i biotransformimit të arsenikut inorganik në ADMA, AMMA
[57, 58].

1.1.5. Të arriturat në hulumtimet e arsenolipideve
Sipas raportit të Moritës dhe Shibatës [20] të vitit 1988 që flet për specie
organike të arsenikut në peshq tregojnë për strukturën e një specie të quajtur fosfatarsenosheqer i identifikuar në alga ngjyrë kafe (Undaria pinnatifida) fig 1-3.

Figure 1-3. Struktura e fosfat-arsenosheqernave e identifikuar në alga ngjyrë kafe
(Undaria pinnatifida)

Ky komponim është ekstraktuar me përzierjen kloroform/metanol dhe është
pastruar me përzierjen (hekzan/acetonitril).
Në vitin 1999, Hanaoka et.al [21], japin të dhëna për identifikimin e
arsenolipideve nga indet e një peshkaqeni me ndotje të theksuar dhe arsenolipidet janë
ekstraktuar me kloroform/metanol dhe më pas analiza është bërë me HPLC/ICPMS.
Francesconi me bashkpuntorë që në vitin 2005 kanë raportuar për një mënyrë e
drejtpërdrejt e përcaktimit të specieve të arsenikut në vajin e peshkut me anë të
teknikës HPLC/ICPMS [22]. Kjo metodë përdorë kolonë me fazë normale dhe reversë
dhe përzierje të llojllojshme të tretësve organik si fazë e lëvizëshme. Mostra të vajit të
peshkut janë marrë nga disa regjione të ndryshme dhe këta autorë në hulumtimin e
tyre konstatojnë se të gjitha vajrat i përmbajnë 4-6 arsenolipidet e njëjta. Edhe pse
struktura kimike e këtyre arsenolipideve nuk është identifikuar në atë studim.
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Disa vite më vonë, sërish Francesconi me bashkëpunëtorë kanë raportuar në
vitin 2008, se i kanë izoluar në vaj gjashtë arsenolipide, të njohura më shumë si
arseno-acide yndyrore me varg të gjatë (dy prej të cilëve janë paraqitur në figurë 1-4)
[23].

Figure. 1-4. Struktura kimike e arseno-acide yndyrore me varg të gjatë

Ekstraktimin nga vaji i peshkut ata e bënë me anë të përzierjes hekzan dhe
tretësirë ujore e metanolit për ta ndarë shtresën polare dhe jo-polare të arsenikut. Më
pas shtresa polare është pastruar me kromatografi këmbimi anionik deri në
identifikimin e tyre me HPLC/ESIMS. Për konfirmim të strukturës molekulare ka
shërbyer MS-me rezolucion të lartë dhe krahasimi me strukturën molekulare të
arsenolipidit acid karboksilik me masë molekulare 362, e sintetizuar vetëm për
krahasim me përbërësit natyral.
Me të njejtën metodë, Francesconi dhe bashkpunëtorët e tij, më vonë
raportojnë edhe për identifikimin e tre arsenolipideve të reja, arsenolipide të
hidrokarbureve me masë molekulare 332, 360 dhe 404 (figura 1-3) të cilat janë izoluar
nga peshku capelin (Mallotus villosus) [11].
Për analizën në identifikim janë përdorur HPLC/ESIMS dhe HPLC/ICPMS
por po ashtu për detektim të këtyre komponimeve është përdorur edhe GC/MS.
Të theksojmë që Francesconi dhe bashkpuntorët e tij kanë arritur vetëm që ta
bëjnë identifikimin e arsenik hidrokarbureve (fig. 1-5), me anë të GC/MS. Por raporti
në fjalë përmban të dhëna konkrete për mekanizmin e reaksionit i cili zhvillohet gjatë
analizës së këtyre komponimeve. Sipas këtij raporti në portën e injektimit ndodh
reduktimi gjegjësisht humbet oksigjeni andaj në spektër tashmë nuk kemi pikun bazë
të komponimit 332 por e kemi 316. Megjithëse përcaktimi është i mundshëm se të
njëjtën rrugë e kalon si analiti ashtu edhe komponimi standard dhe reduktimi i
oksigjenit ndodh në të njëjtën shkallë. Por për përcaktim sasior të tyre duhet
paraprakisht të bëhet izolimi i plotë i komponimeve të arsenikut nga vaji normal pasi
vaji me përmbajtje të lartë të lipideve paraqet interferenca të shumta [24]. Por gjatë
këtij veprimi eksperimental duhet patur kujdes të veçantë që të ruhet e pandryshuar
struktura kimike e komponimeve andaj hulumtimi në këtë drejtim paraqet një sfidë e
radhës.

7

Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS

Figure. 1-5. Struktura kimike e hidrokarbureve të arsenikut A –hidrokarburi i
arsenikut me masë molekulare 332, B- hidrokarburi i arsenikut me masë molekulare
360, C- hidrokarburi i arsenikut me masë molekulare 404.

1.1.6. Toksiciteti dhe metabolizmi human i komponimeve të
arsenikut
Në rast të ekspozimit të njeriut nga konsumimi i ujit me përmbajtje të arsenikut
mund të shkaktohen disa probleme shëndetësore përfshi, dëmtim të lëkurës dhe deri
në kancer të saj, më pas dëmtime të veshkave, mëlçisë, mushkërive, fshikëzës
urrinare, prostatës etj [25-28]. Vlen të theksohet se agjencia ndërkombëtare për
hulumtime të kancerit e ka radhitur arsenikun në grupin e parë të elementeve me
rrezikshmëri toksike, ndërsa ADMA dhe AMMA janë të radhitura në grupin e dytë
[28].
Nëse komponimet e arsenikut njihen si komponime toksike atëherë sigurisht
mund të bëhet fjalë për efektet toksike që ato shkaktojnë dhe realisht është marrë
parametri LD50 e cila nënkupton doza vdekjeprurëse në 50 % e organizmave të testuar
ndaj komponimeve të ndryshme të arsenikut. Arseniku inorganik konsiderohet me veti
të larta toksike (LD50: 15-40 mg/kg të masës trupore), ndërsa arseniku i monometiluar
konsiderohet me veti mesatare toksike (LD50: 890-10,600 mg/kg të masës trupore),
ndërsa arseni i tetrametiluar e njohur si arsenobetainë konsiderohet se fare nuk tregon
veti toksike (LD50: >10,000 mg/kg të masës trupore), ajo nuk metabilozohet dhe ajo
shpejt eliminohet përmes urinës e pandryshuar [29, 30].
Po ashtu e njohur është identifikimi i disa arsenosheqernave dhe hulumtimet e
mëtejshme për vetit toksike kanë rezultuar shumë më komplekse, në rast se njeriu
konsumon arsenosherna prezentë në alga [31], midhje [32], ose gëlltitjen e
komponimeve të sintetizuara [33, 34], ], këto komponime metabolizohen në
dimetilarsenat i cili më pas sekretohet në urinë. Por këtu është me rëndësi se ky
produkt metabolizmi i prodhuar është i njëjti që e prodhon edhe arseniku inorganik,
dhe mendohet se rrugës për të prodhuar dimetilarsenat, pikërisht atëherë arseniku e
shfaq aktivitetin e tij toksik [13]. Sipas kësaj ka sinjale të qarta se arsenosheqernat dhe
arseniku inorganik kanë metabolit të ndërmjetëm të përbashkët, raste në të cilat edhe
arsenosheqernat mund të japin efekte toksike. Me këtë që e thamë deri tash rezulton se
dimetilarsenatet e konsumuara nga ushqimi detar mund të jenë në raport me arsenikun
inorganik nga uji. Nëse do të mund që përmes një shembulli prej një racioni
ushqimesh (prej 100 gram midhje me përmbajtje të arsenosheqernave afërsisht 3µg
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As g-1 mbetje e tharë), duhet të korrespondon me sasi ekuivalente reth 30 L ujë me
përqëndrim maksimal 10 µg/L kjo e monitoruar sipas dimetilarsenatit të sekretuar në
urinë.
Arsenolipidet po ashtu nga njeriu mund të konvertohen në dimetilarsenate si
produkt metabolik, dhe shqetësime të ngjashme mund të ngrihen edhe për
arsenolipidet [35], edhe pse për efektet toksike më konkrete për arsenosheqernat dhe
arsenolipidet akoma informatat janë të varfra.
Vlen të përmendet një raport i cili flet për aspektin sasior të arsenosheqernave
të metabolizuara gjegjësisht gjatë konsumit të produkteve të ushqimeve detare me
përmbajtje të arsenosheqernave 85% e tyre sekretohen në urinë në formë të
dimetilarsenit në kohëzgjatje prej 4 ditëve, por humbja e rreth 15 % e arsenikut ende
është e pashpjegueshme [36].
1.1.7. Legjislacioni për komponimet e arsenikut
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë (OBSH) [37] për sa i takon ndotjes
së ushqimeve me arsenik e kanë definuar se sasia më e madhe se 10 μg L-1 dhe
konsiderohet se prezenca e arsenikut në këtë nivel në ujin e pijes mund të thuhet se ai
ujë është i pasigurt për pije.
Po ashtu edhe autoriteti evropian për kontroll të ushqimit (EFSA) [38], citohet
“në rregulloren për shmangien e rrezikut nga arseniku inorganik, atje duhet shtuar
edhe të dhëna shtesë për speciet e ndryshme të arsenikut për ushqimet me natyrë të
ndryshme dhe të definohen sasitë përkatëse për çdo efekt shëndetësor që mund ta
shkaktojnë”.
1.2.

Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm

Metodat më të përdorura për përcaktimin e arsenikut të përgjithshëm janë
spektrofometria e absorbimit atomik dhe teknikë dukshëm më e fuqishme ICPMS. Ne
në rastin tonë e kemi aplikuar metodën e spektrofotometrisë së absorbimit atomik
andaj edhe do të zgjerohemi më shumë në parimet esenciale të kësaj teknike.
Kjo teknikë bazohet në dukurinë e absorbimit të rrezatimit rezonant nga ana e
atomeve të lira në gjendje të gaztë. Një pamje skematike është e paraqitur në fig. 1-6
dhe aty shihen pjesët përbërëse të këtij instrumenti.
Këto pjesë përbërëse të këtij instrumenti i kemi ndarë në tri pjesë më të rëndësishme
edhe atë:
1. Burimi i rrezatimit dhe atomizuesi
2. Sistemi optik (Spektrometri)
3. Sistemi elektronik
Por me rëndësi është se vetëm pjesa e parë burimi i rrezatimit dhe atomizuesi janë
pajisje më specifike ndërsa pjesët tjera janë të ngjashme me shumicën e aparateve të
zakonshme spektrale andaj edhe për këto dy pjesë esenciale do të thellohemi më
shumë për ti sqaruar.
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F
igura 1-6. Paraqitja skematike e pjesëve përbërëse të aparaturës së spektrofotometrit të
absorbimit atomik

Burimi i rrezatimit në SAA
Katoda e llambës ka formën e një zgavre cilindrike (llamba katolike zgavër) e
përbërë prej metali, spektrin e të cilit duam ta emitojmë. Ndërsa anoda është një
pllakë ose unazë prej volframi dhe të dyja elektrodat janë të vendosura në një gyp prej
qelqi me përmbajtje të neonit ose argonit në shtypje prej 1-5 mm Hg.
Mënyra se si përfitohet ky rrezatim bazohet në tensionin elektrik që ushtrohet
ndërmjet elektrodave, këtu së pari bëhet jonizimi i gazit inert. Këto jone të
përshpejtuara godasin brendësinë e katodës dhe largojnë atomet e metalit nga
sipërfaqja e saj. Këto atome të metalit vazhdojnë të goditen nga jonet pozitive të gazit
dhe në saje të këtyre goditjeve ato eksitohen, por kthimi në gjendjen bazë shoqërohet
duke emituar spektrin karakteristik të atomeve të katodës.
Ky burim rrezatimi i plotësohen mjaft mirë të gjitha kushtet mbasi japin
rrezatim me intensitet të lartë, rrezatim të qëndrueshëm dhe pa zhurma.
Mangësi e këtyre llambave është:
 jeta e shkurtë e tyre, ndërsa në rastet e elementeve flurore kanë jetëgjatësi edhe
më e shkurtë (Hg, As, Se).
 kosto e lartë e aparatit marrë në konsideratë se për çdo element që duam ta
përcaktojmë duhet përdorur llambë e veçantë.
Atomizuesit në SAA
Duke e ditur që elementi që duam ta përcaktojmë duhet të shëndrohet në gjendje
avulli, atëherë padyshim që sistemi për atomizim paraqet pjesën kryesore të
instrumentit.
Në teknikën e SAA dallojmë dy lloje të atomizuesve edhe atë:
1. atomizuesi me flakë
2. atomizuesi pa flakë (atomizues elektrotermikë, pajisja hidhure dhe ajo e
avullit të ftohtë).
Në rastin tonë e kemi aplikuar sistem atomizmi elektrotermikë me furrë grafiti
andaj edhe në vazhdim do ta përshkruajmë në hollësi këtë sistem atomizimi.
Në këtë rast atomizmi kryhet në një gyp grafiti me diametër 5 mm dhe gjatësi
prej 25 mm, ndërsa vëllimi i mostrës që mund të vendoset në te është 5-50 µl. Gypi i
grafitit ose furra e grafitit ngrohet me rymë elektrike temperatura e së cilës mund të
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mbërrijë deri në 3100° C. Qëllimi i kësaj është që të bëhet atomizmi i plotë i mostrës
së panjohur dhe gjatë kalimit të rrezatimit nëpërmes furrës së grafitit atomet e gazta
do të absorbojnë rrezatimin. Sinjali i absorbancës i cili e ka formën e një piku dhe kjo
lartësi ose sipërfaqe e këtij piku, vlera e së cilës është në përpjesëtim të drejtë me
numrin e atomeve që ndodhen në furrë.
Gjatë zbërthimit të mostrës së panjohur deri në atome të gazta, në furrën e grafitit
zhvillohen 5 stade:
1. Tharja- temperatura e të cilës mund të jetë 100-120° C dhe duhet ta bën
largimin e plotë të tretësit nga tretësira e injektuar në furrë.
2. Piroliza, duhet ta largon plotësisht matricën interferuese por njëkohësisht
analitin ta lë të paprekur.
3. Atomizmi-bëhet disocijimi i kompozimit ku ndodhet elementi që duhet
përcaktuar, si dhe absorbohet rrezatimi nga atomet e gazta.
4. Pastrimi i furrës-bëhet largimi i mbetjeve nga gypi i grafitit.
5. Ftohja e furrës-për ta bërë të gatshme për matjen tjetër.
Parametrat e punës që mund të zgjidhen për çdo stad janë:temperatura,
shpejtësia e ngrohjes, koha e qëndrimit në temperaturën e fundit të çdo stadi dhe
prurja e gazit inert në furrë.
Me anë të kësaj teknike është përcaktuar arseniku i përgjithshëm në mostrat e
marra për analizë.
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1.3.

Ndarja e arsenikut

1.3.1. Metodat e Ekstraktimit
Shumë pak të dhëna ka sa i takon krahasimit të sistemeve ekstraktues, Brisbini
dhe Caruso [39] kanë bërë krahasimin e efikasitetin e ekstraktimit të arsenikut nga
karavidhet duke përdorur ekstraktimin soxhlet, përzierje, sonifikim nxehje
mikrovalore dhe ekstraktimi super fluid dhe sub-kritik me dioksid karboni ose ujë.
Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë të gjendet një metodë e lehtë që në mënyrë
kuantitative ti ekstrakton speciet e arsenit pa e ndryshuar strukturën e tyre, edhe pse
pas ekstraktimit nuk është bërë analiza e komponimeve andaj edhe nuk mund të
vlerësohet, ka ndodhur ndryshimi i strukturës së komponimeve ose jo, sidoqoftë
hulumtimi i tyre ka dhënë rezultate interesante sa i takon nivelit të ekstraktimit. Me
përjashtim të ekstraktimit superkritik me dioksid karboni të gjitha ekstraktimet tjera
kanë dhënë rezultate të kënaqshme ekstraktimi.
1.3.1.1. Ekstraktimi lëng-lëng
Kjo është një teknikë klasike e cila nuk kërkon ndonjë aparaturë e veçantë
përveç pajisjeve të zakonshme për distilim të tretësve. Me përzgjedhje të përshtatshme
të tretësve që nuk përzihen mund të arrihet një shpërndarje selektive dhe ndarje e
komponimeve të dëshirueshme nga ato të padëshirueshme.
Zakonisht në praktikë nuk mundet të arrihet edhe rendiment i lartë analitik
edhe pastërti e lartë për komponimet e kërkuara. Nëse rendimenti analitik është i ulët
atëherë patjetër ekstraktimi të përsëritet disa herë. Efikasiteti i ekstraktimit shprehet
përmes pjesmarjes së analitit të ekstratuar ndaj ati të paekstraktuar. Sasia e analitit të
paekstraktuar është funksion i koeficientit të shpërndarjes së tij në dy tretësit dhe
raporti i vëllimeve të tretësve të përdorur.
Ekstraktimi do të jetë më efikas nëse përsëritet disa herë në vëllime më të
vogla se sa një herë me tërë vëllimin e tretësit.
Me qëllim që të arrihet pastërti më e madhe e analitit i domosdoshëm është të
bëhet ekstraktimi i dytë me një tretës tjetër ose në pH tjetër.
Nga pikpamja analitike rendimenti i ulët analitik si rezultat i humbjeve të
analitit përshkak të shumë hapave të ndërmjetme të ndërmara mund të konsiderohet si
mangësia më e madhe e kësaj teknike. Përveç kësaj mangësie janë edhe mangësi tjera
nga përdorimi i shumë tretësve organik ndaj të cilave është i ekspozuar analisti dhe të
cilat janë të dëmshme për mjedisin. Gjithashtu kjo teknikë mer shumë kohë, kërkon
angazhim intenziv manual dhe nuk mundet të automatizohet dhe si i tillë është i
papërshtatshëm nëse punohet me më shumë mostra.
Tretës për ekstraktimin e specieve organike të arsenikut më së shumti është
përdorur tretësira metanol/ujë [40]. Metanoli përdoret për arsye se ai ekstrakton më
pak komponimet tjera jo-arsenike dhe është lehtë për tu larguar me avullim. Arsyeja
se pse këto komponime kanë tretshmëri të mirë në metanol është se në përgjithësi
organoarsenikët preferojnë metanolin mbasi edhe janë komponime organike, por të
gjitha speciet e identifikuara natyrore të arsenit janë polare dhe të tretshme në ujë,
prandaj edhe këto komponime e favorizojnë ujin dhe metanolin si tretës ekstraktues.
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1.3.1.2. Ekstraktimi në fazë të ngurtë
Ekstraktimi në fazë të ngurtë bazohet në shpërndarjen selektive të një ose më
shumë komponentëve ndërmjet dy fazave edhe atë njëra në gjendje të lëngët dhe tjetra
në gjendje të ngurtë. Komponentët në interes mund absorbohen në fazë të ngurtë ose
të mbeten në fazën e lëngët. Pas arritjes së ekuilibrit të dy fazat ndahen me dekantim,
filtrim ose centrifugim. Nëse analiti absorbohet në fazën e ngurtë atëherë më pas
mundet në mënyrë selektive të desorbohet me një tretës të përshtatshëm i cili nuk
reagon kimikisht me analitin dhe kjo mënyrë aplikohet në rastin e analitëve në
gjurmë. Nëse komponimi në interes gjendet në përqendrim të lartë, atëherë mund të
aplikohet veprimi i kundërt gjegjësisht në absorbentin e ngurtë të mbeten analitët që
nuk janë në interesin tonë ndërsa në fazën e lëngët të mbeten komponimet në interes.
Nëse ky ekstraktim kryhet vetëm në një hap atëherë ai i ngjanë ekstraktimit lënglëng. Por një ekstraktim i tillë në një hap mund të shkakton ndarje dhe pastrim jo i
plotë i analititit. Shkaktar i mundshëm i kësaj mund të jetë baraspesha e
pamjaftueshme e arritur e shpërndarjes, kapaciteti i pamjaftueshëm, mbyllja e fazës së
lëngët në matricën e ngurtë ose edhe desorbimi jo i plotë i analitëve të adsorbuar.
Njëra ndër përparësitë fundamentale të ekstraktimit në fazë të ngurtë në kolonë
është se me një përzgjedhje adekuate e absorbuesve ekuilibri mund të zhvendoset
plotësisht kah absorbimi ose desorbimi i komponentëve specifik të pranishme në
mostër. Nëse ekstraktimi kryhet me një vëllim atëherë secili hap ekstraktues është i
barabartë me një pjatë kromatografike. Dhe është e njohur se kolonat e paketuara në
EFN mund ti kenë 10-50 pjata kromatografike. Kjo i mundëson që teknika EFN të
zhvillohet në një hap të vetëm edhe atë me nivel më të lartë të ndarjes për analitët e
kërkuar për dallim nga ekstraktimi lëng lëng.
Ekstraktimi në fazë të ngurtë përfshinë disa shkallë zhvillimi edhe atë: pregatitja e
mostrës, kondicionim i kolonës, vendosja e mostrës në kolonë, shpërlarja e kolonës
dhe eluimi i komponentëve.
Nëse mostra është në gjendje agregate të ngurtë ajo së pari duhet të tretet në një
tretës i përshtatshëm ndërsa më pas ai sillet në atë gjendje që do ta lehtëson
adsorbimin e analitëve në kolonë. P.sh., nëse mostra është e tretur në metanol ose në
acetonitril dhe do të përdoret faza reversë e eluimit atëherë preferohet që mostra të
hollohet me ujë me qëllim që të përmirësohet adsorbimi i analitëve në kolonën e
mbushur me fazë reversë. Sidomos nëse kemi të pranishme komponentë inorganike
atëherë duhet marrë në konsideratë edhe pH e mostrës me qëllim që edhe të
përmirësohet adsorbimi por edhe të kontrollohet.
Në këtë stad të përgatitjes së mostrës nuk është e nevojshme filtrimi i posaçëm i
mostrës për arsye se vetë kolona përmban filtër përveç nëse ka të pranishme shumë
grimca të patretshme.
Para futjes së mostrës në kolonë duhet të bëhet kondicionimi i kolonës me
kondicionues i përshtatshëm. Në rastin e kolonave me mbushje të fazës reverse si
tretës për kondicionim përdoren metanoli, acetonitrili, izopropanoli ose
tetrahidrofurani dhe më pas bëhet shpërlarja me ujë ose pufer por nëse paraprakisht
nuk bëhet kondicionimi i kolonës atëherë uji nuk mundet të depërton në të gjitha poret
dhe nuk arrinë për ta lagur tërë sipërfaqen e mbushësit dhe si rezultat i kësaj analiti do
të ekspozohet vetëm në pjesë të vogla të sipërfaqes së fazës së ngurtë.
Që të kemi rezultate të riprodhueshme duhet me kujdes të kontrollohet shpejtësia e
rrjedhjes së mostrës në kolonë dhe kjo patjetër të mbikëqyret edhe kur bëhet eluimi i
kondicionuesit edhe të kalimit të mostrës me qëllim që të mos vijë deri te ekuilibri i
pamjaftueshëm ose depërtim i mostrës.
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Shpejtësia më e preferuar e rrjedhjes rekomandohet të jetë më e vogël se 10
ml/min dhe nëse aplikohet shpejtësi më e madhe se kjo atëherë duhet pasur kujdes për
rendimentin analitik.
Gjatë matjes së shpejtësisë së rrjedhjes duhet ditur që realisht më e rëndësishme
është shpejtësia lineare e cila realisht është raporti ndërmjet shpejtësisë së rrjedhjes
dhe diametrit. Që nënkupton nëse shpejtësia e rrjedhjes është 10 ml/min ndërsa
diametri 1 cm atëherë shpejtësia lineare është 12.7 cm/min. Sipas kësaj që u tha më
lartë atëherë në kolona me diametër më të madh mund të aplikohet edhe shpejtësi më
e madhe e rrjedhjes, nëse shpejtësia lineare është në kufijtë e pranueshëm sipas
rekomandimeve.
Në kromatografinë me fazë normale, përdoret fazë e ngurtë polare ndërsa eluimi
bëhet me tretës polarë deri në tretës pak polar.
Stadet që zhvillohen janë si vijon:
1. Bëhet kondicionimi i kolonës me vëllim 6 deri 10 herë të një tretësi
jopolar, zakonisht në tretësin e njëjte që ndodhet mostra.
2. Lëshohet mostra në kolonë.
3. Komponentët e padëshirueshme eluohen me tretës jopolar.
4. Komponenti i parë eluohet me tretës më polar.
5. Komponentët tjera eluohen me tretësa gjithnjë më polar.
6. Pas eluimit, bëhet shkatërrimi i adekuat i kolonës.
Absorbuesit mund ti ndajmë në absorbues sintetik dhe natyrorë. Një hulumtim
tjetër ka vënë në pah aplikimin e ekstraktimit në fazë të ngurtë gjegjësisht kolona të
mbushura me oksid alumini, dhe kjo ka tregua se plotësisht vjen deri te ndarja e
Arsenikut III dhe Arsenikut V dhe më pas AMMA dhe ADMA, në mostra ujore
ndërsa e njëjta është aplikuar në mostra urine dhe ka rezultuar me përqendrimin e
specieve të arsenikut deri 20 herë gjë që mundësoi detektimin e As (III) dhe MA e
cila më parë ishte e pamundur të përcaktohet[41]. Realisht shumë materiale përdoren
për përqendrimin e joneve metalike si p.sh., polimerët divinilbenzen, zeolitet,
poliuretane të ndryshme etj.
Reagjenti kompleksues vendoset në absorbues zakonisht në dy forma të
mundshme:
 Me lidhje kimike të reagjentit me absorbuesin
 Me lidhje fizike të ligandit të absorbuesit dhe molekula të caktuara të
analitit.
Në rastin tonë ne jemi më shumë të interesuar që molekulat me përmbajtje
arseniku plotësisht të mbahen në kolonë ndërsa molekulat tjera të mos mbahen dhe
këtë kusht do ta plotësojnë më së miri natyra e lidhjes kimike. Në rastin kur ky
mekanizëm i reaksionit përcjellët me këmbim të joneve atëherë rrëshira mund të jetë
këmbyes anioni ose kationi.
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1.3.1.2.1. Përdorimi i xhelit të silicës lipofilike në ekstraktimin në fazë të
ngurtë
Xheli i silicës lipofile, njihet si absorbues hidrofob dhe si i tillë ka aplikime të
gjëra në ekstraktimin në fazë të ngurtë për ndarjen e komponimeve jopolare.
Interaksioni ndërmjet adsorbuesit dhe komponimit që duhet ekstraktuar është i dobët
(lidhje fizike) gjegjësisht aktive janë forcat e Van der Walsit dhe pikërisht kjo është
një mangësi evidente në punën tonë për arsye se kërkesë kryesore në hulumtimin tonë
është izolimi i plotë i komponimeve organike të arsenikut nga përbërësit natyror
organik, duke vënë në dukje që komponimet organike të arsenikut të tretura në
metanol kanë ngarkesë parciale pozitive në atomin e arsenikut.
Andaj silikatet nuk ofrojnë një izolim i plotë i komponimeve të tilla dhe
përjashtim i plotë i komponimeve të tjera joarsenike.
1.3.1.2.2. Jonokëmbyesit me bazë xhelet e silicës me sipërfaqe të
modifikuar
Rrëshirat jonokëmbyese mund të klasifikohen në katër grupe kryesore:
 Acid i fortë kationik
 Acid i dobët kationik
 Bazë e fortë anionike
 Bazë e dobët anionike
Rrëshira e parë e këtij grupi acidi i fortë kationik përbëhet prej grupeve funksionale
SO3H- . Kjo rrëshirë e këtij tipi mund të përdoret për këmbimin e joneve metalike ose
grimcave tjera me ngarkesë pozitive, ndërsa shpërlarja kryhet me baza me qëllim që të
izolohet analiti ndërsa më pas e kemi regjenerimin i cili bëehet me acide të forta.
Këmbyesi acid i dobët kationik, aktivitetin e tyre këmbyes e ushtrojnë nga grupi
funksional karakteristik (-COOH).
Këmbyesi bazë e fortë anionike veprimin e tij këmbyes e ushtron përmes grupit
karakteristik kuaterner amonium dhe ky grup mund të jetë në dy forma. Edhe atë
forma e parë e ashtuquajtur rrëshira e tipit të I e ka grupin amonium të përbërë me tre
grupe metilike.

Ndërkaq jonokëmbyesi bazë e fortë anionike e tipit të II, një grup metilik është
zavendësuar me etanol.
Dhe në fund rrëshira këmbyese bazë e dobët anionike funksionin e saj e bazon
në grupin e aminës primare (R-NH2), sekondare (R-NHR’) ose terciare (R-NR’2).
1.3.2. Metodat e ndarjes
Metodat më të përdorura për ndarjen e specieve të ndryshme të arsenikut janë
kromatografia e lëngët me performancë të lartë HPLC dhe kromatografia e gaztë.
Ndërsa gjithnjë e më shumë paraqitet edhe spektroskopia e absorbimit me reze X
(XANES) si dhe sinkrotron mikroskopi XRF kanë treguar se munden të gjenerojnë
kuantifikim relativ i komponimeve të arsenikut. Shumica e metodave për ndarje
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funksionojnë në bazë të kombinimit të instrumenteve të ndryshme me ç’rast njëri
instrument shërben për ndarje ndërsa tjetri për detektim. Njëri ndër instrumentet më të
përdorshme për këtë qëllim është kromatografia e lëngët (LC) e ndërlidhur me
detektorin e masë spektrometrisë (MS) dhe kjo paraqet një tërësi të një instrumenti për
ndarje efektive por edhe me një mundësi për detektim me përzgjedhje dhe ndjeshmëri
të lartë. Viteve të fundit gjithnjë e më shumë vëmendje i kushtohet biomonitorimit të
specieve të arsenikut bazuar në metodat instrumentale të çiftëzuara. Teknikat më të
mira dhe më të kërkuara për tu aplikuar janë kromatografia e gaztë-masë
spektrometria me plazmë induktive të çiftëzuar (GC-ICPMS), HPLC-ICPMS, (HPLCspektrometria e emisionit atomik AES), HPLC-spektrometria e absorbimit atomik
(HPLC-AAS) [11, 23].
Synimi i kimisë analitike në pjesën e specieve bioinorganike në gjurmë është,
detektimi, identifikimi dhe karakterizimi i substancave dhe produkteve të reaksioneve
ndërmjet arsenikut me komponentet e qelizave të gjalla dhe indeve dhe në këtë rast
lindin shumë pyetje të pashpjegueshme. Metodat e reja analitike synojnë që të
zhvillojnë dhe aplikojnë njohuritë për detoksifikimin dhe biotransformimit të
arsenikut.
1.3.2.1.

Kromatografia e gaztë-masë spektrometria GCMS

Gaz kromatografi (GC) dhe masë spektrometri (MS) me vetitë e tyre në
mënyrë ideale e plotësojnë njëri tjetrin: i pari ka aftësi të shkëlqyer për ndarjen e
komponentëve të një përzierje, derisa i dyti mundëson identifikimin e secilës
komponent në veçanti. Lidhja e këtyre dy instrumenteve në një sistem të përbashkët,
ku spektrometri i masës realisht shërben si një detektor i gaz kromatografit. Ky
kombinim GC-MS konsiderohet si një nga mjetet më efikase që disponon analiza
instrumentale bashkëkohore edhe pse kromatografia e gaztë mund të ndërlidhet edhe
me spektrometër infra i kuq dhe në atë formë jep mjaft informata strukturale por
prapseprap e ndërlidhur me masë spektrometër është teknikë më e fuqishme dhe
dukshëm më e aplikuar.
Informatat që mirën nga GCMS mund të jenë të llojllojshme varësisht nga
burimi jonik i përdorur por njëra ndër mjetet shpesh të përdorura është baza e masë
spektrave.
Një përzierje e disa komponimeve mund të ndahet në kolonën e gaz
kromatografit dhe secili komponent del në kromatogram në formën e një pike. Baza
për identifikimin e këtyre pikeve është koha e retencionit, koha e mbajtjes e
komponentëve të veçantë në kolonën kromatografike. Nga ana tjetër nëse eluenti nga
gaz kromatografi do të dërgohet në masë spektrometër, atëherë kuptohet që secili
komponent do të identifikohet në bazë të spektrit të saj të masës. Inçizimi i spektrit të
masës bëhet shumë shpejt për disa sekonda ose për disa të dhjetat e saj.
Nga krahasimi i spektrave të përfituar me ato standarde mund të konkludojm
a bëhet fjalë për një komponentë e pastër ose për dy a më shumë komponente që nuk
janë ndarë mirë.
Njëri ndër problemet që paraqitet gjatë lidhjes së drejtëpërdrejtë të kromatografit të
gaztë me masë spektrometër është se ne dalje nga i pari egziston shtypje pozitive
ndërsa në hyrje të të dytit na duhet vakum prej 10-5 torr. Ky problem anashkalohet me
futjen e të ashtuquajturit separator të konstruksioneve të ndryshme i cili futet si lidhje
në mes dy instrumenteve dhe detyra e të cilit është që në mënyrë kuantitative ta
eliminojë këtë problem duke futur gazin në kromatografin e gaztë (p.sh. helium),
ndërsa në spektrometrin e masës të kalojë vetëm mostra.
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Regjistrimi i kromatogrameve bëhet në trajtën e pikeve të veçantë për secilin
komponent të mostrës dhe në bazë të saj bëhet e mundur edhe përcaktimi sasior i
secilit komponent duke u bazuar në sipërfaqen ose lartësinë e secilit përbërësi që dalin
nga kromatogrami krahasuar këto me pikun e komponimeve të mara si standarde (të
brendshëm ose të jashtëm).
Pjesët kryesore të GC/MS janë:
 Injektuesi i mostrës.


Gypi i ngushtë dhe i gjatë ose kolona që përmban fazën stacionare;



Kontrolli i temperaturës së furrës në të cilën është e montuar kolona



Pajisja e përshtatshme për gazin inert dhe kontrollin e shtypjes që shtyn
ate nëpër kolonë në shpejtësinë e duhur;



Pajisja e detektimit në dalje të kolonës e cila përgjigjet për komponimet
ashtu sikurse kanë eluuar (Spektrometria e masës);



Regjistrues i të dhënave i cili regjistron përgjigjet e detektorit ose sikurse
në ditët e sotme një kompjuter i cili i pranon të dhënat dhe i përpunon ato
në formën e duhur në të cilin ne mund ti printojmë. Ky sistem është i
ilustruar ne figurën vijuese 1-7.

Figura. 1-7. Gas kromatografi i tipit Heëlet Packard
Përgatitja e mostrës
Kur bëhet fjalë për trajtimin e mostrës, padyshim që kjo përbën pjesën më të
rëndësishme të këtij studimi. Mirëpo tash nuk do të bëhet fjalë për trajtimin e
përgjithshëm të mostrës por vetëm për ti derivuar komponimet më pak të avullueshme
në komponime më të avullueshme, mbasi dihet që për ta analizuar një komponim me
teknikën GC/MS njëri ndër kushtet është që homonimi që përcaktohet të ketë
avullueshmëri të ulët. Në këtë pikëpamje nëse arsenolipidet përmbajnë hidrokarbure
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atëherë nuk është i nevojshëm derivimi [24], por nëse arsenolipidi përmban acide
yndyrore atëherë patjetër të bëhet metilimi.
Futja e mostrës në aparaturë
Teknika e injektimit të nxehtë e mostrës (split dhe splitles), dhe teknika e ftohtë e
injektimit janë disa mënyra të injektimit të mostrës në GC/MS.
Injektimi split është mekanizëm i cili e ndan mostren në dy pjesë jo të barabarta
nga të cilat më e vogla hyn në kolonë dhe parandalon mbingarkesën e kolonës ndotjet
e mundshme dhe hollimin e tretësirave shumë të përqendruara. Raporti i sasisë që hyn
në dhomën e injektimit me atë që hyn në kolonë varion nga 1:10 në 1:200. Njihet si
një teknikë avullimi e shpejtë por ekziston diskriminimi i mostrës. Përparësia e kësaj
teknike është se mostrat me përqendrim të lartë të analitit mund të injektohen pa
rrezikuar mbingarkesën e fazës stacionare, ndërsa disavantazh paraqet transferi jo i
plotë i mostrës.
Injektimi splitless lejon kalimin në kolonë të gjithë sasisë së mostrës, por kjo nuk
nënkupton që gazi mbartës të kalojë në kolonë mostrën në gjendje të lëngët, por kjo së
pari avullohet dhe më pas transportohet për në kolonë.
Edhe këtu ekziston mundësia e diskriminimit të mostrës pasi shpejtësitë e hyrjes
dhe kalimit në kolonë janë të njëjta që e favorizojnë difuzimin e shpejtë të solventit.
Pastrimi i hyrjes me një vëllim gazi e minimizon këtë dukuri, edhe pse diskriminimi i
mostrës është shumë më i vogël se sa në rastin e teknikës split të injektimit. Në këtë
teknikë injektimi ndjeshmëria është dukshëm më e madhe pasi në kolonë hyn më
shumë mostër. Edhe pse rreziku i dekompozimit të analitit është shumë më i madh,
kjo teknikë injektimi preferohet për analizën e gjurmëve.
Injektimi direkt në të ftohtë përdoret te kolonat me diametër më të madh dhe në
mostra shumë komponentëshe. Së pari mostra avullon dhe më pas kalon direkt në
kolonë. Mund të injektohen vëllime të mëdha mostrash deri në 250 µl. Mostra futet
ngadalë në dhomën e injektimit dhe komponenta me pikë vlimi të ulët vazhdon të dalë
përmes daljes së splitit dhe pjesa tjetër futet në kolonë nga avullimi i shpejtë i mostrës
me shpejtësi 30ºC/min.
Edhe këtu ekziston diskriminimi i mostrës dhe nuk mund të shmanget por kjo teknikë
zakonisht përdoret për mostra të holluara dhe kur duhet punuar në vlera afër kufirit të
diktimit. Kjo teknikë injektimi ka përdorime shumë më të vogla për shkak të disa
vështirësive teknike por edhe për shkak të mundësisë që disa tretës mund ta dëmtojnë
kolonën e kromatografit.
Ndarja
Për ndarje të komponimeve të ndryshme esenciale është shumë me rëndësi
lloji i kolonës së përdorur, këtu do ti trajtojmë disa karakteristika të kolonave dhe lloji
i fazës stacionare.
Në fillim të aplikimit të kromatografisë janë përdorur kolonat me paketim
ndërsa më pas futja e kolonave kapilare solli një revolucion në këtë drejtim së pari
janë përdorur kolona kapilare metalike prej bakri, çeliku i paoksidueshëm bile edhe
prej floriri ndërsa pas viteve 70-ta u futen në përdorim kolona kapilare prej qelqi.
Përgatitja ishte e vështire ndërsa edhe përdorimi i tyre ishte problematik pasi ishin
lehtë të thyeshme. Në vitet e 80 filluan të përdorin kolona prej kuarci shumë të
përshtatshme për përdorim dhe shumë të qëndrueshme mekanikisht. Përparësia e
kolonave kapilare për dallim nga ato me paketim qëndron në aftësinë e, madhe
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ndarëse. Kështu nëse në një kolonë me mbushje numri maksimal i pjatave arin
1500/m te kolonat kapilare ai arin deri në 4000/m.
Kolonat me mbushje, normalisht nuk mund të bëhen më të gjata se 5-6 m sepse do të
ritet shumë presioni i gazit bartës në hyrje. Ndërkaq kolonat kapilare mund të
përdoren pa probleme deri 100 m gjatësi, pra mund të arrihet një numër pjatash
teorike prej disa qindra mijëshe.
Kolonat mund të jenë me fazë stacionare jo-polare, polaritet mesatar dhe polare.
Kolonat me fazë stacionare jo-polare mund të jenë me përmbajtje 100%
dimetilpolisiloksan ose 5%-fenil-metilpolisiloksan dhe përparësi e tyre është stabiliteti
i lartë termik.
Identifikimi
Sa i takon identifikimit të këtyre komponimeve ajo bëhet me krahasimin e kohës së
retencionit të komponimit të panjohur me një komponime të njohura të arsenolipideve
të sintetizuara në laborator dhe më pas bëhet edhe konfirmimi me masë spektrometër
duke bërë krahasimin e spektrit të kompozimit të panjohur dhe kompozimit standard.
Kuantifikimi
Përcaktimet sasiore zakonisht bëhen duke e matur intensitetin ose sipërfaqen e
pikut. Sipërfaqja ose lartësia e pikut mund të merret në dy forma edhe atë mënyra
Skan dhe SIM. Mënyra e inçizimit Skan më shumë gjen përdorim në identifikim
ndërsa mënyra SIM është më e preferuar në analizën sasiore. Përcaktimi sasior
zakonisht bëhet duke bërë lakoren e kalibrimit dhe më pas krahasimin e sinjalit të
komponimit të panjohur, por mund të përdoret edhe një metodë tjetër duke e shtuar
një komponim standard i cili mungon në mostrën e panjohur dhe më pas bëhet
krahasimi i këtij sinjali me sinjalet e komponimeve të panjohura të pranishme në
mostër.
Masë Spektrometri
Masë Spektrometri përbëhet nga tri pjesë kryesore: burimi i joneve, masë
analizatori dhe detektori. Më së shumti si burim i joneve përdoret elektron jonizuesi i
cili bazohet në formimin e tufës së elektroneve me nxehjen e fijes metalike
(filamentit) dhe këto elektrone me energji të lartë reth 70 eV) i goditin molekulat që
dalin nga kolona e kromatografit duke e larguar një elektron nga kjo molekulë dhe
krijon jonet M+. Këto jone janë jostabile dhe shpejtë formojnë fragmente duke
formuar më shumë produkte jonike. Jonet shpejt kthehen në masë analizues.
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Figura 1-8. Burimi i jonizimit
Përparësia e këtij jonizuesi është se nuk ka nevojë që të përdoren gazra shtesë dhe
arrihet fragmentim i lartë i molekulave të cilat japin informata strukturale.
Pjesa tjetër esenciale e MS është masë analizatori. Dallojmë disa lloje masë
analizatorësh edhe ato janë:




Analizatori katërpolar
Analizatori i kohës së kalimit
Analizatori me fokusim të dyfishtë

Në shpjegim më detal do të përqendrohemi vetëm në tipin e parë pasi ai njihet
si më i aplikueshmi dhe ne në aparaturën e hulumtimeve tona e kemi aplikuar këtë.
Ky lloj analizatori është më i lirë dhe më i qëndrueshëm se tipat e tjerë të
masë-analizatorëve te i cili shpejtësia e skanimit është mjaft e madhe. Këta lloj
analizatorë përbëhen nga katër shufra cilindrike paralele që shërbejnë si elektroda,
shufrat përballë njëra tjetrës janë të lidhura me përcjellës elektrik dhe njëri çift i tyre
është i lidhur me polin pozitiv e çifti tjetër me polin negativ të një burimi dc. Përveç
fushës elektrike të dyja çiftet e elektrodave ushtrohen edhe nga potenciale me
frekuencë të radiovalëve me faza që ndryshojnë me 180º. Jonet përshpejtohen në
hapësirën ndërmjet shufrave duke ushtruar tension 5-10 V. Vetëm jonet që kanë
raportin m/z në interval të caktuar arrijnë në detektor, jonet e tjera godasin shufrat dhe
kthehen në molekula neutrale, me këto analizatorë arrihet të ndahen lehtë jonet, masat
e të cilave ndryshojnë me një njësi. Pra, këto pajisje shërbejnë si një lloj filtër për
jonet me masa të ndryshme.
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Figura 1-9. Paraqitja skematike e një masë analizatori katërpolar

Detektorët me Foto shumëzues Elektronesh Ky detektor përbëhet nga një gyp prej
qelqi me përmbajtje të lartë plumbi i cili ka dinoda të vazhdueshme. Përgjatë gjatësisë
së gypit ushtrohet një potencial 1.8 deri 2 kV. Jonet që godasin sipërfaqen në hyrje të
gypit, shkëpusin prej saj elektrone të cilat me goditjet e njëpasnjëshme nëpër
sipërfaqen e gypit nxjerrin gjithnjë e më shumë elektrone pasi secila dinodë pasuese
ka diferencë potenciali . Përfundimisht të gjithë këto elektrone arrijnë në elektrodën
përfundimtare, në anodën A ku edhe prodhohet impulsi elektrik. Shkalla e
përforcimit të rrymës arin deri në 105 herë në disa raste edhe deri 108 herë.
1.3.2.2.

Kromatografia e lëngët HPLC

Kromatografia e lëngët bazohet në faktin se këtu faza mobile është e lëngët
dhe ky lëng kalon nëpër një kolonë çeliku inoks me përmbajtje të të grimcave të fazës
së palëvizshme me diametër 3-10 µm. Analiti futet në kokën e kolonës me anë të një
valvule me lak dhe ndarja e përbërësve të përzierjes ndodh sipas kohës së qëndrimit të
tyre në fazën e palëvizshme. Konsiderohet se të gjithë përbërësit lëvizin me shpejtësi
të njëjtë në fazën e lëvizshme për të dalë nga kolona. Monitorimi i eluentit në dalje
nga kolona mund të bëhet me detektorë të ndryshëm. HPLC zakonisht është e lidhur
me ICPMS dhe kombinimi tillë atëherë njihet HPLC/ICPMS dhe mundësia tjetër
është që të lidhet me ESIMS atëherë kemi HPLC/ESIMS.
Masë spektrometria me plazmë të kopiluar induktive (ICPMS)
ICPMS është një teknikë analitike përmes së cilës mund të përcaktohen disa
elemente. Por kur ky instrument lidhet me HPLC atëherë mund të bëhet kuantifikimi i
komponimeve të panjohura të arsenikut.
ICPMS e përdor plazmën me shtypje atmosferike si burim i joneve, ndërsa
analizuesin e masës si sistem i detektimit të joneve. Mostra zakonisht është e lëngët
dhe ajo konvertohet në formë aerosoli. Një pikë e vogël e aerosolit ndahet nga e tërë
pjesa e saj me anë të spërkatjes dhe më pas ajo bartet në pishtarin ICP. Brenda
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pishtarit gjenerohet energji e lartë e plazmës së argonit, nën ndikimin e fuqisë radio
frekuente. Mostra e aerosolit në mënyrë simultane shpërbëhet dhe jonizohet në
plazmë (temperatura e plazmës është rreth 6000-10000 K). Jonet e formuara
ekstraktohen nga plazma në regjionin e masë analizuesin. Jonet ndahen dhe
detektohen bazuar në raportin masë / ngarkesë m/z.
Përparësitë e ICPMS janë:
 Plazma ka energji të lartë jonizimi të mjaftueshme për zbërthimin e
plotë të komponimit deri në elementet përbërëse të tij. Andaj ICPMS
mund të na jep një pasqyrë e plotë për të gjith elementet përbërës të
mostrës.
 Mbasi ICPMS është i ndërlidhur me HPLC atëherë kromatogrami
kompleks nga HPLC shëndrohet në elementogram i thjeshtë.
 Mund të bëhet përcaktimi sasior i komponimit edhe pa komponim
standard d.m.th me HPLC/ICPMS mund të bëhet përcaktimi sasior
edhe pa e njohur komponimin.
Mangësitë e ICPMS janë:
 Karakterizimi i kompozimeve bëhet vetëm në bazë të kohës së
retencionit, kjo d.m.th. që dy komponime mund të kenë kohën e njejtë
të retensionit ashtuqë ekziston reziku i maskimit përshkak të bashkë
eluimit.
 Nuk kemi të dhëna për strukturën molekulare të komponimit.
Jonizimi elektrosprej masë spektroskopia (ESIMS)
Shpesh kombinimi i teknikave HPLC/ESIMS është teknika komplementare e
HPLC/ICPMS për arsye se ESIMS jep informata për strukturën molekulare. Me
rëndësi të theksohet se Kuehnelt me bashkëpunëtorë në vitin 2003 [42] ka vërejtur se
sinjali i jonit As+ (m/z 75) mund të zhvendoset nga prezenca e papastërtive të
oksigjenit në azotin e përdorur në instrument përshkakse ai oksigjen formon oksid
AsO+ dhe gjithnjë ta vërejmë (m/z 91). Në punën tonë këtë instrument e kemi përdor
për monitorimin e komponimit gjatë trajtimit në kolonën e përgatitur që i njëjti
komponim të mos ndryshohet gjatë këtij trajtimi. Pjesët përbërëse të ESIMS janë
burimi i jonizimit, masë analizuesi dhe detektori. Vetëm burimi i jonizimit është i
veçantë, andaj edhe vetëm procesi i jonizimit do të trajtohet më gjerësisht. Procesi i
jonizimit përbëhet prej tri pjesëve:
1. Mjegullimi dhe elektrizimi
2. Ritretja
3. Jonizimi
1. Mjegullimi-mostra futet në elektrosprej i cili është me potencial të lartë dhe në
qarkullim është azoti për ta ndihmuar mjegullimin. Spreji qarkullon nëpër elektrodën
gjysmë cilindrike e cila punon me potencial të lartë. Rryma e lartë e krijuar nga
diferenca ndërmjet potencialit të elektrodës dhe elektrodës, e cila në këtë mënyrë i jep
ngarkesë sipërfaqes së lëngut, duke formuar sprej të një pike me ngarkesë elektrike.
2. Ritretja- kjo pikë e ngarkuar kthehet sërish në kapilare ku kemi rrjedhje të
kthyeshme me azot të nxehtë e të thatë për ta ndihmuar avullimin.
3. Jonizimi- pikat e ngarkuara tkurren të vjen deri në një moment ku mund të ndikon
që më të mos ketë ngarkesë elektrike dhe të kthehet në një pikë me e vogël dhe me
ngarkesë të lartë. Procesi do të vazhdojë derisa jonet e analitit të desorbohen plotësisht
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në fazën mobile. Faza e gaztë më pas hynë në kapilaren e regjionit me presion të
vogël të burimit të joneve dhe të masë analizuesit.
1.4. Katrakteristikat e peshkut dhe vajit të peshkut
Peshku ose vaji i peshkut gjithmonë ka disa përparësi në aspekt shëndetësor
dhe ka qenë përbërës i rëndësishëm i ushqimit të njeriut, sidomos në zonat bregdetare
ku aktiviteti i peshkimit dhe lehtësia e sigurimit të produktit të freskët kanë
influencuar ndjeshëm në zakonet gastronomike të popullatave që jetojnë pranë detit.
Fakti që peshku është një produkt që dekompozohet lehtë si dhe mungesa e
mjeteve të përshtatshme të konservimit e të transportit kanë penguar difuzionin dhe
konsumin e produkteve ihtike në territoret e brendshme. Shfrytëzimi racional i
rezervave ihtike natyrore, duke nënkuptuar me këtë term produktet që vijnë nga
peshkimi dhe jo nga kultivimi, ka për qëllim që peshqit e pranishëm në sasi të mëdha
në periudha të kufizuara të vitit ti bëj të disponueshme në çdo kohë. Konservimi i
produkteve për një kohë të shkurtër apo të gjatë, merr rëndësi të madhe në kushtet e
kërkesave në rritje për produktet ushqimore me vlerë të veçantë. Peshku është një
ushqim shumë i hershëm. Për këtë arsye njerëzit në antikitet i krijonin qytetet pranë
lumenjve dhe deteve. Tek peshqit futen të gjithë peshqit me përjashtim të delfinit dhe
balenës. Molusqet, përfshijnë oktapodin dhe kallamarët. Ndërsa krustacet përfshijnë
aragostat, karkalecat, gaforret. Kolagjeni ngrin në temperature më të ulëta se ajo e
trupit sepse nuk ka përqindje të lartë të PRO dhe HPRO që i japin termorezistencë
mishit. Fibrat muskulore nuk janë si te mishi i gjedhit në formë tufash por janë të
organizuara në formë fletësh. Yndyra tek peshku shkon në nivele 0.5 % - 22 % ,dhe
përqindja e saj varet nga specia, mosha, gjinia, ushqimi dhe moment i peshkimit.
Yndyrat e peshqve karakterizohet nga disa lloje të acideve yndyrore nga 12-24
atome të karbonit, më së shumti të lidhura me triglicerole. Acidet yndyrore janë të
rëndësishme për njeriun ato kanë vlerë të lartë ushqyese sepse përmbajnë ω3 dhe ω6.
Përmbajtja e acideve yndyrore në peshk ndryshon varësisht nga lloji i peshkut,
origjina gjeografike, gjinia, mosha etj por afërsisht ajo përmban 15-25 % acide
yndyrore të ngopura, 35-60 % me një lidhje dyfishe si dhe reth 25-40 % me më shumë
lidhje dyfishe. Karakteristikë e yndyrës së peshkut është se ajo gjendet në përqindje të
lartë në mëlçi, pikërisht nga mëlçia e merlucit nxirret vaji i peshkut. Dhjami tek
peshku nuk gjendet në muskuj por nën lëkurë dhe shpesh nëpër organe (si p.sh.,
mëlçi).
Sheqernat gjenden në përqindje më të ulët te mishi i peshkut krahasuar me
mishin e kuq, peshku përmban glukozë, fruktozë dhe shumë pak glikogjen. Lëndë
minerale peshku ka në përqindje më të lartë se mishi i kuq, ai përmban fosfor, kalcium
dhe jod por nuk përmban hekur. Peshku përmban vitaminat A dhe D por edhe B.
Vlera ushqyese e peshkut qëndron në tretshmërinë e tij, ai është më i tretshëm se
mishi i kuq pra asimilohet më lehtë nga njeriu. Përmban më shumë minerale sidomos
kalcium, fosfor dhe jod, përmbajnë vitamina dhe paraardhës të molekulave të
rëndësishme, kanë përqindje të lartë proteinash njëlloj ose më shumë se mishi i kuq,
gjithashtu mishi i peshkut ka përqindje të ulët të kolesterolit. Llojet e peshqve janë të
shumtë por ato që konsumohen vazhdimisht janë: meluci, koci, gjuhëza, Koran,
qefull, sardele, salmon etj.
Sot peshku ose vaji i peshkut rekomandohet për konsum përshkak të
përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore me shumë lidhje dyfishe dhe në këtë kuadër
acidet yndyrore më të rekomanduara janë EPA dhe DHA. Dobitë shëndetësore të
raportuara nga konsumi i peshkut ose vajit të peshkut janë : ulja e rrezikut të
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problemeve kardio-vaskulare, hipertensionin, kanceri i gjirit [43]. Rekomandimet
ndërkombëtare flasin se konsumi ditor i EPA + DHA sugjerohet të jetë 0.5 g/ditë për
njerëzit e shëndetshëm ndërsa 1 g/ditë për njerëzit me probleme të zemrës [44].
Por ndonjëherë nuk është lehtë që të arrihet konsumi i nevojshëm ditor marrë
parasysh se dikush nuk e preferon konsumin e peshkut, ose nuk ka qasje të
vazhdueshme ndaj tij ose mundësitë e tij financiare nuk e mundësojnë një konsum i
rregullt i tij. Në ato raste rekomandohet që të përdoren kapsulat e vajit të peshkut të
cilat janë një zëvendësim i marrjes së këtyre acideve yndyrore.
Dhe në fund depërtimi i arsenikut toksik në peshk arin që i njëjti të
transformohet në komponime të llojllojshme organike me veprim më të dobët toksik.
1.5. Kapsulat e vajit të peshkut
Në fushën e prodhimit të vajit të peshkut, termi “vaj peshku” ose “vaj deti”
përdoret për të gjitha lipidet të nxjerra nga të gjitha organizmat e mjedisit detar [45].
Vaji i peshkut më së shumti nxjerrët nga disa peshq që konsiderohen me përmbajtje
më të lartë të acideve yndyrore EPA dhe DHA siç janë: tuna, sardinje, meckerel,
salmon, cod etj. Trajtimi dhe përpunimi industrial varet nga prodhuesi por sidoqoftë
shumica e tyre i përfshijnë stade të ngjashme dhe ato janë: 1. ekstraktimi i vajit, 2.
rafinimi për largim të pigmenteve, jo-glicerideve, metaleve toksike ose
kontaminuesve tjerë, 3. Pastrimi ose edhe pasurimi. [45, 46].
Të gjitha stadet e përmendura janë të kuptueshme me përjashtim të pasurimit
dhe kjo realisht bëhet fjalë për pasurimin e vajit me acide yndyrore EPA dhe DHA të
cilat edhe janë ato që i japin cilësi kapsulave të vajit të peshkut.
Pasurimi bëhet me metoda të ndryshme varësisht nga prodhuesi si p.sh.,
distilimi, kristalizimi, kromatografia apo metoda tjera enzimatike [45, 46, 47].
Zakonisht kapsulat e vajit të peshkut shiten si vaj peshku në kapsule xhelatinoze e
butë. Ekzistojnë disa lloje të kapsulave të vajit të peshkut edhe atë kapsula të vajit të
pastër të peshkut, vaj peshku i pasuruar me acide yndyrore omega-3 ose kapsula të
vajit të peshkut të pasuruar me kalcium.
Raporte shkencore për hulumtime në kapsulat e vajit të peshkut ka kryesisht
për disa trajtime në aspektin industrial ose në fushën e përqendrimit me acide
yndyrore. Ndërsa në fushën e analizës më së shumti kemi raporte në drejtim të
përcaktimit të acideve yndyrore të pranishme në kapsulat përkatëse të vajit të peshkut.
Ndërsa analiza e specieve të veçanta të arsenikut të pranishme produkte të këtilla
komerciale të vajit të peshkut janë shumë të pakta dhe sidomos në fushën e
arsenolipideve nuk ka fare të dhëna dhe kjo është e kuptueshme se të dhënat në
aspektin sasior mungojnë edhe në hulumtime të vajit të peshkut të papërpunuar.
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1.6. Përmbledhje
Pas një shqyrtimi të kujdesshëm të literaturës është mjaft e qartë se në drejtim
të përcaktimit sasior dhe cilësor të këtyre komponimeve, metodat analitike kanë
shprazti të mëdhaja. Varësisht nga trajtimi i mostrës edhe rezultatet mund të dallojnë
dukshëm. Interferencat dhe efektet qe ato i shkaktojnë ndaj teknikës instrumentale
akoma nuk janë përbzllur përfundimisht. Këto interfenca janë edhe më të mëdha në
rastin kur këto komponime gjenden në mjedise jo ujore, përshkak të ngjashmërive në
mes komponimeve organike dhe species arseno organike. Në drejtim të përcaktimit të
këtyre komponimeve, vërehet zhvillim i kënaqshëm i HPLC, por prapseprap nevojitet
një përmirësim i saj. Në anën tjeter GCMS është metodë shumë më e fuqishmë, por
nevojitet një angazhim më i thellë në pregatitjen e mostrës.
Në dritën e këtij shqyrtimi në kapitullin e dytë, prioriteti i këtij hulumtimi i
paraqitur në kapitujt vijues është që të zhvillon një metodë e saktë për përcaktimin
dhe specifikimin e arsenikut në vaj peshku. Në kapitullin e dytë, përcaktimi i
arsenikut të përgjithshëm në vaj, dhe kujdes i veçantë i është kushtuar pjegatitjes së
mostrës, në kuptim të izolimit të komponimeve të arsenikut dhe ndarjëen e plotë nga
matrica interferuese pa përmbajtje të arsenikut dhe më pas përqëndrimi i tyre deri në
nivele në të cilat mund të përcaktohet secili komponim i veçantë i arsenikut në
mënyrë sasiore.
Kapitulli i tretë i përshkruan optimizimin e disa parametrave të GC-MS për analizën e
arsenolipideve (hidrokarbureve të arsenikut).
Në kapitullin e katërt është trajtuar mostra reale vaji i peshkut marë parasysh
natyrën e kësaj mostre, praninë e komponimeve të ndryshme organike dhe lipidet të
cilat janë përbërës shumicë dhe këto lipide kanë krijuar shumë specie të arsenikut për
të cilat nuk dihet se në cilin nivel përqendrimi ndodhen të pranishme në vajin e
peshkut.
Kapitulli i pestë e trajton mostrën reale të kapsulave komerciale të vajit të
peshkut dhe në bazë të njohurive paraprake për kapsulat e tilla (përbërjen, mënyrën
industriale të përfitimit, dhe shtesat e ndryshme varësisht nga prodhuesi) atëherë në
një mostër të tillë reale padyshim që vështirësitë për trajtim të mostrës janë më të
ndërlikuara dhe më sfiduese për një analizë të mirfilltë.
Kapitulli i gjashtë i jep përfundimet e përgjithshme dhe udhëzimet për
orientimin e punës së mëtejshme kërkimore të propozuara në këtë disertacion.
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KAPITULLI 2
HULUMTIMI I METODËS PËR PËRGATITJEN E MOSTRËS PËR
PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE ORGANIKE TË ARSENIKUT NË
VAJIN E PESHKUT
2.1.

Hyrje

Për çdo teknikë analitike është shumë me rëndësi përgatitja e mostrës
përshkakse përgatitja e mirë e mostrës është garancion për besueshmërinë e
rezultateve. Sidomos kjo vlen për teknikat e kromatografisë së gaztë përshkakse
vetëm një numër i vogël i substancave në mënyrë të drejtpërdrejtë mund të injektohen
në kromatografin e gaztë. Në raste të zakonshme ajo duhet të ndahet ose të tretet në
tretës të përshtatshëm. Problem në vete paraqesin mostrat me përmbajtje të
komponentëve të paavullueshme. Nëse një mostër e tillë pa trajtim paraprak
injektohet në aparaturë atëherë ose do mbetet në injector ose do të mbetet në kolonë
dhe kjo do të paraqes vështirësi që instrumenti të përdoret sërish. Për këtë qëllim njëri
ndër operacionet e aplikueshme është ndarja e komponentëve të avullueshme nga ato
vështirë të avullueshme. Disa komponente më pak të avullueshme si p.sh., acidet
karboksile, aminat ose amidet primare ose sekondare mundet të transformohen
kimikisht në komponime të tjera lehtë të avullueshme dhe në këtë mënyrë të
mundësohet analiza me kromatografinë e gaztë.
Në disa raste tjera aplikohet degradimi termik ose piroliza dhe më pas produktet e
tyre analizohen me kromatografi të gaztë.
Por ndonjëherë me termin pregatitje të mostrës për analizë nënkuptojmë
përqëndrimin e thjeshtë të analitit me qëllim që të ritet ndjeshmëria e analizës.
Teknika adekuate që të bëhet izolimi i analitit dhe përqendrimi i tij janë:
ekstraktimi lëng-lëng, ekstraktimi në fazë të ngurtë, marje e mostrës nga avujt e saj në
mjedis të mbyllur, mikroekstraktimi në fazë të ngurtë, desorbimi termik me shtypje
dhe izolim, ekstraktimi i drejtpërdrejtë termik, piroliza dhe ekstraktimi me fluide
superkritike. Disa nga këto teknika të përmendura janë shumë të shtrejta dhe kërkojnë
teknologji shtesë të cilat mund të jenë shumë të shtrejta.
Teknika e zgjedhur për një problem të caktuar nuk është patjetër më e mira e
mundshme por duhet të zgjedhet ajo teknikë që më së miri i plotëson kushtet.
Për këtë arsye themi se trajtimi i mostrës është njëra ndër pjesët më të vështira për
optimizimin e metodës së kromatografit të gaztë, andaj pregatitja e mostrës për
analizë është dhe do të mbetet njëra ndër fushave më aktive në hulumtimet e
kromatografisë së gaztë.
Arseniku i tretshëm në mjedis joujor formon komponime organike të arsenikut
dhe përcaktimi i tyre i drejtpërdrejtë është i vështirësuar përshkak të përqëndrimit të
llojllojshmërisë së komponimeve të pranishme dhe përqëndrimit të vogël të secilit prej
tyre e nga ana tjetër intereferencat që vijnë nga matrica e pasur me komponime
organike natyralë është e lartë. Vërtet metodat e kromatografisë ofrojnë shumë
mundësi që këto komponime organike të arsenikut dhe më pas të përcaktohen por
edhe në këto raste me përdorimin e çfardo detektori është e vështirë të dallohet sinjali
i analitit nga ai I komponimit organik natyrorë. Zgjidhje e kësaj problematike mbetet
në ndarjen e plotë të të gjitha komponimeve organike të arsenikut nga pjesa tjeter e
vajit. Në këtë kapitull prezentohet optimizimi i konditave eksperimentale të
kromatografisë në kolonë e cila duhet të siguron një ndarje me rekuperim të lartë por
edhe komponimi të mbetet i pandrushuar gjatë këtij trajtimi. Eksperimentet janë
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zhvilluar duke përdorur dy komponime standarde të arsenolipideve dhe duke i
monitoruar me SAA-FG dhe HPLC/ESIMS.
Metoda e cila do të përdoret gjegjësisht a mund të përdoret rëshirë këmbimi
anionik ose kationik, nuk ka shumë hapësirë për përzgjedhje duke e ditur që
arsenolipidet kanë tretshmëri të mirë në metanol. Atëherë në mjedis të ktillë arseniku
ka ngarkesë parciale pozitive dhe kjo e imponon nevojën që rëshira të jetë këmbyes
kationik ndërsa eluenti të jetë tretësirë bazike por jo shumë baza të forta, kjo përshkak
të mundësisë për të reaguar me komponimin dhe nga ana tjetër pamundësisë që
eluenti i përdorur të largohet me avullim.
Pregatitja e mostrës për analizë gjithnjë e më shum zen vend në hulumtimet më
bashkohore dhe sidomos në analizen e metaleve në gjurmë [48] dhe aplikimi i
strategjive të reja për analizën e komponimeve bioinorganike me qëllim që të bëhet
izolimi dhe përqendrimi i komponimit por pa e dëmtuar kimikisht atë [49] për arsye
se në të dhëna konkrete është raportuar se gjatë trajtimit të mostrës së urinës për
përcaktimin e disa specieve organike të arsenikut është konfirmuar shpërbërja e
analitit [50].
2.2.

Qëllimi i hulumtimit

Esenca e këtij hulumtimi është që të të përcaktohen të gjitha konditat e
kromatografisë në kolonë për të siguruar një ndarje dhe përqëndrim të komponimeve
të arsenikut si dhe avullimi i tretësit deri në vëllime të vogla dhe përqëndrim sa më i
madh. Kujdes të veqant duhet kushtuar monitorimit për ta përcjellur përqëndrimin e
arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG si dhe me anë të HPLC/ESIMS përcjellet
përqëndrimi i komponimit standard për ta konfirmuar mosndryshimin e tij gjatë këtij
trajtimi.
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2.3.

Pjesa eksperimentale
2.3.1. Aparaturat dhe konditat e punës

Arseniku i përgjithshëm është analizuar me SAA-FG, Varian AA 240Z
Zeeman Spektrometër i absorbimit atomik i pajisur me GTA-120 (Atomizues me
Furrë Grafiti), dhe PSD 120 Programmable Sample Dispenser (Varian Deutschland
GmbH, Darmstadt, Germany). Lakorja lineare e kalibrimit ka qenë 10-100 µg/L.
Përzgjedhja e komponimit standard është përdorur komponimi përkatës varësisht se
cilin komponim e përcaktojm (arsenik hidrokarburin 332 ose arsenik acidin yndyror
362) ndërsa më pas është krahësuar sinjali ndaj llojit të komponimit organoarsenik me
qëllim që të rekomandohet një standard për aplikim në mostrën reale. Mostra para
futjes në kolonë, së pari është përcaktuar arseniku i përgjithshëm në të me anë të
teknikës SAA-FG duke e përdorur metodën lakores kalibrimit dhe metodën e shtesave
standarde me qëllim që të shmanget gabimi që vjen nga ndikimi i interferencave.
Modifikues është përdorur tretësirë Ni(NO3)2 e cila do të formon komponimin
As2Ni3 i cili pamundëson avullimin e mëhershëm të arsenikut (para stadit të
atomizimit të tij). Shpejtësia e rrjedhjes së gazit ka qenë 300 ml min-1 deri në stadin e
pirolizës mbasi kjo ka për qëllim eliminimin e mbetjeve përveç analitit i cili ruhet i pa
avullueshëm. Gjatë stadit të atomizimit në temperaturë më të lartë, nuk ka rrjedhje
gazi pasiqë është e nevojshme që analiti të mbetet aty e jot ë bartet nga ryma e gazit.
Vëllimi i injektuar i mostrës ka qenë 20 µL në të gjitha eksperimentet ndërsa
parametrat tjerë instrumental program ii temperaturës për furën e grafitit janë
paraqitur në tabelën 2.1.
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Tabela 2-1. Parametrat instrumentale për përcaktimin e arsenikuta

Parametrat Spektrale
Gjatesia e vales (nm)
Gjeresia e çarjes (nm)
Ryma e llambes (mA)
Stadi
Temperatura (ºC)
Atomizuesi i
grafititb
Tharje
Tharje
Tharje
Piroliza
Piroliza
Piroliza
Atomizimi
Atomizimi
Pastrimi
a

Vlera
193.7
0.5
10
Koha (s)

rrjedhja e gazit
Argon (ml min-1)

85
95
120
1400
1400
1400
2400
2400
2400
2400

5
40
10
5
1
2
0.6
2
2

300
300
300
300
300
0
0
0
300

Absorbanca është matur me sipërfaqe e pikut
Ni (NO3)2 është përdorur si modifikues

b

Komponimet standarde pas aplikimit në kolonën e pregatitur, pas monitorimit
të arsenikut të përgjithshëm ato monitorohen edhe me instrumentin e kromatografisë
së lëngët me detektorin ESIMS. HPLC/ESIMS i tipit Agilent 1100, sistemi, HPLC
përmban njësi degazimi i tretësit, MicroALS mostrues automatik, pompën binare dhe
kolonën termikisht të qëndrueshme. Kolona kromatografike është konektuar me
Agilent G1946D 1100 masë spektrometër katër polar i tipit SL. Masë spektrometri
është i pajisur me burim jonizim në shtypje atmosferike (API) i cili punon në mënyrë
pneumatike i ndihmuar nga elektrospraj spërkatësi me gazin e azotit si spërkatës. Gazi
i azotit është siguruar nga gjenerator azoti (Domnick Hunter Nitrox UHPLCMS 18,
nga Domnick Hunter Ltd., Team Valley, UK), por në raste të tjera mund të përdoret
edhe cilindër me gaz. Me rëndësi të ceket që azoti i përdorur përmban papastërti të
oksigjenit andaj në vend që ne ta monitorojm jonin 75 na e vërejmë gjithnjë jonin 91.
Për monitorim janë marë piket bazë të komponimeve dmth 333 dhe 91, dhe në rastin e
monitorimit të komponimit tjetër janë analizuar piket 363 dhe 91.
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Tabela 2-2. HPLC/ESIMS Parametrat tipik instrumental për përcaktimin e
hidrokarburit të arsenikut 332

ESI-MS
Lloji i jonizimit
Polariteti
Forma e inçizimit
m/z Monitorimi
Tensioni i fragmentimit
Temperatura e gazit te tharë
Shpejtesia e rrjedhjes së gazit
Presioni i spërkatjes
Tensioni kapilar

API
Forma jon pozitive
Skan dhe SIM
Skan m/z 100-1000 (150 V)
SIM m/z 91 (400 V) dhe m/z [M+H]+=333
350 ° C
12 L/min
55 psi
3500 V

2.3.2. Reagjentët
Gjatë punës eksperimentale janë përdorur reagjentët të paraqitur në tabelën 23. Përveç tyre janë përdorur edhe rëshirë këmbimi kationik i tipit acid i fortë, Dowex
50 H+ (Sigma Aldrich); dhe uji gjatë hulumtimeve ka qenë milli-Q ujë i dejonizuar
(18MΩcm).
Standardi i përdorur ka qenë arseno-hidrokarburi me masë molekulare 360 g
mol-1, [(CH3)2As(O)(CH2)16CH3 i cili ka qenë i sintetizuar në institutin kimisë
analitike, Karl Frenzens-Universiteti i Grazit dhe i njëjti standard është përdorur për
optimizimin e kushteve më të mira të rikuperimit si edhe për përcaktimin e arsenikut
me spektrofotometrin e absorbimit atomik me furë grafiti (SAA-FG). Por në
optimizmin e kushteve janë përdorur edhe komponime të tjera të arsenikut për ta bërë
krahasimin e dallimeve ndërmjet tyre.
Tabela 2-3. Reagjentët e përdorur në pjesën eksperimentale të kësaj pune
eksperimentale
Ragjentët
Acetone (≥99.5 %)
Etanol (≥99.9 %)
Hekzan (≥99.5 %)
Acid Klorhidrik (≥32%)
Gjermani
Isopropanol (≥99.5 %)
Gjermani
Metanol (≥99.9 %)
Gjermani
Tretësirë amoniaku (25%)
Gjermani
Trimetilsilildiazometan (2 M)
As (III)
As (V)
DMA

Prodhuesi
Sigma Aldrich, Gjermani
Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Gjermani
Sigma Aldrich, Gjermani
Carl Roth GmbH, Karlsruhe,
Carl Roth GmbH, Karlsruhe,
Carl Roth GmbH, Karlsruhe,
Carl Roth GmbH, Karlsruhe,
Sigma Aldrich, Gjermani
Merck, Darmstadt, Gjermani
Merck, Darmstadt, Gjermani
Merck, Darmstadt, Gjermani
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2.3.3. Raporti sinjal-komponim në analizën e arsenikut total me SAA-FG
Në rastin e përcaktimit të arsenikut të përgjitshëm me anë të teknikës GF-AAS
nuk kemi qenë të sigurt në përzgjedhjen e standardit që do të përdoret për matje. Është
menduar se mbasi përcaktohet arseniku i përgjithshëm, edhe mund të përdoret cilado
qoft formë e arsenikut. Për krahësim janë marrë katër forma të arsenikut edhe ate As
(III), As (V), DMA dhe hidrokarburi i arsenikut 332. Këto forma të arsenikut janë
marë pasi dy format më të zakonshme të arsenikut inorganik janë III dhe V. Ndërsa
DMA është forma më e thjeshtë dhe më e përdorshme si edhe më e afërt për nga
struktura kimike me komponimin që duam ta analizojm në stadet e mëvonshme –
arsenik hidrokarburi 332 si edhe vet ky komponim i lartëpërmendur.
Nga rezultatet që mund të shihen në tabelën 2.4. dhe të paraqitura me lakore
kalibrimi shihet se secila prej tyre është lineare në regjionin prej 0-100 µg L-1 por
tërësisht tjetër vlerë të sinjalit e jep një formë arseniku për dallim nga forma tjetër por
me të njejtin përqëndrim. Atëherë vijmë në përfundim se nëse duam të bëjmë
përcaktimin e arsenolipideve me SAA-FG e shprehur në formë të arsenikut të
përgjithshëm atëherë detyrimisht duhet të përdoret komponim standard i të njejtit lloj.
Prandaj edhe në punën e mëtejshme gjithnjë do të përdoret hidrokarburi i arsenikut
332 si standard i jashtëm gjatë punës me SAA-FG.
2.3.4. Ecuria e përgjithshme e punës
Së pari janë pregatitur dy kolona me madhësi të ndryshme dhe janë mbushur
me jonkëmbyes kationik i tipit Dowex-50 H+ 200 mesh, dimensionet e të cilave janë:
(13 mm i.d. ×30mm) dhe e dyta është (5 mm i.d.*55mm). Masa e rëshirës e ngurtë
tretet në ujë dhe e tillë kalohet në kolonën e pregatitur më parë në fund të së cilës
është vendosur një pambuk për ndalje të rëshirës.
Bëhet parakondicionimi i saj me shpërlarje me metanol, ujë dhe më pas me HCl 6 mol
dm-3. Ky trajtim e bën rëshirën acidike (H+) dhe më pas bëhet sërish shpërlarja me
ujë duke e kthyer sërish mesin neutral të rëshirës (pH-7). Tash kolonat janë të
pregatitura për aplikim.
Pas futjes së komponimit standard
hidrokarburi i arsenikut 332
+
(CH3)2As (O)(CH2)14CH3 më pas fillon eluimi me metanol të pastër ndërsa pas disa
fraksioneve fillon eluimi me perzierje metanol/amoniak (dy eksperimente të ndryshme
me raporte të ndryshme përqëndrimesh). Më pas bëhet përcaktimi i arsenikut të
përgjithshëm në çdo fraksion me anë të teknikës SAA-FG si edhe përcaktimi i sasior i
tërë komponimit me anë të teknikës HPLC/ESIMS qëllimi i së cilës është të verifikon
se gjatë këtij trajtimi nuk është bërë ndryshimi i strukturës së tij. Poashtu
hidrokarburi arsenik është monitoruar edhe me HPLC/ESIMS duke e përdorur
kolonën e fazës reverse (Atlantis C18, 1.0x150 mm, 5 µm particles) në 30 °C me fazë
mobile përzierje 5 mM acetat amoniumi në pH 6.0 dhe shpejtësia e rjedhjes 100 µL
min-1. Kromatografia është zhvilluar me eluimin me gradient : 0-7 min në 50 %
ethanol; 7-15 është ritur në 90 % etanol; 15-40 min në 90 % etanol. Parametrat tipik
instrumental janë paraqitur në tabelën 2-2.
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2.3.5. Mekanizmi i bashkveprimit ndërmjet komponimit të arsenikut
dhe rëshirës
Mekanizmi i cili zhvillohet në mes të komponimeve organike të arsenikut, këmbyesit
kationik (i përshkruar si SO3-H+), dhe amoniakut si eluent mund të prezantohet në
këtë formë:
1. SO3--H+ + R-M+

SO3-M+-H-Org

Stadi i ardhshëm është eluimi me tretësirë amoniaku:
2. SO3-M+-H-Org + NH4OH

SO3-NH4+ + M-Org + H2O

Puna hulumtuese është fokusuar në tri pika kyçe:
 Izolimin e komponimeve organike te arsenikut,
 Përqendrimin e të gjitha komponimeve arsenorganike në nivele të kënaqshme,
 Konfirmim i strukturës molekulare se ajo nuk ka pësuar ndryshim kimik gjatë
këtij trajtimi.
2.3.6. Zhvilllimi i metodës së ekstraktimit në fazë të ngurtë për
rikuperimin e komponimeve të arsenikut
Në suaza të optimizimit të mëtodës e cila do të siguron një rikuperim i mjaftueshëm i
komponimeve të arsenikut gjithnjë duhet monitoruar edhe gjendja e komponimit që i
njëjti të mos pëson ndryshime kimike. Optimizimi i metodës dhe kushtet e kolonës
janë përcaktuar duke përdorur dy komponime standarde të arsenolipideve edhe ate
hidrokarburin e arsenikut 332 dhe acidin yndyror të arsenikut 362. Në eksperimentet e
mëtejshme janë krahasuar dy kolona me madhësi të ndryshme si dhe dy eluent të
ndrzshëm me qëllim që ti gjejmë konditat më të përshtatshme teknikisht dhe të cilat
janë me rëndësi të madhe përshkak të qëllimit të analizës e cila është përcaktim sasior
kjo dmth që nuk duhet të kemi humbje të analitit, andaj puna me komponimet
standarde duhet të konfirmon se metoda mund të aplikohet në mostra reale.
2.3.6.1.

Optimizmi i madhësisë së kolonës

Eksperimentet janë zhvilluar në kolonat e mbushura me rëshirë jonkëmbyese
kationike acide e fortë Dowex 50 H+ 200 mesh, dimenzionet e të cilave janë (13 mm
i.d. *30mm) dhe e dyta është (5 mm i.d.*55mm). Lloji i eluentit ka qenë amoniak 1
mol dm-3 të cilin e shkruajm në mënyrë më precize (1 M of NH3 in MeOH) / (1 M of
NH3 in H2O) (9+1 v/v) ndërsa shpejjtësia e rrjedhjes është 0.2 ml min-1.
Eksperimenti realizohet me komponimin e hidrokarburit arsenic 332 (3ml me
përqëndrim 1.2 µg/ml). Monitorimi i komponimit bëhet me SAA-FG përmes
monitorimit të arsenikut të përgjithshëm dhe poashtu edhe me HPLC-ESIMS e cila e
konfirmon edhe në mënyrë sasiore edhe cilësore rikuperimin e komponimit në fjalë.
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2.3.6.2.

Optimizmi i llojit të eluentit

Eksperimentet janë zhvilluar duke përdorur dy lloje të eluentëve të ndryshëm
edhe atë eluenti është marrë në raportin vijues: 1 M of NH3 in H2O/MeOH (1+1 v/v)
dhe eluenti tjetër i marrë për krahësim është (1 M of NH3 in MeOH) / (1 M of NH3 in
H2O) (9+1 v/v). Dimenzionet e kolonës së përdorur janë (13 mm i.d. x 30mm) si dhe
shpejtësia e rjedhjes së eluentit është përshtatur të jetë 0.2 ml min-1. Komponimi i
testuar do të jetë hidrokarburi arsenik 332. Monitorimi i komponimit bëhet me SAAFG përmes monitorimit të arsenikut të përgjithshëm dhe poashtu edhe me HPLCESIMS.
2.3.7. Testimi i kolonës së përdorur në dy komponime të ndryshme
standarde.
Kolona e pregatitur dhe e optimizuar për sa i takon dimensioneve dhe llojit të
eluentit, shtrohet pyetja a funksionon për të gjitha komponimet njejtë gjegjësisht
mekanizmi i lartëshënuar a ngjan me të gjitha komponimet e arsenolipideve. Për
krahësim janë një komponim me varg të mbyllur hidrokarbur arsenik 332 dhe acid
yndyrorë i arsenikut 362.
Konditat tjera të kolonës janë dimezionet e kolonës janë (13 mm i.d. *30mm)
si dhe lloji i eluentit të përdorur është (1 mol/dm3 i NH3 në MeOH) / (1 mol/dm3 i
NH3 në H2O) (9+1 v/v) dhe shpejtësia e rrjedhjes është 0.2 ml min-1. Monitorimi i
komponimit bëhet me SAA-FG përmes monitorimit të arsenikut të përgjithshëm dhe
poashtu edhe me HPLC-ESIMS.
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2.4. Rezultatet dhe diskutimi
2.4.1. Raporti sinjal-komponim në analizën e arsenikut total me SAA-FG
Nga rezultatet që mund të shihen në tabelën 2-4. dhe të paraqitura me lakore
kalibrimi e paraqitur në fig 2-1 dhe në te shihet se secila prej tyre është lineare në
regjionin prej 0-100 µg L-1 por tërësisht tjetër vlerë të sinjalit e jep një formë arseniku
për dallim nga forma tjetër por me të njejtin përqëndrim. Atëherë vijmë në përfundim
se nëse duam të bëjm përcaktimin e arsenolipideve me SAA-FG e shprehur në formë
të arsenikut të përgjithshëm atëherë detyrimisht duhet të përdoret komponim standard
i të njejtit llojë. Prandaj edhe në punën e mëtejshme gjithnjë do të përdoret
hidrokarburi i arsenikut 332 si standard i jashtëm gjatë punës me SAA-FG.

Figura 2-1. Lakoret e kalibrimit për katër forma kimike të ndryshme të
arsenikut ADMA, As (III), As (V) dhe hidrokarbur i arsenikut 332 të përcaktuara me
SAA-FG
Tabela 2-4. Krahësimi i sinjalit të SAA-FG për tri forma kimike të arsenikut
Std
Abs-10 µg/ml
Abs-25 µg/ml
Abs-50 µg/ml
Abs-100 µg/ml
DMA
0.028
0.0581
0.1075
0.197
As (V)
0.0444
0.0928
0.1711
0.3308
As (III)
0.0332
0.07
0.1266
0.2381
As-Lipid 332
0.0141
0.0385
0.0754
0.1486
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2.4.2. Limiti i detektimit dhe i kuantifikimit për metodat e përdorura për
përcaktim.
Përcaktimi i kufirit të detektimit dhe të kuantifikimit (LOD dhe LOQ) është
bërë sipas kritereve të IUPAC-ut [51].
LOD=k ×sd / m
Ku k, është faktor numerik për përcaktim të nivelit të besueshmërisë (k=3
është përdorur për të siguruar 90 % nivel i besueshmërisë), sd është devijimi standard
i sinjalit, dhe m është pjertësia e marrë nga tre përqëndrime më të vogla të tretësirës
standarde. Ndërsa Limiti i kuantifikimit (LOQ) është llogaritur me anë të të njejtit
ekuacion por dallimi është vetëm në faktorin k (këtu k=10). Nga rezultatet e
llogaritura rezulton që LOD në rastin e SAA-FG ka qenë 1 µg L-1 , ndërsa LOQ=5 µg
L-1. Në analizën e realizuar me HPLC/ESIMS, vlerat për limit detektimi dhe
kuantifikimi kanë qenë si vijon (LOD=11 µg L-1 dhe LOQ= 55 µg L-1).
2.4.3. Zhvilllimi i metodës së ekstraktimit në fazë të ngurtë për
rikuperimin e komponimeve të arsenikut
2.4.3.1. Optimizimi i madhësisë së kolonës së këmbimit jonik
Qëllimi ynë hulumtues është që komponimi i arsenikut plotësisht të lidhet me
rrëshirën ndërsa pas eluimit i tërë komponimi të jetë eluuar dhe i pandryshuar në
aspektin kimik. Dhe për ta monitoruar këtë e krahësojm nivelin e rikuperimit duke e
përcaktuar arsenikun e përgjithshëm me SAA-FG si edhe me anë të HPLC/ESIMS.
Në tabelën 2-5 janë paraqitur vlerat e rikuperimit të arsenikut të përgjithshëm të
përcaktuar me SAA-FG si edhe është konfirmuar sasia totale e hidrokarburit të
arsenikut përkatës pas daljes nga kolona me anë të teknikës HPLC/ESIMS dhe vlera e
rikuperimit është dhënë në tabelë në ndërkohë që ky përcaktim edhe ka konfirmuar se
komponimi përkatës nuk ka pësuar asnjë ndryshim kimik gjatë këtij trajtimi në dy
kolonat me madhësi të ndryshme të marra për krahasim.

Figura 2-2.Profili i eluimit të hidrokarburit të arsenikut 332 i kaluar në kolonën
e mbushur me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ me dimensione
13 mm × 30mm (përcaktuar arseniku me GF-AAS dhe arsenolipidi me
HPLC/ESIMS).
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Në fig. 2-2. është paraqitur profili i eluimit të komponimit standard
hidrokarburi i arsenikut 332 i cili është marrë për tu testuar dhe i cili ka kaluar në
kolonën me dimensione më të mëdha (13 mm × 30mm) dhe nga profili i eluimit të
paraqitur me ngjyrë të kaltërt është treguar sasia e arsenikut të përgjithshëm (i
përcaktuar me SAA-FG) dhe me ngjyrë të kuqe është paraqitur sasia e komponimit
standard (e përcaktuar me HPLC/ESIMS) dhe prej saj vërehet që sasia e arsenikut të
përgjithshëm korrespondon me sasinë e komponimit standard të hidrokarburit të
arsenikut 332 të përcaktuar me metodë tjetër. Kjo nënkupton që arseniku i
përgjithshëm është eluuar nga kolona dhe i tërë arseniku i takon komponimit standard
të trajtuar në kolonë si dhe ky komponim standard është eluuar në gjendje të
pandryshuar dhe kjo është shumë me rëndësi që analiti të mos pëson ndryshim gjatë
këtij trajtimi, dhe kjo dëshmohet nga kromatogrami i komponimit pas daljes nga
kolona fig 2-3. Si dhe nga figura e paraqitur në shtojcën 2-1.

Figura 2-3. Kromatogrami i komponimit standard pas trajtimit në kolonë i
përcaktuar me HPLC/ESIMS në metodën skan në pikun 333.

Në fig. 2-4. është paraqitur profili i eluimit të komponimit standard
hidrokarburi i arsenikut 332 i cili është marrë për tu testuar dhe i cili ka kaluar në
kolonën me dimensione më të vogla (5 mm×55 mm) dhe nga profili i eluimit të
paraqitur me ngjyrë të kaltërt është treguar sasia e arsenikut të përgjithshëm (i
përcaktuar me SAA-FG) dhe me ngjyrë të kuqe është paraqitur sasia e komponimit
standard (e përcaktuar me HPLC/ESIMS) dhe prej saj vërehet që sasia e arsenikut të
përgjithshëm korrespondon me sasinë e komponimit standard të hidrokarburit të
arsenikut 332 të përcaktuar me metodë tjetër. Kjo nënkupton që arseniku i
përgjithshëm është eluuar nga kolona dhe i tërë arseniku i takon komponimit standard
të trajtuar në kolonë si dhe ky komponim standard është eluuar dhe i njëjti është
verifikuar edhe në aspektin sasior edhe në aspektin cilësor përmes dy teknikave SAAFG dhe HPLC/ESIMS.
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Figura 2-4.Profili i eluimit të hidrokarburit të arsenikut 332 i kaluar në kolonën
e mbushur me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ me dimensione
5 mm*55mm (përcaktuar Arseniku me
SAA-FG dhe arsenolipidi me
HPLC/ESIMS).

Nga rezultatet e fituara nuk vërehet ndonjë ndryshim i theksuar ndërmjet tyre
si dhe të dyja kolonat japin rikuperim i kënaqshëm, por në rast të aplikimit të
mostrave reale dhe nëse tendenca është përcaktimi sasior atëherë duhet të fillohet me
sasi më e madhe e mostrës me qëllim që mostra në përfundim të procesit të
ekstraktimit dhe përqëndrimit të jetë me përqëndrim më të lartë. Për këtë qëllim
parapëlqehet që të përdoret kolona e tipit të parë përmasat e të cilës janë më të mëdha
që nënkupton edhe mundësi për të aplikuar vëllim më i madh i mostrës.
Tabela 2-5. Efekti i madhësisë së kolonës në rikuperim

Dimenzionet e
kolonës

Rikuperimi % i
As SAA-FG

(13 mm×30mm)
(5 mm×55mm)

97
91

2.4.3.2.

Rikuperimi i
arsenolipidit 332
HPLC-ESIMS
92
86

Vëllimi i eluimit
(mL)
78
30

Optimizimi i llojit të eluentit

Në tabelën 2-6 janë paraqitur rezultatet e rikuperimit për përzierjen eluese të
amoniakut i tretur në ujë dhe i përzier me metanol në raport 1:1 ndërsa te solucioni
tjetër është ritur pjesmarja e amoniakut dhe është ulur pjasmarja e ujit gjegjësisht
tretësirë amoniaku 1 mol/dm-3 i tretur në metanol ndaj tretësirës së amoniakut 1
mol/dm-3 e tretur në ujë dhe raporti ndërmjet dy tretësirave të përziera është 9:1.
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Tabela 2-6. Efekti i llojit të eluentit ndaj rikuperimit
Përqëndrimi i eluentit

Rikuperimi % i As
SAA-FG

Rikuperimi i
arsenolipidit 332
HPLC-ESIMS

Vëllimi i eluimit
(mL)

1M i NH3 në
H2O/MeOH
(1+1, v/v)
1M i NH3 në
MeOH/1 M i NH3
në H2O (9+1, v/v)

93

90.5

39

96.7

87.5

39

Në dy eksperimentet me përzierje të ndryshme eluuese, rikuperimi është i kënaqshëm
në të dy rastet, atëherë përzgjedhet ajo tretësirë eluuese e cila më së miri i plotëson
kushtet tjera. Në këtë pikpamje me rëndësi është pjesmarja e ujit të jetë sa më e vogël
përshkakse prania e ujit e vështirëson avullimin e tretësit dhe avullimi në këtë rast do
të zgjasë disa ditë dhe me nevojë që disa herë të tretet në aceton dhe reziku permanent
që ky trajtim i tepruar të shkakton interaksione me analitin gjegjësisht ta ndryshon
kimikisht atë. Për këtë arsye e nevojshme është të përzgjedhet tretësira me përmbajtje
më të vogël të ujit, e cila do ta lehtëson avullimin e tretësit dhe pa nevojë që të
përdoret acetoni.

Figura 2-5.Profili i eluimit të hidrokarburit të arsenikut 332 i kaluar në kolonën
e mbushur me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ dhe eluent i
tipit 1M i NH3 në H2O/MeOH (1+1, v/v) , (përcaktuar Arseniku me SAA-FG
dhe arsenolipidi me HPLC/ESIMS).
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Figura 2-6.Profili i eluimit të hidrokarburit të arsenikut 332 i kaluar në kolonën
e mbushur
me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ dhe eluenti i tipit
1M i NH3 në MeOH/1 M i NH3 në H2O (9+1, v/v), (Arseniku i përcaktuar me SAA-FG
dhe arsenolipidi
me HPLC/ESIMS).

Nga ana tjetër nëse verehet profili i eksperimenteve me tretësirë eluuese e
ndryshme dhe e përcakuar me dy metoda të ndryshme figura 2-5 dhe figura 2-6 do të
vërejmë se në rast se do ta përdorim tretësirën e dytë në tabelën 2-6, 1 mol/dm3 i NH3
në MeOH/1 mol/dm3 i NH3 në H2O (9+1, v/v) eluimi fillon shumë më herër nisur nga
fraksioni nr 6 (e paraqitur në fig 2-5) ndërsa me përdorimin e tretësirës tjetër eluuese
ajo fillon nga fraksioni 12 (e paraqitur në fig 2-4). Kjo na mundëson që ta zgjedhim
përdorimin e vëllimit më të vogël të tretësirës për eluim e cila tekniksht konsiderohet
më e përshtatshme. Që nënkupton se nga ky rezultat tretësirë e rekomanduar për
përdorim të mëtejshëm është 1 mol/dm3 i NH3 në MeOH/1 mol/dm3 i NH3 në H2O
(9+1, v/v).
Edhe në këtë rast e rëndësishme është që analiti të verifikohet me anë të
teknikës HPLC/ESIMS që në mënyrë cilësore dhe sasiore është eluuar i tërë
komponimi. Kjo është përcaktuar me anë të të njejtës teknikë dhe kromatogrami i
fituar është paraqitur në fig 2-7. Ndërsa masë spektrometri është treguar në shtojcën
2-1 me pikun bazë 333 të të njëjtit komponim por të protonizuar.
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Figura 2-7. Kromatogrami i komponimit standard pas trajtimit në kolonë i
përcaktuar me HPLC/ESIMS në metodën skan në pikun 333.

2.4.4. Krahësimi i dy komponimeve standarde të arsenolipideve
Ideja është që të bëhet krahasimi se si sillen komponimet e ndryshme ndaj
rëshirës së këmbimit kationik. Mbasi dy komponimet e testuara të arsenikut mbasi
janë me natyrë të ndryshme mos vallë kanë edhe interaksione të ndryshme ndaj
grupeve funksionale sulfonike.
Për këtë qëllim këto dy komponime standarde janë kaluar në kolonën e
pregatitur dhe të kondicionuar si dhe bëhet eluimi me tretësirën e përzgjedhur më parë
dhe bëhet monitorim i tyre së pari me anë të teknikës SAA-FG duke e përcaktuar
arsenikun e përgjithshëm dhe profili i saj është paraqitur në fig 2-8 ndërsa më pas
bëhet monitorimi i komponimeve përkatëse me anë të teknikës HPLC/ESIMS, profili
i së cilës është paraqitur në fig 2-9.
Komponimet që janë marrë për krahësim njëri është me skaj metilik të
hidrokarbureve të arsenikut me masë molekulare 332, dhe tjetri acidi yndyror i
arsenikut me skaj karboksil dhe masë molekulare 362. Në figurën 2-8 e kemi profilin
e eluimit të dy komponimeve të lartëpërmendura dhe të cilat janë monitoruar me anë
të teknikës SAA-FG përmes përcaktimit të arsenikut të përgjithshëm dhe në të njejtën
figurë me të kaltërt shihet profili i arsenikut për komponimin arsenolipid 332 ndërsa
me të kuqe është paraqitur arsenolipidi 362. Në bazë të pamjes së dy profileve për dy
komponime të ndryshme gjatë kalimit nëpër kolonën e pregatitur kromatografike
shihet që eluimi i të dy komponimeve është i përafërt dhe eluimi fillon afërsisht në të
njejtin fraksion dhe rikuperimi është i përafërt.
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Figura 2-8.Profili i eluimit të arsenolipideve 332 dhe 362 i kaluar në kolonën e
mbushur me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ (përcaktuar me
SAA-FG)

Ndërsa nga figura 2-9, dmth nga përcaktimi i bërë me HPLC/ESIMS poashtu
konstatohet i njejti përfundim se metoda funksionon për të dy komponimet, reaksioni i
këmbimit jonik zhvillohet ndërmjet rëshirës në kolonë si dhe ndërmjet të dy
komponimeve të përmendura.

Figura 2-9.Profili i eluimit të arsenolipideve 332 dhe 362 i kaluar në kolonën e
mbushur me këmbyes kationik i llojit acid i fortë, Dowex 50-H+ (përcaktuar me
HPLC/ESIMS).

Nga vlerat për rikuperimin të dhëna në tabelën 2-7 vlerat e rikuperimit të
fituara nga HPLC/ESIMS janë dukshëm më të vogla dhe kjo është e kuptueshme nëse
marrim në konsideratë limitin e kuantifikimit i cili me këtë teknikë është më i lartë që
nënkupton se përqëndrimet më të vogla nuk mund ti përcakton. Por kjo metodë përveç
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që e konfirmon rezultatin e SAA-FG, ajo na ofron edhe konfirmimin se komponimet e
testuara në kolonë edhe pas daljes nga kolona nuk kanë pësuar asnjë ndryshim
strukturor. Poashtu edhe përcaktimi sasior që nënkupton ajo sasi e komponimit
standard që është futur në kolonë e njëjta është përcaktuar në mënyrë sasiore pas
daljes nga kolona me anë të dy teknikave të aplikuara dhe sidomos me HPLC/ESIMS.
Tabela 2-7. Krahësimi i rikuperimit për dy komponime të ndryshme të arsenolipideve

Lloji i komponimit

Rikuperimi % i
As SAA-FG

Vëllimi i eluimit
(mL)

98.4

Rikuperimi i
arsenolipidit 332
HPLC-ESIMS
88.5

Hidrokarburi i arsenikut
332
Acidi yndyrorë i
arsenikut 362

99.2

91

75

42
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2.5. Përfundim
Metoda e eluimit për komponimet organiuke të arsenikut e përshkruar më sipër
ofron rezultate të kënaqshme për sa i takon mbajtjes së këtyre komponimeve në
kolonë atëherë kur bëhet shpërlarja me metanol si dhe eluimi i tyre atëherë kur fillon
shpërlarja me eluent tretësirë amoniaku që nënkupton se reaksioni i përshkruar
ndërmjet analitit dhe rëshirës në të vërtetë zhvillohet dhe puna e mëtejshme mund të
vendoset mbi bazën e tij.
Vlerësimi i efikasitetit të kolonës mund të vlerësohet në bazë të vlerave të
rikuperimit të cilat në të gjitha eksperimentet kanë rezultuar në vlerën mbi 90 %
bazuar në përcaktimet sasiore të realizuara me teknikat SAA-FG dhe HPLC/ESIMS.
Këto rezultate flasin se i njejti proces dhe në nivel të përafërt zhvillohet për dy
komponimet e testuara edhe atë hidrokarburin e arsenikut 332 dhe acidin yndyror të
arsenikut 362.
Por në rastin tonë kjo nuk është kërkesa e vetme se nëse do të ndodhte që të
kemi rikuperimi i lartë dhe nga ana tjetër interaksion kimik në mes të analitit, për
pasojë do të kishim ndryshim i strukturës së komponimit atëherë metoda në fjalë do të
ishte e papërdorshme në punën tonë për pastrim të komponimeve organike të
arsenikut si një hap i domosdoshëm për përcaktimin sasior të këtyre komponimeve.
Andaj suksesi tjetër i kësaj metode të ekstraktimit në fazë të ngurtë të aplikuar është
që i komponimet pas daljes nga kolona e pregatiur nuk pësojnë asnjë ndryshim kimik
e cila është verifikuar me anë të HPLC/ESIMS gjegjesisht shumica e komponimit të
injektuar në kolonë është përcaktuar në mënyrë sasiore me anë të kësaj teknike
instrumentale.
Këto të dhëna japin sinjale të qarta që kjo metodë mund të shërben për
pregatitje të mostrës reale e cila pritet të siguron izolim i nivelit të lartë i
komponimeve organike të arsenikut nga pjesa tjetër e mostrës reale (vaj peshku) dhe
më pas analiza me teknikën e kromatografisë së gaztë si metodë më e fuqishme.
Mostra e këtillë ka përmbajtje të lartë të komponimeve organike natyrale dhe si e tillë
shkakton interferenca në analizën e komponimeve që janë fokus i analizës kjo
përshkak të pjesës së përbashkët organike që e kanë të dy komponimet në fjalë.
Edhepse mostrat reale na sfidojnë për tu ballafaquar me vështirësi të tjera dhe të cilat
do të trajtohen në kapitujt vijues.
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KAPITULLI 3
OPTIMIZIMI I KONDITAVE TË GC/MS PËR ANALIZËN E
HIDROKARBUREVE TË ARSENIKUT
3.1.

Qëllimi i hulumtimit

Marrë në konsideratë se klasa e komponimeve që duhet hulumtuar është relativisht
e re, dhe është e qartë që këto komponime nuk janë analizuar me anë të teknikave
kromatografike andaj edhe raportet për konditat eksperimentale të kromatografisë së
gaztë janë të vogla e sidomos për arsenolipidet që mungojnë plotësisht. Andaj edhe
qëllimi ynë është që të bëhet optimizmi i konditave më të përshtatshme
eksperimentale të kromatografisë së gaztë me masë spektrometri.
3.2.

Aparatura dhe konditat e aplikuara

Përshkrimi teorik i aparaturës dhe pjesëve përbërëse është definuar në nëntitullin
1.3.3.1. por ajo që duhet të plotësohet është, se çka ndodh gjatë analizës së arsenik
hidrokarbureve për të cilat është raportuar se janë identifikuar me teknikën GC/MS
[24].

Figura. 3-1. Paraqitja strukturale e arsenik hidrokarbureve me masë molekulare:
A=332, B=360, C=404

Në fig. 3-1. Janë paraqitur strukturat kimike të tre arsenik hidrokarbureve, dhe në
raportin e lartpërmendur është prezantuar analiza kimike e këtyre komponimeve me
anë të teknikës GCMS me ç’rast në spektër nuk janë piket e komponimeve bazë por
paraqitet piku 316, 346, apo 388 të cilat u korrespondojnë komponimerve A, B dhe C
por me oksigjenin të larguar. Raporti në fjalë këtë e argumenton me faktin që në
portën e injektimit ndodh reduktimi por kjo nuk paraqet pengesë mbasi të njëjtën
rrugë që do ta kalon analiti të njëjtën e kalon edhe komponimi standard. Kjo është
vërtetuar mbasi komponimi së pari është reduktuar dhe më pas është përcaktuar me
anë të GCMS dhe rezultati përfundimtar ka qenë i përafërt.
Aparatura e përdorur në studimin tonë është e tipit GC 7890A me kuadripol MS
5975C (Agilent Technologies, Waldbron Germany), kolona e tipit 5 %
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fenilmetilpolisiloksan 30m×0.25 mm id., 0.25µm shtresë filmi (DB-5ms Agilent).
Vëllimi i injektuar është 1 µL ndërsa konditat e tjera të aplikuara janë optimizuar
edhepse në raportin në fjalë janë përdorur injektimi splitless, temperatura e injektimit
280 ° C por nuk jepen të dhëna detale pse janë përzgjedhur ato kondita. Temperatura e
kolonës së programuar e cila është përdorur në rastin tonë është paraqitur në tabelën
3-1.
Tabela 3-1. Parametrat instrumentale (temperatura e furrës) për përcaktimin e
hidrokarbureve të arsenikut me GC/MS

Programi i
furrës (min)

Inicuese

Shkalla e
ngritur (°C /
min)
20
5

Vlera (°C)

Koha e
mbajtur (min)

Koha e
ngritjes

50
220
300

2
1
5

2
11.5
32.5

3.2.1. Reagjentët e përdorur
Edhe në këtë nivel hulumtimi, janë përdorur reagjentët e njejtë që janë përdorur në
kapitullin e dytë dhe të përshkruar në nëntitullin 2.3.2.
3.2.2. Përzgjedhja e konditave të përcaktimit
Realisht këto komponime janë analizuar me ndihmën e metodave të
kromatografisë së lëngët andaj edhe konditat eksperimentale të GC/MS janë të
panjohura deri më sot. Në suaza të këtij studimi është optimizuar temperatura e
injektimit, mënyra e injektimit, shpejtësia e injektimit, temperatura e transferit të
komponimit nga kolona në detektorin, temperatura e burimit të MS-së, dhe është bërë
krahasimi i mënyrave të injektimit sepse të gjitha këto kanë ndikim esencial për
analizën e arsenolipideve me anë të kësaj teknike të studiuar.
3.2.2.1.

Optimizimi i shpejtësisë së rrjedhjes së gazit

Gazi eluues i përdorur ka qenë heliumi por shpejtësia e rrjedhjes së gazit në
mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon ndaj kohës së retencionit. Në këtë hulumtim
shpejtësia e rrjedhjes është përqendruar në 0.8, 1 dhe 1.2 ml min-1. Ndërsa shpejtësi të
tjera të rrjedhjes së gazit ka qenë e pamundur të aplikohen përshkak të kufizimeve të
instrumentit.
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Figura 3-2. Efekti i shpejtësisë së rrjedhjes së gazit ndaj intensitetit të sinjalit
për arsenolipidit 360 dhe 332 i përcaktuar në mënyrën splitles të injektimit.
SIM mënyra në pikun 316 dhe pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar
në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e programuar e
kolonës është paraqitur në tabelën 3-1

Në bazë të paraqitjes së intensitetit të pikut të treguar në fig. 3-2 nuk ka dallim të
madh ndërmjet tyre (p≥0.05) për të dy komponimet atëherë kur është ndryshuar
shpejtësia e rrjedhjes së gazit. Në rastin tonë e kemi përzgjedhur 1 ml min-1 sepse
riprodhueshmeria te shpejtesia me e vogel e rrjedhjes ka qenë e papranueshme.
Konditat e aplikuara kanë qenë injektimi splittless në 280 °C, ndërsa temperatura e
programuar e kolonës është aplikuar ajo që është përshkruar në tabelën 3-1.
3.2.2.2.

Përzgjedhja e temperaturës së transferit në detektorin e MS-së

Temperatura e quajtur e ndërlidhjes së instrumentit GC me detektorin MS në
mënyrë të drejtpërdrejt ndikon në formën dhe intensitetin e pikut. Kjo ndodh pasi në
këtë ndërlidhje bëhet transporti i analitit nga fundi i kolonës në burimin e joneve.
Është shumë me rëndësi që gjatë këtij transporti të mos ndodh kondensimi i tij (të mos
jetë temperatura e ulët) dhe të mos ndodh zbërthimi i analitit. Temperatura e testuar
duke filluar nga 240 °C deri në 300 °C dhe është bërë krahasimi me intensitetin.
Rezultati i paraqitur në fig 3-3 se intensiteti maksimal është në temperaturën e
aplikuar në 280 °C për të dy arsenolipidet të ndryshme të testuara, ndërsa më pas në
temperaturën prej 300 °C vërehet rrënje e theksuar e intensitetit dhe kjo dyshohet se
vjen si rezultat i fillimit të zbërthimit të analitit. Temperatura e zgjedhur që të
aplikohet në punën e mëtejshme të analizave të arsenolipideve gjegjësisht arsenik
hidrokarbureve është 280 °C.
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Figura 3-3. Raporti i temperaturës së ndërlidhjes së burimit të joneve të MS-së
ndaj intensitetit të sinjalit për arsenolipidit 360 dhe 332 i përcaktuar në mënyrën
splitles të injektimit. SIM mënyra në pikun 316 dhe pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL,
e injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e programuar
e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.

3.2.2.3.

Përzgjedhja e temperaturës së burimit të MS-së

Temperatura e MS burimit të joneve është hulumtuar duke filluar nga 240 °C
deri në 300 °C. Arsyeja pse jemi përcaktuar për këtë regjion të temperaturës,
përshkakse temperaturat më të vogla se 240 °C është mundësia e madhe që të bëhet
kondensimi i analitit ndërsa temperatura mbi 300 °C ndikon negativisht ndaj
jetëgjatësisë së llambës.
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Figura 3-4. Raporti i temperaturës së burimit të joneve ndaj intensitetit të
sinjalit për arsenolipidit 360 dhe 332 i përcaktuar në mënyrën splitles të
injektimit. SIM mënyra në pikun 316 dhe pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e
injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e
programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.

Nga rezultati i paraqitur në grafikun fig 3-4 nuk vërehet ndonjë dallim i theksuar
në intensitetin për të dy arsenolipidet e testuara në katër temperatura të ndryshme. Në
bazë të kësaj përzgjidhet temperatura më e ulët e mundshme me qëllim të kursimit të
llambës por duke pasur edhe kujdes që të mos rrezikohet dhe të ndodh kondensimi i
analititit. Temperatura e aplikuar e burimit të joneve në MS në analizat e mëtejshme
ka qenë 240 °C.
3.2.2.4.
Përzgjedhja e temperaturës së injektimit
Që të arrihet saktësi dhe përpikshmëri, temperatura e injektimit është parametër
me rëndësi në analizën e kromatografisë së gaztë. Injektimi splitless është aplikuar për
t’u shmangur problemit të diskriminimit të mostrës. Analiti është provuar në
temperaturën nga 220 °C dhe deri në 320 °C. Të theksohet se këtu bëhet përcjellja e
sinjalit të komponimt të reduktuar pra oksigjeni i larguar dhe përcillen piket bazë për
komponimin 316 dhe 344.
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Figura 3-5. Efekti i temperaturës së injektimit ndaj intensitetit të sinjalit për
arsenolipidit 360 dhe 332 i përcaktuar në mënyrën splitles të injektimit. SIM mënyra në
pikun 316 dhe pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në 280 °C, shpejtësia e
rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e programuar e kolonës është paraqitur në
tabelën 3-1.

Nga fig. 3-5 shihet se me rritjen e temperaturës ritet edhe intensiteti i sinjalit dhe
kjo është e kuptueshme për arsye se është në korrelacion me avullimin e komponimit
dhe rritja e temperaturës e rit edhe avullueshmërinë e tij. Ndërsa pas temperaturës 300
°C, intensiteti i sinjalit fillon të zvogëlohet dhe kjo vjen si rezultat i dekompozimit
(zbërthimit) të komponimit efekt i cili është i padëshirueshëm. Nga e njëjta figurë
shihet se intensiteti maksimal është në temperaturën 280-300 °C, mirëpo temperatura
300 °C është shumë afër pikës kritike në të cilën menjëherë fillon ulja e
menjëhershme e intensitetit të sinjalit, andaj kjo temperaturë e injektimit nuk
rekomandohet në punën e mëtejshme eksperimentale përshkak të rrezikut për
zbërthim të mostrës.
Në punën e mëtejshme eksperimentale është përzgjedhur që temperatura e
injektimit të mostrës në GC të jetë 280 °C si pika që konsiderohet të jetë më optimalja
për analizën e hidrokarbureve të arsenikut përkatëse.
3.2.2.5.

Optimizimi i shpejtësisë së injektimit µL s-1

Parametër tjetër i rëndësishëm është edhe shpejtësia e injektimit të mostrës reale
në instrument. Është vërejtur që ky parametër ndikon në cilësinë e lakores së
kalibrimit më saktë ndikon që në disa shpejtësi më të mëdha kemi prerjen e lakores në
vlera negative dhe në këtë aspekt duhet kërkuar shpejtësinë optimale me intensitet të
pranueshëm por edhe lakorja e kalibrimit mos të ketë prerje në vlera negative.
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Tabela 3-2. Vlerat tabelare të lakores kalibrimit në raport me shpejtësinë e
injektimit. Secila lakore kalibrimi është krijuar nga arsenolipidi 360 në sasi të caktuara
(0.005, 0.06, 0.3 dhe 1 µg/ml As) dhe e përcaktuar në formën splittles të injektimit.
Konditat e GCMS: 1 µL, e injektuar në 280 °C shpejtësia e rrjedhjes 1 ml/min ndërsa
temperatura e programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.

Shpejtësia e
injektimit µL s-1
1
10
15
20
30
50
80

Pjertësia e lakores
kalibrimit
1926
3589
4368
5026
5124
4981
4874

Koeficienti i
korelacionit
0.999
0.999
0.998
0.997
0.999
0.999
0.998

Vlera e prerjes në
fillim
+625
+104
-9
-27
-291
-432
-178

Në bazë të kësaj tabele shihet se shpejtësia e injektimit nuk ka efekt në
linearitetin e lakores kalibrimit (R2≥0.999 thuajse në të gjitha rastet).
Vërehet se në rastin kur aplikohet shpejtësi e madhe e injektimit atëherë kemi
prerje në vlera negative të lakores kalibrimit andaj rezultatet janë më të pranueshme
në shpejtësi të vogla të injektimit (1 µL/s dhe 10 µL/s). Por nëse do ta analizojmë
figurën 3-6 do të shohim se shpejtësia e injektimit 1 µL/s korrespondon me intensitet i
dobët, por shpejtësia e injektimit prej 10 µL/s intensitetin e sinjalit dukshëm më të
lartë andaj kjo shpejtësi injektimi do të aplikohet në analizat e mëtejshme.

Figura 3-6. Raporti i shpejtësisë së injektimit ndaj intensitetit të arsenolipidit
360 dhe 332 i përcaktuar në mënyrën splitles të injektimit. SIM mënyra në pikun 316
dhe pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes
1ml/min ndërsa temperatura e programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.
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3.2.3. Përzgjedhja e mënyrës së injektimit
Të përkujtojmë se dallimi ndërmjet injektimit split dhe spliless është se ky i fundit
e injekton tërë sasinë e mostrës në kolonë dhe si e tillë aplikohet në analizën e
komponimeve në gjurmë. Por ajo ka mangësi të tjera si p.sh., humbja e ndjeshmërisë
përshkak të mbingarkesës dhe më pas pamundësia për ta pastruar instrumentin nga
papastërtitë e mbetura. Këtë problem e eliminon opsioni split i injektimit pasi ky
opsion e injekton një pjesë të mostrës së injektuar ndërsa pjesën më të madhe e hedh
nga sistemi. Ky opsion i plotëson mangësitë e opsionit splitless por edhe mënyra split
e injektimit paraqet mangësinë e diskriminimit të mostrës në kuptim që nuk kalon i
tërë analiti në mënyrë sasiore në kolonë. Ndërsa formulimi pulsed split dhe pulsed
splitles paraqet mënyrën e njëjtë të injektimit por vetëm dallimi qëndron në faktin që
këtu ushtrohet shtypje e caktuar që analiti të mos qëndron kohë të gjatë në portën e
injektimit.
3.2.3.1.

Krahasimi i formës së injektimit splitless dhe injektimit pulsed
splitless

Në figurën 3-7 është paraqitur lakorja e kalibrimit për komponimin standard të
arsenolipidit 332. Kjo lakore realisht ka koeficient korrelacioni të kënaqshëm
(R2=0.997) përqendrimet e komponimit standard janë 0.2 µg/ml deri në 2 µg/ml.
Por nga paraqitja grafike e lakores së kalibrimit shohim se fillimi i saj e pret
boshtin y në vlera negative (-33424). Realisht ndodh një humbje e analitit e cila mund
të jetë nga papastërtitë e pjesëve të aparaturës por edhe pas pastrimit të pjesëve
përbërëse përsëri kemi prerje në vlera negative. Ndër të tjera shkaktar tjetër i kësaj
gjendje mund të jetë mënyra splitles e injektimit (pa ndarje) për të cilën ekzistojnë
raporte konkrete se në të mund të ndodh zbërthimi ose absorbimi i analitit [52]. Kjo
përshkak të kohës së gjatë të qëndrimit në portën e injektimit.

Figura 3-7. Lakorja e kalibrimit për arsenolipidin 360 i përcaktuar në mënyrën
splitles të injektimit. SIM mënyra në pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në
280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e programuar e kolonës
është paraqitur në tabelën 3-1.
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Për këtë arsye është analizuar i njëjti komponim standard në kushtet e njëjta të
instrumentit por në mënyrën pulsed splitles të injektimit e cila do të ushtron shtypje
dhe koha e qëndrimit të komponimit në portën e injektimit do të jetë shumë më e
shkurtë (rreth 30 sekonda).

Figura 3-8. Lakorja e kalibrimit për arsenolipidin 360 i përcaktuar në mënyrën
pulsed splitles të injektimit. SIM mënyra në pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e
injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa temperatura e programuar e
kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.

Edhe nga paraqitja grafike e figurës vërehet që faktori i korrelacionit është i
pranueshëm (R2=0.998), por sërish kemi prerje e boshtit y në vlera negative dhe kjo
vërtet e përjashton mundësinë që kjo të jetë si pasojë e qëndrimit të gjatë të
komponimit në portën e injektimit ose shtypja e ushtruar prej 50 psi është e
pamjaftueshme që ta eliminon këtë efekt negativ. Realisht aparatura është e kufizuar
dhe nuk ofron mundësi që të aplikohet shtypje më e madhe se kjo e aplikuar. Në të
vërtetë këto dy metoda të injektimit të mostrës janë të papranueshme që të aplikohen
në analizën e arsenolipideve gjegjësisht arsenik hidrokarbureve.
3.2.3.2.

Krahasimi i formës së injektimit split dhe injektimit pulsed split

Kur bëhet fjalë për injektimin split kjo teknikë e injektimit nuk është marrë në
konsideratë për arsye nuk është e përshtatshme për analizën e komponimeve të
pranishme në mostra në nivel të gjurmëve, për arsye që i kemi përmendur gjegjësisht
mos transfer sasior i tërë mostrës në kolonë, por të theksojmë që kjo në rastin tonë nuk
paraqet pengesë (përshkak të përqendrimit të mostrës).
Mënyra e injektimit split bazohet në ndarje të mostrës dhe pjesa më e vogël futet
në kolonë ndërsa pjesa tjetër largohet nga sistemi. Në analizën tonë e kemi testuar
ndarjen e mostrës në tre raporte të ndryshme edhe atë 1:200, 1:100, 1:50 dhe 1:25.
Nga figura 3-8, shihet se raporti 1:25 në fillim ka prerje të boshtit y dhe si i tillë
përjashtohet mundësia që i njëjti raport të përdoret në analizat e mëtejme kjo
shpjegohet me faktin se ndoshta ende sasi e caktuar mbetet të qëndrojë gjatë në portën
e injektimit ndërsa tre raportet tjera më nuk kanë prerje në vlera negative të boshtit y
dhe kjo arsyetohet me faktin se në këto raste koha e qëndrimit të mostrës në portë
është e shkurtë. Atëherë raportet 1:200 dhe 1:100 nuk e bëjnë prerjen në vlera
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negative por raporti i ndarjes është shumë i madh dhe si të tilla nuk preferohen në
analizë. Ndërkaq raporti 1:50 mund të merret i pranueshëm për injektimin split
edhepse edhe ky raport i ndarjes nuk do të ofron një rezultat ideal. Por ajo që është me
rëndësi është se tashmë dihet se efekti i prerjes negative të boshtit eliminohet nëse
koha e qëndrimit të mostrës në portë është e shkurtë.
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Figura 3-9. Lakorja e kalibrimit për arsenolipidin 360 i përcaktuar në mënyrën e
injektimit split për katër raporte injektimi (1:200, 1:100, 1:50 dhe 1:25). SIM mënyra
në pikun 344. Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes
1ml/min ndërsa temperatura e programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.

Ndërkaq mënyra tjetër e injektimit pulsed split me aplikim të shtypjes e cila është
testuar në raporte më të vogla të ndarjes së mostrës për arsye se kjo teknikë e
injektimi ushtron presion të caktuar në rastin tonë presioni ka qenë 50 psi (shtypje
maksimale e mundësuar nga instrumenti). Raportet e testuara të ndarjes së mostrës
janë 1:3 dhe 1:6 dhe këto rezultate gjegjësisht lakoret e kalibrimit të fituara në kondita
të ndryshme.
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Figura 3-10. Lakorja e kalibrimit për arsenolipidin 360 i përcaktuar në mënyrën e
injektimit pulsed split për dy raporte injektimi (1:3 dhe 1:6). SIM mënyra në pikun 344.
Konditat e GCMS: 1µL, e injektuar në 280 °C, shpejtësia e rrjedhjes 1ml/min ndërsa
temperatura e programuar e kolonës është paraqitur në tabelën 3-1.
Sipas paraqitjes në fig 3-10 edhe raporti i ndarjes së mostrës 1:3 akoma ka preje negative
edhepse ushtrohet presion i caktuar dhe ajo nuk e lejon qëndrimin e gjatë të mostrës në portë
prapseprap prerja negative ekziston atëherë është rritur raporti i ndarjes 1:6 dhe tashmë ky
eksperiment dëshmon se nuk ka më prerje negative dhe si i tillë kjo formë e injektimit në këtë
raport është ideal që të aplikohet në analizën sasiore të hidrokarbureve të arsenikut.

3.3.

Përfundimi

Mbasi është e njohur që pikërisht analiza sasiore e cila rekomandohej që të bëhet
me teknikën e GCMS dhe e njëjta akoma nuk është zhvilluar. Në këtë hulumtim
pikërisht kjo është arritur dhe arritja më e madhe e përshkruar në këtë kapitull është
përzgjedhja e kushteve optimale në të cilat duhet të zhvillohet analiza e
hidrokarbureve të arsenikut në bazë të eksperimenteve të testuara me dy komponime
të kësaj klase edhe atë dimetilarsinil-pentadekan me masë molekulare 332 dhe
dimetilarsinil-heptadekan me masë molekulare 360.
Në tabelën 3-3 janë paraqitur të gjitha kushtet e optimizuara të GCMS që mund të
aplikohen në një analizë të mëtejshme të kësaj klase të hidrokarbureve të arsenikut.
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Tabela 3-3. Parametrat instrumentale për përcaktimin e hidrokarbureve të arsenikut

GC/MS
Konditat e injektimit

Programi i
furrës

Inicuese
Gazi eluues
(Helium)
Transferi në MS

Shkalla e
ngritur
(°
C/min)

Parametri i ndryshuar
Vlera
mënyra e
1:6 me shtypje 50 psi
injektimit:injektimi pulsed
(reth 1 min)
split
Temperatura e injektimit
280
(°C)
Shpejtësia e injektimit
10
(µL/s)
Vlera (° C)
Koha e mbajtur
Koha e ngritjes
(min)
(min)

50
20
220
5
300
shpejtësia e rrjedhjes (ml/min)

Detektori (EI-MS)

2
1
5

2
11.5
32.5
1

temperatura (°C)

280

temperatura e burimit të MS-së (°C)

240

Skanimi (m/z)
SIM mënyra (m/z)
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KAPITULLI 4
PËRCAKTIMI I HIDROKARBUREVE TË ARSENIKUT NË VAJIN E
PESHKUT BLUE WHITING (MALLOTUS VILLOSUS)

4.1.

Hyrje

Në këtë kapitull është paraparë të trajtohet mostra reale e vajit të peshkut Bluewhiteing (Mallotus villosus), duke e filluar nga ekstraktimi lëng-lëng, më pas izolimin
e komponimeve organike të arsenikut duke e përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë
të optimizuar tashmë në kapitujt paraprak si dhe monitorimin e vazhdueshëm me
SAA-FG por duke marrë në konsideratë faktin se në mostra reale matrica me
përmbajtje të lartë të komponimeve organike natyrorë është mjaft interferuese në
thuajse çdo stad të punës eksperimentale dhe kjo krijon shumë shmangie nga puna me
komponimet standarde. Për efektin që e jep matrica e kemi përcaktuar arsenikun me
anë të SAA-FG para dhe pas ekstraktimit dhe është vërejtur që para ekstraktimit
arseniku i përcaktuar ka qenë përgjysmë më i vogël për krahasim me atë pas
ekstraktimit. Për këtë arsye para ekstraktimit është përcaktuar me dy metodat me
metodën e lakores kalibrimit dhe metodën e shtesave standarde.
4.2.

Ecuria eksperimentale

Ecuria e përgjithshme e punës eksperimentale nisur nga përgatitja e kolonës për
ekstraktim në fazë të ngurtë, kondicionimi i saj si dhe kushtet e përdorura të
aparaturave për monitorimin e arsenikut dhe komponimeve të tij janë paraqitur në
kapitullin e dytë. Poashtu është paraqitur edhe kufiri i detektimit dhe kuantifikimit për
dy instrumentet e aplikuara.
4.2.1. Ekstraktimi lëng-lëng i komponimeve të arsenikut
Tretës për ekstraktimin e specieve organike të arsenit më së shumti është përdorur
tretësira metanol/ujë [40]. Metanoli përdoret për arsye se ai ekstrakton më pak
komponimet tjera jo-arsenike dhe është lehtë për tu larguar me avullim. Arsyeja se
pse këto komponime kanë tretshmëri të mirë në metanol është se në përgjithësi
organoarsenikët preferojnë metanolin mbasi edhe janë komponime organike, por të
gjitha speciet e identifikuara natyrore të arsenit janë polare dhe të tretshme në ujë,
prandaj edhe këto komponime e favorizojnë ujin dhe metanolin si tretës ekstraktues.
Vaji blue whiteing është tretur në hekzan (50 g vaj në hinkën ndarëse prej 250
mL janë tretur në 100 mL hekzan). Shtohen 60 ml tretësirë ujore metanoli (1+9 v/v)
me qëllim që të arrihet ndarja e dy shtresave (20 min). Bëhet ndarja e shtresës së
metanolit dhe në këtë shtresë, Arseniku total do të monitorohet me SAA-FG me
lakore kalibrimi si dhe me metodën e shtesave standarde. Më pas e bëjm avullimin e
metanolit i cili realizohet në avulluesin në vakum (Buchi Rotovap 40 °C) dhe pas
avullimit të metanolit, mbetja e thatë tretet në 30 mL metanol por prej kësaj tretësirë
në kolonë vendosen vetëm 3 ml (3,46± 0,1 µg As).
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4.2.2. Izolimi dhe përqëndrimi i komponimeve të arsenikut
Që të arrihet një izolim i plotë i komponimeve të arsenikut të pranishme në
vajin e peshkut e tërë mostra është kaluar nëpër kolonën jonokëmbyese acide të fortë
e tipit Dowex-50 H+, dhe njëkohësisht përveç ndarjes së komponimeve të arsenikut
nga pjesa tjetër e përbërjes së vajit, kjo metodë synon edhe përqendrimin e
komponimeve të arsenikut deri në nivele më të larta në të cilat më pas mund të bëhet
përcaktimi sasior i specieve të veçanta të arsenikut përmes teknikave tjera
kromatografike.
Kolona e përgatitur ka qenë me dimensione (13 mm i.d. × 30mm), shpejtësia e
rrjedhjes 0.2 ml min-1 dhe lloji i eluentit ka qenë si vijon (1 mol/dm3 të NH3 në
MeOH) / (1 mol/dm3 të NH3 në H2O) (9+1 v/v).
4.2.3. Përcaktimi i arsenikut total me anë të SAA-FG
Arseniku i përgjithshëm është përcaktuar me anë të teknikës së spektrometrisë së
absorbimit atomik me furrë grafiti (SAA-FG) edhe atë së pari është bërë përcaktimi i
arsenikut në mostrën reale para futjes në kolonë duke përdorur metodën e shtesave
standarde dhe atë me lakore kalibrimi si dhe pas trajtimit në kolonë poashtu me dy
metodat e përdorura me qëllim që të evidentohet nëse ka interferenca ose jo.
Limiti i detektimit dhe konditat e punës së instrumentit të aplikuara janë përshkruar në
nëntitullin 2.3.1.
4.2.4. Identifikimi i hidrokarbureve të arsenikut me HPLC/ESIMS
Përpara se të bëhet përcaktimi sasior me anë të GC/MS së pari bëhet identifikimi i
komponimeve përkatëse me anë të teknikës HPLC/ESIMS për arsye se kjo metodë
është më e thjeshtë, më e shpejtë dhe komponimet mbeten të pandryshuara në
aspektin kimik për dallim nga GC/MS e cila e ndryshon formën kimike të
komponimeve me humbje të oksigjenit. Konditat e HPLC janë si vijon, kolona e tipit
Atlantis C18 (150 × 1.0 mm, 5 µm) në 30 °C ndërsa faza mobile 10 mM të NH4OAc
(pH 6.0) dhe etanol me shpejtësi të rrjedhjes 100 µL min-1. Kromatografia është
zhvilluar me eluim në gradient linear: 0-60 min për 35-95 % metanol. Është
përzgjedhur që të monitorohen jonet [M+H]+ në 405, 333, 361 të cilat janë masat
molekulare të protonizuar të komponimeve të hidrokarbureve të arsenikut përkatëse.
Kushtet teknike të aparaturës janë përshkruar në nëntitullin 2.3.1. tabela 2-2.
Në analizë është krahasuar mostra reale me komponimet standarde të
komponimeve përkatëse dhe në bazë të pikut të komponimit standard së bashku me
mostrën është gjetur se cili pikë cilit komponimi i korrespondon.
4.2.5. Përcaktimi sasior me anë të GC/MS
Lloji i aparaturës së përdorur dhe karakteristikat e tij janë përshkruar në nëntitullin
e 3.2. ndërsa kushtet e punës janë optimizuar dhe për ato është diskutuar në kapitullin
e tretë dhe tabela me kushtet e përdorura të punës është paraqitur poashtu në kapitullin
e tretë tabela 3-3. Sa i takon analizës sërish do ta ritheksojmë se këtu komponimi bazë
pëson ndryshim kimik gjegjësisht humbjen e oksigjenit andaj në vend të pikeve 404,
332 dhe 360 neve do të na shfaqen piket me oksigjen të larguar gjegjësisht 388, 316
dhe 344.
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Krahasimi i pikeve është bërë me krahasimin me piket e komponimeve standarde
të hidrokarbureve të arsenikut përkatëse.
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4.3.

Rezultatet dhe Diskutimi

4.3.1. Izolimi dhe përqëndrimi i komponimeve të arsenikut
Në mostrën reale të vajit të peshkut para trajtimit përqendrimi i arsenikut është
2.17 µg/g ndërsa pas ekstraktimit me metanol/ujë (1+9, v/v) është ekstraktuar 338 mg
vaj i cili përmban 34.6 µg As gjegjësisht përqendrimi i arsenikut është rritur në
102 µg/g dhe kjo jep në dijeni që përzierja ekstraktuese metanol/ujë në raport vëllimor
(9+1) jep rezultate të mira dhe dëshmon që kjo përzierje vërtet i ekstrakton në masë të
madhe komponimet organike të arsenikut, e largon në masë të madhe vajin. Këtë
gjendje e shprehim përmes përqendrimit të arsenikut në vaj dhe në këtë rast kemi
arritur përqendrimin rreth 102 µg/g As.
Ndërsa kalimi i kësaj mostre në kolonën e përgatitur me këmbyesit kationik acid i
fortë (Dowex 50 H+), rezultati i këtij trajtimi është se 90 % e arsenikut të përgjithshëm
është rikuperuar dhe vetëm rreth 10 % e arsenikut mbetet e pandarë së bashku me
vajin në fraksionin e parë ku eluimi është bërë vetëm me metanol. Ndërsa fraksioni B
dhe C ku eluimi është bërë me tretësirën eluese metanol/amoniak aty ndodhet shumica
e arsenikut të përgjithshëm e pranishme në sasi minore të vajit e shprehur në
përqendrimin 1780 µg/g As. Kjo sasi e arsenikut të përgjithshëm është sasi e
mjaftueshme që të vazhdohet me analizën sasiore përmes teknikave të kromatografisë
(p.sh., GCMS) e cila do të mundëson identifikim dhe përcaktim sasior të
arsenolipideve të gjitha stadet e trajtimit në mënyrë skematike janë paraqitur në
figurën 4-1.
50 g vaj
108, 5±0, 5 µg As
2, 17 µg/g
E tretur në Hekzan (100 mL)
dhe
Ekstraktuar me MeOHaq (60 mL)

MeOH (1) fraksion
338 mg vaj 34,6 ± 1 µg As
102 µg / g
E tretur në 30 mL MeOH

Hekzane (1) fraksioni
49,4 g vaj, 36 µg As

të përdorura
3 mL
3, 5 ± 0, 1µg As
33, 8 mg vaj

Dowex 50 H+ 200 mesh
(13 mm i.d. *30mm)
Secili fraksion është nga 3 mL

A 1-5 (15mL)
0, 38 µg As
27 mg vaj
(14 µg / g)

B 6-14(27 mL)
2, 5µg As
1, 4 mg vaj
(1780 µg / g)

C 15-30(48mL)
0, 3 µg As
1, 1 mg vaj
(272µg / g)

Figura. 4-1. Skema e ekstraktimit të komponimeve të arsenikut nga vaji i peshkut bluewhiting. Eluenti është metanol i pastër, ndërsa eluenti B është tretësirë amoniaku 1 mol
dm-3 i tretur në metanol i përzier me tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në ujë në
raporte (9+1. v/v).
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Në figurën 4-2 është paraqitur profili i eluimit të Arsenikut në vëllimin total
prej 105 mL. Në fillim shihet se kemi eluim të arsenikut por jo në masë të madhe dhe
fillon rrënja e eluimit të tij, dhe pas elumit me tretësirë amoniaku menjëherë fillon të
vërehet efekti i veprimit të tij, d.m.th., fillon eluimi i sasisë më të madhe të arsenikut.

Figura 4-2. Profili i eluimit i arsenikut në mostrën reale (vaji blue whiteing) e
aplikuar në kolonën, Dowex 50-H+ (e përcaktuar me SAA-FG).

4.3.2. Përcaktimi i arsenikut total me anë të SAA-FG
Në mostrën reale para futjes në kolonë është përcaktuar arseniku i përgjithshëm
me anë të teknikës së spektrometrisë së absorbimit atomik me furrë grafiti parametrat
instrumentalë të së cilës janë përshkruar në nëntitullin 2.3.1. dhe janë përdorur dy
metoda të përcaktimit ajo e metodës së kalibrimit dhe e shtesave standarde me qëllim
që të vërtetohet efekti që vjen nga vaji për përcaktimin e arsenikut të përgjithshëm si
dhe pas largimit të plotë të tij të shihet se pa praninë e saj më nuk ka dallim se cilën
metodë do ta përdorim mbasi të dyja e japin rezultatin e njëjtë.
Në tabelën 4-1 shihet se rezultati i marrë nga metoda e kalibrimit është përgjysmë
më e vogël se ajo e shtesave standarde, atëherë jemi të prirur që më shumë të
mbështetemi në rezultatin e shtesave standarde prapseprap kjo do të verifikohet sërish
pas trajtimit në kolonë dhe sërish përcaktimi do të bëhet me anë të dy metodave.
Në figurën 4-3 është paraqitur lakoret e fituara nga dy metodat e përdorura dhe prej
saj shihet interferencat janë të shumta, andaj edhe nuk janë paralele në mes veti por
priten në masë të dukshme.
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Tabela 4-1. Rezultati i fituar nga SAA-FG me dy metoda të ndryshme të përcaktimit të
arsenikut
Rezultati nga dy metoda
përcaktimi
Metoda me lakore kalibrimi
Metoda e shtesave standarde

µg/L
25.3
61.15

µg/ml
Faktor hollimi
0.0253 20
0.06115 20

µg në 30 ml
15±0.35
36.7±1.5

Fig. 4-3. Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG para trajtimit në
kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit

Më pas është përcaktuar arseniku pas trajtimit nga kolona e përgatitur dhe është
vërtetuar se komponimet e arsenikut plotësisht janë ndarë nga vaji dhe sasia e vajit
ndodhet në nivele minore dhe pas kësaj sërish është përcaktuar arseniku i
përgjithshëm me dy metodat atë të lakores kalibrimit dhe të shtesave standarde dhe në
figurën 4-4 shihet se të dy lakoret janë paralele në mes tyre dhe të dyja metodat e
përdorura e japin të njëjtin rezultat 35 ± 1 (n=3) µg As. Ky rezultat është shumë i afërt
me rezultatin e mëhershëm para trajtimit vetëm nga metoda e shtesave standarde dhe
kjo është e kuptueshme se metoda e shtesave standarde është gjithnjë më e besueshme
ndërsa rezultati nga lakorja e kalibrimit është i gabuar dhe interferencat vijnë nga
prania e vajit të cilat pas mënjanimit, edhe rezultati me lakore kalibrimi është afër
rezultatit real të konfirmuar edhe me metodën e shtesave standarde para dhe pas
trajtimit.
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Fig. 4-4. Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG pas trajtimit në
kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit

4.3.3. Identifikimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë të HPLC/ESIMS
Në fig 4-5. është paraqitur kromatogrami i komponimeve standarde (me vijë të
kuqe) dhe e mostrës reale me ngjyrë të kaltër. Komponimet standarde i shohim në tre
pike kryesore edhe atë në kohën e retensionit 38 është komponimi 404 (405 i
protonizuar), 332 (333 i protonizuar dhe piku i fundit është piku i komponimit 360
(361 i protonizuar). Në grafik është paraqitur edhe kromatogrami i mostrës reale të
vajit të peshkut (me vijë të kaltër) dhe prej saj shihet se piku i parë i takon
komponimit hidrokarburit arsenik 404 i cili kohën e retencionit e ka në 38 minuta dhe
i cili është përbërësi kryesor në vajin e trajtuar të peshkut. Ndërsa piku tjetër në kohën
44 i takon komponimit të hidrokarburit të arsenikut me masë molekulare 332 i
përfaqësuar në nivel të ulët ndërsa komponimi i tretë në bazë të komponimit standard
360 me kohën e retencionit 50 nuk është i pranishëm në këtë mostër të vajit të
peshkut.
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Fig. 4-5. Përcaktimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë të teknikës
HPLC/ESIMS dhe mënyrën SIM në piket m/z 405, 333, dhe 361.

4.3.4. Përcaktimi sasior me anë të GC/MS
Në bazë të figurës 4-6 në të cilën shihet kromatogrami i tre komponimeve
standarde (me vijë të kuqe) dhe kromatogrami i mostrës reale (me vijë të kaltërt) dhe
qartë shihet se të njëjtat pike i kanë edhe komponimet standarde edhe piket e
komponimeve bazë të mostrës reale në kohë retencioni 11.2 për pikun bazë 316
(gjegjësisht komponimin 332), 15.9 për pikun bazë 344 (gjegjësisht komponimin 360)
dhe 21.7 për pikun bazë 388 (gjegjësisht komponimin 404).
Në bazë të të njëjtës figurë në vajin e peshkut blue ëhiteing nga të gjitha
hidrokarburet e arsenikut, përbërës në shumicë është komponimi hidrokarburi arsenik
404. Pas tij vjen në radhë hidrokarburi i arsenikut me masë molekulare 332 ndërsa ai
me masë molekulare 360 është në nivel të gjurmëve.
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Figura. 4-6. Paraqitja grafike e kromatogramit të hidrokarbureve të arsenikut me anë
të teknikës GCMS dhe mënyrën SIM në piket m/z 388, 316, dhe 344.

Në këtë hulumtim është gjetur se hidrokarburi i arsenikut 404 në vajin blue
whiting është në sasinë 2.65 ± 0.5 µg As g-1, n=3 (limiti i detektimit 0.0003 µg g-1).
Kjo përfaqëson reth 7.6 % nga sasia e përgjithshme e arsenikut në shtresën e
metanolit. Ndërsa hidrokarburi i arsenikut 332 në këtë vaj është rreth 0.35 ± 0.06 µg
As g-1, n=3 (limiti i detektimit 0.0003 µg g-1).
4.4.

Përfundime

Ekstraktimi lëng-lëng i aplikuar gjatë trajtimit të mostrës reale tregon nivel të lartë
të ekstraktimit të komponimeve të arsenikut nga vaji i peshkut dhe përmes këtij
ekstraktimi përqendrimi i arsenikut është rritur për rreth 50 herë (nisur nga 2µg/g As
dhe përfundon me 100 µg/g).
Përdorimi i teknikës së ekstraktimit në fazë të ngurtë me këmbyes kationik acid i
fortë (optimizmi i përshkruar në kapitullin 2), siguron ndarje e plotë e komponimeve
të arsenikut dhe përqendrim i lartë i tyre rreth 900 herë nga mostra reale dhe rreth 20
herë nga shtresa e metanolit.
Me anë të kësaj teknike të aplikuar për pastrim dhe përqendrim ne kemi arritur që
ti identifikojmë këto komponime me anë të teknikës HPLC/ESIMS dhe më pas e kemi
bërë analizën sasiore me anë të GC/MS dhe rezulton që hidrokarburi i arsenikut 404
është rreth 8 % nga sasia e përgjithshme e arsenikut në shtresën e metanolit ndërsa
hidrokarburi i arsenikut 332 është rreth 1% nga sasia e përgjithshme e arsenikut në
shtresën e metanolit. Ndërsa hidrokarburi i arsenikut 360 është në nivel të gjurmëve.
Është evidente që sasia e arsenikut të përgjithshëm është shumë më e madhe
dhe kuptohet që ekzistojnë edhe shumë specie të tjera organike të arsenikut dhe
ndoshta ende hidrokarbure të tjera të arsenikut, mirëpo përcaktimi sasior i tyre është i
kushtëzuar nga identifikimi i tyre dhe më pas sinteza laboratorike e komponimeve
standarde pa të cilët është e pamundur të përcaktohen ato specie.
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KAPITULLI 5
PËRCAKTIMI I HIDROKARBUREVE TË ARSENIKUT NË VAJIN E
PESHKUT KOMERCIAL NË FORMË TË KAPSULAVE OMEGA-6
5.1.

Hyrje

Ndër produktet me origjinë të peshkut shpesh në qasje të konsumatorit i hasim
kapsulat e vajit të peshkut omega-3. Dhe pikërisht është ideja që ta trajtojmë edhe këtë
mostër reale edhepse dihet që kjo mostër është e përpunuar në mënyrë teknologjike
dhe në shikim të parë krijon përshtypjen e gabuar që ajo të jetë e pastruar nga ndotjet
me arsenik. Detal tjetër me rëndësi është se këto kapsula komerciale të vajit të peshkut
përmbajnë edhe shtesa të tjera të shtuara nga prodhuesit gjatë procesit teknologjik dhe
këto shtesa mund të krijojnë pengesa të caktuara në stadin e përgatitjes së mostrës apo
më pas në analizën e komponimeve.
5.2.

Ecuria eksperimentale

Ecuria e përgjithshme e punës eksperimentale nisur nga përgatitja e kolonës
për ekstraktim në fazë të ngurtë, kondicionimi i saj si dhe kushtet e përdorura të
aparaturave për monitorimin e arsenikut dhe komponimeve të tij janë paraqitur në
kapitullin e dytë. Poashtu është paraqitur edhe kufiri i detektimit dhe kuantifikimit për
dy instrumentet e aplikuara.
5.2.1. Ekstraktimi lëng-lëng i komponimeve të arsenikut
Edhe në këtë mostër reale tretja e vajit bëhet me hekzan ndërsa ekstraktimi
bëhet me tretësirën ujore të metanolit. Arsyet për këtë i kemi theksuar në nëntitullin
4.2.1.
Vaji komercial i nxjerrë nga kapsulat omega-3 është tretur në hekzan (50 g
vaj në hinkën ndarëse prej 250 mL janë tretur në 100 mL hekzan). Shtohen 60 ml
tretësirë ujore metanoli (1+9 v/v) me qëllim që të arrihet ndarja e dy shtresave (20
min). Bëhet ndarja e shtresës së metanolit dhe në këtë shtresë, Arseniku total do të
monitorohet me SAA-FG me lakore kalibrimi si dhe me metodën e shtesave
standarde. Më pas e bëjm avullimin e metanolit i cili realizohet në avulluesin në
vakum (Buchi Rotovap 40 °C) dhe pas avullimit të metanolit, mbetja e thatë tretet në
10 mL metanol por prej kësaj tretësirë në kolonë vendosen vetëm 3 ml (3.75± 0.1 µg
As).
5.2.2. Izolimi dhe përqëndrimi i komponimeve të arsenikut
Edhe këtu qëllimi është që të bëhet izolimi dhe përqendrimi i komponimeve
organike të arsenikut si parakushte për analizën cilësore dhe sasiore të hidrokarbureve
të arsenikut. Edhe këtu e përdorim kolonën e njejtë, optimizmi dhe testimi i së cilës
është përshkruar në kapitullin e dytë.
Kolona e përgatitur ka qenë me dimensione (13 mm i.d. ×30mm), shpejtësia e
rrjedhjes 0.2 ml min-1 dhe lloji i eluentit ka qenë si vijon (1 mol/dm3 të NH3 në
MeOH) / (1 mol/dm3 të NH3 në H2O) (9+1 v/v).
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5.2.3. Përcaktimi i arsenikut total me anë të SAA-FG
Arseniku i përgjithshëm është përcaktuar me anë të teknikës së spektrometrisë së
absorbimit atomik me furrë grafiti (SAA-FG) edhe atë së pari është bërë përcaktimi i
arsenikut në mostrën reale para futjes në kolonë duke përdorur metodën e shtesave
standarde dhe atë me lakore kalibrimi si dhe pas trajtimit në kolonë poashtu me dy
metodat e përdorura me qëllim që të evidentohet nëse ka interferenca ose jo.
Limiti i detektimit dhe konditat e punës së instrumentit të aplikuara janë
përshkruar në nëntitullin 2.3.1.
5.2.4. Identifikimi i hidrokarbureve të arsenikut me HPLC/ESIMS
Përpara se të bëhet përcaktimi sasior me anë të GC/MS së pari bëhet identifikimi i
komponimeve përkatëse me anë të teknikës HPLC/ESIMS për arsye se kjo metodë
është më e thjeshtë, më e shpejtë dhe komponimet mbeten të pandryshuara në
aspektin kimik për dallim nga GC/MS e cila e ndryshon formën kimike të
komponimeve me humbje të oksigjenit. Konditat e HPLC janë si vijon, kolona e tipit
Atlantis C18 (150 × 1.0 mm, 5 µm) në 30 °C ndërsa faza mobile 10 mM të NH4OAc
(pH 6.0) dhe etanol me shpejtësi të rrjedhjes 100 µL min-1. Kromatografia është
zhvilluar me eluim në gradient linear: 0-60 min për 35-95 % metanol. Është
përzgjedhur që të monitorohen jonet [M+H]+ në 405, 333, 361 të cilat janë masat
molekulare të protonizuar të komponimeve të hidrokarbureve të arsenikut përkatëse.
Kushtet teknike të aparaturës janë përshkruar në nëntitullin 2.3.1. tabela 2-2.
Në analizë është krahasuar mostra reale me komponimet standarde të
komponimeve përkatëse dhe në bazë të pikut të komponimit standard së bashku me
mostrën është gjetur se cili pikë cilit komponimi i korrespondon.
5.2.5. Përcaktimi sasior me anë të GC/MS
Lloji i aparaturës së përdorur dhe karakteristikat e tij janë përshkruar në
nëntitullin e 3.2. ndërsa kushtet e punës janë optimizuar dhe për ato është diskutuar në
kapitullin e tretë dhe tabela me kushtet e përdorura të punës është paraqitur poashtu në
kapitullin e tretë tabela 3-3. Sa i takon analizës sërish do ta ritheksojmë se këtu
komponimi bazë pëson ndryshim kimik gjegjësisht humbjen e oksigjenit andaj në
vend të pikeve 404, 332 dhe 360 neve do të na shfaqen piket me oksigjen të larguar
gjegjësisht 388, 316 dhe 344.
Krahasimi i pikeve është bërë me krahasimin me piket e komponimeve
standarde të hidrokarbureve të arsenikut përkatëse.
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5.3.

Rezultatet dhe Diskutimi
5.3.1. Izolimi dhe përqendrimi i komponimeve të arsenikut

Në mostrën reale të kapsulave komerciale të vajit të peshkut para trajtimit
përqendrimi i arsenikut është 2.17 µg/g ndërsa pas ekstraktimit me metanol/ujë (1+9,
v/v) është ekstraktuar 118 mg vaj i cili përmban 12.5 µg As gjegjësisht përqendrimi i
arsenikut është rritur në 105 µg/g dhe kjo jep në dijeni që përzierja ekstraktuese
metanol/ujë në raport vëllimor (9+1) jep rezultate të mira edhe në këtë mostër reale
dhe dëshmon që kjo përzierje vërtet i ekstrakton në masë të madhe komponimet
organike të arsenikut, e largon në masë të madhe vajin. Këtë gjendje e shprehim
përmes përqëndrimit të arsenikut në vaj dhe në këtë rast kemi arritur përqendrimin
rreth 105 µg/g As.
Ndërsa kalimi i kësaj mostre në kolonën e përgatitur me këmbyesit kationik acid i
fortë (Dowex 50 H+), rezultati i këtij trajtimi është se 90 % e arsenikut të përgjithshëm
është rikuperuar dhe vetëm rreth 10 %e arsenikut mbetet e pandarë së bashku me
vajin në fraksionin e parë ku eluimi është bërë vetëm me metanol. Ndërsa fraksioni B
dhe C ku eluimi është bërë me tretësirën eluese metanol/amoniak aty ndodhet shumica
e arsenikut të përgjithshëm e pranishme në sasi minore të vajit e shprehur në
përqëndrimin 2140 µg/g As. Kjo sasi e arsenikut të përgjithshëm është sasi e
mjaftueshme që të vazhdohet me analizën sasiore përmes teknikave të kromatografisë
(p.sh., GC/MS) e cila do të mundëson përcaktim sasior të arsenolipideve dhe të gjitha
stadet e këtij trajtimi në mënyrë skematike janë paraqitur në figurën 5-1.
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50 g vaj
108, 5±0, 5 µg As
2, 17 µg/g
E tretur në Hekzan (100 mL)
dhe
Ekstraktuar me MeOHaq (60 mL)

MeOH (1) fraksion
118 mg vaj 12.5 ± 0.4 µg As
105 µg / g
E tretur në 10 mL MeOH

Hekzane (1) fraksioni
49,4 g vaj, 36 µg As

të përdorura
3 mL
3, 75 ± 0, 1 µg As
35, 4 mg vaj

Dowex 50 H+ 200 mesh
(13 mm i.d. *30mm)
Secili fraksion është nga 3 mL

A 1-5 (15mL)
0.4 µg As
30 mg vaj
(13.4 µg / g)

B 6-14(27 mL)
3 µg As
1, 4 mg vaj
(2140 µg / g)

C 15-30(48mL)
0, 3 µg As
1, 1 mg vaj
(272µg / g)

Figura 5-1. Skema e ekstraktimit të komponimeve të arsenikut nga vaji i peshkut
komercial te kapsulave të vajit të peshkut. Eluenti është metanol i pastër, ndërsa eluenti
B është tretësirë amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në metanol i përzier me tretësirë
amoniaku 1 mol dm-3 i tretur në ujë në raporte (9+1. v/v).

Në figurën 5-2 është paraqitur profili i eluimit të Arsenikut në vëllimin total
prej 90 mL. Në fillim shihet se kemi eluim të arsenikut por jo në masë të madhe dhe
fillon rrënja e eluimit të tij, dhe pas eluimit me tretësirë amoniaku menjëherë fillon të
vërehet efekti i veprimit të tij, d.m.th., fillon eluimi i sasisë më të madhe të arsenikut.
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Figura 5-2. Profili i eluimit i arsenikut në mostrën reale (kapsula të vajit të
peshkut omega-3) e aplikuar në kolonën, Dowex 50-H+ (e përcaktuar me SAA-FG).

5.3.2. Përcaktimi i arsenikut total me anë të SAA-FG
Në mostrën reale para futjes në kolonë është përcaktuar arseniku i
përgjithshëm me anë të teknikës së spektrometrisë së absorbimit atomik me furrë
grafiti parametrat instrumentalë të së cilës janë përshkruar në nëntitullin 2.3.1. dhe
janë përdorur dy metoda të përcaktimit ajo e metodës së kalibrimit dhe e shtesave
standarde me qëllim që të vërtetohet efekti që vjen nga vaji për përcaktimin e
arsenikut të përgjithshëm si dhe pas largimit të plotë të tij të shihet se pa praninë e saj
më nuk ka dallim se cilën metodë do ta përdorim mbasi të dyja e japin rezultatin e
njëjtë.
Në tabelën 5-1 shihet se rezultati i marrë nga metoda e kalibrimit është përgjysmë më
e vogël se ajo e shtesave standarde, atëherë jemi të prirur që më shumë të
mbështetemi në rezultatin e shtesave standarde prapseprap kjo do të verifikohet sërish
pas trajtimit në kolonë dhe sërish përcaktimi do të bëhet me anë të dy metodave.
Në figurën 5-3 është paraqitur lakoret e fituara nga dy metodat e përdorura dhe prej
saj shihet se interferencat janë të shumta, andaj edhe lakoret nuk janë paralele në mes
veti por priten në masë të dukshme.

Tabela 5-1. Rezultati i fituar nga SAA-FG me dy metoda të ndryshme të përcaktimit të
arsenikut
Rezultati nga dy metoda
përcaktimi

µg/L

Metoda me lakore kalibrimi

25.3

0.0253 20

µg në 10 ml
5 ± 0.2

Metoda e shtesave standarde

62.5

0.0625 20

12.5 ± 0.5
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Fig. 5-3. Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG para trajtimit në
kolonë duke përdorur dy metodat e përcaktimit

Më pas është përcaktuar arseniku pas trajtimit nga kolona e përgatitur dhe është
vërtetuar se komponimet e arsenikut plotësisht janë ndarë nga vaji dhe sasia e vajit
ndodhet në nivele minore dhe pas kësaj sërish është përcaktuar arseniku i
përgjithshëm me dy metodat atë të lakores kalibrimit dhe të shtesave standarde dhe në
figurën 5-4 shihet se të dy lakoret janë paralele në mes tyre dhe të dyja metodat e
përdorura e japin të njëjtin rezultat 12.5 ± 1 (n=3) µg As. Ky rezultat është shumë i
afërt me rezultatin e mëhershëm para trajtimit vetëm nga metoda e shtesave standarde
dhe kjo është e kuptueshme se metoda e shtesave standarde është gjithnjë më e
besueshme ndërsa rezultati nga lakorja e kalibrimit është i gabuar dhe interferencat
vijnë nga prania e vajit të cilat pas mënjanimit, edhe i fituar rezultati me lakore
kalibrimi është afër rezultatit real të konfirmuar edhe me metodën e shtesave
standarde para dhe pas trajtimit.
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Fig. 5-4. Përcaktimi i arsenikut të përgjithshëm me SAA-FG pas trajtimit në kolonë
duke përdorur dy metodat e përcaktimit

5.3.3. Identifikimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë të
HPLC/ESIMS
Në fig 5-5. është paraqitur kromatogrami i komponimeve standarde (me vijë të
kuqe) dhe e mostrës reale me ngjyrë të kaltër. Komponimet standarde i shohim në tre
pike kryesore edhe ate në pikun e parë është komponimi 404 (405 i protonizuar), 332
(333 i protonizuar dhe piku i fundit është piku i komponimit 360 (361 i protonizuar).

Fig. 5-5. Përcaktimi i hidrokarbureve të arsenikut me anë të teknikës HPLC/ESIMS dhe
mënyrën SIM në piket m/z 405, 333, dhe 361.
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Në grafik është paraqitur edhe kromatogrami i mostrës reale të vajit të peshkut
(me vijë të kaltër) dhe prej saj shihet se komponimet 404 dhe 360 (koha e retencionit
e të cilëve është 38 dhe 50 ) nuk janë të pranishëm në mostrën reale të kapsulave
omega-3 të vajit të peshkut ndërsa komponimi i vetëm i pranishëm është komponimi i
hidrokarburi të arsenikut me masë molekulare 332 piku i të cilit është në kohën 44.
5.3.4. Përcaktimi sasior me anë të GC/MS
Në bazë të figurës 5-6 në të cilën shihet kromatogrami i tre komponimeve standarde
(me vijë të kuqe) dhe kromatogrami i mostrës reale (me vijë të kaltër) dhe qartë shihet
se te mostra reale është vetëm një pikë i cili korrespondon me pikun e komponimit
standard në kohën e retencionit 11.2 për pikun bazë 316 (gjegjësisht komponimin
332), ndërsa nga lakorja e komponimeve standarde gjithsejtë kemi tre pike edhe atë
15.9 për pikun bazë 344 (gjegjësisht komponimin 360) dhe 21.7 për pikun bazë 388
(gjegjësisht komponimin 404) por këto dy piket e fundit mungojnë në lakoren që
paraqet mostrën reale që nënkupton se në këtë mostër është i pranishëm vetëm
hidrokarburi i arsenikut me masë molekulare 332.

Fig. 5-6. Paraqitja grafike e kromatogramit të hidrokarbureve të arsenikut me
anë të teknikës GCMS dhe mënyrën SIM në piket m/z 388, 316, dhe 344.

Në bazë të të njëjtës figurë në vajin e peshkut blue whiteing nga të gjitha
hidrokarburet e arsenikut, përbërës në shumicë është komponimi hidrokarburi arsenik
me masë molekulare 332. Ndërsa dy hidrokarburet tjera të arsenikut me masë
molekulare 360 dhe 404 nuk ka evidencë për praninë e tyre në mostrën e trajtuar të
kapsulave komerciale të vajit të peshkut omega-3.
Në këtë hulumtim është gjetur se hidrokarburi i arsenikut 332 në këtë mostër është
në sasinë 4.6 ± 0.5 µg As g-1, n=3 (limiti i detektimit 0.0003 µg g-1). Kjo përfaqëson
rreth 36.7 % nga sasia e përgjithshme e arsenikut në shtresën e metanolit.
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5.4.

Përfundim

Edhe metoda e ekstraktimit lëng-lëng edhe kromatografia e këmbimit kationik
e zhvilluar në kolonë janë të aplikueshme edhe për trajtimin e kapsulave komerciale të
vajit të peshkut dhe kjo lehtë konfirmohet në bazë të nivelit të rikuperimit dhe
përqendrimit të arsenikut të përgjithshëm.
Ekstraktimi lëng-lëng i aplikuar gjatë trajtimit të mostrës reale tregon nivel të
lartë të ekstraktimit të komponimeve të arsenikut nga vaji i peshkut dhe përmes këtij
ekstraktimi përqendrimi i arsenikut është rritur për rreth 50 herë (nisur nga 2µg/g As
dhe përfundon me 100 µg/g).
Përdorimi i teknikës së ekstraktimit në fazë të ngurtë me këmbyes kationik acid i
fortë (optimizmi i përshkruar në kapitullin 2), siguron ndarje e plotë e komponimeve
të arsenikut dhe përqendrim i lartë i tyre rreth 1000 herë nga mostra reale dhe rreth 21
herë nga shtresa e metanolit.
Me anë të kësaj teknike të aplikuar për pastrim dhe përqendrim ne kemi aritur
që ta identifikojmë vetëm një hidrokarbur i arsenikut me masë molekulare 332 me anë
të teknikës HPLC/ESIMS dhe më pas e kemi bërë analizën sasiore me anë të GCMS
dhe rezulton që hidrokarburi i arsenikut 332 është rreth 36.7 % nga sasia e
përgjithshme e arsenikut në shtresën e metanolit.
Edhe në mostër e tillë e pastruar dhe e përpunuar në aspektin teknologjik dhe
si e tillë është në dispozicion të klientëve prapseprap niveli i arsenikut të përgjithshëm
është i lartë edhepse në nivel rreth tri herë më i ulët se vaji i peshkut i papërpunuar i
llojit Blue whiting. Edhepse niveli i arsenikut është më i vogël sërish është
identifikuar një hidrokarbur i arsenikut me masë molekulare 332 dhe i njëjti ndodhet
në sasi shumë më të madhe se sa që është pritur ndërsa hidrokarbure të tjera të
arsenikut nuk janë evidentuar të jenë të pranishëm.
Mbetet akoma e panjohur se çfarë speciesh të tjera janë prezente në këtë
mostër të analizuar mbasi nuk dihet se çfarë lloj specie të arsenikut janë prezente në
reth 43 % të arsenikut të përgjithshëm të ekstraktuar në shtresën e metanolit.
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KAPITULLI 6
PËRFUNDIME DHE HULUMTIMET E ARDHSHME
6.1.

Përfundime

Në stadet fillestare të hulumtimit të specieve të arsenikut është e qartë se nga
raportet e deritashme në mjedisin detar nuk është evidentuar prezenca e tyre në ujin e
detit por gjithnjë e më shumë raportohet për prezencën e tyre në organizma detare
(alga, peshq) dhe sidomos flitet për lloje të veçanta të arsenolipideve dhe
arsenosheqernave.
Në raportet e deritashme nuk ka të dhëna për analizën sasiore të këtyre specieve
të arsenikut të ndodhura në mjedisin joujor me origjinë nga organizmat detarë.
Analizës sasiore të tyre i kemi kushtuar rëndësi të veçantë në suaza të këtij studimi.
Kjo analizë kushtëzohet nga pastrimi dhe izolimi i komponimeve të arsenikut.
Përzgjedhja e kushteve më të mira e prezantuar në këtë hulumtim për ekstraktimin dhe
izolimin e specieve organike të arsenikut dëshmohet mjaft efikase me rikuperim të
lartë dhe gjatë këtij stadi të quajtur përgatitje e mostrës për analizë dhe komponimet
që duhen studiuar nuk pësojnë ndryshim kimik. Kjo e bën këtë metodë të aplikueshme
për trajtimin e mostrave reale dhe mundëson përcaktimin sasior të arsenikut të
përgjithshëm si dhe analizën e veçantë të secilit lloj përmes teknikave të
kromatografisë.
Analiza sasiore e arsenolipideve rekomandohet të bëhet me anë të teknikës së
kromatografisë së gaztë me masë spektrometër (GCMS) si një teknikë më e fuqishme
dhe këtu shumë parametra të analizës janë të panjohura, dhe këtu në hulumtimin tonë
janë prezantuar konditat më optimale për një analizë sasiore e saktë të hidrokarbureve
të arsenikut. Këto analiza janë zhvilluar me përdorimin e komponimeve standarde
përkatëse.
Pas zhvillimit të teknikave për izolimin, përqendrimin dhe analizën sasiore të
këtyre komponimeve atëherë këto kondita janë aplikuar për analizën e mostrave reale
përfshi vajin e peshkut natyror dhe kapsulat e vajit të peshkut. Nga kjo analizë
rezulton se arseniku i përgjithshëm është i lartë në të dy mostrat e analizuara
gjegjësisht vaji i peshkut natyror përmban rreth 8 % hidrokarbur i arsenikut 404 dhe
rreth 1 % hidrokarbur i arsenikut 332. Pjesa tjetër përbëjnë specie të panjohura të
arsenikut. Mostra tjetër e kapsulave komerciale të vajit të peshkut realisht përmban
rreth tri herë më pak arsenik por këtu 36.7 % është vetëm hidrokarburi i arsenikut 332
dhe asnjë hidrokarbur tjetër i arsenikut.
Krahasimi i dy mostrave të ndryshme me origjinë të peshkut tregon që njëra
mostër ka dallim i madh me tjetrën derisa njëri komponim është minor në vajin e
peshkut të papërpunuar, në mostrën tjetër ai komponim është përbërës i vetëm dhe
gjendet në nivel të lartë te kapsulat komerciale të vajit të peshkut.
Një disproporcion i dy mostrave me origjinë peshku në aspektin e përmbajtjes së
hidrokarbureve të arsenikut jep në dijeni se organizmat detarë përmbajnë këtë klas të
komponimeve por lloji dhe përqindja e tyre është e ndryshme dhe kjo mund të
ndikohet nga origjina peshqve dhe kushtet tjera në të cilat ato jetojnë dhe në rrethana
të tilla të ndryshme edhe sasia e biosintetizuar e këtyre komponimeve është në rrugë
të ndryshme andaj edhe rezultati është se kemi komponime të ndryshme në
përqendrim të ndryshëm.
Edhepse biotransformimi, biosinteza dhe efekti toksik akoma janë të panjohura
prapseprap përcaktimi i kushteve për një analizë sasiore përbën progres në drejtim të
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përcaktimit të gjendjes reale sa i takon komponimeve organike të arsenikut e sidomos
hidrokarbureve të arsenikut.
Është evidente që sasia e arsenikut të përgjithshëm është shumë më e madhe dhe
kuptohet që egzistojnë edhe shumë specie të tjera organike të arsenikut dhe ndoshta
ende hidrokarbure të tjera të arsenikut, mirëpo përcaktimi sasior i tyre është i
kushtëzuar nga identifikimi i tyre dhe më pas sinteza laboratorike e komponimeve
standarde pa të cilët është e pamundur të përcaktohen ato specie.
Në bazë të kësaj që u tha më lart konstatojmë se secilit produkt ushqimor me
origjinë detare duhet të jepen të dhëna shtesë jo vetëm për arsenikun e përgjithshëm
(një raport i tillë nuk do të përfaqësonte gjendjen reale) por të dhëna detale për nivelin
e secilës specie të arsenikut të pranishme si dhe të ofrohen të dhëna të sakta sa i takon
efektit toksik që secili komponim i definuar mund ta shkakton.
6.2.

Hulumtime të ardhshme

Padyshim që kjo punë e paraqitur përmes këtij disertacioni nuk paraqet fundin
e hulumtimeve në këtë drejtim por vetëm një orientim dhe nxitje e hulumtimeve të
ardhshme në drejtim të njohjes më të mirë me ushqimeve me origjinë detare.
Në kuadër të këtij hulumtimi ne kemi prezantuar se vaji pas tretjes në hekzan
më tej bëhet ekstraktimi me metanol dhe më pas kjo shtresë ndahet nga shtresa e
hekzanit (pasi të ketë ekstraktuar specie të arsenikut). Ideja është që në këtë shtresë të
vajit të tretur në hekzan akoma mund të ndodhen komponime të arsenikut të cilat nuk
janë ekstraktuar me metanol dhe pikërisht kjo na shtyn të mendojmë që kjo shtresë e
vajit e tretur në hekzan mund të provohet të ekstraktohet me tretësa të tjerë p.sh.,
etanol, izopropanol etj. E pritshme është që do të ekstraktohen akoma komponime të
arsenikut të pranishme në vaj të peshkut dhe të cilat nuk kanë qenë të tretshme në
metanol dhe pikërisht kjo na shtyn të dyshojmë se këto komponime mund të jenë me
natyrë ndryshme nga ato që i kemi studiuar ne.
Gjatë tërë prezantimit teorik ne kemi bërë fjal për klasën e komponimeve
hidrokarbure të arsenikut dhe në disa raste i kemi quajtur arsenolipide si një klasë më
e përgjithshme por të theksojmë se kur bëhet fjalë për arsenolipide me ate përfshihen
edhe acidet yndyrore të arsenikut por të cilat nuk i kemi analizuar në kuadër të këtij
hulumtimi dhe arszeja për një gjë të tillë është se ato para se të analizohen duhet të
esterifikohen. Pikërisht ky stad i trajtimit përbën një hulumtim në vete sepse nuk ka
raport që do ta konfirmon se pas ndonjë derivatizimi (esterifikim) të mund të
evidentohet detektimi i të njëjtit komponim me anë të teknikës GCMS.
Sidoqoftë kjo do të jetë një sfidë e radhës me të cilën do të pretendojm të
ballafaqohemi në hulumtimet e ardhshme.
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Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS
Shtojca 1-1. Karakteristikat kimike dhe fakte tjera për Arsenikun

Emri i elementit
Numri atomik
Masa atomike
Gjendja oksiduese
Radiusi i Van der Walsit
Potenciali i jonizimit
Elektronegativiteti
Forma kimike kryesore në ujë
Limiti i lejuar në ujin e pijshëm
Përqendrimi në:
Ujë deti
Algat detare
Shtazë detare
kripra

Arsenik
33(5B)
74.92
V, III, I, 0, ‐I, ‐III
1.85A
9.81eV
2.0
Arsenite (As[III]), arsenate (As[V])
10μg/L

Ushqim tokësor

≤0.1mg/kg mbetje e thatë

1‐2μg/L
1>10mg/kg lagështi
0.5‐>10/kg lagështi
6 mg/kg (mesatarja)
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Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS
Shtojca 2-1. HPLC/ESIMS masë spektrometri i hidrokarburit të arsenikut 332
(i protonizuar)

Monitorimi i komponimit të hidrokarburit të arsenikut përmes pikut 91
(AsO+)karakteristik për komponimin në fjalë metoda SIM, HPLC/ESIMS
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Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS
Shtojca 4-1. Analiza e mostrës reale me HPLC/ESIMS me anë të metodës skan
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Përmbledhje

Në mostra të ndryshme detare arseniku gjindet në nivel të lartë, por shum sasi e vogël e tij
gjendet në formën inorganike. Nga kjo mund të kuptohet që arseniku vërtet është në formë të
komponimeve organike të arsenikut përshkakse i tërë ky arsenik gjendet i tretur në vaj.
Përcaktimi i specieve të veçanta të arsenikut në vaj të peshkut dhe në ushqime tjera detare
është mjaft i ndërlikuar përshkakse matrica është mjaft komplekse dhe interferencat për një përcaktim i
tillë janë të shumta. Në anën tjetër speciet e arsenikut në mostra biologjike janë në nivel të gjurmëve
por akoma me veti të panjohura toksike. Analiza e të gjitha specieve të pranishme në vajin e peshkut
me anë të metodave kromatografike është i mundur vetëm nëse paraprakisht speciet e arsenikut ndahen
nga matrica dhe analiti përqëndrohet në nivele të kënaqshme.
Një mënyrë për ta zgjidhur këtë problem është ta largojm matricën interferuese duke e
aplikuar ekstraktimin në fazë të ngurtë dhe qëllimi i këtij hulumtimi është ndarja dhe përqëndrimi i
specieve të arsenikut nga vaji i peshkut me anë të kolonave të mbushura me rrëshirë këmbimi kationik
dhe më pas përcaktimi sasior i arsenikut të përgjithshëm me anë të teknikës SAA-FG.
Karakteristika analitike e kësaj procedure është: limiti i detektimit është 2.3 µg L−1, dhe limiti
i kuantifikimit ka qenë 7.7 μg L−1.
Sfida e ardhshme ka qenë identifikimi i përcaktimi i arsenolipideve me anë të metodave
kromatografike dhe sidomos GCMS si më e fuqishme, bazuar në faktin që kjo klasë e komponimeve
organoarsenike akoma nuk njihen në tërësi në kuptim të nivelit të tyre në ushqime detare dhe për
efektin toksik të tyre.

Fjalet kyçe: arseniku, arsenolipide, ekstraktimi në fazë të ngurtë, GC/MS

Abstract
Arsenic in different type of marine sample is in high level and very little of that arsenic is
present in inorganic arsenic. From this we can understand most of arsenic is present in unknown
organic chemical form of arsenic because all this arsenic is dissolved in oil.
Determination of total arsenic species in fish oil and in other seafood it’s very difficult
because matrix it’s very complex and interference for this determination are very high. In other way,
arsenic species in biological samples are in trace amount but still ëith unknown toxic effect. Analysis of
all arsenic species using chromatographic methods its possible if first arsenic species can separate from
matrix and preconcentrate analyte in satisfactory level.
One way to solve this problem is to separate matrix using solid phase extraction and aim of
this research is to separate and preconcentrate arsenic species from fish oil on fixed bed columns using
cation exchange resin and then determination of total arsenic species with GF-AAS.
The analytical property of this procedure were: the limit of detection 2.3 μg L−1, and the limit of
quantification 7.7 μg L−1.
The further approach was identification and determination of arsenolipids using
chromatographic methods especially powerful GC/MS method, based on fact that this type of
organoarsenical compounds still are not known in general due to their level in seafood and their
toxicity effect.
Keywords: arsenic, arsenolipids, solid phase exctraction, GC/MS
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