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QËLLIMI I STUDIMIT
Disa nga qëllimet ku bazohet ky studim paraqiten si më poshtë:
Përzgjedhja me kujdes disa llojeve nga bimët mjekësore (sherebela, rigoni, çaji i malit,
dëllinja, lavandula, helichrisium, etj).
Të merret në konsideratë jo vetëm shumëllojshmëria e bimëve mjekësore por edhe grupet
e tyre sipas përdorimit (lule, bimë, gjethe, frut dhe rrënjë) sipas karakterizimit të tyre në
kohë, në zona të ndryshme, etj.
Të sillen të dhëna për përbërjen kimike për bimë mjekësore që nuk janë studiuar më herët
në vendin tonë.
Të sillen metoda të ndryshme të ekstraktimit të vajrave esenciale që përdoren në laborator
dhe në praktikë.
Të realizohet karakterizimi kimik i esencave të bimëve mjekësore me anë të teknikës të
kromatografisë të gaztë me detektor me jonizim në flakë (GC/FID).
Evidentimi i komponimeve kryesore të këtyre bimëve për të nxjerrë në pah rëndësinë e tyre
sidomos në industrinë farmaceutike dhe ushqimore.
Raportimi i të dhënave në artikuj dhe konferenca të ndryshme dhe krahasimi i rezultateve
me studime të ngjashme.

OBJEKTIVAT
Disa nga objektivat e studimit janë:
Grumbullimi në terren i bimëve mjekësore përfaqësuese të shumëllojshmërisë së bimëve
mjekësore të vendit tonë, mënyrën e përdorimit të tyre, zonat ku ato rriten, etj.
Të realizohet ekstraktimi i vajrave esenciale në Laboratorin e Analizës Organike,
Departamenti i Kimisë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës duke përdorur Aparatin
Klevengar, ekstraktimin me ultratinguj, presimi, etj. Metodat të bazohen në standartet
ndërkombëtare të Farmakopea-s dhe në literaturën bashkëkohore.
Të ndërtohen metoda të përshtatshme për analizën kimike të vajrave esenciale me anë të
GC/FID. Metodat të bazohen në standartet ndërkombëtare dhe në literaturën bashkëkohore.
Të jepen konkluzione dhe rekomandime të vlefshme për të interesuarit e kësaj fushe.
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Hyrje
Bimët mjekësore janë burimi më i pasur i medikamenteve per sistemin e mjekësisë tradicionale,
mjekësinë moderne, ushqyesëve farmaceutikë, suplementeve ushqimore, mjekësisë popullore,
ndërmjetës farmaceutik dhe grupe kimike për sintetizimin e medikamenteve sintetike. Bimët
aromatike janë burim i aromave, shijeve, kozmetikës, pijeve të shëndetshme dhe terpeneve. Bimët
mjekësore dhe aromatike (BMA) tregëtohen nga vendet në zhvillim tek ato të zhvilluara të pa
trajtuara. Pra praktikisht bëhet vetëm grumbullimi i tyre dhe jo përpunimi i mëtejshëm, i cili mund
të sillte të ardhura për vet vendin (Sukhdev Sëami Handa et al, 2008).
Shqipëria është e vendosur në Gadishullin Ballkanik dhe bën pjesë në zonën e Mesdheut. Si pjesë
e kësaj zone dhe për vetë pozicionin gjeografik të favorshëm, vendi ynë dallon për një bimësi të
pasur, me rreth 3250 lloje të ndryshme bimësh. Ky zhvillim i florës favorizohet nga larmia e madhe
të formave të relievit fushor, kodrinor, dhe malor, si dhe për klimën me ndryshime të theksuara.
Nga kjo bimësi kaq e shumëllojshme, mbi 300 lloje janë bimë aromatike e mjeksore, të cilat
përbejnë një burim të mirë ekonomik natyror të rëndësishëm, ende të pashfrytëzuar plotësisht
(Asllani, 2012). Flora aromtike-mjekësore e Shqipërisë është e përhapur nga Jugu deri në Veri, si
në në ultësirën perëndimore të Detit Adriatik, e deri në zonat më malore të vendit, dallohen jo
vetëm për larminë e madhe te formave dhe llojeve, por edhe për përmbajtjen e lartë të lëndëve
aromatike dhe farmakologjike. Bimët mjeksore të vendit tonë dallojnë për lëndët vepruese dhe për
vajrat esenciale të tyre. Këto bimë janë të njohura dhe të përmëndura, që nga kohet e lashta. Ato
janë përdorur gjerësisht në mjekësinë tradicionale dhe në kulinari (Ëolfang et al, 2014).
Aktiviteti i grumbullimit të bimëve aromatike-mjekësore përbën një ndër të ardhurat kryesore për
jetesën e familjeve të varfëra në zonat rurale. Ky është aktiviteti kryesor prej të cilit gjenerohen të
ardhura për jetesën e këtyre familjeve. Shumë fermerë kërkojnë që tokat e tyre me pjellori të ulët
ti mbjellin me bimë mjekësore, eterovajore e tanifere. Kjo do të ishte një zgjidhje mjaft e mirë
sidomos në zonat bujqësore të braktisura dhe të pamundura për t’u trajtuar nga mekanika bujqësore
dhe nga uji i vaditjeve. Studimi kimik i vajrave esenciale të bimëve mjekësore më të rëndësishme
të vendit tonë do të ishte një e dhënë mjaft me vlerë jo vetëm për personat që merren me mbledhjen,
kultivimin dhe grumbullimin e këtyre bimëve por edhe për industrinë farmaceutike që vitet e fundit
i ka kthyer sytë nga mjekësia tradicionale si një rrugë më e përshtatshme e trajtimit të mjaft
sëmundjeve për të cilat shkenca e ka të vështirë të japë zgjidhje. Bimët aromatiko-mjeksore
gjenden në gjendje natyrale në vendin tonë, por sasia e tyre ka rënë ndjeshëm vitet e fundit. Mjaft
specie janë bërë të rralla, janë të rrezikuara për shkak të humbjes ose modifikimit të habitatit, nga
mbishfrytëzimi, erozioni i tokës dhe faktorëve të tjerë. Në mjaft raste, për të marrë lulet, frutat apo
gjethet, bimët priten tërësisht ose shkulen. Kjo praktikë e gabuar ka sjellë pakësimin e tyre dhe ka
rrezikuar e zhdukjen e disa bimëve me vlera të mëdha. Mjafton të përmendim masivet me çaj mali
(Sideritis raeseri) të Lunxherisë, Çajupit, Sevasterit, Gramozit, Llogarasë etj, të cilët janë
degraduar nga ndërhyrjet e pakontolluara të njeriut. Ashtu si çaji i malit (Sideritis rasieri) është
paksuar ndjeshëm edhe salepi (Orkidanus mascula), sanza (Gentiana lutea), dëllinja e kuqe
(Juniperus oxycedrus), dëllinja e zezë (Juniperus communis), rigoni (Origanium vulgare),
trëndafili i egër (Rosa canina), murrizi (Crataegus monoggyna) dhe shumë bimë të tjera që
vazhdimisht kërkohen nga tregu.
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Figura 1. Salvia officinalis (Sherebela) e përhapur në të gjitha zonat e vendit tonë

Bimët mjekësore pasi grumbullohen nga banorët e zonave thahen në ajër në ambjente pa diell të
fortë që të ruajnë karakteristikat fiziko kimike. Këto bimë grumbullohen në pika grumbullimi të
cilat janë të përhapura thuajse në të gjitha qytetet kryesore të vendit tonë. Këto pika grumbulluese
një pjesë të bimëve i eksportojnë dhe një pjesë e tyre i përdorin si lëndë e parë për nxjerrjen e vajit
esencial.
Vajrat esencialë janë përzjerje shumë komplekse komponimesh organike të klasave të ndryshme
që nxirren nga bimët e ndryshme etero-vajore. Përbërësit e vajrave esencialë janë zakonisht
komponime me pikë vlimi nga 120-1500C dhe shumica e tyre janë shumë pak të tretshëm në ujë.
Këto veti bëjnë që vajrat esencialë të përftohen nga bimët ku ndodhen, kryesisht nëpërmjet proçesit
të distilimit me avull uji. Sot përdoren edhe metoda të tjera për nxjerrjen e vajrave esencialë, si
presimi dhe metoda e nxjerrjes me gaze superfluidë (dioksid karboni të lëngët). Distilimi me avull
uji, si metoda më e përdorur për nxjerrjen e vajrave esencialë por komponimet polare dhe
relativisht hidrofile të esencave nuk përftohen plotësisht nga bima. Komponimet me natyrë kimike
të paqëndrueshme si aldehidet, esteret etj. mund të pësojnë modifikime nën veprimin e
temperaturës, avullit të ujit dhe oksigjenit gjatë proçesit të distilimit.
Në përbërjen e vajrave esenciale gjenden mjaft klasa të komponimeve terpenoike (monoterpene
alifatike, monoterpene monociklike, monoterpene biciklike, monoterpene triciklike,
monoterpenoide aromatike, monoterpenoide të oksigjenuara, seskuitepene, etj) dhe klasave të tjera
organike (alkane, alkene, aldehide, ketone, alkoole, fenole, estere, etj). Në përgjithësi vaji esencial
i bimëve mjekësore është një përzierje e ndërtuar nga një numër shumë i madh i komponimeve të
mësipërme. P.sh. tek vaji esencial i sherebelës nga zona të ndryshme të vendit tonë numri i këtyre
komponimeve është më i madh se 120. Përcaktimi i strukturës kimike dhe sasitë në përqindje të
përbërësve të vajrave esencialë, realizohen me anë të teknikave të kromatografisë të gaztë. Kjo
teknikë mundëson ndarjen e një numri të madh komponimesh. Zakonisht përdoren kollona kapilare
jo-polare ose pak polare gjatësia e të cilave preferohet të jetë ≥ 25 m. Identifikimi i këtyre
komponimeve preferohet të realizohet me anë të spektrometrisë të masës (Andral et al, 2000;
Dafera et al 2002). Në shumë punime nuk mungojnë dhe teknika të tjera si GC/FID, HPLC/DAD,
etj të cilat realizojnë identifikimet e individëve kimikë tek vajrat esenciale bazuar në kohën e daljes
të tyre (Kovats 1999, Andral et al 2000).
2

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

Ky punim është realizuar në Laboratorin e Analizës Organike pranë Deaprtamentit të Kimisë,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës për periudhën 2014-2018. Janë marrë në studim 20 lloje bimësh
mjekësore nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Ato janë përzgjedhur që të jenë sa më përfaqësuese si
në përhapjen e tyre, në përdorim, ndryshimet kimike në kohë, etj. Është realizuar fillimisht
hidrodistilimi i tyre me anë të aparatit Klevengar të rekomanduar nga Farmakopea dhe më pas
analiza kimike duke përdorur teknikën GC/FID. Janë marrë në studim komponimet kryesore për
vajrat esenciale të secilës bimë. Ky identifikim është realizuar bazuar në krahasimin e kohëve të
daljes të komponimeve me kohët e daljes të komponimeve C6 – C20 që u përdor për përcaktimin
e indekseve të Kovatsit për kollonën VF-1ms (30m x 0.33mm x 0.25um). Duhet thënë se laboratori
ka një përvojë më shumë se 35 vjeccare në analizat e vajrave esenciale për bimët mjekësore të
vendit tonë. Ai ka shërbyer jo vetëm si qëndër e analizave të vajrave esencialë të vendit tonë por
edhe për analizat e bizneseve që eksportojnë vajrat esenciale. Kjo përvojë ka shërbyer si bazë për
identifikimin e saktë të individëve kimikë në vajrat esenciale të studjuar (Asllani 2012). Gjithashtu
është përdorur literatura bashkëkohore sidomos e publikuar nga autorë të viteve të fundit nga zonat
e Ballkanit dhe Mesdheut.

Figura 2. Kromatogramë e Pinus Alba, 1999
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KAPITULLI I
Bimët mjekësore dhe aromatike
1.1. Bimët mjekësore historia dhe përdorimi në botë
Përdorimi i bimëve mjekësore është po aq i vjetër sa edhe ekzistenca e vet njeriut. Që prej
lashtësisë për t’iu shpëtuar sëmundjeve njerëzit kanë kërkuar medikamente në natyrë. Fillimisht
përdorimi i MAPs ishte instikitiv sepse faktikisht nuk kishte informacion për të pasqyruar arsyet e
sëmundjeve ose se cila bimë duhej dhe se si do të përdorej për t’u kuruar, pra cdo gjë ishte vetëm
e bazuar tek eksperienca. Në ditët e sotme arsyet e përdorimit të një bime specifike për kurim, janë
zbuluar, kështu që përdorimi i bimëve mjekësore nuk është më empirik, por është i bazuar në fakte.
Megjithatë ulja e efikasitetit të medikamenteve sintetike dhe rritja e kundërshtive për përdorimin
e tyre bëjnë që përdorimi i medikamenteve natyrore të jetë ende i vlerësuar. Botimi më i vjetër që
pasqyron përdorimin e bimëve mjekësore si medikamente është gjetur në një pllake balte
Sumeriane, Nagpur, e cila daton përafërsisht 5000 vjet më parë. Në këtë pllakë përshkruheshin 12
receta për pregatitjen e medikamenteve duke referuar përdorimin e rreth 250 lloj bimëve, disa prej
të cilave me përmbajtje të lartë alkaloide siç është lulëkuqja, Hyoscyamus niger si dhe rrënjë
Mandragora etj (Biljana Bauer Petrovska, 2012).
Një shembull tipik i përdorimit të herëshëm të bimëve mjekësore është kafeina (ndoshta stimulanti
më i zakonshën në gjithë botën) e konsumuar si çaj ose kafe. Mjekimet me anë të bimëve
konsiderohen medikamente në çdo vend të botës, sepse ato modifikojnë kimikisht proçese jetësore
që mund të jenë terapeutike ose toksike (helmuese), kjo varet nga mënyra sesi ato përdoren.
Megjithatë diferenca midis medikamenteve dhe helmeve shpesh është cështje dozimi, cituar në
shekullin XVI nga Paracelsus (mjek i kohës). Përdorimi i bimës si rezultat i hollimit për të dhënë
të njëjtin efekt ose stimul në procese të caktuara metabolike kërkon dozim më të larte. Për shembull
efektin e një tablete kafeinë 200mg mund ta marrim nga përdorimi i 20g kafe duke qenë se
përqëndrimi i kafeinës në kafe është 1-2% (M. Spinella, 2001). Aktualisht në tregun ndërkombëtar
të ardhurat e përftuara nga produktet e derivuar prej bimëve është vlerësuar rreth $83 bilion (dollar
amerikan) në vit, dhe vazhdon të rritet. Gjithashtu ëshë vlerësuar se përafërsisht 25% e
medikamenteve moderne si dhe 60% e medikamenteve antitumorale janë të derivuara nga
produktet natyrore. Sipas Organizatës Botërore të shëndetit (WHO), midis 65% - 80% e popujve
që janë në zhvillim përdorin bimët mjekësore për mjekim. Përfitimi i produkteve të reja nga burime
natyrore është inkurajues sepse nga 300,000 specie bimësh që ekzistojnë në botë, vetëm 15% e
tyre është vlerësuar për përcaktimin e potencialit farmakologjik. Studimet kanë treguar efikasitetin
dhe rëndësinë e bimëve mjekësore në mbarë botën për shtete të cilat ndodhen në stade të ndryshme
zhvillimi. Dedikuar shpërndarjes së gjerë të përdorimit të bimëve mjekësore WHO ka publikuar 5
volume me monografi “Bimë mjekësore të përzgjedura” (Monographs on Selected Medicinal
Plants), prej vitit 1999 – 2010, këto monografi përmbajnë një listë speciesh me vlera mjekësore
dhe mënyrat e përdorimit të tyre (Rafael Melo Palhares et al, 2015).
4
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1.2. Bimët mjekësore në vendin tonë
Vendi ynë si vënd Mesdhetar ka një pozitë gjeografike të favorshme për një florë dhe faunë mjaft
të pasur. Ky zhvillim i florës favorizohet nga larmia e madhe të formave të relievit fushor,
kodrinor, dhe malor, si dhe për klimën me ndryshime të theksuara. Nga kjo bimësi kaq e
shumëllojshme me rreth 3250 lloje të ndryshme bimësh, mbi 300 lloje janë bimë aromatike e
mjeksore, të cilat përbejnë një burim të mirë ekonomik natyror të rëndësishëm, ende të
pashfrytëzuar plotësisht (Asllani, 2012). Flora aromtike-mjekësore e Shqipërisë është e përhapur
nga Jugu deri në Veri, si në në ultësirën perëndimore të Detit Adriatik, e deri në zonat më malore
të vendit, dallohen jo vetëm për larminë e madhe te formave dhe llojeve, por edhe për përmbajtjen
e lartë të lëndëve aromatike dhe farmakologjike. Bimët mjeksore të vendit tonë dallojnë për lëndët
vepruese dhe për vajrat esenciale të tyre. Këto bimë janë të njohura dhe të përmëndura, që nga
kohet e lashta. Ato janë përdorur gjerësisht në mjekësinë tradicionale dhe në kulinari (Ëolfang et
al, 2014).
Me termin bimë mjekësore kuptojmë të gjitha ato bimë të cilat në organet e tyre vegjetative dhe
riprodhuese përmbajnë përbërës kimik (aktiv) të cilat mund të çlirohen nga keto dhe futen në
pergatitjen e medikamenteve që përdorën për kurimin e sëmundjeve të ndryshme, përdoren në
kozmetikë, industrinë ushqimore dhe atë të lehtë (Daferara et al 2016; Dadaloglu et al 2014).
Përdorimi i bimëve mjekësore në kurimin e sëmundjeve të ndryshme është i vjetër sa edhe vetë
njerëzimi. Populli shqiptar ka traditë të mirë në përdorimin e bimëve mjekësore në kurimin e
sëmundjeve të ndryshme duke filluar nga plagët sipërfaqësre, problemet e frymëmarrjes, të traktit
digjestiv e deri tek sëmundjet që prekin sistemin nervor. Ka mjaft bimë që përdoren gjerësisht dhe
në ditët e sotme në formën e ccajit, të ekstrakteve të tyre, si kremëra, etj. Vlen të theksohet se
përdorimi i bimëve mjekësore në luftimin e problemeve shëndetësore është mjaft i preferuar sepse
këto kura thuajse asnjëherë nuk shkaktojë efekte anësore, gjë që është e zakonshme nga përdorimi
i medikamenteve farmaceutike. Në këtë studim ne kemi zgjedhur 20 lloje të bimëve mjekësore që
rriten në vendin tonë. Përzgjedhjen e këtyre bimëve e kemi bazuar në shpërhapjen e tyre, në
mënyrën e përdorimit të tyre, në kohë të ndryshme etj.
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Figura 3.. Shpërndarja e BMA-ve kryesore të Shqipërisë (Punoi: F.Pazari)
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Llojet e bimëve që janë marrë në studim janë:
➢ Bimë të cilës i përdoret e gjithë pjesa ajrore e saj
Sherebela (Salvia oficinalis)
Rigoni (Oregano vulgare)
Çaji i malit (Sideritis rasieri)
Lule basani (hyperum cuperforatum)
Lavandula (Lavandula angustifolia)
Timus (Thymus vulgaris)
Trumëza (Saturea montana)
Borziloku (Basilicum ocimum)
Rozmarina (Rosmarinus officinalis)
Mendre e egër (Mentha longifolia)
➢ Bimë të cilës i përdoret gjethja
Dafina (Laurus nobilis)
Mersina (Myrtus communis)
➢ Bimë të cilës i përdoren lulet
Njëmijë fletëshe (Achillea millefoglium)
Shtogu (Sambucus nigra)
➢

Bimë të cilës i përdoren frutat

Dëllinjëa e zezë (Juniperus communis)
Dëllinja e kuqe (Juniperus oxcycedrus)
➢ Bimë të cilës i përdoren rrënjët
Salepi (Orchis mascula)
Sanzi (Gentiana lutea)
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1.3. Të dhëna të përgjithshme për bimët mjekësore
1.3.1. Salvia officinalis (Sherebela)
Emërtimi shkencor: Salvia officinalis L.
Emërtime vendore: sherbelë, stërbelë, shërebelë, bedunicë, millo, mirocfakë, hamocfakë, dunic
mali
Karakteristika biologjike: Nën-shkurre shumëvjeçare
e zonës mesdhetare paramalore. Rritet e lartë nga 25-80
cm lartësi. Kamefit. Lulëzon në periudhën Maj-Korrik,
në varësi nga nënzona klima-tike ku gjëndet biotopi i
bimës. Pjalmohet më anë të insekteve. Përhapet me anë
të zogjëve dhe reshjeve.
Veçori botanike përcaktuese: Degët janë me seksion
katror. Kërcejtë njëvjeçarë janë të hollë, të butë, me ngjyrë hiri në krem, mbuluar me push të imët. Degët e
vjetra janë të shogëta, lëvorja me luspa ngjyrë hiri në
Figura 4. Sherebele, Mali i Krujës
kafe. Gjethet të përkundrejta, çiftpendore, eliptike-gjatësore në heshtake, të trasha, nga poshtë janë me push të dëndur ngjyrë hiri në argjënd, nga sipër
me nuancë të blertë. Lulet janë të vendosura në një kalli të rremë (3-8 lule). Kurorat janë dybuzore.
Kanë ngjyrë vjollcë në blu deri në rozë, rrallë e bardhë. Kupa në formë këmbane me gjatësi 10-15
mm, me 5 dhëmbë secila. Fryti përbëhet nga katër akene trekëndëshe. Farat janë të rrumbullakta,
sferike, me diametër rreth 2mm, me ngjyrë kafe të errët.
Përhapja gjeografike: Në toka gurishtore, që ngrihen mbi shkëmbinj karstikë gëlqerorë. Toka të
thata, të freskëta që shtrihen përgjatë zonës mesdhetare paramalore, nga bregdeti i Adriatikut deri
në bregdetin Jon. Takohet në lartësitë 150-1200 m mbi nivelin e detit gjatë pjesës perëndimore të
vëndit.
Të dhëna autekologjike: Lloj dritëdashës dhe gjysëm hijedashës. Toka që gjenden mbi
shkëmbenj karstikë gëlqerorë, me pH lehtësisht bazik deri në lehtësisht acid. Toka mesatarisht të
thata e të frekëta. Lloj mezokserofil.
Pjesët që vilen: Buqetat me gjethe
Periudha e vjeljes: Vjelja e parë bëhet në periudhën 15 Qershor-15 Korrik, ndërsa vjelja e dytë
në përiudhën 15 Shtator-15 Tetor. Vjeljet e buqetave bëhet kur gjethja është pjekur, ka marrë
ngjyrën gri në argjënd dhe lëshon dyllë në gishta gjatë vjeljes së saj.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Korren me drapër buqetat me gjethet e reja të bimës (nje
buqetë ka 3-8 gjethe). Buqetat grumbullohen në një trastë që vjelësi e mban me vete. Buqetat e
grumbulluara shkarkohen në thasë të mëdhej (hararë) në pikat e grumbullimit të cilët transportohen
me kafshë ngarkese ose me mjete transporti për në vëndet e tharjes.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e gjetheve të sherebelës bëhet në vënde të sheshtë, të hijezuar,
që ajrosen vazhdimisht dhe janë të mbrojtur nga plu-hurat, tymërat dhe nga ndotjet e kafshëve e të
shpendëve. Për shtrojë rekomandohet të përdoret beze e pastër dhe jo plastmas. Pas tharjes gjethet
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pastrohen nga fijet e barishteve, nga kërcejtë dhe nga lëndët e huaja. Ambalazhohen në thasë bezeje
të cilët sistemohen në dysheme druri të ngritur 10-20 cm mbi tokë.
Përdorime dhe veçori: Në industrinë kozmetike, esenca e gjetheve përdoret si aromatizues i
parfumëve dhe i sapunëve. Në industrinë kulinare përdoret si erëz në gatesat e shumllojshme me
mish. Sherebela ka veti astringjente, antiseptike, aromatike, karminative, estrogjenike,
antisudorifike, tonike, stimulante, stomaçike, emenagoge, antispazmodike, febrifuge, rezolutive,
cikatrizante. Kuron çr-regullimet nervore, marrjemendjen, të fikëtit, gjëndjet depresive. Stimulon
të gjithë organizmin, rregullon sekrecionet e rrugëve të tretjes, qetëson diarrenë për shkak të vetisë
rrudhëse, rregullon fluksin menstrual dhe qetëson reaksionet e dhimbshme duke luftuar
çrregullimet që sjell menopauza. Kombinimi i vetive antiseptike, qetësuese dhe rrudhëse e bëjnë
ideale për thuajse të gjithë tipet e pezmatimeve të fytit dhe të përdorur gjerësisht për gargara.
Përdoret gjithashtu për ulçrat e gojës dhe të mishrave të dhëmbëve (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.2. Origanum vulgare (rigoni i kuq)
Emërtimi shkencor: Origanum vulgare L.
Emërtime vendore: çaj mali, çaj i egër, rigon i kuq
Karakteristikat biologjike: Bimë shumëvjeçare që rritet e lartë nga 30-80 cm, hemikriptofite.
Lulëzon në muajt Korrik-Shtator.
Veçori botanike përcaktuese: Erë e fortë. E gjithë bima ka
në shumicën e rasteve ngjyrë të kuqërremtë në vjollcë,
mbulohet nga qime. Kërcelli katror, i degëzuar, mund të
rezistojë gjatë dimrit në gjëndje të tharë. Gjethet të
përkundrejta, palët e të cilave këputen në anën e djathtë, me
bisht, ovale, të gjëra mbi 15 mm, të pajisura me dhëmbë të
vegjël. Sythat boshtorë sqetullorë janë të zhvilluar. Lulet rozë
të vendosura në kalli katërkëndorë që ng-jan me një korimbë.
Braktet me nuancë vjollcë e tej-kalojnë kupën e cila është si
një tub me 5 dhëmbë pothuaj të njëjtë, pa qime.
Përhapja gjeografike: Gjendet mjaft e përhapur, më rrallë
në rajonin perën-dimor. Takohet deri në lartësitë 1800 m mbi
Figura 5. Rigon I kuq, Mokërr, Pogradec
nivelin e detit duke filluar nga kati kodrinor deri në brezin e
poshtëm të katit nën-alpin.
Të dhëna autekologjike: Lloj dielldashës ose gjysëm hijedashës. Shkon në toka të pasura në baza,
me pH bazik ose lehtësisht acid. Toka gurishtore gëlqerore, mjaft të thata. Lloj mezokserofil.
Veçori dalluese: neutrokalcikol mezokserofil.
Pjesët që vilen: Gjethet dhe majat lulore
Periudha e vjeljes: Korrik-Shtator, në periudhën e lulëzimit të plotë
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Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Bimët korren me draper dhe me to bëhen tufa të vogla të
cilat lidhen me fije bari të forta. Tufat vendosen në drejtim të ndërkëmbyer në një anë thesi dhe
transportohen për në mje-diset e tharjes
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e tufave të rigonit të kuq bëhet mbi një rrjetë të shtrirë najloni,
në një vend të ajërosur, në hije. Pas tharjes tufat kqyren me kujdes, pastrohen nga fijet e barishteve,
ambalazhohen në thasë bezeje, etiketohen dhe magazinohen në mjedise të mbrojtur dhe pa
lagërshtirë. Nëse tregu e kërkon prodhimin të shkoqur atëherë tufat e thara do t’i nënështrohen
proçesit të shirjes me shkop me qëllim që të ndahen gjethet dhe lulet nga kërcejtë e bimëve.
Përdorime dhe veçori: Bimë me erë të këndëshme që përdoret si erëz në përgatesat ushqimore.
Vetitë kryesore janë ato tonike, stimulante, stomaçike, diuretike, purgative dhe antispazmodike.
Rigoni i kuq ndihmon për qetësimin e gazrave dhe nxit rrjedhjen e tëmthit. Duke qenë tejet
antiseptik, mund të përdoret për trajtimin e proble-meve respiratore të tilla si kollat, tonsilitet,
bronkitet dhe azma. Konsiderohet si nxitës i dobishëm i men-struacioneve. Vaji i holluar mund të
përdoret nga jashtë për dhembjen e dhëmbëve ose kyçeve (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.3. Sidieritis raeseri L (Çaji i malit)
Emërtimi shkencor: Sidieritis Syriaca L, Sideritis raeseri
Emërtime vendore: çaj mali,
Karakteristikat biologjike: Bimë shumëvjeçare që rritet e
lartë deri në 50 cm. Lulëzon në muajt Qershor-Korrik.
Veçori botanike përcaktuese: Bima është e mbuluar me push
ngjyrë gri. Kërcenjtë mbarojnë me shumë lule të verdha,
gjethet janë gjatore të plota.
Përhapja gjeografike: Kryesisht rritet në Shqipërine e jugut
dhe gjendet mbi lartësinë 900m, kryesisht në toka shkëmbore
dhe pranë kullotave.
Të dhëna autekologjike: Preferon toka gëlqerore, është bimë
Figura 6. Çaj mali, Llogora, Dukat
dielldashëse
Pjesët që vilen: Përdoret e gjithë bima e vjelë gjatë kohës së
lulëzimit
Periudha e vjeljes: Periudha e lulëzimit të plotë të bimës, Qershor-Korrik
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Bimët korren me draper dhe me to bëhen tufa të vogla të
cilat lidhen me vetë kërcellin e bimës.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Bima e vjelë thahet pa praninë e diellit dhe në mjedise pa lagështirë.
Përdorime dhe veçori: Essenca e cajit të malit është pak e studiuar dhe nuk ka të dhëna për
rëndësinë dhe përdorimet e tij, por tradicionalisht është përdorur si pije në vendin tone (GIZ, 2013;
Asllani.U,2004).
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1.3.4. Hypericum Perforatum (Lule basani)
Emërtimi shkencor: Hypericum perforatum L.
Emërtime vendore: lule basani, agurdhusë e shpuar, balç, baç, bar i të premit, lule maji, balq, lulja
e gjakut
Karakteristikat biologjike: Bimë barishtore shumëvjeçare që rritet e lartë 25-100 cm.
Hemikriptofite. Lulëzon në periudhën Maj-Korrik. Autogame.
Veçori botanike përcaktuese: Bimë pa push me
kërcell nëntokësor të drunjtë. Kërcell i drejtë i
fortë, i rrum-bullakët, me dy qoshe te dala mjaft të
dukëshme. Gjethe pa bisht, eliptike ose lineare, pa
finesë, më të qarta në faqen e poshtëme, të gjitha
me lobet e pikëluara me gjëmdërra të përshkueshme nga drita dhe anëve me pika të zeza. Lule
të mëdha, me ngjyrë të verdhë intensive (diametri
2.3-3.5 cm), të vendosura në panikula të gjëra.
Nën-petla me majë të mrehtë, të pikëluara me të
zezë, pa qime. Petla të pikëluara me të zezë,
disimetrike, të dhëmbë-zuara vetëm në njërën anë.
Figura 7. Lule basani, Shalë, Dukagjin
Kapsulë ovale, shumë më e gjatë se kupa.
Përhapja gjeografike: Shumë e përhapur, më pak në rajonin mesdhetar. Takohet deri në lartësitë
2000 m mbi nivelin e detit, nga kati kodrinor gjer në katin nën-alpin, nga zona e ullirit gjer në
zonën e ahut.
Të dhëna autekologjike: Lloj dielldashës ose gjysëm-hijedashës. Toka pak a shumë të pasura me
baza, pH neutral ose lehtësisht acid. Toka lymore (ranore ose gurishtore), mjaft të thata deri të
freskëta. Lloj mezokserofil në mezofil. Veçori dalluese: neutroklin me amplitudë të gjërë.
Pjesët që vilen: Majat e lulëzuara
Periudha e vjeljes: Gjatë periudhës së lulëzimit, kur lulet nuk kanë çelur të gjitha por një pjesë e
tyre (50%).
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Pjesët mbitokësore të bimës korren me drapër në gjatësinë
30 cm dhe lidhen në tufa të cilat sistemohen në një anë thesi dhe transportohen për në pikën e
grumbullimit. Nuk duhet të korren 30% e popullatës së bimëve.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e bimëve të korrura duhet të bëhet në vënde të ajërosur pa
lagështirë, që janë të mbrojtur nga pluhurat, nga ndotjet e kafshëve e të shpendëve, vazhdimisht
në hije. Për shtrojë përdoret vetëm beze e pastër. Pas tharjes kërcejtë lulorë pastrohen nga fijet e
barishteve, nga bimët që kanë lule me ngjyrë kafe të errët apo nga lëndët e huaja. Bimët e thara
sipas treguesit të standardit (10% lagështirë), ambalazhohen në thasë bezeje të etiketuar më parë.
Thasët vendosen në rafte të ngritur nga toka, në vënde të mbrojtur, të ajërosur dhe pa lagështirë.
Përdorime dhe veçori: Bima është stimulante, digjestive, diuretike dhe vulnerare (GIZ, 2013;
Asllani.U,2004).
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1.3.5. Lavandula angustfolia (Lavandula)
Emërtimi shkencor: Lavandula angustfolia, Lavandula vera
Emërtime vendore: Lavanda
Karakteristikat biologjike: Lavanda është një shkurre që mbahet nën kulturë nga 8-10 vjet por
mund të shkojë deri në 15 vite jetë. Lartësia e saj arrin nga 50-120 cm. Lulëzon nga qershori deri
në fund të korrikut.
Veçori botanike përcaktuese: kërcejtë e bimës janë të drunjëzuar nga poshtë dhe lartë janë
barishtorë të mbuluar nga një push i bardhë. Gjethet janë të ngushta me ngjyrë të blertë të përhimtë.
Kurora e lules shkon nga 10-12mm me ngjyrë bojë qielli deri në vjollcë, që varet përgjithësisht
nga varieteti.
Përhapja gjeografike: Në vendin tonë
gjendet përgjithësisht në Shqipërinë e
mesme ku fillimisht është kultivuar
prane kopshtit botanik në vitet 19561957.
Të dhëna autekologjike: Habitati tipik i
kultivimit dhe gjetjes së lavandulës janë
zonat e ngrohta dhe ato subtropikale
Pjesët që vilen: Përdoren vetëm lulesat
e korrura pas lulëzimmit të plotë të bimës
Periudha e vjeljes: Periudha e lulëzimit
të plotë të bimës fundi i korrikut
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes:
Mblidhet vetëm kurora e bimës,
Figura 8. Lavanda, foto e marre nga web, www.healthline.com
këshillohet këputja me dorë për të mos
dëmtuar bimën
Përpunimi i pjesës së vjelë: Lulesat e mbledhura thahen në dhoma pa praninë e diellit dhe ruhen
më pas deri në përdorim në mjedis pa lagështirë.
Përdorime dhe veçori: Esenca e lavandulës ka një përdorim shumë të gjerë ne fushen e
produkteve kozmetike si tek parfumet apo kremrat dermatologjikë, por nuk duhet të harruar që
paraqet edhe rëndësi edhe në mjekësinë tradicionale për shkak tëe vetive diuretike, stimulante,
spazmolitike etj (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.6. Thymus vulgaris (Timusi)
Emërtimi shkencor: Thymus vulgaris
Emërtime vendore: Timus, zhumbricë
Karakteristikat biologjike: Bimë barishtore me kërcell zvarritës 30-40cm që
lëshon degë të ngritura përpjetë me lartësi 10-30cm.
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Veçori botanike përcaktuese: Gjethet e plota dhe
lulet e vogla ngjyrë trëndafili. Periudha e lulëzimit:
Prill-Maj. Periudha e lulëzimit është shumë e
shkurtër, madje këto bimë çelin lule pa zhvilluar
masën e tyre vegjetative.
Përhapja gjeografike: Takohet kudo kryesisht në
vëndet e kullotave barishtore
të zonës së ulët si dhe në brezin e kullotave verore.
Të dhëna autekologjike: Preferon vënde të thata
gurore.
Pjesët që vilen: E gjithë bima.
Periudha e vjeljes: Maj-Shtator.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Kërcejtë e
Figura 9. Thymus vulgaris, foto e marre nga web,
bimëve korren me drapër dhe futen në thasë të
en.wikipedia.org
mëdhej duke i ngjeshur lehtë për t‘i transportuar në
ambjentet e tharjes. Nuk lejohet shkulja e bimës. Nga pikëpamja biologjike, duhet të lihet i
paprekur minimum i popullatës (1/3 e bimëve) si dhe 70% e gjetheve të bimës.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Bimët e vjela hapen për t‘u tharë në vënde të hapur në hije ku
qarkullon ajri. Pas tharjes së plotë, bimët shkoqen duke u shirë me një shufër druri dhe pastaj me
dorë u merren sasitë e mbetura të gjetheve dhe luleve. Pas ndarjes së plotë të produktit ky i fundit
pastrohet edhe një herë nga kërcejtë e mbetur apo lëndët e huaja dhe futet në thasë bezeje të pastër
për të ruajtur cilësinë.
Përdorime dhe veçori: Esenca e timusit ka veprim të fortë antiseptik dhe antimicrobial, ndikon
në uljen e dhimbjeve të reumatizmës si dhe në industrinë ushqimore për aromatizimin e perimeve
të konservuara (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.7. Satureja montana (Trumëza)
Emërtimi shkencor: Satureja montana
Emërtime vendore: Trumza e malit
Karakteristikat biologjike: Shkurre shumë-vjecare me lartësi të kërcejve nga 10-70cm.
Veçori botanike përcaktuese: bima është e drunjëzuar në
bazë me kërcej të imët të veshur me push ose qime. Gjethet
heshtake ngjyrë jeshile pak e hapur. Lulet të bardha. Çelin në
periudhën Qershor-Shtator.
Përhapja gjeografike: Është një bimë e zakonshme e florës
tonë pra gjene nga jugu në veri e nga lindja në perëndim në
trevat shqiptare.
Të dhëna autekologjike: Rritet në masive të kufi zuar ku
formon dëndësi të madhe në numer bimësh siç janë faqet rrëzë
maleve, skarpatet e përrejve, vëndet zhavorrina, rrungajat
çakullore dhe shkëmbejtë gëlqerorë. Shkon deri në lartësinë
13

Figura 10. Satureja montana,
en.wikipedia.org
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1200m mbi nivelin e detit. Preferon kryesisht shullanët shkëmborë dhe gurishtorë qe i rreh dielli
gjatë ditës.
Pjesët që vilen: gjethet (Satureja montana folium).
Periudha e vjeljes: Qershor-Shtator gjatë periudhës së lulëzimit.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Bimët korren me drapër në gjatësi 10-15cm kur bima është
në lulëzim të plotë. Duhet që 30% e popullatës të mos preket! Më pas futen nëpër thasë dhe
transportohen në shtëpi ku hapen për t’u tharë në vënde pa hijezuara, të ajrosur dhe të pastër.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Pas tharjes, bimëve u shkoqen gjethet së bashku me lulet. Në këtë
rast puna bëhet me dorë. Teknika e përpunimit rekomandon shirjen e bimëve të thara me shufër
druri deri në veçimin e plotë të gjetheve dhe luleve. Pas kësaj bëhet pastrimi nga kërcejtë e vegjël
me anë të një shoshe enkas për këtë qëllim.
Përdorime dhe veçori: Ka një përdorim të gjerë në industrinë ushqimore sidomos në atë të pijeve
si tonik. Si dhe për trajtimin e atonive gastrite (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.8. Ocimum basilicum (Borziloku)
Emërtimi shkencor: Ocimum basilicum L
Emërtime vendore: Borziloku
Karakteristikat biologjike: Është bimë barishtore një vjecare me kërcell katërkëndëshqë shkon
deri në 50cm. lartësia e kërcellit mund të shkojë deri në 90cm dhe me një trashësi deri ne 18mm.
Veçori botanike përcaktuese: Gjethet e borzilokut janë vezake të pajisura me bisht dhe të
rrudhura nga buzët. Gjethet janë të vendosura kundrejt njëra tjetrës me ngjurë të gjelbër të hapur.
Lulet e borzilokut janë të bardha të vendosura në kallinj të përbërë nga qerthuj.
Përhapja gjeografike: bima e borzilokut është një bimë e kultivuar pothuajse në cdo familje.
Prejardhja e farës nga vende të ndryshme ka bërë që në shqipëri të gjenden kultivarë të ndryshëm.
Të dhëna autekologjike: Për kultivimin e bimës preferohen tokat bujqësore është bimë diell
dashëse dhe gjendet në gjithë territorin shqiptar.
Pjesët që vilen: Përgjithësisht si për përdorimin në kulinari ashtu edhe për përfitimin e esencave
vilen gjethet e bimës të cilat përdoren sin ë formën e tyre të sapo vjelë po ashtu edhe të thata.
Periudha e vjeljes: Bima lulëzon në periudhën QershorKorrik, por pas korrjes së parë nga 30-40 ditë bima lulëzon
sërish në periudhën Gusht- Shtator.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Preferohet që bima
të mblidhet me gërshërë të posacme në mënyre që most ë
dëmtohet për lulëzimin e dytë të saj.
Përpunimi i pjesës së vjelë: kërkohet kujdes gjatë
mbledhjes në mënyrë që të bëhet përzgjedhja e mirë e
gjethes duke qenë se esenca e borzilokut përftohet nga
ekstraktimi direkt i gjetheve të njoma.
Përdorime dhe veçori: Përvec përdorimit në kulinari si
aromatizues esenca e borzilokut përdoret gjerësisht në
fushën e kozmetikës dhe parfumerisë në përfitimin e
Figura 11. Borziloku, sq.wikipedia.org
kremrave pomadave dhe parfumeve të tipit oriental.
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Megjithatë bima ka edhe përdorim në mjekësinë tradicionale për të qetësuar spazmatme origjinë
nervore, pagjumësinë, ankthin (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.9. Rosmarinus officinalis (Rozmarina)
Emërtimi shkencor: Rosmarinus officinalis L
Emërtime vendore: Rosmarina
Karakteristikat biologjike: Rozmarina është një shkurre me shumë degë që arrin deri në lartësinë
1-2m.
Veçori botanike përcaktuese: Gjethet janë vizake lëkurore të gjera deri në 4mm, nga sipër me
ngjyrë të blertë ndërsa nga poshtë ngjyrë argjendi. Lulet kanë ngjyrë të kaltër deri në vjollcë.
Lulëzon nga Janari deri në vjeshtë, por lulëzimin e plotë e ka në pranëverë.
Përhapja gjeografike: Rozmarina nuk është pjesë e florës
spontane të vendit tonë, por është kultivuar prej vitesh ne trevat
shqiptare, për qëllime zbukurimi.
Të dhëna autekologjike: Kultivohet në toka bujqësore
Pjesët që vilen: Për përdorim farmaceutik përdoren gjethet e
thara por mund të përdoren edhe degëzat.
Periudha e vjeljes: Në kohën e lulëzimit të plotë përgjithësisht
në fundin e pranverës dhe gjatë verës.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Në kohën e lulëzimit të
plotë mblidhen gjethet e bimës, ne disa raste priten dhe kërcejtë
me gërshërë të posacme për të evituar dëmtimin e bimës.
Figura 12. Rozmarinë në lulëzim,
Përpunimi i pjesës së vjelë: Bima mund të ekstraktohet e njomë
en.wikipedia.org
(sapombledhur), në rast se duhet të përftohet ekstrakt për qëllim
farmaceutik bima duhet të thahet në hije pa lagështirë.
Përdorime dhe veçori: esenca e rozmarinës ka përdorim të gjerë në farmaceutikë, në industrinë e
sapunit, parfumeri dhe industrinë ushqimore. Gjithashtu ka veti antiseptike kundër infeksioneve
ose si relaksues tonik (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.10. Mentha longifolia (Mendra e egër)
Emërtimi shkencor: Mentha longifolia L
Emërtime vendore: Mendra e egër, Mëndre kali
Karakteristikat biologjike: Bimë barishtore shumë
vjecare me kërcej të fuqishëm i cili në afërsi të rrënjës
drunjëzohet arrin nga 30-100cm lartësi.
Figura 13. Mendra e egër, en.wikipedia.org
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Veçori botanike përcaktuese: Gjethet i ka vezake poshuajse pa bisht dhe shumë të dhëmbëzuara
me ngjyrë të blertë. Lulet i ka në ngjyrë të bardhë deri në vjollcë të hapur. Lulëzon nga QershoriNëntor periudhë gjatë të cilës arrihet edhe frutifikimi.
Përhapja gjeografike: Përdorimi i gjerë në kuzhinën tradicionale shqiptare ka sjellë kultivimin e
bimës prej shumë qindra vitesh të nenexhikut. Megjithatë bima mund të gjendet në edhe e egër në
zonën perëndimore të trevave tona.
Të dhëna autekologjike: Kultivimi i nenexhikut nuk kërkon toka shumë të pasura mund të gjendet
edhe në zona gurore ku ka rrezatim të diellit, kur është e kultivuar përdoren toka bujqësore jo
shumë pjellore.
Pjesët që vilen: Vilet e gjithë pjesa ajrore e bimës, kërcelli, gjethet dhe lulet
Periudha e vjeljes: Zakonisht vjelja bëhet gjatë verës në periudhën Qershor-Korrik
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Bëhet korrja e bimës me drapër në mënyrë të kujdesshme
që mos të shkulet bima.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Pas mbledhjes është e nevojshme që bima të thahet në mënyrë të
shpejtë sepse bima fillon të nxihet dhe humbet vlerat. Këshillohet që të thahet në hije ose në dhoma
të posacme ku temperatura të arrijë deri në 40˚.C
Përdorime dhe veçori: Esenca e nenexhikut përdoret kryesisht në industry si aromatizues i
karameleve, pastave të dhëmbëve ose të dezinfektantëve të gojës, por mund të përdoret edhe në
terapitë mjekësore si spazmolitik i muskujve intestinal (GIZ, 2013; Asllani.U, 2004).

1.3.11. Laurus nobilis (Dafina)
Emërtimi shkencor: Laurus nobilis L.
Emërtime vendore: dafinë, dafne, dhafnë, lar, lur, luvar.
Karakteristikat biologjike: Shkurre, e cila në kushte
të mira stacionare rritet si dru me lartësi nga 10-15m
dhe
diametër
40-50
cm.
Mezofanerofite,
gjethembajtëse. Lastarizon fuqishëm. Lloj dioik, që
lulëzon në periudhën Mars-Maj. Pjal-mohet nga
insektet dhe përhapet nga zogjtë e kafshët.
Veçori botanike përcaktuese: Bimë me erë të mirë,
pa push, e gjelbër. Kër-celli, degët dhe gjethet janë të
Figura 14. Dafinë, Tiranë
ngritura përp-jetë. Lëkura është e zezërrëme. Gjethet të
ndërkëmbyera, të lëkurta, të qëndrueshme, me bisht të shkurtër, të gjelbëra me shkëlqim nga sipër,
më të zbehta dhe me gjendra nga poshtë, me valëzime gjatë buzëve. Lulet me bisht të bardhë në të
kafejtë, të bashkuara në 4-6 ombrella të vogla të cilat qëndrojnë në bishta të përbashkët që dalin
nga sqet-ullat e gjetheve. Në bazën e çdo ombrelle ka brakte në formë lëfostre me ngjyrë kafe.
Lulet dioike, të bardhërëme, me erë të mirë. Rreth-lulja petëlore me 4 ndarje të njëjta që bien. Ka
8-12 thekë. Fryti është një drupë elipsoide me ngjyrë të zezë i cili përmban vetëm një farë. Piqet
në muajin Tetor.
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Përhapja gjeografike: Gjendet si lloj spontan në zonën e shkurreve mesdhetare gjethembajtëse.
Ndjek faqet e thepisura të lug-inave shkëmbore të lumenjëve malorë, të bregut të detit në pjesën
jugperëndimore të vëndit
Të dhëna autekologjike Parapëlqen vendet me dimër të butë. E toleron hijen. Haset në toka të pasura në baza me një shtresë humusore. pH pranë vlerës neutrale. Shkon në toka me shtresa të trasha
që vijnë nga alterime të ndryshme koluvionale ose aluvionale. Lloj me amplitudë të gjërë në
drejtim të rezervave ujore në tokë dhe të bilancit hidrik në të. Veçori dal-luese: lloj me amplitudë
të gjërë.
Pjesët që vilen: Gjethet
Periudha e vjeljes: Nëntor-Shkurt
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Degëzat dyvjeçare priten me gërshërë të posaçme ose me
thikë të mprehtë. Ato grumbullohen në një anë thesi dhe transportohen për në pikën e grumbullimit
për t’u futur në thasë të mëdhej (hararë) të cilët shpihen në mjediset e përpunimit.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e degëzave të prera bëhet në mjedise të posaçme (hangar,
tëndë, koçek ose papafingo). Degët e prera shkohen si vergje në fije metalike të forta dhe varen
nëpër tavane ose anës mureve për t’u tharë sa më shpejt. Pas tharjes teknike (lagështira 10%)
gjethet rishikohen duke eliminuar ato me ngjyrë të pan-atyrshme, të dëmtuara prej insekteve të
ndryshëm ose nga lëndë të huaja që mund të jenë rastësisht me to. Masa e gjetheve të
standardizuara ambalazhohet në thasë të rinj bezeje, të etiketuar më parë sipa kërke-save të
blerësve. Thasët vendosen në rafte druri të ngritur mbi sipërfaqen e tokës, në vënde të mbrojtur e
të ajërosur.
Përdorime dhe veçori: Gjethet përdoren në kuzhinë për gatime të ndryshme me mish dhe peshk.
Gjethet dhe frutat janë antiseptikë, sedativë, stimulant, sudorifik, karminativ, emenagog dhe përdoren kryesisht për të trajtuar çrregullimet e aparatit tretës të sipërm dhe lehtësimin e dhembjeve
të artri-tit. Kur përdoren në gatim, gjethet nxisin tretjen dhe përvetimin e ushqimit. Vaji që nxirret
nga kokrrat e dafinës shëron mrekullisht kyçat që dhëmbin. Një lloj përgatese (ti-zanë) nga gjethet
e dafinës bën të mundur lehtësimin e dukshëm të tretjes së ushqimit dhe shërimin e sëmundjeve të
stomakut. Dru me erë të këndëshme, e si shkurre përdoret për gardhime ‘të gjallë’ për të mbrojtur
kulturat bujqësore nga erërat e dëmshme. Lloj i kultivueshëm kudo në mjediset urbane, në parqet
e shlodhjes, pranë shtëpive të banimit dhe në sipërfaqe të mëdha për prodhimin e gjethes së kërkuar
nga tregjet (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).
1.3.12. Myrtus comunis (Mersina)
Emërtimi shkencor: Myrtus comunis L
Emërtime vendore: Mersina
Karakteristikat biologjike: Është një shkurre ose pemë e vogël që arrin deri në 5m lartësi.
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Veçori botanike përcaktuese: Gjethet e mersinës
janë të përkundrejta me gjatësi deri në 30mm dhe
gjerësi deri në 10mm, me bisht të shkurtër dhe në
formë vezake. Lulet i ka të bardha me kurorë pesëdhëmbëshe. Frutet janë rruzullore deri vezake, me
ngjyrë blu në të zezë, me shije të ëmbël dhe aromë të
këndshme. Bima lulëzon nga Qershori-Gusht, ndërsa
frutet piqen në Nëntor.
Përhapja gjeografike: Mersina është një bimë
mesdhetare dhe në trevat shqiptare ndeshet në zonat
bregdetare, por edhe në afërsi të luginave të lumenjëve.
Figura 15. Frutet e mersinës, en.wikipedia.org
Të dhëna autekologjike: rritet përgjithësisht në toka
shistoze por gjendet edhe në toka ranore e gëlqerore.
Pjesët që vilen: Mund të shfrytëzohet e gjithë bima, gjethet lulet dhe frutet shfrytëzohen për
esenca, por mund të përdoren lëkura e drurit dhe degët për të përftuar ekstrakt tanini.
Periudha e vjeljes: Vjelja bëhet në bazë të asaj që do të shfrytëzojmë nga bima, gjethet mund të
merren përgjithësisht gjatë gjithë vitit, ndërsa lulet gjatë periudhës së lulëzimit dhe frutat kur janë
pjekur plotësisht.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Vjelja bëhet me gërshërë të posacme në rast të marrjes së
kërcejve, ndërsa gjethet, lulet dhe frutat mund të mblidhen me dorë.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Përgjithësisht ekstraktet në shkallë industrial përdorin bimën e njomë
të sapo vjelë, por edhe mund të përdoret edhe e thatë.
Përdorime dhe veçori: esencat e mërsinës knë përdorim në parfumeri, kozmetikë dhe terapeutikë.
Mund të përdoret gjithashtu për të luftuar infeksionet pulmonare stimulimin e traktit tretës si dhe
në mjekimin e infeksioneve urogjenitale (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.13. Achillea millefolium (Lulja njëmijëfletëshe)
Emërtimi shkencor: Achillea millefolium L.
Emërtimet vendore: Lulebardha, Lule xhize
Karakteristikat biologjike: Bimë barishtore që rritet deri
në 80 cm.
Veçori botanike përcaktuese: Kërcelli i drejtë, i hollë,
pa degëzime, lulet të bardha të vendosura në kaptina si
ombrellë, gjethet ngjyrë jeshile në gri. Lulëzon në
periudhën Qershor-Nëntor.
Përhapja gjeografike: Eshtë shumë e përhapur në
masivet malore në livadhe dhe në disa raste në pyje.
Takohet duke filluar qysh në zonat e ulëta (500-600m mbi
nivelin e detit) dhe arrin deri në lartësitë malore 2400m
mbi nivelin e detit.
Figura 16. Lule njëmijë fletëshe
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Të dhëna autekologjike: Rritet dhe zhvillohet mirë në toka me pjellori të dobët, me përbërje të
mesme. Kjo bimë i reziston shumë thatësirës dhe si e tillë i përshtatet tokave të thata, të zhveshura.
i reziston gjithashtu ngricave, megjithatë preferon zonat e ulta malore.
Pjesët që vilen: Kërcelli me gjethe dhe lule
Periudha e vjeljes: Pjesa mbitokësore gjatë periudhës Qershor-Shtator, ndërsa për lulet Qershor,
Korrik dhe Gusht, kjo në varësi të zonës së grumbullimit.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Lulesat mbli-dhen gjithmonë në fazën që nuk kanë zënë
farë. Bishti i tyre pranohet në gjatësinë 2cm. Kur kërkohet si bar (herba), kërcejtë duhen prerë deri
në gjatësinë 25cm, me lule e pak gjethe. Gjatë prerjes përdoren mjete si thika ose gërshërë. Nuk
duhet të preket 30% e luleve për çdo bimë dhe 20% e të gjithë bimëve. Nuk lejohet shkulja e bimës
nga toka.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Për prodhimin organik, nuk duhet të vilet në livadhe dhe pranë
parcelave të kutivuara për të shmangur ndotjen nga bagëtia ose pesticidet e përdorura në bujqësi.
Prodhimi i mbledhur hapet për t’u tharë në sasi të vogla dhe në mjedise me hije, me ajrim të plotë
dhe i mbrojtur nga pluhurat apo kafshët dhe shpendët shtëpiake. Tharja në tharës të posaçëm
lejohet deri në temperaturë 40°C. Pas tharjes ajo futet e sistemuar me dorë në thasë letre ose bezeje
të pastër dhe vendoset në trina druri larg nga çdo lloj lagështie.
Përdorime dhe veçori: Hemoragjitë e brendshme, kolagog, spazmalitik, aperitiv etj (GIZ, 2013;
Asllani.U,2004).
1.3.14. Sambucus nigra (Shtogu)
Emërtimi shkencor: Sambucus nigra L
Emërtime vendore: shtog, shtok
Karakteristikat biologjike: Shkurre ose dru i vogël që
rritet i lartë nga 2-10 m, mikro- deri në mezofanerofite.
Gjetherënës. Jetëgjatësia deri në 100 vjet. Lëshon
këmbëza nga rrënjët dhe llastari-zon te qafa e kërcellit.
Dyseksore. Lulëzon në Qershor-Korrik. Pjalmohet me anë
të insekteve dhe përhapet nga kafshët
Figura 17. Lule shtogu, Slovë, Dibër
Veçori botanike përcaktuese: Trung i përkulshëm,
shpesh i shtrëmbër. Lëvorja fillimisht ngjyrë gri, e hollë
dhe me kathe, më vonë bëhet gri-bezhë, me luspa, e zgavëruar. Degët e reja me palcë të bardhë.
Mbi sipërfaqen e lëkurës ka lenticela (njolla poroze) të shumta. Sythat ngjyrë kafe, ovoidë-me
majë, me 4-5 lë-fostra; gjethet të përkundrejta, të përbëra nga 5-7 gjethëza ovale, me majë fundore
të gjatë e të hollë, me dhëmbëza anash, me pak push mbi nervura, me bisht të shkurtër, me ngjyrë
të gjelbër të mbyllur. Korimbat fundore me diametër 10-14 cm. Lulet të rregullta të bardhërëme,
me aromë të spikatur. Fryti një bakë e vogël e zezë, e rrumbullaktë që mbahet mbi një bisht të
hollë me ngjyrë të kuqërremtë. Ka tri bërthama të zgjatura.
Përhapja gjeografike: E kudogjëndur por nga pak gjithkund, vetëm në zonat malore. Shumë e
rrallë në rajonin mesdhetar. Mbër-rin deri në 1600 m lartësi mbidetare.
Të dhëna autekologjike: Lloj dielldashës ose gjysëm-hijedashës. Haset në toka të pasura me baza
dhe shumë të pasura me azot, ne pH bazik deri në neutral; tokë argjilore, lymore, argjilore
gëlqerore. Lloj mezofil që vlerëson kushtet higrosiafile: stacione mezohigrofile (me përmbytje të
mundshme) dhe ruderale (që mbin në rënoja). Veçori dalluese: neutronitrofil higroklin.
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Pjesët që vilen: Lulet dhe frutat pa bisht
Periudha e vjeljes: Lulet vilen kur fillojnë të hapen (Prill-Qershor), ndërsa frutat pasi të jenë
pjekur, në periudhën Shtator-Tetor
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Lulet nuk çelin të gjitha në të njëtën fazë. Për këtë arësye
vjelja e tyre vazhdon gjatë gjithë periudhës së lulëzimit. Vjelja realizohet kur çelja e luleve të jetë
e pjesëshme. Vjelja bëhet gjithmonë në kohë të thatë në orët e paradites. Kaptinat këputen me
gërshërë dhe grumbullohen në një shportë ose në një kanistër të cilen e mban vjelësi me vete. Lulet
e vjela nuk duhet të qëndrojnë më tepër se dy orë pa u hapur për tharje. Si rregull, 30% e luleve
lihen pa u vjelë.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Mjediset e tharjes duhet të jenë mjaft të ajërosur e të pastër. Kaptinat
me lule mund të lihen 2-3 orë në diell për të larguar lagështirën e shumtë që ato përmbajnë. Pastaj
dërgohen në vënde të ajërosur në hije ku lihen për t’u tharë plotësisht. Frutat grumbullohen
gjithashtu në shporta ose në kanistra dhe dërgohen per t’u tharë në trina ose në furra tharje me
temperaturë 40-50°C. Ambalazhimi i prodhimeve bëhet në thasë beze të pastër. Pas tharjes kaptinat
shkoqen me dorë, pastrohen nga kërcejtë, shoshen dhe ambalazhohen në thasë të posaçëm prej
bezeje të pastër e të etiketuar paraprakisht sipas kushteve të standardit. Thasët e mbushur me lule
shtogu vendosen në rafte. Në këtë mënyrë veprohet edhe për frutat.
Përdorime dhe veçori: Bimë me veti sudorifike, diuretike, anti-inflamatore, purgative, vomitive,
detersive dhe rezolutive. Lulet janë ideale për kollën, të ftohtin dhe gripin ndërsa infuzioni i tyre
është qetësues dhe ndihmon në uljen e temperaturës. Po kështu, lulet tonifikojnë veshjen e
mukozës së hundës dhe fytit duke rritur rez-istencën ndaj infeksioneve, prandaj dhe rekomandohen
për katarrin kronik, infeksionet e veshit, alergjitë dhe kandidiazën. Infuzioni ndihmon për
zvogëlimin e sëmundjes së ethes së kashtës nëse merret disa muaj përpara fillimit të sezonit të
kësaj të fundit. Duke nxitur djerësitjen dhe urinimin, lulet nxisin largimin e mbetjeve nga trupi dhe
janë me vlerë për rastet e artritit. Frutat janë të pasur me vitaminë C dhe janë përdorur për
reumatizmë dhe të kuqtë e madh (erizipelën), një lloj infeksioni i lëkurës. Janë mesatarisht laxative
dhe ndihmojnë diarrenë (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).

1.3.15. Juniperus communis (Dëllinja e zezë)
Emërtimi shkencor: Juniperus communis L.
Emërtime vendore: dëllinjë, dëlli, dulli, dëllënjë e zezë, dëllënjë e egër, dullenjë
Karakteristikat biologjike: Shkurrezë gjethembajtese, shkurre ose dru i vogël që rritet me lartësi
nga 0.7-2 m dhe në kushte të favorshme merr trajtën e një druri që mund të shkojë gjer në lartësinë
4-5 m. Mikrofanerofite. Jetëgjatësi e madhe, deri në 440 vjet. Dioike. Lulëzimi është mjaft i fshehtë
dhe ndodh në muajt Shkurt-Maj. Pjalmohet nga insektet dhe përhapet nga zogjtë.
Veçori botanike përcaktuese: Qëndron në mënyra të ndryshme: e shtrirë, me kurorë të drejtuar
lart ose me degët e varura (sipas varietetit). Gjethet janë si gjilpera, të qerthulluara me nga tri të
tilla. Gjatësia e tyre shkon nga 6-21 mm dhe gjerësia 1-3 mm. Janë të gjëra, të drejta, me majë dhe
më një vijë të bardhë në faqen e sipërme. Qëndrojnë pa rënë deri në 4 vjet. Lulet janë monoike ose
dioike. Fryti një kokërr sferike, mishtake e rrumbullakët (4-8 mm diametër), e gjelbër kaltëroshe
20

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

në vitin e parë, e zezë në blu gjatë pjekjes dhe ka shijen e
njohur të dëllënjës. Në majë ka një gropë në trajtë ylli me tre
krahë. Brenda frytit gjenden tri fara të vogla me lëvozhgë të
fortë trekëndëshe. Piqet në vjesh-tën e vitit të dytë. Emri
krahinor i frytit është ‘gollogungë’.
Përhapja gjeografike: Përhapet kudo në zonat malore të
Shqipërisë. Mbërrin deri në lartësitë 1800 m mbi nivelin e
detit, nga kati kodrinor në katin nën-alpin. Takohet më
dëndur në zonën e ahut e të dushqeve; gjëndet më tepër në
malet e zhveshur, në malet dhe në alpet e veriut: në Pashtrik
e në Gjallicë të Lumës, në Munellë e në Malin e Shenjtë të
Mirditës, në Korab, në Lurë, në Dejë e Masdejë, në Malin e
Skënderbeut, në Malin e Allamanit, në malet e Shëngjergjit
e të Martaneshit, në malet Zerqanit,të Librazhdit e të Polisit,
Figura 18. Bimë dëllënje, Çajup, Gjirokastër
në malet e Jugut si në Mokër, Gorë, Gramoz, Moravë etj..
Të dhëna autekologjike: Diell-dashëse, mjaft rezistuese
ndaj të ftohtit dhe thatësirës, por parapëlqen klimë të butë. Gjëndet më shpesh në stacione të thatë
e të diellëzuare. Lloj termofil, indiferente ndaj teksturës së tokës, shkon në vende ranore dhe toka
argjilo-gëlqerore ose argjilore me prejardhje nga shkrirja e shkëmbejve gëlqerorë. Zë vënd
gjithashtu në tokat e cekëta. Veçori dalluese: lloj pionier me amplitudë shumë të gjërë.
Pjesët që vilen: Frutat e pjekur
Periudha e vjeljes: Pas pjekjes së frutave; kjo periudhë në vëndin tonë përkon gjatë muajit Gusht
(zakonisht nga 7-17 Gusht, pavarësisht nga pozicioni gjeografik i vendndodhjes se bimëve). Pas
kësaj faze vjelja e frutave vazhdon deri në muajin Tetor.
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Vjelja e frutave bëhet duke shtruar poshtë kurorave të
bimëve një rrobë të pastër. Shkundja e frutave bëhet me dorë ose me shufër të fortë druri. Kokrrat
e mbetura pas shkundjes me shkop vilen me dorë.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e frutave bëhet në kapanone tharjeje ose në diell. Kur thahen
në diell zgjidhen vende të ajrosura mjaft mirë që janë të mbrojtura nga ndotjet e mundëshme.
Trashësia e shtresës së frutave duhet të jetë rreth 5 cm. Frutat përzihen gjatë ditës 4-5 herë
nëpërmjet një krëhëri prej druri. Pastrimi i frutave nga gjethet, frutat e prishur ose nga mbeturinat
e ndryshme bimore mund të bëhet para ose pas tharjes së tyre. Pastrimi i frutave realizohet me sita
ose me triorë elektrikë. Në këtë proçes bëhet edhe ndarja e tyre në cilësitë përkatëse sipas
standardeve që kërkohen nga blerësit. Tharja zgjat deri sa lagështia e frutave të ketë zbritur nën
20%. Amabalazhimi i prodhimit bëhet në thasë beze të pastër të cilët janë etiketuar para-prakisht.
Thasët e mbushur vendosen në vënde të mbrojtur mjaft mirë nga lagështira, insektet, pluhurat dhe
tymërat e ndryshëm.
Përdorime dhe veçori: Frutat përdoren me mjaft sukses në prodhimin e pijes së njohur alkoolike,
xhinit. Bima ka veti tonike, stomaçike, diuretike, sudorifike, shumë antiseptike brenda aparatit
urinar, stimulante dhe depurative. Druri është aromatik dhe punohet mjaft mirë. Përdoret për
skulpturë, për fabrikimin e mobileve artistike dhe objekteve të vegjël të tornerisë.
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1.3.16. Juniperus oxhycedrus (Dëllinja e kuqe)
Emërtimi shkencor: Juniperus oxhycedrus L
Emërtimet vendore: Dëllinja e kuqe
Karakteristikat biologjike: Shkurre 4 - 5 m
e lartë, dioike.
Veçori botanike përcaktuese: Lëvoren e
drurit e ka të hollë në ngjyrë hiri në gështenjë.
Gjethet në trajtë halash të qëndrushme i ka
1,5 – 2 cm të gjata e 2 mm të gjëra, të forta
me majë, me dy vija të bardha sipër dhe me
karenë të dallushme poshtë. Fruti një kokërr
e rumbullakët me diameter 6 – 12 mm e
kuqërreme me një si pluhur ngjyrë qielli rrëzë
luspave që piqet në vjeshtën e vitit të dytë.
Përhapja gjeografike: Në vëndin tone
takohet si në zonën e ullirit ashtu edhe në atë
të dushqeve, duke u shtrirë edhe në nënzonën
e ngrohtë të ahut në faqe të ngrohta dhe të
thata. Me shumicë takohet në bregdetin e
Vlorës, në ranishtet bregdetare të Myzeqesë,
Figura 19. Dëllënja e kuqe, marrë nga web, albanianpress.com
Kavajës, Shëngjinit si dhe në gjithë kodrat e
pllajat e maleve që rihen nga erërat e detit, në
malet gëlqerorë të Kurveleshit, Zagories, Skraparit, Librazhdit, Matit etj
Të dhëna autekologjike: Do klimë mesdhetare dhe mund të mbijë në çfardolloj toke edhe tek ato
sterile por sigurisht tokat pjellore e favorizojnë. Ritet ngadalë, nuk ka kërkesa ndaj lagështirës së
tokës dhe të ajrit por nuk duron mungesën e dritës dhe të nxehtësisë.
Pjesët që vilen: Frytet
Periudha e vjeljes: Shtator-Shkurt, kur frutat kanë marrë ngjyrën e plotë tëpjekurisë së tyre (e
kuqe ose blu e errët).
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Dëllënjat vilen duke shtruar fi llimisht një beze të madhe
në tokë përreth bimës. Pas kësaj fi llon shkundja e degëve me dorë ose me purteka. Në këtë mënyrë
kokrrat bien në bezen e shtruar. Kokrrat e mbetura pas shkundjes së kurorës vilen me dorë.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Kokrrat e grumbulluara hapen për t’u tharë në një shtresë 1-2 cm në
vënde të mbrojtur nga ndotjet dhe që ajrosen. Përzihen çdo 4-5 orë me anën e një krehëri të lehtë
prej druri. Gjatë periudhës së tharjes bëhet edhe pastrimi i tyre nga gjethet, kërcejtë dhe kokrrat e
prishura etj. Tharja zgjat pasi lagështia e frutave të mbledhura duhet të ulet nga 30 përqind deri në
20 përqind. Ambalazhimi i produktit bëhet në thasë bezeje të pastër.
Përdorime dhe veçori: Dru i kuqeremtë, i imët, me erë të mire dhe shumë rezistente ndaj kalbjes.
Frutat përmbajnë një vaj aromatik që përdoret për luftimin e sëmundjeve të lëkurës. Druri i
dëllinjës është i mire për djegie dhe për prodhim qymyri. Përdoret për konsolidimin e vëndeve të
xhveshura me anë të pyllëzimit. Frytet çmohen për aromën e këndshme dhe vetitë terapeutike të
tyre (GIZ, 2013; Asllani.U,2004).
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1.3.17. Orchis mascula (Salepi)
Emërtimi shkencor: Orchis mascula (L.) L.
Emërtime vendore: salepi me pika, salepi me njolla
Karakteristikat
biologjike:
Bimë
barishtore
shumëvjeçare që rritet e lartë 20-50 cm. Gjeofite me
tuberkula. Lulëzon në periudhën Maj-Qershor.
Veçori botanike përcaktuese: Bimë pa push.
Tuberkulat krejt ovoide. Gjethet e shtrira, me majë,
oblonge shpesh me njolla të zezëreme, të bazës më të
shumta se kërcelloret. Gjethja e sipërme nuk e arrin
lulesën, zakonisht me njolla kafe. Lulet të shumta
lehtësisht të purpurta, vjollcë ose trëndafili, të
vendosura në kalli cilindrik. Kërcelli jo bosh. Brak-tetë
janë sa vezorja, të pajisura me 1-3 nervura. Tepalet e
jashtëme pak a shumë mbarojnë me majë, anësoret të
shtrira, të ngritura lart, dy të brendëshmet të afruara.
Buzla me pikla ngj-yrë purpuri, me tri lobe (vriguj) të
Figura 20. Salepi me njolla, Shishtavec, Kukës
parregullt, e mesmja e rrumbullakosur. Eperoni po aq i
gjatë sa vezorja, horizontal ose ngjitet lart.
Përhapja gjeografike: E përhapur në të gjithë Shqipërinë, rrallë në rajonin mesdhetar. Mbërrin
deri në 2600 m mbi nivelin e detit, nga kati kodrinor në katin alpin.
Të dhëna autekologjike: Lloj dielldashës ose gjysëm-hijedashës. Toka të pasura me baza, pak a
shumë të pasura me elementë ushqimorë, pH bazik deri në lehtë-sisht acid; toka lymore (të pastra,
ranore ose gurishtore), argjilë me prejardhje nga shpër-bërja e shkëmbinjëve gëlqerorë. Toka të
thata lloj mezokserofil. Veçori dalluese: neutrokalcikol, mezokserofil.
Pjesët që vilen: Tuberkulat
Periudha e vjeljes: Pas periudhës së lulëzimit, përkatësisht në muajt Korrik-Gusht
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Tuberkulat nxirren nga toka nëpërmjet një vegle të posaçme
me dy veshë të gjatë (çap, sqepar). Ky veprim bëhet kur të jenë pjekur farat të cilat duhet të
shkunden nga vjelësi në vëndin e shkuljes së bimës, pas rimbushjes së tij me dheun e rezultuar dhe
ri-nivelimit me sipërfaqen e tokës.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e tuberkulave bëhet në diell ose në trina të posaçme. Mund të
përdoren me sukses edhe furrat e tharjes me temperaturë 40-50°C. Një mënyrë tjetër tradicionale
është shkuarja në vergje e tuberkulave (si tespije) të cilat varen në tavane për t’u tharë gradualisht
për një kohë të gjatë. Tuberkulat e thara kanë kon-sistencë kockore, ngjyrë bezhë në të kafejtë si e
patates. Masa e tharë në këtë mënyrë futet në qeska prej bezeje të pastër ose kuti duri të posaçme
të cilat etiketohen paraprakisht sipas kërkesave të standardeve dhe vendosen në rafte në vënde të
mbrojtur.
Përdorime dhe veçori: Përdorimi aktual mjekësor kufizohet në trajtimin e diarresë dhe aparatit
gastrointestinal të irrituar tek fëmijët. Tuberkulat përdoren në industrinë ushqimore për përgatitjen
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e miellit të salepit i cili ka një përdo-rim masiv si përvalesë e njohur me të njëjtin emër (GIZ, 2013;
Asllani.U,2004).
1.3.18. Gentiana lutea (Sanzë)
Emërtimi shkencor: Gentiana lutea L.
Emërtime vendore: sanzë, bar zemre, agushe, sancë, ksanë, raven
Karakteristikat biologjike: Bimë barishtore shumëvjeçare që rritet
e lartë 50-200 cm. Hemikriptofite. Lulëzon në periudhën KorrikGusht. Pjalmohet me anë të insekteve.
Veçori botanike përcaktuese: Bimë krejt pa push, pak a shumë e
blertë në të kaltër. Rrënjë të trasha mishtake me gjatësi 60-90 cm
dhe trashësi 2-12 cm, cil-indrike, të degëzuara. Kërcell i fortë i
drejtë, i rrumbullaktë, nga brënda bosh (me trashësinë e një gishti),
i padegëzuar. Gjethet e përkundrejta shumë të gjera, vezake që kanë
nga 5-7 nervura të cilat përfundojnë në të njëjtën pikë. Gjethet e
bazës poshtë janë me bisht. Të tjerat janë pa bisht dhe të
kundërngjitura me kërcellin. Lulet të verdha, të pajisura me bisht të
Figura 21. Sanzë
shkurtër, të vendosura në qerthuj në sqetullat e gjetheve mbi
gjysmën e sipërme të kërcellit. Kurora e lules e hapur si yll me 5-6
petale me maja të holla. Fruti është një kapsulë ovoide që përfundon me një majë pak të zgjatur.
Përmban shumë fara të vogla me formë vezake.
Përhapja gjeografike: Mjaft e përhapur në zonën e ahut e të dushkut, në luginat e vargmaleve
veriorë e veri-lindorë.
Të dhëna autekologjike: Lloj dielldashës ose gjysëm-hijedashës, me sjellje të ndryshme sipas
lartësisë mbi nivelin e detit dhe ra- joneve ku gjëndet. Në lartësi të vogla kërkon toka të pasura në
baza, pak a shumë gëlqerore. Diell-dashëse. Në lartësitë malore rritet në toka pak a shumë të pasura
në baza; argjilore, lymore (pa gurë ose gurishtore). Mjedis i freskët, mjedis i thatë. Veçori dalluese: mezokserokalcikol i anëve në rrafshnalta. Lloj me amplitudë të gjërë në mal.
Pjesët që vilen: Rrënjët
Periudha e vjeljes: Korrik-Gusht ose gjatë vjeshtës, pas vitit të shtatë të jetës së bimës
Mënyrat dhe kujdesjet gjatë vjeljes: Shkulja e rrënjëve bëhet me bel ose me kazmë. Rrënjët e
shkulura pastrohen nga dherat dhe copat e kalbura që mund të kenë. Pastaj priten në copa me
gjatësi 15-20 cm dhe grumbullohen në një vënd të posaçëm për t’u transportuar në mjediset e
tharjes.
Përpunimi i pjesës së vjelë: Tharja e rrënjëve bëhet në diell ose në furra të posaçme. Tharja
natyrale bëhet në trinat ose në tarracat e shtëpive. Trashësia e shtresës së rrënjëve duhet të jetë 45 cm. Gjatë ditës rrënjët përzjehen 2-3 herë deri në tharjen e plotë të tyre. Tharja artificiale bëhet
në dhoma të ngrohura me stufa ose me kaloriferë. Tem-peratura duhet të jetë 40-50°C. Tharja
pranohet sipas standardit kur lagështia e rrënjëvë të këtë zbritur në nivelin 10-12%. Rrënjët e thara
duhet të ruhen në thasë plastikë të çertifikuar për ushqime. Grykat e tyre duhen mbyllur mirë sepse
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rrënjët e sanëzit e thithin mjaft shpejt lagështirën e ajërit. Thasët ruhen në vënde të mbrojtur nga
lagështira, nga pluhurat, nga minjtë dhe insektet.
Përdorime dhe veçori: Rrënjët e bimës: tonike, aperitive dhe febrifuge (GIZ, 2013;
Asllani.U,2004).
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KAPITULLI II
Vajrat essenciale dhe metabolitët sekondarë
2.1. Vajrat essenciale: Historiku, Përdorimet dhe Rëndësia
Historia e përfitimit të vajrave esenciale daton 3500 vite p. k me njohjen për herë të parë edhe të
pajisjes së parë për distilim, i cili tani ndodhet në muzeun e Texila në Pakistan. India e lashtë, Kina
dhe Egjipti ishin vendet ku vajrat esencialë prodhoheshin dhe përdoreshin gjerësisht si
medikamente, aroma dhe ekstrakte shijeje. Parfumet kanë ardhur në Europë në kohën e
kryqëzatave dhe parfumeria e parë është aprovuar nga mbreti Philippe August në 1190 një esnafi
francez në Grasse. Për shekuj me radhë Grasse ishte qendra e botës së parfumerisë si dhe ishte
shtëpia e parë e regjistruar zyrtarisht si kompani për prodhimin e vajrava essencialë nga Antoine
Chiris në 1768 (vlen të përmendet se jo shumë më vonë në 1798 u hap kompania e parë amerikane
për vajrat essenciale, Dodge dhe Olcott Inc e vendosur në Neë York). Për rreth 150 vjet më parë
më 1620, një anglez i quajtur Yardley, përftoi një koncesion nga mbreti Charles i për të prodhuar
sapun për zonën e Londrës. Detajet e kësaj marrëveshje janë të pakta, përveç taksës së lartë që
Yardley pagoi për këtë privilegj. Megjithatë e rëndësishme është se produkti i Yardley-it u
aromatizua me lavandër angleze, e cila edhe në ditët e sotme njihet si marka e tij dhe ka qenë
ndoshta rasti i parë i përdorimit të një vaji esencial si aromë për përfitimin e sapunit në masë të
madhe.
Përdorimi i vajrave esencialë si përbërs ushqimor daton më herët ndoshta që në lashtësi. Ka shumë
shembuj të përdorimit të vajrave esencialë të shtrydhur manualisht ose mekanikisht nga limoni dhe
fruta të ngjashme në Egjiptin e lashtë, Greqi dhe perandorinë Romake si shtesa në ëmbëlsues dhe
ëmbëlsira. Ekzistojnë referenca të panumërta të akulloreve më shije të ndryshme në oborret e
Perandorit Romak Nero dhe në Kinë. Ri-sjellja e këtyre recetave në Europë i atribuohet Marko
Polo pas kthimit të tij nga udhëtimi në Kinë. Në histori të tjera nga Catherine de Medici ishte e
para që solli akulloret në Francë, ndërkohë që Charles i I Angëlisë ishte i pari që prezantoi
ëmbëlsirat e ngrira. Cilado qoftë data e prodhimit industrial të vajrave esencialë së bashku me
produkte të ngjashme si pomade, rezina, ekstrakte apo distillate e rëndësishme të përmendet është
fakti që ishin të vetmit produkte aromatizuese deri në shekullin e XIX. Rritja e konsumit të vajrave
esencialë si agjentë shijeje dhe arome ndikoi tek shumë prodhues në Francë, Angli, Gjermani,
Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara. Zhvillimi i shpejtë i industrisë së aromave dhe shijeve në shekullin
XIX ishte i bazuar tek vajrat esenciale dhe produktet natyrore. Në 1876, Haarman dhe Reimer
filluan prodhimin për herë të parë të aromave sintetike si vanilja, terpineol, kumarina dhe
heliotropina. Megjithatë përfitimi kimik i aromave bëri revolucion me zbulime të shumta në
shekullin e XX, sepse për shumë dekada ato ishin prodhuar nga zëvendësues me origjinë natyrore,
shumica e të cilave ishin vajrat esencialë (A.N.M. Alamgir, 2017) (WHO 2001a, b, 2002a, b, c,
2005).
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Figura 22. Klasifikimi sipas përdorimit të esencave bimore (Punuar. J. Salihila)

2.2. BMA dhe metabolitët sekondarë
Pak më sipër vlerësuam në baze të punimeve shkencore rëndësinë e bimëve mjekësore megjithatë
ka fakte që tregojnë me detaje cilët janë komponentët përgjegjës për efikastitetin e përdorimit të
bimëve. Bima në vetvete për të siguruar mbijetesën si një organizëm i gjallë këto funksione i kryen
nëpërmjet komponentëve përbërës. Pra ajo është një organizëm që sintetizon ushqimin dhe
kimikatet e tjera për mbijetesën, e cila përfshin mbrojtjen nga mikrobet, kushtet e rritjes si dhe
proçeset e kurimit të plagëve apo infeksioneve, mund të jetë ‘mistik’ numri i komponentëve kimikë
që këto bimë përdorin për të kryer këto funksione. Në një metabolomë, (një set i plotë molekulash
kimike të gjetura në një mostër biologjike), shuma totale e metabolitëve primarë dhe sekondarë në
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një bimë përmban përafërsisht 4000 komponime. Numri total i komponimeve prezent në një
mbretëri është rreth 2 milionë. Të gjithë këto komponime përdoren për qëllime të ndryshme si
ushqim, mirëmbajtje, riprodhim, kurim, mbrojtje, etj. Tërësia e këtyre komponentëve mund të
grupohet në metabolitë primarë dhe sekondarë, nga ku ndarja e komponentëve në këto dy kategori
do të varet nga funksioni i tyre. Në grupin e metabolitëve primarë përfshihen komponime të cilat
kanë karakter më së shumti ushqyes dhe mirëmbajtës si, oligosakaridet, polisakaridet, amidoni,
aminoacidet, peptidet, proteinat yndyrore, vitaminat, alkoolet e ngopur si dhe mineralet. Grupi që
paraqet rëndësi në proçeset e mbrojtjes janë grupi i metabolitëve sekondar (Mammen Daniel,
2006).
2.2.1. Metabolitët sekondarë, grupet dhe rëndësia
Ky grupim paraqet grupin më kryesor të komponentëve me rëndësi në fushën e farmaceutikës dhe
trajtimit me bimë mjekësore. Në këtë grup si klasa komponimesh përfshihen alkaloidet, terpenet
dhe komponimet fenolike, në sajë të funksionalitetit tek metabolizmat sekondar përfshihet edhe
një grup i fundit ai i rrëshirave, kjo për vet arsyen e funksionit të tyre në shërimin e plagëve të
jashtme të bimëve. Metabolitët sekondar, nuk përfshihennë metabolizimin primar tek bimët, në
këtë bëjnë pjesë komponime roli i të cilëve është nënvlerësuar. Keqkuptimi i madh në funksionin
e këtyre komponimeve ka çuar në emërtimin e tyre edhe si produkte fundore ose mbetje. Por
tashmë është kuptuar roli i këtyre komponimeve shumica e të cilave lidhen me funksione
përshtatshmërie dhe mekanizma mbijetese. Kështu për shembull, alkaloidet paraqiten si agjentë
mbrojtës, duke frenuar konsumin e bimës për shkak të shijes së hidhur, vajrat volatilë veprojnë si
feromone (duke tërhequr insektet për pllenim) dhe mbrojnë bimën nga mikrobet dhe diterpenet
ose triterpenet, kur janë prezente në rezina performojnë kurim të plagëve si dhe kanë funksion
antimicrobial. Fenolet janë antioksidantët më të mirë të cilët veprojnë në mbrojtjen e membranave
qelizore dhe indet me përmbajtje lipidesh nga oksidimi. Funksionet e këtyre komponimeve tek
bima na tregojnë që këto komponime nuk janë devijime të biosintezës në bime por përftohen nga
mekanizma të kontrolluar gjenetikë. Ato nuk përftohen asnjëherë nga mekanizmat e metabolizmit
primar, por kanë një mekanizëm specifik të vetin. Të gjitha molekulat e përftuara nëpërmjet
metabolizmave sekondarë janë të destinuara të konsiderohen metabolitë sekondar. Mund të
pranojmë tani që bimët mbijetojnë dhe evolojnë në sajë të metabolitëve sekondar. Mendohet
gjerësisht se metabolitët sekondar pasi janë formuar nuk metabolizohen ndonjëherë, por studime
mbi dinamikën e metabolizimit të tyre tregon se ka një qarkullim të këtyre komponimeve të
evidentuara nga variacionet ditore, sezonale si dhe zhdukje të tyre në fazat e zhvillimmit të bimës
(Mammen Daniel, 2006).
2.2.1.1. Alkaloidet
Alkaloidet përfshijnë klasën më të madhe të substancave sekondare tek bimët. Më shumë se 12
000 alkaloidë janë identifikuar tek bimët duke përfshirë rreth 150 familje bimore, dhe rreth 20% e
specieve të bimëve me lule përmbajnë alkaloidë.
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Figura 23. Prejardhja dhe klasifikimi i Alkaloidëve

Në lule alkaloidët përgjithësisht gjenden si kripëra të acideve organike si acetate, lactate, citrate,
oksalate tanine dhe acide të tjerë. Disa alkaloidë bazikë të dobët si nikotina gjenden të lira në
natyrë. Disa të tjerë gjenden në trajtë glikozidesh tek glukoza, galaktoza, etj në këtë grup
përfshihen amidet si piperina dhe esteret si atropine, kokaina (Ramawat et al., 2009). Termi alkaloid
nënkupton ‘substanca alkaline’. Një alkaloid tipik është një produkt bazik i bimës në strukturën e
të cilit përfshihet një unazë heterociklike që përmban azot. Natyra alkaline e tyre i dedikohet
pranisë së azotit, alkaloidet mund të përmbajnë vetëm një atom azoti si tek atropina ose mund të
arrijnë edhe në deri 5 atome si tek ergotamina. Pjesa më e madhe e alkaloidëve janë optikisht
aktivë, zakonisht paraqiten si l- rrotullues (pra rrotullojnë dritën në planin antiorar). Normalisht në
bimë ndodhet vetëm njëri nga izomerët, në raste shumë të rralla mund të ndeshim përzierje
racemike. Pothuajse të gjithë komponimet alkaloide adsorbojnë rrezatim UV, si dhe kanë spektra
adsorbimi karakteristik. Kjo veti përdoret shpesh për t’I karakterizuar këto grupe. Alkaloidet
pothuajse të gjithë mund të sintetizohen kimikisht (Mammen Daniel, 2006). Vetitë biologjike të
alkaloidëve kanë bërë që ato të përdoren gjerësisht si medikamente, stimulus, drogë dhe helme.
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Figura 24. Struktura kimike të alkaloidëve të përftuar nga ekstraktet bimore

2.2.1.2.

Terpenet

Komponimet me skelet bazë të derivuara nga acidi mevalonik, ose perkursorë të ngjashëm janë
quajtur terpene. Ato janë konsideruar të ndërtuara nga izopentane ose njësi izopreni të lidhura
midis tyre në mënyra të larmishme, me mënyra të ndryshme të mbylljes së unazës, të pangopura
(unsaturated) si dhe me grupe funksionore të ndryshëm. Mbetjet e izoprenit zakonisht janë të
lidhura në mënyrë nga ‘koka te bishti’, megjithatë në natyrë ndeshim shumë komponime me lidhje
të parregullta të njësive izoprenoidike. Jo të gjithë terpenet kanë praninë e shumëfishave të pesë
atomeve karbon, siç mund të pritet ngase janë të formuara nga njësi izopentani. Disa prej tyre kanë
më shumë ose me pak atome karboni, kjo si pasojë e modifikimeve që pësojnë gjatë rrugës së
biosintetizimit (Mammen Daniel, 2006).
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Klasa

Nr i atomeve C

Njësi izopreni

Burimi

Hemiterpene (C5H8)

5

1

Vajra volatilë, estere

Monoterpene (C10H16)

10

2

Glikozidet

Sesquiterpene (C15H24)

15

3

Vajra volatile, të hidhur

Diterpene (C20H32)

20

4

Klorofila

Sesterpene (C25H40)

25

5

Të rralla, burime shtazore

Triterpene (C30H48)

30

6

Rezina, steroidet, dylli

Tetraterpene (C40H64)

40

8

Carotenoidet

Politerpene (C5H8)ƞ

α

ƞ

Gomat

Tabela 1. Klasifikimi i terpeneve sipas njësive të izoprenit

Aktualisht janë raportuar më shumë se 30 000 terpene të ekstraktuara nga produktet natyrore, nga
ku 1000 janë monoterpene, 7000 sesquiterpene dhe 3000 di terpene. Siç shihet edhe ne tabelën
mësipër terpenet janë një klasë e strukturuar duke filluar nga hemiterpenet (gjysmë terpen) deri
tek politerpenet. Klasifikimi i tyre është bërë në varësi të njësive të izoprenit. Monoterpenet janë
klasa e gjendur më së shumti tek esencat volatile të luleve dhe vajrave esenciale. Shembuj të
monoterpeneve aciklike janë citrali, linaloli dhe geranioli, ndërsa tek monoterpenet ciklike
përfshihen mentoli, limonene dhe pinene. Sesquiterpenet, pra komponimet me 3 njësi izopreni,
ekzistojnë si bi-cikle ose tri-cikle alifatike. Një ndër komponentët kyç të kësaj serie është farnesoli,
substancë ndërmjetëse në sintezën e terpeneve. Duke filluar nga diterpenet komponimet nuk mund
të konsiderohen vajra esencialë, ato janë të përbërë nga 4 njësi izopreni. Përfaqësuses të tyre janë
taksoli dhe acidi gibberelik, rregullator të rritjes së bimës. Tri terpenet janë komponime me 6 njësi
izopreni dhe janë të derivuara biosintetikisht nga skualeni (Ramawat, Dass, & Mathur 2009).
Sesquiterpenet dhe diterpenet përgjithësisht veprojnë si komponimë me veti antimikrobiale të
sisntetizuar nga bima. Disa terpene të tjerë kanë rol në rritje dhe zhvillim. Hormonet bimore siç
janë gibberilina, brassinosteroidet si dhe acidi abscisic (ABA) i përkasin familjes së terpeneve.
Gjithashtu sterolet dhe karotenoidet janë të përfshirë në funksione strukturore dhe në pigmentim
të cilët i përkasin grupeve tri- dhe tetraterpeneve (Tristan Richard et al, 2013)
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Figura 25. Struktura kimike të terpeneve të përftuar nga ekstraktet bimore

2.2.1.3.

Fenolet

Termi fenole përshkruan të gjithë komponimet të cilët përmbajnë një unazë aromatike që ka një
grup hidroksil ose zëvendësusesit e tij. Ky grup i konsideruar i parëndësishëm dhe i rrallë, tërhoqi
vëmendje pas zbulimit të këtyre komponentëve tek lignina (klasë e polimerëve organikë që
gjenden përgjithësisht tek bimët vaskulare, janë të rëndësishëm në ndërtimin e mureve qelizore,
kimikisht janë të ndërtuar nga polimerë fenolikë), dhe përgjigjeve fiziologjike që stimulon tek
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bimët dhe kafshët. Janë zbuluar disa qindra komponime fenolike të cilat përgjithësisht janë
klasifikuar në bazë të numrit të karboneve që përmbajnë si dhe në bazë të rrugëve biosintetike të
përfitimit të tyre. Shumica e fenoleve janë derivate të acidit 5- dehidroquinic. Në disa raste
inkorporimi i grupeve acetate, vargjeve isoprene apo edhe grupeve aminike çojnë në formimin e
fenoleve me struktura mjaft komplekse. Roli ekzakt i këtyre komponimeve tek bima nuk është
ende plotësisht i qartë (Mammen Daniel, 2006).

Figura 26. Polifenolet, struktura kimike
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KAPITULLI III
Mbledhja dhe përpunimi i materialit bimor. Analiza kimike dhe
instrumentale
3.1 Mbledhja e materialit bimor
3.1.1 Grumbulluesit/Punëtorët
1. i gjithë materiali bimor mjekësor duhet të jetë në përputhje me standartet e përgjithshme për
higjenën e ushqimit dhe për kushtet e punës.
2. Në rastet e bimëve me helme alkaloide, duhet të merren masa për të garantuar shëndetin e mirë
të grumbulluesve dhe përpunuesve.
3. Grumbulluesit dhe personeli përpunues duhet të mbrohen nga kontakti me materialin bimor
helmues apo alergjik me anë të veshjeve mbrojtëse të posaçme.
4. Personat që vuajnë nga sëmundje infektive ngjitëse apo që kanë plagë të hapura nuk duhet të
jenë në kontakt me materialet bimore.
5. Grumbulluesit duhet të kenë njohuritë e nevojshme botanike për të njohur bimët që do të
grumbullojnë. Këtu përfshihet: identifikimi i bimës, karakteristikat dhe përhapja e saj, kërkesat për
hijezim, lagështia, toka, etj.
6. Grumbulluesit duhet të jenë në gjendje të dallojnë llojet që duhet të mblidhen me lloje të
përafërta apo të ngjashme me qëllim shmangien e rezikut të shëndetit publik apo kanosjen e bimëve
të tjera.
7. Grumbulluesit duhet të kenë njohuri të mjaftueshme për kohën më të përshtatshme për
mbledhjen e bimëve, teknikat dhe mjetet që përdoren, si dhe për kushtet e teknikat e tharjes dhe
manipulimit.
8. Nëse grumbulluesve u mungojnë njohuritë e nevojshme, atëherë Shoqatat e Përdorimit të Pyjeve
dhe Kullotave Komunale apo Shoqëritë Tregtare të Bimëve Mjekësore duhet të marrin masa për
trajnimin, mbikqyrjen dhe dokumentimin. Trajnimi i personelit sipas teknikave të përcaktuara në
këtë manual është i detyrueshëm.
9. Grumbulluesit e bimëve mjekësore duhet të udhëzohen për të gjitha çështjet që lidhen me
mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e llojeve bimore. Këtu përfshihet informacioni për ligjet dhe
udhëzimet për mbro-jtjen e llojeve (GIZ, 2013).
3.1.2 Grumbullimi
1. Shoqëritë tregtare dhe organet e ruajtjes së pyjeve duhet të caktojmë mbikqyrës (supervizorë)
për iden-tifikimin dhe verifikimin e sasive dhe llojeve të grumbulluara të materialit bimor si dhe
punës së grumbul-luesve.
2. Grumbullimi duhet të kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për ruajtjen dhe përdorimin
e qën-drueshëm të llojeve bimore.
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3. Mënyrat e grumbullimit nuk duhet të shkaktojnë dëmtimin e mjedisit ku rriten bimët duke
garantuar në këtë mënyrë kushtet optimale për ripërtëritjen e llojeve të bimëve të grumbulluara.
4. Llojet e bimëve të përcaktuara si specie të rrezikuara nuk duhet të vilen përveç rastit kur merret
autoriz-imi i organit përgjegjës (Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave).
5. Grumbullimi duhet të kryhet në zona të pandotura ose në largësi të caktuar nga burimet e ndotjes
(rrugët, industria, vendbanimet, zonat bujqësore apo vendet e depozitimit të plehrave). Largësia
përcakto-het në bazë të kushteve të vendosura nga organi që bën çertifikimin organik të bimës
(GIZ, 2013).
3.1.3 Rregullat bazë për grumbullimin e qëndrueshëm
1. Llojet bimore duhet të grumbullohen vetëm kur kanë cilësinë më të mirë të mundshme për
përdorimin përkatës. Prandaj çdo grumbullues duhet të presë të marrë miratimin nga shoqata apo
shoqëria tregtare për fillimin e sezonit të grumbullimit.
2. Duhet të grumbullohet vetëm sasia e përcaktuar nga pjesa e caktuar e bimës, siç kërkohet nga
shoqëria tregtare apo shoqata - asgjë tjetër.
3. Materiali bimor i dëmtuar duhet të përjashtohet nga tregtimi i materialit bimor mjeksor për
eksport ose të etiketohet për prodhimin e esencave.
4. Bima duhet të grumbullohet në kushtet më të mira të mundshme duke shmangur vesën, shiun
ose lagështinë ajrore, siç përmendet në monografitë e bimëve.
5. Përpara se të përdoren, mjetet prerëse duhet të pastrohen për të zvogluar ndotjen.
6. Pjesa e mbledhur e bimës nuk duhet të jetë në kontakt të drejtëpërdrejt me tokën. Duhet të
mblidhet dhe të transportohet menjëherë në kushte të thata dhe të pastra.
7. Gjatë mbledhjes duhet të shmanget medoemos përzierja e pjesëve të mbledhura me lloje të tjera
që rriten në zonë.
8. Në rast se grumbulluesit përdorin thasë gjatë mbledhjes, shoqëria tregtare duhet të shpërndajë
thasë të rinj për çdo sezon, kryesisht prej bezeje siç shpjegohet në monografitë e bimëve.
9. Të gjithë vendet e depozitimit të bimëve duhet të jenë të pastra dhe të pandotura nga materiali
bimor i mëparshëm. Gjatë kohës që nuk përdoren, këto vende duhet të mbahen të thata, pa dëmtues
apo minj, bagëti apo kafshë të tjera shtëpiake si dhe të dezinfektohen me gëlqere.
10. Pjesët bimore të mbledhura që janë tulore duhet të dërgohen sa më parë në paisjet e përpunimit
për të shmangur fermentimin. Duhet të shmanget dëmtimi mekanik dhe ngjeshja e materialit bimor
të freskët që mund të çojë në ndryshime cilësore të padëshirueshme. Në këtë drejtim, vëmendje i
duhet kushtuar tejmbushjes së thasëve apo vendosjes së tyre pirg.
11. Materiali bimor i grumbulluar duhet të mbrohet nga dëmtuesit, minjtë dhe kafshët shtëpiake.
Çdo masë e marrë për mbrojten nga dëmtuesit duhet të dokumentohet.
12. Ndalohet përdorimi i helmeve apo pesticideve si masë mbrojtje. Mbrojtja nga dëmtuesit duhet
të bëhet në mënyrë mekanike me ndihmën e dyerve të mbyllura, rrjetave për insektet, vijave me
gëlqere, etj.
13. Në rastin e mbledhjes së rrënjëve ose zhardhokëve, 80% e gjithë bimëve të zonës së
grumbullimit nuk duhet të preken.
14. Në rastin e mbledhjes së gjetheve, duhet të lihen 70% e gjetheve të bimës.
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15. Në rastin e mbledhjes së luleve, 30% e luleve të çdo bime dhe 20% e tërë bimëve nuk duhet të
preken.
16. Kur mblidhen farat, 30% duhet të lihen për të lejuar ripërtëritjen e tyre.
17. Kur mblidhen frutat, 20% duhet të lihen për ripërtëritje.
18. Duhet të grumbullohen vetëm bimët me karakteristikat e përcaktuara nga STASH.
19. Metodat e ndaluara të vjeljes së bimëve janë të qëlluarit me shkop (përveç rastit të dëllënjave),
heqja me zor e pjesës së bimës, sharrimi zinxhir i degëve (GIZ, 2013).
3.1.4 Trajtimi pas grumbullimit
1. Trajtimi paraprak përfshin proçese si larja, prerja përpara tharjes, ngrirja, tharja. Kjo është vetëm
një ren-ditje e të gjithë proçeseve, por vetëm në pak raste, siç është rasti i ndonjë rrënje, do të
kërkohen proçese si larja. Pra nuk kemi të bëjmë me një radhë proçesesh që duhen kryer për çdo
bimë. Të gjitha këto trajtime duhet të jenë në përputhje me ligjet dhe udhëzimet përkatëse.
2. Pas mbërritjes në ambjentet e përpunimit, materiali i grumbulluar duhet të shkarkohet dhe të
hiqet menjëherë nga thasët. Përpara se të bëhet trajtimi paraprak, materiali nuk duhet të ekspozohet
drejtëpër-drejt në diell, me përjashtim të rasteve kur kështu e kërkon ndonjë bimë (si tek rrënjët).
Materiali i grum-bulluar duhet të mbrohet edhe nga lagështia e lartë dhe reshjet.
3. Në rastin e tharjes natyrore në ajër, e cila nuk duhet kryer në mot të vrenjtur, materiali bimor
duhet të hapet në një shtresë të hollë. Nëse moti është i ftohtë, lokalet duhet të ngrohen. Për të
siguruar qarkullimin e mirë të ajrit, kornizat ku është vendosur për t’u tharë materiali, duhet të jenë
të ngritura në një lartësi të caktuar nga toka, gjithnjë mbi 25cm.
4. Ndalohet tharja drejtëpërdrejt në tokë dhe ekspozimi në diell. Për të shmangur formimin e mykut
apo kërpudhave, duhet të bëhen përpjekje që të arrihet një tharje e njëtrajtshme e materialit të
freskët bimor, nën 14 përqind lagështi. Këshillohet mbulimi i materialit bimor për tharje për ta
mbrojtur nga kondensimi i vesës së mëngjesit.
5. Me përjashtim të tharjes së hapur në ajër, kushtet e tharjes si temperatura, dhe koha e tharjes
duhet të përcaktohen duke marrë në konsideratë pjesën e mbledhur të bimës (rrënjë, gjethe apo e
tërë bima). Kur natyra e veçantë e përbërësve të bimës kërkon trajtim të veçantë për shkak të
karakteristikave të për-bërësve aktivë, si vajrat esencialë, duhet të ruhet një gamë e përcaktuar
temperaturash. Duhet bërë kujdes me kohën e tharjes pasi tharja e tepërt bën që materiali bimor,
veçanërisht gjethet, të shkërmoqen. Në këto raste, produkti duhet lënë të ftohet gjatë natës e më
pas të paketohet.
6. Lënda djegëse gjatë tharjes së drejtëpërdrejt duhet të kufizohet në përdorimin e gazit butan,
propan ose gazit natyror.
7. i gjithë materiali bimor duhet të kontrollohet dhe të kalohet në sita për të eliminuar produktet
nën stan-dartin e kërkuar ose trupa të huaj. Sitat mbahen të pastra dhe riparohen rregullisht.
8. Duhet të përdoren kosha për hedhjen e mbeturinave të cilat boshatisen dhe pastrohen çdo ditë.
Koshat duhet të jenë te shënuar qartë si kosha për mbeturinat.
9. Duhet të regjistrohen me hollësi kushtet individuale (GIZ, 2013).
3.1.4 Paketimi
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1. Për të mbrojtur prodhimin dhe për të ulur rrezikun e prekjes nga dëmtuesit, këshillohet
ambalazhim sa më i shpejtë.
2. Materiali bimor duhet të ambalazhohet në thasë apo arka të pastra, të thata e mundësisht të reja.
Për produktin bimor i cili thith shumë lagështi, përdoren thasë letre me dy shtresa.
3. Etiketa duhet të jetë e qartë, e fiksuar mirë dhe që nuk është e përbërë nga lëndë helmuese.
4. Informacioni në etiketë duhet t’i përmbahet standartit të kërkuar nga legjislacioni vendas për
etiketimin dhe nga blerësi.
5. Materiali ambalazhues që do të ripërdoret duhet të pastrohet dhe të thahet mirë përpara
përdorimit. Duhet të shmanget ndotja nga përdorimi i përsëritur i thasëve.
6. Materiali ambalazhues duhet të ruhet në një vend të pastër e të thatë, larg dëmtuesve dhe
pesticideve, dhe ku nuk hyn bagëtia apo kafshët shtëpiake. Duhet të merren masa për të shmangur
ndotjen nga për-dorimi i thasëve prej fijesh plastike. Fijet plastike brenda në materialin bimor
mund të çojnë në refuzim të produktit (GIZ, 2013).
3.1.5 Ruajtja dhe transporti
1. Materiali i tharë i ambalazhuar duhet të ruhet në një godinë pastër, të thatë, të ajrosur mirë, ku
temper-aturat luhaten pak dhe që ka ventilim. Stivimi i thasëve bëhet në mënyrë të tillë që të
mundësojë ventilimin e duhur (largësia nga muret, korridore të lira ajrimi, etj.). Nëse qëndrimi në
ruajtje është relativisht i gjatë (mbi një muaj), ato lëvizen vazhdimisht.
2. Në rastin e transporit në sasi të mëdha, është e rëndësishme të garantohen kushte të thata. Për
më tepër, për të zvogëluar rrezikun e mykut, kërpudhave apo fermentimin, këshillohet përdorimi i
kontenierëve të ajrosur ose mjete të tjera transporti me ventilim.
3. Ambjentet e ruajtjes dhe mjetet e transportit duhet të jenë pa pesticide dhe materiale të tjera
helmuese.
4. Fumigimi duhet të bashkërendohet me klientin dhe të raportohet në dokumentim. Për fumigimin
e magazinave, do të lejohen vetëm substanca që lejohen nga legjislacioni shtetëror. Përdorimi i
preparateve fumiguese si p.sh. fostoksina janë të ndaluara në prodhimin organic (GIZ, 2013).
3.1.6 Dokumentimi
1. Të gjithë proçeset dhe proçedurat që mund të ndikojnë në cilësinë e produktit duhet të
dokumentohen.
2. Duhet të dokumentohen rrethanat e jashtëzakonshme gjatë periudhës së rritjes që mund të
ndikojnë në përbërjen kimike të materialit bimor, siç janë kushtet ekstreme të motit apo dëmtuesit.
3. Është shumë e rëndësishme të dokumentohet lloji, sasia dhe data e grumbullimit.
4. Përdorimi i agjentëve fumigues duhet të dokumentohet. Ritheksojmë se për çertifikimin organik,
fu-migimi është i ndaluar.
5. i gjithë sigurimi i materialit bimor dhe fazat e përpunimit duhet të dokumentohet, ku përfshihet,
habitati i zonës së grumbullimit, klima, toka dhe rrethanat e tjera që mund të ndikojnë në cilësi.
6. Vendndodhja gjeografike e zonës së grumbullimit duhet të përshkruhet sa më saktë që të jetë e
mundur (harta të shkallës 1:25.000). Secili grumbullues duhet të identifikojë zonën e tij në hartë.
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7. Të gjithë grumbulluesit e një zone të përcaktuar duhet të identifikohen me një kod (kodi i
grumbulluesit, data e vjeljes, produkti dhe cilësia (organike apo konvencionale).
8. Materialet bimore të grumbulluara nga zona të ndryshme gjeografike do të përzihen vetëm nëse
garan-tohet që përzierja është homogjene. Këto proçedura duhet të jenë të dokumentuara mirë.
9. Midis çdo grumbulluesi dhe shoqërie tregtare duhet të lidhet një kontratë me shkrim. Kontrata
duhet të përmbajë një marrëveshje që i referohet udhëzimeve të dhëna në këtë Manual.
10. Dokumentacioni që duhet të mbajë shoqëria tregtare blerëse përfshin hartën e zonave të
grumbullimit (shkalla 1:25.000), dokumentet e blerjes në formën e faturave dhe lista-blerjesh, ditar
të përpunimit, listë e asortimenteve (organike/konvencionale), dokumentet e shitjes në formën e
faturave dhe ditareve të shitjes.
11. Për ndarjen e cilësive konvencionale/organike duhet të përdoren kontenierë të ndryshëm (p.sh.
etiketë e gjelbër për cilësinë organike – etiketë e kuqe për cilësinë konvencionale).
12. Për materialin bimor konvencional/organik duhet të përdoren vende të ndryshme dhe të
identifikuara qartë për trajtimin pas-mbledhjes.
13. Për ruajtjen e materialit bimor organik/konvencional duhet të përdoren ambjente të ndryshme.
14. Duhet të mbahet dokumentacion i veçantë për blerjen, përpunimin dhe shitjet e produkteve
organike/ konvencionale. Në rastin e cilësisë organike, fjala “organike” duhet të përmendet në të
gjithë faturat dhe ditaret (GIZ, 2013).

3.2 Analiza kimike dhe instrumentale
3.2.1 Metodat e ekstraktimit të bimës
Metoda tradicionale që përdoret për ndarjen e metabolitëve nga materiali bimor përfshijnë
përdorimin e ekstraktimit me ujë të nxehtë për të bërë çajin ose ngjyruesit bimorë natyrorë. Me
avancimin e teknologjisë gjatë shekujve të fundit, janë përdorur metoda bashkëkohore për të bërë
një ndarje më të mirë të përbërsve specifikë të materialit total të ekstraktit bimor, duke arritur
kështu edhe karakterizim më të mirë për secilin komponent. Metodat moderne të izolimit të
produkteve natyrore, në dallim nga ato tradicionale, përdorin parimin e ekstraktimit i cili bazohet
në polaritetin e komponimeve (tretshmëria relative në tretësat organikë), tretshmëria në ujë dhe
tretshmëria në kripëra të ndryshme. Këto metoda janë komplementare të metodave tradicionale.
Metoda që zgjidhet për ekstraktimin e komponentëve të bimës bazohet në vetitë kimiko- fizike të
komponimeve të cilët jemi të intersuar ti ndajmë. Te këto veti përfshihen koefiçenti i ndarjes në
ujë ose në tretës organik, polariteti relativ i molekulës, qëndrueshmëria e molekulave në dritë ose
errësirë si dhe temperatura që përdoret gjatë proçesit të ekstraktimit (Zhang QW, 2019).
Ekstraktimi i një analiti kalon në tre faza:
•
•
•

Difuzioni i tretësit në masën e ngurtë dhe tretja e analitit në tretës
Difuzioni i analitit në sipërfaqen e grimcave të ngurta
Zhvendosja e analitit nga sipërfaqja e masës së ngurtë për në brendësi të saj
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Njëra nga këto faza mund të jetë parametri kufizues i cili mund të përcaktojë shkallën e
ekstraktimit. Kjo shkallë ekstraktimi varet nga parametrat e mëposhtëm:
•
•
•
•

Madhësia e grimcave, sa më i imët grimcimi aq më e madhe është sipërfaqja e kontaktit
dhe për pasojë edhe shkalla e ekstraktimit është e lartë
Sasia e tretësit për njësi të materialit që analizohet
Shpejtësia e rrjedhjes së tretësit, e cila duhet të varet edhe nga shkalla e grimcimit te
materialit bimor
Temperatura

Llojet e ekstraktimit:
•
•

Ekstraktim me ujë
Ekstraktimi me tretësa organikë

3.2.1.1 Distilimi me avuj uji
Distilimi me avull uji shërben për të ndarë substancat pak a shumë flurore, të patretshme në ujë,
prej substancave joflurore. Kjo teknikë bën të mundur ndarjen dhe pastrimin komod të një sere
komponimesh me pika të larta vlimi, duke i distiluar ato në temperaturë relativisht të ulët. Le të
shohim, proçesin që ndodh gjatë distilimit të një sistemi dyfazor, të përbërë prej dy lëngjesh që
nuk përzihen me njëri-tjetrin. Në çdo metodë të distilimit të bimëve avulli bie në kontakt me vajrat
esencialë dhe i avullon ato. Vaji që përmbahet në bimë ekstraktohet fillimisht nga gjëndrat vajore
dhe nxirret në sipërfaqe të bimës nëpërmjet osmozës. Ritmi i distilimit duhet të jetë shumë i lartë
në mënyrë që të përftohet një prodhim maksimal i vajit esencial. Një nga arsyet është sepse vetëm
me distilim të shpejtë sigurohet një depërtim i plotë i avullit në masën bimore. Ndaj ritmi i distilimit
duhet të shtohet deri në atë pikë, ku të gjitha pjesët e masës bimore mbahen në lëvizje të
vazhdueshme nga flluskat e ujit. Një material bimor i cili përmban vaj esencial me përbërës që
kanë pikë vlimi të lartë, mund t’i nënshtrohet distilimit me ujë vetëm i grimcuar mirë.
Distilimi me ujë ka disa të meta. i grimcuar apo jo, materiali bimor nuk mund të shfrytëzohet
tërësisht. Për më shumë, disa estere si psh. linolil acetati hidrolizohen pjesërisht, të tjera substanca
të djegshme si aldehidet synojnë të polimerizohen nën ndikimin e ujit që vlon etj. Për pasojë,
cilësia e produktit të një distilimi të shpejtë do të jetë më e mirë se sa e një produkti të distilimit të
ngadaltë. Është mirë që sasia e materialit bimor të ngarkuar për distilim dhe ritmi i distilimit të
llogariten në funksion të njëri-tjetrit. Duhet patur parasysh se në qoftë se distilimi zgjat pak dhe në
qoftë se pakësohen forcat që shkaktojnë hidrolizën, do të fillojnë të veprojnë proçeset e shpërbërjes
dhe rrëshirë-formimit. Humbja e vajit esencial e shkaktuar nga këto proçese, mund të vlerësohet
në disa përqind të sasisë së vajit (Zhang QW, 2019).
3.2.1.2 Ekstraktimi me ultra tinguj
Ekstraktimi me ultratinguj përdor valë me sekuencë të lartë për të nxjerrë fotokimikate nga
materiali bimor. Ky proces ekstraktimi është më i shpejtë krahasuar me metodat laboratorike
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tradicionale. Kjo metodë paraqet probleme për ekstraktimin e molekulave të mëdha për shkak të
forcave ndarëse që ndodhin gjatë sonifikimit. Ky proces mund të shoqërohet me nxehtësi shumë
të madhe, kështu që është e nevojshme që materiali bimorë të vendoset në enë me akull në menyrë
që të mos deteriorohet (Zhang QW, 2019).
3.2.2 Metodat e identifikimit të përbërjes, kromatografia
Kromatografia përmbledh një grup te metodave të ndarjes, të cilat përdoren për përcaktimin e
lëndëve, që ndodhen në mostra shpeshherë të ndërlikuara (zakonisht me natyrë organike). Parimet
teorike ku bazohen metodat kromatografike dhe teknikat analitike që përdoren në to janë mjaft te
larmishme.
Veçoritë karakteristike më të rëndësishme të metodave kromatografike janë dy:
•

•

Ndarja e përbërësave të mostrës bazohet në shpërndarjen e tyre midis dy fazave: një faze
të lëvizshme e cila mund të jetë e lëngeët ose e gaztë dhe një faze të palëvizshme, e cila
mund të jetë në gjëndje të lëngët ose të ngurtë.
Proçeset e shpërndarjes së përbërësave të mostrës ndërmejt dy fazave, që pësojnë
zhvendosje relative ndaj njëra - tjetres zhvillohen në mënyrë të pandërprerë, në një numër
të madh hapash të njëpasnjëshëm.

Përbërësi qe ka afinitet më të madh, lëviz me shpejtësi më të vogël kurse përbërësi që ka afinitet
më të vogël lëviz me shpejtësi më të madhe. Metodat kromatografike mund të përkufizohen si
metoda te ndarjeve te cilat bazohen në ndryshimet ndërmjet shpejtësive të zhvendosjes së
përbërësve të mostrës nëpër një mjedis të palëvizshëm, lëvizje e cila ndodh për shkak të transportit
të mostrës nëpërmjet një faze të lëvizshme (Çullaj.A). Metodat kromatografike kanë një sërë
përparësish që kane çuar ne përdorimin e gjerë të tyre në praktikën analitike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efikasitet të lartë të ndarjeve
Aparatura dhe proçedurat e matjeve kromatografike janë relativisht të thjeshta
Ndjeshmëria e matjeve është relativisht e lartë
Perdoren për një gamë shumë të gjerë të mostrave me natyra të ndryshme
Është metodë me saktësi të lartë
Metodë jodestruktive veçanërisht kur është e kombinuar me mas-spektrometrinë
Kërkon sasi shumë të vogla mostre
Është metodë e besueshme dhe relativisht e thjeshtë
Nuk ka kosto të lartë

Dallohen tre grupe kryesore të metodave kromatografike, duke u bazuar në gjendjen agregate të
fazës së lëvizshme:
•
•
•

Kromatografia e lëngët KL ose LC (faza e lëvizshme është lëng).
Kromatografia e gaztë KG ose GC ( faza e lëvizshme është gaz).
Kromatografia e lëndës në gjendje superkritike SFC.
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Gazkromatografia ësht metoda që ka gjetur përdorim më të gjerë kjo për arsye se analistët
gjithmonë kanë qenë të interesuar për analiza të shpejta dhe GC është më e shpejta. Kromatografia
e gaztë, në një kohë shumë të shkurtër është bërë teknika kryesore për ndarjen e komponimeve të
avullueshme (volatile). Ajo është përdorur për të analizuar gazet, lëngjet dhe substancat e ngurta (
të tretura këto të fundit në tretës të avullueshëm). Mund të analizohen edhe komponime organike
edhe inorganike me pesha molekulare nga 2 deri ne 1000 Dalton. Gaz-kromatografët jane
instrumentët analitike më të përdorur në botë. Pricipi bazë i punës së një gaz kromatografi, përfshin
avullimin e mostrës në një portë hyrëse të nxehur (injektuesi), ndarjen e komponentëve të
përzierjes në një kolonë speciale si dhe detektimin e secilit komponent nga ana e detektorit.
Pjesët kryesore të një gaz-kromatografi të thjeshtë janë:
•
•
•
•
•
•

Gazi mbartës
Regullatori i prurjes së gazit mbartës
Pajisja për injektimin e mostrës
Kolonat kromatografike
Detektorët
Integratorët ose kompjuterat

Qëllimi kryesor i gazit mbartës është të transportojë mostrën nëpër kolonë dhe nuk duhet të veprojë
kimikisht me të. Qëllimi i dytë i tij është që të krijojë një matricë të përstatshme për detektorin për
të matur komponentët e mostrës. Gazi mbartës zgjidhet në varësi të detektorit që ka GC dhe
kërkohet që ky gaz të jetë i një pastërtie të lartë sepse papastërti të ndryshme të dëmtojnë kolonën
ose mund të dekompozojnë mostrën.

Figura 27. Skema e një gazkromatografi

Matja dhe kontrolli i prurjes së gazit mbartës është i rëndësishëm si për efikasitetin e kolonës ashtu
edhe për analizën cilësore. Efikasiteti i kolonës varet nga shpejtësia lineare e gazit e cila mund të
përcaktohet lehtësisht duke ndryshuar prurjen derisa të arrihet numri maksimal i pjatave teorike.
Vlera optimale për një kolonë të dhënë duhet përcaktuar në mënyrë eksperimentale. Për analizën
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cilësore është thelbësore të ketë një prurje të riprodhueshme, qe edhe kohët e mbajtjes të jenë të
riprodhueshme. Krahasimi i kohëve të mbajtjes është teknika më e shpejtë dhe më e lehtë për
identifikimin e komponimit. Për të patur një ndarje sa më të mirë të përbëresave të mostrës në
kolone duhet që një vëllim i përshtatshëm i saj të futet njëherësh në trajtë të “një vale” në gjendje
të avullt (Çullaj.A). Metoda të futjes së mostrës në kolonë janë:
•
•
•
•

Me ampulë
Me mikroshiringë
Me anën e një valvule
Injektuesit automatik

Injektimi me mikroshiringë, është ndër më të përdorurat. Ato janë të ngjashme me shiringat që
përdoren në mjeksi. Materialet prej së cilës ajo përbëhet janë qelqi dhe çeliku. Injektuesit
automatikë janë më të përdorur. Ata montohen sipër gaz-kromatografit dhe imitojnë sistemin e
injektimit me shiringë. Ata sigurojnë saktësi më të madhe sesa injektimi me dorë, riprodhueshmëri
më të mirë si edhe optimizimin e kohës. Kolonat kapilare kanë kërkesa mjaft te rrepta për mënyrën
e injektimit të mostrës. Profili i injektimit duhet të jetë shumë i ngushtë (që do të thotë se injektimi
duhet të jetë i shpejtë) dhe sasia e mostrës duhet të jetë shumë e vogël (zakonisht me pak se 1
mikrogram). Një kolonë kapilare tipike 25 m përmban rreth 10 mg fazë të lëngët, krahasuar me 23 g për një kolonë të paketuar 1.8 m. Kjo shpjegon se pse duhet injektuar një sasi mostre shumë e
vogël që të mos mbingarkohet kolona. Piqet kapilare janë zakonisht shumë të ngushtë, shpesh me
gjerësi të vogla prej disa sekondash, prandaj injektimet e shpejta janë të domosdoshme për të
minimizuar zgjerimin e shiritave. Sistemet e injektimit miund të jenë split, splitless, on column
(direkt në kolonë) dhe me programim temperature (PTV). Të treja keëto metoda injektimi
paraqesin përparësi dhe të meta për mostra të ndryshme. Kolona është zemra e një gazkromatografi. Ajo është pjesa ku realizohet ndarja e komponentëve të mostrës. Në GC, dy janë
llojet kryesore të kolonave që përdoren:
•
•

Kolonat me paketim.
Kolonat kapilare (te hapura).

Pavarësisht se me çfarë kolonash kemi të bëjmë, ajo që fillimisht ka rëndësi për ne, është lloji i
fazës së palëvizshme që mbush kolonën ne pjesën e brendshme të saj. Faza e palëvizshme e lëngët
vendoset në kolonat kromatografike ne dy mënyra:
•
•

Në sipërfaqen e grimcave të ngurta që mbushin kolonën (Kolonat me paketim)
Direkt në trajtë filmi në sipërfaqen e brendshme të kolonës bosh (Kolonat kapilare)

Vetitë që kërkohet të ketë lëngu i fazës së palëvizshme janë:
•
•
•
•

Veti tretëse të caktuara ndaj përbërsve të mostrës
Presion avulli të vogël në temperaturën e punës së kolonës
Qëndrueshmëri termike në temperaturën maksimale të punës së kolonës
Të jetë inert nga pikëpamja kimike
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Në shkallën e ndarjes së përbërsve të mostrës ka rëndësi thelbësore natyra e fazës së lëngët ose
polariteti i saj. Faza e palëvizshme zgjidhet me polaritet të afërt me polaritetin e përbërsve të
mostrës që do të ndahen. Në këtë mënyrë vlerat e konstanteve të shpërndarjes për përbërësit e
mostrës duhet të jenë sa më të ndryshëm nga njëri – tjetri, por njëkohësisht nuk duhet te jenë as
shumë të medha, as shumë të vogla. Në qoftë se vlerat e konstanteve të shpërndarjes do të jenë
shumë të mëdha, atëherë përbërësit e mostrës do të lëvizin shumë ngadalë nëpër kolonë dhe do të
duhej kohe mjaft e gjatë që të arrihej ndarja. Detektorët janë pajisje e rëndësishme e cdo gazkromatografi. Me anë të dedektorëve merren kromatogramat, që shërbejnë për analizën kimike të
mostrës. Përdorimi i detektorëve në GC bazohet në matjen e një vetie fiziko-kimike, e cila varet
nga përbërja e rrymës së gazeve në dalje nga kolona.
Detektorët sot janë dy llojesh:
•
•

Destruktiv (iu duhet ta shkatërrojnë mostrën për të detektuar analitët)
Jodestruktiv (nuk iu duhet ta shkaterrojnë mostrën për të detektuar analitët, janë të
nevojshëm nëse analitët e veçuar duhet ti nënshtrohen analizës së mëtejshme.

Detektorët më të përdorur për gaz- kromatografinë sot, janë:
•
•
•

Detektori me jonizim në flakë (FID)
Detektori me përcjellshmëri termike (TCD)
Detektori me kapje elektronesh (ECD)

Një tip i veçantë detektori është spektrometri i masës kombinimi me GC i të cilit ka bërë që të
rritet numri i komponetëve të përcaktuar. Këta detektorë janë të pajisur edhe me librari të spektrave
gjë e cila na lejon të bëjmë njëkohësisht edhe identifikimin e këtyre komponentëve (Çullaj.A).
Detektori me jonizim ne flake FID është përdorur për të bërë karakterizimin e ekstrakteve bimore
të cilat do të paraqiten në pjesën eksperimentale, karakteristikat kryesore renditen si mëposhte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ka ndjeshmëri të mirë, rreth 50 ppb.
Nuk jep pergjigje për ujin dhe gazet (CO, CO2, CS, CS2) prandaj mund të përdoret për
mostra që përmbajnë ujë.
Ka linearitet të shkëlqyer (106).
Stabilitet të lartë, nuk ndikohet nga ndryshimet e prurjeve apo të temperaturës.
Është i thjeshtë në përdorim.
Është i qëndrueshëm dhe përshtatet me tipet e ndryshme të kolonave.
Kufiri i temperaturës është rreth 400 0C.
Përdor si gaz mbartës azot ose helium.
Është destruktiv, e shkatërron mostrën.

43

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

KAPITULLI IV
Marrja e mostrave dhe metodat e analizës
4.1. Mjete dhe Reaktivë
Reagentët e përdorur në këtë studim janë të pastërtisë së lartë për përdorim në analizën
kromatografike. Përzierja e n-Alkaneve (C8-C20), toluene, sulfati i natriumit dhe metanoli
reagentë të cilët janë përdor në ekstraktimin e bimëve dhe analizën e vajit esencial u siguruan nga
Sigma Aldrich. Gjermani.
4.2. Marrja e mostrave të bimëve mjekësore të studjuara
Në këtë studim janë marrë në analizë vajrat esenciale të 19 llojeve të ndryshme të bimëve
mjekësore që gjenden në vendin tonë. Janë realizuar analizat e identifikimit kimik me kromatografi
të gaztë për më shumë se 300 mostra të bimëve të ndryshme në zona tëndryshme të vendit tonë.
Këto mostra janë marrë në periudhën 2014-2018. Mostrat e bimëve janë marrë në periudhën MajNëntor në varësi të pjekurisë të grumbullimit të secilës prej tyre.
Sherebela (Salvia officinalis)
Janë marrë në studim rreth 58 mostra të bimëve të sherebelës. Mostrat janë marrë në zonat e
Kukësit, Pukës, Tropojës, Malësisë të Madhe, Dibrës, Lezhës, Burrelit, Shkodrës, Pogradecit,
Korçës, Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në
periudhën 2014-2018. Duke patur një numër të madh të mostrave të sherebelës dhe një shpërndarje
të tyre në kohë rezultatet janë interpretuar bazuar në:
1. Shpërndarjen e tyre në zona të ndryshme - Janë marrë në analizë 24 mostra të bimëve
të sherebelës nga zonat e Kukësit (3 mostra), Pukës (2 mostra), Burrelit (2 mostra), Korçës
(2 mostra), Kolonjës (3 mostra), Përmetit (3 mostra), Tepelenës (3 mostra), Gjirokastës (3
mostra) dhe Vlorës (3 mostra). Këto mostra janë marrë në periudhën 2014-2015.
2. Vlerësimin vit pas viti për një periudhë 5-vjeçare në zonën e Jug-Lindjes - Janë marrë
në analizë 20 mostra të bimëve të sherebelës nga zona e Jug-Lindjes: Kolonjë (2 mostra/vit)
dhe Përmet (2 mostra/vit). Këto mostra janë marrë në të njëjtat stacione (Mali Gramoz,
Mali Melesin, Mali Trebeshinës dhe Mali Dhëmbelit) në periudhën 5-vjeçare, 2014-2018.
3. Vlerësimi kimik midis mostrave natyrore dhe të kultivuara - Janë marrë në analizë rreth 14
mostra të bimëve të sherebelës që rriten në gjëndje natyrore në zonat e Tropojës (1 mostër),
Malësisë të Madhe (2 mostra), Kukësit (2 mostra), Dibrës (1 mostër), Lezhës (2 mostra)
dhe Burrelit (1 mostër) dhe bimë sherebele të kultivuara nga zona e Shkodrës (1 mostër),
Tropojës (2 mostra) dhe Malësisë të Madhe (2 mostra). Mostrat janë marrë në periudhën
2017-2018.
Rigoni (Oregano vulgare)
Rigoni është një nga bimët mjekësore me përdorim mjaft të gjerë në mjekësinë tradicionale dhe
sidomos në kuzhinën shqiptare. Ka disa lloje që rriten në vendin tonë por përdorim më të gjerë ka
rigoni i kuq (Oregano vulgare). Janë marrë në analizë rreth 40 mostra të bimëve të rigonit të llojit
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Oregano vulgare në zona të ndryshme të vendit tonë. Mostrat janë marrë në periudha të ndryshme.
Bimët u morën nga zona e Korçës, Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës, Skraparit,
Librazhdit, Pogradecit dhe Vlorës.
1. Oregano vulgare nga Juglindja e Shqipërisë – Mostrat e Oregano vulgare janë marrë në
18 stacione nga zonat e Gjirokastrës, Përmetit dhe Kolonjës në Qershor 2015.
2. Oregano vulgare nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2017 - Mostrat e rigonit janë
marrë në Malin e Gramozit në një lartësi më të madhe se 1000 m nga niveli i detit. Për
secilin vit janë marrë tre mostra në zonat Bezhan, Starje dhe Gjonç. Mostrat janë marrë në
muajin Qershor të çdo viti në periudhën 2014 - 2017.
Çaji i malit (Sideritis raeseri)
Çaji i malit është një nga bimët mjekësore më të përhapura dhe më të përdorshme në të gjithë
vendin tonë. Ai ka një përdorim të gjerë si parandalues dhe për trajtimin e ftohjeve dhe gripit. Janë
marrë në analizë rreth 40 mostra të bimëve të çajit të malit (Sideritis raeseri) në zonat e Kolonjës,
Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës, Skraparit dhe Vlorës. Të dhënat e çajit të malit në këtë studim
janë trajtuar si të dhëna:
1. Çaji i malit në zona të ndryshme të vendit tonë – Mostrat janë marrë nga zona e Kolonjës
(4 mostra), Përmetit (4 mostra), Tepelenës (3 mostra), Gjirokastrës (4 mostra), Skraparit (2
mostra) dhe Vlorës (3 mostra) për periudhën 2014 - 2016. Në Qershor 2018 janë marrë dhe
mostra çaji nga zona e Korçës, Pogradecit, Librazhdit dhe Beratit. Këto të dhëna nuk janë
përfshirë në këtë studim për shkak të diferencave në vite që ato kanë me mostrat e tjera.
2. Çaji i malit në zonën e Kolonjës në periudhën 2014-2018 - Mostrat e Sideritis raeseri
janë marrë në Malin e Gramozit në një lartësi 1400 – 1800 m nga niveli i detit. Për secilin
vit janë marrë tre mostra në zonat Bezhan, Starje dhe Gjonç. Mostrat janë marrë në muajin
Qershor të çdo viti.
3. Krahasimi i Sideritis raeseri midis mostrave të rritura në mënyrë natyrore dhe të
kultivuar - Janë marrë 4 mostra çaji natyral dhe 5 mostra çaji të kultivuar nga zona e
Kolonjës në Qershor 2016. Të gjitha mostrat e Sideritis raeseri janë marrë nga e njëjta zonë
që ndryshimet gjeografike të mos ndikojnë në rezultatet e marra. Shënojmë se çaji i
kultivuar nga banorët është i njëjti me atë që rritet në malin e Gramozit dhe zonat përreth.
Ai është shkulur me rrënjë dhe është rimbjellë në parcelat e fermerëve të zonës.
Lule basani (Hyperum perforatum)
Lule basani është një bimë mjekësore e përhapur në mjaft zona të vendit tonë. Ajo është mjaft e
njohur për përdorimet tradicionale e saj në trajtën e çajit ose melemeve të ndryshme. Në këtë
studim janë sjellë të dhënat kimike për Hyperum perforatum nga zona e Jug-Lindjes të vendit tonë.
Janë marrë në analizë 17 mostra bime nga zona e Pogradecit (4 mostra), nga zona e Korçës (4
mostra), nga zona e Kolonjës (5 mostra) dhe nga zona e Përmetit (4 mostra). Bimët janë marrë në
Qershor 2017.
Lavandula (Lavandula angustifolia)
Lavandula është një bimë me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë. Në disa zona të vendit si në
Elbasan, Kavajë, Lushnjë, Lezhë, etj. kjo bimë është kultivuar si bimë mjekësore. Janë marrë në
analizë 22 mostra nga zona e Kavajës (4 mostra), Tiranë (5 mostra), Elbasan (6 mostra), Shkodër
(4 mostra) dhe Lezhë (3 mostra). Mostrat janë marrë në Qershor 2017.
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Timusi
Timusi është një nga bimët me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë si një vend Mesdhetar. Në
këtë studim janë marrë 24 mostra të tre llojeve të ndryshme të popullatave të timuseve të vendit
tonë.
1. Thymus vulgaris nga zona e Jug-Lindjes - Janë marrë në analizë 14 mostra nga zona e
Pogradecit (3 mostra), Korçës (3 mostra), Ersekës (3 mostra) dhe Përmet (4 mostra).
Mostrat janë marrë në Qershor 2016.
2. Thymus vulgaris, Thymus capitate dhe Thymus serpillium nga zona e Pogradecit dhe
Librazhdit - Në këtë studim është marrë vaji esencial i Thymus vulgaris (4 mostra),
Thymus capitate (3 mostra) dhe Thymus serpillium (3 mostra) nga zona e Librazhdit, dhe
Pogradecit. Mostrat janë marrë në Qershor 2016.
Trumëza (Satureja Montana)
Trumëza është një nga bimët me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë si një vend Mesdhetar.
Në këtë studim janë marrë 9 mostra nga zona e Burrelit e njohur për numrin e shumtë të bimëve
mjekësore që rriten dhe grumbullohen në të. Lartësia e marrjes të mostrave ishte nga 800 deri në
1500 m nga niveli i detit në toka të kuqe dhe në toka të zeza. Mostrat janë marrë në Qershor 2016.
Borziloku (Ocimum Basilicum)
Bima e borzilokut është mjaft e përhapur dhe e përdorur në vendin tonë si në mjekësinë tradicionale
dhe si erzë në kulinari. Ka disa lloje që rriten në vendin tonë por në këtë studim është zgjedhur
lloji më i përhapur i tyre i quajtur dhe borziloku i butë. Ai jo vetëm që rritet në gjendje natyrore në
vendin tonë por kultivohet në një pjesë të mirë të banorëve të vendit tonë. Janë marrë në analizë
21 mostra nga zonat e Kavajës (3 mostra), Tiranës (5 mostra), Elbasan (4 mostra), Durrës (3
mostra), Pogradec (3 mostra) dhe Lezhë (3 mostra). Mostrat janë marrë në qershor 2017.
Rozmarina (Rosmarinus Officinalis)
Rosmarina është një bimë që rritet në gjëndje natyrore në të gjithë vendin tonë. Ajo gjithashtu
është një bimë që kultivohet në oborre si bimë zbukuruese. Në këtë studim janë zgjedhur bimë
rozmarine të njoma (6 mostra) dhe të thata (5 mostra) nga zona e Tepelenës. Mostrat janë marrë
në Shtator 2017.
Mendra gjethegjatë (Mentha longifolia)
Mentha longifolia e njohur si mendra e egër është një bimë me përhapje mjaft të madhe në vendin
tonë. Ajo është e njohur për përdorimet e saj në mjekësinë popullore dhe kulinari. Janë marrë 15
mostra të Mentha longifolia nga zona e Pogradecit (4 mostra), Korçës (4 mostra), Kolonjës (4
mostra) dhe Përmetit (3 mostra) në Qershor 2017.
Dafina (Laurus nobilis)
Dafina është një bimë e cila rritet thuajse në të gjithë vendin tonë. Ajo ka një përdorim të gjerë si
në mjekësinë popullore dhe në kuzhinën tradicionale shqiptare dhe mesdhetare. Janë marrë 27
mostra të ndryshme të gjetheve të Laurus nobilis nga gjashtë zona të ndryshme të Shqipërisë.
Mostrat u morën nga zonat e Tiranës (6 mostra), Durrësit (5 mostra), Lezhës (3 mostra), Lushnjës
(4 mostra), Elbasanit (6 mostra) dhe Pogradecit (3 mostra). Mostrat janë marrë në Qershor 2018.
Pisha e zezë (Pinus nigra)
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Pisha është një nga pemët me përhapje më të gjerë në vendin tonë i njohur për disa masive të
pyjeve me pisha. Në studim janë marrë 24 mostra të halave të pishave të llojit Pinus nigra nga zona
të ndryshme të vendit tonë. Mostrat e Pinus nigra janë marrë nga popullsitë e Veri-Perëndimit,
Jug-Lindjes dhe Shqipëria Qendrore. Halat e mostrave të Pinus nigra u morën në Nëntor, 2014.
Stacionet e Veri-Perendimit të Shqipërisë ishin: Shkodër (2 mostra) dhe Lezhë (3 mostra);
Stacionet Jug-Lindore ishin Korçë (3 mostra), Kolonjë (3 mostra) dhe Përmet (2 mostra) dhe
stacionet e Shqipërisë Qendrore ishin: Tirana (4 mostra), Elbasan (3 mostra) dhe Durrës (4 mostra).
Mersina (Myrtus communis)
Mersina është një bimë mjaft e përhapur sidomos në zonat bregdetare të vendit tonë dhe në zona
të ndikuara nga rrymat ajrore të ngrohta. Në këtë studim janë marrë mostra të gjetheve të mersinës
nga zona e Vlorës. Mostrat e mersinës u morrën në stacionet e Orikum (3 mostra), Llogara (4
mostra), Poro (3 mostra), Kaninë (3 mostra), Radhimë (4 mostra) dhe Tragjas (3 mostra). Mostrat
u morën në Qershor 2017.
Lule njëmijëfletëshe (Achillea millefoglium)
Lule njëmijëfletëshja është mjaft e përhapur në të gjithë territorin tonë. Në këtë studim janë marrë
në analizë 12 mostra nga zona e Jug-Lindjes të vendit tonë. Stacionet e marrjes të mostrave janë:
Pogradec (3 mostra), Korçë (4 mostra), Kolonjë (3 mostra) dhe Përmet (2 mostra). Mostrat janë
marrë në Qershor 2017).
Shtogu (Sambucus nigra)
Shtogu është një nga bimët mjekësore e cila ka vlera të mëdha mjekësore. Në vendin tonë ai rritet
në shumë zona të vendit tonë. Rritet në gjendje natyrore si shtogu i bardhë dhe shtogu i zi. Në këtë
studim janë marrë lulet e shtogut nga zona e Burrelit (3 mostra), Kolonjës (2 mostra) dhe
Pogradecit (2 mostra). Mostrat janë marrë në Korrik 2015.
Dëllinja e zezë (Juniperus communis)
Dëllinja e zezë është një nga bimët mjekësore me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë në
sidomos për zonat mbi 1000 m. Në këtë studim janë marrë frutat e dëllinjës të zezë nga zona e JugLindjes e vendit tonë. Janë marrë 4 mostra në zonën e Pogradecit, 3 mostra në zonën e Korçës, 5
mostra nga zona e Kolonjës dhe 4 mostra nga zona e Përmetit. Mostrat e dëllinjës janë marrë në
muajin Nëntor-Dhjetor 2017 kur ato kanë arritur pjekurinë e tyre. Kjo është dhe periudha e tyre e
grumbullimit për këto zona.
Dëllinjë e kuqe (Juniperus oxcycedrus)
Dëllinja e kuqe ka një përhapje më të gjerë e krahasuar me dëllinjën e zezë. Edhe ajo zakonisht
rritet në zonat më të larta se 1000 m. Frutat e dëllinjës të kuqe janë marrë në zonat e Pogradecit (4
mostra), të Korçës (4 mostra), Kolonjës (5 mostra) dhe Përmetit (4 mostra). Ato janë marrë në
periudhën Nëntor-Dhjetor 2017, kohë e përshtatshme për mbledhjen e këtyre frutave sepse ato në
këtë periudhë arrijnë pjekurinë maksimale.
Salepi (Orchis mascula)
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga tuberat e salepit – Orchis mascula. Kjo bimë
është mjaft e njohur për vetitë kurative dhe për përdorimet industriale të saj. Bimët janë zgjedhur
nga zona e Kolonjës (Mali Gramoz) dhe zona e Përmetit (Zhepë) ku këto bimë gjenden dhe
grumbullohen nga banorët e zonës. Mostrat janë marrë në periudhën Shtator-Nëntor 2017.
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Sanzi (Gentiana lutea)
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga rrënjët e bimëve të sanzit – Gentiana lutea.
Bimët janë zgjedhur nga zona e Kolonjës dhe Përmetit ku këto bimë gjenden dhe grumbullohen
nga banorët e zonës. Mostrat janë marrë në periudhën Shtator-Nëntor 2017.
4.3. Trajtimi dhe metodat e ekstraktimit të mostrave të bimëve mjekësore
Bimët mjekësore pasi janë
grumbulluar nga zonat
respektive janë tharë në
hije që të mos humbasin
karakteristikat
fiziologjike të tyre. Kjo
vlen si për bimët të cilave
iu përdoret gjithë pjesa
ajrore e saj, atyre që iu
përdoren gjethet, që iu
përdoren lulet dhe rrënjët.
Përjashtim bënë vetëm
mostrat e borzilokut të
Figura 28. Përgatitja e bimëve për ekstraktim
cilat u studiuan në gjendje të njomë. Pas tharjes
të tyre
mostrat që kanë madhësi më shumë se 1-2 cm janë prerë në këto dimensione, të përshtatshme për
analizat e mëtejshme të tyre.
4.3.1. Ekstraktimi i vajrave esenciale me teknikën e hidrodistilimit
50 g mostër e thatë (kërcell, gjethe, lule, fruta dhe rrënjë) u
morën në një ballon me vëllim 250 ml, aty u shtuan 150 ml ujë
dhe 1 ml toluen (Figura 28). Balloni u montua në aparatin
Clevengar (Figura 29) të rekomanduar nga teknikat e
Farmakopea-s (EU, USA, UK dhe Japonisë). Hidrodistilimi i
mostrave ka vazhduar nga 4 deri 6 orë në varësi të llojit të
mostrës. Në distilimin me avuj uji ekstraktimi i mostrës bëhet
në temperaturën e vlimit të ujit. Vaji esencial i përftuar mblidhe
tduke u tretur në toluen dhe i cili më pas avullohet me rotavapor. Këto vajra janë mbajtur të mbyllura në shishe të errëta
për të evituar ekspozimin nga drita i cili mund të shkaktojë
modifikimin e përbëjes së vet esencës .
Figura 29. Ekstraktimi me aparatin
Clevengar
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4.3.2. Ekstraktimi me ultratinguj
50 g rrënjë (salep ose sanz) u hodh në një enë konike
(erlenmeyer) me vëllim 150 ml, aty u shtuan 50 ml
metanol (Figura 30). Ekstraktimi u zhvillua në një banjo
me ultratinguj për një kohëzgjatje 30 minuta në
temperaturë 30°C. Pas përfundimit të ekstraktimit
materiali bimor u nda nga ekstrakti me dekantim dhe më
pas mostra u avullua deri në vëllimin 2ml. Materiali i
përftuar u kalua në një vial të errët dhe u ruajt në
temperaturën 4°C, deri në analizimin e mëtejshëm të tij.

4.3.3. Ekstraktimi me presim
50 g rrënjë (salep ose sanz) u hodh në një enë metalike
me vëllim 100 ml. Montohet ena dhe presohet deri në
presionin 1 psi. Ekstraktit që merret i shtohet 10 ml nHekzan dhe me anën e hinkës separatore bëhet ndarja e
fazave. Avullohet hekzani deri në 2 ml dhe
grumbullohet në një vial të errët në 4°C.
Figura 30. Ekstraktimi me presim dhe
ultratinguj

4.4. Analiza gazkomatografike e vajrave esencialë për bimët e analizuara
Analiza gaz kromatografike për secilën mostër u realizua në aparatin Varian GC 450 të pajisur me
injektor PTV dhe dedektor me jonizim në flakë (FID). Temperatura e injektorit dhe e dedektorit u
vendosën respektivisht në 2800C dhe 3000C. 2 ul e vajit esencial të holluar në toluen u injektuar
në mënyrë split (1:50). Azoti u përdorur si gaz mbartës (1 ml/min) dhe si ‘make-up gas’ (25
ml/min). Hidrogjeni dhe ajri ishin gazet e flakës në detektor respektivisht me 30 ml/min dhe 300
ml/min. Kollona kapilare VF-1ms (30 mx 0,33 mm x 0,25 mu) u përdor për të izoluar komponimet
vajit esencial. Temperatura e furrës ishte programuar si vijon: nga 40°C (u mbajt për 2 minuta në
40oC) në 150°C me 4°C/min, më tej në 280°C me 10°C/min, në 280°C u mbajt për 2 minuta.
Identifikimi i komponimeve është bazuar në krahasimin e kohevë të daljes (RT) me indekset e
Kovats-it të cilat së bashku me të dhënat e literaturës u përdorën për identifikimin e komponimeve
kryesore. Për identifikimin e pikeve kryesore janë përdorur gjerësisht dhe të dhëna të mëparshme
të punimeve të Laboratorit të Analizës Organike. Të dhënat sasiore të komponimeve të analizuar
janë dhënë në % kundrejt totalit të sipërfaqjeve të pikeve (Adams, 2007; David et al 2010; Daferara
et al 2000; Koing et al 1999). Formula që u përdor për llogaritjen e indekseve të Kovats-it ishte:
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Ku n është numri i atomeve të karboneve në molekulë dhe t është koha e daljes për komponimin
dhe alkanet para dhe pas tij.
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KAPITULLI V
Bimë të cilës i përdoret e gjithë pjesa ajrore e saj
5.1.1. Sherebela (Salvia officinalis)
Sherebela është një nga bimët mjekësore me përhapje mjaft të gjerë në vendin tonë. Vendi ynë
është një nga eksportuesit kryesorë të sherebelës në tregun ndërkombëtar. Bima e sherebelës rritet
në gjendje natyrale në të gjithë vendin nga Jugu në Veri. Ajo gjithashtu kultivohet në shumë zona
të vendit tonë duke qënë një bimë rezistente ndaj kushteve të mjedisit dhe tokave të varfra.
Sherebela ka një përdorim të gjerë në mjekësinë tonë tradicionale dhe në kulinari. Janë marrë në
studim rreth 58 mostra të bimëve të sherebelës. Mostrat janë marrë në zonat e Kukësit, Pukës,
Tropojës, Malësisë të Madhe, Dibrës, Lezhës, Burrelit, Shkodrës, Pogradecit, Korçës, Kolonjës,
Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në periudhën 2014-2018.
Duke patur një numër të madh të mostrave të sherebelës dhe një shpërndarje të tyre në kohë
rezultatet janë interpretuar bazuar në:
a. Shpërndarjen e tyre në zona të ndryshme
b. Vlerësimin vit pas viti për një periudhë 5-vjeçare në zonën e Jug-Lindjes
c. Vlerësimi kimik midis mostrave natyrore dhe të kultivuara
Kromatograma për ekstraktin e Salvia Officinalius nga mostër e marrë në Pogradec, 2017 është
dhënë në Kromatogramën 1. Disa nga komponimet kryesore të identifikuara për të gjitha mostrat
ishin: Kamfen, Cineol, alfa-Tujon, beta-Tujon dhe Kamfur. Radha e daljes të tyre tregohet në
figurë. Është e dukshme që komponimet kryesore janë të vendosura në pjesën e parë të
kromatogramës. Kjo tregon se vajrat esenciale të sherebelës kanë përbërje kryesisht terpenoike, të
cilët kanë dhe pika vlimi më të ulëta. Këto komponime gjithashtu janë përgjegjëse dhe për aromat
e forta të bimës të sherebelës.
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Kromatograma 1. Kromatogramë e Salvia officinalis për mostrën Pogradec 2017

5.1.1.a. Salvia officinalis në zona të ndryshme të vendit
Janë marrë në analizë 24 mostra të bimëve të sherebelës nga zonat e Kukësit (3 mostra), Pukës (2
mostra), Burrelit (2 mostra), Korçës (2 mostra), Kolonjës (3 mostra), Përmetit (3 mostra),
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Tepelenës (3 mostra), Gjirokastës (3 mostra) dhe Vlorës (3 mostra). Këto mostra janë marrë në
periudhën 2014-2015. Tabela.2 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për
sherebelën nga zonat e Jugut, Jug-Lindjes dhe Veri-Lindjes nga vendi ynë. Në analizat e realizuara
për vajin esencial të sherebelës nga këto zona u identifikuan 100-120 komponime. Në studim u
morrën 20 komponimet kryesore që përbëjnë nga 90.6% (Korçë) deri në 98.7% (Kukës).
Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: alfa-Tujon (22.6 – 41.7%) > Kamfur (15.8 – 24.6%)
> Cineol (2.1 – 16.1%) > Kamfen (2.4 – 7.9 %) > Alfa-Humulen (2.4 – 6.7%) > beta-Kariofilen
(2.2 – 4.4) > alfa-Pinen (3.0 – 6.4%), etj. Totali i alfa-Tujoneve dhe beta-Tujoneve, ishte më i lartë
për zonën e Kuksit me 46.5% ndërsa minimumi ishte për mostrat e Përmetit me 26.8%.
Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Vihet re një shpërndarje e njëjtë e komponimeve kryesore
për të gjitha mostrat e marra në studim pavarësisht nga zonat ku ato ishin zgjedhur (Grafiku 1).
Mund të themi se duke patur të njëjtën bimë në analizë diferencat e vërejtura midis zonave vijnë
si rezultat i ndryshimeve në gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike, lartësia nga niveli i detit,
lagështira, temperaturat mesatare, gjeologjia e tokës, etj.
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Grafiku 1. Shpërndarja për komponimet kryesore tek bimët e Salvia officinalis nga zona të ndryshme të vendit tonë

Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet nga 79.9% deri në 91.4% (Grafiku 2).
Seskuiterpenet (beta-Kariofilen dhe alfa-Alfa-Humulen) u gjetën nga 4.9% deri në 10.7%. Grupi
kryesor për të gjitha mostrat ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol, alfa-Tujon, betaTujon, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Acetat bornili) që u gjetën nga 55.0% deri
në 78.8%. Monoterpenet biciklike (alfa- -Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) ishin grupi i dytë me 8.8
– 16.1%. Monoterpenet aromatike (para-Cimen,) që ishin me 0.1 – 0.7%. Monoterpenet
monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin me 0.4 – 16.2%. Monoterpenet
aliciklike (Mircen) ishin me 0.9 – 1.7%. Të dhënat e marra nga analiza treguan se përbërja kimike
e Salvia Officinalis nga zonat e Jugut, Jug-Lindjes dhe Veri-Lindjes të Shqipërisë ishte e njëjtë me
ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Khedher et al 2017;
Oniga et al 2010; Damyanova et al 2016; Miguel et al 2011; Bernotiene et al 2007; Aëen et al
2011; Perry et al 1999).
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Grafiku 2. Klasat kryesore terpenike tek Salvia officinalis nga zona të ndryshme të vendit tonë
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Rt
4.32
alfa-Pinene
4.41
Kamfen
5.22
beta-Pinene
5.34
Mircen
6.41
Limonen
6.47
alfa-Terpinen
6.73
Cineole
7.33
para-Cimen
7.98
gama-Terpinen
8.13
Cis-Sabinenhidrat
8.44
Linaleol
9.12
Alfa-Tujone
9.21
Beta-Tujone
10.52
Kamfur
11.78
Borneol
12.21
Terpinen-4-ol
14.43
alfa-Terpineol
16.95
Acetat Bornili
23.14
beta-Kariofilen
24.65
Alfa-Humulen
Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Vlorë

Jug
Tepelenëe

Gjirokastër

Korçë

Jug-Lindje
Kolonjë

Përmet

Kukës

3.65 ± 0.82
4.99 ± 1.02
1.30 ± 0.41
0.97 ± 0.09
0.30 ± 0.01
0.70 ± 0.02
11.50 ± 3.62
0.10 ± 0.01
0.40 ± 0.02
0.10 ± 0.01
0.25 ± 0.01
31.30 ± 5.23
5.50 ± 1.82
19.53 ± 2.61
2.73 ± 0.44
0.50 ± 0.03
0.20 ± 0.01
1.50 ± 0.49
3.94 ± 0.82
4.30 ± 0.93

3.40 ± 0.99
5.90 ± 1.61
3.10 ± 0.72
1.70 ± 0.54
0.22 ± 0.04
0.41 ± 0.08
15.03 ± 3.47
0.04 ± 0.01
0.70 ± 0.03
0.05 ± 0.01
0.39 ± 0.11
27.90 ± 6.21
6.90 ± 1.43
17.70 ± 3.63
2.30 ± 0.72
0.45 ± 0.09
0.32 ± 0.03
2.41 ± 0.83
3.01 ± 0.92
4.40 ± 1.38

3.80 ± 0.83
6.10 ± 2.12
2.50 ± 0.82
1.10 ± 0.47
0.50 ± 0.06
13.40 ± 6.18
16. 11 ± 5.39
0.57 ± 0.41
0.20 ± 0.01
0.10 ± 0.01
0.10 ± 0.01
32.48 ± 8.27
4.82 ± 1.48
18.30 ± 5.41
2.19 ± 0.89
0.48 ± 0.05
0.22 ± 0.03
1.11 ± 0.39
2.80 ± 0.82
3.94 ± 1.17

2.96 ± 0.61
4.20 ± 1.53
1.60 ± 0.69
1.30 ± 0.42
0.08 ± 0.02
0.30 ± 0.08
8.04 ± 2.71
0.66 ± 0.16
0.50 ± 0.27
0.03 ± 0.01
0.30 ± 0.06
34.60 ± 5.43
4.20 ± 0.93
16.20 ± 4.06
2.52 ± 0.98
0.50 ± 0.12
0.20 ± 0.06
1.74 ± 0.63
3.97 ± 0.84
6.68 ± 1.79

3.80 ± 1.22
5.94 ± 1.78
2.56 ± 0.77
1.13 ± 0.42
0.44 ± 0.10
12.89 ± 5.32
3. 1 ± 1.43
0.20 ± 0.06
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.03
30.62 ± 7.29
4.45 ± 1.31
19.54 ± 5.36
2.27 ± 0.83
0.44 ± 0.09
0.20 ± 0.05
0.88 ± 0.24
3.54 ± 1.44
4.81 ± 0.96

4.70 ± 0.94
7.90 ± 2.13
2.24 ± 0.77
0.75 ± 0.18
0.31 ± 0.08
15.30 ± 0.06
2.21 ± 0.73
0.13 ± 0.04
0.10 ± 0.01
0.20 ± 0.04
0.10 ± 0.02
22.60 ± 5.63
4.20 ± 1.45
24.64 ± 4.29
2.81 ± 0.74
0.51 ± 0.09
0.20 ± 0.07
1.38 ± 0.06
2.20 ± 0.48
3.94 ± 0.93

6.40 ± 1.63
2.40 ± 1.04
1.88 ± 0.59
1.10 ± 0.38
0.10 ± 0.02
0.23 ± 0.03
11.30 ± 4.32
0.20 ± 0.03
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.01
41.70 ± 11.42
4.80 ± 1.32
15.80 ± 4.25
2.40 ± 0.83
0.50 ± 0.13
0.60 ± 0.21
1.63 ± 0.48
3.30 ± 0.95
4.01 ± 0.74

5.51 ± 1.63
7.94 ± 2.23
2.50 ± 0.63
1.25 ± 0.52
0.50 ± 0.17
12.44 ± 4.26
3. 34 ± 1.24
0.62 ± 0.16
0.32 ± 0.08
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.03
28.70 ± 10.11
4.13 ± 1.17
18.13 ± 3.25
2.26 ± 0.83
0.39 ± 0.09
0.14 ± 0.03
1.12 ± 0.51
2.49 ± 0.83
2.44 ± 0.65

3.03 ± 0.86
4.72 ± 0.06
1.66 ± 0.57
0.86 ± 0.31
0.10 ± 0.03
0.23 ± 0.06
10.43 ± 3.28
0.20 ± 0.05
0.10 ± 0.03
0.50 ± 0.11
0.10 ± 0.03
33.40 ± 7.22
3.90 ± 0.90
20.10 ± 4.77
2.64 ± 0.62
0.50 ± 0.11
0.20 ± 0.04
1.43 ± 0.34
4.40 ± 1.27
5.30 ± 1.66

93.76
85.52
1.40
10.04
0.97
73.01
0.10
8.24

96.29
88.89
1.33
12.45
1.70
73.37
0.04
7.40

94.72
87.98
14.10
12.50
1.10
59.71
0.57
6.74

90.58
79.93
0.88
8.79
1.30
68.30
0.66
10.65

94.01
85.66
13.43
12.40
1.13
58.50
0.20
8.35

93.87
87.73
15.71
15.04
0.75
56.10
0.13
6.14

98.64
91.34
0.43
10.78
1.10
78.83
0.20
7.30

94.08
89.15
16.26
16.05
1.25
54.97
0.62
4.93

93.80
84.10
0.45
9.91
0.86
72.70
0.20
9.70

Tabela 2. Të dhënat mesatare për Salvia officinalis nga zona të ndryshme të vendit tonë
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5.1.1.b. Salvia officinalis nga zona e Jug-Lindjes në periudhën 2014-2018
Janë marrë në analizë 20 mostra të bimëve të sherebelës nga zona e Jug-Lindjes: Kolonjë (2
mostra/vit) dhe Përmet (2 mostra/vit). Këto mostra janë marrë në të njëjtat stacione (Mali Gramoz,
Mali Melesin, Mali Trebeshinës dhe Mali Dhëmbelit) në periudhën 5-vjeçare, 2014-2018. Të
dhënat janë mesatarizuar për çdo vit për të vërejtur ndryshimet në kohë të bimës të sherebelës nga
zona e Jug-Lindjes të Shqipërisë. Tabela.3 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar
për sherebelën nga zona e Kolonjës dhe Përmetit në periudhën 2014-2018. Në kromatogramat e
marra nga këto mostra kishte nga 90-110 komponime. Në analizë u morën 20 komponimet
kryesore që përbëjnë nga 92.6% për vitin 2015 deri në 96.1% për vitin 2016.
2014
2015
2016
40.00

2017
2018

20.00

0.00

Grafiku 3. Shpërndarja për komponimet kryesore tek Salvia officinalis nga zona e Jug-Lindjes në periudhën 2014-2018

Grafiku 3 jep profilin e komponimeve kryesore të analizuar në përqindje tek bimët e Salvia
officinalis. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: alfa-Tujon (21.5 – 32.9%) > Kamfur
(16.5 – 21.5%) > Cineol (4.1 – 13.7 %) > > beta-Tujon (4.3 – 5.87%) > Kamfen (5.0 – 7.4 %) >
Alfa-Humulen (2.7 - 7.2%) > beta-Kariofilen (2.4 – 4.2) > alfa-Pinen (3.0 – 5.5%), etj. Totali i
alfa-Tujon dhe beta-Tujon ishte 27.4 – 38.6%. Është e rëndësishme të citojmë se nivelet e ulta të
Tujoneve rrritin përqindjen e komponentëve të tjerë të cilët në përgjithësi identifikohen në nivele
më të larta krahasuar me zonat e tjera. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Grupin më të madh
të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 81.3% deri në 90.8% (Grafiku 4). Seskuiterpenet
(beta-Kariofilen dhe alfa-Alfa-Humulen) u gjetën nga 5.3% deri në 11.2%. Grupi më i madh ishin
terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol, alfa-Tujon, beta-Tujon, Kamfur, Borneol, Terpilen4-ol, alfa-Terpineol, Acetat bornili) që u gjetën nga 62.4% deri në 74.8%. Monoterpenet biciklike
(alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) ishin grupi i dytë me 10.1 – 15.1%. para-Cimeni,
monoterpeni aromatik ishte 0.1 – 0.3%. Monoterpenet monociklike (alfa-Terpinen, Limonen,
gama-Terpinen) ishin me 0.7 – 1.5%. Monoterpeni aliciklik, Mirceni, ishte 1.1 – 1.6%. Të dhënat
e marra nga analizat GC/FID treguan se përbërja kimike e Salvia officinalis nga Jug-Lindja e
Shqipërisë ishte thuajse e njëjtë në vite të ndryshme. Këto rezultate ishin të ngjashme me ato që
janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Khedher et al 2017; Oniga
et al 2010; Damyanova et al 2016; Miguel et al 2011; Bernotiene et al 2007; Aëen et al 2011; Perry
et al 1999).
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Grafiku 4. Klasat e komponimeve kryesore tek Salvia officinalis nga zona e Jug-Lindjes në periudhën 2014-2018

Rt
4.32
4.41
5.22
5.34
6.41
6.47
6.73
7.33
7.98
8.13
8.44
9.12
9.21
10.52
11.78
12.21
14.43
16.95
23.14
24.65

alfa-Pinene
Kamfen
beta-Pinene
Mircen
Limonen
alfa-Terpinen
Cineole
para-Cimen
gama-Terpinen
Cis-Sabinenhidrat
Linaleol
Alfa-Tujone
Beta-Tujone
Kamfur
Borneol
Terpinen-4-ol
alfa-Terpineol
Acetat Bornili
beta-Kariofilen
Alfa-Humulen
Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene Aromatike
Seskuiterpene

Viti 2014
3.82 ± 0.92
6.01 ± 1.37
2.13 ± 0.44
1.06 ± 0.32
0.28 ± 0.05
6.50 ± 2.17
4.13 ± 2.49
0.33 ± 0.82
0.23 ± 0.04
0.11 ± 0.03
0.17 ± 0.05
29.27 ± 4.38
4.28 ± 1.22
20.13 ± 3.47
2.35 ± 0.72
0.48 ± 0.18
0.20 ± 0.05
1.33 ± 0.55
3.24 ± 0.70
5.14 ± 1.53
92.82
84.44
7.01
12.08
1.06
62.34
0.33
8.38

Viti 2015
3.02 ± 0.87
5.82 ± 0.44
1.94 ± 0.53
1.05 ± 0.28
0.26 ± 0.04
0.38 ± 0.19
11.14 ± 3.22
0.26 ± 0.08
0.07 ± 0.02
0.47 ± 0.09
0.39 ± 0.04
21.49 ± 4.37
5.87 ± 1.64
21.24 ± 1.43
3.86 ± 1.43
0.39 ± 0.09
0.20 ± 0.04
3.50 ± 0.81
4.16 ± 1.31
7.19 ± 2.42
92.68
81.33
0.71
11.24
1.05
68.08
0.26
11.35

Viti 2016
4.81 ± 1.33
6.82 ± 1.73
1.65 ± 0.71
1.10 ± 0.40
0.21 ± 0.49
1.04 ± 0.31
13.70 ± 3.49
0.11 ± 0.03
0.33 ± 0.05
0.14 ± 0.04
0.21 ± 0.06
31.41 ± 3.29
5.71 ± 1.66
19.30 ± 3.82
2.50 ± 0.44
0.51 ± 0.14
0.12 ± 0.02
1.41 ± 0.37
2.61 ± 0.59
2.71 ± 1.43
96.12
90.81
1.50
13.30
1.10
74.80
0.11
5.32

Viti 2017
5.52 ± 1.25
7.40 ± 2.24
2.10 ± 0.48
1.20 ± 0.33
0.13 ± 0.04
0.81 ± 0.27
12.90 ± 4.26
0.10 ± 0.49
0.32 ± 0.67
0.10 ± 0.03
0.25 ± 0.06
32.92 ± 4.22
5.64 ± 0.93
16.50 ± 2.16
2.10 ± 0.71
0.52 ± 0.06
0.10 ± 0.03
1.20 ± 0.33
2.44 ± 0.83
2.72 ± 0.91
94.85
89.75
1.26
15.12
1.20
72.07
0.10
5.11

Tabela 3. Të dhënat për Salvia officinalis nga zona e Jug-Lindjes në periudhën 2014-2018
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Viti 2018
3.65 ± 1.66
5.02 ± 1.14
1.30 ± 0.43
0.97 ± 0.31
0.30 ± 0.09
0.73 ± 0.24
11.51 ± 3.45
0.10 ± 0.04
0.41 ± 0.06
0.11 ± 0.03
0.25 ± 0.9
31.37 ± 3.64
5.58 ± 1.07
19.53 ± 4.36
2.73 ± 0.84
0.51 ± 0.14
0.22 ± 0.06
1.52 ± 0.42
3.94 ± 0.84
4.30 ± 0.82
93.77
85.53
1.40
10.05
0.97
73.01
0.13
8.24
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5.1.1.c. Salvia officinalis në gjëndje natyrore dhe e kultivuar
Janë marrë në analizë rreth 14 mostra të bimëve të sherebelës që rriten në gjëndje natyrore në zonat
e Tropojës (1 mostër), Malësisë të Madhe (2 mostra), Kukësit (2 mostra), Dibrës (1 mostër),
Lezhës (2 mostra) dhe Burrelit (1 mostër) dhe bimë sherebele të kultivuara nga zona e Shkodrës
(1 mostër), Tropojës (2 mostra) dhe Malësisë të Madhe (2 mostra). Mostrat janë marrë në
periudhën 2017-2018. Tabela.4 jep përqindjet mesatare të 20 komponimeve kryesore për mostrat
natyrore dhe të kultivuara të Salvia officinalis nga zona e Veriut dhe Veri-Lindjes të vendit tonë.
Në analizat e realizuara për vajin esencial të sherebelës u identifikuan rreth 100-120 komponime
si në mostrat natyrore dhe tek bimët e kultivuara. Në analizë u morën 20 komponimet kryesore që
përbëjnë nga 96.4% tek bimët natyrore deri në 98.5% tek bimët e kultivuara. Bimët e kultivuara
kanë përqindje më të lartë të alfa-Tujon, Cineol dhe alfa-Pinen. Gjithashtu shuma e alfa-Tujon me
beta-Tujon ishte më e madhe (42.9%) kundrejt bimëve të kutivuara (36.2%). Tek bimët që rriten
në gjëndje natyrore në nivele më të larta ishin: beta-Tujon, Kamfur, Alfa-Humulen, Kamfen dhe
alfa-Terpinen. Grafiku 5 jep komponimet kryesore në përqindje tek bimët e Salvia officinalis.

Natyrore

35.00
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25.00
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10.00
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0.00

E kultivuar

Grafiku 5. Komponimet kryesore tek bimët natyrale dhe të kultivuara të Salvia officinalis

Komponentët që u gjetën më me shumicë me përqindjet respektive të tyre janë: alfa-Tujon (31.5%
natyrore dhe 38.6% e kultivuar) > Kamfur (18.9% natyrore dhe 18.1% e kultivuar) > Cineol (9.4%
natyrore dhe 10.9% e kultivuar) > Kamfen (5.6% natyrore dhe 5.0% e kultivuar) > Alfa-Humulen
(4.4% natyrore dhe 3.9% e kultivuar) > beta-Kariofilen (3.3% natyrore dhe 3.4% e kultivuar) >
alfa-Pinen (4.2% natyrore dhe 5.0% e kultivuar) etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Grupin
më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 86.7% tek bimët natyrore dhe 88.2%
tek bimët e kultivuara (Grafiku 6). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen dhe alfa-Alfa-Humulen) u
gjetën më me shumicë tek bimët natyrore me 7.7% ndërsa tek bimët e kultivuara ato ishin 7.3%.
Grupi më i madh për të dy llojet e bimëve ishin monoterpenet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol,
alfa-Tujon, beta-Tujon, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Acetat bornili) që u gjetën
68.2% tek bimët natyrore dhe 71.8% tek bimët e kultivuara. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen,
Kamfen dhe beta-Pinen) ishin grupi i dytë i gjetur për të dy llojet e bimëve. Ato ishin 12.0% tek
bimët natyrore dhe 12.3% tek bimët e kultivuara. Monoterpenet aromatike (para-Cimen,) ishin
0.3% tek të dy llojet. Monoterpenet monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin
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me 7.1% tek bimët natyrore dhe 5.7% tek bimët e kultivuara. Monoterpenet aliciklike (Mircen)
ishin me 1.1% për të dy llojet.
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Grafiku 6. Klasat për komponimet kryesore terpenike për Salvia officinalis natyrore dhe të kultivuar

Bimët e zgjedhura në mënyrë natyrore zakonisht rriten në lartësi më të mëdha ku temperaturat e
ajrit janë më të ulëta dhe tokat janë më të varfra. Kjo mund të jetë dhe arsyeja e përqindjeve më të
ulëta të Tujoneve tek bimët natyrore. Bimët e kultivuara rriten në toka më pjellore, nën kujdesin e
njeriut si për kohën e mbjelljes, vaditjet, kohën e pjekjes, etj.
5.1.2. Përfundime, Sherebela (Salvia Officinalis)
U morën në studim rreth 58 mostra të bimëve të sherebelës. Mostrat janë marrë në zonat e Kukësit,
Pukës, Tropojës, Malësisë të Madhe, Dibrës, Lezhës, Burrelit, Shkodrës, Pogradecit, Korçës,
Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në periudhën 20142018. Nga analiza e bërë mund të themi se:
❖ Metoda analitike e përdorur na lejon të identifikojmë 90- 120 komponime në përbërjen e
vajit esencial të marra nga sherebela
❖ 20 komponimet me piqet më të mëdha përbëjnë 90.6% - 98.7% të totalit të piqeve të
përftuar nga kromatograma e esencës së Salvia Officinalis, pavarësisht zones ku u mblodh
bima ose nëse ajo ishte e kultivuar apo natyrore profili I komponimeve ishte: alfa-Tujon >
Kamfur > Cineol > > beta-Tujon > Kamfen > Alfa-Humulen > beta-Kariofilen > alfaPinen.
❖ Zvogëlimi i zonës ku u grumbullua bima si dhe monitorimi i ndryshimeve në kohë (20142018, Juglindje) na jep po të njëjtin rezultat në përbërje, ndryshimet e vërejtuara shume
mirë mund t’i atribuohen ndryshimeve klimaterike
❖ Në rastin kur krahasohen mostra të mara prej bimës së kultivuar dhe asaj natyrore vihen re
ndryshime në përqëndrimet e monoterpeneve dhe tujoneve, ku paraqiten nivele më të larta
për bimën e kultivuar, kjo vjen si rezultat i kujdesit që bima merr gjatë kultivimit.
❖ Klasa me përqëndrim më të lartë ishte ajo e monoterpeneve 79-91% e përbërjes ku për
secilin rast të vëzhguar peshën kryesore e mbajnë monoterpenet aromatike
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Rt
alfa-Pinene
4.32
Kamfen
4.41
beta-Pinene
5.22
Mircen
5.34
Limonen
6.41
alfa-Terpinen
6.47
Cineole
6.73
para-Cimen
7.33
gama-Terpinen
7.98
Cis-Sabinenhidrat
8.13
Linaleol
8.44
Alfa-Tujone
9.12
Beta-Tujone
9.21
Kamfur
10.52
Borneol
11.78
Terpinen-4-ol
12.21
alfa-Terpineol
14.43
Acetat Bornili
16.95
beta-Kariofilen
23.14
Alfa-Humulen
24.65
Total
Total Monoterpene
Monociklik Monoterpene
Biciklik Monoterpene
Alifatik Monoterpene
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Natyrore
4.14 ± 1.03
5.57 ± 0.94
2.15 ± 0.73
1.13 ± 0.42
0.28 ± 0.05
6.54 ± 1.42
9.41 ± 3.21
0.30 ± 0.10
0.28 ± 0.07
0.14 ± 0.04
0.17 ± 0.05
31.48 ± 3.25
5.77 ± 1.27
18.88 ± 3.41
3.40 ± 0.93
0.47 ± 0.11
0.25 ± 0.06
1.47 ± 0.33
3.29 ± 0.64
4.42 ± 1.53
96.42
86.70
7.11
12.01
1.13
68.17
0.30
7.72

E kultivuar
4.98 ± 1.27
5.02 ± 1.73
2.01 ± 0.81
1.07 ± 0.32
0.23 ± 0.04
5.30 ± 1.63
10.87 ± 2.42
0.34 ± 0.07
0.17 ± 0.04
0.23 ± 0.04
0.10 ± 0.03
38.60 ± 4.28
4.28 ± 1.43
18.01 ± 3.62
2.43 ± 0.88
0.46 ± 0.06
0.31 ± 0.05
1.39 ± 0.35
3.40 ± 0.83
3.91 ± 0.94
98.51
88.20
5.71
12.25
1.07
71.83
0.34
7.31

Tabela 4. Të dhëna për Salvia officinalis të mbledhur në kushte natyrore dhe të kultivuar

5.2.1. Rigoni (Oregano Vulgare)
Rigoni është një nga bimët mjekësore me përdorim mjaft të gjerë në mjekësinë tradicionale dhe
sidomos në kuzhinën shqiptare. Është një nga bimët me përhapje më të gjerë në rajonin e Mesdheut
i cili është dhe eksportuesi kryesor i saj në botë. Ka disa lloje që rriten në vendin tonë por përdorim
më të gjerë ka rigoni i kuq (Oregano vulgare). Janë marrë në analizë rreth 40 mostra të bimëve të
rigonit të llojit Oregano vulgare në zona të ndryshme të vendit tonë. Mostrat janë marrë në
periudha të ndryshme. Bimët u morën nga zona e Korçës, Kolonjës, Përmetit, Tepelenës,
Gjirokastës, Skraparit, Librazhdit, Pogradecit dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në periudhën
2014-2017. Kromatograma dhe disa nga komponimet kryesore për Oregano vulgare të marrë në
Përmet, 2015, është dhënë në Figurën 8. Në këtë punim janë paraqitur rezultatet për
a. Të dhënat e marra në vitin 2015 për zonën Gjirokastër – Përmet – Ersekë
b.Të dhënat e marra në periudhën 2014-2017 nga zona e Ersekës
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Kromatograma 2. Kromatogramë për vajin esencial të rigonit (Oregano vulgare) Përmet 2015

5.2.1.a. Oregano vulgare në zona të ndryshme të vendit
Tabela 5 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për Oregano Vulgare në 18
stacione nga zona e Gjirokastër, Përmet dhe Kolonjë në Qershor 2015. Mostrat janë marrë në
kuadër të projektit kombëtar “Karakterizimi morfologjik, gjenetik dhe kimik i bimëve mjekësore
të familjes Labiatae, Origanum sp. dhe Sideritis sp.” mbështetur nga Fakulteti i Shkencave të
Natyrës, Universiteti i Tiranës. Në analizat e realizuara për vajin esencial të rigonit u vu re që tek
kromatogramat e tyre kishte nga 50-60 komponime. Në analizë u morën 19 komponimet kryesore
që përbëjnë 82.2 – 98.5% të totalit të komponimeve të identifikuar. Komponimet kryesore që u
gjetën për të gjitha mostrat e marra në analizë ishin: Karvakrol, para-Cimen, beta-Kariofilen, alfaTerpinen dhe Timol. Grafiku 7 paraqet shpërndarjen e komponimeve kryesore të analizuar në
përqindje tek bimët e rigonit. Të gjitha bimët kanë të njëjtën shpërndarje të komponimeve
kryesore. Kjo është e lidhur me kushtet e njëjta mjedisore dhe me marrjen në studim të të njëjtit
lloj bime. Komponentët që u gjetën më me shumicë dhe përqindjet e tyre respektive janë:
Karvakrol (47.8 – 78.0%) > para-Cimen (3.0 – 9.2 %) > Timol (0.6 – 8.6%) > gama-Terpinen (1.1
– 5.2 %) > beta-Kariofilen (2.1 – 6.8), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Shtojmë se
rezultate të ngjashme u gjetën dhe për mostrat e rigonit të marrë në zonat e Korçës, Pogradecit,
Librazhdit, Skraparit, Tepelenës dhe Vlorës. Për të gjitha llojet e mostrave nivele më të larta u
gjetën për Karvakrolin. Në rigonin e Tepelenës dhe Vlorës përqindjet e Timolit ishin më të larta.
Ato varionin nga 7.8 – 14.5%. ndryshimet nga njëra zonë në tjetrën janë të lidhura me kushtet
atmosferike (lagështinë, temperaturat e ajrit, orët me diell) dhe me gjeologjinë e tokave. Periudha
e vjeljes dhe ajo e pjekjes gjithashtu ndikojnë në ndryshimet e gjetura midis bimëve të marra në
zona të ndryshme. Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 84.1% deri
në 95.2% (Grafiku 8). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfa-Alfa-Humulen) u gjetën nga 2.6% deri
në 8.2%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin Monoterpenet aromatike (para-Cimen, Timol,
Karvakrol) që ishin nga 70.8 – 85.1%. Esencat e rigonit të vendit tonë dhe në përgjithësi për të
gjithë rajonin e Mesdheut njihen si esenca të llojit fenolik për shkak të përqindjes të lartë të
Karvakrolit dhe Timolit. Terpenoidet e oksigjenuara (Linaleol, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol,
alfa-Terpineol, Pulegon, Carvon, Acetat bornili) u gjetën nga 1.8% deri në 11.0%.
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Grafiku 7. Shpërndarje e komponimeve kryesore tek vaji esencilial i rigonit, 2015

Monoterpenet monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin grupi i dytë i tyre me
2.4 – 9.5%. Monoterpenet biciklike (alfa- -Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) ishte nga 2.4 – 8.4%.
Monoterpenet aliciklike (Mircen) ishin nga 0.1 – 2.6%.
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Grafiku 8. Klasat e komponimeve kryesore tek vaji esencilial i rigonit, Jug-Lindje 2015

Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Oregano vulgare nga zona GjirokastërPërmet-Kolonjë por edhe më gjerë (Korçë, Përmet, Librazhd, Skrapar, Tepelenë dhe Vlorë) ishte
e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Daferera
et al 2000; Dadalioglu & Evrendilek 2004; Teixeira et al 2013; Kula et al 2013; Russo et al 1999).

61

Bënjë

Bënjë
/1

Bënjë
/2

Bënjë
/2.1

Trebozisht

Biovizhdë

Lyben

Shkëmb i
Petranit

Shkëmb i
Petranit
/1

Trebeshinë

Trebeshinë
/1

Zerec

Zerec
/1

Tremisht

Tremisht/2

Gramoz

Gramoz/1

4.32
alfa-Pinene
4.41
Kamfen
5.22
beta-Pinene
5.34
Mircen
6.41
Limonen
6.47
alfa-Terpinen
6.91
para-Cimen
7.33
gama-Terpinen
7.98
Linaleol
8.13
Kamfur
8.44
Borneol
9.12
Terpinen-4-ol
9.21
alfa-Terpineol
10.52
Acetat Bornili
Karvon/Pulegon
11.82
/Citroneol
12.01
Timol
13.23
Karvakol
16.95
beta-Kariofilen
23.14
alfa-Humulen
Total
Total Monoterpene
Monoterpene
Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të
oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Vinja

Rt
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0.03
1.39
1.82
0.12
0.06
0.00
8.51
2.34
0.92
0.01
0.01
0.00
0.43
0.49

0.11
1.02
0.19
0.48
0.91
0.71
6.68
2.95
0.13
0.09
0.00
0.00
0.80
0.49

0.50
1.12
0.00
0.14
1.05
0.89
6.14
2.61
0.52
0.00
0.42
0.00
0.52
0.46

0.57
1.67
1.25
0.55
1.68
0.85
7.13
2.18
0.62
0.03
0.68
0.69
0.32
0.27

0.47
0.67
0.25
0.55
1.48
0.99
8.13
3.18
0.62
0.03
0.68
0.69
0.32
0.27

0.29
2.02
0.00
0.07
3.29
0.31
5.28
4.29
0.54
0.76
1.25
0.79
0.00
0.56

0.16
1.03
0.44
0.22
0.41
0.34
3.04
1.11
0.58
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00

0.47
0.67
0.25
0.55
1.48
0.99
4.13
2.18
6.62
0.03
0.68
0.69
0.32
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2.18
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0.03
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0.32
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0.25
0.55
1.48
0.99
7.13
5.18
0.62
0.03
0.68
0.69
0.32
0.27

0.47
0.67
0.25
0.55
1.48
0.99
6.13
3.18
1.24
0.03
0.68
0.69
0.32
0.27

0.30
1.01
0.20
0.42
0.80
0.62
5.72
1.78
0.90
0.04
0.67
0.72
0.11
0.13

0.01
2.05
0.03
0.04
3.61
0.69
9.24
5.22
1.93
1.29
0.96
0.80
0.60
3.54

1.01
1.22
0.11
0.78
0.14
0.09
9.05
4.99
0.03
0.56
0.36
0.84
0.23
0.35

0.09
0.78
0.14
0.42
0.78
0.83
5.34
3.20
0.15
0.08
0.15
0.79
0.00
0.45

0.00
0.21
0.00
0.09
0.77
0.38
5.15
2.37
0.57
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

0.81
0.30
0.01
0.07
2.56
1.83
14.20
3.92
0.20
0.04
0.02
0.19
0.23
0.34

0.89
1.29
0.13
0.07
1.27
0.11
7.19
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0.97
0.01
0.08
0.76
0.07
0.16

0.20

0.48

0.49

2.41

2.41

0.59

0.66

2.41

1.41

1.41

2.41

0.20

0.94

0.56

0.42

0.57

2.77

0.15

0.57
67.23
2.35
0.31
24.65
84.12

1.92
70.21
2.85
4.69
94.71
87.16

2.10
62.60
2.10
0.56
82.22
79.56

7.49
60.90
2.90
0.44
92.64
89.30

9.49
60.90
2.90
0.44
94.47
91.13

1.65
71.82
2.52
0.35
96.39
93.51

8.30
73.71
2.62
1.00
94.21
90.60

6.49
66.90
2.90
0.44
98.47
95.13

8.49
65.90
2.90
0.44
97.40
94.06

6.49
62.90
2.90
0.44
93.47
90.13

7.49
60.90
2.90
0.44
91.09
87.75

1.21
72.20
2.65
0.42
90.11
87.04

8.56
47.79
6.83
0.94
95.07
87.31

0.61
68.70
2.65
1.20
93.49
89.64

0.74
78.04
2.64
0.55
95.57
92.38

1.09
76.23
2.42
5.73
96.09
87.93

2.87
57.30
4.85
1.42
93.93
87.66

5.67
62.37
2.19
0.34
87.97
85.44

2.39

4.57

4.55

4.71

5.64

7.89

1.86

4.64

4.64

7.64

5.64

3.20

9.53

5.23

4.81

3.53

8.31

5.63

3.24
0.12

1.33
0.48

1.62
0.14

3.50
0.55

1.40
0.55

2.30
0.07

1.62
0.22

1.40
0.55

2.33
2.55

1.40
0.55

1.40
0.55

1.51
0.42

2.09
0.04

2.34
0.78

1.01
0.42

0.21
0.09

1.12
0.07

2.31
0.07

2.05

1.99

2.41

5.02

5.02

4.49

1.84

11.02

4.02

4.02

5.64

2.78

10.05

2.94

2.03

1.64

3.79

2.19

76.31
2.66

78.81
7.54

70.84 75.52 78.52 78.76 85.06 77.52 80.52 76.52 74.52 79.13
2.63
3.34
3.34
2.87
3.61
3.34
3.34
3.34
3.34
3.07
Tabela 5. Të dhënat për esencën Origanum vulgare në zonën e Jug-Lindjes, 2015
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5.1.2.b. Oregano vulgare nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2017
Tabela 6 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për Oregano vulgare nga zona e
Kolonjës për periudhën 2014 - 2017. Të gjitha mostrat e rigonit janë marrë në Malin e Gramozit
në një lartësi më të madhe se 1000 m nga niveli i detit. Për secilin vit janë marrë tre mostra në
zonat Bezhan, Starje dhe Gjonç. Mostrat janë marrë në muajin Qershor. Në analizat kimike të
realizuara për vajin esencial të rigonit për këto bimë u identifikuan 50-60 komponime. Në analizë
u morrën 19 komponimet kryesore që përbëjnë nga 93.0% (2014) deri në 96.1% (2016). Grafiku
9 jep profilin e komponimeve kryesore të analizuar në përqindje tek bimët e rigonit. Komponentët
që u gjetën më me shumicë janë: Karvakrol (57.3 – 76.2%) > Timol (0.8 – 4.5%) > para-Cimen
(5.2 – 14.2 %) > gama-Terpinen (2.4 – 3.9 %) > > beta-Kariofilen (2.4 – 4.9), etj. Komponimet e
tjera janë nga 0.5 - 3%. Ky është një profil i ngjashëm dhe me esenca të rigonit nga zona të tjera
të Shqipërisë. Bie në sy tek këto esenca përqindja shumë e lartë e Karvakrolit dhe një përqindje
shumë e ulët e Timolit.
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100.00
50.00
0.00

Grafiku 9. Shpërndarja e komponimeve kryesore tek vaji esencilial i rigonit nga zona e Kolonjës 2014-2017

Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 87.6% deri në 89.4% (Grafiku
10). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfa-Humulen) u gjetën nga 3.2% deri në 8.2%. Grupi më i
madh i monoterpeneve ishin Monoterpenet aromatike (para-Cimen, Timol, Karvakrol) që ishin
nga 74.4 – 82.5%. Edhe këto esenca iu takojnë llojeve fenolike për shkak të përqindjeve të larta të
Karvakrolit. Terpenoidet e oksigjenuara (Linaleol, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol, alfaTerpineol, Pulegon, Carvon, Acetat bornili) u gjetën nga 1.6% deri në 4.1%. Monoterpenet
monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin grupi i dytë i tyre me 3.5 – 8.3%.
Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) ishin nga 0.2 – 1.8%. Monoterpenet
aliciklike (Mircen) ishin nga 0.1 – 0.5%. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike
e Oregano vulgare nga zona e Kolonjës ishte e njëjtë në kohë. Pozita gjegrafike e bimëve të rigonit
sidomos lartësia nga niveli i detit, temperaturat mesatare, lagështira si dhe përbërja gjeologjike e
tokës janë faktorë të rëndësishëm në përbërjen kimike. Këto rezultate janë të ngjashme me ato që
janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Daferera et al 2000;
Dadalioglu & Evrendilek 2004; Teixeira et al 2013; Kula et al 2013; Russo et al 1999).
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Grafiku 10. Klasat kryesore terpenoike tek vaji esencilial i rigonit, 2014-2017

Rt
4.32
4.41
5.22
5.34
6.41
6.47
6.91
7.33
7.98
8.13
8.44
9.12
9.21
10.52
11.82
12.01
13.23
16.95
23.14

alfa-Pinene
Kamfen
beta-Pinene
Mircen
Limonen
alfa-Terpinen
para-Cimen
gama-Terpinen
Linaleol
Kamfur
Borneol
Terpinen-4-ol
alfa-Terpineol
Acetat Bornili
Karvon/Pulegon/Citroneol
Timol
Karvakol
beta-Kariofilen
alfa-Humulen
Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Viti 2014
0.40 ± 0.08
1.08 ± 0.21
0.31 ± 0.05
0.46 ± 0.06
1.37 ± 0.48
0.70 ± 0.09
6.91 ± 1.39
3.17 ± 0.73
0.99 ± 0.17
0.23 ± 0.04
0.45 ± 0.05
0.50 ± 0.09
0.27 ± 0.04
0.48 ± 0.11
1.14 ± 0.65
4.51 ± 0.92
65.92 ± 5.38
3.01 ± 0.73
1.12 ± 0.31
93.02
88.76
5.24
1.78
0.46
4.05
77.34
4.12

Viti 2015
0.09 ± 0.02
0.78 ± 0.17
0.14 ± 0.04
0.42 ± 0.07
0.78 ± 0.43
0.83 ± 0.11
5.34 ± 2.01
3.20 ± 1.38
0.15 ± 0.02
0.08 ± 0.01
0.15 ± 0.03
0.79 ± 0.21
N.D.
0.45± 0.05
0.42 ± 0.07
0.74 ± 0.49
75.04 ± 7.25
2.64 ± 0.82
0.55 ± 0.08
92.57
89.39
4.81
1.01
0.42
2.03
81.13
3.19

Viti 2016
N.D.
0.21 ± 0.05
N.D.
0.09 ± 0.02
0.77 ± 0.17
0.38 ± 0.09
5.15 ± 1.72
2.37 ± 0.58
0.57 ± 0.08
0.50 ± 0.07
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.57 ± 0.08
1.09 ± 0.27
76.23 ± 7.88
2.42 ± 0.63
5.73 ± 1.32
96.09
87.93
3.53
0.21
0.09
1.64
82.47
8.15

Viti 2017
0.81 ± 0.17
0.30 ± 0.06
0.04 ± 0.01
0.07 ± 0.02
2.56 ± 0.71
1.83 ± 0.48
14.20 ± 4.82
3.92 ± 1.16
0.20 ± 0.05
0.04 ± 0.01
0.02 ± 0.01
0.19 ± 0.04
0.23 ± 0.06
0.34 ± 0.08
2.77 ± 0.83
2.87 ± 0.71
57.30 ± 11.42
4.85 ± 1.13
1.42 ± 0.43
93.93
87.61
8.31
1.12
0.07
3.79
74.37
6.27

Tabela 6. Të dhënat për esencat e Origanum vulgare nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2017
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5.2.2. Përfundime, Rigoni (Oregano vulgare)
Rigoni është një nga bimët mjekësore me përdorim mjaft të gjerë në mjekësinë tradicionale dhe
sidomos në kuzhinën shqiptare. Është një nga bimët me përhapje më të gjerë në rajonin e Mesdheut
i cili është dhe eksportuesi kryesor i saj në botë. Ka disa lloje që rriten në vendin tonë por përdorim
më të gjerë ka rigoni i kuq (Oregano vulgare). Janë marrë në analizë rreth 40 mostra të bimëve të
rigonit të llojit Oregano vulgare në zona të ndryshme të vendit tonë. Bimët u morën nga zona e
Korçës, Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës, Skraparit, Librazhdit, Pogradecit dhe Vlorës.
Nga analiza e vajit esencial të rigonit u vunë re:
❖ Profili kimik i komponentëve të identifikuar për zona të ndryshme të vendit (Korçë,
Pogradec, Librazhd, Skrapar, Tepelenë dhe Vlorë) ishte i njëjtë, gjë e cila vërehet edhe në
rastin kur monitorimi bëhet në një zonë të vogël duke vlerësuar ndryshimet në kohë (20142017, Mali i Gramozit)
❖ Në esencën e rigonit u arritën të identifikoheshin 50-60 komponime nga ku 19 komponimet
kryesore zinin 82.2-98.5% të totalit te komponimeve të identifikuar
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Karvakrol > Timol > para-Cimen > gamaTerpinen > beta-Kariofilen
❖ Klasa më e madhe e identifikuar ishte ajo e monoterpeneve me një përqindje nga 84.1%
deri në 95.2%, nga ku impakti kryesor vjen prej monoterpeneve aromatike me një
përmbajtje nga 70.8 – 85.1%.
❖ Karvakroli ishte komponenti me përqëndrim më të lartë në vajin esencial të rigonit, vihet
re gjithashtu se rritja apo zvogëlimi i përqëndrimit të tij shoqërohet me ndryshime në
përqëndrimin e timolit ndërkohë që ky variacion nuk vihet re për komponentët e tjerë

5.3.1. Çaji i malit (Sideritis Raeseri)
Çaji i malit është një nga bimët mjekësore më të përhapura dhe më të përdorshme në të gjithë
vendin tonë. Ai ka një përdorim të gjerë sidomos në periudhën e dimrit sepse preferohet të përdoret
si parandalues dhe për trajtimin e ftohjeve dhe gripit. Janë marrë në analizë rreth 40 mostra të
bimëve të çajit të malit (Sideritis raeseri) në zonat e Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës,
Skraparit dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në periudhën 2014-2016. Mostrat e çajit të malit
janë marrë në muajin Qershor. Mostrat e çajit të malit nga zona e Kolonjës janë marrë në një
periudhë 2014-2018. Të dhënat e çajit të malit në këtë studim janë trajtuar si të dhëna:
4. Për zona të ndryshme të vendit tonë
5. Për zonën e Kolonjës në periudhën 2014-2018
6. Krahasimi midis mostrave të rritura në mënyrë natyrore dhe të kultivuar
Kromatograma për vajin esencial të Sideritis raeseri të marrë në Jug-Lindje të vendit tonë (Ersekë)
është dhënë në Kromatogramën 3. Disa nga komponimet kryesore që u gjetën më me shumicë për
të gjitha mostrat e analizuara ishin alfa-Pinen, beta-Pinen, beta-Fellandren, alfa-Copaene dhe
Biciklogermacen.
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Kromatograma 3. Sideritis Raeseri, Gramoz, Erseke, Qershor 2017

5.3.1.a. Sideritis raeseri në zona të ndryshme të vendit
Tabela 7 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për çajin e malit nga zona e
Kolonjës (4 mostra), Përmetit (4 mostra), Tepelenës (3 mostra), Gjirokastrës (4 mostra), Skraparit
(2 mostra) dhe Vlorës (3 mostra) për periudhën 2014 - 2016. Në analizat e realizuara për vajin
esencial të çajit të malit u identifikuan rreth 30 komponime. Në analizë u morën 16 komponimet
kryesore që përbëjnë nga 80.4% (Kolonjë) deri në 92.8% (Skrapar). Grafiku 11 jep shpërndarjen
e komponimeve kryesore të analizuar në përqindje tek bimët e çajit të malit. Komponentët që u
gjetën me shumicë janë: beta-Pinen (38.4 – 49.6) > alfa-Pinen (27.3 – 32.6%) > beta-Fellandren
(2.3 – 4.6%) > alfa-Copaene (1.7 – 3.4%), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%.
Kolonjë

Përmet

Tepelenë

Gjirokastër

Vlorë

Skrapar

60.00
40.00
20.00
0.00

Grafiku 11. Shpërndarja e komponimeve kryesore tek Sideritis raeseri në zona të ndryshme

Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 76.6% deri në 88.7% (Grafiku
12). Seskuiterpenet (alfa-Kopaen beta-Burboen dhe Biciklogermacen) u gjetën nga 3.1% deri në
4.7%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, alfa-Tujen,
Kamfen, Sabinen dhe beta-Pinen) me 68.5 – 81.3%. Monoterpenet monociklike (beta-Fellandren,
Limonen, gama-Terpinen) ishin grupi i dytë me 3.8 – 6.7%. Terpenoidet e oksigjenuara (Okten-1ol-3 Linaleol, Acetat bornili) që u gjetën nga 0.5% deri në 1.6%. Monoterpenet aromatike (paraCimen,) që ishin me 0.1 – 0.8%. Monoterpenet aliciklike (Mircen) ishin me 0.5 – 1.3%. Të dhënat
e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Sideritis raseri nga zonat e ndryshme të
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Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe
Mesdheut (Trendafilova et al, 2013; Menkovic et al 2013; Romanuçi et al 2017; Qazimi et al 2010;
Koleva et al 2003; Kostandinova et al 2007). Përbërja e vajit të nxjerrë nga çaji i malit është e
lidhur me kohën e pjekjes, kohën e vjeljes të bimës, procesin e tharjes të saj, pozitën gjegrafike
(sidomos lartësia nga niveli i detit, temperaturat mesatare, lagështira) dhe përbërja gjeologjike e
tokës janë faktorë të rëndësishëm në përbërjen kimike.
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Grafiku 12. Klasat kryesore tek mostrat e Sideritis raeseri, Jug-Lindje
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Rt
3.87
alfa-Pinene
3.91
alfa-Thujene
4.01
Kamfen
4.21
beta-Pinene
4.32
Sabinene
4.39
Mircen
5.62
Limonen
8.21
beta-Fellandren
8.43
gama-Terpinene
8.65
para-Cimen
9.21
Okten-1-ol-3
10.43
alfa-Copaene
12.36
beta-Burboene
12.98
Linaleol
14.21
Acetat Bornili
15.43
Biciklogermacen
Total
Monoterpene Total
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene Aromatike
Seskuiterpene

Kolonjë
27.30 ± 6.02
1.23 ± 0.42
0.05 ± 0.01
38.90 ± 7.18
0.98 ± 0.21
0.67 ± 0.16
0.73 ± 0.18
4.30 ± 1.18
0.32 ± 0.08
0.47 ± 0.13
0.85 ± 0.32
2.10 ± 0.61
0.12 ± 0.07
0.35 ± 0.09
0.43 ± 0.16
1.54 ± 0.65
80.34
76.58
5.35
68.46
0.67
1.63
0.47
3.76

Përmet
32.62 ± 8.26
0.78 ± 0.22
0.32 ± 0.08
38.39 ± 6.51
1.38 ± 0.28
0.70 ± 0.19
1.54 ± 0.65
4.60 ± 1.61
0.55 ± 0.16
0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.03
1.98 ± 0.82
0.12 ± 0.04
0.25 ± 0.06
0.12 ± 0.04
1.02 ± 0.66
84.57
81.45
6.69
73.49
0.70
0.47
0.10
3.12

Tepelenë
29.03 ± 8.79
0.98 ± 0.31
0.22 ± 0.05
49.54 ± 10.22
1.55 ± 0.61
0.59 ± 0.10
1.24 ± 0.41
3.01 ± 0.75
0.39 ± 0.09
0.09 ± 0.02
0.11 ± 0.04
3.40 ± 0.94
0.11 ± 0.02
0.32 ± 0.07
0.54 ± 0.08
1.20 ± 0.33
92.31
87.59
4.62
81.32
0.59
0.97
0.09
4.71

Gjirokastër
30.40 ± 6.28
0.78 ± 0.32
0.10 ± 0.03
46.34 ± 5.89
1.32 ± 0.47
0.83 ± 0.31
1.40 ± 0.50
3.40 ± 0.84
0.32 ± 0.09
0.11 ± 0.02
0.21 ± 0.05
2.40 ± 0.61
0.23 ± 0.08
0.35 ± 0.11
0.53 ± 0.18
1.34 ± 0.38
90.06
86.09
5.12
78.94
0.83
1.09
0.11
3.97

Tabela 7. Të dhënat për esencat e Sideritis raeseri nga zona e Jug-Lindjes
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Vlorë
30.52 ± 5.33
0.40 ± 0.13
0.29 ± 0.08
41.59 ± 6.72
1.32 ± 0.37
0.98 ± 0.22
1.20 ± 0.05
2.30 ± 0.61
0.34 ± 0.07
0.09 ± 0.02
N.D.
1.67 ± 0.42
0.14 ± 0.03
0.20 ± 0.05
0.36 ± 0.07
1.31 ± 0.27
82.72
79.59
3.84
74.12
0.98
0.56
0.09
3.13

Skrapar
30.31 ± 7.19
0.45 ± 0.13
0.14 ± 0.04
47.56 ± 8.01
1.31 ± 0.32
1.34 ± 0.41
1.48 ± 0.53
3.87 ± 0.78
0.72 ± 0.07
0.78 ± 0.11
0.10 ± 0.02
2.76 ± 0.72
0.10 ± 0.03
0.43 ± 0.07
0.22 ± 0.06
1.39 ± 0.43
92.84
88.66
6.07
79.76
1.30
0.75
0.78
4.18
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5.3.1.b. Sideritis raeseri në periudhën 2014-2018
Tabela 8 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për çajin e malit nga zona e
Kolonjës për periudhën dhe 2014 - 2018. Të gjitha mostrat e Sideritis raeseri janë marrë në Malin
e Gramozit në një lartësi 1400 – 1800 m nga niveli i detit. Për secilin vit janë marrë tre mostra në
zonat Bezhan, Starje dhe Gjonç. Mostrat janë marrë në muajin Qershor. Në analizat kimike të
realizuara për vajin esencial të çajit të malit për këto bimë u identifikuan rreth 30 komponime. Në
analizë u morën 16 komponimet kryesore (Grafiku 13) që përbëjnë nga 80.4% (2014) deri në
92.3% (2016). Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: beta-Pinen (38.4 – 49.6) > alfaPinen (27.3 – 32.6%) > beta-Fellandren (2.3 – 4.6%) > alfa-Copaene (1.7 – 3.4%), etj.
Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%.

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

2014
2015
2016
2017
2018

Grafiku 13. Shpërndarja e komponentëve kryesore për çajin e malit nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2018

Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 78.5% deri në 87.6% (Grafiku
14). Seskuiterpenet (alfa-Kopaen beta-Burboen dhe Biciklogermacen) u gjetën nga 2.0% deri në
4.7%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, alfa-Tujen,
Kamfen, Sabinen dhe beta-Pinen) me 68.5 – 79.0%. Monoterpenet monociklike (beta-Fellandren,
Limonen, gama-Terpinen) ishin grupi i dytë me 3.8 – 6.7%. Terpenoidet e oksigjenuara (Okten-1ol-3 Linaleol, Acetat bornili) që u gjetën nga 0.6% deri në 1.6%. Monoterpenet aromatike (paraCimen,) ishin 0.1 – 0.9%. Monoterpenet aliciklike (Mircen) ishin në nivel më të ulët nga të gjitha
klasat e tjera. Niveli i tyre ishte me 0.6 – 1.1%. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja
kimike e Sideritis raseri nga zona e Kolonjës për një periudhë pesë vjeçare ishte e njëjtë në kohë.
Kjo është e lidhur me origjinën e njëjtë të bimëve të analizuara dhe gjeografinë e gjeologjinë e
njëjtë të zonës ku janë marrë mostrat e bimëve. Ndryshimet e vërejtura janë të lidhura më shumë
me sasinë e rreshjeve, temperaturën e ajrit dhe periudhën e pjekjes të bimëve. Këto të dhëna janë
të njëjta me rezultatet e gjetura nga Jug-Lindja e Shqipërisë dhe punime të tjera nga zona e
Ballkanit dhe Mesdheut (Trendafilova et al, 2013; Menkovic et al 2013; Romanuçi et al 2017;
Qazimi et al 2010; Koleva et al 2003; Kostandinova et al 2007).

69

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

100
90

Viti 2014

80

Viti 2015

70

Viti 2016

60

Viti 2017
Viti 2018

50
40
30
20
10
0
Total
Monoterpene
Monoterpene Monociklike

Monoterpene Monoterpene Monoterpene
Biciklike
Alifatike
të oksigjenuar

Monoterpene Seskuiterpene
aromatike

Grafiku 14. Klasat kryesore për çajin e malit nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2018

Rt

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

3.87
3.91
4.01
4.21
4.32
4.39
5.62
8.21
8.43
8.65
9.21
10.43
12.36
12.98
14.21
15.43

27.32 ± 4.21
1.24 ± 0.33
0.05 ± 0.01
38.90 ± 5.52
0.98 ± 0.28
0.67 ± 0.15
0.73 ± 0.21
4.31 ± 0.92
0.32 ± 0.08
0.47 ± 0.09
0.85 ± 0.24
2.14 ± 0.61
0.12 ± 0.04
0.35 ± 0.08
0.43 ± 0.09
1.54 ± 0.24

32.62 ± 3.59
0.78 ± 0.21
0.32 ± 0.08
38.39 ± 6.28
1.38 ± 0.36
0.70 ± 0.19
1.54 ± 0.45
4.62 ± 0.97
0.55 ± 0.17
0.11 ± 0.02
0.10 ± 0.03
1.98 ± 0.43
0.12 ± 0.03
0.25 ± 0.07
0.12 ± 0.04
1.02 ± 0.31

29.03 ± 3.48
0.98 ± 0.30
0.22 ± 0.08
49.54 ± 9.07
1.55 ± 0.44
0.59 ± 0.16
1.25 ± 0.04
3.05 ± 0.78
0.39 ± 0.09
0.09 ± 0.02
0.11 ± 0.03
3.40 ± 0.92
0.11 ± 0.03
0.32 ± 0.07
0.54 ± 0.09
1.20 ± 0.42

30.40 ± 4.27
0.78 ± 0.25
0.10 ± 0.03
46.34 ± 8.81
1.32 ± 0.36
0.83 ± 0.28
1.40 ± 0.37
3.41 ± 0.62
0.32 ± 0.08
0.11± 0.02
0.21 ± 0.03
2.43 ± 0.49
0.23 ± 0.03
0.35 ± 0.06
0.53 ± 0.09
1.34 ± 0.24

30.52 ± 3.28
0.40 ± 0.09
0.29 ± 0.06
41.59 ± 4.27
1.32 ± 0.36
0.98 ± 0.19
1.20 ± 0.27
2.32 ± 0.61
0.34 ± 0.09
0.09 ± 0.02
N.D.
1.67 ± 0.55
0.14 ± 0.29
0.20 ± 0.05
0.36 ± 0.06
1.32 ± 0.27

Total

80.34

84.57

92.31

90.06

82.72

81.45

87.59

86.09

79.59

alfa-Pinene
alfa-Thujene
Kamfen
beta-Pinene
Sabinene
Mircen
Limonen
beta-Fellandren
gama-Terpinene
para-Cimen
Okten-1-ol-3
alfa-Copaene
beta-Burboene
Linaleol
Acetat Bornili
Biciklogermacen

Total Monoterpene

78.47

Monoterpene Monociklike

5.35

6.69

4.62

5.12

3.84

Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

68.46
0.67
1.63
0.47
1.97

73.49
0.70

81.32
0.59

78.94
0.83

74.12
0.98

0.47
0.10
3.12

0.97
0.09
4.71

1.09
0.11
3.97

0.56
0.09
3.13

Tabela 8. Të dhënat e komponentëve kryesore të analizuar për çajin e malit nga zona e Kolonjës për periudhën 2014-2018
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5.3.1.c. Sideritis raeseri i rritur në mënyrë natyrore dhe të kultivuar
Tabela 9 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për çajin e malit të rritur në mënyrë
natyrore dhe të kultivuar. Janë marrë 4 mostra çaji natyral dhe 5 mostra çaji të kultivuar nga zona
e Kolonjës në Qershor 2016. Të gjitha mostrat e Sideritis raeseri janë marrë nga e njëjta zonë që
ndryshimet gjeografike të mos ndikojnë në rezultatet e marra. Shënojmë se çaji i kultivuar nga
banorët është i njëjti me atë që rritet në malin e Gramozit dhe zonat përreth. Ai është shkulur me
rrënjë dhe është rimbjellë në parcelat e fermerëve të zonës. Bima natyrore e çajit të malit ka veti
ripërtëritëse mjaft të mira në gjëndje natyrore. Vetëm në pak raste ndeshen mostra çaji të rimbjella
që janë ripërtërirë për disa vite rresht. Në analizat kimike të realizuara për vajin esencial të çajit të
malit të rritur në natyrë dhe të kultivuar u identifikuan rreth 30 komponime. Në analizë u morën
16 komponimet kryesore që përbëjnë 87.2% tek çaji i rritur në natyrë dhe 80.0% tek çaji i malit i
kultivuar nga e njëjta zonë. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: beta-Pinen (43.7%
natyrale dhe 39.0% e kultivuar) > alfa-Pinen (30.0% natyrale dhe 28.0% e kultivuar) > betaFellandren (3.6% natyrale dhe3.5% e kultivuar) > alfa-Copaene (2.4% natyrale dhe 2.3% e
kultivuar) (Grafiku 15). Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%.
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E kultivuar

40.00
20.00
0.00

Grafiku 15. Komponimet kryesore për çajin e malit të rritur në mënyrë natyrore dhe të kultivuar

Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 83.3% për mostrat e rritura në
natyrë dhe 80.0% për mostrat e kultivuara të çajt (Grafiku 16). Seskuiterpenet (alfa-Kopaen betaBurboen dhe Biciklogermacen) u gjetën nga 3.8% për mostrat natyrale dhe 3.7% për mostrat e
kultivuara. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, alfa-Tujen,
Kamfen, Sabinen dhe beta-Pinen) me 76.0% për mostrat natyrore dhe 68.3% për mostrat e
kultivuara të çajit. Monoterpenet monociklike (beta-Fellandren, Limonen, gama-Terpinen) ishin
grupi i dytë me 5.2% për mostrat natyrore dhe 5.1% për mostrat e kultivuara. Terpenoidet e
oksigjenuara (Okten-1-ol-3 Linaleol, Acetat bornili) që u gjetën me 0.9% për të dy llojet e
mostrave. Monoterpenet aromatike (para-Cimen,) ishin në nivel më të ulët nga të gjitha klasat e
tjera respektivisht 0.3% për mostrat natyrale dhe 0.2% për mostrat e kultivuara. Monoterpenet
aliciklike (Mircen) ishin respektivisht 0.9 dhe 0.8%. Mostrat e rritura në natyrë jo vetëm që janë
bimë më rezistente ndaj kushteve të natyrës dhe mund të ripërtërihen më mirë por edhe kanë
përqindje më të larta thuajse të të gjithë komponimeve të analizuar. Bimët e kultivuara dhe pse

71

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

janë nën kujdesin e fermerëve dhe të mbjella në toka më pjellore nuk kanë një rritje të përqindjes
të komponimeve kryesore (Kostandinova et al 2008).
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Grafiku 16. Klasat kryesore terpenoike për çajin e malit të rritur në mënyrë natyrore dhe të kultivuar

alfa-Pinene
alfa-Thujene
Kamfen
beta-Pinene
Sabinene
Mircen
Limonen
beta-Fellandren
gama-Terpinene
para-Cimen
Okten-1-ol-3
alfa-Copaene
beta-Burboene
Linaleol
Acetat Bornili
Biciklogermacen

Rt

Natyrore

E kultivuar

3.87
3.91
4.01
4.21
4.32
4.39
5.62
8.21
8.43
8.65
9.21
10.43
12.36
12.98
14.21
15.43

30.03 ± 4.59
0.77 ± 0.18
0.19 ± 0.02
43.72 ± 5.21
1.31 ± 0.39
0.85 ± 0.22
1.26 ± 0.32
3.58 ± 0.83
0.44 ± 0.15
0.27 ± 0.06
0.23 ± 0.04
2.39 ± 0.51
0.14 ± 0.04
0.32 ± 0.07
0.37 ± 0.06
1.29 ± 0.33
87.14
83.33
5.28
76.02
0.85
0.91
0.27
3.81

27.97 ± 3.78
0.83 ± 0.30
0.20 ± 0.04
38.95 ± 4.98
1.33 ± 0.48
0.75 ± 0.25
1.22 ± 0.41
3.42 ± 1.04
0.38 ± 0.09
0.17 ± 0.04
0.25 ± 0.05
2.41 ± 0.63
0.14 ± 0.03
0.29 ± 0.06
0.40 ± 0.05
1.33 ± 0.41
80.02
82.26
5.12
68.27
0.75
0.94
0.17
3.73

Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Tabela 9. Të dhënat e komponentëve kryesore të për çajin e malit të rritur në natyrë dhe të kultivuar
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5.3.2. Përfundime, Çaji i malit (Sideritis rasieri)
Çaji i malit është një nga bimët mjekësore më të përhapura dhe më të përdorshme në të gjithë
vendin tonë. Ai ka një përdorim të gjerë sidomos në periudhën e dimrit sepse preferohet të përdoret
si parandalues dhe për trajtimin e ftohjeve dhe gripit. Janë marrë në analizë rreth 40 mostra të
bimëve të çajit të malit (Sideritis rasieri) në zonat e Kolonjës, Përmetit, Tepelenës, Gjirokastës,
Skraparit dhe Vlorës.
❖ Ndryshimet që vihen re në analizën e vajit esencial të çajit të malit janë vetëm të karakterit
sasior, pra vihet re që përbëja e esencës pavarësisht zonave ku ai rritet nesencial të çajit të
malit janë vetëm të karakterit sasior, pra vihet re që përbëja e esencës është e njëtë
pavarësisht zonave ku ai rritet në mënyrë natyrore ose kultivohet apo edhe nëse monitorimi
shtrihet në kohë (2014-2018).
❖ U arriten të identifikoheshin 30 komponime në vajin esencial të çajit nga ku 16
komponimet kryesore përbëjnë 80.4% - 92.8% të totalit të pikeve, në rastin kur merret në
analizë bima e kultivuar me atë natyrore diferencat për komponimet kryesore janë 87.2%
tek çaji i rritur në natyrë dhe 80.0% tek çaji i malit i kultivuar.
❖ Komponimet që u gjetën më me shumicë janë: beta-Pinen > alfa-Pinen > beta-Fellandren
> alfa-Copaene.
❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 76.6% deri në 88.7%
nga ku pesha kryesore i përket monoterpeneve biciklike (alfa-Pinen, alfa-Tujen, Kamfen,
Sabinen dhe beta-Pinen).
❖ Mostrat e rritura në natyrë jo vetëm që janë bimë më rezistente ndaj kushteve të natyrës
dhe mund të ripërtërihen më mirë por edhe kanë përqindje më të larta thuajse të të gjithë
komponimeve të analizuar.
5.4.1. Lule basani (Hypericum perforatum)
Lule basani është një bimë mjekësore e përhapur në mjaft zona të vendit tonë. Ajo është mjaft e
njohur për përdorimet tradicionale e saj në trajtën e çajit ose melemeve të ndryshme. Në këtë
studim janë sjellë të dhënat kimike për Hypericum perforatum nga zona e Jug-Lindjes të vendit
tonë. Janë marrë në analizë 17 mostra bime nga zona e Pogradecit (4 mostra), nga zona e Korçës
(4 mostra), nga zona e Kolonjës (5 mostra) dhe nga zona e Përmetit (4 mostra). Bimët janë marrë
në Qershor 2017.
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Kromatograma 4. Kromatogramë e Lule Basanit, Hyperum perforatum, Pogradec 2017
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Kromatograma 4 paraqet një kromatogramë të vajit esencial për lule basani nga zona e
Pogradecit, 2017. Komponimet kryesore që u identifikuan në të gjitha mostrat ishin: Cineol, gamaCurcumen dhe Limonen. Tabela 10 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për lule
basani nga zona e Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe Përmet, 2017. Në analizat e realizuara për lule
basani u vunë re që tek kromatogramat e tyre kishte nga 30-40 komponime. Në analizë u morën
25 komponimet kryesore që përbëjnë nga 94.0% (Permet) deri në 98.2% (Pogradec).
Hyperum perforatum Pogradec
Hyperum perforatum Korce

100.00

Hyperum perforatum Erseke

Acid Valerik

alfa-Curcumen

Gama-…

Tetrametil-…

Propionat…

Trimetil-…

Izoitalicen

Acetat Nerili

Nerol

alfa-Terpineol

Terpilen-4-ol

Dimetil-4,6-…

Linaleol

Gama-…

Cis-Ocimen

Trans-Ocimen

Cineol

Limonen

p-Cimen

a-Terpinen

Miricen

b-Pinen

Kamfene

a-Pinen

0.00

Italicen

Hyperum perforatum Permet

50.00

Grafiku 17. Shpërndarja e komponentëve të analizuar në bimët e analizuar të lule basanit

Grafiku 17 jep komponimet kryesore të analizuara në përqindje tek mostrat e lule basanit.
Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Cineol (31.0 – 51.6 %) > Linaleol (4.2 – 11.6%) >
gama-Kurkumen (6.3 – 10.7 %) > Acid valerik (1.5 – 4.2%) > Propionat nerili (1.3 – 3.1%), etj.
Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet
(Grafiku 18) që ishin nga 86.3% deri në 91.2%.
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Grafiku 18. Klasat kryesore terpenoike në bimët e analizuara të lule basanit

Seskuiterpenet (Italicen dhe Izoitalicen) u gjetën nga 2.9% deri në 8.5%. Grupi më i madh i
monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol, Dimetil-4,6-heptadion-3,5,
Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Nerol, Acetat nerili, Propionat nerili, Acid valerik, Trimetil-4,6,9deken-8-dion-3,5, Tetrametil-2,4,6,9-deken-8-dion-3,5) u gjetën nga 61.8% deri në 67.6%.
Monoterpenet aromatike (para-Cimen, gama-Kurkumen dhe alfa-Kurkumen) ishte grupi i dytë i
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terpeneve (9.4 – 13.6%). Monoterpenet monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen)
ishin grupi i tretë me 8.0 – 9.7%. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen)
ishin nga 0.7 – 1.8% ndërsa monoterpenet aliciklike (Mircen dhe cis dhe trans-Ocimen) që ishin
0.8 – 7.7%. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Hypericum Perforatum
nga Jug-Lindja e Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e
Ballkanit dhe Mesdheut (Ghasemi et al, 2014; Dordevic 2015; Moleriu et al 2017; Azizi 2008,
Sharopov et al 2015).

Rt
a-Pinen
3.32
Kamfene
3.41
b-Pinen
3.62
Mircen
3.89
a-Terpinen
4.02
p-Cimen
4.12
Limonen
4.53
Cineol
5.21
Cis-Ocimen
5.44
Trans-Ocimen
5.73
Gama-Terpinen
6.03
Linaleol
6.11
Dimetil-4,6-heptadion-3,5
7.56
Terpilen-4-ol
9.11
alfa-Terpineol
10.34
Nerol
12.32
Acetat Nerili
23.4
Izoitalicen
24.54
Italicen
25.61
Trimetil-4,6,9-deken-826.33
dion-3,5
Propionat nerili
26.58
Tetrametil-2,4,6,927.82
deken-8-dion-3,5
Gama-Curcumen
29.71
alfa-Curcumen
30.19
Acid Valerik
33.82
Total
Total Monoterpene
Monociklik Monoterpene
Biciklik Monoterpene
Alifatik Monoterpene
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Pogradec

Korçë

Kolonjë

Përmet

0.13 ± 0.03
0.25 ± 0.05
0.75 ± 0.18
0.20 ± 0.03
0.21 ± 0.04
0.23 ± 0.05
7.30 ± 1.14
51.13 ± 7.16
0.42 ± 0.08
1.20 ± 0.37
0.50 ± 0.11
4.19 ± 0.73
0.12 ± 0.03
0.32 ± 0.06
0.19 ± 0.03
1.20 ± 0.03
2.13 ± 0.44
2.86 ± 0.63
3.20 ± 0.78

0.32 ± 0.05
0.14 ± 0.03
0.25 ± 0.06
0.32 ± 0.07
0.61 ± 0.14
0.21 ± 0.05
7.49 ± 1.43
30.95 ± 11.01
0.84 ± 0.19
4.82 ± 0.92
0.36 ± 0.06
11.56 ± 4.37
0.34 ± 0.08
0.23 ± 0.05
5.96 ± 1.63
0.98 ± 0.25
0.88 ± 0.28
0.94± 0.21
7.58 ± 2.35

0.20 ± 0.04
0.45 ± 0.08
0.09 ± 0.02
0.41 ± 0.09
0.53 ± 0.11
0.62 ± 0.15
8.13 ± 1.92
40.10 ± 6.35
0.20 ± 0.04
3.70 ± 0.73
1.01 ± 0.27
10.30 ± 2.15
0.20 ± 0.04
1.15 ± 0.26
0.23 ± 0.05
0.32 ± 0.06
1.54 ± 0.31
2.60 ± 0.70
3.71 ± 0.81

0.65 ± 0.12
0.92 ± 0.24
0.21 ± 0.03
0.69 ± 0.17
1.65 ± 0.39
0.53 ± 0.18
6.27 ± 0.93
38.25 ± 2.68
0.28 ± 0.05
6.71 ± 2.15
0.37 ± 0.08
6.23 ± 2.79
0.68 ± 0.17
1.69 ± 0.44
0.32 ± 0.06
1.43 ± 0.37
1.69 ± 0.46
1.54 ± 0.42
1.42 ± 0.38

1.60 ± 0.41

1.94 ± 0.39

2.23 ± 0.42

4.72 ± 1.27

3.11 ± 0.73

2.76 ± 0.71

1.32 ± 0.37

1.83 ± 0.41

2.10 ± 0.05

2.60 ± 0.53

2.43 ± 0.58

2.41 ± 0.61

10.73 ± 1.65
2.75 ± 0.64
1.51 ± 0.37
98.22
91.16
8.00
1.13
0.82
67.58
13.63
6.06

7.79 ± 2.24
1.34 ± 0.36
3.64 ± 0.62
94.85
86.33
8.46
0.71
5.98
61.84
9.34
8.52

9.23 ± 1.83
3.11 ± 0.66
2.73 ± 0.69
96.55
90.24
9.67
0.74
4.31
62.55
12.96
6.31

6.32 ± 2.17
2.94 ± 0.78
4.21 ± 0.63
93.96
91.00
8.29
1.78
7.68
63.46
9.79
2.96

Tabela 10. Të dhënat e analizës GC/FID për bimët e lule basanit nga zona e Jug-Lindjes, 2017
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5.4.2. Përfundime, Lule basani (Hypericum Perforatum)
Lule basani është një bimë mjekësore e përhapur në mjaft zona të vendit tonë. Në këtë studim janë
sjellë të dhënat kimike për Hyperum cuperforatum nga zona e Jug-Lindjes të vendit tonë Pogradec,
Korçë, Kolonjë dhe Përmet) në Qershor 2017.
❖ Në analizat e realizuara për lule basanin u vunë re që tek kromatogramat e tyre kishte nga
30-40 komponime. Në analizë u morrën 25 komponimet kryesore që përbëjnë nga 94.0%
- 98.2% të totalit të pikeve.
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Cineol > Linaleol > gama-Kurkumen >
Acid valerik > Propionat nerili.
❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin 86.3% - 91.2%.
❖ Grupi më i madh i monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol,
Dimetil-4,6-heptadion-3,5, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Nerol, Acetat nerili, Propionat
nerili, Acid valerik, Trimetil-4,6,9-deken-8-dion-3,5, Tetrametil-2,4,6,9-deken-8-dion3,5) u gjetën 61.8% - 67.6%.
5.5.1. Lavandula (Lavandula angustifolia)
Lavandula është një bimë me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë. Në disa zona të vendit si në
Elbasan, kavajë, lushnjë, Lezhë, etj. kjo bimë është kultivuar si bimë mjekësore. Vajrat esenciale
të mostrave të Lavandula angustifolia nga Shqipëria Qëndrore dhe Veriu i Shqipërisë janë
analizuar duke përdorur teknikën me GC/FID. Janë marrë në analizë 22 mostra nga zona e Kavajës
(4 mostra), Tiranë (5 mostra), Elbasan (6 mostra), Shkodër (4 mostra) dhe Lezhë (3 mostra).
Mostrat janë marrë në Qershor 2017. Mesataret e rezultateve për mostra nga të njëjtat zona, u
prezantuan në këtë studim. Të dhënat paraqesin 22 komponimet kryesore që janë gjetur për të
gjithë vajin esencial të Lavandula angustifolia të studiuar. Të dhënat janë në përqindje kundrejt
totalit të pikeve përveç pikut të toluenit që u përdor si tretës. Për të gjitha mostrat e analizuara
numri i komponimeve të identifikuar ishte nga 50 deri në 65 komponime. Piket me sipërfaqe më
të ulët se 0,1% nuk u morën në konsideratë.
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Kromatograma 5. Kromatogramë për vajin esencial të Lavandula angustifolia, Tiranë

Tabela 11 tregon përqindjet e 22 komponimeve kryesore të dedektuar nga analiza e mostrave të
vajrave esenciale të Lavandula angustifolia nga dy zonat kryesore të rritjes dhe kultivimit të saj në
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Shqipëri, për vitin 2017. Për të gjitha mostrat komponeni kryesor ishte Linaleoli me përqindje nga
18.5% (Kavajë) deri në 26.6% (Elbasan). 1,8-Cineoli ishte komponimi i dytë nga 18.7% (Kavajë)
deri në 20.1% (Tiranë). Kamfuri ishte komponimi i tretë përqindjet e të cilit variojnë nga 10.3%
(Kavajë) deri në 19.3% (Lezhë). Shuma për cis dhe trans-Ocimenin varionte nga 6.6% (Lezhë)
deri në 18.7% (Kavajë). Acetati i linalilit gjithashtu u dedektua për të gjitha mostrat në nivele që
shkojnë nga 2.2% (Elbasan) deri në 5.5% (Lezhë). Këto ishin komponimet kryesore të identifikuar
për të gjitha mostrat. Komponime të tjera të identifikuara ishin: beta-Pinen, Mircen, Oktanon-3,
Borneol, Terpinen-4-ol, alfa-Terpineol. Komponimet e tjera u gjetën të kenë mesatare më të ulët
se 1%. Shpërndarja e komponentëve të analizuara për mostrat Lavandula angustifolia nga
Shqipëria Qëndrore dhe e Veriut është paraqitur në Grafikun 19.
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Grafiku 19. Shpërndarja e komponimeve për vajin esencial të Lavandula angustifolia

Për të gjitha zonat e marrë në studim nivelet më të larta i takojnë Linaleolit, Cineolit, Kamfurit,
cis + trans-Ocimen, Acetatit të linalilit dhe Terpinen-4-ol. Profili i komponimeve kryesore i
mesatarizuar për mostrat e marrë nga Shqipëria Qendrore dhe Shqipëria e Veriut ishin: ishte:
Linaleol > 1,8-Cineol > Kamfur > cis-Ocimen > trans-Ocimen > Acetat linalili > Terpinen-4-ol.
Për mostrat e marrë nga zona qendrore vihen re nivele më të larta të Linaleolit dhe cis & transOcimen. Për esencat e bimëve të marrë nga zona e veriut vihen re nivele më të larta sidomos të
kamfurit. Niveli i Cineolit dhe acetatit të Linalilit u gjetën në përqindje më të lartë për këto esenca.
Kjo duhet të jetë e lidhur më së shumti me ecurinë biologjike të bimëve të njëjta por të rritura në
kushte të ndryshme atmosferike (temperaturë, lagështirë, etj) që në zona të ndryshme është e
ndryshme. Profili dhe nivelet e komponimeve për mostrat e Lavandula angustifolia ishin të njëjta
me studime të tjera të raportuara nga zona Mesdheut dhe e Gadishullit Ballkanik (Al-Younis et al
2015; Andrei et al 2018; Verma et al 2010; Tomescu et al 215; Al-Wassouf 2018, Cavanagh &
Wilkinson 2005). Përqindjet më të larta i takojnë monoterpeneve nga 84.6% (Shkodër) deri në
91.8% (Elbasan). Ato përbëjnë më shumë se 97.5% të totalit të komponimeve kryesore.
Seskuiterpenet (beta-Kariofilen dhe alfa-Alfa-Humulen) u gjjetën në përqindje të vogël në bimët
e marra në analizë. Duhet thënë se një pjesë e mirë e komponimeve që nuk u identifikuan dhe që
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gjithashtu ishin në përqindje të vogël iu takojnë seskuiterpeneve prandaj në të vërtetë përqindja e
tyre në vajin esencial të Lavandula angustifolia shkon nga 5 deri 12%. Monoterpenet e oksigjenuar
(Metil-3-buten-3-ol, Cineol, Oktanon-3, Izobutirrat hekzili, Acetat hekzili, Linaleol, Acetat
linalili, Kamfur, Borneol, Terpinen-4-ol dhe alfa-Terpineol) ishin grupi më i madh i terpeneve
(Grafiku 20). Ato u gjetën nga 61.4% (Kavajë) deri në 73.5% (Lezhë). Përqindjet e larta të
monoterpeneve të oksigjenuar (alkoole, ketone, estere) janë të lidhura me nivelet e Linaleolit,
Cineolit dhe Kamfurit që përbëjnë sëbashku 55-65% të të gjithë komponimeve të gjetur tek
esencat. Janë këto komponime që e bëjnë këtë esencë të kërkuar në treg sidomos në industrinë
kozmetike.

Kavajë

100

Tiranë
Elbasan

80

Shkodër
60

Lezhë

40
20
0
Monoterpene
alifatike

Monoterpene
monociklike

Monoterpene
biciklike

Monoterpene
tw oksigjenuar

Monoterpene
total

Seskuiterpene

Grafiku 20. Profili i klasave terpenoike për vajin esencial të Lavandula angustifolia nga Shqipëria qendrore dhe e Veriut

Duhet thënë se nivelet e larta të Kamfurit (>14%) sidomos në vajrat esenciale të zonës veriore e
bëjnë këtë esencë pak të preferuar për shkak të vetive të këtij komponimi. Grupi i dytë i
komponimeve terpenoike ishte për monoterpenet alifatike. Këto komponime (Mircen, cis dhe
trans-Ocimen) përbëjnë nga 7,6% (Lezhë) deri në 19.9% (Kavajë). Ishte e kundërta e gjetur për
monoterpenet e oksigjenuar. Kjo duhet të jetë e lidhur me proceset e biosintezës të bimëve në
varësi të kushteve mjedisore të bimës. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, Sabinen, betaPinen) ishin grupi i tretë i komponimeve terpenoike që u gjetën tek bima e lavandulas. Përqindjet
e tyre ishin nga 1.6% (Shkodër) deri në 3,7% (Kavajë). Monoterpenet monociklike ishte grupi që
u gjet më me pakicë tek mostrat e analizuara. Përqindjet e tyre (alfa-Terpinen dhe Limonen) ishin
nga 0.8% (Lezhë) deri në 1.4% (Elbasan).
5.5.2. Përfundime, Lavandula (Lavandula angustifolia)
Vaji esencial i mostrave të Lavandula angustifolia nga Shqipëria Qëndrore dhe Veriu i Shqipërisë
janë marrë në Qershor 2017.
❖ Për të gjitha mostrat e analizuara numri i komponimeve të identifikuar ishte nga 50 deri në
65 komponime. Në studim u morën 22 komponime kryesore.
❖ Për të gjitha mostrat komponenti kryesor u pa të ishte Linaleoli. 1,8-Cineoli ishte
komponimi i dytë dhe pas tij vjen Kamfuri. Komponime të tjera të identifikuara ishin: cis
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+ trans-Ocimen, Acetat linalili, beta-Pinen, Miricen, Oktanon-3, Borneol, Terpinen-4-ol,
alfa-Terpineol.
❖ Për mostrat e marrë nga zona qendrore vihen re nivele më të larta të Linaleolit dhe cis +
trans-Ocimen. Për esencat e bimëve të marrë nga zona e veriut vihen re nivele më të larta
sidomos të kamfurit.
❖ Monoterpenet e oksigjenuar (Metil-3-buten-3-ol, Cineol, Oktanon-3, Izobutirrat hekzili,
Acetat hekzili, Linaleol, Acetat linalili, Kamfur, Borneol, Terpinen-4-ol dhe alfaTerpineol) ishin grupi më i madh i terpeneve me 61.4% - 73.5%.
❖ Përqindjet e larta të monoterpeneve të oksigjenuar (alkoole, ketone, estere) janë të lidhura
me nivelet e Linaleolit, Cineolit dhe Kamfurit që përbëjnë sëbashku 55-65% të të gjithë
komponimeve të gjetur tek esencat. Janë këto komponime që e bëjnë këtë esencë të kërkuar
në treg sidomos në industrinë kozmetike.
Rt
Metil-3-buten-3-ol-1
4.11
α-Pinen
4.32
Kamfen
4.41
Sabinen
5.22
β-Pinen
5.34
Mircen
6.41
α-Terpinen
6.47
1.8-Cineol
6.73
Limonen
7.33
cis-β-Ocimen
7.98
trans-β-Ocimen
8.13
Oktanon-3
8.54
Izobutirrat hekzili
10.11
Acetat hekzili
10.73
Linaleol
9.22
Kamfur
10.53
Acetat linalili
11.79
Borneol
12.23
Terpinen-4-ol
14.43
α-Terpineol
16.96
β-Kariofilen
23.15
α-Alfa-Humulen
24.65
Totali
Monoterpene total
Monoterpene alifatike
Monoterpene monociklike
Monoterpene biciklike
Monoterpene të oksigjenuar
Seskuiterpene

Kavajë

Tiranë

Elbasan

Shkodër

Lezhë

0.03 ± 0.01
0.95 ± 0.12
0.64 ± 0.14
0.27 ± 0.06
1.81 ± 0.38
1.22 ± 0.27
0.45 ± 0.10
18.17 ± 3.22
0.53 ± 0.03
10.52 ± 2.73
8.21 ± 2.39
3.21 ± 0.71
0.13 ± 0.03
0.07 ± 0.02
18.51 ± 3.62
10.29 ± 1.87
2.53 ± 0.72
1.42 ± 0.31
5.63 ± 0.96
1.45 ± 0.34
0.25 ± 0.06
0.34 ± 0.07
86.53
85.94
19.92
0.98
3.66
61.38
0.59

0.11 ± 0.03
0.21 ± 0.04
0.38 ± 0.07
0.98 ± 0.09
1.69 ± 0.35
1.22 ± 0.31
0.08 ± 0.02
20.04 ± 3.71
0.83 ± 0.21
7.32 ± 1.92
3.79 ± 0.84
1.82 ± 0.44
0.22 ± 0.04
0.18 ± 0.03
23.89 ± 2.27
12.63 ± 2.81
4.67 ± 1.33
1.83 ± 0.03
3.92 ± 0.72
2.71 ± 0.69
0.93 ± 0.18
1.33 ± 0.31
88.78
86.52
12.34
0.91
3.26
70.01
2.26

0.08 ± 0.02
0.77 ± 0.18
1.74 ± 0.41
0.58 ± 0.09
0.14 ± 0.03
2.15 ± 0.52
1.15 ± 0.37
17.28 ± 2.61
0.22 ± 0.04
7.54 ± 1.66
9.16 ± 2.53
1.92 ± 0.40
0.16 ± 0.04
0.11 ± 0.03
26.6 ± 3.36
14.81 ± 1.73
2.21 ± 0.58
0.98 ± 0.17
1.59 ± 0.32
2.58 ± 0.84
0.81 ± 0.17
1.15 ± 0.31
93.72
91.76
18.85
1.37
3.23
68.31
1.96

0.07 ± 0.02
0.19 ± 0.04
0.36 ± 0.05
0.35 ± 0.06
0.71 ± 0.14
0.54 ± 0.08
0.57 ± 0.19
19.69 ± 2.15
0.57 ± 0.09
8.56 ± 1.72
2.59 ± 0.71
2.94 ± 0.68
0.37 ± 0.04
0.09 ± 0.02
21.58 ± 2.91
14.46 ± 2.33
4.84 ± 0.94
1.15 ± 0.35
5.32 ± 1.12
1.59 ± 0.37
1.78 ± 0.43
0.65 ± 0.11
86.98
84.55
11.69
1.14
1.62
70.1
2.43

0.16 ± 0.03
0.32 ± 0.04
0.55 ± 0.07
0.66 ± 0.12
1.22 ± 0.42
1.12 ± 0.37
0.27 ± 0.05
18.74 ± 3.18
0.56 ± 0.13
3.56 ± 0.81
2.94 ± 0.57
1.69 ± 0.38
0.68 ± 0.13
0.58 ± 0.09
22.51 ± 4.51
19.29 ± 4.29
5.53 ± 1.72
1.15 ± 0.37
3.67 ± 0.91
2.48 ± 0.47
1.29 ± 0.38
1.17 ± 0.27
87.14
84.68
7.62
0.83
2.75
73.48
2.46

Tabela 11. Perqindjet e komponimeve kryesore për vajin esencial të Lavandula angustifolia
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5.6.1. Timus (Thymus vulgaris)
5.6.1.a. Thymus vulgaris nga zona e Jug-Lindjes
Timusi është një bimë me përhapje mjaft të gjerë në vendin tonë. Në këtë studim janë marrë në
analizë 14 mostra nga zona e Pogradecit (3 mostra), Korçës (3 mostra), Ersekës (3 mostra) dhe
Përmet (4 mostra). Mostrat janë marrë në Qershor 2016. Kromatograma për timusin e marrë në
Jug-Lindje të vendit tonë (Pogradec) është dhënë në Kromatogramën 6. Komponimet kryesore të
gjetura tek të gjitha bimët ishin: Karvakrol, Timol, Linaleol dhe para-Cimen. Tabela 12 jep
përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për Thymus communis nga zona e Pogradec,
Korçë, Kolonjë dhe Përmet, 2016. Në analizat e realizuara për vajin esencial të timusit u vu re që
tek kromatogramat e tyre kishte nga 50-60 komponime. Në analizë u morën 25 komponimet
kryesore që përbëjnë nga 94.1% (Ersekë) deri në 98.4% (Pogradec).
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Kromatograma 6. Kromatogramë për vajin esencial të Thymus vulgaris - Pogradec 2016

Grafiku 21 jep profilin e komponimeve kryesore të analizuar në përqindje tek bimët trumëzës.
Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Karvakrol (1.79 – 46.5%) > Timol (11.5 – 23.4%)
> Linaleol (2.1 – 10.6%) > para-Cimen (6.6 – 47.8%) > beta-Pinen (1.6-1.9%) > beta-Kariofilen
(1.2 – 4.8%%), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%. Grupin më të madh të terpeneve e zënë
monoterpenet që ishin nga 88.3% deri në 96.5% (Figura 28). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfaAlfa-Humulen dhe Germacen) u gjetën nga 1.8% deri në 6.6%.
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Grafiku 21. Shpërndarja e komponimeve kryesore për vajin esencial të Thymus vulgaris, Jug-Lindje 2017

Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet aromatike (Grafiku 22) (para-Cimen,Timol
dhe Karvakrol) që ishin nga 50.8% deri në 76.4%. Terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Terpinolen,
Linaleol, Kamfur, Borneol, Terpinen-4-ol, Cimenol-8, gama-Terpineol, Nerol, Pulegon/Citroneol)
u gjetën nga 9.5% deri në 26.7.1%. Ato ishin grupi i dytë i grupeve terpenoike. Monoterpenet
biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, cis-Sabinenhidrat dhe beta-Pinen) me 4.6 - 6.4%. Monoterpenet
monociklike (alfa-Terpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin nga 2.0 deri më 6.6%. Monoterpenet
aliciklike (Mircen) ishin me 0.2 – 1.4%.
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Grafiku 22. Profili i grupeve kryesore terpenoike tek Thymus vulgaris, Jug-Lindje 2017

Përbërja e vajit të nxjerrë nga trumëza është e lidhur me kohën e pjekjes, kohën e vjeljes të bimës,
procesin e tharjes të saj, pozitën gjegrafike (sidomos lartësia nga niveli i detit, temperaturat
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mesatare, lagështirasi) dhe përbërja gjeologjike e tokës janë faktorë të rëndësishëm në përbërjen
kimike. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Thymus vulgaris nga JugLindja e Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit,
Mesdheut e më gjerë. (Daferera et al, 2000; Boruga et al 2014; Arzani et al 2013; Agha & Baaj
2018).

Rt

Pogradec

Korçë

Ersekë

Përmet

Triciklen
4.11
alfa-Pinene
4.32
Kamfen
4.41
beta-Pinene
5.22
Mircen
5.34
alfa-Terpinen
6.41
para-Cimen
6.47
Limonen
6.73
Cineole
7.33
gama-Terpinen
7.98
Cis-Sabinenhidrat
8.13
Terpinolen
8.54
Linaleol
10.11
Kamfur
14.21
Borneol
14.78
Terpinen-4-ol
14.91
Cimenol-8
15.25
g-Terpineol
15.34
Nerol
15.65
Pulegon/Citroneol
16.22
Timol
16.35
Karvakrol
16.43
beta-Kariofilen
23.45
Alfa-Humulen
24.75
Germacen
27.41
Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike

0.97 ± 0.13
0.68 ± 0.08
0.77 ± 0.14
1.93 ± 0.38
0.23 ± 0.04
1.62 ± 0.31
6.62 ± 2.75
0.18 ± 0.04
0.65 ± 0.11
0.40 ± 0.06
0.28 ± 0.04
0.15 ± 0.02
9.82 ± 2.12
0.19 ± 0.04
0.16 ± 0.03
0.27 ± 0.05
0.19 ± 0.04
0.45 ± 0.09
0.92 ± 0.14
0.22 ± 0.05
23.38 ± 3.26
46.44 ± 4.28
1.16 ± 0.24
0.42 ± 0.07
0.24 ± 0.06
98.34
96.52
2.02
4.63
0.23

1.05 ± 0.21
2.26 ± 0.38
1.01 ± 0.17
1.61 ± 0.41
0.31 ± 0.04
0.59 ± 0.06
47.76 ± 6.27
0.75 ± 0.18
0.56 ± 0.11
5.99 ± 1.82
0.46 ± 0.09
0.36 ± 0.06
2.11 ± 0.92
0.89 ± 0.16
1.57 ± 0.41
1.05 ± 0.27
0.38 ± 0.05
0.41 ± 0.08
1.75 ± 0.27
0.27 ± 0.05
19.75 ± 2.23
1.79 ± 0.82
2.52 ± 0.51
1.33 ± 0.24
0.35 ± 0.07
96.88
92.68
6.58
6.39
0.31

0.61 ± 0.11
1.68 ± 0.45
1.32 ± 0.31
1.56 ± 0.47
1.10 ± 0.33
1.09 ± 0.31
20.53 ± 2.37
1.73 ± 0.37
2.59 ± 0.62
1.18 ± 0.28
0.53 ± 0.09
0.25 ± 0.05
10.59 ± 1.17
1.51 ± 0.33
3.05 ± 0.62
1.53 ± 0.44
0.53 ± 0.08
0.12 ± 0.02
4.28 ± 0.75
2.24 ± 0.39
11.51 ± 3.22
18.80 ± 2.37
4.74 ± 1.14
0.62 ± 0.08
0.42 ± 0.06
94.11
88.33
2.27
5.70
1.10

0.68 ± 0.08
1.75 ± 0.33
1.49 ± 0.37
1.73 ± 0.42
1.35 ± 0.28
1.15 ± 0.31
19.99 ± 1.28
1.67 ± 0.46
2.32 ± 0.58
1.17 ± 0.29
0.37 ± 0.09
0.36 ± 0.08
10.41 ± 1.68
1.52 ± 0.27
3.03 ± 0.52
1.24 ± 0.27
0.73 ± 0.19
0.49 ± 0.08
4.21 ± 0.81
0.75 ± 0.16
17.42 ± 1.32
16.74 ± 2.51
4.53 ± 1.47
1.29 ± 0.21
0.75 ± 0.08
97.13
90.56
2.32
6.02
1.35

Monoterpene të oksigjenuar

13.02

9.35

26.69

25.05

Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

76.44
1.82

69.30
4.20

50.84
5.78

54.15
6.57

Tabela 12. Perqindjet e komponimeve kryesore për vajin esencial të Thymus vulgaris, Jug-Lindje 2016
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5.6.1.b. Analizat e Thymus vulgaris, Thymus capitatea dhe Thymus serpillium
Timusi është jo vetëm një bimë me përhapje të gjerë në vendin tonë por dhe me një
shumëllojshmëri të tyre. Në këtë studim është marrë vaji esencial i Thymus vulgaris (4 mostra),
Thymus capitatea (3 mostra) dhe Thymus serpillium (3 mostra) nga zona e Librazhdit, dhe
Pogradecit janë analizuar duke përdorur teknikën GC/FID. Në këtë studim u prezantuan mesataret
e rezultateve për mostrat e marra nga këto dy zona. Për vajrat esenciale të të tre llojeve të timuseve
individuale u gjetën nga 50 deri në 60 komponime. Piqet më të ulët se 0.1% nuk u morën në studim.
Të dhënat iu takojnë 25 komponimeve kryesore që u gjetën për të gjithë vajrat esenciale të timusit
me metodën kromatografike të përdorur (Tabela 13). Totali i komponimeve kryesore kishte një
mesatare prej 96.8% për Thymus vulgaris (TV), 91.2% për Thymus capitate (TC) dhe 93.1% për
Thymus serpyllium (TS).
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Grafiku 23. Komponimet kryesore për të tre llojet e timuseve të marrë në analizë, 2016

Grafiku 23 tregon koponimet kryesore për të tre popullatat e analizuara të timuseve. Para-Cimen,
gama-Terpinen, Timol dhe Karvakrol u identifikuan si përbërësit kryesorë në të gjitha vajrat
esenciale të mostrave të analizuara. Para-Cimen (40.1%) ishte përbërësi kryesor i mostrave të
Thymus vulgaris. Karvakroli u gjet në përqindje më të lartë për Thymus capitatus dhe Thymus
serpyllum (29.2% dhe 18.4%). Timoli ishte në përqindje më të lartë për Thymus vulgaris dhe
Thymus serpyllum (28.2% dhe 17.1%). Totali i Timolit dhe Karvakrolit (45.3%) ishin më të larta
për mostrat Thymus serpyllum. Komponimet e njëjta u gjetën për të tre llojet e timuseve por u vunë
re ndryshime në përqindje midis tre llojeve të analizuara. Kjo lidhet me llojet e marra për analizë,
por nuk përjashtohet dhe ndikimi i faktorëve gjeografikë dhe gjeologjikë. Grafiku 24 paraqet
profilin e klasave të terpeneve në vajrat esenciale të mostrave të timusit. Monoterpenet ishin në
përqindje më të lartë në të gjitha mostrat e analizuara nga 87.1% (TC) në 93.2% (TV). Profili i
klasave kryesore të monoterpeneve ishin: monoterpenet aromatike > monoterpenet e oksigjenuar
> monoterpenet monociklike > monoterpenet biciklike > monoterpenet alifatike > monoterpenet
triciklike. Grupi më i madh të monoterpene ishin monoterpenet aromatike (para-Cimene, Timol
dhe Karvakrol) duke filluar nga 50.8% (TS) deri në 76.4% (TV). Para-Cimeni dhe Timoli u gjetën
në përqindje më të lartë tek mostrat e Timus vulgaris ndërsa Karvakroli u gjet në përqindje më të
lartë për mostrat e Thymus capitatea. Cineole, Terpinolene, Linaleol, Kamphour, Borneol,
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Terpinen-4-ol, Cimenol-8, gama-Terpineol, Nerol dhe Pulegon / Citroneol u gjetën nga 10.1%
(TV) deri në 26.7.1% (TS). Ata ishin grupi i dytë i monoterpeneve terpenoike. Linaleol ishte
komponimi kryesor për Thymus capate dhe Thymus serpyllium. Monoterpenet monociklike (alfaTerpinen, Limonen, gama-Terpinen dhe Terpinolen) ishin nga 2.0% (TC) në 6.6% (TV). GamaTerpineni u gjet në përqindje më të lartë për mostrat e Thymus vulgaris.
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Grafiku 24. Profilet e klasave terpenoike për të tre llojet e timuseve

Monoterpenet biciklike (alfa-Pinene, Camphene, cis-Sabinenhydrat dhe beta-Pinene) variojnë nga
4.6% (TS) deri në 6.4% (TV). Monoterpeni aliciklik (Mircen) u gjetën në intervalin 0.2 – 1.4%.
Monoterpeni triciklik (Tricyclene) është gjetur në intervallin 0,6% (TS) në 0,8% (TC).
Seskuiterpenet (beta-Kariofileni, alfa-Alfa-Humuleni dhe Germaceni) u gjetën nga 3.7% (TV) deri
në 5.8% (TS). Beta-Kariofileni ishte seskuiterpenet kryesore për të gjitha mostrat. Të dhënat nga
analizat e GC / FID të Thymus vulgaris, Thymus capitatea dhe Thymus serpyllium treguan se
përbërja e tyre kimike e popullatave të timuseve ishte e njëjtë me atë të raportuar në punime të
tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Daferera et al, 2000; Ballester-Costa et al 2013; Boruga
et al 2014; Varga et al 2015; Moukhles et al 2018; Arzani et al 2013; Agha & Baaj 2018). Përbërja
e vajit esencial nga popullatat e timusit nga Shqipëria lidhet kryesisht me llojin e bimëve të timusit.

84

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

Rt
Triciklen
4.11
alfa-Pinene
4.32
Kamfen
4.41
beta-Pinene
5.22
Mircen
5.34
alfa-Terpinen
6.41
para-Cimen
6.47
Limonen
6.73
Cineole
7.33
gama-Terpinen
7.98
Cis-Sabinenhidrat
8.13
Terpinolen
8.54
Linaleol
10.11
Kamfur
14.21
Borneol
14.78
Terpinen-4-ol
14.91
Cimenol-8
15.25
g-Terpineol
15.34
Nerol
15.65
Pulegon/Citroneol
16.22
Timol
16.35
Karvakrol
16.43
beta-Kariofilen
23.46
Alfa-Humulen
24.75
Germacen
27.41
Total
Monoterpene Total
Monoterpene Alifatike
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Triciklike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene Aromatike
Sesquiterpene

Thymus capitatea

Thymus vulgaris

Thymus serpyllium

0.82± 0.17
1.21 ± 0.25
1.13 ± 0.31
1.83 ± 0.40
0.79 ± 0.19
1.38 ± 0.22
13.35 ± 2.37
0.92 ± 0.19
1.48 ± 0.38
0.78 ± 0.18
0.32 ± 0.06
0.25 ± 0.03
10.11 ± 2.38
0.85 ± 0.06
1.59 ± 0.27
0.75 ± 0.16
0.46 ± 0.08
0.47 ± 0.09
2.56 ± 0.33
0.48 ± 0.08
16.41 ± 3.71
29.09 ± 3.66
2.84 ± 0.62
0.85 ± 0.19
0.49 ± 0.06
91.23
87.04
0.79
3.35
4.52
0.82
18.78
58.79
4.19

0.81 ± 0.21
1.82 ± 0.42
1.05 ± 0.18
1.18 ± 0.22
0.73 ± 0.15
0.75 ± 0.17
40.09 ± 4.28
0.66 ± 0.11
0.91 ± 0.19
5.59 ± 0.72
0.25 ± 0.06
0.23 ± 0.04
1.15 ± 0.68
0.52 ± 0.08
2.36 ± 0.48
1.09 ± 0.15
1.18 ± 0.18
0.82 ± 0.27
1.52 ± 0.14
0.59 ± 0.08
27.40 ± 3.92
2.49 ± 0.58
2.07 ± 0.41
1.28 ± 0.27
0.29 ± 0.06
96.84
93.19
0.73
7.25
4.31
0.81
10.09
69.99
3.64

0.61 ± 0.09
1.68 ± 0.25
1.32 ± 0.27
1.56 ± 0.31
1.14 ± 0.28
1.09 ± 0.19
20.53 ± 3.77
1.73 ± 0.40
2.59 ± 0.31
1.18 ± 0.27
0.53 ± 0.09
0.25 ± 0.05
10.59 ± 3.14
1.51 ± 0.26
3.05 ± 0.62
1.53 ± 0.24
0.53 ± 0.81
0.12 ± 0.02
4.28 ± 0.85
2.24 ± 0.37
11.51 ± 3.27
17.8 ± 3.66
4.74 ± 0.82
0.62 ± 0.09
0.42 ± 0.06
93.11
87.33
1.12
4.25
5.09
0.61
26.44
49.84
5.78

Tabela 13. Përqindjet mesatare të komponimeve kryesore për tre llojet e timuseve, 2016

5.6.2. Përfundime, Timus (Thymus vulgaris)
Timusi është një bimë me përhapje mjaft të gjerë në vendin tonë. Janë marrë në analizë 14 mostra
nga zona e Pogradecit, Korçës, Ersekës dhe Përmetit.
❖ Në analizat e realizuara për vajin esencial të timusit u vu re që tek kromatogramat e tyre
kishte nga 50-60 komponime. Në analizë u morrën 25 komponimet kryesore që përbëjnë
94.1% - 98.4%.
❖ Totali i komponimeve kryesore kishte një mesatare prej 96.8% për Thymus vulgaris (TV),
91.2% për Thymus capitate (TC) dhe 93.1% për Thymus serpyllium (TS).
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Karvakrol > Timol > Linaleol > para-Cimen
> beta-Pinen > beta-Kariofilen. Para-Cimen ishte përbërësi kryesor i mostrave të Thymus
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vulgaris. Karvakroli u gjet në përqindje më të lartë për Thymus capitatus dhe Thymus
serpyllum. Timoli ishte në përqindje më të lartë për Thymus vulgaris dhe Thymus
serpyllum. Totali i Timolit dhe Karvakrolit ishin më të larta për mostrat Thymus serpyllum.
❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 88.3% deri në 96.5%,
ku klasa me peshën më të madhe ishte ajo e monoterpeneve aromatike (para-Cimen,Timol
dhe Karvakrol) që ishin nga 50.8% deri në 76.4%. Terpenoidet e oksigjenuara (Cineol,
Terpinolen, Linaleol, Kamfur, Borneol, Terpinen-4-ol, Cimenol-8, gama-Terpineol, Nerol,
Pulegon/Citroneol) ishin grupi i dytë i grupeve terpenoike.
❖ Komponimet e njëjta u gjetën për të tre llojet e timuseve por u vunë re ndryshime në
përqindje midis tre llojeve të analizuara. Kjo lidhet me llojet e marra për analizë, por nuk
përjashtohet dhe ndikimi i faktorëve gjeografikë dhe gjeologjikë.
5.7.1. Trumëza, Satureja Montana, nga zona e Burrelit
Trumëza është një nga bimët me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë si një vend
Mesdhetar. Në këtë studim janë marrë mostra vetëm nga një zonë e vendit, zona e Burrelit e
njohur për numrin e shumtë të bimëve mjekësore që rriten dhe grumbullohen në të. Ndarja e
komponenteve përbërës në vajin esencial të bimës të Satureja montana është bërë duke
perdorur kollonën VF-1ms. U morrën në analizë 9 mostra të bimëve të Satureja montana të
marrë në lartësi të ndryshme nga zona e Burrelit. Lartësia e marrjes të mostrave ishte nga 800
deri në 1500 m nga niveli i detit. Për vajrat esenciale të bimëve të Satureja montana u gjetën
nga 48 deri në 60 komponime.
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Kromatograma 7. Kromatogramë për vajin esencial të Satureja montana nga zona e Burrelit, 2016

Tabela 14 jep të dhënat për 22 komponimet kryesorë që u gjetën për të gjithë vajrat esenciale të
Satureja Montana sipas metodës kromatografike të përdorur. Piqet më të ulët se 0.1% nuk u morën
në konsideratë në këtë studim. Totali i 22 komponimeve kryesore për bimët e analizuara ishte nga
80.2% për SM6 deri në 97.2% për mostrën SM2. Mesatarja e të gjitha mostrave të analizuara ishte
93.7%. Përqindja e ulët për mostrën SM6 është e lidhur me praninë e terpeneve të tjera, të
ndryshme nga 22 përbërësit kryesorë. Shpërndarja e terpeneve (Grafiku 25) ishte e njëjtë për të
gjitha mostrat e analizuara të Satureja Montana nga zona e Burrelit. Ndryshimet e gjetura mund të
jenë për shkak të lartësisë së marrjes të mostrave dhe përbërjes gjeologjike të tokave. Mostrat SM1
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deri SM6 janë marrë në tokat e kuqe respektivisht nga 610 m deri në 1477 m nga niveli i detit.
Mostrat SM7*, SM8* dhe SM9* u morën në tokat e zeza në lartësi 675 m deri në 970 m.
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Grafiku 25. Shpërndarja e terpeneve tek vajrat esenciale të Satureja Montana

Mostra SM6 u përzgjodh në stacionin më të lartë. Lartësia mund të jetë faktori kryesor që ndikon
në përbërjen e vajit esencial. Terpenet që u gjetën në përqindje më të lartë ishin: p-Cimen, Linaleol,
Timol dhe Karvakrol (Tabela 14). Profili i tyre nuk ishte i njëjtë për të gjitha mostrat e studiuara.
p-Cimeni ishte në përqindje më të lartë për të gjitha mostrat përveç mostrës SM3. Minimumi i tij
ishte për mostrën SM3 me 6.9% dhe maksimumi ishte për mostrën SM4 me 35.1%. Linaleol ishte
komponimi i dytë i gjetur në nivel më të lartë për numrin më të madh të mostrave. Përqindja e tij
ishte nga 1.1% (SM4) deri në 22.32% (SM3). E kundërta ishte për p-Cimenin.
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Grafiku 26. Profili i komponimeve kryesore tek mostrat e analizuara të Saturea Montana

Përqindja Karvakrolit ishte më e lartë se përqindja e Timolit për mostrat SM1, SM6, SM8* dhe
SM9*. Totali i Karvakrolit dhe Timolit ishin më të larta për mostrat e tokës së kuqe. Mostrat e
tokës së zezë kanë përqindje më të lartë për Borneol, Karvakrol metil eter, beta-Kariofilen,
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Kariofilen oxide dhe alfa-Humulen. Përqindja më e lartë ishte për monoterpenet (Grafiku 26) nga
65.0% (SM6) deri në 90.5% (SM3). Monoterpenet aromatike (p-Cimen, Timol, Karvakrol, Timol
metil eter dhe Karvakrol metil eter) janë gjetur në përqindje më të lartë (30.1-66.5%) krahasuar
me komponimet e tjera (Grafiku 25). Këto vajra esenciale të bimëve Satureja montana nga zona
e Burrelit mund të klasifikohen si të llojit fenolik për shkak të niveleve të larta të Timolit dhe
Karvakrolit. Monoterpenet e oksigjenuara (Cineol, Linaleol, Borneol, Kamfur, Terpinen-4-ol dhe
Terpineol) ishin grupi i dytë (ata ishin grupi i parë për mostrën SM8*) që u gjetën në mostrat e
analizuara të Satureja montana. Monoterpenet monociklike (Limonene dhe gama-Terpinene) u
gjetën në përqindje më të lartë për mostrat e lartësisë nga 600-820 m (SM1, SM2 dhe SM3), ndërsa
monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) u gjetën në përqindje më të lartë për
mostrat e lartësisë 850 m deri 1000 m. Është i dukshëm ndikimi i lartësisë në përqindjen e këtyre
grupeve. Procesi i rritjes së bimëve mund të jetë i ndryshëm për lartësi të ndryshme për shkak të
temperaturave të ajrit, orëve me diell, etj. Monoterpenet alifatike u gjetën në përqindje të ulët.
Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfa-Alfa-Humulene, beta-Bisabolene, Kadinene dhe Kariofilen
oxide) u gjetën nga 5.0% (SM1) deri në 15.1% (SM6). Seskuiterpenet u gjetën në përqindje më të
lartë për mostrat e tokës së zezë dhe për mostrat e lartësisë > 700 m. Të dhënat kromatografike për
mostrat e Satureja Montana nga zona e Burrelit ishin të njëjta me ato të raportuara në punime të
tjera nga zona e Ballkanit, Mesdheut dhe më gjerë (Slavskovska et al 2001; Daferara et al 2000;
Cavar et al 2008; Buci et al 2018; Mihajilov-Krstev et al 2013; Trifan et al 2015; Chizzola 2003;
Hassanein & Saild-Al 2014).
5.7.2. Përfundime, Trumëza (Satureja Montana)
Analiza gaz kromatografike e vajrave esenciale të bimëve Satureja montana nga zona e Burrelit u
realizua për 9 mostra të bimëve të marra në lartësinë 800 deri në 1500 m nga niveli i detit.
❖ Për vajrat esenciale të bimëve të Saturea montana u gjetën nga 48 deri në 60 komponime.
Totali i 22 komponimeve kryesore për bimët e analizuara ishte 80.2% - 97.2%. Ndryshimet
e gjetura mund të jenë për shkak të lartësisë së marrjes të mostrave dhe përbërjes
gjeologjike të tokave.
❖ Terpenet që u gjetën në përqindje më të lartë ishin: p-Cimen, Linaleol, Timol dhe
Karvakrol.
❖ Totali i Karvakrolit dhe Timolit ishte më i lartë për mostrat e tokës së kuqe.
❖ Mostrat e tokës së zezë kanë përqindje më të lartë të Borneol, beta-Kariofilen, Kariofilen
oksid dhe alfa-Humulen.
❖ Vaji esencial i bimës Satureja montana mund të klasifikohet si e llojit fenolik për shkak të
niveleve të larta të Timolit dhe Karvakrolit. Monoterpenet aromatike (p-Cimen, Timol,
Karvakrol, Timol metil eter dhe Karvakrol metil eter) janë gjetur në përqindje më të lartë
(30.1-66.5%) krahasuar me komponimet e tjera.
❖ Seskuiterpenet u gjetën në përqindje më të lartë për mostrat e tokës së zezë dhe për mostrat
e lartësisë > 700 m.
❖ Lartësia dhe përbërja e tokës mund të ndikojnë në përbërjen e vajit esencial të Satureja
montana nga zona e Burrelit, kjo duke u bazuar në vëzhgimin e bërë.
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Rt
alfa-Pinen
4.32
Kamfen
4.43
beta-Pinen
5.21
Mircen
5.35
para-Cimen
6.43
Limonen
6.46
Cineol
6.75
gama-Terpinen
7.31
Linaleol
7.98
Kamfur
8.13
Borneol
8.54
Terpinen-4-ol
10.11
alfa-Terpineol
14.21
Timol metil eter
14.77
Karvakrol metil eter
15.02
Timol
15.65
Karvakrol
16.22
beta-Kariofilen
16.34
alfa-Humulen
16.42
beta-Bisabolen
23.44
Kadinene
24.74
Kariofilen oksid
27.82
Total
Monoterpene Alifatike
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene të Oksigjenuar
Monoterpene Aromatike
Monoterpene total
Seskuiterpene

SM1
1.51
2.91
2.44
0.27
20.86
1.86
1.51
9.05
12.5
1.79
11.21
6.03
0.76
0.63
1.64
2.77
12.48
1.78
0.21
0.11
0.43
2.42
95.15
0.27
10.91
6.86
33.77
38.39
90.2
4.95

SM2
1.23
1.5
3.43
1.53
23.86
5.62
1.35
5.23
14.23
1.27
1.19
1.24
0.23
2.33
1.32
14.22
10.45
2.71
0.23
0.64
0.33
3.01
97.15
1.53
10.85
6.16
19.51
52.18
90.23
6.92

SM3
0.21
0.26
1.12
0.1
6.88
0.81
0.2
2.8
22.32
0.4
8.6
0.1
0.11
2.82
2.7
24.54
16.49
1.21
0.2
0.1
0.5
3.9
96.37
0.1
3.61
1.59
31.73
53.43
90.46
5.91

SM4
3.45
3.57
1.43
1.61
35.1
1.57
0.1
3.39
1.1
1.99
1.99
1.19
0.18
1.03
1.73
26.11
2.48
3.25
0.93
0.32
0.32
4.2
97.04
1.61
4.96
8.45
6.55
66.45
88.02
9.02

SM5
4.17
7.39
3.53
0.16
14.13
10.63
1.94
2.44
11.07
1.48
4.07
2.49
1.29
0.98
1.66
9.08
5.62
1.54
1.91
0.89
1.96
6.28
94.71
0.16
13.07
15.09
22.34
31.47
82.13
12.58

SM6
4.82
1.16
2.75
2.26
17.55
3.62
1.4
1.43
9.89
4.3
1.07
1.55
0.67
0.96
0.39
3.17
8.04
4.89
2.51
3.03
1.48
3.22
80.16
2.26
5.05
8.73
18.88
30.11
65.03
15.13

SM7*
5.02
0.74
3.02
2.53
17.79
3.61
1.41
2.41
10.15
4.32
1.02
1.58
0.94
0.45
0.12
14.23
12.25
4.28
2.74
1.54
0.54
3.12
93.81
2.53
6.02
8.78
19.42
44.84
81.59
12.22

Tabela 14. Komponimet kryesore tek vaji esencial i Satureja Montana nga zona e Burrelit
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SM8*
3.93
0.93
0.41
0.69
16.95
3.74
1.28
0.11
19.79
1.02
12.72
1.88
1.75
1.37
3.64
4.68
9.59
3.34
1.09
1.9
0.78
2.98
94.57
0.69
3.85
5.27
38.44
36.23
84.48
10.09

SM9*
3.61
0.89
0.35
0.58
14.62
3.32
1.1
1.09
16.29
0.43
10.64
1.52
1.15
0.34
3.08
9.31
15.96
2.92
1.88
1.06
1.75
2.35
94.24
0.58
4.41
4.85
31.13
43.31
84.28
9.96
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5.8.1. Borziloku (Ocimum Basilicum)
Bima e borzilokut është mjaft e përhapur dhe e përdorur në vendin tonë si në mjekësinë tradicionale
dhe si erzë në kulinari. Ka disa lloje që rriten në vendin tonë por në këtë studim është zgjedhur
lloji më i përhapur i tyre i quajtur dhe borziloku i butë. Ai jo vetëm që rritet në gjendje natyrore në
vendin tonë por kultivohet në një pjesë të mirë të banorëve të vendit tonë. Aroma tërheqëse dhe
përdorimet në kulinari e bëjnë atë një nga bimët më të përhapura në vend. Janë marrë në analizë
21 mostra nga zonat e Kavajës (3 mostra), Tiranës (5 mostra), Elbasan (4 mostra), Durrës (3
mostra), Pogradec (3 mostra) dhe Lezhë (3 mostra). Vaji esencial i mostrave të Ocimum Basilicum
nga zona të ndryshme të Shqipërisë u analizua duke përdorur teknikën e kromatografisë të gaztë
me kollonë kapilare dhe GC/FID. Të dhënat paraqesin 22 komponimet kryesore që janë gjetur për
të gjithë vajra esencialë të Ocimum Basilicum të studiuar nga metoda kromatografike përdorur
(Kromatograma 8).
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Kromatograma 8. Kromatogramë e marrë me GC/FID për vajin esencial të Ocimum Basilicum, Lezhë, Qershor 2017

Të dhënat janë në përqindje kundrejt totalit të pikeve përveç pikut të toluenit që u përdor si tretës.
Piket me sipërfaqe më të ulët se 0,1% nuk ishin të pranishëm në këtë studim. Në të gjitha mostrat
e analizuara u detektuan 50-60 komponime. Përqindjet e komponimeve kryesore ishin nga 92.3%
në mostrat e Elbasanit deri në 98.0 në mostrat e Kavajës. Tabela 15 tregon vlerat mesatare për
përqindjet e komponimeve kryesore të detektuar në vajrat esenciale të Ocimum Basilicum nga disa
zona të vendit tonë, Qershor 2017. Për të gjitha mostrat e Ocimum Basilicum komponimi kryesor
ishte Linaloli me përqindje nga 37.4% (Pogradec) deri në 52.6% (Kavajë). Metilkavikoli ishte
komponimi i dytë nga 6.2% (Kavajë) deri në 9.5% (Durrës). Cineol, cis-Ocimen, Timol, Acetat
nerili, Acetat terpinili Citroneol/Pulegon dhe Acetat linalili ishin komponimet që kishin nivele më
të mëdha se 1% (Grafiku 27). Komponimet e tjera u gjetën me mesatare më të ulët se 1%.
Diferencat e vërejtura janë të lidhura kryesisht me zonat në të cilat janë marrë mostrat dhe
periudhën e marrjes të mostrave. Monoterpenet (alifatike, monociklike dhe biciklike) variojnë nga
2.9% deri në 11.4%. Monoterpenoidet e oksigjenuara ishin grupi që gjendet më me shumicë në
esencën e borzilokut. Nivelet e tyre ishin nga 66.6% në mostrën Durrës deri në 77.5% në mostrën
e Tiranës. Monoterpenoidet aromatike ishte grupi i dytë më i rëndësishëm me nivele nga 14.4%
në mostrat e Tiranës dhe Elbasanit deri në 19.3 në mostrat e Durrësit dhe Pogradecit.
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Seskuiterpenet ishin grupi më i vogël me nivele nga 0.3% në mostrën Lezhë deri më 1.3% në
mostrën Elbasan.
Kavajë
Tiranë
Elbasan
Durrës
Pogradec
Lezhë

60
40
20
0

Grafiku 27. Shpërndarja e komponimeve për vajin esencial të Ocimum Basilicum

Shpërndarja e komponentëve të analizuara për mostrat Ocimum Basilicum nga zona të ndryshme
të Shqipërisë është paraqitur në Grafikun 27. Pozicioni gjeografik (veçanërisht lartësia), gjeologjia
e tokave, periudha e marrjes së mostrave, cikli i bimëve janë faktorë të rëndësishëm për dallimet
që gjenden midis mostrave të analizuara të Ocimum Basilicum. Profili i komponentëve të
analizuara për mostrat e Ocimum Basilicum ishte: Linalool > Metilkavikol > Acetat nerili > Timol
> Cineol > Acetat linalili. Përqindja mesatare e Linalolit ishte 47%, për Metilkavikolin ishte 7.9%,
për Cineolin dhe Acetatin e nerilit ishte 5.3% dhe Timol 4%.
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Grafiku 28. Profili i komponimeve të detektuar për vajin esencial të Ocimum Basilicum

Totali i monoterpeneve aliciklike, monociklike dhe biciklike përfaqësohej nga gama-Terpinen,
trans-Ocimen, cis-Ocimen, Limonen, Mircen, beta-Pinen, Kamfen dhe alfa-Pinen. Niveli më i lartë
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i tyre ishte për mostrat e marra në zonën e Elbasanit. Për të gjitha mostrat cis dhe trans-Ocimen
ishin kontribuesit kryesorë. Monoterpenoidet e oksigjenuar ishin komponimet që u gjetën më me
shumicë në të gjitha mostrat e analizuara (Grafiku 28). Linaleoli u gjet më me shumicë për të
gjitha mostrat. Cineoli ishte kontribuesi i dytë në disa mostra. Bie në sy fakti se me rritjen e
përqindjes të Linaleolit ulet përqindja e Cineolit dhe e kundërta. Kjo duhet të jetë e lidhur kryesisht
me periudhën e pjekurisë të bimës të analizuar. Kontribues të rëndësishëm janë dhe esteret e
Acetatit të Nerilit, Acetatit të Terpinilit dhe të Acetatit të Linalilit. Përqindjet e monoterpeneve
aromatike ishin të dytat në kontributin e përgjithshëm. Metilkavikoli gjithashtu ishte komponimi i
dytë që u get më me shumicë në të gjitha mostrat. Ai u gjet në përqindje thuajse të njëjtë për të
gjitha mostrat. Po kështu dhe përqindjet e Eugenolit, Karvakrolit dhe Timolit ishtin thuajse të
njëjta. Përqindjet e Timolit ishin të ndryshme për mostrat e Tiranës dhe Elbasanit krahasuar me
ato të zonave të tjera. Seskuiterpenet përfaqësohen vetëm nga përqindjet e beta-Kariofillenit.
Vetëm në mostrën e Lezhës niveli i tyre ishte më i lartë se 1%. Profili dhe nivelet e komponimeve
për mostrat e Ocimum Basilicum nga zona zona të ndryshme të Shqipërisë ishin të njëjta me
studime të tjera të raportuara nga zona Mesdheut dhe e Gadishullit Ballkanik (Varga et al 2017;
El-Soud et al 2015; Telci et al 2006; Shirazi et al 2014; Ozcan & Chalcat 2002).
5.8.2. Përfundime, Borziloku (Ocimum Basilicum)
Vaji esencial i mostrave të Ocimum Basilicum nga zona të ndryshme të Shqipërisë (Kavajë, Tiranë,
Elbasan, Durrës, Pogradec dhe Lezhë) u morrën në Qershor 2017.
❖ Në të gjitha mostrat e analizuara u dedektuan 50-60 komponime. Përqindjet e 22
komponimeve kryesore ishin 92.3% - 98.0%.
❖ Për të gjitha mostrat e Ocimum Basilicum komponimi kryesor ishte Linaloli me përqindje
37.4 - 52.6%; Metilkavikoli ishte komponimi i dytë dhe pas tij ishin Cineol, cis-Ocimen,
Timol, Acetat nerili, Acetat terpinili Citroneol/Pulegon dhe Acetat linalili.
❖ Profili i komponentëve të analizuara për mostrat e Ocimum Basilicum ishte: Linalool >
Metilkavikol > Acetat nerili > Timol > Cineol > Acetat linalili. Monoterpenoidet e
oksigjenuara ishin grupi që gjendet më me shumicë në esencën e borzilokut.
Diferencat e vërejtura janë të lidhura kryesisht me zonat në të cilat janë marrë mostrat dhe
periudhën e marrjes të mostrave. Pjekuria e mostrave nuk është e njëjtë edhe pse marrja e tyre
është bërë në të njëjtën periudhë gjë që reflektohet dhe në ndryshimet midis përbërjes kimike të
vajrave esenciale.
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Rt
Alfa-pinen
4.32
Kamfen
4.43
Beta-pinen
5.21
Mircen
5.35
Limonen
6.43
Cineol
6.46
Cis-Ocimen
6.75
Trans-Ocimen
7.31
gama-Terpinen
7.98
Linalol
8.13
Acetat linalili
8.54
Kamfur
10.11
Metilkavikol
14.44
Borneol
14.77
alfa-Terpineol
15.02
Acetat terpinili
15.71
Acetat nerili
16.13
Citroneol / Pulegon
16.31
Timol
16.42
Karvakrol
23.44
Eugenol
24.74
beta-Kariofilen
27.82
Totali
Monoterpene total
Monoterpene alifatike
Monoterpene monociklike
Monoterpene biciklike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Kavajë
0.19 ± 0.02
0.31 ± 0.04
0.69 ± 0.05
0.68 ± 0.04
0.21 ± 0.02
3.12 ± 1.43
3.56 ± 0.52
2.94 ± 0.41
0.24 ± 0.38
52.64± 3.72
3.21 ± 0.51
0.62 ± 0.09
6.19 ± 2.85
1.19 ± 0.27
1.15 ± 0.22
4.68 ± 1.19
4.23 ± 1.78
2.23 ± 0.37
5.33 ± 0.81
2.17 ± 0.52
1.76 ± 0.37
0.65 ± 0.13
97.98
97.33
7.18
0.45
1.18
73.07
15.45
0.65

Tiranë
0.39 ± 0.07
0.13 ± 0.02
0.25 ± 0.03
0.42 ± 0.06
0.41 ± 0.05
5.71 ± 0.82
0.54 ± 0.27
0.45 ± 0.06
0.31 ± 0.04
51.65± 2.48
2.44 ± 0.51
0.73 ± 0.11
7.77 ± 1.72
1.25 ± 0.32
0.81 ± 0.18
3.73 ± 0.68
6.88 ± 2.17
2.56 ± 0.61
1.78 ± 0.39
3.65 ± 0.53
1.28 ± 0.37
0.71 ± 0.19
93.85
93.14
1.41
0.72
0.77
75.76
14.48
0.71

Elbasan
0.33 ± 0.07
0.35 ± 0.06
1.21 ± 0.27
0.63 ± 0.14
0.17 ± 0.08
6.32 ± 1.73
5.32 ± 0.79
3.12 ± 0.48
0.29 ± 0.04
47.53 ± 3.02
3.12 ± 0.71
0.52 ± 0.08
8.32 ± 1.83
2.23 ± 0.37
1.36 ± 0.26
2.56 ± 0.39
5.39 ± 1.15
1.24 ± 0.21
1.21 ± 0.19
2.64 ± 0.38
2.19 ± 0.32
1.32 ± 0.26
97.35
96.03
9.07
0.46
1.88
70.26
14.36
1.32

Durrës
0.12 ± 0.03
0.53 ± 0.07
0.73 ± 0.08
0.77 ± 0.13
0.33 ± 0.06
5.23 ± 0.82
2.24 ± 0.41
1.12 ± 0.16
0.74 ± 0.18
44.45 ± 4.61
3.02 ± 0.58
0.39 ± 0.47
9.53 ± 2.31
1.91 ± 0.22
0.53 ± 0.09
2.63 ± 0.38
4.82 ± 1.52
2.94 ± 0.42
5.25 ± 1.18
3.03 ± 0.62
1.43 ± 0.27
0.52 ± 0.09
92.26
91.74
4.13
1.07
1.38
65.92
19.24
0.52

Pogradec
0.24± 0.04
0.21 ± 0.03
0.98 ± 0.15
0.42 ± 0.09
0.19 ± 0.02
8.32 ± 2.36
3.13 ± 0.48
1.32 ± 0.31
0.52 ± 0.14
37.41 ± 3.41
5.13 ± 1.02
0.27 ± 0.08
8.32 ± 1.83
2.33 ± 0.41
1.17 ± 0.32
3.46 ± 0.64
7.32 ± 2.13
3.32 ± 0.52
6.32 ± 1.81
2.16 ± 0.39
2.48 ± 0.72
1.45 ± 0.41
96.48
95.03
4.87
0.71
1.44
68.73
19.28
1.45

Tabela 15. Perqindjet e komponimeve të dedektuar për vajin esencial të Ocimum Basilicum
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Lezhë
0.25 ± 0.04
0.31 ± 0.05
0.62 ± 0.07
0.54 ± 0.06
0.21 ± 0.02
3.43 ± 0.88
4.12 ± 0.75
2.43 ± 0.41
0.44 ± 0.08
48.04 ± 3.17
4.11 ± 0.73
0.55 ± 0.14
7.23 ± 1.44
3.53 ± 0.69
1.04 ± 0.26
2.24 ± 0.37
2.98 ± 0.48
3.73 ± 0.91
6.32 ± 2.35
2.73 ± 0.53
1.33 ± 0.37
0.32 ± 0.06
96.5
96.18
7.09
0.67
1.16
69.65
17.61
0.32
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5.9.1. Rozmarina (Rosmarinus Officinalis)
Rosmarina është një bimë që rritet në gjëndje natyrore në të gjithë vendin tonë. Ajo gjithashtu
është një bimë që kultivohet në oborre si bimë zbukuruese. Në këtë studim janë zgjedhur bimë
rozmarine të njoma (6 mostra) dhe të thata (5 mostra) nga zona e tepelenës. Mostrat janë marrë
nga bimë të cilat janë të kultivuara nga banorët e kësaj zone. Vaji esencial i mostrave të njoma
dhe të thata të Rosmarinus Officinalis nga Tepelena janë analizuar duke përdorur teknikën me
GC/FID. Mesataret e rezultateve për mostrat e njoma dhe të thata të bimëve të rozmarinës të marra
për analizë u prezantuan si krahasim i tyre në këtë studim për të vërejtur dallimet dhe ngjashmëritë
midis tyre.
Cineol

a-Pinen

Alfa-Terpineol
Humulen
Kariofilen

Kromatograma 9. Kromatogramë e marrë me GC/FID për vajin esencial të Rosmarinus officinalis, bimë e njomë,Tepelenë

Nga GC/FID për bimën e njomë dhe të thatë të Rosmarinës ishin nga 90-100. Të dhënat paraqesin
23 komponimet kryesore që janë gjetur për të gjithë vajra esencialë të Rosmarinus Officinalis. Të
dhënat janë në përqindje kundrejt totalit të pikeve (me përjashtim të pikut të toluenit që u përdor
si tretës). Piket me sipërfaqe më të ulët se 0,05% nuk u konsideruan në këtë studim. Tabela 16
tregon përqindjet e komponimeve të detektuar nga analiza e mostrave të vajit esencial të
Rosmarinus Officinalis. Përqindja e komponimeve kryesore për bimën e njomë ishte 95.3% ndërsa
të njëjtët komponime në bimën e thatë ishte 93.1%. Për të gjitha mostrat komponimet kryesore
ishin alfa-Pinene (21.7% e njomë, 18.8% e thatë), Cineol (21.7% e njomë dhe 19.6% e thatë),
Kamfur (9.3% e njomë, 14.1% e thatë), alfa-Terpineol (12.4% e njomë, 6.7% e thatë) dhe
Verbenon (4.21% e njomë, 10.3% e thatë). Komponimet e tjera u gjetën të kenë mesatare më të
ulët se 1%. Kontributin kryesor tek vaji esencial i rozmarinës është për monoterpenoidet e
oksigjenuar (46.6% e njomë, 45.4% e thatë). Monoterpenet (36.0% e njomë, 27.6% e thatë)
kryesisht monoterpenet biciklike (30.6% e njomë dhe 23.6% e thatë) janë të dytët që kontribuojnë
në totalin e komponimeve kryesore të esencës. Monoterpenoidet aromatike vijojnë më tej me
10.4% tek bima e njomë dhe 17.2% tek bima e thatë. Seskuiterpenet kanë kontributin më të vogël
tek esenca me 2.4% tek bima e njomë dhe 2.9% tek bima e thatë. Profili i 23 komponentëve
kryesore të analizuara për mostrat e njoma dhe të thata të Rosmarinus Officinalis nga Tepelena
është paraqitur në Grafikun 29. Ka një profil të ngjashëm për mostrat e rozmarinës pavarësisht
nëse ajo është e njomë apo është e thatë. Kjo është e lidhur me përbërjen kimike të pandryshueshme
me kalimin e kohës të esencës të kësaj bime. Përveç ngjashmërisë të dukshme ka dhe diferenca
midis këtyre bimëve.
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Grafiku 29. Përqindjet e komponimeve kryesore në vajin esencial të Rosmarinus Officinalis për bimët e thata dhe të njoma

Pamjen e profilit të tyre mund ta ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e 10 komponimeve që dalin të
parët nga kolona (me pika vlimi më të ulëta) në bimën e njomë ka përqindje më të larta krahasuar
me bimën e thatë. E dallueshme është diferencat për alfa-Pinene dhe Cineol që janë dhe
komponimet kryesore tek bima e rozmarinës. Për komponimet e tjerë të cilët kanë pika vlimi më
të mëdha është e kundërta (Përjashtim bën alfa-Terpinol). Përqindja e komponimeve si Linaleol,
Verbenon, beta-Kariofilen është më e lartë tek bima e thatë. Kjo do të thotë se dhe procesi i tharjes
ka ndikim në profilin e esencave, në këtë rast të Rosmarinus Officinalis të analizuar nga e njëjta
zonë e Shqipërisë. Mund të shtojmë se komponimet volatile me tharjen e bimës mund të largohen
më tepër se komponimet më pak volatile duke sjellë dhe këtë tendence tek vajrat esenciale për
bimën e njomë e të thatë. Duke vërejtur klasat e ndryshme të komponimeve terpenoike tek esencat
e Rosmarinus Officinalis (Grafiku 30) mund të themi se:
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Grafiku 30. Shpërndarja e komponimeve terpenoike në vajin esencial të rozmarinës
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Monoterpenet aliciklike (Mircen) gjenden më pak se 3% tek rozmarina, ato janë më me shumë në
bimën e njomë. Monoterpenet monociklike (Felandren, alfa-Terpinen, gama-Terpinen,
Terpinolen) gjithashtu gjenden në nivele më të ulëta se 3%. Ato gjenden thuajse në sasi të njëjtë
si tek bima e njomë dhe tek bima e thatë. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, beta-Pinen
dhe Sabinen) gjenden nga 23.4% tek bima e thatë deri në 30.7% tek bima e njomë. Është e dukshme
diferenca midis bimës së njomë ku ato gjenden më me shumicë krahasuar me bimën e thatë. Kjo
shpjegohet me volatilitetin e tyre më të lartë. Kjo diferencë pasqyrohet gjithashtu dhe për totalin e
monoterpeneve të cilat shkojnë nga 27.1% tek bima e thatë deri në 36.1% tek bima e njomë.
Monoterpenet kontribuojnë të dytat në esencën e rozmarinës. Monoterpenoidet e oksigjenuara
kanë ndikimin kryesor tek esenca e rozmarinës me rreth 45% kundrejt totalit të komponimeve.
Cineoli, Linaleoli, Kamfuri, Borneoli, Acetat Bornili, alfa-Terpineol, Terpilen-4-ol dhe Acetat
Terpinili janë dhe komponimet kryesore të monoterpenoideve me oksigjen. Përqindjet e tyre nuk
ndikohen nga procesi i tharjes të bimës të rozmarinës. Monoterpenoidet aromatike (p-Cimen,
Limonen, Estragol dhe Verbenon) u gjetën në përqindje më të ulët tek bima e njomë me 10.4%
krahasuar me perqindjen e tyre tek bima e thatë ku ishin 17.2%. Procesi i tharjes mund të ketë
ndikim në shtimin e këtyre komponimeve por nuk përjashtohet që zvogëlimi i sasive të
substancave volatile favorizon rritjen e përqindjes për komponimet e tjera. Seskuiterpenet që
përfaqësohen nga Alfa-Humulen dhe beta-Kariofilen gjithashtu kanë një rritje të vogël të
përqindjes nga 2.4% tek bima e njomë në 2.9% tek bima e thatë. Procesi i tharjes dhe zvogëlimi i
përqindjeve për komponimet volatile janë dy faktorët kryesorë. Të dhënat e marra nga analiza gaz
kromatografike e vajrave esenciale të rozmarinës nga zona e Tepelenës ishin të ngjashme me
punime të tjera të realizuara në rajonin e Ballkanit, Mesdheut dhe më gjerë (Al-Younis et al 2015;
Santoyo et al 2005; Hcini et al 2013; Diab et al 2002).
5.9.2. Përfundime, Rozmarina (Rosmarinus Officinalis)
Vaji esencial i mostrave të njoma dhe të thata të Rosmarinus Officinalis nga zona e Tepelenës u
prezantuan si krahasim i tyre në këtë studim për të vërejtur dallimet dhe ngjashmëritë midis tyre.
Bimët janë zgjedhur nga oborret e shtëpive të kësaj zone.
❖ Përqindja e komponimeve kryesore për bimën e njomë ishte 95.3% ndërsa të njëjtët
komponime në bimën e thatë ishte 93.1%. Për të gjitha mostrat komponimet kryesore ishin
alfa-Pinene (21.7% e njomë, 18.8% e thatë), Cineol (21.7% e njomë dhe 19.6% e thatë),
Kamfur (9.3% e njomë, 14.1% e thatë), alfa-Terpineol (12.4% e njomë, 6.7% e thatë) dhe
Verbenon (4.21% e njomë, 10.3% e thatë).
❖ Kontributin kryesor tek vaji esencial i rozmarinës është për monoterpenoidet e oksigjenuar
(46.6% e njomë, 45.4% e thatë). Ka një profil të ngjashëm për mostrat e rozmarinës
pavarësisht nëse ajo është e njomë apo është e thatë. Kjo është e lidhur me përbërjen kimike
të pandryshueshme me procesin e tharjes të kësaj bime.
Përveç ngjashmërisë të dukshme ka dhe diferenca midis këtyre bimëve. Pamjen e profilit të tyre
mund ta ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e 10 komponimeve që dalin të parët nga kolona (me pika
vlimi më të ulëta) në bimën e njomë ka përqindje më të larta krahasuar me bimën e thatë. E
dallueshme është diferencat për alfa-Pinene dhe Cineol që janë dhe komponimet kryesore tek bima
e rozmarinës. Për komponimet e tjerë të cilët kanë pika vlimi më të mëdha është e kundërta Mund
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të shtojmë se komponimet volatile me tharjen e bimës mund të largohen më tepër se komponimet
më pak volatile duke sjellë dhe këtë tendence tek vajrat esencilae për bimën e njomë e të thatë.

Rt

Bimë e njomë

Bimë e thatë

alfa-Pinene

4.27

23.72 ± 3.17

18.81 ± 2.61

Kamfen

4.38

4.61 ± 0.92

3.22 ± 0.84

beta-Pinene

5.17

1.56 ± 0.28

1.08 ± 0.18

Mircen

5.31

2.72 ± 0.52

1.34 ± 0.27

alfa-Felandren

6.40

1.43 ± 0.37

1.25 ± 0.35

alfa-Terpinen

6.42

0.41 ± 0.08

0.49 ± 0.02

Sabinen

6.59

0.71 ± 0.16

0.46 ± 0.08

para-Cimen

7.26

1.19 ± 0.22

1.38 ± 0.33

Limonen

7.94

2.93 ± 0.42

3.39 ± 0.61

Cineole

8.13

21.67 ± 2.61

19.56 ± 2.13

gama-Terpinen

8.51

0.33 ± 0.06

0.36 ± 0.06

Terpinolen

10.16

0.47 ± 0.07

0.59 ± 0.09

Linaleol

14.47

2.16 ± 0.63

3.17 ± 0.72

Kamfur

14.78

9.27 ± 2.36

14.05 ± 3.27

Borneol

15.02

0.56 ± 0.04

0.73 ± 0.11

alfa-Terpineol

15.71

12.42 ± 3.15

6.71 ± 1.92

Terpinen-4-ol

16.13

0.53 ± 0.04

1.16 ± 0.32

Estragol

16.78

0.73 ± 0.11

1.06 ± 0.09

Verbenon

18.21

4.21 ± 1.72

10.28 ± 2.57

Acetat Bornili

23.44

0.55 ± 0.08

0.62 ± 0.08

Acetat Terpinili

24.63

0.73 ± 0.16

0.43 ± 0.07

beta-Kariofilen

24.74

1.98 ± 0.31

2.54 ± 0.38

Alfa-Humulen

27.82

0.42 ± 0.07

0.38 ± 0.06

Totali

95.31

93.06

Monoterpene aciklike

2.72

1.34

Monoterpene monociklike

2.64

2.69

Monoterpene biciklike

30.6

23.57

Total monoterpene

35.96

27.6

Monoterpenoide të oksigjenuar

46.61

45.38

Monoterpenoide aromatike

10.34

17.16

Seskuiterpene

2.4

2.92

Tabela 16. Perqindjet e komponimeve kryesosre për vajin esencial të Rosmarinus Officinalis të njomë dhe të thatë
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5.10.1. Mendra gjethegjatë (Mentha longifolia)
Mentha longifolia e njohur si mendra e egër është një bimë me përhapje mjaft të madhe në vendin
tonë. Ajo është e njohur për përdorimet e saj në mjekësinë popullore dhe kulinari. Kromatograma
10 paraqet një kromatogramë të vajit esencial për gjethet e nenexhikut nga zona e Pogradecit,
2017.
60,000

µV

nenexhik pogradec109.DATA

Pulegon
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Cineol
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Kromatograma 10. Kromatogramë e Mendres (Nenexhiku), Menta longifoglia, nga zona e Kolonjës

Tabela 17 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për 15 mostra të Mentha longifolia
nga zona e Pogradecit (4 mostra), Korçës (4 mostra), Kolonjës (4 mostra) dhe Përmetit (3 mostra)
për vitin 2017. Në analizat e realizuara për mendren e egër u vu re që tek kromatogramat e tyre
kishte nga 40-50 komponime. Në analizë u morën 30 komponimet kryesore që përbëjnë nga 89.3%
(Permet) deri në 98.92% (Pogradec). Figura 41 jep profilin e komponimeve kryesore të analizuar
në përqindje tek gjethet e mendres. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Pulegon (6.8 –
40.4%) > Cineol (6.2 – 8.6 %) > Linaleol (4.2 – 11.6%) > gama-Kurkumen (6.3 – 10.7 %) > Acid
valerik (1.5 – 4.2%) > Propionat nerili (1.3 – 24.7%) > Timol (1.5 – 7.4%) > beta-Kariofilen (1.7
– 6.0) > d-Kadinen (3.0 – 4.6%) > Mentol (1.1 – 6.5%) > Mircen (2.2 – 3.1), etj. Komponimet e
tjera janë nga 0.5 - 3%.
Mentha longifolia Pogradec
Mentha longifolia Korce
Mentha longifolia Erseke
Mentha longifolia Permet

60.00
40.00

0.00

alfa-Thujene
alfa-Pinene
Camphene
beta-Pinene
Sabinene
d-3-Carene
Myrcene
alfa-Terpinen
Limonene
para-Cymene
1,8-Cineole
gama-…
Cis-…
Oktanol
Menthon
Isomenthone
Linaleol
Borneol
Menthol
Neomenthol
Terpinen-4-ol
alfa-Terpineol
Pulegon
Carvone
Piperithone
Piperitenone
Thymol
beta-…
alfa-…
d-Cadinene

20.00

Grafiku 31. Profili i komponimeve kryesore për vajin esencial të Mentha longifolia, Jug-Lindje 2017
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Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 82.7% deri në 93.7% (Figura
42). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfa-Alfa-Humulen, delta-Kadinen) u gjetën nga 5.2% deri
në 11.2%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Oktanol,
Menthon, Izomenthon, Linaleol, Borneol, Menthol, Neomenthol, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol,
Pulegon, Carvon, Piperiton, Piperitenon, Timol) u gjetën nga 61.2% deri në 85.4%. Monoterpenet
biciklike (alfa-Thujene, alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen, Sabinen, d-3-Karen) ishte grupi i dytë
i terpeneve nga 4.8 – 6.8%. Monoterpenet aliciklike (Mircen) ishin grupi i tretë me 2.2 – 3.1%.
Monoterpenet aromatike (para-Cimen) ishin nga 0.2 – 2.6%. Monoterpenet monociklike (alfaTerpinen, Limonen, gama-Terpinen) ishin nga 0.6 – 11.4%.
100
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Monoterpene
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Alifatike
të oksigjenuar
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Grafiku 32. Profili i grupeve kryesore terpenoike për vajin esencial të mendrës së egër, Jug-Lindje 2017

Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Mentha longifolia nga Jug-Lindja e
Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe
Mesdheut (Mkaddem et al, 2009; Hajlaoui et al 2008; Sarac & Ugur 2007; Mikaili et al 2013).
5.10.2. Përfundime, Mendra gjethegjatë (Mentha longifolia)
Mostra të Mentha longifolia u morrën nga zona e Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe Përmet për vitin
2017.
❖ Për vajin esencial të mendrës u identifikuan 40-50 komponime. Analiza iu referua 30
komponimeve kryesore që përbëjnë nga 89.3% (Permet) deri në 98.92% (Pogradec).
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Pulegon (6.8 – 40.4%) > Cineol (6.2 – 8.6
%) > Linaleol (4.2 – 11.6%) > gama-Kurkumen (6.3 – 10.7 %) > Acid valerik (1.5 – 4.2%)
> Propionat nerili (1.3 – 24.7%) > Timol (1.5 – 7.4%) > beta-Kariofilen (1.7 – 6.0) > dKadinen (3.0 – 4.6%) > Mentol (1.1 – 6.5%) > Miricen (2.2 – 3.1), etj.
❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 82.7% deri në 93.7%.
❖ Grupi më i madh i monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, Oktanol,
Menthon, Izomenthon, Linaleol, Borneol, Menthol, Neomenthol, Terpilen-4-ol, alfa-
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Terpineol, Pulegon, Carvon, Piperiton, Piperitenon, Timol) u gjetën nga 61.2% deri në
85.4%.
Rt

Pogradec

Korçë

Ersekë

Përmet

3.98
4.27
4.38
5.17
5.31
6.40
6.42
6.59
7.26
7.94
8.13
8.51
9.12
9.35
10.17
11.52
12.81
15.62
16.83
16.91
17.22
17.58
17.72
18.26
19.63
21.82
24.63
24.74
27.82
29.32

0.32 ± 0.05
1.62 ± 0.38
0.95 ± 0.18
2.19 ± 0.43
0.32 ± 0.07
0.84 ± 0.11
3.05 ± 0.79
1.18 ± 0.31
0.15 ± 0.03
0.67 ± 0.07
8.27 ± 1.82
0.17 ± 0.04
0.47 ± 0.09
1.43 ± 0.36
1.91 ± 0.39
1.43± 0.32
1.33 ± 0.55
0.23 ± 0.04
6.47 ± 1.17
1.90 ± 0.17
1.91 ± 0.28
1.31 ± 0.36
40.43 ± 5.21
0.61 ± 0.11
1.59 ± 0.42
0.47 ± 0.08
6.47 ± 1.62
6.01 ± 1.35
0.67 ± 0.09
4.55 ± 0.81

0.15 ± 0.03
1.87 ± 0.43
1.27 ± 0.26
1.20 ± 0.25
0.14 ± 0.03
0.67 ± 0.09
2.19 ± 0.54
3.55 ± 1.13
7.50 ± 2.51
2.55 ± 0.77
8.60 ± 1.62
0.39 ± 0.08
0.25 ± 0.05
0.58 ± 0.09
2.25 ± 0.32
0.38 ± 0.04
24.17 ± 6.24
0.18 ± 0.04
4.11 ± 0.51
0.13 ± 0.04
0.25 ± 0.05
0.68 ± 0.12
6.77 ± 1.29
1.05 ± 0.18
4.34 ± 0.78
1.21 ± 0.19
6.28 ± 2.21
2.62 ± 0.49
2.01 ± 0.33
3.24 ± 0.52

0.16 ± 0.04
1.95 ± 0.39
0.52 ± 0.08
0.96 ± 0.17
0.47 ± 0.07
0.69 ± 0.11
2.69 ± 0.72
0.12 ± 0.04
0.24± 0.08
0.18 ± 0.04
5.45 ± 1.96
0.28 ± 0.07
1.42 ± 0.34
1.36 ± 0.39
3.47 ± 0.71
1.89 ± 0.52
9.77 ± 1.52
0.24 ± 0.06
6.49 ± 1.38
0.14 ± 0.04
0.35 ± 0.06
0.11 ± 0.03
28.66 ± 3.82
20.33 ± 3.04
3.43 ± 0.78
0.76 ± 0.16
1.53 ± 0.38
1.68 ± 0.35
0.66 ± 0.13
2.89 ± 0.49

0.11 ± 0.02
1.45 ± 0.23
1.07 ± 0.21
1.59 ± 0.25
0.45 ± 0.09
0.90 ± 0.16
2.42 ± 0.51
0.49 ± 0.09
1.22 ± 0.31
4.27 ± 0.82
6.22 ± 0.15
1.56 ± 0.36
0.27 ± 0.07
0.54 ± 0.09
2.27 ± 0.38
0.24 ± 0.05
17.46 ± 3.28
7.68 ± 2.14
1.12 ± 0.37
4.14 ± 0.83
0.51 ± 0.08
0.77 ± 0.14
7.84 ± 2.79
5.81 ± 1.92
1.16 ± 0.41
0.67 ± 0.10
7.41 ± 0.94
4.69 ± 0.82
1.58 ± 0.32
3.34 ± 0.53

Total

98.92

90.58

98.89

89.26

Total Monoterpene

87.69

82.71

93.66

79.65

Monoterpene Monociklike

1.50

11.44

0.64

3.28

Monoterpene Biciklike

6.24

5.30

4.75

5.57

Monoterpene Alifatike

3.05

2.19

2.69

2.42

Monoterpene të oksigjenuar

76.40

61.62

85.68

65.67

Monoterpene aromatike

0.67

2.55

0.18

4.27

Seskuiterpene

11.23

7.87

5.23

9.61

alfa-Thujene
alfa-Pinene
Camphene
beta-Pinene
Sabinene
d-3-Carene
Myrcene
alfa-Terpinen
Limonene
para-Cymene
1,8-Cineole
gama-Terpinene
Cis-Sabinenhidrat
Oktanol
Menthon
Isomenthone
Linaleol
Borneol
Menthol
Neomenthol
Terpinen-4-ol
alfa-Terpineol
Pulegon
Carvone
Piperithone
Piperitenone
Thymol
beta-Kariofilen
alfa-Alfa-Humulene
d-Cadinene

Tabela 17. Të dhënat për komponimet kryesore të Mentha longifolia nga zona e Jug-Lindjes
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KAPITULLI VI
Bimë që iu përdoret gjethja, lulet, frutat dhe rrënjët
6.1.1. Dafina (Laurus nobilis)
Dafina është një bimë e cila rritet thuajse në të gjithë vendin tonë. Ajo ka një përdorim të gjerë si
në mjekësinë popullore dhe në kuzhinën tradicionale shqiptare dhe mesdhetare. Vaji esencial i një
totali prej 27 mostrave të ndryshme të Laurus nobilis nga gjashtë zona të ndryshme të Shqipërisë,
u analizuan duke përdorur teknikën GC/FID. Në këtë studim u prezantuan rezultatet mesatare për
zona të njëjta. Në Kromatogramën 11 paraqitet përbërja e vajit esencial të mostrës të dafinës nga
zona e Elbasanit. Të dhënat paraqesin komponimet kryesore të cilat janë identifikuar për të gjitha
mostrat e vajrave esenciale të Laurus nobilis. Këto të dhëna tregojnë përqindjen për totalin e pikeve
duke përjashtuar nga integrimi sipërfaqjen e pikut të toluenit (tretësi që përdoret për
nxjerrjen/hollimin e vajit esencial).
420,000
400,000

µV

Esenca dafine adi ora3.DATA

Ekualiptol

380,000
360,000
340,000
320,000
300,000
280,000

Linaleol

a-Terpinil acetat

260,000
240,000
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200,000
180,000
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140,000
120,000
100,000
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60,000
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0
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Kromatograma 11. Kromatogramë e vajit esencial të dafinës nga zona e Elbasanit

Piket me sipërfaqje më të ulëta se 0.1% nuk u morën në konsideratë në këtë studim. Tabela 18
tregon përqindjen mesatare dhe shmangiet standarte për përbërësit kryesorë në mostrat e analizuara
të vajit esencial Laurus nobilis nga zonat e Tiranës (6 mostra), Durrësit (5 mostra), Lezhës (3
mostra), Lushnjës (4 mostra), Elbasanit (6 mostra) dhe Pogradecit (3 mostra). Mostrat janë marrë
në Qershor 2018. Kromatogramat e vajit esencial të Laurus nobilis u vunë re që kishin rreth 50-60
komponime. Ky studim përfshin 29 komponente kryesore të cilat ishin nga 92.6% (Lushnja) deri
në 99.2% (Tirana). Komponimet me përqëndrimin më të lartë ishin: Ekualiptol (41.8 - 48.2%) >
Linaleol (8.8 - 11.9%) > Sabinen (8.9 - 11.7%) > Terpinil acetat (8.4 - 10.8%) > alfa-Pinen (4.8 6.0%, etj. Grafiku 33 tregon profilin e komponimeve kryesore për dafinën në gjashtë zonat e
marra në shqyrtim. Komponimet e tjera ishin nga 0.5 deri në 3%. Monoterpenet e oksigjenuar
(Ekualiptol, Linaleol dhe Terpinil acetat) u gjetën në përqindje të lartë për të gjitha mostrat e
analizuara tek vajrat esenciale të Laurus nobilis duke qenë grupi me përmbajtjen më të lartë.
Monoterpenet e oksigjenuar (Ecualiptol, Linaleol, Borneol, Terpilen-4-ol, Alpha-Terpineol,
Bornil Acetat) që u gjetën nga 68.0% në 74.4%.
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Grafiku 33. Komponimet kryesore tek vajrat esenciale tek gjethet e dafinës

Monoterpenet ishin grupi më i madh i komponimeve të identifikuar (Grafiku 34). Ato ishin nga
91.1% në 98.8%. Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, delta-Kadinen dhe oksidi i Kariofilenit) u gjetën
nga 1.1% në 1.5%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin Monoterpenet aromatike (para-Cimen,
Timol dhe Karvakrol) u gjetën nga 3.1 në 3.6%. Monoterpenet monociklike (alfa-Terpinen, gamaTerpinen) ishin grupi i dytë me interval 24.38-26.14%. Monoterpenet biciklike (Fellandren, alfaPinen, Kamfen dhe beta-Pinen) u identifikuan në intervalin 1.7-2.5%. Monoterpenet aliciklike
(Mircen dhe Ocimen) ishin nga 0.9 në 1.2%. Dallimet në përbërjen kimike të mostrave të Laurus
nobilis nga zona të ndryshme të Shqipërisë lidhen me këto faktorë: pozicioni gjeografik, lartësia
nga niveli i detit, temperatura mesatare, lagështia, përbërja gjeologjike e tokës, koha e maturimit,
koha e grumbullimit, procesi i tharjes etj. Profili dhe nivelet e mostrave të Laurus nobilis nga
Shqipëria ishin të njëjta me studimet e tjera të raportuara nga Ballkani dhe zona Mesdhetare
(Daferera et al, 2000; Dadalioglu 2004 Caputo et al 2017; Marzouki et al 2009; Sangun et al 2007)
ku monoterpene të oksigjenuar u raportuan të jetë në përqindje më të lartë.
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Grafiku 34. Klasat e monoterpeneve për vajrat esenciale të Laurus nobilis nga zonat e ndryshme të Shqipërisë
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6.1.2. Përfundime, Dafina (Laurus nobilis)
Dafina është një bimë e cila rritet thuajse në të gjithë vendin tonë. Ajo ka një përdorim të gjerë si
në mjekësinë popullore dhe në kuzhinën tradicionale shqiptare dhe mesdhetare.
❖ Nga vaji esencial i Laurus nobilis u identifikuan rreth 50-60 komponime, 29 komponentët
kryesor përbëjnë 92.6% (Lushnja) deri në 99.2% (Tirana) të komponentëve total të
identifikuar.
❖ Komponimet me përqëndrimin më të lartë ishin: Ekualiptol (41.8 - 48.2%) > Linaleol (8.8
- 11.9%) > Sabinen (8.9 - 11.7%) > Terpinil acetat (8.4 - 10.8%) > alfa-Pinen (4.8 - 6.0%)
❖ Monoterpenet ishin grupi më i madh i komponimeve të identifikuar duke variuar nga
91.1% në 98.8%. Nga ku pesha pesha më e madhe i takon monoterpenve të oksigjenuar
(68.0% - 74.4%) dhe atyre monociklike (24.38-26.14%).
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RT
Tiranë
Durrës
Lezhë
Lushnjë
Elbasan
Pogradec
Triciklene
3.42
0.12 ± 0.03
0.04 ± 0.01
0.09 ± 0.01
0.08 ± 0.02
0.21 ± 0.04
0.11 ± 0.03
α-Thujen
3.74
0.42 ± 0.04
0.56 ± 0.06
0.34 ± 0.03
0.87 ± 0.11
0.28 ± 0.05
0.19 ± 0.02
α-Pinen
3.85
5.21 ± 1.39
5.63 ± 1.08
4.98 ± 0.93
6.01 ± 2.01
5.22 ± 0.93
4.75 ± 1.84
Kamfen
3.91
0.41 ± 0.05
0.65 ± 0.08
0.44 ± 0.06
0.29 ± 0.04
0.51 ± 0.06
0.74 ± 0.09
Sabinen
4.15
10.44 ± 3.82
9.56 ± 2.71
11.65 ± 3.29
9.42 ± 2.29
8.93 ± 2.57
11.59 ± 3.28
β-Pinen
4.30
0.12 ± 0.02
0.16 ± 0.03
0.28 ± 0.03
0.31 ± 0.06
0.17 ± 0.03
0.29 ± 0.04
β-Mircen
4.42
0.90 ± 0.11
1.12 ± 0.43
0.75 ± 0.09
0.93 ± 0.11
0.67 ± 0.09
0.71 ± 0.08
α-Fellandren
5.72
0.45 ± 0.06
0.51 ± 0.06
0.63 ± 0.08
0.27± 0.04
0.48 ± 0.05
0.61 ± 0.07
δ-3-Karen
6.02
0.33 ± 0.04
0.28 ± 0.04
0.43 ± 0.07
0.18 ± 0.03
0.27 ± 0.04
0.18 ± 0.03
α-Terpinen
7.19
0.52 ± 0.08
0.62± 0.09
0.69 ± 0.11
0.38 ± 0.04
0.57± 0.06
0.44 ± 0.05
p-Cimen
7.73
0.72± 0.07
0.69 ± 0.07
0.51 ± 0.06
0.73 ± 0.08
0.82± 0.15
0.55 ± 0.06
Eukaliptol
8.68
48.21 ± 7.62
45.62 ± 6.39
43.65 ± 9.12
41.86 ± 7.06
45.38 ± 5.39
47.84 ± 6.43
cis-Ocimen
9.14
0.31 ± 0.04
0.12 ± 0.04
0.18 ± 0.03
0.41 ± 0.05
0.22 ± 0.04
0.51 ± 0.06
γ-Terpinen
10.31
1.12 ± 0.09
0.95 ± 0.17
1.42 ± 0.32
0.83 ± 0.09
0.78 ± 0.09
1.52± 0.28
Terpinolen
10.63
0.35± 0.05
0.30 ± 0.04
0.28± 0.06
0.22 ± 0.04
0.36 ± 0.05
0.13 ± 0.04
trans-Sabinenehidrat
10.82
0.09± 0.01
0.15 ± 0.03
0.21± 0.05
0.06 ± 0.01
0.20 ± 0.04
0.11 ± 0.03
Linaleol
12.56
10.33 ± 2.51
9.43 ± 3.04
8.75 ± 3.13
11.93 ± 4.27
10.18 ± 3.75
10.52 ± 2.55
Borneol
14.33
0.15 ± 0.03
0.21 ± 0.04
0.18 ± 0.04
0.11 ± 0.02
0.27 ± 0.04
0.19 ± 0.04
δ-Terpineol
14.69
0.22 ± 0.04
0.31 ± 0.08
0.16 ± 0.03
0.47 ± 0.05
0.33 ± 0.06
0.18 ± 0.03
Terpinene-4-ol
16.32
2.61 ± 0.79
3.01 ± 0.83
2.77 ± 0.87
2.03 ± 0.32
1.83 ± 0.21
1.79 ± 0.66
α-Terpineol
17.37
1.91 ± 0.81
2.33 ± 0.97
1.53 ± 0.62
1.74 ± 0.15
2.04 ± 0.56
1.52 ± 0.73
Linaleol acetate
19.37
0.11 ± 0.02
0.27 ± 0.04
0.09 ± 0.01
0.12 ± 0.03
0.08 ± 0.02
0.09 ± 0.02
Bornil acetat
21.28
0.43 ± 0.05
0.37 ± 0.07
0.51 ± 0.06
0.82 ± 0.27
0.47 ± 0.09
0.29 ± 0.05
δ-Terpinil acetat
24.23
0.53± 0.06
0.18 ± 0.05
0.26 ± 0.04
0.29 ± 0.05
0.38 ± 0.06
0.27 ± 0.06
α-Terpinil acetat
24.88
9.85 ± 2.61
8.43 ± 2.77
10.83 ± 3.19
8.63 ± 2.93
10.38 ± 3.23
9.53 ± 4.32
Eugenol
25.49
0.42 ± 0.08
0.39 ± 0.04
0.63 ± 0.09
0.51 ± 0.06
0.38 ± 0.05
0.47 ± 0.06
Metil eugenol
26.22
2.51 ± 0.91
2.65 ± 0.72
1.92 ± 0.86
1.83± 0.32
2.18 ± 0.78
1.79± 0.28
β-Kariofilen
28.43
0.81 ± 0.07
1.03 ± 0.15
0.82 ± 0.09
0.76 ± 0.11
1.17 ± 0.43
0.93 ± 0.06
δ-Kadinen
29.93
0.20 ± 0.03
0.18 ± 0.03
0.31 ± 0.04
0.24 ± 0.04
0.19 ± 0.01
0.11± 0.03
Kariofilen oxide
31.12
0.12 ± 0.04
0.03 ± 0.01
0.09 ± 0.01
0.29 ± 0.05
0.17 ± 0.02
0.07 ± 0.02
Total
99.92
95.78
95.38
92.62
95.12
98.02
Monoterpene total
98.79
94.54
94.16
91.33
93.59
96.91
Monoterpene të oksigjenuar
50.65
48.00
46.67
43.56
47.57
50.54
Monoterpene biciklike
17.02
16.99
18.33
17.14
15.58
17.85
Monoterpene alifatike
1.21
1.24
0.93
1.34
0.89
1.22
Monoterpene monociklike
26.14
24.54
25.08
26.14
25.96
24.38
Monoterpene aromatike
3.65
3.73
3.06
3.07
3.38
2.81
Seskuiterpene
1.13
1.24
1.22
1.29
1.53
1.11
Tabela 18. Të dhënat e marra nga analizat GC/FID tek vajrat esenciale tek Laurus nobilis nga zona të ndryshme të Shqipërisë
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6.2.1. Pisha e zezë (Pinus nigra)
Pisha është një nga pemët me përhapje më të gjerë në vendin tonë i njohur për disa masive të
pyjeve me pisha. Në studim janë marrë 24 mostra të halave të pishave të llojit Pinus nigra nga zona
të ndryshme të vendit tonë. Mostrat e Pinus nigra janë marrë nga popullsitë e Veri-Perëndimit,
Jug-Lindjes dhe Shqipëria Qendrore. Halat e mostrave të Pinus nigra u morën në Nëntor, 2014.
Stacionet e Veri-Perendimit të Shqipërisë ishin: Shkodër (2 mostra) dhe Lezhë (3 mostra);
Stacionet Jug-Lindore ishin Korçë (3 mostra), Kolonjë (3 mostra) dhe Përmet (2 mostra) dhe
stacionet e Shqipërisë Qendrore ishin: Tirana (4 mostra), Elbasan (3 mostra) dhe Durrës (4 mostra).
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Kromatograma 12. Kromatogramë e marrë me GC/FID për mostrën e Pinus nigra e marrë në Durres

Vajrat esenciale të mostrave të Pinus nigra nga zona të ndryshme të vendit u analizuan duke
përdorur teknikën GC/FID. Në këtë studim u prezantuan mesataret e rezultateve për mostrat e
marra nga zona të njëjta. Të dhënat e mëposhtme bazohen në përqindjet e 13 komponimeve
kryesore që u gjetën në të gjithë esencat e Pinus nigra me metodën kromatografike të përdorur. Të
dhënat janë dhënë në përqindje për totalin e të gjithë pikeve të dedektuar përveç atij të Toluenit që
u përdor si tretës për hollim. Piket me përqindje më të ulët se 0,1% nuk u morën në konsideratë në
këtë studim.
Shkoder
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Tirane
100.00

Elbasan
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Grafiku 35. Shpërndarja e komponimeve kryesore tek Pinus nigre nga zona të ndryshme të vendit tonë, Korrik 2014

105

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

Tabela 19 tregon përqindjen e komponimeve të detektuar në mostrat e analizuara të Pinus nigra
nga Veri-Perëndimi, Jug-Lindja dhe Shqipëria Qendrore të marra për analizë më Korrik 2014. Vaji
esencial i Pinus nigra ka përqendrime të larta të alfa-Pinenit, i dedektuar në të gjitha mostrat si
komponenti kryesor. Përqindja e alfa-Pinenit u gjet nga 58,7% (Tiranë) deri në 77,9% (Shkodër).
Kamfeni, beta-Pineni, Mirceni dhe Terpinoleni u gjetën për të gjitha mostrat në nivele 1-8%.
Komponimet e tjera prezente u gjetën të kenë mesatare më të ulët se 1%. Shpërndarja e
komponentëve të analizuara për mostrat Pinus nigra nga Veri-Perëndimi, Jug-Lindja dhe Shqipëria
Qendrore janë paraqitur në Grafikun 35. U vu re të ishte shpërndarje e njëjtë për të gjitha mostrat.
Kjo është për shkak të së njëjtës specie Pinus nigra analizuar në zona të njëjta, për shkak të njëjtës
kohë të marrjes së mostrave dhe gjithashtu për të njëjtën moshë të pemëve të pishave. Pozicioni
gjeografik (veçanërisht lartësia) është faktor i rëndësishëm për dallimet që gjenden midis mostrave
të analizuara të Pinus nigra. Profli i klasave të komponimeve terpenoike të dedektuar për mostrat
e Pinus nigra nga Shqipëria është paraqitur në Grafikun 36. Monoterpenet ishin klasa e
komponimeve që u identifikan në nivel më të lartë se të gjithë komponimet e tjera. Monoterpenet
ishin klasa e komponimeve që u identifikan në nivel më të lartë se të gjithë komponimet e tjera.
Përqindja e monoterpeneve në vajrat esenciale tek halat e pishës së zezë nga zonat e ndryshme të
vendit tonë ishte nga 80.7% (Tiranë) deri në 93.7% (Shkodër).
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Grafiku 36. Profili i klasave terpenoike tek vaji esencial i Pinus nigre

Grupi më i madh i komponimeve terpenoike ishin monoterpenet biciklike (alfa-Pineni, Kamfeni,
beta-Pineni) përqindja e të cilëve ishin nga 68.8% (Tiranë) deri 83.6% (Shkodër). Kontribuesi
kryesor ishte alfa-Pinen (58.6 – 77.9%). Mirceni, përfaqësues i monoterpeneve alifatike ishin grupi
i dytë i komponimeve terpenoike (2.8-7,7%). Monoterpenet e oksigjenuar (Linaleol, Terpilen-4ol, alfa-Terpineol, Acetat bornili) ishte grupi i tretë kontribues me përqindje që ishin nga 0.7 –
3.6%. Monoterpenet monociklike (Limonen dhe Terpinolen) ishin nga 1.2 – 2.6%. para-Cimen,
përfaqësues i monoterpeneve të oksigjenuar u dedektua nga 0.1 0.5%. Seskuiterpenet (Kariofilen
dhe Humulen) u dedektuan nga 0.7 deri në 1.2%. Profili dhe nivelet e mostrave të Pinus nigra
ishin të njëjta me studime të tjera të raportuara nga zona e Mesdheut dhe Ballkanit (Rezzi et al,
2001; Politeo et al 2011; Sezik et al 2010; Dogan & Bagci 2018).
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6.2.2. Pisha e zezë (Pinus nigra)
Mostrat e halave të Pinus Nigra janë marrë nga popullsitë e Veri-Perëndimit, Jug-Lindjes dhe
Shqipëria Qendrore, në Nëntor, 2014. Stacionet e Veri-Perendimit të Shqipërisë ishin: Shkodër
dhe Lezhë; Stacionet Jug-Lindore ishin Korçë, Kolonjë dhe Përmet dhe stacionet e Shqipërisë
Qendrore ishin: Tirana, Elbasani dhe Durrësi.
❖ Komponimet me peshën kryesore në përbërjen e vajit esencial të pishës varion 80-94%, ku
përfshihen 13 komponime.
❖ Vaji esencial i Pinus nigra për të gjitha mostrat ka përqendrime të larta të alfa-Pinenit, i
detektuar në të gjitha mostrat si komponenti kryesor. Përqindja e alfa-Pinenit u gjet nga
58,7% (Tiranë) deri në 77,9% (Shkodër). Kamfeni, beta-Pineni, Miriceni dhe Terpinoleni
u gjetën për të gjitha mostrat në nivele 1-8%.
❖ Monoterpenet ishin klasa e komponimeve që u identifikan në nivel më të lartë se të gjithë
komponimet e tjera nga 79.8% (Tiranë) deri në 92.9% (Shkodër).
❖ Grupi më i madh i komponimeve terpenoike ishin monoterpenet biciklike (alfa-Pineni,
Kamfeni, beta-Pineni) përqindja e të cilëve ishin nga 68.8% (Tiranë) deri 83.6% (Shkodër).
Kontribuesi kryesor ishte alfa-Pinen (58.6 – 77.9%).
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Komponimi

Rt

Veri-Perendim

Qendrore

Jug-Lindje

Shkodër

Lezhë

Tiranë

Elbasan

Durrës

Korçë

Kolonjë

Përmet

a-Pinen

4.27

77.91 ± 4.38

63.94 ± 3.84

58.64 ± 2.54

71.22 ± 5.38

65.34 ± 4.29

66.50 ± 5.27

67.91 ± 4.15

70.52 ± 6.26

Kamfen

4.38

3.20 ± 0.72

5.20 ± 0.82

8.31 ± 1.63

2.31 ± 0.08

4.22 ± 0.83

4.42 ± 0.83

4.01 ± 0.81

3.13 ± 0.62

b-Pinen

5.17

2.50 ± 0.56

2.70 ± 0.57

1.91 ± 0.39

1.71 ± 0.39

2.72 ± 0.52

3.52 ± 0.62

2.12 ± 0.43

2.25 ± 0.39

Mircen

5.31

3.73 ± 0.63

10.31 ± 2.27

7.73 ± 1.36

6.22 ± 1.14

4.21 ± 0.3

3.23 ± 0.74

2.83 ± 0.48

3.81 ± 0.62

para-Cimen

6.40

0.55 ± 0.66

0.43 ± 0.74

0.53 ± 0.09

0.26 ± 0.05

0.24 ± 0.05

0.12 ± 0.04

0.51 ± 0.09

0.25 ± 0.39

Limonen

6.42

0.22 ± 0.08

0.18 ± 0.04

0.32 ± 0.08

0.25 ± 0.04

0.11 ± 0.02

0.35 ± 0.08

0.27 ± 0.06

0.23 ± 0.31

Terpinolen

6.59

1.82 ± 0.14

1.13 ± 0.32

1.82 ± 0.37

0.92 ± 0.17

1.51 ± 0.37

2.22 ± 0.38

1.15 ± 0.38

1.94 ± 0.43

Linaleol

10.35

0.90 ± 0.11

0.71 ± 0.28

0.53 ± 0.14

0.63 ± 0.08

N.D.

0.64 ± 0.15

0.82 ± 0.09

1.22 ± 0.27

Terpilen-4-ol

17.38

1.10 ± 0.09

N.D.

0.22 ± 0.04

0.42 ± 0.07

0.82 ± 0.11

1.55 ± 0.36

2.13 ± 0.43

0.53 ± 0.08

alfa-Terpineol

18.72

0.60 ± 0.13

0.41 ± 0.07

N.D.

0.51 ± 0.07

1.24 ± 0.27

1.12 ± 0.33

0.53 ± 0.08

0.54 ± 0.09

Acetat Bornili

21.41

0.51 ± 0.07

0.62 ± 0.15

N.D.

N.D.

1.13 ± 0.19

0.42 ± 0.08

0.21 ± 0.04

0.32 ± 0.07

Karafilen

24.36

0.52 ± 0.15

0.43 ± 0.06

0.52 ± 0.08

0.32 ± 0.06

0.54 ± 0.09

0.35 ± 0.06

0.45 ± 0.09

0.36 ± 0.06

Humulen

27.45

0.21 ± 0.04

0.71 ± 0.09

0.33 ± 0.07

0.54 ± 0.11

0.77 ± 0.18

0.32 ± 0.05

0.22 ± 0.05

0.82 ± 0.14

Total

93.67

86.61

80.65

85.12

82.75

84.54

82.96

85.68

Monoterpene total

92.97

85.51

79.85

84.32

81.44

83.87

82.29

84.50

Monoterpene monociklike
Monoterpene biciklike

2.02
83.60

1.28
71.80

2.12
68.80

1.16
75.20

1.61
72.90

2.55
74.40

1.37
74.01

2.13
75.80

Monoterpene alifatike

3.70

10.30

7.70

6.20

4.20

3.20

2.80

3.80

Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike

3.10
0.55

1.70
0.43

0.70
0.53

1.50
0.26

3.10
0.24

3.60
0.12

3.60
0.51

2.54
0.23

Seskuiterpene

0.70

1.10

0.80

0.80

1.31

0.67

0.67

1.18

Tabela 19. Të dhënat e analizës gaz kromatografike për vajrat esenciale të Pinus nigre nga zona të ndryshme të Shqipërisë
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6.3.1. Mersina (Myrtus communis)
Mersina është një bimë në formën e shkureve mjaft e përhapur sidomos në zonat bregdetare të
vendit tonë dhe në zona të ndikuara nga rrymat ajrore të ngrohta. Në këtë studim janë marrë mostra
të gjetheve të mersinës nga zona e Vlorës. Vaji esencial i mostrave të Myrtus Communis nga zona
e Vlorës janë analizuar duke përdorur teknikën me GC/FID. Mesataret e rezultateve për një total
prej 20 mostra nga zona e Vlorës u prezantuan në këtë studim. Mostrat e mersinës u morrën në
stacionet e Orikum (3 mostra), Llogara (4 mostra), Poro (3 mostra), Kaninë (3 mostra), Radhimë
(4 mostra) dhe Tragjas(3 mostra).
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µV

3,600,000

mersine z.alliaj31_9_29_2014 8_30_49 AM.DATA
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Kromatograma 13. Kromatogramë e vajit esencial për Myrtus communis nga zona e Poros, Vlorë

Të dhënat paraqesin 21 komponimet kryesore që janë gjetur për të gjithë vajra esencialë të Myrtus
Communis të analizuara nga zona e Vlorës (Tabela 20). Të dhënat janë në përqindje kundrejt
totalit të pikeve përveç pikut të toluenit që u përdor si tretës. Piket me sipërfaqe më të ulët se 0,1%
nuk u morën në konsideratë në këtë studim. Për të gjitha mostrat komponimi kryesor u pa të ishte
1,8-Cineoli (Ekualiptoli) me përqindje nga 12.6% (Orikum) deri në 33.7% (Llogara). Acetati i
mirtenilit ishte komponimi i dytë nga 16.4% (Llogara) në 33.3 (Poro). Të dy këto komponime që
përbëjnë nga 50% deri më 65% të totalit të esencës janë karakteristikë për vajrat esenciale të
eukalipteve.
Orikum

Llogara

Poro

Kanine

Radhime

Tragjas

40.00

20.00

0.00

Grafiku 37. Shpërndarja e komponimeve për vajin esencial të Myrtus Communis nga zona e Vlorës, Qershor 2107
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Limoneni, Linaleoli, alfa-Tujoni dhe kamfuri u gjetën për të gjitha mostrat në levele nga 2-17%.
Komponimet e tjera u gjetën të kenë mesatare ≤ 1%. Shpërndarja e komponentëve kryesore për
mostrat Myrtus Communis nga zona e Vlorës është paraqitur në Grafikun 37. Për të gjitha mostrat
bie në sy niveli më i lartë për Cineolin, Acetatin e myrtenilit, Limonenin, Linaleoli dhe alfa-Tujoni.
Kjo është një shpërndarje e ngjashme e raportuar dhe në studime të tjera nga zona Mesdheut dhe
e Gadishullit Ballkanik (Melito et al 2016; Savikin-Fodulovic et al 2000; Koukos et al 2001; Usai
et al 2018; Zomorodian et al 2013). Profili i komponentëve të analizuara për mostrat Myrtus
Communis nga zona e Vlorës ishte: Cineol > Acetat myrtenili > Limonen > Linaleol > alfa-Tujon
> Kamfur. Niveli mesatar i Cineolit (Eukaliptolit) ishte 24.4% ndërsa përqindja e Acetatit të
myrtenilit ishte 22.8%. Totali i monoterpeneve ishte nga 86.1% në Orikum deri në 96.2% në
mostrat e Kaninës, Radhimës dhe Tragjasit. Këto komponime që përbëjnë dhe pjesën kryesore të
esencës të bimëve të marra në analizë janë në këto nivele sepse pjesa më e madhe e komponimeve
kryesore janë monoterpene. Seskuiterpenet zënë nga 3.1% (Radhimë) deri në 6.9% (Orikum).
Seskuiterpenet, beta-Kariofilen dhe alfa-Alfa-Humulen, nuk ishin të vetmet që u identifikuan në
vajin esencial të Myrtus Communis nga zona e Vlorës.
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Grafiku 38. Profili i grupeve të monoterpeneve për vajin esencial të Myrtus Communis

Profili i grupeve të monoterpeneve për mostrat Myrtus Communis nga zona e Vlorës është dhënë
në Grafikun 38. Monoterpenet e oksigjenuar (Cineol, Linaleol, alfa-Tujon, beta-Tujon, kamfur,
Borneol, Terpinen-4-ol, alfa-Terpineol dhe Acetat mirtenili) zënë nga 69.4% (Orikum) deri në
76.7% (Kaninë). Përqindja e lartë e tyre është pasojë e niveleve të larta për Cineolin, Acetatin e
mirtenilit, Linaleolit dhe alfa-Tujonit. Këto janë dhe komponimet kryesore që u gjetën në të gjitha
mostrat e mostrat Myrtus Communis nga zona e Vlorës. Monoterpenet monociklike (Limonen dhe
Terpinolen) ishte grupi i dytë i monoterpeneve. Ato u gjetën nga 9.5% në mostrën Orikum deri në
16.1% në mostrën Radhimë. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen dhe beta-Pinen) ishin
grupi i tretë që u gjet në mostrat e analizuara. Vlera mesatare e tyre ishte 3.1%. Monoterpenet
aromatike (para-Cimen dhe Cimenol) u gjetën nga 0.6% (Llogara) deri në 3.2% (Kaninë).
Monoterpenet alifatike (Mircen, cis-Ocimen dhe trans-Ocimen) ishte grupi që u gjet më pak për të
gjitha mostrat. Përqindja mesatare e tyre ishte 1.4%.
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Rt
3.85
alfa-Pinen
3.91
Kamfen
4.15
beta-Pinen
4.30
Mircen
4.42
para-Cimen
5.72
Limonen
6.02
cis-Ocimen
7.19
Trans-Ocimen
7.73
1,8-Cineol
8.68
Terpinolen
9.14
Linaleol
10.31
alfa-Tujon
10.63
beta-Tujon
10.82
Kamfur
12.56
Borneol
14.33
Terpinen-4-ol
14.66
Cimenol-8
16.32
alfa-Terpineol
17.17
Acetat mirtenili
23.52
beta-Kariofilen
24.18
Alfa-Humulen
Total
Monoterpene total
Monoterpene alifatike
Monoterpene monociklike
Monoterpene biciklike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Orikum

Llogara

Poro

Kaninë

Radhimë

Tragjas

1.61 ± 0.37
1.14 ± 0.28
1.43 ± 0.35
0.51 ± 0.09
2.29 ± 0.37
8.93 ± 2.61
0.05 ± 0.01
0.12 ± 0.03
12.57 ± 2.51
0.58 ± 0.06
17.52 ± 3.18
8.31 ± 1.93
1.32 ± 0.37
6.14 ± 1.42
1.43 ± 0.33
0.45 ± 0.08
0.76 ± 0.13
1.12 ± 0.27
20.54 ± 3.72
3.88 ± 0.77
3.03 ± 0.81
93.73
86.1
0.98
9.5
4.18
69.4
3.05
6.91

0.08 ± 0.02
0.25 ± 0.06
0.62 ± 0.15
0.26 ± 0.05
0.35 ± 0.07
17.03 ± 3.26
0.15 ± 0.03
0.11 ± 0.02
33.73 ± 3.72
0.26 ± 0.04
9.02 ± 2.35
3.28 ± 0.91
1.09 ± 0.24
2.35 ± 0.49
3.29 ± 0.61
0.35 ± 0.04
0.27 ± 0.55
0.83 ± 0.16
16.35 ± 3.92
1.06 ± 0.25
3.05 ± 0.73
93.78
89.67
0.52
17.29
0.95
70.29
0.62
4.1

0.43 ± 0.08
0.49 ± 0.10
1.18 ± 0.27
0.97 ± 0.31
1.15 ± 0.35
11.46 ± 3.81
0.34 ± 0.07
0.24 ± 0.04
26.65 ±3.29
0.21 ± 0.05
4.45 ± 1.82
3.26 ± 1.04
1.56 ± 0.28
3.19 ± 0.72
1.91 ± 0.43
0.15 ± 0.03
0.11 ± 0.02
0.35 ± 0.07
33.43 ± 5.29
2.6 ± 0.37
1.22 ± 0.25
95.23
91.41
1.55
11.66
2.1
74.84
1.26
3.82

0.78 ± 0.13
1.26 ± 0.28
2.05 ± 0.31
0.68 ± 0.12
2.58 ± 0.39
10.58 ± 3.82
0.38 ± 0.07
0.27 ± 0.04
22.58 ± 4.15
0.35 ± 0.07
15.35 ± 2.27
5.68 ± 1.42
2.59 ± 0.32
3.59 ± 0.72
2.59 ± 0.48
0.56 ± 0.14
0.61 ± 0.17
1.26 ± 0.31
22.48 ± 3.28
1.26 ± 0.37
2.34 ± 0.49
99.82
96.22
1.33
10.93
4.09
76.68
3.19
3.6

0.56 ± 0.14
0.86 ± 0.18
1.68 ± 0.35
1.16 ± 0.33
1.58 ± 0.41
15.38 ± 3.27
0.48 ± 0.09
0.35 ± 0.07
26.34 ± 3.26
0.69 ± 0.15
11.25 ± 2.77
4.62 ± 0.92
1.94 ± 0.47
2.97 ± 0.72
0.97 ± 0.18
0.27 ± 0.04
0.29 ± 0.06
0.97 ± 0.18
23.85 ± 3.81
1.06 ± 0.18
1.95 ± 0.41
99.22
96.21
1.99
16.07
3.1
73.18
1.87
3.01

1.02 ± 0.24
1.57 ± 0.37
1.34 ± 0.33
1.19 ± 0.28
1.61 ± 0.42
16.33 ± 3.66
0.68 ± 0.13
0.19 ± 0.03
24.15 ± 4.02
0.88 ± 0.16
9.67 ± 2.52
6.36 ± 1.42
3.05 ± 0.63
4.16 ± 0.92
1.55 ± 0.38
0.63 ± 0.15
0.47 ± 0.09
0.36 ± 0.08
20.18 ± 2.63
2.12 ± 0.36
1.29 ± 0.29
98.68
95.39
2.06
17.21
3.93
70.11
2.08
3.29

Tabela 20. Perqindjet e komponimeve kryesore të identifikuar për vajin esencial të Myrtus Communis
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6.3.2. Përfundime, Mersina (Myrtus communis)
Mersina është një bimë në formën e shkureve mjaft e përhapur sidomos në zonat bregdetare të
vendit tonë dhe në zona të ndikuara nga rrymat ajrore të ngrohta. Në këtë studim janë marrë mostra
të gjetheve të mersinës nga zona e Vlorës.
❖ Profili i komponentëve të analizuara për mostrat Myrtus Communis nga zona e Vlorës ishte:
Cineol > Acetat myrtenili > Limonen > Linaleol > alfa-Tujon > Kamfur.
❖ Totali i monoterpeneve ishte nga 86.1% në Orikum deri në 96.2% në mostrat e Kaninës,
Radhimës dhe Tragjasit. Këto komponime që përbëjnë dhe pjesën kryesore të esencës të
bimëve të marra në analizë janë në këto nivele sepse pjesa më e madhe e komponimeve
kryesore janë monoterpene.
❖ Për të gjitha mostrat komponimi kryesor u pa të ishte 1,8-Cineoli (Ekualiptoli) me
përqindje nga 12.6% (Orikum) deri në 33.7% (Llogara). Acetati i mirtenilit ishte
komponimi i dytë nga 16.4% (Llogara) në 33.3 (Poro). Të dy këto komponime që përbëjnë
nga 50% deri më 65% të totalit të esencës janë karakteristikë për vajrat esenciale të
eukalipteve
❖ Monoterpenet e oksigjenuar (Cineol, Linaleol, alfa-Tujon, beta-Tujon, kamfur, Borneol,
Terpinen-4-ol, alfa-Terpineol dhe Acetat mirtenili) zënë nga 69.4% (Orikum) deri në
76.7% (Kaninë). Përqindja e lartë e tyre është pasojë e niveleve të larta për Cineolin,
Acetatin e mirtenilit, Linaleolit dhe alfa-Tujonit.
6.4.1. Lule njëmijëfletëshe (Achillea millefoglium)
Lule njëmijëfletëshja është mjaft e përhapur në të gjithë territorin tonë. Në këtë studim janë marrë
në analizë 12 mostra nga zona e Jug-Lindjes të vendit tonë. Stacionet e marrjes të mostrave janë:
Pogradec (3 mostra), Korçë (4 mostra), Kolonjë (3 mostra) dhe Përmet (2 mostra).
Kromatograma 14 jep një kromatogramë të vajit esencial për lule 1000 fletëshe nga zona e JugLindjes, 2017. Tabela 21 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar në bimët e Lule
njemijefleteshes (Achillea millefoglium) nga zona e Jug-Lindjes, 2017.
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Kromatograma 14. Kromatogramë e vajit esencial per lule 1000 fletëshe, Achillea Millefiore, Kolonjë 2017

Në analizat e realizuara për mostrat e luleve 1000 fletëshe nga zona e Jug-Lindjes u vunë re që tek
kromatogramat e tyre kishte nga 40-50 komponime. Në analizë u morrën 18 komponimet kryesore
që përbëjnë nga 88.6% (Ersekë) deri në 94.7% (Pogradec).
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Grafiku 39. Profili i komponentëve të analizuar në përqindje në bimët e Achillea millefoglium

Grafiku 39 jep profilin e komponenimeve kryesore të analizuar në përqindje në bimët e Achillea
Millefoglium. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Cineoli (18.5 – 22.5 %) > Borneol
(16.2 – 19.2 %) > Kamfur (9.3 – 14.3%) > alfa-Terpineol (6.1 – 8.2%) > Acetat Bornili (7.2 18.7%) > gama-Terpinen (3.1 - 6.2%) > para-Cimen (3.71 – 5.3%) > Azulenet (3.5 – 5.3%) >
Kamfen (3.3 -4.2%), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%. Grupin më të madh të terpeneve
e zënë monoterpenet që ishin nga 83.6% deri në 90.1% (Grafiku 40). Seskuiterpenet (betaKariofilen, alfa-Alfa-Humulen, delta-Kadinen dhe Azulenet) u gjetën nga 4.6% deri në 6.2%.
Grupi më i madh i monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, alfa-Tujone, betaTujone, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Acetat Terpinili, Acetat Bornili) nga
66.6% deri në 70.1%.
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Grafiku 40. Profili i grupeve kryesore tek vaji esencial për bimët e Achillea Millefoglium

Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, beta-Pinen) ishte grupi i dytë i terpeneve (5.6 –
7.7%). Monoterpenet monociklike (Limonen, gama-Terpinen) ishin 5.6 – 7.8%. Monoterpenet
aromatike (para-Cimen) ishte 3.7 – 5.3%) ndërsa monoterpenet aliciklike (Mircen) zënë më pak
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se 1%. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Achillea millefoglium nga JugLindja e Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit
dhe Mesdheut (Benedek & Kopp 2007; Boskovic et al 2005; Bozin et al 2008; Haziri et al 2010;
Nadim et al 2011). Përbërja e vajit të nxjerrë nga bima e njëmijëfletëshes është e lidhur me kohën
e vjeljes të bimës, tharjen dhe trajtimin e saj si dhe pozitën gjegrafike (lartësia nga niveli i detit,
temperaturat mesatare, lagështira) dhe përbërja e tokës ku mostrat janë marrë.

Rt

Pogradec

Korçë

Kolonjë

Përmet

Alfa-Pinen

3.85

2.84 ± 0.58

3.01 ± 0.72

2.11 ± 0.38

2.71 ± 0.51

Kamfen

3.91

3.74 ± 0.77

3.29 ± 0.81

3.27 ± 0.62

4.20 ± 1.16

Beta-Pinen

4.15

0.72 ± 0.14

0.84 ± 0.17

0.23 ± 0.38

0.73 ± 0.14

Limonen

4.30

1.72 ± 0.42

2.81 ± 0.42

1.88 ± 0.27

1.37 ± 0.36

Para-Cimen

4.42

4.93 ± 0.85

5.32 ± 0.93

4.19 ± 0.82

3.71 ± 0.82

Cineol

5.72

22.24 ± 3.27

20.46 ± 3.01

19.32 ± 3.51

18.32 ± 4.12

Gama-Terpinen

6.02

6.11 ± 1.25

3.12 ± 0.71

5.32 ± 0.91

4.21 ± 0.93

Alfa-Tujone

7.19

0.51 ± 0.08

0.92 ± 0.18

0.73 ± 0.16

0.63 ± 0.12

Beta-Tujone

7.73

2.41 ± 0.59

1.74 ± 0.46

0.93 ± 0.21

1.38 ± 0.33

Kamfur

8.68

12.14 ± 2.62

9.26 ± 1.87

10.37 ± 1.42

14.26 ± 3.27

Borneol

9.14

16.97 ± 3.26

19.23 ± 2.71

17.32 ± 2.68

19.32 ± 2.51

Terpilen-4-ol

10.31

0.57 ± 0.09

0.72 ± 0.13

0.98 ± 0.17

0.29 ± 0.05

Alfa-Terpineol

10.63

8.12 ± 1.82

9.32 ± 1.82

6.13 ± 1.27

8.19 ± 1.74

Acetat-Terpinili

12.82

1.29 ± 0.36

1.63 ± 0.41

3.82 ± 0.73

1.38 ± 0.33

Acetat Bornili

15.56

5.84 ± 1.03

6.32 ± 1.92

7.01 ± 1.92

5.21 ± 1.27

Kariofilen

24.33

0.76 ± 0.15

0.21 ± 0.04

0.49 ± 0.09

0.32 ± 0.08

Kadinen

26.76

0.31 ± 0.07

0.43 ± 0.06

0.23 ± 0.05

0.53 ± 0.09

Azulenes

28.21

3.52 ± 0.89

5.22 ± 1.62

4.24 ± 0.72

5.32 ± 0.85

Total

94.7

93.95

88.57

92.02

Monoterpene total

93.86

87.99

83.62

85.85

Monoterpene biciklike

6.30

5.93

7.20

5.58

Monoterpene monociklike

7.30

7.14

5.61

7.64

Monoterpene alifatike

0.72

0.84

0.23

0.73

Monoterpene të oksigjenuar

70.04

69.60

66.62

68.92

Monoterpene aromatike

4.93

5.32

4.19

3.71

Seskuiterpene

4.57

5.96

4.96

6.17

Tabela 21. Përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar në përqindje në bimët e Achillea millefoglium, 2017

6.4.2. Përfundime, Lule njëmijëfletëshe (Achillea millefoglium)
Lule njëmijëfletëshja është mjaft e përhapur në të gjithë territorin tonë. Në këtë studim janë marrë
në analizë 12 mostra nga zona e Jug-Lindjes.
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❖ Në analizën e realizuar për mostrat e luleve 1000 fletëshe nga zona e Jug-Lindjes u vunë
re që tek kromatogramat e tyre kishte nga 40-50 komponime. Në analizë u morën 18
komponimet kryesore që përbëjnë nga 88.6% (Ersekë) deri në 94.7% (Pogradec).
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Cineoli (18.5 – 22.5 %) > Borneol (16.2 –
19.2 %) > Kamfur (9.3 – 14.3%) > alfa-Terpineol (6.1 – 8.2%) > Acetat Bornili (7.2 18.7%) > gama-Terpinen (3.1 - 6.2%) > para-Cimen (3.71 – 5.3%) > Azulenet (3.5 – 5.3%)
> Kamfen (3.3 -4.2%), etj.
❖ Grupi më i madh i monoterpeneve ishin terpenoidet e oksigjenuara (Cineol, alfa-Tujone,
beta-Tujone, Kamfur, Borneol, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol, Acetat Terpinili, Acetat
Bornili) nga 66.6% deri në 70.1%.
6.5.1. Shtogu (Sambucus nigra)
Shtogu është një nga bimët mjekësore e cila ka vlera të mëdha mjekësore. Në vendin tonë ai rritet
në shumë zona të vendit tonë. Rritet në gjendje natyrore si shtogu i bardhë dhe shtogu i zi.
Mendohet se ekstraktet e kësaj bime luajnë rol në luftën kundra tumoreve dhe mjaft sëmundje të
tjera. Bimës së shtogut i përdoren thuajse të gjitha pjesët në mjekësinë popullore duke filluar nga
lëvorja, gjethet, lulet dhe frutat. Në këtë studim janë marrë lulet e shtogut nga zona e Burrelit (3
mostra), Kolonjës (2 mostra) dhe Pogradecit (2 mostra). Sambucus nigra ka një përhapje të gjerë
në këto zona dhe ai njihet e përdoret nga banorët e këtyre zonave. Lulet e tij janë mbledhur në
Qershor 2015. Shënojmë se ky është një studim i parë mbi analizën kimike të vajit esencial të
Sambucus nigra në vendin tonë.
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Kromatograma 15. Kromatogramë e vajit esencial të marrë nga bima e shtogut, Burrel 2015

Kromatograma 15 paraqet një kromatogramë të marrë për ekstraktet e luleve të shtogut me anë
të GC/FID për mostrën e Burrelit. Tabela 22 jep përqindjet mesatare të 21 komponentëve kryesore
të identifikuar tek lule e shtogut nga zonat e Burrelit, Pogradecit dhe Korçës. Përqindjet e
komponimeve kryesore ishin nga 71.7% (Pogradec) deri më 73.4% (Burrel). Në nivel më të lartë
për të gjitha mostrat u identifikua Aldehidi fenilacetik (28.6 – 32.8%), Linaleol (4.2 – 5.4%),
Aldehid benzoik (4.7 – 7.0%), Linoleat metili (3.9 – 4.3%), Vinil guajakol (2.4 – 3.3%), etj. Në
Grafikun 41 jepet shpërndarja e komponentëve të analizuar.
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Grafiku 41. Shpërndarja e komponimeve kryesore tek ekstrakti i shtogut të zi, Burrel 2015

Tek të gjitha mostrat u vu re e njëjta shpërndarje e komponimeve kryesore. Kjo do të thotë se
pavarësisht nga zonat e studimit vaji esencial i Scumbus nigra nuk ka ndryshime të theksuara në
përbërjen kimike të tij. Duhet thënë se të tre zonat e studimit kanë ngjashmëri për sa i takon
lartësisë nga niveli i detit, temperaturat mesatare, lagështia, etj. Grafiku 42 jep profilin e grupeve
kryesore të analizuar në përqindje në lulen e shtogut.
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Grafiku 42. Profili i klasave kryesore të komponimeve të identifikuar tek vaji esencial i Sambucus nigra

Grupi kryesor që u gjet më me shumicë ishtin aldehidet dhe ketonet (kryesisht aldehidet) me
përqindje që shkojnë nga 44.0% deri në 46.1%. Profili i tyre ishte: Aldehidi fenilacetik > Aldehid
benzoik > b-Demaskenon > Nonanon-2 > Hekzanal > Nonanal. Duket qartë që këto komponime
luajnë dhe rolin kryesor në vetitë kimike, biologjike dhe farmakologjike. Grupi i dytë i
komponimeve tek vaji esencial i shtogut ishin acidet dhe esteret me përqindje nga 11.5% deri në
11.8%. Komponimet esterore ishin: Linoleat metili > Hekzanoat metili > Fenilacetat etili >
Hekzanoat etili > linolenat metili > Acetat bornili > Acetat izoamili. Në nivele të ngjashme ishin
dhe terpenet e oksigjenuara: Linaleol (4.2 – 5.4%), Linoleat metili (3.9 – 5.2%), Linoleat metili
(0.7 – 1.1%) dhe Acetat bornili (0.8 – 0.9%). Totali i tyre ishte nga 10.4 – 11.5%. Alkoolet dhe
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fenolet ishin nga 6.4 – 8.7%. Në nivel më të lartë ishte Fenil etanol (3.6 – 5.8%) dhe Vinil guajakol
(2.4 – 3.3%). Karvakroli u gjet në nivele më të vogla se 0.5%. Hidrokarburet (Dekan dhe
Heptadekan) e gjetur tek vaji esencial ishin nga 2.5 – 3.6%. Terpenet monociklike (Limonen),
biciklike (Kamfen) dhe triciklike (Kalaren) ishin në nivele nga 1.5 – 2.5%. Kjo përbërje e vajit të
nxjerrë nga lule e shtogut është e lidhur gjithashtu me kohën e vjeljes të bimës, tharjen dhe trajtimin
e saj si dhe pozita gjeografike dhe përbërja e tokës ku ajo rritet. Të dhënat e marra nga analiza e
lules të shtogut nga vendi ynë ishin të ngjashme me punime të tjera të realizuara në Mesdhe (Agalar
et al 2017; Agalar et al 2014; Inami et al 1996; Jensen et al 200; Vlachojannis et al 2010; Farkas
et al 1995; Merica et al 2006).
6.5.2. Përfundime, Shtogu (Sambucus nigra)
Në këtë studim janë marrë lulet e shtogut të zi nga zona e Burrelit (3 mostra), Kolonjës (2 mostra)
dhe Pogradecit (2 mostra), në Qershor 2015. Shënojmë se ky është një studim i parë mbi analizën
kimike të vajit esencial të Sambucus nigra në vendin tonë.
❖ Përqindjet mesatare të 21 komponentëve kryesore të identifikuar tek lule e shtogut nga
zonat e Burrelit, Pogradecit dhe Korçës ishin nga 71.7% (Pogradec) deri më 73.4%
(Burrel).
❖ Në nivel më të lartë për të gjitha mostrat u identifikua Aldehidi fenilacetik (28.6 – 32.8%),
Linaleol (4.2 – 5.4%), Aldehid benzoik (4.7 – 7.0%), Linoleat metili (3.9 – 4.3%), Vinil
guajakol (2.4 – 3.3%), etj.
❖ Grupi kryesor që u gjet më me shumicë ishtin aldehidet dhe ketonet (kryesisht aldehidet)
me përqindje që shkojnë nga 44.0% deri në 46.1%. Profili i tyre ishte: Aldehidi fenilacetik
> Aldehid benzoik > b-Demaskenon > Nonanon-2 > Hekzanal > Nonanal. Duket qartë që
këto komponime luajnë dhe rolin kryesor në vetitë kimike, biologjike dhe farmakologjike.
❖ Grupi i dytë i komponimeve tek vaji esencial i shtogut ishin acidet dhe esteret me përqindje
nga 11.5% deri në 11.8%. Komponimet esterore ishin: Linoleat metili > Hekzanoat metili
> Fenilacetat etili > Hekzanoat etili > linolenat metili > Acetat bornili > Acetat izoamili.

117

Karakterizimi kimik i ekstrakteve të disa bimëve mjekësore të vendit tonë me teknika kromatografike

Rt

Burrel

Pogradec

Kolonjë

Dekan

3.74

1.89 ± 0.37

1.55 ± 0.32

2.39 ± 0.37

Kamfen

3.91

0.22 ± 0.07

0.12 ± 0.04

0.25 ± 0.06

Hekzanal

4.22

1.13 ± 0.26

1.21 ± 0.33

1.17 ± 0.37

Acetat izoamili

5.38

0.98 ± 0.17

0.74 ± 0.16

0.21 ± 0.05

Limonen

6.56

1.16 ± 0.28

1.81 ± 0.41

0.93 ± 0.21

Nonanon-2

7.83

2.22 ± 0.55

2.89 ± 0.53

3.18 ± 0.73

Nonanal

9.19

1.27 ± 0.25

1.52 ± 0.38

0.93 ± 0.17

Aldehid benzoik

11.19

4.71 ± 1.52

5.42 ± 1.62

7.01 ± 2.71

Linaleol

12.73

5.36 ± 1.62

4.71 ± 0.93

4.18 ± 1.52

Acetat bornili

14.68

0.76 ± 0.13

0.82 ± 0.21

1.02 ± 0.17

Kalaren

15.14

0.29 ± 0.05

0.51 ± 0.09

0.44 ± 0.08

Aldehid fenilacetik

18.31

32.77 ± 4.72

30.41 ± 3.64

28.63 ± 5.28

Heptadekan

18.63

1.51 ± 0.37

0.94 ± 0.11

1.22 ± 0.26

Fenilacetat etili

19.82

1.41 ± 0.35

1.55 ± 0.34

0.82 ± 0.21

b-Demaskenon

22.56

2.55 ± 0.57

1.73 ± 0.41

2.27 ± 0.72

Fenil etanol

22.73

3.57 ± 0.82

4.01 ± 0.91

5.79 ± 1.37

Vinil guajakol

24.66

2.43 ± 0.51

3.26 ± 0.72

2.84 ± 0.55

Hekzanoat metili

26.32

1.88 ± 0.35

1.56 ± 0.53

2.17 ± 0.42

Karvakrol

27.17

0.44 ± 0.08

0.11 ± 0.03

0.09 ± 0.02

Hekzanoat etili

28.52

1.41 ± 0.31

2.01 ± 0.42

1.73 ± 0.37

Linoleat metili

29.18

4.26 ± 0.79

3.92 ± 0.92

5.16 ± 1.18

Linolenat metili

29.53

1.14 ± 0.27

0.93 ± 0.19

0.69 ± 0.12

Totali

73.36

71.73

73.12

Hidrokarbure

3.4

2.49

3.61

Terpene monociklike

1.16

1.81

0.93

Terpene biciklike

0.22

0.12

0.25

Terpene triciklike

0.29

0.51

0.44

Terpene aromatike

2.87

3.37

2.93

Terpene te oksigjenuar

11.52

10.38

11.05

Aldehide dhe Ketone

46.06

44.73

44.01

Alkoole dhe Fenole

6.44

7.38

8.72

Acide dhe estere

11.84

11.53

11.80

Tabela 22. Të dhënat e komponentëve kryesore të analizuar për lulen e shtogut
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6.6.1. Dëllinja e zezë (Juniperus communis)
Dëllinja e zezë është një nga bimët mjekësore me përhapje shumë të gjerë në vendin tonë në
sidomos për zonat mbi 1000 m. Ajo ka një përdorim të gjerë në mjekësinë popullore qysh në kohët
e lashta. Grumbullimi i frutit të dëllinjës shpesh shoqërohet me prerjen e degëve të saj gjë që ka
sjellë dhe pakësimin e saj vit pas viti edhe pse ajo është një bimë që rigjenerohet shpejt. Sot kjo
bimë gjendet në lartësi më të mëdha për shkak të ndërhyrjes të njeriut. Në këtë studim janë marrë
frutat e dëllinjës të zezë nga zona e Jug-Lindjes e vendit tonë. Janë marrë 4 mostra në zonën e
Pogradecit, 3 mostra në zonën e Korçës, 5 mostra nga zona e Kolonjës dhe 4 mostra nga zona e
Përmetit. Mostrat e dëllinjës janë marrë në muajin Nëntor-Dhjetor 2017 kur ato kanë arritur
pjekurinë e tyre. Kjo është dhe periudha e tyre e grumbullimit për këto zona.
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Kromatograma 16. Kromatogramë e vajit esencial të Dëllinjës të zezë, Juniperus Communis, nga zona Ersekë, 2017

Kromatograma 16 jep një kromatogramë të vajit esencial për frutat e dëllinjës të zezë nga zona e
Kolonjës, 2017. Komponimet që kanë dhe piqet me përqëndrim maksimal janë: Mircen, a-Pinen,
b-Pinen, Limonen dhe Kariofilen. Tabela 23 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar
për dëllinjën e zezë (Juniperus communis) nga zona e Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe Përmet, 2017.
Në analizat e realizuara për frutat e dëllinjës të zezë u vunë re që tek kromatogramat e tyre kishte
nga 60-70 komponime. Në analizë u morën 20 komponimet kryesore që përbëjnë nga 83.75%
(Ersekë) deri në 94.2% (Pogradec). Grafiku 43 jep profilin e komponenimeve kryesore të
analizuar në përqindje tek mostrat e Juniperus communis. Komponentët që u gjetën më me
shumicë janë: Mircen (28.5 – 46.3 %) > alfa-Pinen (20.2 – 30.2 %) > Limonen (5.5 – 8.7%) >
beta-Kariofilen (2.2 – 7.4%) > delta-Kadinen (1.2 – 2.5%) > alfa-Alfa-Humulen (1.2 – 2.3%) >
gama-Terpinolen (1.0 – 1.7%), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 1%. Grupin më të madh të
terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 71.6% deri në 87.4% (Grafiku 44). Seskuiterpenet
(beta-Kariofilen, alfa-Alfa-Humulen, Germacen dhe delta-Kadinen) u gjetën nga 6.8% deri në
13.5%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet aliciklike (Mircen dhe
Metilheptanon) që ishin 28.9 – 46.5%. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, Sabinen dhe
beta-Pinen) ishte grupi i dytë i terpeneve (23.1 – 33.6%). Monoterpenet monociklike (Limonen,
gama-Terpinen) ishin grupi i tretë me 9.2 – 12.5%. Terpenoidet e oksigjenuara (Linoleol, Kamfur,
Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol) u gjetën nga 0.8% deri në 6.2%. Monoterpenet aromatike (paraCimen) ishte më pak se 1% për të gjitha mostrat. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja
kimike e Juniperus communis nga Jug-Lindja e Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar
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në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe Mesdheut (Damjanovic et al 2006; Barjaktarovic et al
2005; Hoferl et al 2014; Stoilova et al 2014; Dahmane et al 2015).

Juniperus communis Pogradec
Juniperus communis Korce
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Grafiku 43. Profli i komponentëve të analizuar në bimët e Juniperus communis, Jug-Lindje 2017
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Grafiku 44. Profli i grupeve terpenoike tëk vaji esencial i Juniperus communis

Përbërja e vajit të nxjerrë nga frutat e dëllinjës të zezë është e lidhur me kohën e pjekjes, kohën e
vjeljes të frutave, tharjen e saj. Pozita gjegrafike e bimëve të dëllinjës sidomos lartësia nga niveli
i detit, temperaturat mesatare, lagështira si dhe përbërja gjeologjike e tokës janë faktorë të
rëndësishëm në përbërjen kimike.
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Rt

Pogradec

Korçë

Kolonjë

Përmet

alfa-Pinene

4.37

28.10 ± 3.07

30.20 ± 3.26

20.32 ± 4.18

22.15 ± 4.32

Kamfen

4.42

0.49 ± 0.07

0.09 ± 0.02

0.12 ± 0.03

0.09 ± 0.02

Sabinen

4.82

0.11 ± 0.02

0.39 ± 0.05

0.95 ± 0.17

0.83 ± 0.17

Triciklen

5.23

0.10 ± 0.03

0.43 ± 0.07

0.30 ± 0.06

0.73 ± 0.13

beta-Pinene

5.84

1.20 ± 0.27

2.44 ± 0.48

1.43 ± 0.27

2.32 ± 0.37

Mircen

6.21

46.30 ± 5.29

28.65 ± 5.07

30.84 ± 4.72

34.67 ± 4.33

Alfa-Felandren

6.72

0.13 ± 0.03

1.73 ± 0.41

0.93 ± 0.14

1.32 ± 0.35

alfa-Terpinen

7.39

0.12 ± 0.02

0.25 ± 0.06

1.18 ± 0.26

1.55 ± 0.47

para-Cimen

8.26

0.24 ± 0.05

0.13 ± 0.04

0.15 ± 0.04

0.50 ± 0.07

Metilheptanon

10.21

0.17 ± 0.04

0.21 ± 0.04

0.67 ± 0.11

1.53 ± 0.39

Limonen

12.26

8.72 ± 1.52

5.53 ± 1.14

8.27 ± 1.38

8.60 ± 2.15

Gama-Terpinolen

12.83

1.01 ± 0.19

1.72 ± 0.48

1.42 ± 0.37

1.03 ± 0.22

Linaleol

13.37

0.33 ± 0.07

1.12 ± 0.32

0.47 ± 0.07

0.25 ± 0.05

Kamfur

15.32

0.24 ± 0.04

1.94 ± 0.38

1.43 ± 0.26

0.58 ± 0.08

Terpinen-4-ol

17.28

0.17 ± 0.03

1.45 ± 0.44

1.91 ± 0.31

2.25 ± 0.42

alfa-Terpineol

18.02

0.15 ± 0.04

1.69 ± 0.28

1.43 ± 0.35

0.38 ± 0.06

beta-Kariofilen

23.47

2.17 ± 0.72

7.42 ± 2.14

6.33 ± 1.37

4.17 ± 0.88

Alfa-Humulen

24.61

1.54 ± 0.03

2.32 ± 0.43

2.23 ± 0.39

1.18 ± 0.25

Germacen

25.23

0.61 ± 0.07

1.97 ± 0.39

1.47 ± 0.33

1.15 ± 0.26

Kadinene

25.73

2.52 ± 0.37

1.75 ± 0.32

1.90 ± 0.31

2.13 ± 0.42

Total

94.21

91.43

83.75

87.39

Total Monoterpene

87.40

77.97

71.82

78.80

Monoterpene Monociklike

9.94

9.23

11.80

12.50

Monoterpene Biciklike

29.99

33.55

23.12

26.12

Monoterpene Alifatike

46.47

28.86

31.51

36.22

Monoterpene të oksigjenuar

0.80

6.20

5.24

3.46

Monoterpene aromatike

0.20

0.13

0.15

0.50

Seskuiterpene

6.81

13.46

11.93

8.59

Tabela 23. Përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar në përqindje tek Juniperus communis nga zona e Jug-Lindjes, 2017

6.6.2. Përfundime, Dëllinja e zezë (Juniperus communis)
Frutat e dëllinjës të zezë (Juniperus communis) u morën nga zona e Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe
Përmet, 2017.
❖ Në analizat e realizuara për frutat e dëllinjës të zezë u vunë re që tek kromatogramat e tyre
kishte nga 60-70 komponime. Në analizë u morën 20 komponimet kryesore që përbëjnë
nga 83.75% (Ersekë) deri në 94.2% (Pogradec).
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë për të gjitha mostrat janë: Miricen > alfa-Pinen
> Limonen > beta-Kariofilen > delta-Kadinen > alfa-Alfa-Humulen > gama-Terpinolen.
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❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 71.6% deri në 87.4%.
Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet alifatike (Miricen dhe
Metilheptanon) që ishin 28.9 – 46.5%. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen,
Sabinen dhe beta-Pinen) ishte grupi i dytë i terpeneve (23.1 – 33.6%).
6.7.1. Dëllinjë e kuqe (Juniperus oxcycedrus)
Dëllinja e kuqe ka një përhapje më të gjerë e krahasuar me dëllinjën e zezë. Edhe ajo zakonisht
rritet në zonat më të larta se 1000 m. Gjithashtu mënyra e grumbullimit të frutave të dëllinjës të
kuqe ka ndikuar në reduktimin e saj sidomos pranë zonave të banuara dhe në zonat bujqësore.
Frutat e dëllinjës të kuqe janë marrë në zonat e Pogradecit (4 mostra), të Korçës (4 mostra),
Kolonjës (5 mostra) dhe Përmetit (4 mostra). Ato janë marrë në periudhën Nëntor-Dhjetor 2017,
kohë e përshtatshme për mbledhjen e këtyre frutave sepse ato në këtë periudhë arrijnë pjekurinë
maksimale. Kromatograma 17 jep një kromatogramë të vajit esencial për frutat e dëllinjës të kuqe
nga zona e Përmetit, 2017.
900,000

µV

dellinje e kuqe pogradec109.DATA

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000

TI ON

100,000

TI OFF

200,000

0
-100,000
-200,000
-300,000
RT [min]

-400,000
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Kromatograma 17 Kromatogramë e vajit esencial për frutat e dëllinjës të kuqe nga zona e Përmetit, 2017.

Tabela 24 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar për dëllinjën e kuqe (Juniperus
oxcycedrus) nga zona e Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe Përmet, 2017. Në analizat e realizuara për
frutat e dëllinjës të kuqe u vunë re që tek kromatogramat e tyre kishte nga 50-65 komponime. Në
analizë u morrën 19 komponimet kryesore që përbëjnë nga 92.6% (Pogradec) deri në 94.2%
(Përmet). Grafiku 45 jep profilin e komponimeve kryesore të analizuar në përqindje tek mostrat
e Juniperus oxcycedrus. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Mircen (36.3 – 41.6 %) >
alfa-Pinen (32.2 – 35.8 %) > Limonen (3.4 – 6.7%) > Sabinen (1.6 – 2.1%) > beta-Kariofilen (1.1
– 2.4%) > delta-Kadinen (0.9 – 2.5%) > alfa-Alfa-Humulen (1.4 – 1.7%), etj. Komponimet e tjera
janë nga 0.5 - 1%. Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 83.8% deri
në 89.2% (Grafiku 46). Seskuiterpenet (beta-Kariofilen, alfa-Alfa-Humulen, Germacen dhe deltaKadinen) u gjetën nga 5.8% deri në 8.8%. Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet
alifatike (Mircen dhe Metilheptanon) që ishin 36.3 – 41.6%. Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen,
Kamfen, Sabinen dhe beta-Pinen) ishte grupi i dytë i terpeneve (36.2 – 40.5%). Monoterpenet
monociklike (Limonen, gama-Terpinen) ishin grupi i tretë me 5.0 – 8.2%. Terpenoidet e
oksigjenuara (Linoleol, Kamfur, Terpilen-4-ol, alfa-Terpineol) u gjetën nga 2.0% deri në 4.5%.
Monoterpenet aromatike (para-Cimen) ishte më pak se 1% për të gjitha mostrat.
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Grafiku 45. Profili i komponentëve të analizuar për Juniperus oxcycedrus, Jug-Lindje 2017
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Grafiku 46. Profili i grupeve terpenoike për Juniperus oxcycedrus, Jug-Lindje 2017

Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e Juniperus oxcycedrus nga Jug-Lindja
e Shqipërisë ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera nga zona e Ballkanit dhe
Mesdheut (Okut et al, 2018; Adams et al 2005; Angioni et al 2003; Medini et al 2013; VourliotiArapi et al 2012). Përbërja e vajit të nxjerrë nga frutat e dëllinjës të kuqe është e lidhur me kohën
e pjekjes, kohën e vjeljes të frutave, tharjen e saj. Pozita gjegrafike e bimëve të dëllinjës sidomos
lartësia nga niveli i detit, temperaturat mesatare, lagështirasi dhe përbërja gjeologjike e tokës janë
faktorë të rëndësishëm në përbërjen kimike.
6.7.2. Përfundime, Dëllinjë e kuqe (Juniperus oxcycedrus)
Mostrat e analizuara për dëllinjën e kuqe (Juniperus oxcycedrus) janë marrë nga zona e Pogradec,
Korçë, Kolonjë dhe Përmet, 2017.
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❖ Në analizat e realizuara për frutat e dëllinjës të kuqe u vunë re që tek kromatogramat e tyre
kishin nga 50-65 komponime. Në analizë u morën 19 komponimet kryesore që përbëjnë
nga 92.6% (Pogradec) deri në 94.2% (Përmet).
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Miricen > alfa-Pinen > Limonen > Sabinen
> beta-Kariofilen > delta-Kadinen > alfa-Alfa-Humulen.
❖ Grupin më të madh të terpeneve e zënë monoterpenet që ishin nga 83.8% deri në 89.2%.
❖ Grupi më i madh i monoterpeneve ishin monoterpenet aciklike (Miricen dhe
Metilheptanon) që ishin 36.3 – 41.6%.
❖ Monoterpenet biciklike (alfa-Pinen, Kamfen, Sabinen dhe beta-Pinen) ishte grupi i dytë i
terpeneve (36.2 – 40.5%).
Rt
Triciklen
4.37
alfa-Pinene
4.42
Kamfen
4.82
Sabinen
5.23
beta-Pinene
5.84
Mircen
6.21
Alfa-Felandren
6.72
alfa-Terpinen
7.39
para-Cimen
8.26
Limonen
10.21
Gama-Terpinolen
12.26
Linaleol
12.83
Kamfur
13.37
Terpinen-4-ol
15.32
alfa-Terpineol
17.28
beta-Kariofilen
18.02
Alfa-Humulen
23.47
Germacen
24.61
Kadinene
25.23
Total
Total Monoterpene
Monoterpene Monociklike
Monoterpene Biciklike
Monoterpene Alifatike
Monoterpene të oksigjenuar
Monoterpene aromatike
Seskuiterpene

Pogradec
0.22 ± 0.04
35.81 ± 4.26
0.09 ± 0.02
2.12 ± 0.47
2.35 ± 0.54
36.30 ± 5.21
0.13 ± 0.04
0.11 ± 0.03
0.24 ± 0.05
3.72 ± 0.66
1.01 ± 0.15
0.31 ± 0.07
0.26 ± 0.04
1.15 ± 0.38
0.15 ± 0.04
2.17 ± 0.51
1.54 ± 0.42
2.62 ± 0.37
2.52 ± 0.57
25.73

Korçë
0.65 ± 0.12
34.19 ± 3.91
0.21 ± 0.04
1.69 ± 0.43
1.65 ± 0.47
39.97 ± 4.32
0.27 ± 0.08
0.25 ± 0.07
0.28 ± 0.05
6.71 ± 2.53
0.37 ± 0.07
0.23 ± 0.05
0.68 ± 0.11
1.69 ± 0.36
0.32 ± 0.07
1.43 ± 0.38
1.69 ± 0.42
1.54 ± 0.44
1.42 ± 0.38
95.24
89.16
7.60
38.39
39.97
3.20
0.28
6.08

83.77
4.94
40.53
36.30
2.00
0.20
8.81

Kolonjë
0.97 ± 0.13
32.68 ± 4.33
0.77 ± 0.13
1.93 ± 0.37
0.23 ± 0.05
41.62 ± 4.72
1.26 ± 0.31
0.18 ± 0.04
0.65 ± 0.13
3.42 ± 0.73
0.28± 0.06
0.15 ± 0.04
0.82 ± 0.16
2.19 ± 0.43
0.16 ± 0.04
2.27 ± 0.51
1.19 ± 0.34
1.45 ± 0.31
0.92 ± 0.29

Përmet
1.05 ± 0.22
32.26 ± 3.81
1.01 ± 0.25
1.61 ± 0.37
0.31 ± 0.06
38.59 ± 4.16
1.03 ± 0.26
0.75 ± 0.16
0.56 ± 0.11
5.99 ± 2.17
0.46 ± 0.07
0.36 ± 0.06
0.11 ± 0.03
1.89 ± 0.47
1.57 ± 0.35
1.05 ± 0.23
1.38 ± 0.41
2.41 ± 0.57
1.75 ± 0.25

93.09
87.26
5.09
36.58
41.62
3.97

94.14
87.55
8.23
36.24
38.59
4.49

0.65
5.83

0.56
6.59

Tabela 24. Përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar në përqindje tek Juniperus oxcycedrus nga zona e Jug-Lindjes,
2017
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6.8.1. Salepi (Orchis mascula)
6.8.1.a. Metoda të ndryshme ekstraktimi për tuberat e salepit
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga rrënjët (zhardhokët, tuberat) e salepit – Orchis
mascula. Kjo bimë është mjaft e njohur për vetitë kurative dhe për përdorimet industriale të saj.
Bimët janë zgjedhur nga zona e Kolonjës dhe Përmetit ku këto bimë gjenden dhe grumbullohen
nga banorët e zonës. Mostrat janë marrë në periudhën Shtator-Nëntor 2017, ato janë analizuar në
periudhën Mars - Maj 2018. Rrënjët e këtyre bimëve përmbajnë kryesisht kompnime të tharta
(bitter), mucilagje, karbohidrate, alkaloide, fibra, proteina, pigmente, vitamina, acide dhe në sasi
shumë të vogël përmbajnë vajra esenciale (1-1.5%).
120,000

µV

salep gjonc109.DATA

110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
RT [min]
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Kromatograma 18. Kromatogramë e Salepit, marrë me anë të Hidrodistilimit

Nxjerrja e vajrave esenciale nga rrënjët e salepit dhe sanzit është realizuar me disa teknika të
sygjeruara në literaturë (Teknisen et al 2010). Është përdorur hidrodistilimi, ekstraktimi me
ultratinguj dhe me anë të presimit. Për këtë qëllim janë përdorur bimët e marra nga zona e
Kolonjës.
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Grafiku 47. Profili i komponentëve tek salepi me tre teknikat e ndryshme të ekstraktimit
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Tabela 25 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar tek salepi (Orchis mascula) me
tre teknikat e ndryshme të ekstraktimit. Në analizat e realizuara për mostrat e tuberave të salepit
nga zona e Jug-Lindjes u vunë re që tek kromatogramat e tyre kishte nga 30-40 komponime. Në
analizë u morën 20 komponimet kryesore që përbëjnë nga 52.1% me ultratingujderi në 75.6% me
anë të presimit. Teknika më e mirë është ajo me presim sepse është një teknikë ekstraktimi në të
ftohtë dhe humbjet e komponimeve flurore janë shumë më të vogla se tek dy teknikat e tjera. Kjo
teknikë gjithashtu paraqet më pak interferenca se teknikat e tjera. Grafiku 47 jep profilin e
komponenimeve kryesore të analizuar në përqindje tek tuberat e salepit. Për të tre metodat
ekstraktuese vihet re një profil i njëjtë. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë:
hidrokarburet deri me gjashtë atome karbon (16.5 – 22.5 %) > Butanal (1.8 – 7.5%) > betaKariofileni (3.0 – 6.8%) > Trikosane (1.6 – 6.4 %) > Pentakosane (0.6 – 5.9%) > Vanilina (3.1 4.9%), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%.
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Grafiku 48. Profili i grupeve kryesore tek salepi me tre teknikat e ndryshme të ekstraktimit

Grupi më i madh i komponimeve të gjetur tek tuberat e salepit ishin hidrokarburet (alkane, alkene
dhe terpene) që ishin nga 24.2% deri në 43.0% (Grafiku 48). Niveli më i lartë i hidrokarbureve
ishte për teknikën e presimit si teknikë në të ftohtë, humbjet e këtyre komponimeve janë më të
vogla. Pas tyre vijnë grupi i aldehideve dhe ketoneve që u gjetën nga 11.2% deri në 16.7%.
Hidrodistilimi dhe presimi japin rezultat të ngjashëm kurse ekstraktimi me ultratinguj dha nivel
më të ulët. Kjo duhet të jetë e lidhur edhe me tretësin e përdorur dhe polaritetin e tij. Alkoolet dhe
fenolet u gjetën nga 5.6% deri në 7.8%. Hidrodistilimi dhe ekstraktimi me ultratinguj dha nivele
më të larta të tyre për shkak të polaritetit të ngjashëm të ujit dhe metanolit. Acidet karboksilike
dhe derivatet e tyre ishin nga 5.6% deri në 7.8%. Nivelet më të larta të acideve ishin me teknikën
me presim. Mund të thuhet se teknika më e mirë ekstraktuese për vajin esencial nga tuberat e
salepit është teknika e presimit. Edhe teknikat e tjera paraqesin rezultatet të kënaqshme por duhet
të kihet kujdes me klasat me volatile. Proceset që realizohen në temperaturë të lartë mund të çojnë
në humbje të këtij grupi.
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Rt
HK C1-C6

0.71 –
3.21
3.66
3.81
4.28

Metil-2-propanal
Butanal
Hekzanal
Eter etil (hidroksi-45.52
metoksi-3) benzilik
Acetat benzili
5.91
Alkool benzilik
6.56
Fenil etanal
7.82
Vanillin
9.73
IsoVanillin
9.95
Fenil-2-etanol
10.21
Nonanal
11.17
Orchicin
11.62
Acid miristik
14.23
Tricosane
16.51
Tetracosane
17.24
Pentacosane
21.33
Acid palmitik
24.36
beta-Cariophyllene
25.01
Acid Stearik
27.33
Totali
Hidrokarbure
Aldehide dhe Ketone
Alkoole dhe Fenole
Acide dhe derivate

Hidro distilim

MeOH / Ultratinguj

Presim

16.51 ± 3.28

17.45 ± 2.17

22.52 ± 4.35

1.24 ± 0.21
7.45 ± 1.72
1.59 ± 0.0437

1.59 ± 0.42
2.97 ± 0.83
1.04 ± 0.19

3.36 ± 0.63
1.84 ± 0.65
1.67 ± 0.38

2.97 ± 0.69

1.72 ± 0.47

1.27 ± 0.57

1.04 ± 0.23
1.72 ± 0.37
0.98 ± 0.31
3.15 ± 0.78
1.12 ± 0.29
3.08 ± 0.91
1.13 ± 0.27
1.31 ± 0.35
0.22 ± 0.06
2.03 ± 0.36
2.08 ± 0.41
0.56 ± 0.07
3.03 ± 0.53
2.99 ± 0.61
1.26 ± 0.35
55.43
24.162
16.649
7.762
5.545

0.98 ± 0.18
3.15 ± 0.59
1.12 ± 0.31
3.08 ± 0.72
1.13 ± 0.25
1.31 ± 0.37
0.22 ± 0.04
2.03 ± 0.48
2.07 ± 0.46
1.57 ± 0.34
1.42 ± 0.37
1.09 ± 0.28
1.05 ± 0.19
4.58 ± 1.15
2.58 ± 0.72
52.13
26.101
11.141
6.179
6.68

1.24 ± 0.33
2.33 ± 0.46
1.21 ± 0.27
4.87 ± 1.16
1.40 ± 0.27
1.99 ± 0.42
1.03 ± 0.18
4.15 ± 0.93
1.19 ± 0.24
6.40 ± 1.52
1.29 ± 0.36
5.93 ± 1.36
1.09 ± 0.21
6.84 ± 1.42
4.25 ± 0.83
75.86
42.976
15.379
5.591
7.76

Tabela 25. Përqindjet e komponentëve të analizuar tek salepi (Orchis mascula) me tre teknikat e ndryshme të ekstraktimit

6.8.1.b. Analiza e vajit esencial të salepit
Tabela 26 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar tek salepi (Orchis mascula) për
dy zona: Gramoz, Ersekë dhe Zhepë, Përmet. Mostrat e salepit për të dy zonat janë ekstraktuar me
anë të hidrodistilimit me aparatin Klevengar. Në analizat e realizuara për mostrat e tuberave të
salepit u vunë re se tek kromatogramat e tyre kishte nga 30-40 komponime. Në analizë u morën
20 komponimet kryesore që përbëjnë nga 55.4% për mostrën e Ersekës dhe 58.1% për mostrën e
Zhepës. Grafiku 49 jep profilin e komponenimeve kryesore të analizuar në përqindje tek tuberat
e salepit për të dy zonat. Për të dy zonat ka një profil të njëjtë të kmponimeve. Komponentët që u
gjetën më me shumicë për të dy mostrat janë: hidrokarburet deri me gjashtë atome karbon (16.5%
Ersekë dhe 15.6% Përmet) > Butanal (7.5% Ersekë dhe 6.4% Përmet) > Vanilina (3.2% Ersekë
dhe 6.7% Përmet) > beta-Kariofileni (3.0% Ersekë dhe 3.9% Përmet) > Fenil-2-etanol (3.1%
Ersekë dhe 2.6% Përmet) > Trikosane (2.8% Ersekë dhe 1.8% Përmet) > Tetraakosane (2.1%
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Ersekë dhe 2.6% Përmet), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 2%. Grupin më të madh të
komponimeve të gjetur tek tuberat e salepit për të dy zonat ishin hidrokarburet (alkane, alkene dhe
terpene) që ishin 24.2% Ersekë dhe 23.4% Përmet (Grafiku 50). Pas tyre vijnë grupi i aldehideve
dhe ketoneve që u gjetën 16.7% Ersekë dhe 18.2% Përmet. Alkoolet dhe fenolet u gjetën 7.8%
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Grafiku 49. Profili i komponimeve kryesore për tuberat e salepit, Ersekë dhe Përmet

Ersekë dhe 6.6% Përmet. Acidet karboksilike dhe derivatet e tyre ishin nga 5.6% Ersekë dhe 8.8%
Përmet. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e vajit esencial të tuberave të
salepit ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera (Kaya & Tekin 2001; Teknisen &
Guner 2010; Aisha et al 2019). Përbërja e vajit të nxjerrë nga tuberat e Orchis Mascula është e
lidhur me gjeologjinë e tokës, kushtet atmosferike, kohën e vjeljes të bimës, tharjen dhe trajtimin
e saj.
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Grafiku 50. Profili i grupeve kryesore për tuberat e salepit, Ersekë dhe Përmet
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Rt

Kolonjë (Gramoz)

Përmet (Zhepë)

0.71 – 3.21

16.51 ± 3.28

15.55 ± 3.94

Metil-2-propanal

3.66

1.24 ± 0.21

1.06 ± 0.17

Butanal

3.81

7.45 ± 1.72

6.35 ± 1.37

Hekzanal

4.28

1.59 ± 0.0437

1.36 ± 0.36

Eter etil (hidroksi-4-metoksi-3)
benzilik

5.52

2.97 ± 0.69

2.53 ± 0.47

Acetat benzili

5.91

1.04 ± 0.23

0.89 ± 0.14

Alkool benzilik

6.56

1.72 ± 0.37

1.47 ± 0.35

Fenil etanal

7.82

0.98 ± 0.31

0.84 ± 0.17

Vanillin

9.73

3.15 ± 0.78

6.69 ± 1.62

IsoVanillin

9.95

1.12 ± 0.29

0.96 ± 0.13

Fenil-2-etanol

10.21

3.08 ± 0.91

2.63 ± 0.44

Nonanal

11.17

1.13 ± 0.27

0.97 ± 0.15

Orchicin

11.62

1.31 ± 0.35

1.12 ± 0.29

Acid miristik

14.23

0.22 ± 0.06

0.19 ± 0.03

Tricosane

16.51

2.03 ± 0.36

1.73 ± 0.42

Tetracosane

17.24

2.08 ± 0.41

1.77 ± 0.47

Pentacosane

21.33

0.56 ± 0.07

0.48 ± 0.07

Acid palmitik

24.36

3.03 ± 0.53

2.58 ± 0.53

beta-Carofilen

25.01

2.99 ± 0.61

3.85 ± 0.71

Acid Stearik

27.33

1.26 ± 0.55

5.12 ± 1.62

Totali

55.43

58.10

Hidrokarbure

24.162

23.375

Aldehide dhe Ketone

16.649

18.203

Alkoole dhe Fenole

7.762

6.621

Acide dhe derivate

5.545

8.78

HK C1-C6

Tabela 26. Komponimet kryesore në tuberat e salepit në zonën e Gramozit dhe Zhepës

6.8.2. Përfundime, Salepi (Orchis mascula)
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga tuberat e salepit – Orchis mascula. Kjo bimë
është marrë nga zona e Kolonjës dhe Përmetit. Nxjerrja e vajrave esenciale nga rrënjët e salepit
dhe sanzit është realizuar duke përdorur hidrodistilimin me aparatin Klevengar, ekstraktimin me
ultratinguj duke përdorur metanolin si tretës dhe presimi, mënyrë ekstraktimi e cila prodhon
esencën me anë të shtrydhjes
❖ Në analizat e realizuara për mostrat e tuberave të salepit u morën 20 komponimet kryesore
që përbëjnë nga 52.1% me ultratinguj deri në 75.6% me anë të presimit.
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❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: hidrokarburet deri me gjashtë atome karbon
(16.5 – 22.5 %) > Butanal (1.8 – 7.5%) > beta-Kariofileni (3.0 – 6.8%) > Trikosane (1.6 –
6.4 %) > Pentakosane (0.6 – 5.9%) > Vanilina (3.1 -4.9%). Komponimet e tjera janë nga
0.5 - 2%.
❖ Grupi më i madh i komponimeve të gjetur tek tuberat e salepit ishin hidrokarburet (alkane,
alkene dhe terpene) që ishin nga 24.2% deri në 43.0%.
❖ Hidrodistilimi dhe presimi japin rezultat të ngjashëm kurse ekstraktimi me ultratinguj dha
nivel më të ulët. Kjo duhet të jetë e lidhur edhe me tretësin e përdorur dhe polaritetin e tij.
❖ Mund të thuhet se teknika më e mirë ekstraktuese për vajin esencial nga tuberat e salepit
është teknika e presimit. Edhe teknikat e tjera paraqesin rezultatet të kënaqshme por duhet
të kihet kujdes me klasat me volatile. Proceset që realizohen në temperaturë të lartë mund
të çojnë në humbje të këtyre klasave.
6.9.1. Sanzi (Gentiana Lutea)
6.9.1.a. Metodat e ekstraktimit për rrënjët e Gentiana Lutea
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga rrënjët e bimëve të sanzit – Gentiana Lutea. Kjo
bimë është e njohur për vetitë kurative që në lashtësi. Mostrat janë marrë në periudhën ShtatorNëntor 2017, ato janë analizuar në periudhën Mars - Maj 2018. Nxjerrja e vajrave esenciale nga
rrënjët e sanzit është realizuar me disa teknika të sygjeruara në literaturë (Pan et al, 2015).
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Kromatograma 19. Kromatogramë e Sanzit, marrë me anë të Hidrodistilimit

Është përdorur hidrodistilimi, ekstraktimi me ultratinguj dhe presimi. Për këtë qëllim janë përdorur
bimët e marra nga zona e Kolonjës. Tabela 27 jep përqindjet mesatare të komponentëve të
analizuar tek sanzi (Gentiana Lutea) me tre teknikat e ndryshme ekstraktimi. Në analizat e
realizuara për mostrat e rrënjëve të sanzit nga zona e Jug-Lindjes u vunë re që tek kromatogramat
e tyre kishte nga 40-50 komponime. Në analizë u morën 21 komponimet kryesore që përbëjnë nga
59.4% me ultratingujderi në 71.6% me anë të presimit. Edhe për rrënjët e sanzit teknika më e mirë
është ajo me presim sepse është një teknikë ekstraktimi në të ftohtë dhe humbjet e komponimeve
flurore janë shumë më të vogla se tek dy teknikat e tjera. Grafiku 51 jep profilin e komponenimeve
kryesore të analizuar në përqindje tek rrënjët e sanzit. Për të tre metodat ekstraktuese vihet re një
profil i njëjtë. Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Limonen (13.0– 23.2%) > Linaleol
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(6.2 – 8.3%) > Karvakrol (4.6 – 7.3%) > cis-Linaleol oksid (3.8 – 4.9%) > alfa-Terpineol (2.1 –
5.7 %), etj. Komponimet e tjera janë nga 0.5 - 3%.
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Grafiku 51. Profili i grupeve kryesore tek Gentiana lutea me tre teknikat e ndryshme ekstraktimi

Grupi më i madh i komponimeve të gjetur tek rrënjët e sanzit ishin alkoolet dhe fenolet me 21.3%
deri në 28.3% (Grafiku 52). Niveli më i lartë i alkooleve dhe fenoleve ishte për teknikën e presimit
si teknikë në të ftohtë, humbjet e këtyre komponimeve janë më të vogla. Pas tyre vijnë grupi i
hidrokarbureve dhe terpeneve që u gjetën nga 13.2% deri në 23.7%. Hidrodistilimi dhe presimi
japin rezultat më të lartë kurse ekstraktimi me ultratinguj dha nivel më të ulët. Kjo duhet të jetë e
lidhur edhe me tretësin e përdorur dhe polaritetin e tij. Aldehidet dhe ketonet u gjetën nga 16.3%
deri në 14.9%. Hidrodistilimi dhe ekstraktimi me ultratinguj dha nivele më të larta të tyre për shkak
të polaritetit të ngjashëm. Derivatet me azot ishin nga 2.1% deri në 2.9% kurse glikozidet nga 2.5
% deri 7.1%.
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Grafiku 52. Profili i grupeve kryesore tek sanzi me tre teknikat e ndryshme të ekstraktimit

Teknika më e mirë ekstraktuese për vajin esencial nga rrënjët e sanzit është teknika e presimit.
Edhe teknikat e tjera paraqesin rezultatet të kënaqshme por duhet të kihet kujdes me klasat me
volatile. Proceset që realizohen në temperaturë të lartë mund të çojnë në humbje të këtij grupi.
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Rt

Hidrodistilim

MeOH /
Ultratinguj

Presim

Hekzanal

4.28

2.73 ± 0.38

1.58 ± 0.45

2.36 ± 0.41

Nonanal

5.82

1.96 ± 0.21

1.05 ± 0.24

0.58 ± 0.08

trans-Nonen-2-al

5.94

1.79 ± 0.27

2.38 ± 0.62

3.05 ± 0.66

trans-2-trans-4-Nonadienal

6.13

2.66 ± 0.73

3.54 ± 0.73

1.58 ± 0.36

Dekanal

7.25

3.04 ± 0.72

4.58 ± 1.43

2.89 ± 0.54

trans-2-trans-4-Dekadienal

8.81

1.74 ± 0.35

0.98 ± 0.16

1.25 ± 0.27

Limonen

10.02

18.54 ± 3.11

12.94 ± 4.19

23.15 ± 4.82

Fenilacetaldehid

10.52

2.54 ± 0.42

2.68 ± 0.51

3.16 ± 0.71

Okten-1-ol-3

10.79

2.02 ± 0.42

1.92 ± 0.28

2.59 ± 0.39

Fenil-2-furan

11.62

1.19 ± 0.31

1.22 ± 0.28

0.68 ± 0.09

Linaleol

14.52

7.34 ± 1.42

6.23 ± 1.77

8.27 ± 1.52

cis-Linalil oksid

18.22

3.98 ± 0.84

4.92 ± 1.56

3.81 ± 0.78

alfa-Terpineol

18.67

2.10 ± 0.35

3.71 ± 0.82

5.73 ± 1.25

Eleminicin

19.44

0.63 ± 0.09

0.29 ± 0.05

0.58 ± 0.11

Isopropil-3-metoksi-2-pirazinë

22.76

0.43 ± 0.08

0.26 ± 0.04

0.33 ± 0.07

Karvakrol

25.11

4.63 ± 0.84

5.21 ± 1.32

7.24 ± 2.08

Isobutil-3-metoksi-2-pirazinë

27.32

1.01 ± 0.32

2.35 ± 0.47

1.26 ± 0.27

Sec-Butil-3-metoksi-2-pirazinë

28.83

0.63 ± 0.15

0.25 ± 0.07

0.54 ± 0.09

Suertiamartin

29.57

1.07 ± 0.25

2.70 ± 0.49

2.06 ± 0.44

Loganin

32.81

2.72 ± 0.46

0.25 ± 0.05

0.32 ± 0.08

Amarogentin

35.11

3.30 ± 0.62

0.33 ± 0.08

0.15 ± 0.03

Total

65.85

59.37

71.58

Hidrokarbure dhe terpene

19.17

13.23

23.73

Aldehide dhe Ketone

16.26

16.79

14.87

Alkoole dhe Fenole

21.26

23.21

28.323

Derivate me azot

2.07

2.86

2.13

Glikozide

7.09

3.28

2.53

Tabela 27. Të dhënat e komponimeve kryesore tek sanzi (Gentiana lutea) me tre teknikat e ndryshme ekstraktimi

6.9.1.b. Analiza GC/FID për vajrat esenciale të Gentiana lutea
Tabela 28 jep përqindjet mesatare të komponentëve të analizuar tek sanzi (Gentiana Lutea) për
dy zona: Gramoz, Ersekë dhe Zhepë, Përmet. Mostrat e sanzit për të dy zonat janë ekstraktuar me
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anë të hidrodistilimit me aparatin Klevengar. Në analizat e realizuara për mostrat e tuberave të
sanzit u vunë re se tek kromatogramat e tyre kishte nga 40-50 komponime. Në analizë u morën 21
komponimet kryesore që përbëjnë nga 65.9% për mostrën e Ersekës dhe 65.3% për mostrën e
Zhepës. Grafiku 53 jep profilin e komponenimeve kryesore të analizuar në përqindje tek tuberat
e sanzit për të dy zonat.
Gentiana lutea Erseke (Gramoz)
Gentiana lutea Permet (Zhepw)

20.00
15.00
10.00

Amarogentin

Loganin

Suertiamartin

Sec-Butil-3-…

Isobutil-3-…

Karvakrol

Isopropil-3-…

Eleminicin

alfa-Terpineol

cis-Linalil oksid

Linaleol

Fenil-2-furan

Okten-1-ol-3

Fenilacetalde…

Limonen

trans-2-trans-…

Dekanal

trans-2-trans-…

Nonanal

Hekzanal

0.00

trans-Nonen-…

5.00

Grafiku 53. Profili i komponenimeve kryesore për mostrat e sanzit për të dy zonat

Për të dy zonat ka një profil të njëjtë të kmponimeve. Komponentët që u gjetën më me shumicë
për të dy mostrat janë: Limonen (18.5% Ersekë dhe 9.6% Përmet) > Linaleol (7.4% Ersekë dhe
5.3% Përmet) > Karvakrol (4.6% Ersekë dhe 12.4% Përmet) > cis-Linalil oksid (4.0% Ersekë dhe
7.2% Përmet) > alfa-Terpineol (2.1% Ersekë dhe 4.1% Përmet), etj. Komponimet e tjera janë nga
0.5 - 2%. Grupin më të madh të komponimeve të gjetur tek rrënjët e sanzit për të dy zonat ishin
alkoolet dhe fenolet me 21.3% Ersekë dhe 32.8% Përmet (Grafiku 54). Pas tyre vijnë grupi i
aldehideve dhe ketoneve që u gjetën 16.3% Ersekë dhe 17.5% Përmet. Hdrokarburet dhe terpenet
u gjetën 19.2% Ersekë dhe 10.0% Përmet.
Gentiana lutea Erseke (Gramoz)
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Grafiku 54. Profili i grupeve kryesore për mostrat e sanzit për të dy zonat, Gramoz dhe Zhepë
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Derivatet me azot ishin nga 2.1% Ersekë dhe 3.1% Përmet ndërsa glikozidet ishin nga 7.1% Ersekë
dhe 2.0% Përmet. Të dhënat e marra nga analizat treguan se përbërja kimike e vajit esencial të
rrënjëve të sanzit ishte e njëjtë me ato që janë raportuar në punime të tjera (Chialva et al, 1998).
Përbërja e vajit të nxjerrë nga rrënjët e Gentiana lutea është e lidhur me gjeologjinë e tokës, kushtet
atmosferike, kohën e vjeljes të bimës, tharjen dhe trajtimin e saj.
Rt

Kolonjë (Gramoz)

Përmet (Zhepë)

Hekzanal

4.28

2.73 ± 0.38

3.84 ± 0.61

Nonanal

5.82

1.96 ± 0.21

0.98 ± 0.13

trans-Nonen-2-al

5.94

1.79 ± 0.27

2.11 ± 0.42

trans-2-trans-4-Nonadienal

6.13

2.66 ± 0.73

4.59 ± 1.47

Dekanal

7.25

3.04 ± 0.52

2.37 ± 0.45

trans-2-trans-4-Dekadienal

8.81

1.74 ± 0.35

0.69 ± 0.13

Limonen

10.02

18.54 ± 3.11

9.62 ± 2.62

Fenilacetaldehid

10.52

2.54 ± 0.42

2.87 ± 0.44

Okten-1-ol-3

10.79

2.02 ± 0.42

1.68 ± 0.37

Fenil-2-furan

11.62

1.19 ± 0.31

2.05 ± 0.33

Linaleol

14.52

7.34 ± 1.42

5.32 ± 1.57

cis-Linalil oksid

18.22

3.98 ± 0.84

7.23 ± 0.1.62

alfa-Terpineol

18.67

2.10 ± 0.35

4.12 ± 0.14

Eleminicin

19.44

0.63 ± 0.09

0.36 ± 0.06

Isopropil-3-metoksi-2-pirazinë

22.76

0.43 ± 0.08

0.54 ± 0.08

Karvakrol

25.11

4.63 ± 0.84

12.36 ± 3.27

Isobutil-3-metoksi-2-pirazinë

27.32

1.01 ± 0.32

2.37 ± 0.49

Sec-Butil-3-metoksi-2-pirazinë

28.83

0.63 ± 0.15

0.16 ± 0.04

Suertiamartin

29.57

1.07 ± 0.25

1.67 ± 0.39

Loganin

32.81

2.72 ± 0.46

0.25 ± 0.07

Amarogentin

35.11

3.30 ± 0.62

0.11 ± 0.02

Total

65.85

65.29

Hidrokarbure dhe terpene

19.17

9.983

Aldehide dhe Ketone

16.26

17.45

Alkoole dhe Fenole

21.26

32.76

Derivate me azot

2.07

3.065

Glikozide

7.09

2.03

Tabela 28. Të dhënat e komponentëve të analizuar tek sanzi (Gentiana lutea) për dy zona: Gramoz, Ersekë dhe Zhepë, Përmet
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6.9.2. Përfundime, Sanzi (Gentiana Lutea)
Në këtë studim janë analizuar vajrat esenciale nga rrënjët e bimëve të sanzit – Gentiana lutea.
Bimët janë zgjedhur nga zona e Kolonjës dhe Përmetit në periudhën Shtator-Nëntor 2017. Nxjerrja
e vajrave esenciale nga rrënjët e sanzit është realizuar duke përdorur hidrodistilimin me aparatin
Klevengar, ekstraktimi me ultratinguj duke përdorur metanolin si tretës dhe me anë të presimit,
mënyrë ekstraktimi e cila prodhon esencën me anë të shtrydhjes.
❖ Në analizë u morrën 21 komponimet kryesore që përbëjnë nga 59.4% me ultratingujderi
në 71.6% me anë të presimit.
❖ Edhe për rrënjët e sanzit teknika më e mirë është ajo me presim sepse është një teknikë
ekstraktimi në të ftohtë dhe humbjet e komponimeve flurore janë shumë më të vogla se tek
dy teknikat e tjera.
❖ Komponentët që u gjetën më me shumicë janë: Limonen (13.0– 23.2%) > Linaleol (6.2 –
8.3%) > Karvakrol (4.6 – 7.3%) > cis-Linaleol oksid (3.8 – 4.9%) > alfa-Terpineol (2.1 –
5.7 %), etj.
❖ Grupi më i madh i komponimeve të gjetur tek rrënjët e sanzit ishin alkoolet dhe fenolet me
21.3% deri në 28.3%. Niveli më i lartë i alkooleve dhe fenoleve ishte për teknikën e
presimit si teknikë në të ftohtë, humbjet e këtyre komponimeve janë më të vogla.
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PËRFUNDIME
Janë marrë në analizë vajrat esenciale të 19 llojeve të ndryshme të bimëve mjekësore që gjenden
në vendin tonë. Janë realizuar më shumë se 240 mostra të bimëve të ndryshme në zonat e Kukësit,
Pukës, Dibrës, Lezhës, Burrelit, Shkodrës, Pogradecit, Korçës, Kolonjës, Përmetit, Tepelenës,
Gjirokastës dhe Vlorës. Këto mostra janë marrë në periudhën 2014-2018. Në këtë studim janë
përzgjedhur lloje të bimëve mjekësore që të jenë sa më përfaqësuese, të kenë përhapje sa më të
gjerë, me përdorim më të shumtë, të njëjtat lloje të vlerësuara në kohë (vite) të ndryshme, të
klasifikuara sipas mënyrave të ndryshme të përdorimit, bimë natyrale dhe të kultivuara, etj.
Analiza kimike e vajrave esenciale u realizua me teknikën GC/FID. Analiza cilësore e të
dhënave kromatografike u bazua në kohët e daljes të pikeve krahasuar me daljen e pikeve
të alkaneve C6-C40 dhe me të dhënat e raportuara më përpara nga laboratori dhe punime
të ngjashme. Analiza sasiore është bazuar në përqindjen e sipërfaqjes të pikut ndaj totalit
të pikeve të identifikuar.
Për të gjitha mostrat e analizuara vihet re një profil i ngjashëm i raportuar dhe në punime
të tjera të ngjashme në zonën e Ballkanit dhe Mesdheut. Kjo është e lidhur kryesisht me
kushtet atmosfrike të këtij rajoni.
Materiali bimor i marrë për ekstraktim u përzgjodh në bazë të përdorimit tradicional të
bimëve, sipas rastit janë analizuar bimë ku kemi ekstraktuar gjithë pjesën ajrore të bimës,
gjethet, lulet, frutet apo rrënjët.
Për bimët të kanë përhapje dhe përdorim më të gjerë dhe impakt ekonomik më të madh,
monitorimi dhe analiza e vajrave esencial u bazua në krahasimin e këtyre të dhënave sipas
shpërndarjes gjeografike, vlerësim sipas mënyrës së kultivimit (natyrore përkundrejt bimës
së kultivuar) si dhe vlerësim në kohë duke analizuar vit pas viti të dhënat. Bimët e
përzgjedhura ishin sherebela, rigoni, timusi dhe çaji i malit, etj.
Në rastin e rozmarinës analiza është bazuar në krahasimin e profilit kimik midis bimës
përkundrejt bimës së thatë.
Ekstraktet e marra prej bimës së sanzit dhe salepit u përftuan prej teknikave të ndryshme
të ekstraktimit duke vlerësuar kështu edhe ndikimin e temperaturës, kohëzgjatjes së
analizës si dhe solventëve të përdorur.
Karakterizimi i profilit kimik për bimën e shtogut sillet për herë të parë në punimet mbi
bimët mjeksore të vendit tonë.
Për vlerësimin e ndikimit të lartësisë nga niveli i detit si dhe përbërjes së tokës u mor bima
e trumëzës dhe ajo e mersinës, bimët u grumbulluan në lartësi të ndryshme nga niveli i
detit dhe u vlerësuan ndryshimet mbi përbërjen e vajit esencial të këtyre bimëve.
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REKOMANDIME
Edhe pse ky studim përfshin një monitorim të zgjatur në kohë prej 2014-2018 si dhe paraqet të
dhëna për një grup të konsiderueshëm bimësh me rëndësi si në ekonminë e vendit tonë si rezultat
i eksportimit të pjesë më të madhe të tyre por gjithashtu edhe përdorimin e tyre në familjet dhe
industrinë vendase, na lejon të sygjerojmë që të vazhdohet studimi i mëtejshëm i bimëve mjekësore
në Shqipëri. Që të krijohet një panoramë e plotësuar e bimëve mjekësore ne sygjerojme që analizat
për keto bimë të vazhdojne të bëhen në mënyrë që të kemi një korrelacion më të plotë mbi ndikimin
e kushteve klimaterike dhe nivelit të rreshjeve ne profilin e ekstrakteve.
Të rritet fokusi mbi studimin e bimëve mjeksore por gjithashtu edhe për ato endemike
ose subendemike në mënyre që të krijohet një bazë e plotë të dhënash mbi profilet kimike
të bimëve të vendit tonë
Për të rritur spektrin e komponimeve që mund të identifikohen prej esencave të bimëve
si dhe për të patur një korrelacion sasior më të plotë të komponimeve të identifikuar do
të rekomandonim analizimin sipas metodave kromatografike GC/MS, NMR.
E rëndësishme në industrinë farmaceutike dhe në derivatizimin e metabolitëve sekondare
është ndarja dhe izolimi i grupeve ose komponentëve të veçantë duke përdorur ndarjen
në kolona kromatografike apo edhe purifikimin e analitëve me HPLC.
Në disa zona ka pasur një dëmtim të konsiderueshëm të bimësisë natyrore për disa lloje
si çaji i malit, dëllinja, sanzi, trëndafili i egër, salepi, etj. Ku duhet të shtoj se salepi
shqiptar është në rrezik zhdukjeje. Grumbulluesit shpesh herë i presin ose i shkulin këto
bimë duke ndikuar ndjeshëm në vazhdimësinë e këtyre llojeve.
Kultivimi i këtyre bimëve gjithashtu duhet të shihet me shumë interes si nga banorët dhe
institucionet përgjegjëse duke qënë se ky është një treg mjaft fitimprurës dhe i kërkuar.
Nuk ka ndryshime thelbësore midis vajrave esenciale nga bimët natyrore dhe të
kultivuara.
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Abstrakt
Vendi ynë për vetë pozicionin e favorshëm gjeografik ka një larmi të madhe bimësie nga ku
spikatin shumë lloje bimësh me rëndësi në mjekësi apo edhe në industri. Shumë prej këtyre bimëve
grumbullohen dhe eksportohen në mungesë të industrive për t’u analizuar. Nisur nga ky
këndvështrim ne ndërmorëm këtë studim mbi bimët mjekësore të vendit tonë. Studimi përfshin 19
lloje bimësh të cilat gjenden me shumicë në vend me një shpërhapje në gjithë territorin e
Shqipërisë. Bimët e përfshira në këtë studim janë sherebela, rigoni, çaji i malit, lule basani,
lavandula, timusi, salepi, shtogu, sanëza, lule njëmijëfletëshe, dëllinja, dafina, etj. Materiali bimor
i grumbulluar u klasifikua mbi përdorimin që ai ka në bazë të llojit, nga ku ndarja e bimëve u bazua
tek bimë që në analizë u mor gjithë pjesa ajrore e tyre, gjethet, lulet, frutat dhe rrënjët. Ekstraktimi
i materialit bimor u bë kryesisht me hidrodistilim por në disa raste u përdorën edhe teknikat e
ekstraktimit me ultratinguj dhe presim. Analiza instrumentale e vajit esencial u bë me
gazkromatografi, ku u përdor gazkromatograf me jonizim me flakë (GC/FID). Nga rezultatet e
përftuara vihet re që vaji esencial i këtyre bimëve ka përbërje shumë të lartë të metabolitëve
sekondarë (alkaloidë, terpene dhe fenole), ku spikatin përqëndrime shumë të larta të klasave të
ndryshme terpenike sidomos në rastet kur ekstraktohet gjithë pjesa ajrore e bimës, gjethet dhe lulet.
Në rastin e analizës së ekstrakteve të frutave apo rrënjëve vërehen edhe klasat e tjera të
metabolitëve sekondarë.
Fjalë kyçe: bimë mjekësore, ekstraktim, ultratinguj, vaj esencial, metabolitë sekondarë, GC/FID

Abstract
Our country, with its favorable geographical position, has a great variety of vegetation, from which
many plant species of importance in medicine or even industry are distinguished. Many of these
plants are collected and exported in the absence of industries to be analyzed. From this perspective
we undertook this study on the medicinal plants of our country. The study includes 19 species of
plants that are abundant in the country with a spread throughout the Abanian territory. The plants
included in the study are sagebrush, oregano, mountain tea, Saint John's wort, lavender, thymus,
orchis, black elder, yellow gentian, yarrow, juniper, laurel, etc. The plant material collected was
classified based on its usage, division was made based on plants that was analyzed all their aerial
parts, leaves, flowers, fruits and roots. Extraction of plant material was done mainly by steam
distillation but in some cases were used ultrasound and compression extraction techniques.
Instrumental analysis of the essential oil was performed by gas chromatography, using flame
ionization gas chromatograph (GC / FID). Obtained results showed that the essential oil of these
plants has a very high content of secondary metabolites (alkaloids, terpenes and phenols), were
observed very high concentrations for different classes of terpenes, especially when the whole
aerial part of the plant or leaves and flowers were extracted. In the case of fruit or root extracts
analysis, other classes of secondary metabolites were observed.
Keywords: medicinal plant, extraction, ultrasound, essential oil, secondary metabolites, GC/FID
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