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HYRJE
Mikroelementet janë të rëndësishëm për një sërë funksionesh jetike në organizmin e
njeriut,ndaj studimi i përqendrimit të tyre në gjak është një temë që është trajtuar
gjerësisht prej kohësh. Ndër funksionet më të rëndësishme rendisim:
Aktivizimi i shumë proceseve enzimatike;
Rregullimi i ngacmueshmërisë së fibro qelizave;
Përçimi i impulsit nervor (Fraser & Harris, 1989);
Pjesëmarrja në procesin e koagulimit të gjakut dhe të rritjes qelizore;
Kontrolli i mekanizmit të transportit membranor;
Pakësimi i ngacmimit neuromuskular (Brommer & Coburn, 1981; Gindler &
King, 1972);
Pjesëmarrja në sintezën e proteinave (Elin, 1988; Fawcett et al., 1999);
Transporti i oksigjenit;
Ruajtja e ngjyrës së kuqe të gjakut;
Funksionimi i sistemit imunitar (Scholl&Hediger,1994, Cogswell et al.,2003,
Arnold et al.,2009), etj.
Mikroelementet dhe përqendrimet e tyre në gjakun e njeriut marrin një rëndësi të
veçantë gjatë periudhës së shtatzanisë, ku për shkak të:ndryshimeve hormonale dhe
rritjes së nivelit të progesteronit në gjak, problemeve në tretjen e ushqimeve dhe të
vjellave, rritjes së fetusit dhe placentës, dietës ushqimore të varfër me mikroelemente,
ciklit menstrual të fundit me shumë hemoragji, etj, hasen me përqendrime të
elektrolitëve nën vlerat e lejuar, që çojnë në gjëndje hiponatremie, hipokalemie,
anemi, hipokalcemi, etj. Pasojat tek femra shtatzana mund të jenë: lindje e
parakohëshme, lindja e një fëmije nën peshë, rrezikut të shkëputjes së placentës dhe
abortit spontan dhe hemoragjisë gjatë lindjes. Për këtë arsye ne i kemi dhënë një
rëndësi të veçantë monitorimit të niveleve të përqendrimit të këtyre elementeve tek
femrat shtatzana.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Studimi i paraqitur synon këto objektiva:
Përcaktimi i niveleve të elementeve gjurmë në mostrat e marra në studim.
Përcaktimi i korrelacioneve të mundshme në matjet e elementeve, në lëngun
biologjik: serum gjaku.
Ndikimi i ndotjes mjedisore në nivelet e metaleve të rëndë në trupin e njeriut.
Krahasimi i nivelit të mikroelementeve midis gjinive:femrat dhe meshkujt.
Krahasimi i nivelit të mikroelementeve brenda të njëjtës gjini, femra:
shtatzana dhe jo shtatzana.
Vlerësimi i efektivitetit të terapive me zëvendësues të elektrolitëve tek femrat
shtatzana.
Ndikimi i patologjive të caktuara në nivelin e mikroelementeve në trupin e
njeriut.
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KREU I: PJESA E PËRGJITHSHME
Pjesa e përgjithshme e këtij punimi është e ndarë në tre pjesë. Në pjesën e parë jepen
karakteristika të përgjithshme të mikroelementeve dhe roli i tyre në mjekësi, në të
dytën informacion mbi materialin biologjik për përcaktimin e mikroelementeve dhe
në pjesën e tretë jepen aplikime të analizës instrumentale në përcaktime të kësaj
natyre.

1.1 MIKROELEMENTET NË ORGANIZMIN E NJERIUT,ROLI TYRE
NË MJEKËSI

1.1.1Natriumi
Natriumi është elektroliti (kationi) kryesor i mjedisit jashtëqelizor.Në organizëm
gjenden afërsisht 4,000 mMol natrium. Natriumi, që ndodhet në organizëm është i
shpërndarë:
• Në lëngjet jashtëqelizore, të cilët përmbajnë 45 % të sasisë së përgjithshme të
natriumit ose rreth 1,800 mMol/L;
• Në hapësirat ujore brendaqelizore, të cilat përmbajnë afërsisht 10% të sasisë së
përgjithshme të natriumit ose rreth 400 mMol/L;
• Pjesa tjetër e mbetur e natriumit ose 45 % (1,800 mMol/L) ndodhet në indin
kockor, në trajtën e lidhjeve kimike dhe nuk ndikohet nga ndryshimet normale
të metabolizmit.
Organizmi i njeriut me anë të ushqimit, merr nga mjedisi i jashtëm 4-6 gr natrium në
ditë, në trajtën e klorurit të natriumit NaCl.Pas disocimit të tij në jone Na+ dhe jone
Cl- , jonet e natriumit përthithen në traktin tretës (digjestiv).Përthithja ndodh pa
ndonjë kontroll aktiv, me anë të një mekanizmi të ngjashëm me pompën natriumkalium-ATP-azë.
Përmbajtja e natriumit në organizëm mbahet në nivele relativisht konstante me anë të
rregullimit renal. Në veshka me anë të mekanizmit të ripërthithjes së kationeve të
natriumit Na+, në nivelin e tubujve renalë kontrollohet dhe rregullohet përqendrimi i
natriumit në hapësirën ujore plazmatike.
Këto mekanizma bëjnë që përqendrimi i natriumit në një individ normal të luhatet nga
135-145 mMol/L (Bonardi et al.,1999; Kruse et al.,1984).
Megjithatë intervali i vlerave normale varet nga shumë faktorë dhe çdo laborator e
nxjerr atë në përputhje me popullatën që mbulon dhe teknologjinë analitike që
zotëron.
Mekanizmi rregullator dhe kontrollues më i rëndësishëm në eleminimin e natriumit
është ai i veprimit të hormoneve mineralo-kortikoide dhe sidomos ai i aldosteronit.
Aldosteroni është një hormon, që ndikon fuqishëm me shkëmbimet natrium-kalium,
nëpërmjet membranave qelizore, sidomos në nivelin qelizor të tubujve renalë.
Në pjesën distale të tubit renal, aldosteron i rrit ripërthithjen e joneve natrium, duke i
shkëmbyer ato me jone kalium K+ dhe hidrogjen H+.
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Sekrecioni i hormonit aldosteron, nga pjesa kortikale e gjëndrave mbiveshkore
kontrollohet nga sistemi reninë-angiotenzinë.Në këtë sistem renina është e përbërë
nga një enzimë proteolitike e sekretuar nga një bashkësi qelizash të lokalizuara në
afërsi të glomerulave të veshkave (Osorio & Alon, 1997).
Qelizat e këtij sistemi janë shumë të ndjeshme ndaj uljes së volumit të gjakut
qarkullues (volemisë) dhe i përgjigjen uljes së fluksit të gjakut duke çliruar në
qarkullim sasi të konsiderueshme reninë.Renina vepron mbi një glikoproteinë, e cila
është e pranishme në qarkullimin e gjakut.Kjo glikoproteinë, që quhet
angiotenzinogjen shndërrohet në një dekapeptid, që quhet angiotenzina I. Në një etapë
të dytë, angiotenzina I nën veprimin e një peptidaze kalon në formën e një
oktapeptidi, që quhet angiotenzina II.Angiotenzina II zotëron vetitë e mëposhtme
(Henry, 1991; Kolpepaj & Buzo, 2007).
•

Vepron mbi paretet vazale, duke shkaktuar ngushtim të enëve të gjakut
(vazokonstruksion), duke kontribuar si një faktor i rëndësishëm në mbajtjen
dhe rregullimin e presionit të gjakut;
• Nxit sekretimin e mëtejshëm të aldosteronit nga pjesa kortikale e gjendrave
mbiveshkore duke shkaktuar një mbajtje (retension) të natriumit në gjak. Kjo
gjë sjell një mbajtje të tepërt të ujit, duke rritur hapësirën ujore plazmatike
qarkulluese, pra presionin e gjakut.
Si përfundim, volumi plazmatik nëpërmjet çlirimit të reninës e më pas të aldosteronit
kontrollojnë mbajtjen e natriumit në organizëm.Hormoni aldosteron është faktori më i
rëndësishëm, që vepron në ekskretimin e natriumit.Faktorët e tjerë veprojnë në pjesën
proksimale të tubujve renalë.
Ndryshimi i fluksit të gjakut në veshka dhe ndryshimet e presionit osmotik plazmatik,
në vazat e gjakut të tubujve renalë, përcaktojnë ndryshimet në ripërthithjen e
natriumit.
Ulja e përqendrimit të natriumit në gjak nën 135 mMol/L, emërtohet si gjendje
hiponatremie.Në rast se vlerat plazmatike të natriumit arrijnë 120 mMol/L është e
nevojshme terapia intensive.
Shkaqet kryesore të hiponatremisë janë:
a. Retensioni i shtuar i ujit ose retensioni i shtuar i përbashkët i ujit dhe natriumit me
dominim të retensionit të ujit. Kjo çon në një zgjerim të hapësirës ujore plazmatike
dhe ulje të përqendrimit relativ të natriumit;
Kjo ndodh për këto arsye:
• Pamjaftueshmërisë së ekskretimit të ujit si rrjedhojë e dëmtimeve të rënda të
veshkave;
• Çrregullimeve në sekretimin e hormonit antidiuretik (ADH), si psh në traumat
kraniale;
• Mbingarkesave hidrike gjatë marrjes së tepërt të tretësirave me glukozë;
•
b.Humbja e ujit dhe e natriumit me predominim të humbjeve të natriumit.
Patologjitë më të shpeshta ku vihet në dukje dukuria e mësipërme janë:
• Humbje gastro-intenstinale, diarrea, drenimi i fistulave;
• Pamjaftueshmëria kortikosurenale (ulja e sekretimit të Aldosteronit);
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•

Djersitja profuze, hipertermia;

c.Migrimi i joneve natrium në brendësi të qelizave. Kjo dukuri vihet re në:
• Sëmundjet debilante;
• Në çrregullimet e metabolizmit te kaliumi (Brommer & Coburn, 1981);
Rritja e përqendrimit të natriumit në gjak mbi 145 mMol/L, shkakton hipernatreminë.
Shkaqet kryesore të hipernatremisë janë:
a.Humbjet e theksuara të ujit, që çojnë në ngushtim të hapësirës ujore plazmatike dhe
rritje relative të përqendrimit të natriumit në gjak.
Patologjitë më të shpeshta që shkaktojnë hipernatreminë me mekanizmin e mësipërm
janë:
• Rritja e eleminimit të ujit, nëpërmjet lëkurës dhe pulmoneve (djersitje e
vazhdueshme, hiperventilim, ethe, etj);
• Poliuri hipotonike karakteristikë e diabetit insipid primitiv apo nefrogjenik;
• Poliuri osmotike (diabet i dekompensuar, nefritet kronike, morbus Addison);
b.Marrjet e pamjaftueshme të ujit:
• Etja e zgjatur si rrjedhojë e mungesës së ujit të pijshëm (aksidentet detare,
qëndrimet e zgjatura në shkretëtirë, etj);
• Vështirësia në marrjen e ujit me rrugë orale sidomos në lezionet cerebrale,
koma, dëmtimet e ezofagut;
c.Mbingarkesa me natrium që mund të shkaktohet nga:
• Dietë e pasur me klorur natriumi;
• Përdorimi i shtuar gjatë terapisë i tretësirave hipertonike;
• Retensioni i shtuar i natriumit si rrjedhojë e mbidozimit me hormone që
shkaktojnë retension të natriumit ose në hiperaldosteronizëm (Cirillo et
al.,1994).

1.1.2 Kaliumi
Kaliumi është kationi më thelbësor i lëngjeve brendaqelizore. Mesatarisht
përqendrimi i kaliumit brenda mjedisit qelizor është 140 mMol/L, ndërsa në mjedisin
jashtëqelizor, ky përqendrim është rreth 4 mMol/L. Përqendrimi brendaqelizor i
kaliumit ndryshon dukshëm në funksion të aktivitetit të tij metabolik. Rezervat e
kaliumit në organizëm janë shumë më të vogla se sa ato të natriumit dhe mund të
pësojnë ndryshime, që çojnë në patologji serioze (Fraser & Harris, 1989).
Në raport me osmolaritetin brendaqelizor roli i kaliumit nuk është i rëndësishëm.
Kaliumi ushtron funksione të rëndësishme dhe metabolike, ku më të rëndësishmet
janë:
• Aktivizimi i shumë proceseve enzimatike;
• Rregullimi i ngacmueshmërisë së fibro qelizave, në përgjithësi dhe atyre të
miokardit në veçanti;
• Përçimi i impulsit nervor;
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Përmbajtja e kaliumit në organizëm është afërsisht 3,200 mMol/L. Me anë të
ushqimit, organizmi merr 26 mMol kalium për 24 orë. Përqendrimi plazmatik normal
i kaliumit në përgjithësi është 3.5-5.3 mMol/L. Si rrjedhojë e këtij përqendrimi të ulët,
kaliumi në ndryshim nga natriumi nuk ndikon në ekuilibrin e ujit.
Një mekanizëm tjetër i rëndësishëm, në zhvendosjen e kaliumit nëpërmjet
membranave qelizore, është ai, që ka të bëjë me ekuilibrin acido-bazik.
Në gjendjet e acidozës ka një kalim të joneve hidrogjen H+ nga mjedisi jashtë qelizor
në mjedisin brenda qelizor.
Kjo dukuri mjaft e shpejtë (realizohet për 2-3 orë) shoqërohet me daljen nga qelizat në
mjedisin jashtë qelizor, të një sasie ekuivalente të joneve të kaliumit (ligji i
elektroneutrolitetit).Kjo dukuri mund të shkaktojë një hiperkalemi në gjak edhe në ato
raste, kur kemi humbje të kaliumit nga organizmi.Në gjendjet e alkalozës vihet në
dukje e kundërta.
Eleminimi i kaliumit nga organizmi bëhet në nivelin renal.Kaliumi kalon në filtratin
glomerular dhe pas këtij riabsorbohet pothuajse krejtësisht në pjesën proksimale të
tubulit renal.Më tej kjo sasi kaliumi riekskretohet në tubujt distalë dhe shkëmbehet në
tubujt kolektorë, me jonet e natriumit.
Me hipokalemi kuptojmë atë situatë klinike,në të cilën sasia e kaliumit plazmatik
është nën kufirin e poshtëm të vlerave normale (Walmsley et al.,1999).
Shkaqet kryesore të hipokalemisë janë:
•

Humbjet e kaliumit nga organizmi (të vjella, diarre, hipersekretim renal i
kaliumit në hiperaldosteronizmin primitiv apo sekondar në sidromën Cushing,
në terapinë me steroide, acidozën metabolike tubulare, sidromën Fanconi);
• Marrje e pamjaftueshme e kaliumit me anë të dietës (mosushqyerjet kronike);
• Rishpërndarje e kaliumit në organizëm, me kalim të kaliumit nga mjedisi
jashtëqelizor në mjedisin brendaqelizor (terapia me insulinë dhe glukozë,
paraliza periodike familjare);
• Humbjet e kaliumit nga lëngjet jashtë qelizore nëpërmjet rrugëve të ndryshme
(kalim nga mjedisi jashtëqelizor në atë brendaqelizor, eleminimi me anë të
veshkave, humbjet me rrugë intestinale);
Hipokalemia shoqërohet me mjaft simptoma klinike, nga të cilat më të rëndësishmet
janë:
• Simptoma muskulore dhe nervore;
• Manifestim i tetanisë;
• Simptoma renale;
• Shenja elektrokardiografike psh, negativizim i valës T;
Me hiperkalemi do të kuptojmë atë situatë klinike, në të cilën sasia e kaliumit
plazmatik është mbi kufirin e sipërm të vlerave normale.
Shkaqet kryesore të hiperkalemisë janë:
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•
•

•
•

Marrja e tepërt e kaliumit gjatë korrigjimit të alkalozës metabolike
hiperkalemike me tretësira 10 % klorur kaliumi;
Pamjaftueshmëria e ekskretimit renal të kaliumit (ulja e aktivitetit tubular të
shkëmbimit natrium-kalium, hiperaldosteronizmi si në rastin e morbus
Addison, pamjaftueshmëria glomerulare, humbjet e natriumit);
Rishpërndarja e kaliumit në organizëm (lezione të rënda indore, anemi
hemolitike, denutricion akut);
Ulje e ekskretimit renal të kaliumit rrjedhojë e acidozave, anoreksisë,
ketoacidazës diabetike me defiçit të pompës natrium-kalium. Simptomat e
hiperkalemisë manifestohen kryesisht në miokard me aritmi, rritje të valës T e
elektrokardiogramës, shkurtim të segmentit Q-T, bradikardi. Muskujt e skeletit
paraqesin atoni muskulore deri në paralizë (Walmsley et al.,1999).

1.1.3Kalciumi
Kalciumi është substanca minerale më e rëndësishme për organizmin.Mesatarisht, një
individ i rritur, përmban në organizëm rreth 1200 g kalcium. Rreth 1 % e kësaj sasie
kalciumi ndodhet në gjak, në hapësirën ujore plazmatike. Pjesa tjetër, rreth 99 %
ndodhet e depozituar në indin kockor dhe gjendet në një ekuilibër dinamik me sasinë
e kalciumit të pranishëm në hapësirën ujore plazmatike (Barnett et al.,1973).
Në plazmën e gjakut kalciumi ndodhet në tre forma të ndryshme nga këndvështrimi
kimik:
•

•

•

I lidhur me proteinat plazmatike, kryesisht me albuminat. Në këtë trajtë
ndodhet mesatarisht 40-50% e sasisë së përgjithshme të kalciumit të
pranishëm në plazmën e gjakut;
Në gjendje të lirë jonike, Ca⁺². Pikërisht kjo sasi e kalciumit përfaqëson pjesën
kimikisht aktive të kalciumit, të aftë që të ushtrojë veprime fiziologjike dhe të
marrë pjesë në proceset biokimike. Përqendrimi i joneve të lira të kalciumit, në
plazmën e gjakut, në praktikën mjekësore quhet kalcium i jonizuar.
Mesatarisht përqendrimi i kalciumit të jonizuar, në plazmën e gjakut
përfaqëson 40-45 % të sasisë së përgjithshme të kalciumit, që gjendet në
plazmën e gjakut;
Në formën e komplekseve kimike me citratet, fosfatet. Në plazmën e gjakut,
kalciumi i lidhur me citratet dhe fosfatet, përfaqëson 5-10 % të sasisë së
përgjithshme të kalciumit, që gjendet në plazmën e gjakut;

Nga pikëpamja e kimisë fizike, kalciumi i jonizuar dhe ai i lidhur me citratet dhe
fosfatet, konsiderohet si formë e difuzueshme.
Kalciumi i lidhur me proteinat, kryesisht me albuminat, konsiderohet si formë e
padifuzueshme.
Format e lart përmendura të kalciumit në organizëm ndodhen në një gjendje ekuilibri
dinamik.Ky ekuilibër është funksion i ndryshimeve të pH të gjakut.
Lidhja e kalciumit me proteinat plazmatike është në varësi shumë të ngushtë me vlerat
e pH të gjakut. Me rritjen e vlerave të pH të gjakut, shtohet aftësia e kalciumit, për t’u
Faqe 7

STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
BIXHI M. (2016)
lidhur me proteinat plazmatike, duke çuar në një ulje të përqendrimit të kalciumit të
jonizuar Ca⁺²(Brommer & Coburn, 1981; Gindler & King, 1972; Robertson &
Marshall, 1981; Bagrnskiet al.,1973).
Nevojat ditore të organizmit të rritur për kalcium janë mesatarisht 700 mg. Në moshën
e fëmijërisë, në shtatzani dhe në periudhën e laktacionit, nevojat ditore mesatare të
kalciumit rriten deri në 1000-1500 mg. Absorbimi i kalciumit të marrë me anë të
ushqimit ndodh në traktin intestinal nën veprimin e 1-25 dihidroksikolekalciferolit (125 (OH)₂ kolekalciferoli është forma aktive e vitaminës D). Ndikim të rëndësishëm në
këtë dukuri ka dhe pH i lëngjeve të intestinit, nga marrja e fosfateve me anë të
ushqimit, nga dieta dhe nga përthithja normale e yndyrave (lipideve).Kalciumi
eleminohet nga organizmi kryesisht me anë të materialeve fekale dhe rrugëve urinare.
Sipas literaturës vlerat normale të kalciumit janë dhënë në tabelën 1.1.
Tabela 1-1 Vlerat normale të kalciumit tek të rriturit dhe fëmijët.

Fëmijë

Të rritur

9- 11 mg/dL

9- 10.7 mg/dL

2.25- 2.75 mMol/L

2.25- 2.67 mMol

Jonet e kalciumit kanë një sërë funksionesh të rëndësishme për organizmin, ndër të
cilat përmendim:
•
•
•
•
•

Pjesëmarrja në procesin e koagulimit të gjakut dhe të rritjes qelizore, sidomos
të osteoblasteve;
Shërben si aktivizues i një sërë enzimash (kofaktor metalik) dhe ndërhyn në
procesin e çlirimit hormonal dhe aktivatorëve të tjerë biologjikë;
Merr pjesë në transmetimin e impulsit nervor;
Pakëson përshkueshmërinë e kapilarëve të membranave qelizore, duke marrë
pjesë aktive në kontrollin e mekanizmit të transportit membranor;
Pakëson ngacmimin neuromuskular.

Kalciumi është një nga elektrolitët më të rëndësishëm të organizmit, me një interes të
madh mjekësor.
Ulja e përqendrimit të kalciumit nën kufirin e poshtëm të intervalit të vlerave normale,
quhet hipokalcemi.
Patologjitë më të rëndësishme, që çojnë në hipokalcemi janë:
•
•
•
•
•
•
•

Ulja e funksionit të gjendrës tiroide (Hipotiroidizmi);
Ulja e funksionit të gjendrave paratiroide (Hipoparatiroidizmi);
Rakitizmi;
Osteomalacia;
Operacionet në traktin intestinal;
Malabsorbimi (keqpërthithja) e kalciumit në sëmundjet inflamatore dhe
degjenerative;
Në sëmundjet e pankreasit;
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•
•
•
•
•

Në cirrozat e mëlçisë;
Pamjaftueshmëria kronike e veshkave;
Deficitet në magnez;
Karcinoma prostatike;
Terapia e zgjatur me barna antikonvulsivantë,etj.

N.q.s përqendrimi i kalciumit në gjak, rritet mbi kufirin e sipërm të vlerave normale,
organizmi vuan gjendjen e hiperkalcemisë.
Patologjitë më të rëndësishme, të cilat çojnë në hiperkalcemi janë:
•
•
•
•
•
•

Rritja e funksionit të gjendrave paratiroide (Hiperparatiroidizmi);
Osteoma (tumori i sistemit kockor);
Mieloma MultipleX;
Leucemia dhe limoma;
Rritja e funksionit të gjendrës tiroide (Hipertiroidizmi);
Frakturat e skeletit, etj.

1.1.4 Magnezi
Magnezi bën pjesë në grupin e kationeve më të rëndësishëm të organizmit, të
paraprirë nga: natriumi, kaliumi, kalciumi. Në një individ të rritur përqendrimi
plazmatik i magnezit varion nga 1.7- 2.1 mg/dL (0.6- 1.15 mMol/L).Afërsisht 55 % e
sasisë së magnezit të organizmit ndodhet në skelet. Pjesa tjetër, afërsisht prej 45% i
takon mjedisit brendaqelizor.
Magnezi dhe kaliumi janë dy kationet më të rëndësishme të organizmit.
Vetëm 1% e magnezit të organizmit ndodhet në gjak.
Në serumin e gjakut, afërsisht 55 % e magnezit ndodhet në trajtën e joneve të lira
Mg ²⁺, 30 % është e lidhur me proteinat (kryesisht me albuminat) dhe 15 % formon
komplekse me fosfatet (PO4 ³¯ citratet dhe anione të tjera.Ulja e magnezit në gjak
shkaktohet nga humbjet renale, çrregullimet gastrointestinale dhe disa trajtime
terapeutike.
Mungesa e magnezit në organizëm shkakton hiperngacmim neuromuskular,
çrregullime të ritmit kardiak, etj.
Hipermagnezemia shkaktohet nga pamjaftueshmëri veshkore, në anemitë hemolitike,
në terapinë e shtuar me antiacide, që përmbajnë magnez.Një ndër shenjat klinike të
hipermagnezemisë është depresioni neuromuskular.Magnezi është kofaktor metalik i
shumë enzimave dhe sistemeve enzimatike, duke përfshirë dhe enzimat, që varen nga
ATP (Adenozin trifosfati).
Magnezi ka disa funksione, ndër më të rëndësishmet përmendim:
• Pjesëmarrjen si aktivizues i disa enzimave;
• Sintezën e proteinave;
• Ka efekt mbi tonusin muskular dhe në SNQ (vlera të rritura të magnezit janë
përgjegjës për depresion nervor, ndërsa vlera të ulura të tij, shkaktojnë kriza
tetanike dhe konvulsione) (Elin, 1988; Fawcett et al., 1999).
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Ashtu si dhe kaliumi, magnezi është më i përqendruar në hapësirën brendaqelizore.
30 % e magnezit të marrë me anë të dietës absorbohet në nivelin intestinal, sikurse
dhe kalciumi.
70 % e magnezit plazmatik, domethënë pjesa e lirë (magnezi i jonizuar ose
kompleks),filtrohet në nivelin glomerular, reabsorbohet me shumicë në tubulin
proximal dhe më pas sekretohet në mënyrë aktive në nivelin e tubulit distal. Një
numër i madh studimesh kanë treguar që mungesa e Mg lidhet me çrregullimet e
kalciumit, fosfateve dhe kaliumit gjatë çrregullimeve kardiake sidomos në aritminë
ventrikulare e cila është rezistente ndaj mjekimit klasik (Fawcett et al., 1999;
Farrell,1984).
Aldosteroni dhe adrenokortik osteroidet lehtësojnë ekskretimin tubular të tij.
Ekskretimi urinar i magnezit varion nga 3.1-5.1 mMol/24h ose 75- 125 mg/24h, në
varësi të koncentrimit hematik dhe në disa raste dhe ritmit cirkadian (Greenway et
al.,1996).
Magnezi që gjendet në indin kockor, ndodhet në trajtë të kripërave komplekse me
fosfatin e kalciumit dhe joneve të tjera të pranishme.Rastet me hipermagnezemi
simptomatike takohen në mënyrë frekuente në pacientët që vuajnë nga insuficienca
renale.
Në rastet e tjera si: insufiçienca kortikale, hipotiroidizmi, diabeti i dekompensuar,
kemi mungesë të simptomave klinike të hipermagnezemisë. Për të vendosur
diagnozën e mungesës së magnezit, ndonjëherë është pothuajse e vështirë, duke ditur
faktin që sasia më e madhe e tij i përket hapësirës brendaqelizore dhe një fraksion fare
i vogël i këtij metali ndodhet në hapësirën intersticiale, kështu që magnezemia nuk
reflekton shpesh gjendjen e përgjithshme të këtij metali në organizëm.
Hipomagnezemia është rrjedhojë e marrjes së pamjaftueshme të magnezit me anë të
dietës (si psh në rastet e laktacionit të gjatë, pacientët në fazën post operatore) ose
absorbimit inadekuat (keqthithja, alkoolizmi, kequshqyerja, diarre e rëndë, etj) dhe në
fund në sëmundjet të tilla si: hiperaldosteronizmi, hiperparatiroidizmi, hipertiroidizmi,
acidoza diabetike, terapia me diuretikë (Milartet al.,1995).
Kohët e fundit studime të ndryshme kanë treguar që përqendrimi i magnezit ndryshon
në mënyrë sinjifikative në hepatitin alkolik, sëmundjet e veshkave, diabetin e sheqerit.
Magnezi në hapësirën vaskulare përfaqëson vetëm një fraksion të sasisë së magnezit,
që ndodhet në organizmin e njeriut.
Megjithatë matje e magnezit në serumin e gjakut, në krahasim me matjen e magnezit
brendaqelizor është më e thjeshtë dhe jep informacion të mjaftueshëm, për vlerësimin
e magnezit në gjendjen e tij në organizëm.

1.1.5 Hekuri
Hekuri është një mineral i rëndësishëm dietik që është i përfshirë në funksione të
ndryshme trupore, duke përfshirë transportin e oksigjenit në gjak.Kjo është thelbësore
në sigurimin e energjisë për jetën e përditshme.Normalisht njeriu ka nevojë për të
absorbuar vetëm një sasi të vogël të hekurit çdo ditë për të qëndruar i shëndetshëm.
Trupi depoziton hekurin në organe të ndryshme duke përfshirë edhe mëlçinë si organi
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më i rëndësishëm i akumulimit dhe metabolizmit të shumë substancave. Disa nga
rolet e shumta të hekurit përfshijnë:
•

Transportin e oksigjenit;

•

Ruajtjen e ngjyrës së kuqe të gjakut;

•

Funksionimi i sistemit imunitar; etj

Anemia është diagnostikuar si patologjia kryesore e shkaktuar nga mungesa e hekurit.
Efekte të tjera anësor përfshijnë të përziera, të vjella, kapsllëk dhe diarre. Megjithatë
kur hekuri akumulohet në sasi të mëdha në organizëm mund të shkaktojë sëmundje të
zemrës dhe disa lloje tumoresh.
Kërkesat e organizmit për hekur rriten në mënyrë të konsiderueshme gjatë
shtatzanisë.Hekuri ka rolin kryesor në prodhimin e hemoglobinës, proteina e qelizave
të kuqe të gjakut që bën transportimin e oksigjenit në qelizat e tjera.
Gjatë shtatzanisë, sasia e gjakut në organizëm rritet derisa femra ka pths 50% më
tepër se zakonisht,ndaj nevojitet më tepër hekur për të prodhuar hemoglobinën për
sasinë e shtuar të gjakut. Femrat shtatzana gjithashtu kanë nevojë për më tepër hekur
për rritjen e fetusit dhe placentës.Edhe pse fetusi është relativisht i mbrojtur nga
efektet që mund të shkaktojë mungesa e hekurit për shkak të rolit që kanë proteinat e
prodhuara nga placenta (Gambling et al.,1996), është evidentuar në shumë studime të
bëra që në tre mujorin e parë të shtatzanisë femra mund të ketë probleme me rezervat
e këtij elementi, për shkak të disa mekanizmave (Poulakka,1980, Colomer et
al.,1990).
Ekzistojnë të dhëna për lidhjen midis mungesës së hekurit dhe lindjes së
parakohëshme, lindja e një fëmije nën peshë, rrezikut të shkëputjes së placentës dhe
abortit spontan dhe hemoragjisë gjatë lindjes (Scholl&Hediger,1994, Cogswell et
al.,2003, Arnold et al.,2009).
Sipas literaturës vlerat normale të hekurit janë:
Tabela 1-2 Vlerat normale të hekurit tek njeriu.

Burra

65-176 mg / dL

Gra

50-170 mg / dL

Te sapolindurit

100-250 mg / dL

Femijet

50-120 mg / dL

Për fat të keq, pjesa më e madhe e femrave e fillojnë shtatzaninë pa rezerva të
mjaftueshme hekuri, dhe me rritjen e kërkesave të organizmit për këtë element,
veçanërisht në tremujorin e dytë dhe të tretë ato bëhen anemike.Mungesa e theksuar e
hekurit gjatë lindjes rrit vdekshmërinë maternale, foshnjore pre dhe perinatale.40% e
vdekjeve maternale pas lindjes lidhet me aneminë. Rreziku është edhe më i lartë nqs
femra:
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•

ka shqetësime me tretjen e ushqimeve dhe të vjella;

•

ka pasur dy ose tre shtatzani brënda një periudhe të shkurtër;

•

është shtatzanë me dy ose më tepër embrione;

•

ka një regjim ushqimor të varfër me hekur;

•

cikli i fundit menstrual ka qenë me shumë hemoragji (WHO,2001).

Për të minimizuar rrezikun e efekteve anësore që mund të shkaktojë mungesa e
hekurit gjatë shtatzanisë, Organizata Botërore e Shëndetit propozon një skemë për
suplementet ditore që duhet të marrin femrat shtatzana (WHO, 2012):
Tabela 1-3 Suplementet ditore që rekomandohet të marrin femrat shtatzana e
propozuar nga Organizata Botërore e Shëndetit (WHO,2012).

Suplementi

Hekur: 30–60 mg hekur thelbёsor

Shpeshtёsia

Njё suplement çdo ditё
Gjatё shtatzanisё marrja e dozave ditore tё hekurit duhet tё fillojё
sa mё shpejt tё jetё e mundur
Femra shtatzana adoleshente dhe të rritura

Kohёzgjatja
Kategoria

Shenim: 30 mg e hekurit thelbësor është e barabartë me 150 mg e ferro sulfate
heptahidrate, 90 mg ferro fumarat ose 250 mg ferro glukonate.

1.1.6 Plumbi
Plumbi është një metal toksik, përdorimi i gjerë i të cilit ka shkaktuar ndotjen e
mjedisit dhe probleme të shumta shëndetësore në shumë vende të botës. Kjo ka të bëjë
me akumulimet toksike që ndikojnë në organizmin e njeriut duke prekur sistemet:
neurologjike, hematologjike, gastrointestinale, kardiovaskulare, dhe veshkat. Fëmijët
janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj efekteve neuro-toksike të plumbit, dhe madje edhe
nivele relativisht të ulëta të ekspozimit mund të shkaktojë dëme serioze, në disa raste
të pakthyeshme neurologjike (IPCS, 1995; WHO, 2007).
Plumbi hyn në organizëm nëpërmjet sistemit të frymëmarrjes dhe tretjes, lidhet me
qelizat e kuqe të gjakutdhe depozitohet në mëlçi, veshka dhe për më tepër në
kockë.Ky element eleminohet nëpërmjet jashtqitjes dhe në sasi të vogla nëpërmjet
urinës. Toksifikimi më i zakonshem është ai kronik-profesional (punëtoret e fabrikave
që përmbajnë nivelet e larta plumbi, etj) ndotja urbane, ose nga pajisjet plumbi që
përdoret për transportin e ujit. Absorbimi i plumbit nga zorrët do të ulet në rastet e
mungesës së: Fe, Ca, Zn, Mg, P ose vitaminës D. Përdorimi i ndonjë prej
mikroelementeve të lart përmendur do të shërbejë si kundërhelm (antidot) në rastet e
intoksikimit me Pb. Edhe pse niveli i plumbit në gjak duhet të jetë<100 mg / L, ka
indikacione se një nivel i tillë është i dëmshëm për fëmijët në rritje. Të rriturit janë më
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pak të prekur nga simptoma neurologjike të shkaktuara nga Pb krahasuar me fëmijët,
por vlerat mbi 300 mg / L duhet të merren parasysh.
Fëmijët e vegjël thithin 4-5 herë më shumë plumb se sa të rriturit (përveç grave
shtatzana) dhe janë më të ndjeshëm ndaj efekteve negative të plumbit. Potenciali për
efektet negative të ekspozimit të plumbit është më i madh për fëmijët se sa për të
rriturit, sepse tek fëmijët:
1) depërtimi i plumbit për njësi të peshës trupore është më i lartë,
2) mund të thithin sasi më të madhe pluhuri,
3) absorbimi i Pb në traktin gastrointestinal është më i lartë ,
4) barriera gjak- tru nuk është ende e zhvilluar plotësisht,
5) efektet neurologjike ndodhin në nivele më të ulëta se sa tek të rriturit,
(WHO, in preparation).
Efekti më i rëndësishëm i plumbit tek fëmijët e vegjël është ai në sistemin nervor në
zhvillim.Efektet delikate mbi koefiçentin e inteligjencës (IQ), priten nga nivelet e
plumbit në gjak 5 mg/dL (50 mg / L), dhe efektet rriten gradualisht me rritjen e nivelit
të plumbit të akumuluar (IPCS, 1995).
Një përmbledhje e provave të fundit shkencore në vitin 2010 që tregojnë efektet
negative të Pb në nivele më të ulëta nuk japin indikacione për një kufi minimal kur ky
element fillon të japi efektet e para negative (IARC,2006). Ekspozimi ndaj plumbit ka
qenë gjithashtu i lidhur vazhdimisht dhe me çështjet epidemiologjike. Ekspozimi i
grave shtatzana në nivele të larta të plumbit mund të shkaktojë:
•
•
•
•
•

abort,
rrit vdekshmërinë foshnjore,
lindje të parakohshme,
peshë të ulët të lindjes,
keq formime të vogla fizike (WHO,2007).

1.1.7 Zinku
Zinku është një element gjurmë thelbësor dhe ka një sërë funksionesh në trupin e
njeriut si:
1) Komponim thelbësor bashkëveprues për më shumë se 300 enzimat e përfshira në
sintezën dhe metabolizmin e karbohidrateve, lipideve, proteinave, acideve nukleike
dhe lëndësh të tjera ushqyese;
2) Stabilizon komponentët qelizor dhe membranat, ndaj është mjaft i rëndësishem për
strukturën dhe integritetin e qelizave dhe organeve;
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3) Element i domosdoshëm për ndarjen qelizore dhe i nevojshëm për rritjen dhe
zhvillimin normal gjatë shtatzanisë, fëmijërisë dhe adoleshencës, etj.
Zinku gjendet në të gjitha indet e trupit dhe lëngjeve dhe përmbajtja totale e zinkut në
trup është llogaritur në 2 g (30 mMol) (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 2002).
Agjencia e Standarte e Ushqimit dhe Departamenti i Shëndetësisë në Mbretërinë e
Bashkuar këshillojnë se marrja e zinkut nuk duhet të kalojë 25 mg në ditë (Beattie
JH., 2012).
Mungesa e zinkut mund të shkaktohet nga:
1) Dietë jo e ekuilibruar;
2) Sëmundjet gastrointestinale duke përfshirë kolitin ulçeroz, sëmundja Crohn,
sindromi i zorrës së shkurtër dhe diarre kronike;
3) Sëmundje kronike të mëlçisë;
4) Sëmundje kronike të veshkave;
5) Alkoolizmi (ul absorbimin e zinkut dhe rrit sekretimin e zinkut nëpërmjet urinës);
6) Sëmundja qelizore Sickle;
7) Diabeti;
8) Shtatzania dhe ushqyerja me gji;
9) Dieta vegjetariane;
10) Njerëzit që marrin sasi të mëdha suplemente të hekurit (hekuri mund të ndërhyjë
në absorbimin e zinkut në organizëm) (National Institutes of Health, 2013).

1.1.8 Bakri
Bakri është një prej shumë joneve metalike që janë të nevojshme për funksionet
thelbësore të trupit, por janë toksike në sasi të mëdha. Bakri është një metal gjurmë i
pranishëm në të gjitha indet dhe është i nevojshëm për:
frymëmarrjen qelizore,
aminimin e peptideve,
biosintezën e neuro- transmetuesve,
formimin e pigmentit,
fortësinë e indit lidhor.
Bakri është një kofaktor për enzima të shumta dhe luan një rol të rëndësishëm në
zhvillimin e sistemit nervor qendror; në përqendrime të ulëta ai mund të shkaktojë një
zhvillimin jo të plotë, ndërsa në sasi të mëdha mund të jetë i dëmshëm (Brommer F.,
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Coburn JW.,1981; Cox DW, Moore SDP., 2002). Çrregullime të shumta nervore te
njerëzit shkaktohen pikërisht nga mangësi në transportin e bakrit dhe në ndërveprimet
jo normale bakër-protein. Kjo është një dëshmi e rëndësisë kritike të këtij metali
gjurmë për zhvillimin e duhur nervor dhe funksionet neurologjike. Bakri është i
përfshirë në funksionet e disa “cupro-enzime” që janë thelbësore për jetën (Madsen E,
Gitlin JD, 2007).
Bakri luan një rol të rëndësishëm në mobilizimin e hekurit tek plazma nga
depozitimet e indeve (Goel, R.&Misra, P. K.,1982) dhe jane bërë studime ku mungesa
e bakrit gjatë zhvillimit embrional dhe fetusit shkakton anomali të shumta strukturore
dhe biokimike. Është raportuar se më shumë se 50% e konceptimit njerëzor nuk
arrijnë të implantohen dhe rreth 30% të atyre të implantuar, nuk arrijnë afatin për
shkak të mungesës të bakrit (Raman, L.&Leela, J.,1992; Ebbs JH et al., 1984).

1.1.9 Litiumi
Litiumi përdoret si mjekim psikiatrik.Një numër i madh kripërash të litiumit përdoren
në trajtimin e çrregullimeve bipolare, sepse ato kanë një rol të rëndësishëm në kurimin
e depresionit veçanërisht e manive: akute dhe kronike.Si një stabilizues i humorit,
litiumi është më efektiv nëparandalimin e manive sesa depresionit, ai gjithashtu ul
rrezikun për vetvrasje tek personat me çrregullime bipolare(Baldessarini Ross J et al.,
2006).Në rastin e çrregullimeve unipolare, litiumi mund të përdoret si plotësues i
antidepresantëve të tjerë.
Pasi gëlltitet , litiumi shpërndahet gjerësisht në sistemin nervor qëndror dhe
ndërvepron me një numër të madh neuro-transmetuesish dhe receptorësh, duke
pakësuar çlirimin e norepinefrinës (noradrenalinës) dhe duke rritur sintezën e
serotoninës (Brunton L et al., 2010). Mekanizmi specifik biokimik i veprimit të
litiumit në manitë (fiksimet) është ende i panjohur.Litiumi fillimisht përdorej për
çrregullime bipolare.Ai përdoret shpesh herë kur trajtimet e tjera rezultojnë jo efektive
në praninë e kushteve të tjera,që përfshijnë depresion të rëndë, skicofreni dhe disa
çrregullime psikiatrike tek fëmijët (ASHSP, 2013).
Studimet kanë treguar që tek personat që vuajnë nga çrregullimet bipolare reduktojnë
rrezikun për vetvrasje (Cipriani A et al., 2013; Müller-Oerlinghausen et al.,2003;
Kovacsics et al., 2009).Vlera të larta të litiumit natyror në ujin e pijshëm kanë
rezultuar me përqindje të ulët vetvrasje në popullatën e marrë në studim (Ohgami H et
al., 2009; Gonzalez R et al.,2008; Kapusta ND et al., 2011). Femrat që trajtohen me
litium, nqs nisin një shtatzani duhet të jenë nën kontrollin e vazhdueshëm të mjekut.
Disa studime tregojnë që përdorimi i litiumit në tre mujorin e parë të shtatzanisë mund
të rrisi rrezikun për defekte në zemër të fetusit: anomalia Ebstein. Kjo është një
anomali që ka të bëjë me vendosjen anormale të njërës prej valvulave kardiake që
kontrollon rrjedhjen e gjakut. Ky defekt i rrallë kardiak mund të rrezikojë dhe jetën.
Studimet tregojnë që mundësia e një anomalie të tillë tek fetusi si rezultat i ekspozimit
ndaj litiumit është 1-5%. Deri tani nuk janë evidentuar defekte të tjera në lindje si
rezultat i përdorimit të litiumit gjatë shtatzanisë, gjithmonë nën kontrollin rigoroz
mjekësor.
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1.1.10 Mangani
Mangani bën pjesë në grupin e mineraleve gjurmë që merret në sasi të vogla nga dieta
jonё e përditshme. Në vitin 1930,studiues zbuluan se trupi i njeriut ka nevojё çdo ditё
pёr sasi tё vogla mangani pёr tё kryer funksionet e tij jetёsore. Qё prej asaj kohe u
pёrcaktua qё çdo i rritur pёrmban nё trupin e tij 15 – 20 mg mangan tё
depozituar.Funksionet kryesore qё luan mangani nё shёndetin e njeriut janё:
1) Ndёrtimi i kockave
Nga studimet qё janё bёrё tek kafshët, njё konsum shumë i ulët i
manganit,ёshtё i lidhur me formimin e kockave të dobta. Ky fenomen
mendohet të jetë shkaku i rolit qё ai ka nё formimine matricёs sё proteinave që
mbajnё tё lidhura minerale tё tilla si kalciumi. Nё SHBA dietat priren tё kenё
pёrmbajtje tё larta tё manganit, si njё element i nevojshëm në parandalimin
ose trajtimin e osteoporosёs (Price CTet al.,2012).
2) Shёndeti i lёkurёs
Mangani është një bashkë-faktor i nevojshëm për një enzimë të quajtur
prolidazё, e cila është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit si një
komponent strukturor i lëkurës.Ky rol i manganit në prodhimin e kolagjenit
bën që ky tё jetё nje mineral i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës. Përveç
rolit të saj në prodhimin e kolagjenit, mangani gjithashtu funksionon si një
antioksidant nё qelizat e lёkurёs dhe lloje të tjera të qelizave.Ai ndihmon nё
mbrojten e lëkurës ndaj dëmtimeve qё vijnё si pasojё e oksigjenit ose
rrezatimit ultravjollcë (UV).
Në një studim të kryer tek njerezit që merrnin sasi të pamjaftueshme mangani
në dietat e përditshme, u evidentua që ishin më të predispozuar që të kishin
skuqje të lëkurës dhe me marrjen e suplementeve që përmbajnë këtë metal
skuqja largohej. Por ky studim ka nxjerr në pah se mungesa e manganit
ndonjëherë mund të manifestohet me probleme të lëkurës, duke përfshirë
skuqjen (Treiber Net al., 2012).
3) Kontrolli i sheqerit ne gjak
Mangani është i nevojshëm për të ndihmuar enzimat në një proces të quajtur
glukogjeneza.Glukogjeneza është termi shkencor për konvertimin e
substancave si aminoacidet organike në sheqer. Qelizat tona në mënyrë te
vazhdueshme marrin pjesë në këtë proces, dhe disa nga enzimat e përfshira (si
PEPCK, ose fosfoenolpiruvat karboksi kinaza) kërkojnë mangan të
funksionojnë siç duhet.Shkencëtarët ende nuk janë të sigurt për lidhjen që
ekziston midis diabetit dhe përqendrimit të manganit në gjak tek njeriu. Në
studimet që janë bërë tek kafshët, dietat e varfëra me mangan çojnë në nivele
të larta të sheqerit në gjak të ngjashme me ato që shihen te diabetikët. Nëse kjo
është e vërtetë tek njerëzit akoma nuk është vertetuar plotësisht (Lee BK, Kim
Y, 2008).
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4) Roli mbrojtes ndaj dëmtimeve nga radikalet e lira.
Siç u përmend më lart, mangani është një bashkë-faktor për një enzimë të
quajtur dismutazë superoksid mangani (MnSOD), e cila është një antioksidant
i fuqishëm që lidhet me mbrojtjen kundër dëmtimit të radikaleve te lira. Dieta
të varfëra me mangan janë të lidhura me situata ku rezultojnë dëmtime nga
radikalet e lira,duke shkaktuar probleme të lëkurës dhe astmë, etj (Patel BDet
al., 2006).
Sa i përket lidhjes së manganit me minerale te tjera,në disa studime që janë bërë te
kafshët është parë që mungesa e hekurit mund të shoqërohet me rritjen e absorbimit të
manganit. Studime sa i përket kësaj lidhje tek njeriu janë bërë tek fëmijët që kanë
mungesë hekuri dhe është konstatuar që ato kanë nivele të larta të manganit në gjak
(Smith E A et al.,2013). Kalciumi dhe magneziumi gjithashtu mund të konkurojnë me
manganin në absorbim, edhe pse kjo nuk raportohet si shkaku kryesor i mungesës së
manganit në organizëm.

1.1.11 Kromi
Kromi është nje mineral që ndodhet në sasi të vogla (1-2 µg ose më pak) tek: perimet,
frutat, drithërat, bishtajoret, arrat / farat, peshqit, mishi dhe qumështi. Ai merr pjesë në
një sërë procesesh jetësore në organizmin e njeriut, ku më i rëndësishmi është
kontrolli i sheqerit në gjak.
Roli që luan kromi si kontrollues i sheqerit në gjak lidhet me një substancë me
përmbajtje kromi që ka një peshë të ulët molekulare: LMWCr që ndryshe njihet me
emrin kromodulin. Kjo substancë vendoset pranë insulinës, një hormon kryesor që
kontrollon sheqerin në gjak,dhe ndërvepron me pjesën e jashtme të qelizës. Roli i saj
është të përforcojë sinjalin që jep insulina, duke transportuar më shpejt sheqerin nëpër
qeliza pas vakteve (Hua Yet al.,2012). Në studime të shumta që janë bërë, është
evidentuar që njerëzit me mungesë kromi kishin nivele të larta të sheqerit në gjak dhe
marrja e suplementeve të këtij minerali e çonte pacientin drejt vlerave normale të
glicemisë (Cefalu WT, Hu FB, 2004). Meqenëse kromi ndodhet në ushqimet që ne
konsumojmë në sasi shumë të vogla, studiuesit janë në perpjekje të vazhdueshme për
të gjetur sasinë e nevojshme të kromit që njeriu duhet të marr çdo ditë, në mënyrë që
të ketë përqendrime normale të këtij minerali në organizëm.
Brokoli listohet si ushqimi me përmbajtje më të lartë të kromit. Në vitin 2001,
Akademia Kombëtare e Shkencave publikoi dozat referuese ditore për kromin
(Dietary Reference intakes- DIR) siç paraqiten mëposhtë:
0-6 muajsh: 0.2 µg/ditë
6 muajsh-1 vjeç: 5.5 µg/ditë
1-3 vjeç: 11 µg/ditë
4-8 vjeç: 15 µg/ditë
9-13 vjeç, Femra: 21 µg/ditë
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9-13 vjeç, Meshkuj, 25 µg/ditë
14-18 vjeç, Femra: 24 µg/ditë
14-18 vjeç, Meshkuj: 35 µg/ditë
19-50 vjeç, Femra: 25 µg/ditë
19-50 vjeç, Meshkuj: 35 µg/ditë
51+ vjeç, Femra: 20 µg/ditë
51+ vjeç, Meshkuj: 30 µg/ditë
Femra shtatzana, 14-18 vjeç: 29 µg/ditë
Femrashtatzana, 19+ vjeç: 30 µg/ditë
Femra gjatë laktacionit , 14-18 vjeç: 44 µg/ditë
Femra gjatë laktacionit, 19+ vjeç: 45 µg/ditë
(Thor MY, Harnack L, King D, et al., 2011)
Mungesa e kromit në organizmin tonë mund të shkaktojë një nga këto sëmundje:
1. Diabet i tipit 2
2. Sindroma metabolike (një grup i anomalive biokimike dhe fiziologjike që
lidhen me zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit tip 2)
(Davies S, McLaren-Howard J, Hunnisett A, et al., 1997)
3. Nivele të larta të kolesterolit në gjak.

1.1.12 Nikeli
Përthithja: Nikeli është një element që mendohet se luan një rol në proceset
fiziologjike si një bashkë-faktor në absorbimin e hekurit nga zorrët. Ndërveprimi i
hekurit me nikelin ndodh vetëm në kushte të caktuara. Në eksperimente që janë bërë
te kavjet është evidentuar që nikeli rrit absorbimin e hekurit në rastet e defiçencës së
këtij metali vetëm kur ai ndodhet në trajtë ferrike, nqs hekuri ndodhet si përzierje e
sulfateve ferrore dhe ferrike (60% ferrik dhe 40% ferror) nikeli nuk ka asnjë lloj
ndikimi (Nielsen FH, 1980). Në studime afat-shkurtra dhe afat-gjata, ku kafshëve u
janë dhënë kripëra të ndryshme të nikelit, është parë që ai depozitohet kryesisht në
veshka. Përqëndrimet relative të nikelit të radhitura sipas shkallës së akumulimit janë:
veshkat>mushkëritë>mëlçia>zemra>testikujt (Ambrose AM, 1976, Dieter MP,1988).
Administrimi oral i Ni dy valent shihet se akumulohet më tepër në palcën kurrizore
sesa në trurin e vogël ose lobin frontal (Borg K et al.,1989). Absorbimi nga
mushkëritë përbën rrezikun kryesor të toksifikimit nga Ni.
Ni mund të absorbohet në trajtën e joneve të tretshme Ni⁺², ndërsa komponimet e
tretshme të tij mund të fagocitohen në masë më të vogël. Forma kimike e këtij
elementi dhe pjesa e depozitueshme e tij (të cilat përcaktohen nga madhësia, forma,
dendsiteti dhe ngarkesa elektrike e grimcave të nikelit) në mushkëri do të përcaktojnë
shkallën e përthithjes (ATSDR, 1988). Nikeli mund të largohet nga trakti respirator
nëpërmjet transportit “mucociliar” që realizohet nga materiale që ndodhen në hyrje të
traktit gastrointestinal. Nikeli absorbohet në sasi të vogla nga trakti gastrointestinal
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por marrja në sasi të mëdha nëpërmjet ushqimit dhe ujit të pijshëm përbëjnë rrugët
kryesore të akumulimit të këtij metali dhe komponimeve të tij (Goyer R, 1991;
Coogan TP,1989). Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) (1986), raporton që
njerëzit dhe kafshët thithin rreth 1-10 % të nikelit nga dieta e përditshme (EPA, 1986).
Studimet farmako-kinetike tek njerëzit tregojnë se nikeli përthithet përmes
mushkërive (Bennett BG, 1984; Grandjean P, 1984; Sunderman FW Jr et al., 1991),
traktit gastrointestinal (Nielsen NH et al., 1999; Patriarca M et al.,1997; Sunderman
FW Jr, 1989), dhe lëkurës (Fullerton A et al.,1986; Norgaard O, 1955). Pas përthithjes
nga mushkëritë dhe traktit gastrointestinal, nikeli nxirret jashtë nëpërmjet urinës
(Bernacki EJ et al., 1978; Elias Z et al.,1989; Angerer J et al., 1990)
Shpërndarja: Përqendrime të rritura të nikelit janë gjetur në mushkëri, hundë, mëlçi
dhe veshkat e punëtorëve të fabrikave të nikelit (Kollmeier H, Seemann JW, Muller
KM, 1987; Raithel HJ et al., 1988; Andersen I & Svenes KB, 1989). Të dhënat e
përftuara nga studimet e kryera tek kafshët tregojnë që grimca të nikelit mbeten në
mushkëri në trajtën e oksidit të nikelit, ose mund të riabsorbohen dhe më pas të dalin
jashtë organizmit nëpërmjet urinës në trajtën e sulfateve. Nikeli është i njohur për
lidhjet e veçanta që krijon me proteina dhe / ose amino acide në serumin e gjakut dhe
placentë . Këto ligande janë të rëndësishme në transportin dhe shpërndarjen e nikelit
në trup.
Metabolizmi: Nikel nuk shkatërrohet në trup , por merr forma kimike të ndryshme.
Metabolizmi i nikelit shihet në tendencën e tij për të formuar ligande dhe transportin e
tij në të gjithë trupin.Pjesa më e madhe e toksicitetit të nikelit mund të lidhet me
ndërhyrjen e tij në proceset fiziologjike të manganit, zinkut, kalciumit dhe magnezit
(Coogan TP,1989). Disa sëmundje të tilla si infarkti i miokardit, goditjet akute ose
djegiet janë të lidhura me ndryshime në transportin dhe përqendrimin e tij në serumin
e gjakut (ATSDR, 1988).
Sekretimi: Tek njerëzit pjesa më e madhe e nikelit të marrë nuk absorbohet dhe
eleminohet nëpërmjet feçes. Pjesa e absorbuar nga trakti gastrointestinal del jashtë
nëpërmjet urinës dhe kjo lidhet me peshën e vogël molekulare të komplekseve që
përmbajnë aminoacide. Gjithashtu ky element tek njerëzit mund të eleminohet
nëpërmjet djersës dhe qumështit (Sunderman FW Jr et al., 1991). Raportohet se sasia
e nikelit që nxirret jashtë nëpërmjet fekaleve eshte 100 herë më e madhe se ajo
nëpërmjet urinës. Sunderman raporton se sasia e nikelit urinar te personat adult të
paekspozuar është 0.4-6.0g/L, ndërsa tek punëtorët e ekspozuar ndaj nikelit dhe
komponimeve të tij kjo vlerë arrin në 400g/L (Sunderman FW Jr et al., 1991;
Sunderman FW Jr et al.,1986; Sunderman FW Jr 2 et al.,1986).
Vlerësimi i rrezikut shëndetësor të Ni: Organizata Botërore e Shëndetit ka vlerësuar 5
substanca më të rrezikshme për shëndetin e njeriut: Ni pluhur, sulfat Ni, klorur Ni,
karbonat Ni dhe Nitrat Ni. Në trajtë pluhuri (T; R 48-23) kjo substancë bën pjesë në
grupin që është përgjegjës për toksicitetin kronik të mjedisit. NiSO4, NiCl2, NiCO3
dhe NiNO3 klasifikohen në kancerogjen të klasit të I (nga inhalimi), substanca toksike
riprodhuese të klasit II (mund të shkaktojnë dëmtime në embrion) dhe substanca
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toksike kronike (T; R 48-23). Nqs përmasat e Ni pudër kanë vlera më të vogla se
0.1mm, klasifikohet si T; R 52-53( të dëmshme për mjedisin ujor).

1.2. MATERIALI BIOLOGJIK PËR PËRCAKTIMIN E
MIKROELEMENTEVE.

1.2.1 Serumi i gjakut
Matja e përqendrimit të mikroelementeve dhe elektroliteve mund të realizohet me
materiale të ndryshme biologjike të marra nga organizmi i njeriut. Materialet
biologjike më të përdorshme të organizmit për analiza biokimike, janë lëngjet
biologjike të organizmit. Lëngjet biologjike më të përdorura janë:
•

Serumi i gjakut

•

Plazma e gjakut

•

Gjaku integral

•

Urina

•

Lëngu trunoshpinor

•

Transudatet dhe eksudatet

Marrja korrekte e materialit biologjike për analiza biokimike, në rastin tonë për
matjen e përqendrimit të metaleve gjurmë, është një nga elementet kryesorë
preanalitik. Kjo është e lidhur drejtpërdrejtë me korrektësinë dhe saktësinë e rezultatit
që do përftohet. Çdo marrje apo përpunim i gabuar i materialit biologjik do të çojë në
rezultate të gabuara jo reale. (Buzo, 1993; Ising et al., 1995; Leskoviku et al., 1982)

Figura1-1 Ndryshimet midis plazmës së gjakut dhe serumit të gjakut.
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1.2.2 Procedura e marrjes së gjakut

Figura1-2 Procesi i marrjes së gjakut.
Procedura e marrjes së gjakut kalon nëpër këto stade:
•

Kërkohet pacientit të mbaje krahun e shtrirë dhe vendoset zhguti mbi vendin
ku do të kryhet venopunksioni.

•

Ndërkohë që pacienti e mban grushtin e mbledhur, lokalizohet vena më e
dukshme dhe me madhësi më të përshtatshme.

•

Dizinfektohet vendi ku do të bëhet shpimi me gjilpërë, me një garzë ose
pambuk me alkool.

•

Futet gjilpëra ngadalë (që të shmanget traumatizimi i venës ose çarja e saj) në
këndin 30° ose me pak, me planin e shtrirë të krahut.

•

Sapo gjaku fillon të rrjedhë lirshëm, hiqet zhguti (në mënyrë që të shmanget
një hematoma e mundshme), dhe merret pa sforcim sasia që duhet për analize.

•

Tërhiqet gjilpëra butësisht dhe aplikohet një shtypje të lehtë në vendin me një
garzë të pastër ose pambuk të thatë (WHO,2010).
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1.3 APLIKIME TË ANALIZËS INSTRUMENTALE NË PËRCAKTIMIN
E MIKROELEMENTEVE.

1.3.1 Njohuri bazë
Rrezatimi elektromagnetik ka natyrë të dyfishtë:
Valore
Grimcore
Sipas teorisë valore, çdo rrezatim elektromagnetik mund të konsiderohet i përbërë
nga një fushë elektrike alternative dhe një fushë magnetike alternative në
hapësirë.Vetitë valore të rrezatimit mund të paraqiten me anë të vektorëve të tensionit
të fushës elektrike E dhe asaj magnetike H, të cilat janë sinusoidale dhe pingul me
njëri-tjetrin dhe me drejtimin e përhapjes së valës elektromagnetike siç është paraqitur
në figurën e mëposhtme.

Figura1-3 Skema e përhapjes së rrezatimit elektromagnetik
Parametrat që karakterizojnë rrezatimet elektromagnetike si valë janë: frekuenca ν,
gjatësia e valës λ, shpejtësia e përhapjes së valës V dhe amplituda A. Ndërmjet këtyre
parametrave vlejnë lidhjet:

V= νλν= V/λ= c / ηλ
ku:c shpejtësia e përhapjes së dritës dhe η treguesi i thyerjes së mjedisit.
Rrezatimi elektromagnetik përhapet në hapësirë më shpejtësinë C = 300,000 Km/sek.
Kjo shpejtësi, që quhet ndryshe dhe shpejtësia e dritës, është e pandryshueshme,
pavarësisht nga natyra e rrezatimit elektromagnetik.
Largësia midis 2 maksimumeve të njëpasnjëshme të lëkundjes sinusoidale quhet
gjatësi vale dhe shënohet simbolikisht me germën λ. Gjatësia e valës λ është ajo
madhësi fizike, që përcakton natyrën e rrezatimit elektromagnetik. Njësia e saj matëse
është nanometri, nm.
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Koha, gjatë së cilës vala elektromagnetike sinusoidale realizon 2 maksimume të
njëpasnjëshme, quhet periodë e rrezatimit elektromagnetik dhe simbolikisht shënohet
me T.
Lidhja që ekziston midis gjatësisë së valës dhe periodës së rrezatimit elektromagnetik
është:

λ= C *T
Frekuenca shpreh nr e lëkundjeve elektromagnetike gjatë periodës T dhe shënohet me
ν. Ajo kosiderohet si karakteristikë e vërtetë e rrezatimit elektromagnetik, sepse në
dallim nga gjatësia e valës dhe shpejtësia, të cilat varen nga natyra e mjedisit nëpër të
cilin kalon rrezatimi, frekuenca varet vetëm nga burimi dhe mbetet e pandryshuar kur
rrezatimi kalon nëpër mjedise me tregues thyerjeje të ndryshëm.
Lidhja matematike midis periodës së rrezatimit dhe shpeshtësisë (frekuencës) së tij
është :

ν= 1 / T
Modeli valor i rrezatimit elektromagnetik nuk mund të shpjegojë dukuri të tilla, si
absorbimi dhe emisioni i rrezatimit. Për të shpjeguar këto dukuri pranojmë modelin
kuantik të rrezatimit elektromagnetik.
Sipas teorisë kuantike, rrezatimi elektromagnetik konsiderohet si një tufë grimcash
diskrete që quhen fotone, të cilat zotërojnë energji në përjestim të drejtë me
frekuencën e rrezatimit dhe që lëvizin me shpejtësinë e dritës.
Lidhja ndërmjet energjisë së rrezatimit dhe parametrave valore të tij jepet nga formula
e Plankut (1900):

E = h ν= hc/ λ=hc ν
Kjo do të thotë, që sa më e vogël të jetë gjatësia e valës së rrezatimit elektromagnetik,
aq më e madhe është energjia e kuantit të rrezatimit.
Për sa i përket h, ajo përfaqëson konstanten e Plankut, që është e barabartë me
6.6256 x 10-27 erg-sek dhe vlera e saj nuk ka asnjë lidhje me gjatësinë e valës së
rrezatimit elektromagnetik.
Tipa të ndryshëm të rrezatimeve elektromagnetike dallohen nga parametrat valore ose
nga nivelet energjetike të tyre. Zonat spektrale karakterizohen nga vlerat e ndryshme
të frekuencës, gjatësisë së valës, numrit valor dhe energjisë së rrezatimeve. Por zonat
spektrale dallohen edhe nga tipat e ndryshme të kalimeve kuantike që pësojnë grimcat
e lëndës gjatë bashkëveprimeve me rrezatimet.
Në zonat e ndryshme spektrale përdoren teknika spektroskopike të ndryshme:
Zona e radiovalëve - Spektroskopia e rezonancës magnetike
Zona e mikrovalëve - Spektroskopia e mikrovalëve dhe ajo e rezonancës së
spinit elektronik.
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Zona infra e kuqe (780nm në 3000nm) - Spektroskopia IK.
Zona e dukshme (VIS=380nm-780nm) dhe ultravjollcë (UV=200nm-380nm)
Spektrometria UV-VIS.
Zona e rrezeve X – Teknikat analitike me rreze X. (Alqi Cullaj, 2007).

Figura 1-4 Zona spektrale e rrezatimit elektromagnetik dhe proceset molekulare
që ndodhin në secilën zonë gjatë absorbimit të rrezatimit.

Rrezatimi elektromagnetik bashkëvepron me lëndën (materien) dhe ky
bashkëveprim manifestohet në trajtën e tre dukurive (fenomeneve).
Reflektimi i rrezatimit elektromagnetik. Mbas bashkëveprimit të këtij
rrezatimi me lëndën, një pjesë e rrezatimit reflektohet duke dhënë spektrin e
reflektimit. Dukuria e reflektimit në biokiminë mjekësore, gjen zbatim në
metodikat e kimisë së thatë (dry chemistry);
Absorbimi (përthithja) e rrezatimit elektromagnetik. Një tretësirë e ngjyrosur
përmban makromolekula. Gjatë kalimit të rrezatimit elektromagnetik, nëpër
një tretësirë të tillë, një pjesë e kuanteve të rrezatimit, përplasen me
makromolekulat dhe përthithen prej tyre. Kjo do të thotë, që rrezatimi
elektromagnetik, që përshkon tretësirën e ngjyrosur, humbet një pjesë të
energjisë së tij. Ky është thelbi i dukurisë fizike të absorbimit;

Transmisioni i rrezatimit elektromagnetik. Kjo dukuri ndodh në ato raste, kur
gjatë kalimit të rrezatimit elektromagnetik, nëpër një tretësirë të ngjyrosur apo
material transparent, nuk ndodh asnjë bashkëveprim midis kuanteve të
rrezatimit dhe molekulave apo makromolekulave të tretësirës. Kjo do të thotë
që energjia dhe intensiteti i rrezatimit elektromagnetik, nuk ndryshon. Ky
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është thelbi i dukurisë fizike të transmisionit (Leskoviku et al., 1982; Goxharaj
et al., 2012).
Absorbimi dhe emisioni i rrezatimit elektromagnetik bëhen në mënyrë të përzgjedhur
në gjatësi vale që janë karakteristike e atomit ose e molekulës. Nivelet energjetike në
atomet, molekulat dhe jonet janë diskrete , kuantike dhe në numër të kufizuar.
Energjia e rrezatimit që absorbohet ose emëtohet nga grimca, duhet të jetë e barabartë
me ndryshimin e energjive ndërmjet dy niveleve kuantike në të cilat mund të
kalojëgrimca.Pra absorbohen ose emëtohen vetëm ato rrezatime elektromagnetike për
të cilat vlen kushti:

ku: Ej dhe Ei janë nivelet energjetike të grimcës përkatësisht pas dhe para bashkëveprimit me rrezatimin.
Absorbimi i rrezatimit elektromagnetik ndodh kur atomet ose molekulat kalojnë nga
një gjëndje me nivel energjetik më të ulët në një gjëndje me energji më të lartë, ose siç
quhet ndryshe, gjëndje e eksituar.Ky proces paraqitet me:

X + hνX*
X* + nxehtësi

X* (Absorbimi i rrezatimit)
X (Kthimi në gjëndjen bazë)

Spektrat e absorbimit janë karakteristikë e lëndës, por forma e spektrit të një lënde
varet dhe nga gjëndja fizike e saj dhe vetitë e mjedisit ku ndodhet lënda. Spektrat e
absorbimit të atomeve janë spektra diskrete, mjaft karakteristikë.
Spektrat e absorbimit të molekulave janë spektra shiritorë ose të kodensuar.
Emisioni i rrezatimit elektromagnetik ndodh kur atomet ose molekulat kalojnë nga një
gjendje energjetike e eksituar në një gjendje me energji më të ulët nëpërmjet lëshimit
(emisionit) të energjisë në formën e fotoneve (rrezatimeve elektromagnetike).
Ky proces paraqitet me:

X+ energji eksituese
X*

X* (eksitimi i grimcës)

X + hν (emisioni i rrezatimit)

Spektrat e emisionit mund të jenë diskrete, shiritore dhe të vazhduar.
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1.3.2 Ligji i Lambert- Beer.(Ligji bazë i absorbimit të rrezatimit)
Ligji i Lambert-Beer shpreh lidhjen ndërmjet shkallës së absorbimit të rrezatimit dhe
përqendrimit të grimcave absorbuese në mjedis. Ai është bazë për analizat sasiore me
metodat fotometrike.

A=

log (I/Io) =ε C l =

log T

ku:
Io- Intensiteti i rrezatimit në hyrje të tretësirës absorbuese;
I – Intensiteti i rrezatimit në dalje (pas absorbimit);
C –Përqendrimi në Mol/L i tretësirës absorbuese;
l – Gjatësia e rrugës së dritës nëpër tretësirën absorbuese;
A –Absorbanca;

ε– Koefiçienti molar i absorbimit ose Absorbueshmeria molare, vlera e të cilit është
masë e ndjeshmërisë së metodës ε = dA/dC . Absorbueshmeria molare është veti
karakteristike e lëndës në tretësirën e dhënë dhe vlerat e tij varen vetëm nga gjatësia e
valës së rrezatimit absorbues.
T – Përshkueshmëri ose Transmitancë, shpreh pjesën e rrezatimit që nuk është
absorbuar. Kjo madhësi mund të shprehet në përqindje: T=(I/Io)100% .

Figura 1-5 Forma e varësisë së raportit T=(I/Io)100% dhe A ndaj Përqendrimit
(ose trashësisë së shtresës absorbuese).
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Ashtu siç shihet nga fig. 1-5, mqn vlerat e I mund të ndryshojnë nga Io deri ne 0,
atëherë vlerat e përshkueshmërisë ose transmitancës T do të variojnë përkatësisht nga
(ose 100%) në zero (ose 0%) dhe vlerat e absorbancës A do të variojnë nga zero në
infinit.
Analiza e formulës së ligjit të Lambert-Beer dëshmon qartë, që absorbanca
(përthithja) është në përpjesëtim të drejtë me përqendrimin e substancës, që analizohet
(Alqi Cullaj, 2007).

1.3.3. Spektrofotometria e Absorbimit Atomik, AAS
Spektrofotometria e Absorbimit Atomik përdoret në laboratorët mjekësore për të
përcaktuar mikroelementet në lëngjet biologjike.Në të njëjtën kohë ajo përdoret dhe si
metodë etalon, për të përcaktuar elektrolitët në gjak dhe në urinë (Marshall, 1998).
Në laboratorët mjekësorë, me këtë metodë, më shpesh matet kalciumi dhe
magnezi.Spektrofotometria e absorbimit atomik bazohet në absorbimin e rrezatimeve
elektromagnetike nga atome të paeksituara (neutrale), të pranishëm në flakën
stekiometrike. Rrezatimi elektromagnetik konsiston nga një rrezatim elektromagnetik
specifik, me gjatësi vale rigorozisht të përcaktuar.
Kjo metodë bazohet në parimin e Kirhof. Sipas këtij ligji, çdo element kimik është në
gjendje të absorbojë atë rrezatim elektromagnetik, të cilin ai mund ta rrezatojë, gjatë
ngacmimit të atomeve të tij, me energji të jashtme.
Rrezatimet elektromagnetike, në metodën e absorbimit atomik prodhohen, nga disa
pajisje të posaçme, që quhen llampa me katodë të zgavërt.Kationet dyvalentë që
ndodhen në flakë, në gjendje të jonizuar, kapin elektrone, që ndodhen në gazet, që
reduktohen në flakë dhe kalojnë në atome neutrale, me energji minimale, bazale.
Në metodën e spektrofotometrisë me absorbim atomik,fillimisht mostra e lëngshme
pulverizohet në flakë dhe aty formohen atome neutrale. Rrezatimet elektromagnetike
të prodhuara nga llampa me katodë të zgavërt, fokusohen dhe kalojnë nëpërmjet
flakës, që përmban atomet neutrale. Atomet në gjendje neutrale absorbojnë energjinë
elektromagnetike të rrezatimit, nga llamba me katodë të zgavërt, duke shkaktuar
tranzicion elektronik, nga gjendja neutrale, në gjendjen e eksituar.
Rrezatimet elektromagnetike të transmituara (që kanë përshkuar bashkësinë e
atomeve neutrale të pranishëm në flakë), të cilët nuk janë absorbuar nga atomet
neutrale, arrijnë në sistemin e monokromatizimit.Monokromatori lejon të kalojë
vetëm një sinjal rrezatimi të pastër dhe fotodedektori regjistron një ulje të intensitetit
të dritës, që vjen nga rrezja me katodë të zgavërt.
Ulja e intensitetit të rrezatimit të prodhuar nga llampa me katodë të zgavërt është në
përpjesëtim të drejtë me përqendrimin e jonit (elektrolitit) në mostër. Në temperaturën
e flakës, rreth 99,99 % e atomeve janë në gjendje bazale. Për këtë arsye AAS është
më e ndjeshme se sa fotometria me flakë (Kaplan & Pesce, 1991; Kaplan, 1995).
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KREU II: MATERIALE DHE METODA
Të dhënat e paraqitura në këtë punim janë rezultat i një pune të ndarë në disa faza, si:
marrja e mostrave të gjakut, përgatitja e serumit të gjakut, matjet analitike,përpunimi
statistikor i rezultateve të përftuara dhe nxjerrja e konkluzioneve.

2.1. Marrja e mostrave
Mostrat e gjakut janë mbledhur në periudhën Shkurt-Mars 2013, pranë klinikës
private “New Life”, Durrës, në përputhje të plotë me protokollin e Organizatës
Botërore të Shëndetit, të dhënë në mënyrë të detajuar në pjesën teorike.Marrja e
mostrave ka qenë rastësore.
Individët e marrë në studim i janë nënshtruar plotësimit të një formulari ku është
kërkuar: gjinia, mosha, vendlindja, vendbanimi, profesioni, puna që bën aktualisht
(kërkohet ky informacion për të parë nëqoftëse individi mund të jetë i ekspozuar ndaj
ndonjërit prej metaleve të marrë në studim), patologjia, janë apo jo nën mjekim dhe
nqs po me cilin medikament (për të parë ndërveprime të mundshme të medikamenteve
me shkallën e absorbimit të mikroelementeve në organizëm), për femrat janë
shtatzana apo jo, për femrat shtatzana marrin suplemente ditore apo jo. Formularët
kanë qenë informacioni bazë për përpunimin e rezultateve të perftuara.
Pasi kemi marrë gjakun, e kemi hedhur në tubat me kokrriza xheli, ku paraprakisht
kishim shënuar të dhënat e individit përkatës.

2.2.Faza përgatitore e serumit të gjakut
Në këtë studim, për matjen e përqendrimit të mikroelementeve tek njeriu, është
përdorur serumi i gjakut.
Serumi i gjakut nuk përmban qelizat e kuqe ose të bardha të gjakut dhe faktorët e
koagulimit.Serumi përfshin të gjitha proteinat që nuk përdoren në koagulimin e gjakut
dhe të gjitha elektrolitët, antitrupat, antigjenet, hormonet dhe çdo substancë ekzogjene
(p.sh.,drogat dhe mikroorganizmat). Për të përftuar serumin, gjaku i marrë nga
organizmi hidhet në një tub me sfera qelqi ose xhel. Sferat e qelqit ose xheli
shpejtojnë zbërthimin e fibrinogjenit, duke çuar në formimin e koagulit të kuq dhe
përftimin e serumit.
Skema që kemi ndjekur për përftimin e serumit është si vijon:
a) 3-5mL gjak i marrë nga shpimi venoz i pacientit e hedhim në një tub me sfera
qelqi (ose xhel);
b) Përziejmë me lëvizje të ngadalta tubin në mënyrë që kokrrizat të shpërndahen
në gjithë vëllimin e gjakut;
c) Lihet në qetësi për 5–10 min, duke e vendosur në një inkubator në
temperaturën36.5°C.Vendosja në inkubator shpejton zbërthimin e
fibrinogjenit;
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d) Centrifugohet për 5–10minuta në centrifugë me 3000–5000 rrotullime/minutë.
Në këtë mënyrë fitohet serumi, një lëng me ngjyrë të verdhë e zbehtë në kushtet e tij
normale.
Nqs serumi i përftuar ka ngjyrë të kuqe kjo do të thotë që ai është i hemolizuar.
Hemoliza vjen si rrjedhojë e shkatërrimit të eritrociteve gjatë procesit të përftimit të
serumit.Shkaqet e hemolizës janë thjesht teknike (marrja në mënyrë të sforcuar e
gjakut, mos heqja e zhgutit gjatë gjithë procedurës, përzierja e tubit me gjak me
lëvizje të shpejta, etj), duke përjashtuar rastin, kur pacienti vuan nga anemia
hemolitike. Serum i hemolizuar nuk duhet të përdoret për analiza biokimike. Kjo për
arsye se eritrociti është shumë i pasur me elektrolitë, metabolitë dhe enzima, të cilët
gjatë çarjes së eritrociteve dalin në serumin e gjakut dhe rrisin përqendrimet e tyre
duke dhënë rezultate analitike të larta, jo reale ose fallco pozitive (Koch & Peters,
1999).
***Mostrat e serumit të gjakut për tu bërë të përshtatshme për matje
spektrofotometrike i janë nënshtruar hollimit në raportin 1:10 me përzierjen ujë i
dejonizuar me tretësirë 0.25% Triton X-100. Në figurat e mëposhtme jepet procesi i
formimit të serumit të gjakut.

Figura 1-6 Tubat që përdoren në
praktikën laboratorike.

Figura 1-8 Tubi lihet 5-10min në inkubator
në temp. 36.5°C.

Figura 1-7 4mL gjak hidhet në tubin me
kokrriza xheli.

Figura 1-9 Centrifugimi 5-10min me
3000-5000 rrot/min.
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Figura 1-10 Gjaku që përmban antikoagulant
precipiton, serumi me ngjyrë të verdhë
ndodhet në pjesën e sipërme.

Figura 1-11 Ndarja e serumit të gjakut në
tuba të veçantë.

Figura1-12 Serumi i gjakut është gati për
t’iu nështruar fazave të tjera
eksperimentale.
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2.2.1Arsyjet e përzgjedhjes së serumit të gjakut
Kemi përzgjedhur serumin e gjakut si materialin më të përshtatshëm biologjik për të
realizuar matjet tona për arsyjet e mëposhtme:
sigurohet lehtësisht nga mostrat e gjakut;
mund të ruhet për një periudhë të caktuar duke respektuar kushtet optimale
(errësirë, temp -20°C, tuba hermetik) pa humbur vlerat jetësore;
ruhet në tuba bosh pa pasur nevojë për lëndë shtesë;
niveli i mikroelementeve i matur në serumin e gjakut është përfaqësues i
gjendjes së këtij elementi në të gjithë organizmin;
serumi i gjakut është materiali më i përdorshëm në praktikën laboratorike për
analiza biokimike dhe hormonale, ndaj sigurimi i mostrave nuk paraqet shumë
vështirësi, etj.

2.3. Subjektet e marra në studim
Në këtë studim janë monitoruar 100 njerëz, ndët të cilët 22 i përkasin gjinisë
mashkullore: 12-normal, 5-diabetik, 6-infertil dhe 78 gjinisë femërore:38- shtatzana
dhe 40-jo shtatzana . Meshkujt i përkasin grup-moshës:13-65 vjeç dhe femrat 13-74
vjeçe. Më poshtë jepet tabela e individëve të marrë në studim me karakteristikat
përkatëse.
Tabela 2-1 Subjektet e marra në studim dhe karakteristikat përkatëse.

Nr
rendor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gjinia
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Mashkull

Mosha
29
37
13
23
45
24
45
23
28
33
54
46
63
35
54
19
28

Vendbanimi
Durrës
Durrës
Durrës
Rrogozhinë
Durrës
Shijak
Durrës
Durrës
Durrës
Tiranë
Elbasan
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Shijak
Durrës

Patologjia
Shtatzanë
Fibriomiomë uteri
Anemi
Shtatzanë
Probleme uteri
Infertilitet
Probleme uteri
Shtatzanë
Normal
Normal
Diabetik
Probleme uteri
Normal
Infertilitet
Probleme hepari
Normal
Normal
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër

56
71
28
63
27
28
24
60
33
23
23
27
26
74
68
26
60
28
24
22
26
28
70
40
26
27
23
27
22
65
27
21
26
25
23
23
70
39
28
34
37

Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Kavajë
Durrës
Durrës
Shkozet
Tiranë
Kavajë
Kavajë
Kavajë
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Shijak
Kavajë
Kavajë
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Rrogozhinë
Durrës
Kavajë
Durrës
Durrës
Kavajë
Kavajë
Durrës
Tiranë
Rrogozhinë
Durrës
Kavajë
Durrës
Tiranë
Durrës

Hipertensive
Normal
Normal
Normal
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Diabetik
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
Prolaps uteri
Normal
Shtatzanë
Normal
Normal
Infertilitet
Normal
Shtatzanë
Shtatzanë
Hipertensive
Normal
Normal
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Normal (Sportist)
Normal
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Infertilitet
Shtatzanë
Infertilitet
Anemi
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Mashkull
Mashkull
Mashkull
Mashkull
Femër
Mashkull
Mashkull
Femër
Femër
Femër

32
27
23
33
23
25
44
22
23
20
30
39
26
31
67
23
21
43
40
59
51
29
30
80
30
28
25

Durrës
Durrës
Shkozet
Tiranë
Durrës
Sukth
Shijak
Kavajë
Durrës
Shijak
Durrës
Kavajë
Durrës
Kukës
Elbasan
Shkozet
Durres
Durres
Durrës
Durrës
Durrës
Shijak
Tiranë
Shijak
Durrës
Durrës
Durrës

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Mashkull
Femër
Femër
Femër
Femër
Femër

19
21
29
47
22
24
23
40
24
30
21
63
34

Shijak
Durrës
Durrës
Durrës
Kavajë
Durrës
Shkozet
Durrës
Durrës
Shijak
Durres
Durres
Durrës

Normal
Normal
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
Normal
Normal
Shtatzanë
Anemi
Normal
Normal
Infertilitet
Normal
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
Normal
Normal
Infertilitet
Diabetik
Normal
Shtatzanë
Infertilitet
Diabetik
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Probleme
hormonale
Shtatzanë
Normal
Diabetik
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
Shtatzanë
Shtatzanë
Normal
Shtatzanë
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99
100

Mashkull
Femër

13
26

Durrës
Durrës

Normal
Shtatzanë

2.4. Metodat analitike
Për të matur nivelin e mikroelementeve në mostrat e serumit të gjakut u përdorën
metodat analitke të mëposhtme:
Spektroskopia e Absorbimit Atomik (SAA) me flakë acetilen-ajër për matjen e
absorbancës së : Mg, Ca , Zn, Fe.
Sperktroskopia e Absorbmit Atomik (SAA) me atomizues elektro-termik me
furrë grafiti për matjen e absorbancës së: Pb,Cu, Cr, Ni, Mn.
Sperktroskopia e Emisionit Atomik (SEA) me flakë acetilen-ajër për matjen e
emisionit së: Na, K and Li.
Për të tre metodat analitike , së pari , u optimizuan kushtet e matjes . Për të realizuar
procedurën e analizës së kontrollit , në mungesë të mostrës së çertifikuar CRM
(CRM-Real Certification Material) , ne kemi përdorur metodën e kalibrimit e cila u
realizua duke zbatuar këto hapa:
analizën e provës së bardhë gjatë matjeve;
zerimin e aparaturës pas çdo matje;
kontrollin e një tretësire standarde të njohur çdo 10 matje (përqendrimi i
tretësirave standarde të përdorura është 1000 mg/L).
analiza e disa mostrave paralele (5 % e numrit të përgjithshëm të mostrave).
Standardet e përdorura për kalibrim janë të firmës: Merck Darmstadt, Germany.
2.4.1 Optimizimi i metodës
Fillimisht kemi bërë optimizimin e energjisë së llambës nëpërmjet parametrave
përkatës:
gjatësia e valës;
pozicioni i llambës;
rryma e llambës;
çarjet në monokromator.
Pasi është bërë optimizimi i energjisë së rrezatimit bëhet verifikimi i parametrave të
tjerë:
tipi i flakës;
raporti acetilen/ajër;
koha e matjes;
numri i matjeve paralele.
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2.4.2Kontrolli i cilësisë së analizës
Kalibrimi i metodës u aplikua për të bërë kontrollin e cilësisë së analizës në mungesë
të mostrave të çertifikuara CRM. Kjo procedurë ashtu siç u tha më sipër përfshin:
analizën e provës së bardhë gjatë matjeve, testimi i një tretësire standarde të njohur
çdo 10 matje, zerimi i aparaturës pas çdo matje, analizimi i provës së bardhë dhe
analiza e mostrave paralele. Kontrolli i cilësisë së analizës është bërë në përputhje të
plotë me kriteret e propozuara nga Organizata Botërore e Shëndetit për testimin e
sigurisë kimike në rastin e materialeve biologjike në mungesë të mostrave të
çertifikuara CRM (WHO, 1992).

KREU III:REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1.STUDIMI I NIVELIT TË HEKURIT TEK FEMRAT
3.1.1.Hyrje
Hekuri është një mineral mjaft i rëndësishëm, i përfshirë në funksione të ndryshme
trupore, duke përfshirë transportin e oksigjenit në gjak, ruajtjen e ngjyrës së kuqe të
gjakut, funksionimin e sistemit imunitar, etj. Kërkesat e organizmit për hekur rriten në
mënyrë të konsiderueshme gjatë shtatzanisë. Gjatë shtatzanisë, sasia e gjakut në
organizëm rritet derisa femra ka pths 50% më tepër se zakonisht,ndaj nevojitet më
tepër hekur për të prodhuar hemoglobinën për sasinë e shtuar të gjakut. Femrat
shtatzana gjithashtu kanë nevojë për më tepër hekur për rritjen e fetusit dhe
placentës.Edhe pse fetusi është relativisht i mbrojtur nga efektet që mund të shkaktojë
mungesa e hekurit për shkak të rolit që kanë proteinat e prodhuara nga placenta
(Gambling et al.,1996), është evidentuar në shumë studime të bëra që në tre mujorin e
parë të shtatzanisë femra mund të ketë probleme me rezervat e këtij elementi, për
shkak të disa mekanizmave (Poulakka,1980, Colomer et al.,1990). Në mënyrë më të
detajuar hekuri dhe funksionet e tij janë trajtuar në pjesën teorike. Në këtë studim ne
kemi trajtuar 78 mostra gjaku që i përkasin gjinisë femërore dhe kemi parë sesi
ndryshojnë përqendrimet e hekurit tek femrat shtatzana krahasuar me ato jo shtatzana.
Duhet të marrim parasysh që femrat shtatzana kanë qenë nën ndikimin e
suplementeve që përmbajnë mikroelementet esenciale, ndër të cilat dhe hekur.
3.1.2 Kalibrimi i metodës
Analiza e mostrave të serumit të gjakut për matjen e nivelit të përqendrimit të
hekurit,u bë duke përdorur Spektrofotometër Absorbimi Atomik Varian 10+ të pajisur
me sistem flake, ku u mat absorbanca e Fe, e cila u konvertua në përqendrime
përkatëse nëpërmjet ligjit të Beer-it.Fillimisht u optimizuan kushtet e matjes. Matjet u
bënë në flakën stekiometrike acetilen/ajër, në gjatësinë e valës 248.2 nm duke
përdorur llambë deuteriumi për korrigjim sfondi.
Për të realizuar procedurën e Kontrollit të Analizës, në mungesë të mostrës CRM, u
përdor metoda e kontrollit të brendshëm duke kryer matje kontrolli të njërës prej
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tretësirave standarde të përdorura për kalibrimin e metodës (zakonisht merret tretësira
e mesit, dhe në rastin tonë u kontrolluan në çdo 10 matje tretësirat standarde 2.5 dhe
5.0 mg/L), si dhe 5 mostra të zgjedhura në mënyrë të rastësishme u analizuan përsëri
në fund të matjeve të serisë së mostrave.
Shmangiet standarde relative në të gjitha rastet rezultuan RSD% < 5%, rezultat ky që
tregon përpikmëri të lartë të matjeve tona eksperimentale.
Krahas saj u kryen edhe matje të përsëritura të provës së bardhë (N = 10) e cila
rezultoi në nivele mjaft të ulta (A<0.005) dhe me shmangie standarde relative mjaft të
ulët (RSD% = 2.6% < 5%).

Lakorja e kalibrimit, e cila tregon varësinë lineare të absorbancës ndaj përqendrimit të
joneve Fe3+ në mostrat e marra në studim jepet në figurën e mëposhtme:
0.7
0.6
y = 0.0365x + 0.0098

0.5

R2 = 0.9994

A

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
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16

Fe (mg/L)

Figura3-1 Lakorja e kalibrimit për Fe.

Lakorja e kalibrimit tregon varësinë e absorbancës së matur me metodën e
spektroskopisë së absorbimit atomik, nga përqendrimi i hekurit për çdo mostër të
marrë në studim.
Parametrat më të rëndësishëm të performancës së lakores së kalibrimit (limiti i
diktimit, limiti i besueshmërisë, RSD% për N=10 dhe janë dhënë në tabelën 3-1.
Krahas saj u krye me metodën e shtesave standarde dhe studimi i rikuperimit të
metodës, vlera mesatare e së cilit rezultoi η% = 102.4%, dhe është një tregues i
rëndësishëm i saktësisë së analizës, siç tregohet në tabelën 3-1.
Tabela 3-1 Parametat e performancës së analizës.
Element

Σ

AL*

LOD

KP

RSD%
mes

ηmes%

Fe

0.000816

0.0034

0.14

0.42

2.69

102.4

AL = 0.0044 Koment:Kur përdorim metodën e Spektroskopisë së Absorbimit Atomik për matjet si vlera
minimale e sinjalit të absorbancës merret A≥0.0044 dhe në ato raste kur vlera e AL rezulton më e
vogël se 0.0044 atëherë ne përdorim për llogaritje vlerën teorike AL = 0.0044.
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Lakorja e kalibrimit e përftuar nëpërmjet matjeve të serisë së njohur të tretësirave
standarde me metodën e SAA tregoi një linearitet të mirë dhe ndjeshmëri të lartë të
analizës të cilat evidentohen nëpërmjet parametrave statistikorë të lakores së
kalibrimit, dhe reciprokisht nga vlera e koefiçientit të linearitetit (R2=0.9994 > 0.999)
dhe e pjerrësisë së saj (b = 0.037 në kushtet e matjes me flakë acetilen/ajër ku
përqendrimi i tretësirave është e nivelit mg/L, ose ppm).
Zona lineare e lakores së kalibrimit është (2.5–20.0) mgFe/L, e cila verifikohet edhe
nëpërmjet ekuacionit të varësisë lineare të lakores së kalibrimit e cila ka rezultuar :
Abs = 0.037x + 0.0098, me vlerë të lartë të koefiçientit të linearitetit (R2=0.9994).
Shmangia standarde relative (RSD) e llogaritur nëpërmjet tre matjeve të
njëpasnjëshme të çdo tretësire standarde është 2.7%.
Limiti i diktimit (LOD) i llogaritur në bazë të vlerës mesatare të sinjalit të provës së
bardhë (N = 10, dhjetë matje të përsëritura të tretësirës së bardhë) plus tre-fishin e
shmangies standarde ( LOD = y0 + 3σ ). Vlera e LOD ka rezultuar është 0.14 mg/L
dhe LOQ = 3LOD = 0.42 mg/L Fe.
3.1.2. Rezultatet e përftuara dhe krahasimi me nivelet e lejuara të Fe në gjak.
Për realizimin e këtij studimi u morën 78 mostra gjaku: 38- shtatzana dhe 40-jo
shtatzana.
Qëllimi i këtij studimi është jo vetëm përcaktimi i përqendrimit të Fe në mostrat e
serumit të gjakut,por edhe të tregohet efikasiteti i terapive me suplementet e këtij
elementi.
Rezultatet e Fe në gjak, të përftuara në bazë të matjeve eksperimentale të mostrave të
serumit, si dhe vlerat e niveleve minimale dhe maksimale të rekomanduara nga
OBSH, jepen në grafikun e paraqitur në figurën 3-2.

Figura3-2 Diagrama e përqendrimit të Fe (mg/L) në mostrat e serumit të gjakut.
dhe limitet e lejuara.
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Siç edhe shihet nga rezultatet e mostrave të marra në studim, në pjesën më të madhe
të mostrave (N = 57, ose 76% e rasteve të marra në studim) tregojnë për nivele
normale të përmbajtjes së hekurit në gjak (brenda vlerave të lejuara).
Në përgjithësi, përqendrimet e Fe tek femrat shtatzana që ne kemi marrë në studim
janë brenda intervalit të lejuar dhe janë të krahasueshme me përqendrimet e hekurit
tek femrat jo shtatzana.
Vetëm 5 raste tregojnë per vlera më të larta se limiti i lejuar dhe në pesë raste niveli i
përqendrimit të hekurit ndodhet në kufirin maximal.
Nga ana tjetër, vetëm në 6 raste, ose në 8% të rasteve të marra në studim, ka rezultuar
një nivel i hekurit në gjak mjaft afër nivelit minimal, por më i ulët se ky nivel, ndërsa
në 17 raste ose 22.7% të numrit total të rasteve të marra në studim, përmbajtja e Fe në
gjak ka rezultuar pranë nivelit minimal të lejuar.
Në 17 rastet që paraqesin përmbajtje të Fe pranë niveleve minimale të lejuara, 10 raste
i përkasin femrave shtatzana të moshës 22-34 vjeçe, kjo ka qenë dhe një tregues për
fillimin e trajtimit të tyre me suplementet përkatëse, 5 raste i përkasin femrave
normale të moshës 21 – 45 vjeçe ku shkak i insufiçencës me hekur mund të jetë cikli
menstrual me shumë hemoragji dhe 2 raste i përkasin dy femrave të moshës 63 dhe 70
vjeç me probleme uteri.
3.1.4 Analiza në grup e të dhënave
Mostrat e marra në studim iu nënshtruan analizës së grupit “cluster analysis” e cila
është një analizë që bën të mundur grupimin e objekteve (në rastin tonë mostrat e
serumit të gjakut) në mënyrë të tillë që objektet që i përkasin të njëjtit grup, të kenë
ngjashmëri të lartë midis tyre (zakonisht pranohet ngjashmëri > 70%) e cila
përcaktohet nga ndikime të njëjta të faktorëve të ndryshëm ndaj tyre.
Fe (mg/dL)

120
100
80
60
40
20
0
Normal

Shtatzana
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Figura 3-3 Histograma e përmbajtjes së Fe (mg/dL) tek femrat: normale, shtatzana dhe
atyre me patologji.
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Nëpërmjet analizës në grup [10] bazuar në 70% ngjashmëri dhe distances Euklidiane
mostrat e marra në studim u klasifikuan në tre grupe të ndryshme:grupi i parë me 33
raste,grupi i dytë me 28 dhe grupi i tretë me 16 raste.
3.1.5. Analiza pëshkruese e të dhënave
Matjet e përftuara nga ky studim i janë nënshtruar “Analizës përshkruese të të
dhënave” (“DescriptiveStatistics”). Analiza përshkruese e të dhënava bën të mundur
kthimin e informacionit të përftuar në vlera numerike që thjeshton interpretimin e
rezultateve dhe nxjerrjen e konkluzioneve. Rezultatet e përftuara për studimin tonë
jepen në tabelën 3-2 dhe në figurën 3-4.
Tabela3-2 Parametrat e përftuar nga “Descriptive Statistics” e të dhënave.

Elementi
Shmangia
Mesatarja
Fe
Standarte

Varianca

Koefiçenti
Variancës

101

75.2

5657

74.4

Min

Mediana

Max

“Skewness” “Kurtosis”

25.6

81.3

400

1.67

3.37

Intervali i vlerës mesatare (101.04±25.59 mg/dL) ndryshon nga intervali i vlerës
sëmedianës (81.25 ± 16.74 mg/dL), kjo tregon që të dhënat nuk i përgjigjen
shpërndarjes normale.
Nga ana tjetër, intervali i vlerës mesatare (101.04±25.59 mg/dL) tregon që pjesa më e
madhe e matjeve janë brënda intervalit të vlerave të rekomanduara.
Vlerat e larta pozitive të “skewness” (>0) dhe “kurtosis” (>3) japin indikacion që të
dhënat janë të spostuara djathtas (drejt vlerave më të mëdha) dhe ndikohen nga
faktorë të ndryshëm.
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Figura 3-4 “Descriptive Statistics” e matjeve të përftuara nga ky studim.

Të dhënat karakterizohen nga variacion i moderuar, informacion që na e jep vlera e
koefiçentit të variancës (CV%=74%, mjaft pranë nivelit që përcakton variacion të
lartë, CV% = 75%). Kjo tregon që të dhënat e përftuara nga matja e përmbajtjes së
hekurit në mostrat e serumit të gjakut të marra në studim, ndikohen nga faktorë të
ndryshëm.
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3.2. STUDIMI I NIVELIT TE ELEMENTEVE: Ca, Mg TEK FEMRAT
3.2.1.Hyrje
Femrat janë të predispozuara të vuajnë nga mungesa e Ca dhe Mg gjatë periudhës së
adoleshencës, për shkak të ciklit menstrual, gjatë periudhës së shtatzanisë dhe
laktacionit. Gjatë shtatzanisë për shkak të shqetësimeve në trejte, dietës jo të pasur me
minerale, konceptimit, zhvillimit kockor të fetusit,etj ndodh që të hasim me gjëndje
hipokalcemie dhe hipomagnezemie.
Magnezi është një mineral për të cilin trupi ka nevojë për të formuar kockat, proteinat
dhe acidet yndyrore. Ai relakson muskujt (duke ulur kontraksionet e mitrës në
tremujorin e parë dhe të dytë të shtatzanisë) dhe ndihmon në mpiksjen e duhur të
gjakut. Ky është një mineral i dobishëm në qoftë se femrat vuajnë nga ngërçet në
këmbë.
Dhënia e suplementeve të magnezit gjatë shtatzanisë:
ul probabilitetin e lindjeve të parakohshme;
redukton mundësinë elindjeve të fëmijëve nën peshë;
redukton gjëndjen e stresit dhe pagjumësisë, për shkak të vetive të tij si
qetësues natyral;
redukton rastet me “pre-eclampsia” (rritje e presionit arterial tek femrat
shtatzana,veçanërisht në tremujorin e fundit të shtatzanisë që rrit
probabilitetin lindjes së parakohshme duke vënë në rrezik jetën e nënës dhe
fëmijës), etj.
30 % e magnezit të marrë me anë të dietës absorbohet në nivelin intestinal, sikurse
dhe kalciumi.
70 % e magnezit plazmatik, domethënë pjesa e lirë (magnezi i jonizuar ose
kompleks) filtrohet në nivelin glomerular, reabsorbohet me shumicë në tubulin
proximal dhe më pas sekretohet në mënyrë aktive në nivelin e tubulit distal. Një
numër i madh studimesh kanë treguar që mungesa e Mg lidhet me çrregullimet e Ca.
(Fawcett et al., 1999; Farrell,1984).
Nga ana tjetër është kalciumi i cili ka një sërë funksionesh të rëndësishme për
organizmin, ndër të cilat përmendim:
• Pjesëmarrja në procesin e koagulimit të gjakut dhe të rritjes qelizore, sidomos
të osteoblasteve;
• Shërben si aktivizues i një sërë enzimash (kofaktor metalik) dhe ndërhyn në
procesin e çlirimit hormonal dhe aktivatorëve të tjerë biologjikë;
• Merr pjesë në transmetimin e impulsit nervor;
• Pakëson përshkueshmërinë e kapilarëve të membranave qelizore, duke marrë
pjesë aktive në kontrollin e mekanizmit të transportit membranor;
• Pakëson ngacmimin neuromuscular.
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Kalciumi është një nga elektrolitët më të rëndësishëm të organizmit, me një interes të
madh mjekësor. (Brommer & Coburn, 1981; Gindler & King, 1972; Robertson &
Marshall, 1981; Bagrnskiet al.,1973).
3.2.2.Kalibrimi i metodës
Përmbajtja e kalciumit dhe magnezit në mostrat e serumit të gjakut u përcaktua duke
përdorur Spektrofotometër Absorbimi Atomik Varian 10+ (SAA, Varian 10+
spektrometër) të pajisur me sistem flake (acetilen/ajër), duke shtuar La2O3 në të gjithë
tretësirat standarde para se të bëhen përcaktimet e metaleve.
Lakoret e kalibrimit u ndërtuan duke përdorur tretësira të pastra kalciumi dhe
magnezi me përqendrim 1000 mg/L (Merck, Darmstadt, Germany). Ashtu sikurse u
tha dhe në kapitujt e mësipërm, në mungesë të materialeve të çertifikuara ose
mostrave referuese, kalibrimi i metodës bëhet nëpërmjet metodës së kalibrimit.
Të gjitha enët e qelqta të përdorura për analizë, janë trajtuar paraprakisht me ujë të
demineralizuar me sisteme filtrimi me Osmozë. Në tuba me vëllim 50mL u përgatitën
seri tretësirash standarde për secilin element, dhe për këtë u përdorën tretësira
standarde me përqendrim të njohur 1000 mg /L. Përqendrimi i tretësirave standarde u
përcaktua në bazë të ndjeshmërisë së secilit element.
Në fillim u optimizua energjia e llambës nëpërmjet parametrave përkatës: gjatësia e
valës, pozicioni i llambës, çarjet në monokromator dhe rryma e llambës. Pasi
optimizohet energjia e llambës, vazhdohet me optimizimin e parametrave: tipi i
flakës, raporti acetilen/ajër, koha e matjes dhe numri i matjeve paralele.
Në figurat 3-5 dhe 3-6 jepen lakoret e kalibrimit dhe në tabelën 3-3 disa nga
parametrat kryesorë të këtyre lakoreve për secilin element përkatësisht Ca dhe Mg të
marrë në studim.
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Figura 3-5 Lakorja e kalibrimit për kalciumin.
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Figura 3-6 Lakorja e kalibrimit për magnezin.
Tabela 3-3 Parametrat e performancës së analizës
Elementet

Σ

AL*

CL

Cp

RSD%mes

η% mes

Mg

0.000577

0.000732

0.01

0.02

2.01

103.5

Ca

0.000577

0.002232

0.03

0.1

3.8

100.8

Koment: Kur përdorim metodën e Spektroskopisë së Absorbimit Atomik për matjet si vlera minimale e
sinjalit të absorbancës merret A≥0.0044 dhe në ato raste kur vlera e AL rezulton më e vogël se 0.0044
atëherë ne përdorim për llogaritje vlerën teorike AL = 0.0044.AL* është vlera minimale e absorbancës
e marrë nga ky studim, duke përdorur metodën e Spektroskopisë së Absorbimit Atomik .
CL është vlera minimale e përqendrimit e përftuar gjatë matjeve, e cila është e detektueshme në mënyrë
të besueshme.
KP është kufiri i diktimit, ose niveli minimal i analitit që mund të përcaktohet në mënyrë sasiore.
RSD % është shmangia standarte relative e shprehur në përqindje.

η% është rekuperimi i metodës e shprehur në përqindje.
Lakoret e kalibrimit e përftuara nëpërmjet matjeve të serisë së njohur të tretësirave
standarde përkatësisht për Ca dhe Mg me metodën e SAA treguan një linearitet të
mirë dhe ndjeshmëri të lartë të analizës të cilat evidentohen nëpërmjet parametrave
statistikorë të lakoreve të kalibrimit, dhe reciprokisht nga vlera e koefiçientit të
linearitetit (Ca:R2=0.9994 > 0.999 dhe Mg:R2=0.9971 ) dhe e pjerrësisë së
tyre(Ca:b=0.139 dhe Mg:b=0.530) në kushtet e matjes me flakë acetilen/ajër ku
përqendrimi i tretësirave është i nivelit mg/L, ose ppm).
Shmangia standarde relative (RSD) e llogaritur nëpërmjet tre matjeve të
njëpasnjëshme të çdo tretësire standarde është 2.0% për Mg dhe 3.8% për Ca.
Limiti i diktimit (LOD) i llogaritur në bazë të vlerës mesatare të sinjalit të provës së
bardhë (N = 10, dhjetë matje të përsëritura të tretësirës së bardhë) plus tre-fishin e
shmangies standarde ( LOD = y 0 + 3σ ) ka rezultuar 0.05 mg/L dhe LOQ = 3LOD =
0.15 mg/L Mg dhe 0.03 mg/L dhe LOQ = 3LOD =0.09 mg/L Ca.
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3.2.3. Rezultatet e përftuara dhe nivelet e lejuara
Të dhënat statistikore për rezultatet e përftuara nga marrja në studim e 78 individëve
treguan qe niveli i kalciumit dhe i magnezit në serumin e gjakut të femrave shtatzana
të trajtuara me suplemente Ca dhe Mg, nuk kanë ndryshime sinjifikative me ato të
femrave normale.
Vlera mesatare per kalciumin tek femrat shtatzana dhe femrat jo shtatzana janë
përkatësisht 7.57 vs. 8.6 mg/dL, ndërsa vlera mesatare e të dhënave të përftuara për
magnezin për shtatzanat dhe jo shtatzanat janë përkatësisht 1.7 vs. 1.87 mg/dL.
Nivelet e lejuara për kalciumin dhe magnezin në serumin e gjakut të femrave
shtatzana janë përkatësisht 8.8 -9.7mg/dL and 1.6 - 2.2 mg/dL (Larsson et al. 2008).
Në figurën 3-7 jepet përqendrimi i Ca dhe Mg në mostrat e serumit të gjakut të
individëve të marrë në studim dhe nivelet maximale dhe minimale të lejuara për
secilin element.

F
igura 3-7 Përqendrimi i Ca dhe Mg në mostrat e serumit të gjakut (mg/dL): * - niveli
minimal i lejuar;** - niveli maximal i lejuar.
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Paraqitja grafike e mësipërme tregon mjaft qartë që rezultatet e përftuara për
përqendrimin e kalciumit dhe magnezit tek femrat shtatzana dhe femrat normale nuk
kanë ndryshime të konsiderueshme midis tyre. Kjo tregon efikasitetin e suplementeve
ditore me të cilat trajtohen shtatzanat.
Në figurën e mëposhtme (3-8) jepet raporti Ca/Mg në serumin e gjakut të femrave
shtatzana dhe jo shtatzana të marra në studim.
Pjesa më e madhe e mostrave kanë përqendrime të dy elementeve brënda niveleve të
lejuara. Përmbajtja e Ca dhe Mg në serumin e gjakut të femrave shtatzana kanë vlera
të krahasueshme me atë të femrave jo shtatzana. Përqendrimi i këtyre dy elementeve u
has në vlera më të ulta se nivelet e lejuara vetëm për një grup të vogël mostrash gjaku.

Figu
ra 3-8 Raporti Ca/Mg në serumin e gjakut të femrave shtatzana dhe jo shtatzana të
marra në studim (N=75, vlera minimale=2.0, vlera maximale= 6.7, vlera mesatare = 3.0).
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Rezultatet e përftuara nga ky studim nuk tregojnë ndryshime sinjifikative për
përmbajtjen e kalciumit dhe magnezit në serumin e gjakut të femrave shtatzana dhe
atyre jo shtatzana, në lidhje me reduktimin e përmbajtjes së këtyre elementeve.
3.2.4.Korrelimi sipas Pearson dhe analiza multivariate e të dhënave
Korrelimi sipas Pearson jep informacionpër mardhënien që ekziston midis dy grupe të
dhënash , ku :
Korrelacion i lartë:0 .5 në 1.0 ose -0.5 në 1.0
Korrelacion mesatar: 0.3 në 0.5 ose -0.3 në 0.5
Korrelacion i ulët: 0.1 në 0.3 ose -0.1 në 0.3
Rezultatet e përftuara nga analiza e korrelacionit për të dhënat tona janë të paraqitura
në tabelën 3-4.
Tabela 3-4Të dhënat e përftuara nga analiza e korrelacionit: Ca, Mg, Ca/Mg.
Ca

Mg

Ca

1

Mg

0.047

1

Ca/Mg

0.540 (P=0.000)

-0.778 (P=0.000)

Ca/Mg

1

Korrelacioni sipas Pearson raporton korrelacion të lartë pozitiv midis Ca dhe raportit
Ca/Mg: Vlera të larta të larta të Ca sjellin vlera të larta të këtij raporti (Tab 3-4).
Nga ana tjetër, ai tregon korrelacionin negativ midis Mg dhe raportit Ca/Mg: Vlera të
larta të Mg sjellin vlera të ulta të raportit.
Kjo marëdhënie vjen sepse Ca dhe Mg janë katione dy valentë kompetitiv me njëritjetrin dhe numër i madh studimesh kanë treguar që mungesa e Mg lidhet me
çrregullimet e Ca, fosfateve dhe kaliumit (Fawcett et al., 1999; Farrell,1984).
Në mënyrë që të bëhet reduktimi i të dhënave dhe nxjerrja e informacionit më të
rëndësishëm, të dhënat e përftuara nga ky studim iu nënshtruan analizës faktoriale me
“varimax rotation” dhe u përftuan faktorët më të rëndësishëm që influencojnë matjet.
Kjo pasqyrohet më poshtë:
Analiza faktoriale: Ca, Mg, Ca/Mg
Principal Component Factor Analysis of the Correlation MatrixVarimax
Rotation
Variable Factor1
Ca
0.046
Mg
-0.995
Ca/Mg
0.837

Factor2
0.998
0.091
0.493

Factor3
0.043
0.043
0.237

Communality
1.000
1.000
1.000
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Variance 1.6932

1.2470

0.0598

3.0000

% Var

0.416

0.020

1.000

0.564

Nga analiza faktoriale u morën dy faktorët kryesor që ndikojnë tek të dhënat.
Faktori 1 është një faktor i rëndësishëm që përfaqëson 56,4% të ndryshueshmërisë
totale të të dhënave. E karakterizuar nga ngarkesë e lartë negative e Mg dhe ngarkesë
e lartë pozitive e raportit Ca/Mg, faktori 1 zvogëlon përqendrimin e Mg në gjak gjatë
tremujorit të parë të shtatzanisë. Sa më i ulët përqendrimi i Mg aq më i lartë raporti
Ca/Mg, dhe ky faktor nuk ndikon në pëmbajtjen e Ca. Rrjedhimisht, priten vlera të
larta të raportit Ca/Mg. Kjo ka të bëjë me kontraksionet e shumta në tremujorin e parë
të shtatzanisë dhe fiksimit të fetusit në uterus.
Faktori 2 karakterizohet nga ngarkesë e lartë pozitive e Ca (0.998) dhe ngarkesë e
moderuar pozitive e raportit Ca/Mg. Ky faktor rrit përqendrimin e Ca në gjak dhe kjo
lidhet me dietën e pasur dhe marrjen e suplementeve ditore me përmbajtje Ca. Kjo
nuk ndikon në përmbajtjen e Mg, dhe sa më lartë përqendrimi i Ca, aq më i lartë
raporti Ca/Mg. Rrjedhimisht, pritet ngarkesë e lartë pozitive e raportit Ca/Mg.
Kalciumi dhe magnezi, si katione dy valente, konkurojnë me njëri-tjetrin për t’u
absorbuar në sistemin e qarkullimit të gjakut, ndaj ka një rëndësi të veçantë njohja e
raportit Ca/Mg në organizmin e njeriut.Një situatë e ngjashme ndodh në inde. Nqs
jonet kalcium ndodhen me tepricë në hapësirën qelizore , automatikisht pengohet
depërtimi i joneve magnezium ose aktivizohet seria e reaksioneve kimike që e
shndërrojnë atë në trajtën e molekulës konjuktive.
Në figurën 3-9 jepet paraqitja grafike e përmbajtjes së Ca dhe Mg në mostrat e gjakut
të marra në studim për femrat :normale, shtatzana dhe atyre me patologji.
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Figura 3-9 Histograma e përmbajtjes së Ca dhe Mg (mg/dL) tek femrat: normale,
shtatzana dhe me patologji.
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3.3.1.Hyrje
Natriumi dhe kaliumi janë dy mikroelemente mjaft të rëndësishëm për organizmin e
njeriut për shkak të pjesëmarrjes së tyre në funksione jetike. Ndër funksionet më të
rëndësishme përmendim:
Rregullimi i bilancit të ujit dhe shpërndarjes së tij në organizëm;
Rregullimin e ekuilibrit osmotik;
Rregullimin e ekuilibrit acido-bazik nëpërmjet menaxhimit të bikarbonateve
plazmatike;
Rregullimin e potencialit elektrik të membranave qelizore;
Ndikimi në veprimtarinë neuromuskulare (DuBose, 2008; Brommer &
Coburn, 1981).
Në figurën 3-10 jepet në mënyrë skematike si funksionon pompa Na-K.

Figura 3-10 Sistemi Natrium-Kalium në hapësirën brenda dhe jashtë qelizore.

Tek femrat shtatzana matja e nivelit të natriumit dhe kaliumit dhe të gjithë
mikroelementeve të tjerë është një domosdoshmëri, sepse për shkak të të vjellave,
vështirësive në tretje, fiksimit të fetusit në uterus, hasemi me nivele nën normat e
lejuara që shkakojnë lodhje nervore dhe fizike, kontraktime muskujsh, etj.
Përqëndrimet e joneve Na, K, Ca dhe Mg gjatë periudhës së shtatzanisë tek femrat
janë të kontrolluara nga mekanizma të posaçëm për ruajten e vlerave të tyre në nivele
pak a shumë të krahasueshme me atë të femrave jo shtatzanë në kushtet e hipoosmisë.

3.3.2.Kalibrimi i metodës
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Përcaktimi i përmbajtjes së natriumit dhe kaliumit u bë në serumin e gjakut të femrave
të marrë në studim. Metoda e përzgjedhur për kryerjen e matjeve analitike është
Spektroskopia e Emisionit Atomik SEA me flakë acetilen/ajër. Mostrat e serumit të
gjakut për t’u bërë të përshtatshme për matje spektrofotometrike i janë nënshtruar
hollimit në raportin 1:10 me përzierjen ujë i dejonizuar me tretësirë 0.25% Triton X100. Për të realizuar procedurën e kontrollit të analizës, në mungesë të mostrës së
çertifikuar CRM, kemi përdorur metodën e kalibrimit duke bërë matjen e provës së
bardhë gjatë matjeve, zerimin e aparaturës pas çdo matje, kontrolli i një tretësire të
njohur standarde çdo 10 matje, dhe duke analizuar një sërë provash paralele (5% e
numrit total të mostrave të marra në studim. Optimizimi i metodës u bë duke
optimizuar:
energjinë e llambës nëpërmjet parametrave përkatës;
parametrat:tipi i flakes, raporti acetilen/ajër, koha e matjes, numri i matjeve
paralele.
Në tabelën 3-5 jepen ekuacioni i vijës dhe koefiçenti i linearitetit të lakoreve të
kalibrimit përkatësisht për elementet K dhe Na, të përcaktuar me metodën e
Spektroskopisë së Emisionit Atomik SEA me flakë acetilen/ajër.
Tabela 3-5 Parametrat e lakoreve të kalibrimit me flakë.

Flakë*

Ekuacioni i vijës

R2

K

y= 0.107x - 0.0008

0.9954

Na

y = 0.144x - 0.0007

0.9975

* Për të ulur ndjeshmërinë djegorja u kthye me kënd kundrejt boshtit optik të aparatit.
Lakoret e kalibrimit e përftuara nëpërmjet matjeve të serisë së njohur të tretësirave
standarde përkatësisht për K dhe Na me metodën e SEA me flakë treguan një
linearitet dhe ndjeshmëri të mirë të analizës të cilat evidentohen nëpërmjet
parametrave statistikorë të lakoreve të kalibrimit, dhe reciprokisht nga vlera e
koefiçientit të linearitetit (K:R2=0.9954 dhe Na:R2=0.0.9975) dhe e pjerrësisë së
tyre(K:b=0.0.107 dhe Mg:b=0.144) në kushtet e matjes me flakë acetilen/ajër.

3.3.3 Rezultatet e përftuara
Të dhënat e përftuara për secilin element iu nënshtruan “Analizës Përshkruese”
(“Descriptive statistics”) dhe rezultatet për secilin element janë të shprehura
përkatësisht në figurat e mëposhtme 3-11, 3-12 dhe në tabelën 3-6.
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Figura 3-11 Tabela përmbledhëse për Na.

Figura 3-12 Tabela përmbledhëse për K.

Tabela 3-6 Rezultatet e përftuara nga “Analiza Përshkruese” e të dhënave.
Variabli Mes Shmangia Varianca
Koefiçienti
Standarte
Variancës

Min

Median

Max

Skewness Kurtosis

Na

2.08

0.19

0.0354

9.03

1.5911

2.08

2.80

1.45

6.55

K

4.13

0.65

0.428

15.8

2.542

4.09

7.0

1.06

5.03

Në fig 3-11 shihet që diferenca midis mesatares dhe medianës është shumë e vogël
(shkon drejt 0), gjë që tregon që të dhënat i përgjigjen shpërndarjes normale.
Rezultatet e përftuara për Na karakterizohen nga një vlerë e ulët e koefiçentit të
variancës (CV% = 9), pra të dhënat variojnë brënda një intervali të ngushtë (intervali
i besueshmërisë për mesataren = 2.04 në 2.13, dhe për medianën = 2.05 në 2.09
mMol/L) dhe janë pak a shumë të qëndrueshme për pjesën më të madhe të femrave të
marra në studim.
Përmbajtja e Na në mostrat e serumit të gjakut karakterizohen nga vlera të larta
pozitive të “skewness” (1.45) and “kurtosis” (6.55).Vlerat e larta pozitive të
“skewness” (>0) dhe“kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas
drejt vlerave në rritje dhe janë të ndikuara nga faktorë të ndryshëm.
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Në rastin e K, (fig 3-12) shohim që ashtu sikurse tek Na, të dhënat i përgjigjen
shpërndarje normale mqn mesatarja dhe mediana kanë vlera të përafërta dhe diferenca
midis tyre shkon drejt zeros.
Rezultatet e përftuara për përmbajtjen e K në mostrat e serumit të gjakut,
karakterizohen nga një vlerë e ulët e koefiçentit të variancës (CV% = 16), kjo jep
indikacion që të dhënat janë pak a shumë të qëndrueshme dhe variojnë brënda një
intervali të ngushtë (intervali i besueshmërisë për vlerën e mesatares = 3.98 në 4.28
dhe për vlerën e medianës = 4.0 në 4.2 mMol/L) .
Në tabelën 3-6 shihet gjithashtu që të dhënat karakterizohen nga vlera pozitive të
“skewness” (1.06) dhe “kurtosis” (5.03).Vlerat e larta pozitive të “skewness” (>0) dhe
“kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas dhe janë nën ndikimin
e faktorëve të ndryshëm.
Në figurën 3-12 shihet që vetëm 4.3 % e rasteve të marra në studim, kanë përmbajtje
më të ulët të K sesa intervali i besueshmërisë për mesataren, ndërsa 7.2 % e rasteve
kanë përmbajtje më të lartë se limiti i lejuar. Ky është një argument mjaft domethënës
që konfirmon që femrat e marra në studim kanë përmbajtje normale të këtij
mikroelementi kaq të rëndësishëm për organizmin e njeriut.

Figura 3-13 Histograma e përmbajtjes së K dhe Na (mg/dL) tek femrat: normale,
shtatzana dhe me patologji.

Në figure 3-13 jepet histograma e përmbajtjes së K dhe Na e shprehur në mg/dL
përkatësisht për femrat normale, shtatzana dhe atyre me patologji.
Histogramat janë paraqitje grafike e shpërndarjes së të dhënave numerike të përftuara
nga një studim.
Ashtu sikurse shihet kaliumi për të tre grupimet e marra në studim ka përmbajtje më
të lartë në mostrat e serumit të gjakut krahasuar me kalciumin.
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3.4. PËRMBAJTJA E MIKROELEMENTEVE TEK FEMRAT DHE
MESHKUJT
Përdorimi i shprehjes “vlera normale” gjatë përcaktimit të përmbajtjes së
mikroelementeve në inde apo në gjak, shpesh herë nuk është i rregullt, sidomos për
elementet me veti të larta toksike, siç është rasti i përmbajtjes së As, Cd, Hg apo Pb në
gjak. Përmbajtja e tyre në gjak duhet të jetë “zero”, por për shkak të përmbajtjes së
tyre natyrale apo antropogjene në natyrë, këta elemente hyjnë në organizëm nëpërmjet
zinxhirit ushqimor ose direkt nëpërmjet ujit të pijshëm apo frymëmarrjes dhe si
rrjedhim përmbajtja e tyre në organizëm asnjëherë nuk është “zero”. Nga ana tjetër,
një pjesë e mikroelementeve, si për shembull Zn dhe Cu, janë klasifikuar si “elemente
esenciale” për organizmat e gjalla dhe shpesh herë rekomandohet të merren nëpërmjet
dietës së përditëshme ushqimore. Në kushte normale, përmbajtja e mikroelementeve
në organizëm duhet të luhatet në një diapazon me tolerancë të caktuar e cila
përcaktohet nëpërmjet vlerave të rekomanduara të nevojshme për një funksionim
normal të organizmit. Defiçenca e tyre në organizëm bëhet shkak për simptoma të
anemisë, ndërsa përmbajta me tepricë kalon deri në nivele toksike të rrezikshme për
organizmin. Për organizmat e gjalla, shpesh here termi “vlera normale” është
zëvendësuar me termin “vlera të rekomanduara” të cilat janë të përcaktuara nga WHO
për pjesë të ndryshme të organizmit.
Ashtu sikurse është trajtuar gjerësisht në pjesën teorike litiumi përdoret si mjekim
psikiatrik.Një numër i madh kripërash të litiumit përdoren në trajtimin e çrregullimeve
bipolare, sepse ato kanë një rol të rëndësishëm në kurimin e depresionit veçanërisht e
manive: akute dhe kronike.Studimet kanë treguar që tek personat që vuajnë nga
çrregullimet bipolare reduktojnë rrezikun për vetvrasje (Cipriani A et al., 2013;
Müller-Oerlinghausen et al.,2003; Kovacsics et al., 2009).Vlera të larta të litiumit
natyror në ujin e pijshëm kanë rezultuar me përqindje të ulët vetvrasje në popullatën e
marrë në studim (Ohgami H et al., 2009; Gonzalez R et al.,2008; Kapusta ND et al.,
2011). Femrat që trajtohen me litium, nqs nisin një shtatzani duhet të jenë nën
kontrollin e vazhdueshëm të mjekut. Disa studime tregojnë që përdorimi i litiumit në
tre mujorin e parë të shtatzanisë mund të rrisi rrezikun për defekte në zemër të fetusit:
anomalia Ebstein. Kjo është një anomali që ka të bëjë me vendosjen anormale të
njërës prej valvulave kardiake që kontrollon rrjedhjen e gjakut. Ky defekt i rrallë
kardiak mund të rrezikojë dhe jetën. Studimet tregojnë që mundësia e një anomalie të
tillë tek fetusi si rezultat i ekspozimit ndaj litiumit është 1-5%.
Ky mikroelement në mostrat e serumit të gjakut të marra në studim është përcaktuar
me metodën e Spektroskopisë së Emisionit Atomik me flakë acetilen-ajër. Mostrat e
serumit të gjakut për t’u bërë të përshtatshme për matje spektrofotometrike i janë
nënshtruar hollimit në raportin 1:10 me përzierjen ujë i dejonizuar me tretësirë 0.25%
Triton X-100. Për të realizuar procedurën e kontrollit të analizës, në mungesë të
mostrës së çertifikuar CRM, kemi përdorur metodën e kalibrimit duke bërë matjen e
provës së bardhë gjatë matjeve, zerimin e aparaturës pas çdo matje, kontrolli i një
tretësire të njohur standarde çdo 10 matje, dhe duke analizuar një sërë provash
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paralele (5% e numrit total të mostrave të marra në studim.Optimizimi i metodës është
bërë në të njëjtën mënyrë si për elementet e tjerë.
Tabela 3-7 Parametrat e lakores së kalibrimit për Li.

Li

Ekuacioni i lakores
y = 0.097x - 0.0016

R2
0.9975

Lakorja e kalibrimit e përftuar nëpërmjet matjeve të serisë së njohur të tretësirave
standarde për Li me metodën e SEA me flakë treguan një linearitet dhe ndjeshmëri të
mirë të analizës e cila evidentohet nëpërmjet parametrave statistikorë të lakores së
kalibrimit, dhe reciprokisht nga vlera e koefiçientit të linearitetit (R2=0.9975) dhe e
pjerrësisë së saj (b=0.097) në kushtet e matjes me flakë acetilen/ajër.
Përmbajtja e mikroelementeve të tjerë në mostrat e serumit të gjakut të marra në
studim u përcaktuan nëpërmjet metodës së Spektroskopisë së Absorbimit Atomik me
atomizues elektro-termik me furrë grafiti. Mqn kemi të bëjmë me mostra gjaku, pra
mostra biologjike, kontrolli i cilësisë së analizës është bërë nëpërmjet metodës së
kalibrimit në të njëjtën mënyrë siç u përmend më sipër. Parametrat e lakoreve të
kalibrimit për secilin mikroelement të përcaktuar me furrë jepen në tabelën 3-8.
Tabela 3-8 Parametrat e lakores së kalibrimit për mikroelementet e
përcaktuar me SAA me furrë.

Metali

Ekuacioni i lakores

R2

Pb

y = 0.0098x + 0.0014

0.9842

Cr

y = 0.0037x + 0.0022

0.9934

Cu

y = 0.0048x + 0.0015

0.9978

Mn

y = 0.0056x - 0.0008

0.9981

Ni

y = 0.0032x - 0.0016

0.9975

Lakoret e kalibrimit të përftuara nëpërmjet matjeve të serisë së njohur të tretësirave
standarde për këto mikroelemente me metodën e SAA me furrë treguan një linearitet
dhe ndjeshmëri të mirë të analizës e cila evidentohet nëpërmjet parametrave
statistikorë të lakores së kalibrimit, dhe reciprokisht nga vlera e koefiçientit të
linearitetit dhe e pjerrësisë së saj (Pb:b=0.0098, Cr:b=0.0037, Cu:b=0.0048,
Mn:b=0.0056 dhe Ni:b=0.0032 ) në kushtet e matjes me atomizues elektro-termik me
furrë grafiti.

Faqe 53

STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
BIXHI M. (2016)

3.4.1.“Descriptive Statistics” tek femrat
Të dhënat e përftuara për secilin element në mostrat e serumit të gjakut tek femrat i
janë nënshtruar “Descriptive Statistics” dhe rezultatet janë paraqitur në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 3-9 Rezultatet e përftuara nga “Descriptive Statistics” i të dhënave tek femrat

Në tabelën 3-9 shohim që mesatarja dhe mediana kanë vlera të përafërta (diferenca
midis tyre shkon drejt zeros), kjo tregon që të dhënat kanë shpërndarje normale.
Mesatarja dhe mediana japin informacion mbi shpërndarjen e të dhënave: nqs ato nuk
kanë ndryshime sinjifikative midis tyre themi që të dhënat i binden shpërndarjes
normale dhe nqs mesatarja dhe mediana kanë ndryshime sinjifikative, të dhënat nuk i
binden shpërndarjes normale.
Koefiçenti i variancës jep informacion mbi shkallën e ndryshueshmërisë së të dhënave
nën ndikimin e faktorëve të caktuar.
“Skewness” dhe “kurtosis” japin informacion mbi kahun e ndryshimit së të dhënave.
Rezultatet e përftuara për Na karakterizohen nga një vlerë e ulët e koefiçentit të
variancës (CV%=9) ,gjë që tregon që të dhënat variojnë në një interval të ngushtë
(intervali i besueshmërisë për mesataren është 2.04-2.13, dhe për medianën 2.05–
2.09mMol/L) dhe janë, pak a shumë, të qëndrueshme për pjesën më të madhe të
femrave të marra në studim.
Përmbajtja e Na në mostrat e serumit të gjakut karakterizohet nga vlera të larta të
“skewness” (1.45) dhe kurtosis (6.55). Vlerat e larta të “skewness” (>0) dhe
“kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas dhe janë të ndikuara
nga faktorë të ndryshëm.
Rezultatet e përftuara për K tregojnë që ka një diferencë të vogël midis mesatares dhe
medianës, gjë që tregon se të dhënat kanë pak a shumë një shpërndarje normale. Të
dhënat për këtë element karakterizohen nga një vlerë e ulët e koefiçentit të variancës
(CV%=16), gjë që tregon se vlerat janë në një interval të ngushtë (intervali i
besueshmërisë për mesataren është 3.98-4.28, dhe për medianën 4.0–4.2 mMol/L) dhe
janë, pak a shumë, të qëndrueshme për pjesën më të madhe të femrave të marra në
studim.
Faqe 54

STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
BIXHI M. (2016)
Përmbajtja e K në mostrat e serumit të gjakut karakterizohet nga vlera të larta të
“skewness” (1.06) dhe “kurtosis” (5.03). Vlerat e larta të “skewness” (>0) dhe
“kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas dhe janë të ndikuara
nga faktorë të ndryshëm. Gjithashtu vihet re që vetëm 4.3% e rasteve të marrë në
studim japin vlera më të ulta se intervali i besueshmërisë për mesataren, ndërsa 7.2%
e rasteve japin vlera me të larta se ky interval.Ky është një tregues mjaft sinjifikativ
që femrat e marra në studim kanë një përmbajtje normale të K në gjak.
Në “Descriptive Statistics” e të dhënave për Fe
shohim që intervali për
mesataren(101.04±25.59) ndryshon nga intervali për medianën (81.25 ± 16.74), gjë që
tregon që të dhënat nuk i përgjigjen shpërndarjes normale.
Nga ana tjetër, intervali për mesataren (101.04±25.59) tregon që pjesa më e madhe e
matjeve ndodhen brënda intervalit të besueshmërisë. Vlerat e larta të “skewness” (>0)
dhe “kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas. Të dhënat
karakterizohen nga një koefiçent i lartë variance (CV%=74%) që tregojnë që variojnë
në mënyrë të moderuar.
Shmangia standarde relative RSD% tregon që vlerat janë të përsëritura dhe gabimet
sistematike janë të neglizhueshme.
Përmbajtja e Mg në mostrat e gjakut të marra në studim karakterizohet nga vlera te
larta negative të “skewness” (-1.8) dhe vlera të larta positive të “kurtosis” (4.25).
Vlera të larta negative të “skewness” tregojnë që të dhënat janë të spostuara majtas
dhe janë nën ndikimin e faktorëve tëkomplikuar (vlera e “kurtosis” >3). Vlerat e
mesatares dhe medianës janë të pozicionuara majtas, (afër vlerave minimale).
Në të njëjtën mënyrë arsyetojmë dhe për elementët e tjerë të marrë në studim.
Pra në mënyrë të përmbledhur mund të themi që duke u bazuar në tabelën 3-9:
Nga krahasimi i vlerave të mesatares dhe medianës:
Të dhënat i binden shpërndarjes normale për elementet :Ca, K, Na, Li, Pb,Mn.
Të dhënat nuk i binden shpërndarjes normale për elementet:Ni, Cr, Cu, Fe, Zn.
Koefiçenti i variancës
CV<25% :Na, K, Mg. Të dhënat janë të qëndrueshme.
25%<CV<75% :Ca, Pb, Fe, Cu.Të dhënat janë relativisht të qëndrueshme, shfaqin
sjellje të moderuara të cilat varen nga faktor të komplikuar.
CV>75% :Zn, Li, Cr, Ni, Mn. Të dhënat nuk janë të qëndrueshme, ndikimi i
faktorëve me natyrë antropogjene.
Skewness dhe Kurtosis
Vlerat më të larta pozitive të skewness dhe kurtosis kanë:
Li S:5.37 K:29.48; Cu S:2.82 K:13.78; Zn S:3.46 K:10.46
Të dhënat e përftuara për këto element janë të spostuara djathtas dhe janë në ndikimin
e faktorëve të komplikuar.
Vlerat më të ulëta të skewness dhe kurtosis ka: Ca S:-0.41 K:1.18
Të dhënat e përftuara për Ca janë lehtësisht të spostuara majtas dhe janë relativisht të
qëndrueshme.
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Shihet sesa shumë ndihmon “Descriptive Statistics” për të pasur një ide mbi
shpërndarjen e të dhënave.Pjesa më e madhe e mikroelementeve të marrë në studim
tek mostrat e gjakut të femrave paraqesin përmbajtje normale.

Figura 3-14 “Descriptive Statistics” i
të dhënave për Na.

Figura 3-16 “Descriptive Statistics” i të
dhënave për Mg.

Figura 3-15 “Descriptive Statistics” i
të dhënave për K.

Figura 3-17 “Descriptive Statistics” i të
dhënave për Fe.

Histogramat e mëposhtme paraqesin përmbajtjen e elementeve të marrë në studim në
mostrat e gjakut të femrave: normale, shtatzana dhe atyre me patologji.
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Figurë 3-18 Histograma e përmbajtjes së Ca, Mg, K, Na, Li, Zn (mg/L) dhe Cr, Ni dhe
Mn (µg/dL) tek femrat: normale, shtatzana dhe me patologji.

Figurë 3-19 Histograma e përmbajtjes së Fe (mg/dL), dhe Pb, Cu (mcg/dL) tek femrat:
normale, shtatzana dhe me patologji.

Histogramat japin informacion për përmbajtje më të lartë të Ca dhe Mg tek femrat
shtatzana krahasuar me femrat normale dhe patologji, sepse suplementet me të cilat
trajtohen shtatzanat kane sasi më të madhe të këtyre elementeve për të ndihmuar
zhvillimin kockor të fetusit (Ca) dhe për të ulur kontraksionet e mitrës (Mg) të cilat
janë më të shpeshta në tremujorin e parë.
Nga ana tjetër krahas suplementeve përmbajtja e Fe rezulton më e ulët se tek femrat
normale dhe atyre me patologji, sepse rezervat e Fe janë ato që përdoren më tepër nga
organizmi i gruas për formimin e placentës, fiksimin e fetusit dhe rritjen e tij.
Një tjetër faktorështë fakti qënjë pjesë e femrave e fillojnë shtatzaninë me depozita të
pamjaftueshme hekuri, ndaj anemia përbën një nga patologjitë më të përhapura gjatë
shtatzanisë.
Histogramat paraqesin vlera të ulta të Ca dhe Mg për femrat me patologji, krahasuar
me rezultatet e përftuara për femrat shtatzana dhe ato normale.
Kjo mund të shpjegohet me faktin që kjo kategori i përket grupmoshës 45-74 vjeçe
dhe patologjia karakterizuese janë problemet uterine. Femrat në ketë moshë janë në
periudhën e menopauzës që shkakton uljen e përqendrimit të elektrolitëve dhe
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kryesisht të Ca dhe Mg në organizëm. Menopauza fillon zakonisht rreth moshës 45
vjeçe dhe zgjat 10-15 vjet. Gjatë kësaj periudhe, ndodhin ndyshime në sistemin
hormonal dhe trupi i femrave prodhon gjithnjë e më pak estrogjen. Si pasojë, cikli
menstrual pakësohet derisa përfundon plotësisht.
Studime të bera në vitin 2013, tregojnë rëndësinë thelbësore të suplementeve të Mg
tek gratë në periudhën e menopauzës. Ndryshimet hormonale bëjnë të mundur që
pjesa më e madhe e magnezit të pashfrytëzuar të ekstretohet npm veshkave nga
organizmi i femrave (Jurczak, A., et al 2013).
Kjo merr një rëndësi të veçantë duke menduar që nga dieta ushqimore ne marrim një
sasi të vogël magnezi.
Mungesa e sasisë së nevojshme të Mg ndikon në funksionimin e zemrës, mqn ky
element ka një rol jetik në funksionet qelizore të trupit dhe veçanërisht të zemrës
(Avinash, S. S., Sreekantha & Manjunatha Goud, B. K (2013). Marrja e suplementeve
të Mg rekomandohet dhe për të parandaluar sëmundjen e osteoporozës. Kjo sepse
marrja e një sasie të konsiderueshme Ca dhe Vitaminë D nuk e kompenson mungesën
e Mg gjatë periudhës së menopauzës (Fazlini, M. F et al., 2013).
Gjithashtu nga histograma (fig 3-19) evidentohet një përmbajtje e ulët e Pb në mostrat
e serumit të gjakut për të tre grupimet e femrave, gjë që tregon që rreth vendbanimeve
ku jetojnë femrat e marra në studim (kryesisht Durrës-Kavajë dhe rrethinat) nuk ka
ndotje të konsiderueshme nga ky metal toksik.M
Meqenëse ne kemi marrë në studim femra në kushte fizike të ndryshme praktiksht:
normale, shtatzana dhe me patologji, për të parë shpërndarjen e të dhënave kemi
bërëkrahasimin e mesatares dhe medianës tek tre grupimet e matjeve në mënyrë të
veçuar dhe rezultatet e përftuara janë paraqitur në tabelat e mëposhtme:

Tabela 3-10 Vlerat e mesatares dhe medianës për elementet e marrë në studim tek
femrat normale.
Ca
Mg
K
Na
Li
Pb
15.6
4
2.1
2.36
19.9
Mesatare 13.8
14.3

16.1

4

2.09

0.98

15.5

Fe

Cu

Zn

Mn

Ni

Cr

Mesatare

116

193

0.96

3.09

7.41

4.59

Mediana

85.9

173

0.94

1.91

4.2

2.78

Mediana
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Tabela 3-11 Vlerat e mesatares dhe medianës për elementet e marrë në studim tek
femrat shtatzana.
Mg1
K1
Na1
Li1
Pb2
Ca1
16.3
4.20
2.07
1.13
27.8
Mesatare 15.1
15.1

16.5

4.09

2.05

1.12

27.0

Fe

Cu

Zn

Mn

Ni

Cr

Mesatare

86.8

173

1.59

2.49

8.02

4.62

Mediana

76.3

140

0.88

2.06

5.47

3.11

Mediana

1

mg/L, 2 µ

Tabela 3-12 Vlerat e mesatares dhe medianës për elementet e marrë në studim tek
femrat me patologji.
Mg1
K1
Na1
Li1
Pb2
Ca1
14.2
4.16
2.06
3.07
21.9
Mesatare 10.7
11.3

16.6

4.00

2.07

1.45

16.3

Fe

Cu

Zn

Mn

Ni

Cr

Mesatare

115

170

0.97

3.54

10.8

6.55

Mediana

117

144

0.96

1.96

3.25

3.16

Mediana

1

mg/L, 2 µ

Ashtu sikurse shihet nga tabelat 3-10, 3-11, 3-12 shpërndarje më të mirë të të dhënave
që i bindet shpërndarjes normale Gauss-ian për femrat në kushtet fizike të marra në
studim janëCa, Mg, K, Na, Zn. Vlerat e mesatares dhe medianës për këto elemente
kanë diferenca që shkojnë drejt zeros.
Ndërsa Fe, Cu, Li dhe Ni nuk paraqesin një shpërndarje të mirë të dhënash sepse
vlerat e mesatares dhe medianës kanë ndryshime sinjifikative midis tyre.
Nga krahasimi i vlerave të mesatares për tre grupimet shohim që Fe ka mesatare më të
ulët të të dhënave tek femrat shtatzana sepse dihet që për shkak të formimit të
placentës dhe rritjes së fetusit, organizmi i tyre konsumon një sasi më të madhe Fe
krahasuar me dy grupimet e tjera.
Duhet theksuar që femrat shtatzana të marra në studim janë nën terapi me suplemente
të këtyre elementeve ndaj shihen vlera të krahasueshme me ato të femrave normale
dhe atyre me patologji.
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3.4.1.1 Analiza Multivariable
Analizimi i mostrave bën të mundur përftimin e një informacioni të gjerë për shkak të
numrit të madh të rezultateve dhe analizimi i secilës prej vlerave është i vështirë. Për
këtë arsye është i nevojshëm një reduktim i informacionit duke përdorur metoda
statistikore. Si të tilla u përdorën metodat e analizimit në grupe të variablave, ku si
variabla ishin elementet e përcaktuar. Si metodë e dytë mjaft e rëndësishme e trajtimit
të rezultateve u përdor analiza faktoriale, e cila bën të mundur evidentimin e faktorëve
që ndikojnë në nivelin e mikroelementeve tek mostrat e serumit të gjakut të femrave
të marra ne studim.
3.4.1.1.1Analiza në grup e elementeve (Cluster analysis)
Analiza Cluster u krye duke përdorur programin kompjuterik MINITAB 15. Me anën
e kësaj metode, u arrit ndarja në grupe e elementeve sipas ngjashmërisë së gjendjes së
tyre në organizmin e femrave të marra në studim, bazuar në vlerat e rezultateve të
përftuara.

Cluster Analysis of Variables:Ca, Mg, Zn, K, Na, Li, Pb, Fe, Cu, Cr, Ni, Mn
Correlation Coefficient Distance, Single Linkage
Amalgamation Steps
Number
of obs.
Number of Similarity Distance
Clusters
New in new
Step clusters
level
level
joined
cluster cluster
1
11
79.7785
0.404431
6
12
6
2
2
10
73.6613
0.526773
6
10
6
3
3
9
72.2902
0.554197
1
2
1
2
4
8
69.0973
0.618053
6
11
6
4
5
7
65.1031
0.697939
7
9
7
2
6
6
61.7209
0.765583
1
7
1
4
7
5
60.6501
0.786998
5
8
5
2
8
4
59.5892
0.808215
3
5
3
3
9
3
58.4212
0.831575
4
6
4
5
10
2
58.1068
0.837865
1
4
1
9
11
1
56.5692
0.868616
1
3
1
12
Final Partition:
Cluster 1: Ca,Mg
Cluster 2: Zn
Cluster 3: K
Cluster 4: Na
Cluster 5: Li,Cr, Mn
Cluster 6: Pb
Cluster 7: Fe
Cluster 8, Cu
Cluster 9: Ni
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Figura 3-20 Dendograma e grupimit të elementeve sipas ngjashmërisë midis tyre për
rezultatet e përftuara tek mostrat e femrave të marra në studim.

Nga rezultatet grafike të përpunimit statistikor (dendograma në figurën 3-20) dallojmë
se elementet sipas ngjashmërisë së tyre janë klasifikuar në 9 grupe:
Grupi 1 përfshin Ca dhe Mg.
Korrelacioni i lartë midis këtyre dy elementeve reflektohet dhe në përfshirjen në të
njëjtin grup. Kjo marëdhënie vjen sepse Ca dhe Mg janë katione dy valentë
kompetitiv me njëri-tjetrin dhe numër i madh studimesh kanë treguar që mungesa e
Mg lidhet me çrregullime në absorbimin e Ca (Fawcett et al., 1999; Farrell,1984).
Ca dhe Mg janë elemente ushqyes, esencial për organizmin dhe tek femrat e marra në
studim rezultojnë në pjesën më të madhe të mostrave të gjakut, në përqendrime
brënda normave të lejuara. Duhet theksuar që femrat shtatzana janë nën terapinë e
suplementeve që përmbajnë këto elemente, ndaj nuk vihet re rënia e nivelit të tyre te
shtatzanat krahasuar me femrat normale dhe atyre me patologji.
Grupi 2 përfshin Zn, i cili është një element që merret nga dieta ushqimore.
Ushqimet me përmbajtje më të lartë Zn janë: mishi i kuq, mishi i pulës, fasulet, arrat,
gaforret etj (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2001; USDA 2011).
Por duhet theksuar që sasia e Zn që merret nga produket bimore është më e ulët se ajo
që merret nga produktet shtazore (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board,
2001). Tek femrat e marra në studim Zn rezulton brenda niveleve të lejuara. Një sasi e
vogël Zn e pranishme në organizëm mund të ketë dhe natyrë antropogjene si përbërës
kryesor i dherave të tokës, që ngrihen në ajër npm erave dhe depërtojnë në organizëm
nëpërmjet ajrit.
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Grupi 3 përfshin K, element esencial për organizmin e njeriut.
Ai merret npm ushqimeve ku më të pasurat me këtë element janë: fasulet , zarzavatet
me gjethe të errëta , patatet , kungulli, kosi , peshku, avokado , kërpudhat dhe bananet.
Femrat shtatzana janë nën terapi me suplemente që përfshijnë dhe K.
Grupi 4 përfshin Na, element esencial ashtu sikurse K.
Produkti kryesor ku gjendet Na është kripa, por gjthsh merret dhe nga qumështi,
panxhari, selinoja dhe uji i pijshëm. Natriumi merr pjesë në një sërë funksionesh
jetike, ku më të rëndësishmet janë: rregullimi i bilancit të ujit dhe shpërndarjes së tij
në organizëm, rregullimin e ekuilibrit osmotik, rregullimin e ekuilibrit acido-bazik
nëpërmjet menaxhimit të bikarbonateve plazmatike (DuBose, 2008; Brommer &
Coburn, 1981).
Na është pjesë e suplementeve ditore që marrin femrat shtatzana, të cilat për shkak të:
vjellave, problemeve në trejtjen e ushqimit, rritjes së fetusit, etj janë të rrezikuara për
të bërë gjëndje hiponatremie. Femrat e marra në studim kanë përmbajtje te Na brënda
invervalit normal të vendosur nga OBSH.
Grupi 5 përfshin Li, Cr dhe Mn, elemente gjurmë të cilat në nivele të ulta janë të
rëndësishëm për një sërë procesesh në organizmin e njeriut.
Grupimi i tyre shpjegohet për shkak të ngjashmërisë në funksionet që ato kryejnë:
ruajtja e nivelit optimal të sheqerit në gjak (Cr dhe Mn) dhe qetësimi i sistemit nervor
(të tre elementet, Li përdoren si antidepresiv) (Nielsen, F.H.). Femrat e marra në
studim kanë përmbajtje të këtyre elementeve brënda normave të lejuara.

Grupi 6 përfshin Pb,element toksik me natyrë antropogjene.
Burimi kryesor i emetimit të tij janë karburantet, veçanërisht ato me benzinë. Pb hyn
në organizmin e njeriut npm frymëmarrjes, ushqimit dhe depërtimit në lëkurë. Tek
femrat e marra në studim nivelet e këtij elementi janë relativisht të ulëta.
Grupi 7 përfshin Fe, element mjaft i rëndësishëm, i përfshirë në funksione të
ndryshme trupore, duke përfshirë transportin e oksigjenit në gjak, ruajtjen e ngjyrës së
kuqe të gjakut, funksionimin e sistemit imunitar, etj.
Kërkesat e organizmit për hekur rriten në mënyrë të konsiderueshme gjatë shtatzanisë
ku sasia e gjakut në organizëm rritet derisa femra ka pths 50% më tepër se zakonisht,
ndaj nevojitet më tepër hekur për të prodhuar hemoglobinën për sasinë e shtuar të
gjakut. Femrat shtatzana gjithashtu kanë nevojë për më tepër hekur për rritjen e fetusit
dhe placentës.
Në shumë studime të bëra në tre mujorin e parë të shtatzanisë femra mund të ketë
probleme me rezervat e këtij elementi, për shkak të disa mekanizmave
(Poulakka,1980, Colomer et al.,1990). Kjo është arsyeja që femrat shtatzana janë nën
terapi me suplemente të mikroelementeve esencial ndër të cilët dhe Fe.
Femrat shtatzana të marra në këtë studim kanë kryesisht vlera normale të Fe, por
gjthm më të ulta krahasuar me vlerat e femrave normale dhe atyre me patologji.
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Grupi 8 përfshin Cu.
Bakri merret nëpërmjet dietës ushqimore, ku ushqimet më përmbajtje më të lartë të
këtij elementi janë: rrepat , spinaqi, lakra jeshile, asparagus, kungulli dhe në sasi më të
vogla ndodhet tek : drithërat , arra, dhe farat . Tek femrat e marra në studim ka
përmbajtje kryesisht brënda normave të lejuara të këtij elementi.
Grupi 9 përfshin Ni.
Ai merret në sasi të vogla nga bizelet, soja, çokollata, etj. Nikeli është një element që
mendohet se luan një rol në proceset fiziologjike si një bashkë-faktor në absorbimin e
hekurit nga zorrët vetëm kur ai ndodhet në trajtë ferrike, nqs hekuri ndodhet si
përzierje e sulfateve ferrore dhe ferrike (60% ferrik dhe 40% ferror) nikeli nuk ka
asnjë lloj ndikimi (Nielsen FH, 1980).Krahas kësaj, Organizata Botërore e Shëndetit e
ka vlerësuar si 5 substanca më të rrezikshme për shëndetin e njeriut: Ni pluhur, sulfat
Ni, klorur Ni, karbonat Ni dhe Nitrat Ni. Në trajtë pluhuri (T; R 48-23) kjo substancë
bën pjesë në grupin që është përgjegjës për toksicitetin kronik të mjedisit. NiSO4,
NiCl2, NiCO3 dhe NiNO3 klasifikohen në kancerogjen të klasit të I (nga inhalimi),
substanca toksike riprodhuese të klasit II (mund të shkaktojnë dëmtime në embrion)
dhe substanca toksike kronike (T; R 48-23). Nqs përmasat e Ni pudër kanë vlera më të
vogla se 0.1mm, klasifikohet si T; R 52-53( të dëmshme për mjedisin ujor). Ndaj
përbën interes të veçantë matja e nivelit të këtij elementi në mostrat e serumit të
gjakut, për të parë shkallën e toksicitetit dhe për të bërë një vlerësim të ndotjes
mjedisore të zonës në të cilën ndodhen femrat e marra në studim.

3.4.1.1.2 Analiza Faktoriale
Për të studiuar faktorët kryesorë që ndikojnë në ndryshueshmërinë e rezultateve të përftuara,
kemi bërë analizën faktoriale të të dhënave. Rezultatet përkatëse jepen më poshtë.
Factor Analysis: Ca, Mg, Zn, K, Na, Li, Pb, Fe, Cu, Cr, Ni, Mn
Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation

Variable
Ca
Mg
Zn
K
Na
Li
Pb
Fe

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4
0.700
0.098
-0.095
-0.056
0.666
-0.228
0.108
-0.187
0.078
-0.076
0.846
0.125
0.003
-0.073
-0.067
-0.098
0.001
-0.029
-0.162
-0.877
-0.886
0.017
-0.049
-0.017
0.200
-0.810
0.082
-0.051
0.021
0.202
0.552
-0.573

Factor5
0.205
-0.250
-0.042
0.896
0.111
0.017
0.029
-0.095
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Cu
Cr
Ni
Mn

-0.186
-0.628
-0.509
-0.640

-0.733
0.096
-0.297
-0.042

-0.077
0.363
0.014
-0.246

0.098
0.034
-0.185
-0.092

0.004
0.369
-0.352
-0.022

Variance
% Var

2.8628
0.239

1.4080
0.117

1.2794
0.107

1.2171
0.101

1.1930
0.099

Figura 3-21 Loading Plot e Ca…. Mn.

Duke u nisur nga të dhënat më sipër, dallohen 5 faktorë thelbësorë të cilët paraqesin
një variancë totale prej 66.3%.
Faktori I është komponenti kryesor më i rëndësishëm, që përfaqëson 23.9% të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive midis Ca
dhe Mg.
Kjo lidhje e mbështetur dhe në shumë studime të tjera (Fawcett et al., 1999;
Farrell,1984), ka të bëjë me faktin qe Ca dhe Mg janë katione dy valentë kompetitiv
me njëri-tjetrin dhe mungesa e Mg lidhet me çrregullime në absorbimin e Ca. Ca dhe
Mg janë elemente ushqyes, esencial për organizmin.
Gjithashtu faktori 1 karakterizohet dhe nga ngarkesa të larta negative të Li, Cr, Ni dhe
Mn, kjo shpjegohet me faktin që këto janë elemente gjurmë, të cilat kanë vlera më të
ulta dhe në përbërjën e suplementeve me të cilat trajtohen femrat shtatzana.
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Faktori II është komponenti i dytë më i rëndësishëm i cili paraqet 11.7% të variancës
totale dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Pb dhe Cu.
Kjo mardhënie lidhet me faktor antropogjen si emetimet nga gazrat e automjeteve,
trafiku i rënduar në zonat ku jetojnë femrat e marra në studim (Durrës-Kavajë dhe
rrethinat),etj.
Faktori III është një komponent i dobët i cili përbën 10.7% të variancës totale,
karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive të Fe dhe Zn.
Kjo mardhënie shpjegohet me faktin që janë dy elemente esenciale të marrë nga dieta
ushqimore (tek femrat shtatzana dhe si komponentë përbërës të suplementeve ditore
që ato marrin), gjithashtu në sasi më të vogël ndikon dhe natyra antropogjene e këtyre
metaleve, për shkak të gazrave të automjeteve, pra si element përbërës të ndotjes
mjedisore.
Një sasi e vogël Zn e pranishme në organizëm mund të ketë dhe natyrë antropogjene
si përbërës kryesor i dherave të tokës, që ngrihen në ajër nëpërmjet erave dhe
depërtojnë në organizëm nëpërmjet ajrit.
Faktori IVështë një komponent i dobët që përbën 10.1% të variancës totale,
karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Na dhe Fe.
Kjo mardhënie ka të bëjë me gjendjen shëndetësore të femrave shtatzana, ku në tre
mujorin e parë të shtatzanisë për shkak të ndryshimeve hormonale, rritjes së nivelit të
progesteronit, problemet në tretjen e ushqimeve dhe të vjellat kanë tendencë të
pakësojnë rezervat e këtyre elementeve esenciale (Poulakka,1980, Colomer et
al.,1990).
Faktori V është një komponent i dobët që përbën 9.9% të variancës totale dhe
karakterizohet me ngarkesë të lartë pozitive të K.
Kaliumi është një element esencial që merret nga dieta ushqimore dhe tek femrat
shtatzana komponent përbërës i suplementeve ditore që ato marrin.
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3.4.2 “Descriptive Statistics” tek meshkujt
Të dhënat e përftuara për secilin element në mostrat e serumit të gjakut tek meshkujt i
janë nënshtruar “Descriptive Statistics” dhe rezultatet janë paraqitur në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 3-13 Rezultatet e përftuara (mg/dL, * mcg/L) nga “Descriptive Statistics” i të
dhënave tek
meshkujt.

Mesatarja dhe mediana japin informacion mbi shpërndarjen e të dhënave: nëqoftëse
ato nuk kanë ndryshime sinjifikative midis tyre themi që të dhënat i binden
shpërndarjes normale dhe nëqoftëse mesatarja dhe mediana kanë ndryshime
sinjifikative, të dhënat nuk i binden shpërndarjes normale.
Koefiçenti i variancës jep informacion mbi shkallën e ndryshueshmërisë së të dhënave
nën ndikimin e faktorëve të caktuar.
“Skewness” dhe “kurtosis” japin informacion mbi kahun e ndryshimit së të dhënave.
Në tabelën 3-13 shohim që rezultatet e përftuara për Ca karakterizohen nga vlera të
përafërta të mesatares (14.1) dhe medianës (16.5), kjo tregon që të dhënat i përgjigjen
shpërndarjes normale. Vlera e koefiçientit të variancës (25<CV%=30.5<75) , tregon
që të dhënat shfaqin sjellje të moderuara nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm.
Vlera e ulët negative e “skewness” (-1.12<0) dhe e ulët pozitive e “kurtosis” (0.21<3)
tregon që të dhënat janë lehtësisht të spostuar majtas dhe janë të ndikuara nga faktorë
të ndryshëm.
I njëjti arsyetim vlen dhe për Mg, me ndryshimin që vlera e koefiçientit të variancës
(CV%=23.3<25) tregon që të dhënat janë relativisht të qëndrueshme për pjesën më të
madhe të mostrave të marra në studim.
Të dhënat e përftuara për Fe nuk i përgjigjen shpërndarjes normale mqn ka ndryshime
sinjifikative midis vlerës mesatare (100) dhe medianës (85.1).
Nga ana tjetër, intervali për mesataren (100 ±26.8) tregon që pjesa më e madhe e
matjeve ndodhet brënda intervalit të besueshmërisë.
Vlerat e larta pozitive të “skewness” dhe “kurtosis” tregojnë që të dhënat janë të
spostuara djathtas dhe janë nën ndikimin e faktorëve të jashtëm.Vlera e koefiçientit te
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variancës (CV%=68.3) tregon që të dhënat shfaqin sjellje të moderuara nën ndikimin
e faktorëve të ndryshëm.
Përmbajtja e Mn në gjak karakterizohet nga të dhëna që nuk i binden shpërndarjes
normale mqn ka ndryshime sinjifikative midis vlerës mesatare (25.4) dhe medianës
(11.0).
Vlera e lartë e koefiçientit të variancës (CV%=172>75) dhe vlerat e larta pozitive të
“skewness” dhe “kurtosis” japin indikacion që të dhënat janë të spostuara djathtas, ka
ndryshime të mëdha midis tyre dhe jane nën ndikimin e fortë të faktorëve të
komplikuar.
Sa i përket Litiumit, në tabelën 3-13 shohim që mesatarja (1.32) dhe mediana (1.05)
kanë vlera të përafërta (diferenca midis tyre shkon drejt zeros), kjo tregon që të dhënat
kanë shpërndarje normale.
Rezultatet e përftuara për Li karakterizohen nga një vlerë e koefiçientit të variancës
(CV%=59.91) ,gjë që tregon që të dhënat shfaqin sjellje të moderuara nën ndikimin e
faktorëve te jashtem.
Përmbajtja e Li në mostrat e serumit të gjakut karakterizohet nga vlera të larta të
“skewness” (2.89) dhe kurtosis (9.28). Vlerat e larta të “skewness” (>0) dhe
“kurtosis” (>3) tregojnë që të dhënat janë të spostuara djathtas dhe janë të ndikuara
nga faktorë të ndryshëm.
Përmbajtja e Na në gjak karakterizohet nga vlera të përafërta të medianës (2.04) dhe
mesatares (2.00) (diferenca midis tyre shkon drejt zeros). Kjo tregon që të dhënat i
binden shpërndarjes Gauss-iane.
Vlera shumë e ulët e koefiçientit të variancës jep indikacion që të dhënat ndodhen
brënda një intervali të ngushtë dhe janë të qëndrueshme për mostrat e marra në
studim.
Vlera e ulët negative e “skewness” dhe vlera e ulët pozitive e “kurtosis” tregon që të
dhënat janë lehtësisht të spostuar majtas dhe janë të ndikuara nga faktorë të ndryshëm.
Përmbajtja e K në serumin e gjakut të meshkujve të marrë në studim, e ilustruar në
tabelën 3-13, karakterizohet nga të dhëna që i binden shpërndarjes normale mqn
diferenca midis vlerës së medianës dhe mesatares shkon drejt zeros.
Vlera e ulët e koefiçientit të variancës tregon që të dhënat e përftuara janë relativisht
të qëndrueshme për pjesën më të madhe të mostrave të marra në studim për meshkujt.
Vlerat e “skewness” dhe “kurtosis” japin indikacion që rezultatet janë lehtësisht të
spostuar majtas nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm.
Në mënyrë të përmbledhur duke u bazuar në rezultatet e tabelës 3-13 :
Nga krahasimi i vlerave të mesatares dhe medianës:
Të dhënat i binden shpërndarjes normale për elementet :K, Na, Li, Ca, Mg.
Të dhënat nuk i binden shpërndarjes normale: Zn, Fe, Cu, Cr, Ni, Mn.
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Koefiçenti i variancës
CV<25% :Mg, K, Na.Të dhënat janë të qëndrueshme.
25%<CV<75% :Ca, Li, Fe, Cu.Të dhënat janë relativisht të qëndrueshme, shfaqin
sjellje të moderuara të cilat varen nga faktor të komplikuar.
CV>75% :Zn, Pb, Cr, Ni, Mn. Të dhënat nuk janë të qëndrueshme, ndikimi i
faktorëve me natyrë antropogjene.
Skewness dhe Kurtosis
Vlerat më të larta pozitive të skewness dhe kurtosis kanë: Mn S:3.75 K:15.0;
Li S:2.89 K:9.28. Të dhënat e përftuara për këto element janë të spostuara djathtas
dhe janë në ndikimin e faktorëve të komplikuar.
Vlerat më të ulëta të skewness dhe kurtosis ka:
Ca S:-1.12 K:0.21
K S:-0.91 K:1.91
Na S:-1.08 K:0.22
Mg S:-1.58 K:1.52 Zn S: 0.74 K:-1.59
Të dhënat e përftuara për këto element janë lehtësisht të spostuara djathtas ose majtas
(në varësi të vlerës së skewness) dhe janë relativisht të qëndrueshme.
Kjo shpërndarje e të dhënave ilustrohet më mirë në figurat e mëposhtme për disa nga
elementet:

Figura 3-22 “Descriptive Statistics” i
të dhënave për Fe.

Figura 3-23 “Descriptive Statistics” i
të dhënave për Li.
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Figura 3-24 “Descriptive Statistics” i

Figura 3-25 “Descriptive Statistics” i

të dhënave për Na.

të dhënave për K.

Figura 3-26 Histograma e përmbajtjes së Pb dhe Cu (mcg/dL), Fe (mg/dL) tek
meshkujt: normal, diabetik dhe infertilitet.
18.00
16.00
14.00

mg/dL

12.00
10.00

Ca

8.00

Mg

6.00
4.00
2.00
0.00
Normal

Diabetik

Infertilitet

Figura 3-27 Histograma e përmbajtjes së Ca dhe Mg (mg/dL) tek meshkujt: normal,
diabetik dhe infertilitet.
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Histograma 3-27 tregon për nivele të krahasueshme te Ca dhe Mg tek meshkujt e
marrë në studim. Niveli i lartë i kalciumit, krahasuar me atë të magnezit, ka një
rëndësi të veçantë. Si katione dy valente ato konkurojnë me njëri-tjetrin për tu
absorbuar në gjak. Ndaj janë bërë shumë studime mbi raportin Ca/Mg në trupin e
njeriut. Një situatë e ngjashme ndodh dhe në inde. Nëqoftëse ka një sasi të madhe
kalciumi në hapësirën qelizore pengohet depertimi i Mg në të, ose aktivizohen
mekanizma kimik për kthimin e tij në formën konjuktive.
Një grup studiuesish ngritën hipotezën që nivele të ulëta të magnezit në gjak dhe /
ose një raport i lartë kalcium/magnez janë faktorë që mund të shkaktojnë kancerin e
prostatës . Biopsia e 494 pjesëmarrësve tregoi 98 me kancer të gradës së lartë , 100
me kancer të gradës së ulët , 133 me lezione të dyshimta ( neoplazi preKancerogjene
intraepiteliale ose PIN ) dhe 163 kontrolle pa kancer .Duke krahasuar rezultatet e
përftuara prej biopsive, me nivelet e kalciumit dhe magnezit në gjak për të gjithë
meshkujt e marrë në studim, grupi i studiuesve vuri re që nivelet e kalciumit në gjak
nuk kishin lidhje me kancerin e prostatës. Nga ana tjetër studiuesit bën lidhjen midis
nivelit të ulët të magnezit dhe nivelit të lartë të kalciumit. Ky arsyetim nuk rezultoi i
vërtetë për kancerin fillestar ose për grupet PIN (Neoplazi Intraepiteliale Prostatike).
Ky studim shpjegon arsyjen pse në disa artikuj tregohet lidhja midis kancerit të
prostatës dhe kalciumit dhe në disa të tjera jo. Gjths vlera të ulta të magneziumit në
gjak dhe një raport i lartë Ca/Mg ndikojnë në përshpejtimin e rritjes së kancerit të
prostatës në shkallë më të larta (Dai Q, Motley SS, Smith JA Jr, Concepcion R,
Barocas D, Byerly S, et al. 2011).
Figura3-28 paraqet përmbajtjen e Fe e shprehur në µg/dL në mostrat e serumit të
gjakut të meshkujve të marre në studim dhe normat e lejuara nga Organizata Botërore
e Shëndetit (WHO, 2012):

Figura 3-28 Përmbajtja e Fe (mg/dL) te meshkujt dhe normat e lejuara.

Paraqitja grafike tregon që pjesa më e madhe e meshkujve të marr në studim kanë
përmbajtje të Fe brënda normave të lejuara.
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9 meshkuj kanë përmbajtje të Fe që e kalon kufirin maximal të lejuar nga Organizata
Botërore e Shëndetit, këto i përkasin moshës 20-45vjeç dhe mendohet të kenë këto
nivele Fe për shkak të dietës së pasur me proteina, perime, mish të kuq, verë, etj.
Studimet tregojnë që mënyra më efektive dhe e shëndetshme për të normalizuar
sasinë e Fe në organizëm kur ajo rezulton më e lartë se norma është dhurimi i gjakut
(Sullivan JL,1981; Stevens RG., et al 1994; Lauffer RB, 1991; Conrad ME, 1993;
Sullivan JL, 1991). Dhurimi i vazhdueshëm i gjakut, minimizon rrezikun për kancer
dhe sëmundje të zemrës duke ulur sasinë e Fe që marrim nëpërmjet ushqimit. Shumë
ushqime kanë përmbajtje të larta të Fe, të tilla si mishi veçanërisht ai derrit, mëlçia,
etj.
Ndërsa 6 meshkuj rezultojnë me nivele Fe nën normat e lejuara, kjo mund të
shkaktohet nga:
Dietë vegjetariane
Dhurues gjaku
Faktor genetik
Mungesë e vit B12 në organizëm, etj.
Përmbajtja e Fe nën normat e lejuara tek meshkujt haset më rrallë se tek femrat dhe
simptomat janë: lodhje, dhimbje muskujsh, djersitje e vazhdueshme, marrje fryme,
dhimbje koke deri në çrregullime kardiake.
Në rastin tonë meshkujt që kanë vlera të ulëta të hekurit kanë probleme infertiliteti,
por numri i mostrave është shumë i vogël dhe nuk lejon nxjerrjen e konkluzioneve ose
korrelacione të mundshme midis infertilitetit dhe mungesës të hekurit.
3.4.2.1.Analiza Multivariable
Ashtu sikurse për vlerat e përftuara për femrat, dhe për të dhënat e mikroelementeve
tek mostrat e serumit të gjakut tek meshkujt është e nevojshme reduktimi i
informacionit duke përdorur metodat statistikore. Si të tilla u përdorën metodat e
analizimit në grupe të variablave, ku si variabla ishin elementët e përcaktuar. Si
metodë e dytë mjaft e rëndësishme e trajtimit të rezultateve u përdor analiza
faktoriale, e cila bën të mundur evidentimin e faktorëve që ndikojnë në nivelin e
mikroelementeve tek mostrat e serumit të gjakut të femrave të marra në studim.
3.4.2.1.1.Analiza në grup e elementeve (Cluster analysis)
Analiza Cluster u krye duke përdorur programin kompjuterik MINITAB 15. Me anën
e kësaj metode, u arrit ndarja në grupe e elementeve sipas ngjashmërisë së gjendjes së
tyre në organizmin e meshkujve të marrë në studim, bazuar në vlerat e rezultateve të
përftuara. Nga përpunimi statistikor u përftua informacioni më poshtë dhe
dendograma e paraqitur në figurën 3-29.
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Figurë 3-29 Dendograma e grupimit të elementeve sipas ngjashmërisë midis tyre për
rezultatet e përftuara tek mostrat e meshkujve të marrë në studim.

Cluster Analysis of Variables: Ca, Mg, Zn, K, Na, Li, Pb, Fe, Cu, Cr, Ni, Mn
Correlation Coefficient Distance, Single Linkage
Amalgamation Steps

Step
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Number of
clusters
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Similarity
level
90.8817
86.3253
76.5238
73.1085
71.3108
70.2830
70.1758
66.8073
65.1393
64.3790
63.3866

Distance Clusters
level
joined
0.182366 1
2
0.273493 6
11
0.469525 8
9
0.537830 10
12
0.573784 1
4
0.594340 6
8
0.596483 3
5
0.663854 1
10
0.697214 1
7
0.712420 1
3
0.732269 1
6

Number
of obs.
New
in new
cluster cluster
1
2
6
2
8
2
10
2
1
3
6
4
3
2
1
5
1
6
1
8
1
12

Final Partition
Cluster 1 : Ca Mg K
Cluster 2 : Zn Na
Cluster 3 : Li Fe Cu Ni
Cluster 4 : PbCluster 5 : Cr Mn
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Nga rezultatet grafike të përpunimit statistikor (dendograma në figurën 3-29) dallojmë
se elementet sipas ngjashmërisë së tyre janë klasifikuar në 9 grupe:
Grupi 1 përfshin Ca, Mg dhe K.
Korrelacioni i lartë midis këtyre dy elementeve reflektohet dhe në përfshirjen në të
njëjtin grup. Kjo marëdhënie vjen sepse Ca dhe Mg janë katione dy valentë
kompetitiv me njëri-tjetrin. Ca, Mg dhe K janë element ushqyes, esencial për
organizmin dhe tek meshkujt e marrë në studim rezultojnë në pjesën më të madhe të
mostrave të gjakut, në përqendrime normale ose mbi normat e lejuara.
Përfshirja e këtyre elementeve brënda të njëjtit grup shpjegohet me faktin që janë
element që merren nga dieta ushqimore.
Grupi 2 përfshin Zn dhe Na. Këto janë elemente që merren nga dieta ushqimore.
Ushqimet me përmbajtje më të lartë Zn janë: mishi i kuq, mishi i pulës, fasulet, arrat,
gaforret etj (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2001; USDA 2011),
ndërsa produkti kryesor ku gjendet Na sikurse dihet është kripa, por gjthsh merret dhe
nga qumështi, panxhari, selinoja dhe uji i pijshëm.
Grupi 3 përfshin Li,Fe, Cu, Ni. Siç dihet Fe është element esencial që merret nga
dieta ushqimor e pasur me proteina, perime, mish të kuq, verë, etj.
Tek meshkujt e marrë në studim rezulton në nivele normale dhe mbi normat e lejuara.
Por përfshirja e këtyre katër elementeve Li, Fe, Cu dhe Ni në të njëjtin grup, ka të bëjë
me natyrën e tyre antropogjene: emëtimi i karburanteve, bateritë dhe automjetet
elektrike, gërryerja e gomave , etj.
Këto element thithen nga ajri npm aparatit të frymëmarrjes dhe kalojnë në organizëm.
Grupi 4 përfshin Pb, element toksik me natyrë antropogjene.
Burimi kryesor i emëtimit të tij janë karburantet, veçanërisht ato me benzinë. Pb hyn
në organizmin e njeriut nëpërmjet frymëmarrjes, ushqimit dhe depërtimit në lëkurë.
Tek meshkujt e marrë në studim nivelet e këtij elementi janë relativisht të ulëta.
Grupi 5 përfshin Cr dhe Mn, elemente gjurmë të cilat në nivele të ulta janë të
rëndësishëm për një sërë procesesh në organizmin e njeriut.
Grupimi i tyre shpjegohet për shkak të ngjashmërisë në funksionet që ato kryejnë:
ruajtja e nivelit optimal të sheqerit në gjak (Nielsen, F.H.).
Meshkujt e marrë në studim kanë përmbajtje të këtyre elementeve brënda normave të
lejuara.
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3.4.2.1.2. Analiza Faktoriale
Për të studiuar faktorët kryesore që ndikojnë në ndryshueshmërinë e rezultateve të
përftuara, kemi bërë analizën faktoriale të të dhënave. Rezultatet përkatëse jepen më
poshtë.
Factor Analysis: Ca, Mg, Zn, K, Na, Li, Pb, Fe, Cu, Cr, Ni, Mn
Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4
Ca
0.794
-0.239
0.307
0.121
Mg
0.808
-0.221
0.160
0.011
0.133
Zn
0.117
-0.574
-0.211
K
0.633
0.325
0.066
-0.327
Na
0.085
-0.621
0.192
-0.310
Li
-0.904
0.211
0.117
-0.014
Pb
0.172
-0.746
-0.115
0.119
Fe
0.089
-0.174
-0.032
-0.891
Cu
-0.512
-0.149
0.172
-0.671
Cr
0.018
-0.212
0.871
0.121
Ni
-0.721
0.110
-0.083
-0.055
Mn
0.214
0.077
0.785
-0.230
Variance
% Var

3.3857
0.282

1.6440
0.137

1.6171
0.135

1.5914
0.133

Duke u nisur nga të dhënat me sipër, dallohen 4 faktorë thelbësorë të cilët paraqesin
një variancë totale prej 68.7%.
Faktori I është komponenti kryesor më i rëndësishëm, që përfaqëson 28.2% të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive midis
Ca,Mg dhe K dhe ngarkesa të larta negative midis Li dhe Ni.
Kjo lidhje e mbështetur dhe në shume studime të tjera (Fawcett et al., 1999;
Farrell,1984), ka të bëjë me faktin që Ca dhe Mg janë katione dy valentë kompetitiv
me njëri-tjetrin dhe mungesa e Mg lidhet me çrregullime në absorbimin e Ca. Ca, Mg
dhe K janë elemente ushqyes, esencial per organizmin.
Gjithashtu faktori 1 karakterizohet dhe nga ngarkesa të larta negative të Li dhe Ni,
kjo shpjegohet me natyrën antropogjene të këtyre elementeve.
Faktori II është komponenti i dytë më i rëndësishëm i cili paraqet 13.7% të variancës
totale dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative midis Zn, Na dhe Pb.
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Kjo mardhënie lidhet me faktor antropogjen si emetimet nga gazrat e automjeteve,
trafiku i rënduar në zonat ku jetojnë meshkujt e marrë në studim (Durrës-Kavajë dhe
rrethinat), dherat e tokës ku si komponent kryesor është Zn i cili ngrihet nëpërmjet
erave dhe kalon në organizmin e njeriut nëpërmjet frymëmarrjes, etj.
Faktori III është një komponent i cili përbën 13.5% të variancës totale,
karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive të Cr dhe Mn.
Faktori IVështë një komponent i cili përbën 13.3% të variancës totale, karakterizohet
nga ngarkesa të larta negative të Cu dhe Fe.

3.4.3.Korrelacioni
Korrelacioni sipas Pearson është një masë e korrelacionit linear midis variablave,
duke i dhënë një vlerë midis +1 dhe - 1 , ku 1 është korrelacioni i plotë pozitiv , 0 nuk
ka korrelacion dhe -1 është korrelacion i plotë negativ . Ai përdoret gjerësisht në
shkencat si një masë e shkallës së varësisë lineare në mes të dy variablave .
Për të parë sesi korrelojnë mikroelementet e marrë në studim midis tyre, të dhënat e
përftuara përkatësisht për meshkujt dhe femrat, i janë nështruar korrelacionit sipas
Pearson.
3.4.3.1 Korrelacioni i mikroelementeve tek femrat
Të dhënat e përftuara për femrat iu nënshtruan korrelacionit sipas Pearson dhe rezultatet e
përftuara janë dhënë në tabelën e mëposhtme.

Ashtu sikurse shihet nga tabela e mëposhtëme kemi një korrelacion mesatar dhe të
ulët midis elementeve.
Studime të shumta kanëtreguar që mungesa e Mg lidhet me çrregullime në absorbimin
e Ca (Fawcett et al., 1999; Farrell,1984). Kalciumi është mjaft i rëndësishëm për
kockat, mpiksjen e gjakut, reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe
transmetimin e impulseve nervore dhe studimet tregojnë që për mbarvajtjen e këtyre
funksioneve duhet të jetë në organizëm i shoqëruar nga magnezi në raportin 2:1
(M.S.Frank et al.,1998).
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Tabela 3-14 Korrelacionet midis mikroelementeve tek femrat.

Korrelacioni pozitiv midis Mn dhe Li (r = 0.596) shpjegohet për shkak të
ngjashmërisë në funksionet që ato kryejnë në organizmin e njeriut: ruajtja e nivelit
optimal të sheqerit në gjak qetësimi i sistemit nervor (Nielsen, F.H.).
Korrelacioni relativisht i larte negativ midis çifteve Li-Ca (r = -0.481) dhe Li-Mg (r =
-0.561)është korrelacion i njohur në shumë studime të këtij tipi dhe kjo shpjegohet me
lidhjen që ka midis funksioneve që ushtron litiumi në organizmin e njeriut dhe çifteve
Ca-Mg dhe Na-K.
Nga tabela shihet gjithashtu që korrelacion relativisht të ulët pozitiv shfaqin çiftet NiLi (r = 0.382); Mn-Cr (r = 0.330) dhe negativ Ni-Ca (r = -0.383).
Evidentohet korrelacion relativisht i ulët midis mikroelementeve të marrë në studim
për rezultatet e përftuara tek femrat për shkak të: numrit të vogël të femrave të marra
në studim dhe faktit që femrat shtatzana kanë qenë nën terapi me suplementë të
elementëve esencial për ti mbajtur ato brënda niveleve të lejuara.
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3.4.3.2 Korrelacioni i mikroelementeve tek meshkujt
Të dhënat e përftuara për meshkujt iu nënshtruan korrelacionit sipas Pearson dhe
rezultatet e përftuara janë dhënë në tabelën e mëposhtme.
Tabela 3-15 Korrelacioni midis mikroelementeve tek meshkujt

Cell Contents: Pearson correlationP-Value

Tabela e mësipërme tregon që kemi një korrelacion më të lartë midis
mikroelementeve tek meshkujt krahasur me vlerat e përftuara për femrat.
Shihet një korrelacion shumë i lartë pozitiv midis Ca-Mg (r = 0.818). Kjo lidhje ashtu
sikurse u shpjegua tek femrat, mbështetet nga shumë studime si katione dyvalente
kompetitiv me njëri-tjetrin. Sasia e Ca në organizëm krahasuar me atë të Mg duhet të
jetë në raportin 2:1 ose 1:1. Hipermagnezemia mund të shkaktojë çrregullime në
përmbajtjen e kalciumit në organizëm, kjo ka të bëjë me ndikimin që ka Mg në
hormonet që kontrollojnë absorbimin dhe metabolzmin e Ca.
Gjithashtu vihet re korrelacioni i lartë pozitiv në çiftin Cu-Fe (r = 0.530), kjo
shpjegohet me faktin se bakri luan një rol të rëndësishëm në mobilizmin e hekurit në
gjak nga depozitimet e indeve (Goel, R.&Misra, P. K.,1982).
Përqendrime normale të bakrit në organizëm janë të nevojshme për metabolizmin e
hekurit dhe formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Anemia është një shenjë klinike e
mungesës së bakrit (Vulpe CDet al., 1999). Gjithashtu anemia është një patologji që
haset rrallë te meshkujt për shkak të dietës ushqimore të pasur dhe kushteve
fiziologjike të tyre. Në studimin tonë shihet një lidhje midis meshkujve me probleme
infertiliteti dhe niveleve të hekurit afër kufirit minimal ose nën normat e lejuara, por
nr i vogël i mostrave nuk na lejon nxjerrjen e një konkluzioni lidhur me këtë çështje,
ndaj mbetet një temë e hapur për studime të mëvonshme.
Ashtu sikurse tek femrat, dhe tek meshkujt vëmë re një korrelacion të lartë negativ për
çiftet Li-Ca ( r = -0.725) dhe Li-Mg (r = -0.738). Gjithashtu vihet re një lidhje e
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moderuar për çiftet Ca-K (r = 0.426), K-Mg (r =0.371), Na-Zn (r =0.404), etj. Kjo
lidhje shpjegohet me faktin që janë element esencial për organizmin e njeriut, dhe
ndihmojnë në absorbimin e njëri-tjetrit.
Gjithashtu shihet një korrelacion i moderuar negativ për çiftet: Cu-Ca (r = -0.353),
Pb-Li (r = -0.342), Ni-Ca (r = -0.377), Ni-Mg (r = -0.430).
Nikeli ka kryesisht burim antropogjen: transporti rrugor, djegia e lendëve djegëse
fosile dhe termocentralet, ai absorbohet nga organizmi i njeriut npm aparatit të
frymëmarrjes ose kontaktit me lëkurën dhe depozitohet npm sistemit të qarkullimit të
gjakut në organe të ndryshme.
Pjesa më e madhe e toksicitetit të nikelit mund të lidhet me ndërhyrjen e tij në
proceset fiziologjike të manganit, zinkut, kalciumit dhe magneziumit (Coogan
TP,1989), kjo shpjegon dhe korrelacionin negativ që ai shfaq me këto mikroelemente.
I njëjti shpjegim vlen dhe për korrelacionin negativ midis plumbit dhe litiumit,
plumbi metal toksik i cili shfaq toksicitetin e tij duke penguar funksionet jetike që
kryejne mikroelementet,ndër to dhe litiumi.
3.4.4 Krahasimi midis femrave dhe meshkujve
Bazuar në interpretimin e rezultateve të përftuara për femrat dhe meshkujt e marrë në
studim, duke marrë parasysh që nr i mostrave të gjakut të analizuar për femrat është
më i madh se për individët meshkuj, është paraqitur tabela e mëposhtme në formë
krahasuese për dy gjinitë. Duhet theksuar që femrat e marra në studim ndahen në:
normale, shtatzana, me patologji dhe meshkujt: normal, diabetik, infertil.
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KREU IV:PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në përgjithësi pëmbajtja e mikroelementeve: Ca, Mg, Zn, K, Na, Li, Pb, Fe, Cu, Cr,
Ni, Mn në serumin e gjakut të meshkujve dhe femrave të marra në studim rezulton
brenda normave të lejuara nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe nuk ka raste
intoksimi nga metalet toksik të marrë në studim.
Nga krahasimi që u bë midis vlerave të përftuara për femrat shtatzana dhe atyre jo
shtatzana, u evidentua që nuk kishte ndryshime sinjifikative të përqendrimeve të
mikroelementeve. Kjo tregon efikasitetin e suplementeve të elementeve esencialë me
të cilat trajtohen femrat shtatzana për ruajtjen e përqendrimeve të këtyre elementeve
brënda normave të lejuara.
Gjithashtu shihet tek femrat që janë mbi moshën 45 vjeçe, hasen rastet me vlera më të
ulta ose afër kufirit minimal të elementeve Ca, Mg, Na, K.
Kjo lidhet me periudhën e menopauzës, e cila fillon zakonisht rreth moshës 45 vjeçe
dhe zgjat 10-15vjet, ku për shkak të ndryshimeve në sistemin hormonal, pjesa më e
madhe e këtyre elementeve (veçanërisht Mg) ekstretohet në mënyrë të pashfrytëzuar
nëpërmjet veshkave, duke çuar në mungesën e elektroliteve dhe për rrjedhojë në
shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare, osteoporozës, etj.
Nga krahasimi që u bë midis rezultateve të përftuara për meshkujt dhe atyre për
femra, u evidentua që tek meshkujt hasen më tepër rastet me përmbajtje të
mikroelementeve Fe, Ca, Mg, Na, K mbi kufirin maximal të lejuar. Kjo shpjegohet
me dietën ushqimore të pasur me këto elemente dhe me kushtet fiziologjike dhe
anatomike që i favorizojnë meshkujt në këtë aspekt.
Tek meshkujt me probleme infertiliteti lë për të dyshuar fakti që rastet me mungesë
hekuri hasen pikërisht në këtë kategori, por numri i vogël i mostrave të marra në
studim nuk lejon nxjerrjen e një konkluzioni të mirfilltë. Infertiliteti mashkullor dhe
mungesa e hekurit mbetet një temë e hapur për studime të mëtejshme.
Sa i përkat korrelacioneve midis mikroelementeve, tek të dyja gjinitë evidentohet
korrelacioni i lartë pozitiv Ca-Mg dhe korrelacioni i lartë negativ Li-Ca ose Li-Mg.
Korrelacionet midis mikroelementeve të tjerë janë të moderuara ose të ulëta.
Duhet theksuar që përmbajtja e mikroelementeve në meshkujt dhe femrat e marra në
studim është e lidhur me tre faktor:
Dieta ushqimore;
Faktor antropogjen (automjetet, lëndët djegëse fosile, kimikatet
ushqimore,etj);
Suplementet ditore të elementeve esenciale (tek femrat shtatzana).
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Përmbajtja e Pb në serumin e gjakut të individëve të marrë në studim është nën kufirin
e lejuar ndaj mund të themi që rreth vendbanimeve të meshkujve dhe femrave që ne
kemi studiuar nuk ka burime të konsiderueshme ndotje nga ky metal toksik.
Duke marrë shkas nga rezultatet e përftuara nga ky studim rekomandohet :
I.

Matja e nivelit të elektroliteve duhet të përfshihet në kontrollet rutinë për çdo
individ.

II.

Femrat gjatë periudhës së shtatzanisë duhet të marrin suplemente ditore të
mikroelementeve esencialë në dozat e lejuara, duke parë efikasitetin e tyre.

III.

Femrat mbi moshën 45 vjeçe duhet të bëjnë kontrolle të vazhdueshme për
nivelet e Ca, Mg, Na, K dhe Fe në gjak dhe nqs vlerat janë nën normat e
lejuara të marrin suplementet përkatëse duke minimizuar kështu rrezikun për
sëmundjet nervore, kardiovaskulare dhe atë të osteoporozës.

IV.

Meshkujt duhet të bëjnë kujdes me dietat ushqimore të pasura me mish të kuq
dhe yndyrna shtazore në mënyrë që të shmangin tejkalimin e niveleve
maximale të lejuara të përmbajtjes së mikroelementeve.

V.

Mqn te meshkujt hasen më tepër rastet me përmbajtje Fe mbi vlerat normative,
mënyra më e shëndetshme për arritjen e parametrave normale është aktiviteti
fizik dhe dhurimi i gjakut.Dhuro gjak,shpëto një jetë!
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SHTOJCA 1
Histogramat e përmbajtjes së mikroelementeve tek femrat: normale, shtatzana, me
patologji dhe meshkujt: normal, diabetik dhe me infertilitet.
FEMRAT

MESHKUJT

Fe, Zn – mg/L, Pb, Cu, Ni, Cr, Mn - µg/L
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SHTOJCA 2
Analiza faktoriale (Dendogramat përkatëse) tek femrat: normale, shtatzana, me
patologji dhe tek meshkujt: normal, diabetik dhe me infertilitet.
Femrat normale
D endrogram
C o m p le te Lin ka g e , C o r r e la tio n C o e ffic ie n t D is ta n c e

Similarity

1 9 .8 3

4 6 .5 6

7 3 .2 8

1 0 0 .0 0
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K

Li
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Mn

Ni

Pb

Cu

V a r ia b le s

Femrat shtatzana
D e ndr ogr a m
C om ple te Linka ge , C or re la tion C oe fficie nt Dista nce

Similarity
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Femra me patologji
D e ndr o gr a m
C o m ple te Linka ge , C o r re la tio n C o e fficie nt Dis ta nce

Similarity

16.57

44.38

72.19

100.00
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Cr
Fe
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Na
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Meshkuj normal
Dendr ogram
Com plete Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity
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Meshkuj diabetik
Dendrogram
Complete Linkage, Correlation Coefficient Distance
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Meshkuj infertil
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PËRMBLEDHJE
Mikroelementet janë të rëndësishëm për një sërë funksionesh jetike në organizmin e
njeriut. Në këtë studim janë trajtuar mostrat e serumit të gjakut të 100 individëve: 22 i
përkasin gjinisë mashkullore dhe 78 gjinisë femërore. Femrat janë të klasifikuar në
shtatzana (nr=38), të cilat trajtohen me suplemente të mikroelementeve dhe jo
shtatzana (nr=40). Analizimi i mostrave të serumit të gjakut u bë duke përdorur:
i)Spektroskopinë e Absorbimit Atomik (SAA)me flakë acetilen-ajër për të matur
absorbancën e Mg, Ca, Zn, Fe ii)Spektroskopinë e Emisionit Atomik (SEA) për të
matur intensitetin e emisionit të Na,K,Li, iii) Spektroskopinë e Absorbimit Atomik me
atomizues elektro-termik me furrë grafiti për të matur absorbancën e Pb,Cu, Cr, Ni,
Mn në mostrat e serumit. Rezultatet raportojnë për: 1)vlera të krahasueshme të
përmbajtjes së mikroelementeve tek femrat shtatzana me vlerat e përftuara për ato jo
shtatzana, duke demostruar efektivitetin e trajtimit me suplementë të këtyre
mikroelementeve; 2) përmbajtje të Na, K, Ca, Mg afër kufirit minimal të lejuar ose
nën normë për femrat në periudhën e menopauzës; 3)përmbajtje brënda kufijve të
lejuar ose mbi kufirin maximal të mikroelementeve tek meshkujt; 4)përmbajtje nën
kufijtë minimal të lejuar të Fe tek meshkujt infertil; 5)vlera minimale të metaleve të
rëndë tek individët e marrë në studim.
Fjalëkyçe: Mikroelemente, Femra, Femra shtatzana, Meshkuj, Mostra gjaku, SAA me
flakë, SAA me atomizues elektro-termik, SEA me flakë, Suplemente.

ABSTRACT
Trace metals are important for a number of vital functions in the human body. In this
study were treated blood serum samples of 100 individuals: 22 male and 78 female.
Women are classified in pregnant (n = 38), which are under therapy with substitute of
some elements and non pregnant (n = 40).The analysis of blood serum samples were
carried out via i)Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) with acetylene-air flame
measuring absorbance of Mg, Ca, Zn, Fe ii)Flame Atomic Emission Spectroscopy by
measuring emission intensity of Na, K, Li, iii)Atomic Absorption Spectroscopy with
electro-thermal atomizer with graphite furnace measuring absorbance of Pb, Cu, Cr,
Ni, Mn in serum samples. Results reported:
1)normal concentrations of microelements in pregnant female compared with nonpregnant ones showing the effectiveness of therapy with substitute of these elements;
2)low concentrations of Na, K, Ca, Mg in female during menopause; 3)normal or
higher concentrations than permitted levels of microelements in male; 4)lower
concentrations of iron in infertile male; 5)minimal values of heavy metals in
individuals under this study.
Keywords: Trace metals, Female, Pregnant female, Blood sample, Flame AAS,
Electro-thermal atomizer AAS, Flame AES, Substitute.
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