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LISTA E SHKURTIMEVE (akronimet e përdorura)
ALA

Acidi Alfa Lipolic

ApoA

Apolipoproteina A

ApoB

Apolipoproteina B

ATPIII

Adult Treatment Panel III

BHA

Shoqata Britanike e Hiperlipidemisë

BMI

Indeksi i Peshës Trupore

CEPT

Proteina Transferuese e Ester Kolesterolit

CHECK

Cholesterol and Health, Education, Control and Knowledge

CRI

Insufiçienca Renale Kronike

CRP

Proteina C Reaktive

DM

Diabeti Mellitus

HbA1c

Hemoglobina e glukozuar (A1C)

HD

Hemodialisa

HDL

Lipoproteinat me densitet të lartë

IAM

Infarkti akut i miokardit

IDL

Lipoproteinat me densitet të mesëm

JAMA

Revista e Shoqatës Amerikane të Mjekësisë

LCAT

Lecythin Cholesterol Acyl Transferasë

LDL

Lipoproteinat me densitet të ulët

NCEP

American National Cholesterol Education Program

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësisë

SCORE

Vlerësimi Sistematik i Rrezikut Koronar

SKV

Sëmundjet Kardiovaskulare

TC

Kolesteroli i përgjithshëm

TG

Trigliceridet

VLDL

Lipoproteinat me densitet shumë të ulët
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HYRJE
Të gjithë e dimë se një sasi e madhe kolesteroli në organizmin tonë është e dëmshme
për shëndetin. Po kështu është e njohur se edhe konsumimi i një sasie të madhe
yndyrnash, mund të sjellë shqetësime për shëndetin tonë. Të mbash një dietë të
shëndetshme do të thotë që të bësh kujdes lidhur me sasinë e ushqimeve të yndyrshme
që konsumon çdo ditë. Gjithsesi, që të funksionojë si duhet, organizmi jonë ka nevojë
për një sasi të caktuar yndyre. Mënyra e vetme për ta marrë atë, janë ushqimet që ne
hamë.

Trigliceridet, kolesteroli dhe të tjera acide yndyrore të rëndësishëm, luajnë rol si
rezervë e rëndësishme energjie dhe mbrojnë organet jetësore. Një kategori e tyre janë
mjaft të rëndësishëm në rrugët e sinjalizimit qelizor. Kështu ata, nxisin zinxhirë
biokimikë që kanë të bëjnë me kontrollin e rritjes, funksionin imunitar, riprodhimin
etj.

Cikli i sintezës, shpërbërjes, rezervimit dhe mobilizimit të yndyrnave qëndron në bazë
të mënyrës se si njerëzit dhe të gjitha kafshët rregullojnë (apo racionalizojnë)
energjinë e tyre. Prishja e një prej këtyre hallkave mund të bëhet shkak për mjaft
sëmundje, përfshirë këtu sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Kështu p.sh., një sasi e
lartë trigliceridesh në gjak, rrit riskun e bllokimit të arterieve, që çon më tej në atakun
e zemrës dhe infarktin.

Yndyrnat ndihmojnë në organizimin e depozitimit të disa lëndëve ushqyese. Kështu
p.sh.vitaminat e quajtura “të tretshme në yndyrna” – A, D, E dhe K, rezervohen në
mëlçi dhe në indin dhjamor.

Membrana plazmatike që kufizon qelizën, si dhe membranat qelizore, që rrethojnë të
gjitha organelet që gjenden brënda saj, janë të përbëra nga fosfolipidet dhe
kolesteroli. “Bishtat” e acideve yndyrorë (hidrofobikë) në përbërje të fosfolipideve
membranorë, qëndrojnë larg ujit që gjendet jashtë dhe brenda qelizës, ndërsa
“kokat” fosfatike (hidrofilike) të tyre qëndrojnë në kontakt me ujin, duke formuar
kështu bishtresën lipidike të çdo membrane.

Kolesteroli është një lipid i rëndësishëm, i pranishëm si një përbërës struktural i të
gjithë membranave qelizore dhe është gjithashtu një prekursor i hormoneve steroide
dhe acideve biliare. Ai përdoret nga organizmi jonë si lëndë e parë jo vetëm për
sintezën e hormoneve steroide, por edhe në përbërje të mureve qelizorë bimorë, të
mbështjelljeve të qelizave nervore apo dhe si formë prekursore e vitaminës D.
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Përfshirja e kolesterolit në qelizë bëhet me anën e endocitozës së ndërmjetësuar nga
receptorët. Nëse përfshirja e kolesterolit me këtë rrugë bllokohet, ai akumulohet në
gjak duke kontribuar në formimin e pllakave atherosklerotike në muret e enëve të
gjakut. Këto të fundit përfaqësojnë lipide dhe ind fibroz që bëhet shkak për goditje
cerebrale dhe atak në zemër. Shumica e kolesterolit transportohet në gjak si estere të
kolesterilit, në formën e pjesëzave lipo-proteinike të njohura si lipoproteina me
densitet të ulët - LDL. Kur një qelizë ka nevojë për kolesterol (për sintezën e
membranave), ajo prodhon receptorë proteinikë për LDL dhe i vendos në membranën
plazmatike. Në këtë të fundit ato difuzojnë për të rënë në të ashtuquajturat “gropa” të
mbuluara me klatrinë. Është një proteinë (e njohur si apoproteina B), në përbërje të
LDL-së që njeh receptorin dhe më pas formacioni LDL përfshihet në brendësi të
qelizës me anën e endocitozës së ndërmjetësuar nga receptorët. Kjo rrugë e
përfshirjes së kolesterolit në qelizë është e ndërprerë (dëmtuar) në individët që
trashëgojnë gjene defektivë që kodojnë për receptorin LDL. Kjo sjell si pasojë nivele
të larta të kolesterolit në gjak, që e bëjnë individin disponibël për zhvillimin e
atherosklerozës premature. Në këtë rast, nëse nuk trajtohen me medikamente që ulin
nivelin e kolesterolit në gjak, kjo bëhet shkak për një vdekje në moshë të re (nga
bllokimi i arterieve koronare). Për uljen e nivelit të kolesterolit zakonisht
administrohet preparati statinë (Lovastatinë dhe Lipitor),që bllokon HMGreduktazën, një enzimë kjo kyçe në sintezën e kolesterolit.
Duhet të vemë në dukje se LDL-të nuk janë të vetmit agjentë që transportojnë
kolesterolin në gjak. HDL-të (lipoproteina me densitet të lartë), kanë strukturë të
ngjashme me LDL-të, por përmbajnë një proteinë të ndryshme (apolipoproteina A-I).
Ndërsa LDL-të shërbejnë kryesisht për transportimin e kolesterolit nga mëlçia ku ato
sintetizohen e paketohen, përmes gjakut në qelizat e trupit, HDL-të transportojnë
kolesterolin në drejtim të kundërt, pra sasia e tepërt e kolesterolit transportohet nga
membrana plazmatike e qelizave të trupit në pjesëzat HDL. Këto të fundit e
transportojnë kolesterolin drejt mëlçisë. Pra ashtu sikurse niveli i lartë i LDL-ve është
risk i lartë për sëmundjet e zemrës, niveli i lartë i HDL-ve shoqërohet me uljen e
riskut. Për këtë arsye LDL njihet si “kolesteroli i keq”dhe HDL, si kolesteroli “i
mirë”
Mëlçia është organi që sekreton edhe lipoproteina me densitet shumë të ulët (VLDL)
të cilat janë të pasura me trigliceride dhe të varfra në kolesterol. Enzima endoteliale,
lipoprotein-lipaza shndërron një pjesë të madhe të triglicerideve në përbërje të
formacioneve VLDL, në acide yndyrorë të lirë, të cilët përdoren më pas nga indet
periferikë si burim energjie. Për pasojë formacionet VLDL shndërrohen fillimisht në
lipoproteina me densitet të ndërmjetëm (IDL), dhe më pas në formacione LDL. Këto
të fundit, krahasuar me formacionet VLDL, janë të pasura në kolesterol dhe të varfra
në trigliceride. Formacionet LDL, siç e vumë në dukje pak më sipër, e çlirojnë
kolesterolin në indet periferike, ku kontribuon për mbajtjen e membranave qelizore.
Organizmi jonë prodhon afër 2 gr kolesterol në ditë, duke kontribuar kështu në 85 %
të kolesterolit në gjak. Pra vetëm 15 % e kolesterolit përftohet me anën e dietës
ushqimore. Këtej kuptohet që balanca e kolesterolit në gjak rregullohet në mënyrë
konstante nga trupi ynë.
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Siç e vumë në dukje edhe më sipër, sasitë e tepërta të kolesterolit,depozitohen në
muret e enëve të gjakut në formën e pllakave atherosklerotike. Këto të fundit bëhen
shkak për zvogëlimin dhe ndërprerjen e rrymës së qarkullimit të gjakut, gjë që
rezulton në angina, atakun e zemrës, iktusin cerebral, si dhe komplikacione të tjera
vaskulare, disa prej të cilave paraqiten fatale.

Popullatat që karakterizohen nga nivele të ulta të kolesterolit në gjak, kanë më pak
mundësi për tu prekur nga sëmundje koronare të zemrës [CHD], krahasuar kjo me
ato popullata që karakterizohen nga një nivel i lartë i kolesterolit. Duhet vënë në
dukje se ekzistojnë edhe oshilacione individuale brenda një popullate, që
karakterizohet nga një nivel i ulët i kolesterolit, të cilat tregojnë për një rritje të
nivelit të kolesterolit, si dhe risk ndaj CHD-së.

Të dhënat tregojnë se femrat karakterizohen nga një risk më i madh ndaj vlerave të
ngritura të kolesterolit. Studimet e bëra në grup individësh me moshë 20 vjeç e lart,
kanë treguar se duke filluar nga mosha 50 vjeç, një përqindje mjaft e madhe e
femrave krahasuar me meshkujt karakterizohen nga vlera të kolesterolit total 200
mg/dl e lart. Megjithatë si rregull femrat karakterizohen nga një nivel më i lartë i
HDL-kolesterolit në raport me meshkujt. Ka të dhëna që estrogjeni rrit nivelin e
HDL-kolesterolit, gjë që shpjegon edhe pse femrat në periudhën premenopauzale janë
zakonisht më të mbrojtura nga sëmundjet koronare. Femrat gjithashtu karakterizohen
nga nivele më të larta të triglicerideve, megjithatë është fakt që për të dy gjinitë,
obeziteti bëhet shkak për rritjen e niveleve të triglicerideve dhe kolesterolit.
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Qëllimi i punimit:
Ky punim ka për qëllim të përcaktojë prevalencën e triglicerideve të larta dhe të
yndyrnave në përgjithësi, si dhe shoqërimin e mundshëm të tyre me faktorë të riskut si
obeziteti, duhanpirja, historia familjare, stili i jetesës etj, si dhe njohjen e faktorëve
bazë potencialë që lidhen me shfaqjen e atherosklerozës dhe sëmundjeve
kardiovaskulare në grupmosha të ndryshme në një kampion popullate të rrethit të
Elbasanit. Po në këtë punim duke pasur të dhënat kemi nxjerrë përfundime nga
krahasimi i kampionit tonë me një kampion të Tiranës dhe rrethinave të saj. Kjo për të
nxjerrë të dhëna lidhur me prevalencën më të përfaqësuar, pra në rang vendi.

Objektivat
Objektivat e këtij studimi janë si më poshtë:



Përcaktimi i prevalencës së triglicerideve të larta si dhe të profilit lipidik, dhe
nxjerrja në pah e rëndësisë së saj në identifikimin e hershëm të
atherosklerozës, si dhe të sëmundjeve kardiovaskulare në kampione popullate
të rrethit të Elbasanit dhe të Tiranës.



Lidhjet e mundshme të sëmundjeve kardiovaskulare me faktorë të tjerë risku si
diabeti, duhanpirja, trashëgimia familjare për dislipideminë, hipertensionin,
konsumimin e alkolit në të dy kampionet.



Përcaktimi dhe krahasimi i parametrave biokimikë sipas grupmoshave, gjinisë,
dhe grupeve me apo pa sëmundje kardiovaskulare në të dy kampionet.



Vlerësimi dhe rëndësia e koeficientëve të riskut TC/HDL-kol, HDL-kol/LDLkol, si dhe të faktorëve të tjerë të riskut për sëmundjet kardiovaskulare në të dy
kampionet.



Përcaktimi i prevalencës së triglicerideve të larta, si dhe të profilit lipidik dhe
lidhjet e mundshme të sëmundjeve kardiovaskulare me faktorët e riskut të
përmëndur më sipër në kampionin e zgjeruar.
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KAPITULLI I
1. PJESA TEORIKE
1.1 Klasifikimi i lipoproteinave në bazë të karakteristikave të tyre biokimike
Kolesteroli transportohet në gjak në formën e agregateve të përbëra nga proteina dhe
lipide, të quajtura lipoproteina (Stryer Lubert, 1995). Lipoproteinat përfaqësojnë
komplekse të mëdha, me një sipërfaqe hidrofilike dhe ―zemër‖ hidrofobike.
Lipoproteinat plazmatike përfaqësojnë formacionet kryesore të transportit të lipideve,
përfshirë këtu kolesterolin, trigliceridet, si dhe vitaminat e tretëshme në yndyrna, siç
janë vitamina A dhe E, nga mëlçia dhe intestini drejt indeve. Struktura sipërfaqësore e
formacioneve lipoproteinike përfaqësohet nga apolipoproteinat (Rifai N. et al, 2001)
dhe fosfolipidet. Këto të fundit alternohen në monoshtresë me molekula të kolesterolit
të lirë. ―Zemra‖ e agregatit përmban kolesterol të esterifikuar me trigliceridet.
Apolipoproteinat janë përgjegjëse për atashimin e lipoproteinave tek lipidet dhe
receptorët, duke drejtuar kështu metabolizmin e tyre. Formacionet lipoproteinike janë
disa llojesh. Në tabelën 1.1 dhe figurën 1.1, janë paraqitur klasat e lipoproteinave.
Tabela 1.1 Klasat e Lipoproteinave
Lipoproteinat

Densiteti
g/ml

Komponenti
Lipideve

kryesor

i Apolipoproteinat kryesore

Kilomikronet

< 0.95

Trigliceridet dhe esteret e AI,AII,AIV,B48,C1,C2,C3,E
kolesterolit

Mbetjet
e < 1.006
Kilomikroneve

Esteret e kolesterolit

B48, E

VLDL

< 1.006

Trigliceridet endogjene

B100,C1,C2,C3,E

IDL

1.006
1.009

– Esteret
e
endogjen

kolesterolit B100,E

LDL

1.019
1.063

– Esteret
e
endogjen

kolesterolit B100

HDL2

1.063
1.125

– Esteret e kolesterolit & A-I,A-II,C1, C2,C3,E
fosfolipidet

HDL3

1.125
1.210

– Fosfolipide
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Figura 1.1 Klasifikimi i lipoproteinave

1.2 Metabolizmi i lipoproteinave
1.2.1 Metabolizmi i Kilomikroneve
Kilomikronet përfaqësojnë agregate që përmbajnë trigliceride dhe estere të
kolesterolit, si dhe një nga apolipoproteinat e tipit AI, AII, AIV, B48,C1,C2,C3 dhe E,
figura 1.2. Kilomikronet e degraduara pjesërisht paraqiten me veti atherogjenike. Ato
gjënden në murin e zorrës dhe hidhen në qarkullim në rrugë limfatike.Gjatë
transportit, këto të fundit, shkëmbehen me apolipoproteinat e HDL-ve, (Apo-A1 dhe
Apo-A2).

Figura 1.2 Struktura e kilomikroneve (ApoA,B,E,C - apoproteina, T- triacilglycerol, C kolesteroli, vargu jeshil – fosfolipidet)
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Në kapilarët e gjakut, kilomikronet ekspozohen ndaj lipoproteinë lipazës endoteliale
(LPL)(Brown MS, Goldstein JL, 1983) dhe për pasojë sasia e triglicerideve, që ato
përmbajnë, ka tendencë të zvogëlohet në mënyrë të shpejtë. LPL-ja është një enzimë
multifunksionale që prodhohet nga shumë inde ku përfshihen ai adipoz, makrofaget,
ishujt pankreatikë dhe muskujt e zemrës dhe të skeletit (Henricksen T et al, 1978).
Ajo është e lidhur me muret e kapilarëve dhe katalizon zbërthimin e triglicerideve në
acide yndyrorë dhe glicerol. LPL-ja ka një rol kyç në metabolizmin, si të
formacioneve të pasura me trigliceride, ashtu edhe të atyre HDL dhe është një nga
përcaktuesit e përqëndrimit të triglicerideve dhe HDL-ve në serum, figura 1.3. Në
rastet e deficiencës së insulinës shoqëruar me nivel të ulët të LPL-së, vrojtohet që
nivelet e triglicerideve janë të ngritura dhe ato të HDL-ve të reduktuara. Në pacientët
e patrajtuar me diabet të tipit 2, aktiviteti nën normë i LPL-së, mund të kontribuojë në
rritjen e nivelit tëtriglicerideve dhe reduktimin e nivelit të HDL-ve në serum.

Figura 1.3 Roli i LPL-së në metabolizmin e triglicerideve

Ka të dhëna që insulina jo vetëm përmirëson sintezën e LPL-së në adipocite, por edhe
shpejton proçesin e vendosjes së saj në endoteliumin kapilar. Në inde të ndryshëm
LPL-ja ekziston në disa izoforma (Okubo M. et al, 2007). Defiçenca në nivelin e LPLsë shoqërohet me hipertrigliciridemi (nivel i ngritur i triglicerideve në gjak). Kur
njeriu përdor dietë të pasur me yndyrna kuptohet pse inde specifike karakterizohen
nga një mosshprehje e LPL-së. Kjo bëhet shkak që këto inde të shfaqin rezistencë
ndaj insulinës (Watson KE. et al, 2003), e cila zhvillohet më pas në tipin II të diabetes
mellitus, figura 1.4.
Grimcat e kilomikroneve që mbeten, pas metabolizmit të triglicerideve në sajë
të aktivitetit të LPL-së, zhvendosen nga mëlçia me anë të një receptori që njeh Apo E.
I gjithë ky proçes i metabolizmit të kilomikroneve është relativisht i shpejtë dhe
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prania e kilomikroneve në serum në mëngjes është tregues i një metabolizmi të
dëmtuar të lipoproteinave.

Figura 1.4 Aktiviteti I LPL-së dhe rezistenca ndaj insulinës

1.2.2 Metabolizmi i formacioneve VLDL
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)(Durrington P, 2003), përfaqësojnë
agregate molekulare që variojnë për sa i përket përmasave dhe densitetit të tyre. Ato
përbëjnë 10-15 % të kolesterolit total të serumit. Formacionet pjesërisht të degraduara
VLDL (mbetje VLDL) janë të pasura me kolesterol, figura 1.5 dhe prandaj
konsiderohen me veti atherogjenike.

Figura1.5 Struktura e formacionit VLDL
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Formacionet VLDL grumbullohen në mëlçi dhe sekretimi i tyre rregullohet fillimisht
nga rryma e acideve yndyrore dhe dispozita e tyre intrahepatike. Acidet e lira
yndyrore, derivojnë nga sinteza intrahepatike, nga hidroliza e triglicerideve të indeve
adipoze ose nga metabolizmi i kilomikroneve. Pas sekretimit të tyre, ashtu si
kilomikronet, ato shkëmbejnë me HDL-të, apoliproteinat Apo-I, Apo-E dhe
trigliceridet, për Apolipoproteinat-C, E dhe esteret e kolesterolit. Ato ndajnë me
kilomikronet të njëjtën rrugë të katabolizmit, në të cilin përfshihet hidroliza
enzimatike e triglicerideve, si dhe përfshirja apo endocitoza e ndërmjetësuar nga
receptorët.
Një prodhim i shtuar i formacioneve VLDL rezulton në grumbullimin e
kilomikroneve. Pjesëza të përmasave të ndryshme zhvendosen në nivele të ndryshme
në komplekse të tipit VLDL, duke u transformuar në pjesëza akoma më të vogla
VLDL -IDL-lipoproteinat me densitet mesatar(intermediate density lipoprotein).
Gjysmë jeta mesatare e VLDL-ve është 12 orë. Rregullimi i metabolizmit të VLDLve është kompleks dhe varet nga niveli i prodhimit të pjesëzave, transformimi
enzimatik, si dhe nga intensiteti i endocitozës së ndërmjetësuar nga receptorët.
1.2.3 Metabolizmi i formacioneve LDL
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL),(Goldstein JL, Brwon MS, 1977) përfaqësojnë
mbartësit kryesorë të kolesterolit në njerëzit e shëndetshëm. LDL – kolesteroli përbën
60-70% të kolesterolit total të serumit. Këto formacione, figura 1.6, përfaqësojnë
lipoproteinat më atherogjenike dhe pikërisht për këtë njihen dhe me emrin kolesterol i
―keq‖.

Figura 1.6 Struktura e formacioneve LDL

Pjesa më e madhe e këtyre komplekseve, rrjedhin nga metabolizmi VLDL-ve dhe
vetëm një fraksion i vogël sekretohet de novo. Grimcat e LDL-ve karakterizohen nga
një spektër i gjërë formacionesh me përmasa e densitet të ndryshëm. Grimcat më të
mëdha të LDL-ve derivojnë nga VLDL-të me dimensione mesatare. Grimcat më të
MSc. Mimoza Kuçi

5

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

vogla e me densitet më të ulët të LDL-ve, derivojnë kryesisht nga formacione shumë
të mëdha të VLDL-ve, të cilat kanë tendencën të formohen në gjëndje patologjike.
Këto tipa të formacioneve LDL, mendohet të jenë më atherogjenike në raport me të
tjerat.
Largimi i formacioneve LDL nga qarkullimi, përfaqëson një mekanizëm të
ndërmjetësuar nga receptorët. Vetëm një fraksion i vogël i tyre zhvendoset me anën e
një mekanizmi që nuk ndërmjetësohet nga receptorët. Në këtë rast, apolipoproteina që
njihet nga receptori është ajo B. Receptorët për apolipoproteinën B shprehen në të
gjitha qelizat, por mëlçia ka rolin kryesor për përfshirjen e pjesës më të madhe të
formacioneve LDL.
Gjysmë jeta e formacioneve LDL është afërsisht 3 ditë. Ndryshimet në shkallën e
përqëndrimit të LDL-ve përcaktohen kryesisht nga intensiteti i katabolizmit të tyre.
Gjatë katabolizmit këto formacione i nënshtrohen një proçesi oksidimesh të
kolesterolit në përbërje të tyre, proçes ky që i shndërron ato në formacione akoma më
atherogjenike.
1.2.4 Metabolizmi i formacioneve HDL
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL), përbëjnë 20-30% të kolesterolit total të
serumit dhe janë përgjegjëse për transportin e kthyeshëm (revers) të kolesterolit.
HDL-të dhe proteinat e lipidet në përbërje të tyre inhibojnë proçese të tilla si:
oksidimi i LDL-ve, inflamimi dhe aktivizimi i endoteliumit, koagulimi dhe agregimi i
pllakëzave të gjakut.

Figura 1.7 Struktura e formacioneve HDL

Çdo formacion HDL (Kwitervich PO, 2000) është i përbërë nga një grup proteinash
që prodhohen nga mëlçia dhe intestini. Në një formacion tipik HDL-je, rreth 70% e
proteinave njihen me shkurtimin apo A1, 20% apo A2 dhe vetëm 10% janë të
formuara nga apoproteina të tjera, figura 1.7.
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Pjesa më e madhe e qelizave jo hepatike (përjashtuar ato që bëjnë sintezë të
hormoneve steroidë), nuk janë në gjendje të metabolizojnë kolesterolin, i cili në këtë
rast mund të grumbullohet në sasi të madhe e të dëmshme. Formacionet HDL,
(McGill HCJ. et al, 1997) përfaqësojnë mjetin kryesor me anën e të cilit kolesteroli i
tepërt arrin të largohet nga qelizat jo hepatike. Apolipoproteina kryesore e HDL-së Apo A1, sekretohet nga mëlçia në një formë të varfër lipidike.Vetëm në plazëm të tilla
formacione paraprake përftojnë lipidet dhe shndërrohen në formacione HDL.
Reaksioni i parë në këtë drejtim ka të bëjë me mënyrën se si qelizat me anën e një
―pompe‖ të tipit ABC (ABCA1) (Oram JF, 2003), transferojnë fosfolipidet dhe
kolesterolin e paesterifikuar nga qelizat periferike, për të gjeneruar formacionet HDL
në formë disku. Këto të fundit më pas përfshijnë në përbërje të tyre, nga lipoproteina
të tjera plazmatike si dhe nga membranat qelizore, kolesterol të paesterifikuar. Apo A1
ndërmjetëson aktivizimin e enzimës lecitin kolesterol aciltransferazë (LCAT). Kjo e
fundit sintetizohet në mëlçi dhe katalizon transferimin e acideve yndyrorë nga
pozicioni C2 i lecitinës në C-3-OH të kolesterolit, proçes ky që rezulton në prodhimin
e estereve të kolesterolit dhe lizolecitinës (Dobiasova M, Frohlich J, 2001), duke
formuar kështu ―qëndrën‖ e formacioneve sferoidale HDL. Formacionet që përmbajnë
Apo-A1, mund të fuzohen me formacione që përmbajnë Apo- A2, duke formuar kështu
formacione sferike HDL, që përmbajnë të dy tipat e lipoproteinave.
Disa lloj formacionesh HDL janë të formatuara nga një përbërje mikse të disa lloje
proteinash. Gjithashtu disa nëntipa formacionesh HDL karakterizohen nga veti të
ndryshme, por akoma nuk ka të dhëna lidhur me diferencat e tyre përsa i përket
aftësisë mbrojtëse. Për këtë arsye mjekët rekomandojnë matjen e nivelit total të
formacioneve HDL. Si të gjitha llojet e proteinave edhe ato në përbërje të
formacioneve HDL kodohen nga gjenet. Disa persona trashëgojnë gjene që
përcaktojnë një prodhim të shtuar të formacioneve HDL, ndërsa të tjerë jo.
Hapi i parë në sintezën e formacioneve HDL, është agregimi i molekulave përbërëse
në pjesëza të vogla në formë disku që përmbajnë apolipoproteinën Apo- A1, si dhe
fosfolipide. Apo- A1 sintetizohet në mëlçi ose në zorrët e holla dhe përfton
fosfolipidet nga këto organe menjëherë pas sintezës së saj. Këto pjesëza i nënshtrohen
më pas proçesit të lipidacionit, proçes ky që konsiston në përfshirjen e kolesterolit nga
të gjitha qelizat.

Figura 1.8 Rruga e transportit revers të kolesterolit dhe roli i pompës ABCA1 dhe CETP-së
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Largimi i kolesterolit nga muret arterialë, prej makrofagëve, luan rolin e një
mekanizmi kryesor anti-atherosklerotik (Yla Herttuala, 1989). Proçesi i transferimit
të kolesterolit nga qelizat, me anën e formacioneve HDL, figura 1.8, realizohet me
anën e rrugëve të shumfishta, si:
1. Transferim aktiv me anë të receptorevë ABCA1
2. Transferim i kolesterolit të lirë me anë të difuzionit pasiv dhe esterifikimit
pasues nga Lecythin-Cholesterol-Acyl-Transferase (LCAT).
3. Transferim me anë të receptorevë SR-B1 (Trigatti BL et al, 2003)
4. Transferimi me anë të kaveolinave
5. Transferimi me anë të rrugës Cyp 27A1
Nga këto rrugë, e para paraqitet më e rëndësishme dhe varet nga aktivizimi i një
receptori nuklear, receptorit X të mëlçisë (LXR) nga oxysterolët që rezultojnë prej
katabolizmit të LDL-ve.HDL-të e maturuara vazhdojnë të pranojnë cholesterol nga
qelizat.
Proteina transferuese e ester kolesterolit (CETP) (Barter PJ. et al, 2003) ndërmjetëson
transferimin e estereve të kolesterolit në formacionet VLDL, si dhe transferimin e
triglicerideve, nga formacionet VLDL tek ato HDL. Trigliceridet hidrolizohen me
shpejtësi nga lipaza hepatike (HC) dhe është ky proçes që përshpejton largimin e
formacioneve HDL. Përfshirja hepatike e formacioneve HDL, nga ana e mëlçisë,
është e domosdoshme për përcaktimin e përqëndrimit të HDL-ve dhe efektivitetit të
transportit revers të kolesterolit. Megjithatë për fiziologjinë e këtij proçesi akoma ka
paqartësi.
HDL–të karakterizohen nga një aktivitet antioksidant, si dhe ndihmojnë në balancën e
përgjigjes natyrale antiinflamatore. Të dyja këto aktivitete janë mjaft të rëndësishme
për shëndetin kardiovaskular. Por siç e kemi vënë në dukje në paragrafët e
mëparshëm, roli kryesor i formacioneve HDL është transporti i kolesterolit. Nivelet e
larta të HDL kolesterolit janë të shoqëruara me një aktivitet të reduktuar të pllakëzave
të gjakut, proçes ky që shërben si një indikator i shëndetit të arterieve dhe venave.
Si mund të rritet niveli i HDL –ve
Niveli i formacioneve HDL (Richard N. Fogoros,2009) mund të rritet nëpërmjet
mbajtjes së trupit në lëvizje, si dhe përdorimit në dietën ushqimore të të
ashtuquajturave yndyrna të mira (të monosaturuara), siç janë vaji i ullirit dhe
yndyrnat e tipit omega -3, që origjinohen nga sardelet dhe salmoni. Përdorimi i një
diete ushqimore të pasur me proteina të sojës, ka të dhëna që ul ndjeshëm nivelin e
kolesterolit total, formacioneve LDL e triglicerideve dhe në të njëjtën kohë rrit në
mënyrë sinjifikative nivelet e HDL kolesterolit (American Journal of Clinical
February 2005).
1) Acidet yndyrorë omega -3, ulin nivelin e triglicerideve, rritin nivelin e HDL –

kolesterolit, si dhe minimizojnë proçesin e inflamacionit dhe të koagulimit të
gjakut. Në një studim të publikuar në qershor të vitit 2004 në revistën American
Journal of Clinical Nutrition, studjuesit britanikë analizuan një grup individësh
që karakterizoheshin nga një risk mjaft i lartë mortaliteti për shkak të sëmundjes
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së arterieve koronare. Gjatë këtij eksperimenti 84 pacientëve ju është dhënë nga 4
gr në ditë vaj peshku ose 4 gr në ditë vaj ulliri për 12 javë rrjesht. Në fund të
studimit, rezultoi se ata që ishin trajtuar me omega 3 vaj peshku
karakterizoheshin nga një ulje, statistikisht sinjifikante e nivelit të triglicerideve,
si dhe një rritje sinjifikante e HDL –kolesterolit (McGill HCJ. et al, 1997).
2) Coenzima q-10 (CoQ10), përfaqëson një nutrient të tretshëm në yndyrna që është
i pranishëm në mitokondritë e të gjitha qelizave. Ajo përfaqëson një faktor
esencial që përfshihet në prodhimin specifik të energjisë qelizore në formën e
ATP-së. Gjithashtu CoQ10 luan rolin e një ―pastruesi‖ të fuqishëm të radikaleve
të lira, duke siguruar kështu një mbrojtje të mureve të brendëshëm të arterieve.
Kjo sepse në këtë rast inhibohet proçesi i oksidimit të LDL-kolesterolit dhe rritet
niveli i HDL –kolesterolit. Është tashmë e provuar klinikisht se CoQ10, ndihmon
në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes së arterieve koronare, presionit të lartë
të gjakut (hipertensionit), atherosklerozës dhe anginës. Përdorimi i preparateve të
tillë mjekësorë si Pravachol, Zocor, Lipitor etj, ul në mënyrë të ndjeshme nivelet
e CoQ10 në trupin e njeriut. Kjo e fundit gjithashtu përmirëson përdorimin e
oksigjenit në nivelin qelizor, mban në gjendje të shëndetëshme enët e gjakut,
redukton riskun e formimit të koagulave të gjakut dhe rupturën e pllakave, si dhe
suporton funksionin optimal të muskulaturës së zemrës.
3) Vitamina B kompleks (Niacinamida), rrit nivelin e HDL- kolesterolit, duke ulur
intensitetin e largimit të lipoproteinës kryesore, Apo -A1. Ajo gjithashtu ul
nivelin e kolesterolit total, LDL-kolesterolit, triglicerideve dhe rrit nivelin e
HDL2 kolesterolit. Ky i fundit në sajë të niacinamidës, mund të rritet deri në 2030 %.
4) Kalciumi: Kalciumi është një mineral që ndikon në disa drejtime. Ndër të tjera ai

rrit nivelin e HDL – kolesterolit. Në një studim të botuar në prill 2002 në
American Journal of Medicine, 223 gra në moshën post menopauzale u trajtuan
me 1 gr citrat kalçiumi në ditë për gjatë një viti. Në fund të studimit , gratë e
trajtuara u karakterizuan nga një rritje e nivelit të HDL- kolesterolit me 7 % (Mc
Gill HCJ et al, 1997).
5) Magneziumi: Magneziumi rrit nivelin e HDL-kolesterolit, parandalon spazmat e
muskulaturës së zëmrës, mban në nivelin e duhur presionin e gjakut dhe ritmikën
e rrahjes së zemrës. Sot rekomandohet që të përdoret 400-800 mg Magnezium në
ditë.
6) Policosanoli, përfaqëson një përzjerje të alkooleve esenciale, përfshirë këtu

oktacosanolin, tetracosanolin, hexacosanolin dhe triacosanolin, që derivojnë nga
kallami i sheqerit. Policosanoli përmirëson profilin e kolesterolit duke ulur
prodhimin e tij, si dhe duke rritur nivelin e shpërbërjes së HMG-CoA (3-hydroxy3methylglutarol Coenzyme A), e cila përfaqëson enzimën që përfshihet në
sintezën e kolesterolit. Kjo siguron një mbrojtje të arterieve dhe enëve të gjakut
në përgjithësi me anën e inhibimit të agregimit të pllakëzave të gjakut. Në një
artikull të botuar në shkurt 2002 nga American Heart Journal është raportuar se
një dozë prej 10 deri në 20 mg policosanol në ditë për një periudhë 8-javore, ul
kolesterolin total me 17-21%, ul gjithashtu nivelin e LDL-kolesterolit me 2129% dhe rrit nivelin e HDL-kolesterolit me 8-15% (WHO, 2004).
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7) Vitamina C (C-1000), përfaqëson një antioksidant të fuqishëm që shoqërohet me
rritjen e HDL-së në përgjithësi dhe të HDL2 në veçanti. Vitamin C gjithashtu
redukton forcimin apo ngurtësimin e arterieve, si dhe inhibon proçesin e
agregimit të pllakëzave të gjakut, të cilët përbëjnë dy nga faktorët që nxisin
atherosklerozën.
8) Kompleksi vitamin E, përfaqëson një antioksidant të fuqishëm, i cili siguron
mbrojtje ndaj formimit të pllakave atherosklerotike dhe redukton nivelin e
kolesterolit total.
9) N-acetyl- Cysteine (NAC), rrit ndjeshëm nivelin e glutathionit, i cili nga ana e vet
përfaqëson një nga antioksidantët qelizorë më të fuqishëm, si dhe rrit nivelin e
kolesterolit të ―mirë‖.
10) Acidi alfa Lipoic (ALA), përfaqëson një antioksidant të fuqishëm universal dhe
një kofaktor vital të nevojshëm për prodhimin e energjisë qelizore. ALA riciklon
antioksidantët e tjerë si p.sh. vitaminat C, E, CoQ10 dhe glutathionin. ALA
ndihmon në kontrollin e niveleve të kolesterolit dhe presionit të gjakut. ALA
gjithashtu ndihmon në mbajtjen në normë të rrymës së qarkullimit të gjakut, si
dhe të tkurrjes së zemrës.
11) Hudhra, është një antioksidant i fuqishëm. Hudhra është përdorur në mënyrë
tradicionale për reduktimin si të nivelit të kolesterolit në gjak, ashtu edhe të
nivelit të presionit të gjakut. Ajo gjithashtu rrit nivelin e kolesterolit ―të mirë‖,
veçanërisht atë të HDL2 kolesterolit. Hudhra njihet edhe për rolin që luan në
inhibimin e proçesit të oksidimit të LDL-së dhe agregimit të pllakave të gjakut.
Sigurisht që ka shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në rritjen e nivelit të HDL. Kështu
p.sh. ushtrimet aerobike (Richard N. Fogoros, 2009) të rregullta si joga, ecja e
shpejtë, ngarja e biçikletës, luajnë një rol të rëndësishëm për rritjen e niveleve të
HDL-ve. Studime të fundit tregojnë që në këtë drejtim ka shumë më tepër rëndësi
zgjatja në kohë e ushtrimeve aerobike se sa intensiteti i tyre (Spate Daglas T. et al,
1999).
Një tjetër faktor në këtë drejtim është edhe humbja në peshë. Obeziteti (Pool Robert,
2001) jo vetëm që rezulton në një ulje të nivelit të HDL-së, por edhe në një rritje të
nivelit të LDL-së. Pirja e duhanit, rezulton në një rritje të nivelit të HDL-së, por duhet
theksuar se ky është i vetmi avantazh që kanë duhan pirësit ndaj atyre që nuk e pinë
duhanin. Konsumimi i një sasie të vogël alkooli gjatë ditës rezulton të ketë efekt
pozitiv në rritjen e nivelit të HDL-së në gjak. Këtu duhet të kihet parasysh se në sasi
të mëdha alkooli është mjaft i dëmshëm dhe me pasoja për jetën e çdo personi.
Përdorimi i ushqimeve me natyrë fibroze në dietën ushqimore rezulton efektiv në këtë
drejtim. Kështu përdorimi i frutave, perimeve dhe legumeve rrit nivelin e HDL-së dhe
në të njëjtën kohë ndikon në uljen e nivelit të LDL-së.
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Pse HDL njihet me emrin kolesteroli “ i mirë”

HDL futet në rrymën e gjakut dhe luan rolin e një kolektori apo ―pastruesi‖ (Elliott
Antman, 2006; Assman G, Noffer J, 2003) të mureve të enëve të gjakut nga
formacionet LDL të vendosura në formë pllakash në enët e gjakut. Megjithëse ky
vazhdon të konsiderohet roli kryesor i formacioneve HDL, sot ka të dhëna që ato
ndërhyjnë dhe ndihmojnë në mjaft rrugë të tjera:
 Transporti revers i kolesterolit. Shkalla e parë në atherosklerozë ndodh atëhere
kur LDL kolesteroli depozitohet në muret e arterieve. Formacionet HDL (Gordon
DJ. Et al, 1989) janë në gjendje të kapin kolesterolin nga muret e arterieve dhe ta
transportojnë në rrugë reverse drejt mëlçisë. Meqënëse kolesteroli në këtë rast
largohet nga muret e enëve të gjakut, proçesi njihet me emrin efluks i kolesterolit.
Ndërsa rruga e kthimit për në mëlçi quhet transport revers (Lewis GF, Rader DJ,
2005). Sigurisht që ky proçes ndikon pozitivisht në shëndetin e enëve të gjakut
sepse kolesteroli i transportuar me këtë rrugë me anën e HDL-ve, paketohet më
pas në kriprat dhe acidet e tëmthit, të cilat derdhen në zorrë dhe dalin me anën e
feçeve jashtë (figura 1.5).
 Aktiviteti antioksidant. Një shkallë tjetër në atherosklerozë, është kur LDL
kolesteroli në muret e enëve të gjakut ―bombardohet‖ me radikale të lira të
oksigjenit, të cilat nga ana e tyre oksidojnë formacionet LDL. Në fakt është forma
e oksiduar e formacioneve LDL (Esterbauer H. et al, 1990) që bëhet shkak për
dëmtimin e arterieve. Studimet tregojnë se HDL (Witztum JL, Steinberg D, 1991)
ka aktivitet antioksidant, duke mbrojtur kështu formacionet LDL nga oksidimi i
shkaktuar prej radikaleve të lira.
 Veprimi antiinflamator. Një pllakë atherosklerotike nuk është thjesht një masë
mekanike kolesteroli, por një sit i një inflamacioni intensiv, i nxitur nga
kolesteroli i oksiduar si edhe makrofagët dhe T- limfocitet. Nivelet e rritura të
proteinës C-reaktive (CRP) reflektojnë dhe shkallën e inflamacionit. HDL
ndihmon në uljen e inflamacionit dhe mund të luajë rol në neutralizimin e
tendencës së CRP –së për të nxitur ngjarjet që kanë të bëjnë me ciklin inflamator.
 Stabilizimi i pllakave. Sa më shumë kolesterol të vendoset në enët e gjakut, aq më
tepër zmadhohen pllakat inflamatore. Ky proçes mund të çojë në mbushjen e enës
së gjakut deri në atë nivel sa të bëhet shkak për shfaqjen e anginës. Shkalla e
përkeqësimit është më e vogël nëse këto pllaka kanë tendencë të zhvillohen në një
kapë fibroze që i mban ato së bashku. Por në se një pllakë jo e qëndrueshme
coptohet, ajo mund të nxitë një atak në zemër. Ka të dhëna që formacionet HDL
parandalojnë rupturën apo coptimin e pllakave të kolesterolit.
 Aktiviteti antitrombotik. (Razavian SM. et al, 1994)) Coptimi i pllakave paraqitet i
rrezikshëm sepse nxit proçesin e formimit të trombeve. Këto të fundit duke
bllokuar rrymën e gjakut të oksigjenuar për në zemër, bëhen shkak për vrasjen e
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qelizave muskulare (atak i zemrës) ose qelizave të trurit (Tanne D. et al,1997)
(stroke). Formacionet HDL reduktojnë formimin e trombave dhe përshpejtojnë
proçesin e mjekimit që çon në tretjen apo shpërbërjen e trombave. Diçka më
shumë lidhur me këtë veti do të vemë në dukje në një paragraf më vete.
 Funksioni endotelial. Edhe pa një avancim në fazat e bllokimit të arterieve të
pacientëve që vuajnë nga atheroskleroza, ato dëmtohen mjaft. Kjo sepse në
mënyrë të veçantë, qelizat endoteliale që veshin murin e arterieve (Henricksen T.
et al, 1979), pushojnë së prodhuari sasinë normale të oksidit nitrik (NO). Ky i
fundit përfaqëson një molekulë sinjalizuese që nxit një sërë reaksionesh të cilat
sjellin si pasojë zgjerimin e arterieve, proçes ky i nevojshëm kur këto të fundit
kanë nevojë për oksigjen. Formacionet HDL ndihmojnë ruajtjen e nivelit normal
të prodhimit të NO, duke mbrojtur kështu funksionin e shtresës endoteliale të
arterieve. Ёshtë e kuptueshme se në sajë të të gjitha funksioneve të përmendura
më sipër, HDL e ―meriton ― emërtimin ―kolesterol i mirë‖. Por a luan rol ky i
fundit në reduktimin e riskut ndaj sëmundjeve kardio-vaskulare humane? Pra sa
shumë HDL ndihmon në këtë drejtim? Të dhënat tregojnë se HDL është në të
vërtet ―mjaft efiçient‖ në këtë drejtim.

Figura. 1.9 Dëmtimi dhe vdekja e indeve të zemrës (me ngjyrë të errët).

 Sëmundjet e zëmrës. Siç e vumë në dukje më sipër, nivelet e ulta të formacioneve
HDL janë të asociuara me një rritje të riskut ndaj atakut të zemrës (Gordon DJ. et
al, 1989), ndërsa nivelet e larta kanë rol mbrojtës në këtë drejtim. Vlera mbrojtëse
e HDL-ve është evidente në çfarëdo lloj niveli të LDL-ve (të ashtuquajturit
―kolesterol i keq‖), duke filluar nga ato shumë të ulta, deri në shumë të larta. Sipas
studimeve të kryera nga Framingham Heart Study (D’Agostino RB. et al, 2001),
risku kardiak rritet në mënyrë të theksuar atëhere kur niveli i formacioneve HDL
bie nën vlerën 40 mg/dl. Nivelet e ulta të HDL-ve përbëjnë rrezik sidomos kur
janë të shoqëruara me nivele të ngritura të triglicerideve. Si rregull çdo rritje e
nivelit të HDL-ve me 1 mg/dl, pritet të ulë riskun kardiak me 2-3%.
 Goditja (stroke). Goditja mund të paraqitet në shumë forma, por tipi më i
zakonshëm që është goditja ishemike, përbën më shumë rrezik për atakun e
zemrës. Nivelet e larta të HDL kolesterolit reduktojnë riskun e goditjes. Mjaft
studime (Tanne D, Yaari S. et al, 1997) tregojnë se HDL kolesteroli është
indikatori më i mirë i riskut, krahasuar kjo me LDL kolesterolin, në mënyrë të
veçantë për personat me moshë mbi 75 vjeç.
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 Disfunksioni erektil (ED). Ereksioni normal i penisit, varet nga shumë faktorë,
përfshirë këtu arteriet e shëndetëshme që prodhojnë nivelin e duhur të oksidit
nitrik. Ky i fundit nxit proçesin e zgjerimit të enëve të gjakut. Nuk është për tu
habitur që në një studim (Massachusetts Male Aging Study), është gjetur se 16 % e
meshkujve me nivel të ulët të HDL kolesterolit, karakterizoheshin nga një
disfunksion erektil, por asnjë nga meshkujt me nivel të lartë të HDL kolesterolit
nuk paraqiti probleme në këtë drejtim.
 Jetëgjatësia. Disa investigime sugjerojnë se nivelet e larta të HDL-së janë të
lidhura me jetëgjatësinë, veçanërisht jetëgjatësinë e zgjatur. Studime të tjera bëjnë
(Van Exel E. et al, 2002) lidhjen e niveleve të larta të HDL kolesterolit me moshat
e avancuara. Sigurisht që nuk ka konfirmime për rolin e HDL-së në këtë drejtim, i
cili një ditë ka mundësi të njihet si kolesteroli ―i madh‖.
Aftësitë Antitrombotike të HDL-Kolesterolit
Proçesi përfundimtar në infarktin e miokardit dhe në iktiusin cerebral është gjenerimi
i një trombi oklusiv në brendësi të arteries. Kështu, agjentët që ulin aftësinë
koaguluese të gjakut, mund të ndalojnë ose të vonojnë një ngjarje kardiovaskulare,
ose duke përmirsuar fibrinolizën, ose duke zvogëluar agregimin e trombociteve.
Kapaciteti fibrinolitik i gjakut përcaktohet me anë të balancës së aktivitetit të:
Aktivatorit plasminogjenik indor (TPA), i cili normalisht zhvendosfibrinën
intravaskulare dhe inhibitorit të aktivatorit plasminogjenik -1 (PAI-1) (Eggesbo JB. et
al, 1993).
Një studim i kryer në 60 persona me hyperkolesterolemi, tregoi se niveli i
fibrinogjenit dhe aftësia agreguese e trombociteve, kishin lidhje me nivelet e ulëta të
HDL2 (Razavian SM. et al, 1994). Edhe studime të tjera kanë treguar për një lidhje të
ngushtë ndërmjet aftësisë agreguese të trombociteve dhe niveleve të ulta të HDL2.
Kështu një studim me 132 persona pa histori të sëmundjeve kardiovaskulare,
konfirmon lidhjen midis përqëndrimeve të HDL2–kolesterolit dhe niveleve të
fibrinogjenit (Halle M. Berg et al, 1996). Niveli i HDL2, por jo i HDL total, ishte
ndjeshëm më i ulët në ¼ e personave me vlerat më të larta të fibrinogjenit, krahasuar
kjo me ¾ e tjera. Nivelet e Triglicerideve dhe VLDL–kolesterolit, janë të lidhura me
sasinë e fibrinogjenit. Evidentimet klinike dhe eksperimentale (Gordon DJ. et al,
1989), tregojnë se HDL ka efekte të shumta antiatherogjenike dhe antitrombotike, gjë
që kontribuon në një ulje të ndjeshme të rrezikut kardiovaskular.
1.3 Sëmundjet e arterieve koronare dhe lipoproteinat
1.3.1 Lipoproteina (a)
Lipoproteina (a)-Lp(a) (Shreiner PJ. et al, 1993) figura 1.10, përfaqëson një
formacion LDL-je, që përmbannjë apoB, e cila nga ana e saj është e lidhur në mënyrë
kovalente me një apolipoproteinë (a) specifike. Lp (a) përfaqëson një lipoproteinë që
transporton yndyrnat në trup. Ajo është shumë e ngjashme me LDL apo kolesterolin
―e keq‖, por në fakt është shumë―më e keqe‖ se vetë LDL. Lp (a) është një faktor
shumë i fuqishëm risku për CHD. Në vitin 2010 EAS (European Atherosclerosis
Society), rekomandoi marrjen në konsideratë të niveleve të larta të Lp (a) si një faktor
i rëndësishëm risku për CVD. Nivelet e dëshirueshme të Lp (a) duhet të jenë <50
mg/dl.
Përqëndrimi plazmatik i Lp (a) është kryesisht i trashëguar dhe i kontrolluar nga gjeni
i apolipoproteinës (a)-(LPA), i cili është i lokalizuar në kromozomin 6q. Apo (a)
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paraqet një homologji strukturale me proenzimën fibrinolitike, plazminogjen, si dhe
me TPA (Tissue plasminogen activator) (McLean JW. et al, 1987). Apo (a) konkuron
me plazminogjenin për vendin e lidhjes, duke u bërë shkak për një reduktim të
proçesit të fibrinolizës.
Funksioni fiziologjik i Lp(a) është akoma i panjohur. Ka mundësi të ketë të bëjë me
sistemin e koagulimit të gjakut sepse siç e vumë në dukje pak më sipër ka një
homologji mjaft të lartë ndërmjet apo (a) dhe plazminogjenit. Në fakt gjeni LPA
derivon nga dyfishimi i gjenit të plazminogjenit. Funksione të tjera të Lp(a) kanë të
bëjnë me rekrutimin e qelizave inflamatore, angiogjenezën dhe mjekimin e plagëve.

Figura 1.10 Struktura e Lp (a) dhe ngjashmëria e apo(a) me plazminogjenin.
Bie në sy prania e domeneve (kringle) të përsëritura ku çdo njeri prej të cilëve
përfaqëson, një lak të stabilizuar me tre lidhje sulfidike. Lipoproteina-a është shumë
atherogjenike dhe protrombike dhe bëhet shkak që në mënyrë direkte të rritet shkalla
e rimodelimit të murit arterial. Duke qënë se Lp(a) stimulon sekretimin e PAI-1, bëhet
shkak për nxitjen e proçesit të trombogjenezës. Gjithashtu ajo kontribuon edhe në
proçesin e atherosklerozës. Karakteristikë e Lp(a)-ve është se transportojnë
fosfolipide të oksiduar proinflamatorë atherogjenikë, të cilat tërheqin në muret e
enëve të gjakut, qelizat inflamatore dhe nxisin proçesin e proliferimit të qelizave të
muskulaturës së lëmuar. Metabolizmi i saj nuk ecën paralel me metabolizmin e
formacioneve LDL.
Përveç proteinave të tyre strukturore, lipoproteinat transportojnë proteina me
funksione të tjera nga ato që kanë të bëjnë me metabolizmin e lipoproteinave. Në
tabelën 1.2 janë paraqitur llojet e apolipoproteinave.
Tabela1.2. Apoliproteinat
Apoli.

Pesha

Am
c

Lipo-pro.

Funksioni

Anomalitë gjenetike

243

HDL

Apoliproteina
kryesore e HDL

Polimorfizmi i ApoA1-CIII-A-IV

Molekul
Apo
A1

28.1
KDa

Apo A1- Milano
Apo

18.4KD

MSc. Mimoza Kuçi

77

HDL

Apoliprotein

14

e E panjohur

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

A2

a

HDL

Apo
A4

46KDa

376

HDL,
chylomikro
net

Antioxidant,
Polimorfizmi i Apo A1-CAntiinflamator,rreg III-A-IV
ullator i marrjes së
ushqimit

ApoA5

39KDa

366

HDL,

Rregullator
metabolizmit
Triglicer

VLDL
Apo
B100

456
3

Apo
B48

215
2
57

LDL,

i Polimorfizmi i gjeneve i
te shoqëruar me sasinë e
Triglicerideve

Apolip.kryesore
strukturore
LDL,VLDL

ApoB3500, mutacion pikëzor

Kilomikron
et

Apolipro.kryesore
strukturore
kilomikrone

E panjohur

VLDL,

Aktivator LCAT, Polimorfizëm i gjeneve i
Inhibitor CETP
shoqëruar me kolelitiasis,
Sëmundja Alzheimeir

VLDL

Apo
C1

6.6KDa

Apo
C2

8.8KDa

79

VLDL,
HDL

Aktivatori kryesor i Deficienca e
LPC
shoqerohet
kilomikronemi

Apo
C3

8.8KDA

79

VLDL,

Inhibitor kryesor i Polimorfizëm i gjeneve i
katabolizmit
të shoqëruar
me
VLDL
hipertrigliceridemi

Apo D

1932KDa

189

HDL,
VLDL

E shoqëruar me E panjohur
patologji
neuropsikiatrike
dhe
sindroma
metabolike

Apo E

34.2KD
a

299

VLDL,
HDL

Rregullator i heqjes
se mbetjeve te
proteinave
aterogjenike

E2izomorfe dhe mutacionet
pikëzore rezultojne në tipin
e
III
të
dilipoproteinemive.E4
izomorfe
shoqërohetme
Arterosklerozën
dhe
sëmundjen Alzheimer

Apo F

33KDa

VLDL,
HDL

Frenues i CETP

E panjohur

Apo H

50KDa

326

HDL

Antikoagulant

E panjohur

Apo J

80KDa

449

HDL

Ndërveprimi
qelizë-qelizë

E panjohur

HDL

HDL

Apo

C2
me

Apoptoza
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Apo L

41KDa

371

HDL

Apoptoza
e E panjohur
shoqëruar
me
Hipertrigliceridemi

Apo
M

21.3KD
a

188

HDL,

Antiaterogjenike,
antioksidant

E panjohur

VLDL
SAA4

1214KDa

HDL

Proteina
akute

reaktive E panjohur

1.3.2 Raporti Apo-B/Apo- A1 dhe sëmundjet koronare
Ekziston një tip i vetëm apolipoproteine B, si për formacionet LDL,VLDL dhe ato
ILDL, (të cilat paraqiten që të gjitha me veti atherogjenike) dhe është pikërisht ajo
ApoB-100. Ёshtë e njohur se nivelet e ApoB-100 (Walldius G. et al, 2001) përdoren
në të njëjtën kohë me teste të tjerë të nivelit të lipideve, për përcaktimin e riskut
individual lidhur me sëmundjet atherosklerotike dhe ato të arterieve koronare (CAD).
Të dhënat tregojnë se nivelet e larta të Apo B-100, i korrespondojnë niveleve të larta
të LDL-Ch dhe janë të shoqëruara me një rritje të riskut ndaj CAD. Analiza të tilla
nuk përdoren zakonisht për të gjithë popullatën, por vetëm për pacientët që kanë
histori familjare lidhur me sëmundjet e zëmrës apo hiperlipidemitë. Ky lloj testi mund
të bëhet krahas testeve të tjerë. Kjo për të ndihmuar diagnozën për shkaqet e
hiperlipidemisë dhe sidomos kur ndonjë person karakterizohet nga një nivel i ngritur i
triglicerideve.
Niveli i Apo A1 shërben si një marker i numrit të formacioneve HDL në qarkullimin e
gjakut (janë 2 deri në 4 molekula Apo A1 për çdo formacion HDL). Mjekët disa herë
sugjerojnë matjen, si të nivelit të Apo-A1 (që është e asociuar me HDL-të), ashtu edhe
të Apo B-100 (që është e asociuar me LDL-të). Kohët e fundit ka të dhëna që raporti
Apo B/ApoA1 (Walldius G, Jungner I, 2006) është indikatori më i mirë ndaj riskut
për CVD.
Nivelet e larta të Apo B-100 mund t’i atribuohen një diete të lartë me yndyrna, si dhe
uljes së aftësisë për pastrimin e formacioneve LDL. Nivelet e larta të ApoB-100,
shoqëruar me hiperlipidemi vrojtohen në pacientët që:
 Vuajnë nga Diabeti
 Përdorin preparate të tilla si: androgjene, beta bllokerë, diuretikë dhe
progjestina (progesteron sintetik)
 Karakterizohen nga një hiperlipidemi familjare (një sindrom ky
gjenetik i shkaktuar nga një nivel i lartë i kolesterolit dhe triglicerideve
në gjak)
 Vuajnë nga Hipotiroidizmi
 Vuajnë nga Sindromi nefrotik (sëmundje e veshkave)
 Janë femra në gjendje shtatzanie (niveli ngrihet përkohësisht gjatë
shtatzanisë dhe ulet përsëri pas lindjes).
Nivelet e Apo B-100 mund të ulen në çfarë do lloj kondite që prek prodhimin e
lipoproteinave apo sintezën dhe paketimin e tyre në mëlçi. Nivelet e ulta vrojtohen në
rastet kur:
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 Përdoren preparate si: estrogjeni (nga gratë në periudhën post
menopauzale), lovastatinë, simvastatin, niacin dhe thyroxine.
 Vuajnë nga hipertiroidizmi
 Vuajnë nga kequshqyerja
 Vuajnë nga sindromi i Reye
 Ulet ndjeshëm pesha trupore
 I nënshtrohen ndërhyrjes kirurgjikale
 Vuajnë nga sëmundje të rënda
 Karakterizohen nga një defiçiencë e apolipoproteinës B
 Vuajnë nga cirrohsis
Një raport i ulët i Apo A-I ndaj Apo B100 (A/B) (Walldius G. et al, 2001), mund të
indikojë për një risk të lartë të zhvillimit të sëmundjes së arterieve koronare. Në disa
raste rritja e nivelit të Apo B100 (dhe LDL-C) i dedikohet mutacioneve të gjenit që
kodon për Apo B. Në këtë rast mund të prodhohen Apo B të ndryshuara që nuk njihen
nga ana e receptorëve LDL. Kjo sjell si pasojë ngadalësimin e proçesit të pastrimit të
LDL-ve prej gjakut, duke rritur kështu riskun për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës.
1.3.3 Metabolizmi i Lipoproteinave dhe Atheroskleroza
Atheroskleroza (Ross R. 1993) është një çrregullim inflamator që mund të shkaktohet
nga shumë faktorë. Një nga faktorët më të rëndësishëm është formacioni LDL. Ky i
fundit depërton nga gjaku përmes mureve të arterieve në qeliza. Gjatë këtij proçesi për
shkak të defekteve në përfshirjen në qelizë, mund të ndodhë depozitimi i tyre në
formë pllakash atherosklerotike në muret e enëve të gjakut, figura 1.11.
Kur LDL-të akumulohen, ato modifikohen duke u oksiduar. LDL-të e modifikuara,
stimulojnë qelizat endoteliale të prodhojnë proteinën kemiotaktike 1 -MCP -1
(Monocyte Chemotactic Protein-1) dhe ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1),
figura 1.12, që tërheqin monocitet dhe limfocitet të kalojnë me diapedezë nga gjaku
në muret e arterieve (shtresën intima) dhe po ashtu qelizat e muskulaturës së lëmuar të
kalojnë nga shtresa media në shtresën intima. Makrofagët e derivuar nga monocitet, si
dhe qelizat e muskulaturës së lëmuar proliferohen dhe çlirojnë citokina dhe faktorë të
tjerë të rritjes.

Figura. 1.11 Krijimi i pllakës atherosklerotike në muret e enës së gjakut.
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Figura 1.12 Mekanizmat molekularë të inicimit të atherogjenezës
Makrofagët, me anë të receptorëve, kapin LDL-të e oksiduara, duke u bërë kështu
shkak për formimin e qelizave foam (shkumë) figura 1.13, me një depozitë të lartë
yndyrore, të cilat prodhojnë ind lidhor, proçese këto, që përbëjnë dhe fillesën e
atherosklerozës.
Ndër citokinat e prodhuara nga makrofaget, përfshihen: α- faktor tumor necrosis
(TNF) dhe interleukina 1, që së bashku aktivizojnë qelizat endoteliale, për të shprehur
molekulat e adezionit, E-selectinë, VCAM-1 dhe IACM-1. Proteinat e adezionit
drejtojnë monocitet e plazmës në shtresën intima të endotelit. Këta të fundit më pas
tërhiqen në shtresën intima të arteries me anë të MCP-1. Pra në këtë rast, fillon një
cikël që jo vetëm nxit proçesin e formimit të pllakës atherosklerotike, por edhe drejton
zhvillimin e saj. Degradimi i përbërësve të pllakës nga enzima të prodhuara nga
makrofagët, gjeneron mbetje apo debri nekrotike të cilat mund të bëhen shkak për
fizurën e pllakës dhe formimin e trombave. Zhvendosja e lipideve të tepërta nga muri
vaskular prej HDL-ch është një mekanizëm i tipit çelës anti atherogjenik.
Sëmundjet kardiovaskulare mbeten shkaku kryesor i vdekjeve në botë. Bazuar në
përqindjen e vdekjeve vjetore kardiovaskulare, ato luhaten nga 60/100.000 në Japoni,
deri 700-800/1.000.000 në Rusi (Mokdad AH. et al, 2000). Parandalimi i
atherosklerozës përbën çelësin e zvogëlimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Një
kuptim më i mirë i patofiziologjisë të sëmundjeve atherosklerotike, do të ndihmonte
në krijimin e strategjive terapeutike për menaxhimin e dislipidemisë dhe parandalimin
e sëmundjeve kardiovaskulare.
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Figura 1.13 Roli i formës së oksiduar të LDL-ve në formimin e qelizave foam
(shkumë)
Njihet mirë roli i LDL-ve në shkaktimin e atherosklerozës, si dhe roli mbrojtës i
HDL-ve në këtë drejtim. Në vitin 1976 Framingham në një nga studimet e tij, tregoi
se nivelet e ulta të HDL-ch ishin treguese dhe të lidhura me rritjen e rrezikut të
vdekjeve koronare (Gordon DJ. et al, 1989), një zbulim ky që u konfirmua dhe nga
analiza të mëtejshme. Studime të kohëve (Watson KE. et al,2003) të fundit treguan që
niveli i ulur HDL-ve është i zakonshëm në pacientët që karakterizohen nga një
rezistencë ndaj insulinës, gjendje kjo e zakonshme në rastin e Sindromës metabolike
dhe Diabetit të tipit 2. Në raste të kësaj natyre është provuar lidhja e ngushtë e këtyre
sindromeve me sëmundjet kardiovaskulare. Është e rëndësishme të kuptohen mënyrat
komplekse dhe shumëfaktorëshe me anën e të cilave formacionet HDL mbrojnë enët
e gjakut. Nivelet e ulura të HDL-kolesterolit, tabela 1.3, janë të shoqëruara me një
rritje të riskut ndaj dementia, e cila përfaqëson një çrregullim kronik dhe persistent të
funksioneve dhe aftësive intelektuale. Simptomat e dementias përfshijnë humbjen e
memorjes, ndryshime të personalitetit, mungesë të interesit për kujdesin personal,
humbje të aftësisë për të arsyetuar dhe disorientim. Këtej kuptohet se, nivelet optimale
të HDL-kolesterolit ndihmojnë për të parandaluar dementian (Van Exel E. et al,
2002).
Tabela 1.3 Interpretimi i vlerave të HDL-kolesterolit
Sasia në mg/dl

Sasia në
mmol/l

Interpretimi
Vlera të ulura të HDL-së, risk i lartë për sëmundjet e
zemrës.

< 40

< 1.03
< 50 është vlera për femrat

40 - 59

1.03 – 1.52

Vlera të mesme të HDL
Vlera të larta të larta të HDL-së konsiderohen mbrojtëse
ndaj sëmundjeve të zemrës

> 60
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1.3.4 Metabolizmi normal i lipideve dhe shndërrimet ndërmjet formacioneve
lipoproteinike
Mëlçia sekreton formacionet VLDL (very low density lipoprotein), të pasura me
trigliceride e të lidhura me një sasi të vogël kolesteroli. Enzimat endoteliale si
lipoprotein lipaza, e shndërrojnë pjesën më të madhe të triglicerideve që janë në
përbërje të VLDL-ve, në acide të lira yndyrore, të cilat përdoren nga indet periferike
si burim energjie. Pra formacionet VLDL jo të plotësuara, fillimisht konvertohen në
lipoproteina me densitet mesatar e më pas në formacione LDL jo të plota.
Formacionet LDL, që përbëjnë edhe pjesën kryesore të kolesterolit në gjak, janë të
pasura në kolesterol, dhe të ―varfëra‖ në trigliceride (krahasuar kjo me formacionet
VLDL).
Formacionet LDL shpërndajnë kolesterolin në indet periferike, ku ato kontribuojnë në
sintezën dhe mirëmbajtjen e membranave qelizore. Duhet të vëmë në dukje se pjesa
më e madhe e qelizave extrahepatike (me përjashtim të atyre që sintetizojnë hormonet
steroide) nuk munden të metabolizojnë kolesterolin.
Formacionet HDL përbëjnë mekanizmin kryesor me anë të të cilit zhvendoset
kolesteroli i tepërt nga qelizat ekstrahepatike. Apolipoproteina kryesore e HDL-ve,
Apo A-1, sekretohet nga mëlçia në një formë të varfër yndyrore. Sapo hyn në plazëm,
ajo menjëherë bashkohet me lipidet dhe shndërrohet, me anë të një sërë mekanizmash,
në formacione HDL jo të plota. Reaksioni fillestar gjatë këtij proçesi, kryhet me anë
të një transportuesi membranor të quajtur ATPA-1 binding cassete transporter
A1(ABCA1) (Oram JF, 2003). Kjo e fundit përshpejton transferimin e fosfolipideve
dhe të një pjese të kolesterolit të paesterifikuar (nga qelizat periferike) në HDL-të jo të
plota në formë disku. Këto HDL jo të plota formë disku, bashkohen më pas me
kolesterolin e paesterifikuar me anë të lipoproteinave të plazmës dhe membranave
qelizore.
Apo A-1 aktivizon enzimën LCAT-lecitin cholesterol acyltransferaze (Dobiasova M,
Frohlich J, 1999), e si rezultat kemi esterifikimin e kolesterolit të lirë duke formuar
një HDL të plotë sferoidale, që përmban estere të kolesterolit. Për më tepër Apo A-I
mund të fuzohet me Apo-A II për të formuar HDL-sferoidale që i përmban të dy tipat
e apolipoproteinave. Pjesëzat e HDL-ve ose e transportojnë kolesterolin direkt në
mëlçi, duke përdorur receptorin SR-BI, (Trigatti BL. et al, 2003) ose e riqarkullojnë,
ose në mënyrë jo direkte e transferojnë në fraksionin VLDL/LDL me anën e një
proçesi të nxitur nga enzima CETP- cholesteryl ester transfer protein.
Receptori SR-BI është i lokalizuar në sipërfaqen e hepatociteve, ku
ndërmjetëson përfshirjen selektive të kolesterolit të lirë dhe estereve të kolesterolit
prej formacioneve HDL. Kolesteroli i lirë dhe esteret e kolesterolit sekretohen në bilë
dhe më pas ekskretohen nga trupi me anën e feçeve. Shprehja hepatike e SR-BI nxit
pozitivisht fluksin e kolesterolit nga makrofagët përmes rrugës së transportit revers të
kolesterolit.
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Figura1.14 Roli modulator i CETP-së në transferimin homotropik dhe heterotropik të
estereve të kolesterolit

CEPT vepron si një modulator i transferimit të estereve të kolesterolit, figura 1.14,
midis formacioneve HDL (transferim homotipik), një proces ky që çon në krijimin, si
të HDL2-ve të mëdha (në formë sfere), ashtu edhe të formacioneve më të vogla proβ
HDL (në formë disku). CETP gjithashtu ndërmjetëson edhe në transferimin
heterotipik të estereve të kolesterolit midis formacioneve HDL dhe atyre LDL/VLDL.
Kompleksiteti i ndërveprimeve të fraksioneve të HDL-ve, shprehet në heterogjenitetin
e tyre në formë, madhësi, si dhe në përbërjen e tyre sipërfaqësore, figura 1.15. Pjesa
më e madhe e fraksioneve në qarkullim janë sferike. Formacionet sferike HDL ndahet
në dy nëntipa:
1. HDL2, forma më e madhe, prodhohet kur kolesteroli i përcjellë nga HDL3 është
kimikisht i modifikuar (esterifikuar). HDL2 transporton kolesterolin në mëlçi
për t’u përpunuar dhe eleminuar.
2. HDL3, përfaqësojnë formën më të vogël, që sintetizohet nga mëlçia dhe zorrët.
HDL2 zhvendos kolesterolin nga muri i arterieve, kështu që mund të sigurojë mbrojtje
më të madhe kardiovaskulare.
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Figura 1.15 Heterogjeniteti i formacioneve HDL

1.4 Nivelet e yndyrnave në gjak dhe rëndësia e testimit në këtë drejtim
Çdo person në moshën 20 vjeç e sipër duhet si rregull të bëjë kujdes për të matur
nivelin e kolesterolit një herë në pesë vjet (NCEP 2001). Testimi për nivelin e
yndyrnave në gjak përfshin: nivelin e kolesterolit, LDL-ve, dhe triglicerideve, si pjesë
e profilit lipidik. Një profil lipidik komplet kërkon si domosdoshmëri që personi i cili
i nënshtrohet analizës të jetë esëll për 12-16 orët e fundit. Por çfarë tregojnë analizat.
Nëse niveli i HDL-së është më i vogël se 40 mg/dl (1.04 nmol/L), atëherë risku për
sëmundjet koronare është më i lartë. Niveli i HDL-së më i madh se 40 mg/dl,
shoqërohet zakonisht me një risk mesatar për sëmundjet e zëmrës, ndërsa një nivel
prej 60 mg/dl (1.55 mg/dl) është i shoqëruar me një mundësi shumë më të vogël të
shfaqjes së sëmundjeve të zemrës.
Vlerat normale: Kolesteroli < 200 mg/dl; LDL < 130 mg/dl; HDL > 60 mg/dl
Risk i lartë: Kolesteroli > 240 mg/dl; LDL>160 mg/dl; HDL< 40mg/dl
Disa laboratorë rekomandojnë matjen e nivelit të raportit të kolesterolit të
përgjithshëm ndaj HDL-së (TKol/HDL). Kështu p.sh. personi që e ka nivelin e
kolesterolit të përgjithshëm 200 mg/dl dhe nivelin e HDL–kolesterolit 50mg/dl, e ka
raportin 4 (4:1). Raporti i dëshirueshëm është në vlerën nën 5 (5:1), ndërsa vlera
optimale e këtij raporti është 3.5 (3.5:1). Në literaturë disa herë ky raport jepet si
raport ndërmjet nivelit të HDL-kolesterolit dhe kolesterolit total. Kështu në të rriturit
ky raport duhet të jetë më i lartë se 0,24. Në mënyrë më precize, raporti
HDL/kolesterol total me vlerë:
 0.24 ose më i lartë konsiderohet ideal
 Nën 0.24 konsiderohet i ulët
 Më pak se 0.10 konsiderohet shumë i rrezikshëm
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Folur në mënyrë të përgjithshme, sa më i lartë të jetë ky raport aq më mirë është (pra aq më i
ulët është risku për atakun në zemër).
Po ashtu tek të rriturit raporti trigliceride/HDL duhet të jetë nën vlerën 2. Në mënyrë më
preçize, raporti:

 2 ose më pak - konsiderohet ideal
 4 - i lartë
 6 – shumë i lartë
Këtej kuptohet që sa më i ulët të jetë ky raport, aq më mirë është.
Duhet patur në konsideratë që niveli i HDL-së duhet të matet kur njeriu është në
gjëndje të mirë shëndetësore. Ka të dhëna që niveli i HDL-së ka tendencë të ulet në
mënyrë të përkohëshme atëhere kur vuan nga ndonjë sëmundje, kur ka kaluar një atak
(Rossouw JE. et al, 1990) në zemër apo gjatë një periudhe stresi. Si rregull duhet të
pritet deri në 6 javë mbas kalimit të sëmundjes për të bërë testin për nivelin e HDL-së.
Tek gratë niveli i HDL –kolesterolit mund të ndryshojë gjatë shtatzanisë. Edhe në këtë
rast duhet pritur 6 javë mbas lindjes së fëmijës për t’ju nënshtruar testimit për nivelin
e HDL-kolesterolit.
Por si bëhet përgatitja për testin? Zakonisht rekomandohet që personi të jetë esëll, pra
të mos ketë ngrënë dhe pirë asgjë pas mesnatës, para testimit. Duhet të mënjanohet
marrja e ushqimeve me natyrë yndyrore në mbrëmjen para testimit. Personat nuk
duhet të kenë pirë alkool gjatë 24 orëvë para testimit. Duhet të mënjanohen ushtrimet
për gjatë 12-14 orëve para testimit.
Pikpamja se ―sa më i ulët të jetë niveli i kolesterolit total, aq më mirë është për
shëndetin‖ nuk është plotësisht e vërtetë. Në fakt studiuesit në disa vënde kanë
paraqitur të dhëna lidhur me këtë problem. Kështu nga një studim i kryer në Itali ka
rezultuar se kur niveli i kolesterolit është shumë i ulët (më i vogël se 160 mg/dL)
rritet ndjeshëm mortaliteti në personat e moshuar (Mokdad AH. et al,2000). Pra kur
niveli i kolesterolit është më poshtë se 150 mg/dl, personi konsiderohet me një nivel
të kolesterolit më poshtë se norma. Kjo konditë mund të bëhet shkak për një funksion
nën optimum nga ana e hormoneve të tillë si pregnenolone, DHEA, testosteron,
progesteron dhe estrogjen, gjë që sjell si rezultat që personi të ketë probleme
shëndetësore, si goditje hemoragjike apo deri në gjëndje depresive, që disa herë
përfundon me vetëvrasje. Pra nivelet e ulta të kolesterolit paraqiten letale. Megjithatë
ka mjekë që për të mos lejuar përparimin e atherosklerozës, ju këshillojnë disa herë
pacientëve të ulin nivelet e kolesterolit deri në 100mg/ dL ose dhe më poshtë
(European Cardiovascular Disease Statistics, 2005).
1.5 Lipoproteinat dhe mosha
1.5.1 Ndryshimet në nivelin e lipoproteinave me avancimin në moshë
Ka shumë studime (Mokdad AH. et al, 2000; Kamberi A. et al, 2006) që raportojnë se
niveli i lipoproteinave ndryshon me avancimin në moshë. Kështu studimet e bërë në
US dhe ato raportuar nga NHANES 1999-2002, tregojnë për nivelet mesatare të
lipoproteinave në grupmoshat 60-69 vjeç dhe më të mëdha se mbi 70 vjeç, të cilat
janë paraqitur në tabelën 1.4.
Në studim nuk u vunë re diferenca etnike në shpërndarjen e këtyre përqëndrimeve.
Subjektet hispanike (në të dy gjinitë) karakterizoheshin nga një nivel i kolesterolit
total dhe triglicerideve më i lartë, si dhe nivel të HDL- kol më të ulët, ndërsa gratë me
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ngjyrë, johispanike kishin HDL-kolesterol më të lartë dhe nivel të ulët të
triglicerideve. Studimi i kryer gjatë periudhës 1960-2002, tregoi për një tendencë ulje
progresive të nivelit të kolesterolit total, si dhe një rritje të nivelit të triglicerideve.
Tabela 1.4: Nivelet e Lipoproteinave në US gjatë vitit 2002
Gjinia

Femra

Mosha

60 – 69

Meshkuj
> 70

60 – 69

> 70

Kolesterol total 223 + 1.5

220 + 1.3

207 + 1.7

296 + 2.1

LDL c

133 + 2.8

125 + 2.1

127 + 2.6

117 + 2.2

HDL c

58.3 + 0.83 59.0 + 0.62 46.8 + 0.82 46.8 + 0.76

Trigliceride

144 + 4.0

142 + 4.6

141 + 6.0

125 +4.3

Tendenca (Van Exel E. et al, 2002) për uljen e nivelit të kolesterolit total, ishin
karakteristike sidomos për të moshuarit. Në të gjitha grupet e analizuar në këtë
studim, u vu re një tendencë e rritjes së nivelit të triglicerideve me avancimin në
moshë, duke arrirë pikun tek burrat 50-59 vjeç dhe gratë 60-69 vjeç. Po kështu, u
vrojtua një rritje e nivelit të Apo-B-së në mënyrë progresive lidhur me avancimin në
moshë. Kjo u shoqërua me një prevalencë të rritur të LDL së vogël dense, ndërsa
HDL kolesteroli nuk ndryshonte me avancimin në moshë.
Të dhënat e këtij studimi gjithashtu treguan për një rritje të numrit të pjesëzave
atherogjenike me avancimin në moshë, si dhe ulje të numrit të tyre në grupmoshat e
vjetra. Ndryshimet e nivelit të lipoproteinave lidhur me moshën, mund të shpjegohen
me anë të tre faktorëve:
Prevalenca e rritur e sindromës metabolike
Atrition (Ulja apo dobësimi i aftësisë për mbijetesë)
Frailty (debolesa fizike)
Në grupmoshat 60-70 vjeç, afërsisht 50% e popullsisë karakterizohet nga prevalencat
më të larta në gratë me ngjyrë, hispanike e johispanike.Tek gratë në fazën e pas
menopauzës, niveli i yndyrnave që përshtatet mirë me BMI, niveli i insulinës dhe
(Ulmer H. et al, 2004) sasia e indit adipoz në zonën e barkut, tregojnë efektin e fortë
të sindromës metabolike në nivelin e lipoproteinave në moshat e vjetra. Rritja e
prevalencës së sindromës metabolike në moshat e avancuara, nuk shoqërohet me
ndryshime në marrjen e energjisë, por me uljen e nivelit të energjisësë harxhuar dhe
kjo në kthim shoqërohet me uljen e funksionit. Për më tepër, tendencat për uljen e
peshës së trupit, që janë verifikuar në disa studime longitudinale në të moshuar,
shoqërohen më shumë me zvogëlimin joproporcional të masës trupore, sesa me uljen
e aftësisë funksionale. Ashtu siç rritet prevalenca e sindromës metabolike, ka dhe
rritje të prevalencës së diabetit tek të moshuarit.
1.6 Efektet e duhanpirjes dhe profili lipidik
Personat duhanpirës kanë një risk për një profil lipidik më të lartë, krahasuar me ata
që nuk pijnë duhan. Kështu ata karakterizohen nga një nivel i lartë i formacioneve
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VLDL; nivele të ulta të HDL-2; nivel të lartë të triglicerideve dhe nivele më të ulta të
apoproteinës A1, krahasuar me ata që nuk pijnë duhan. (McGill HCJ. et al, 1997;
JAMA 1984;Grundy SM. et al, 2004). Ka të dhëna, (Graham I. et al, 2007) se
personat që pijnë duhan karakterizohen nga nivele të larta të formacioneve LDL të
oksiduara, që nga ana e tyre nxisin atherogjenezën. Janë LDL-të e oksiduara që në
mënyrë preferenciale kapen nga makrofagët, duke u shndëruar në qeliza shkumë
(foam cells). Këto të fundit janë pjesë integrale e pllakave atherosklerotike. Këto
abnormalitete që vrojtohen në profilin lipidik të gjakut të atyre që pijnë duhan, mund
të jenë të kthyeshme të paktën brenda 2 javësh nga ndërprerja e pirjes së duhanit nga
ana e këtyre personave.
1.6.1 Toksiciteti endotelial
Dëmtimi endotelial përfaqëson një ngjarje iniciuse gjatë procesit të atherosklerozës.
Ka të dhëna që pirja e duhanit bëhet shkak për dëmtimin endotelial (National Heart,
Lung and Blood Institute, 1980). Kështu p.sh janë gjetur ndryshime endoteliale në
arteriet ombilikale të bebeve të lindura nga nëna pirëse të duhanit (Vera Bittner,
2005). Këto ndryshime endoteliale përfshijnë fryrjen dhe kontraktimin e arterieve, me
pasojë prishjen apo hapjen e lidhjeve endoteliale dhe formimin e edemave
subendoteliale (Freedman DS. et al, 2005). Duhanpirësit që nuk vuajnë nga
atheroskleroza, karakterizohen nga një përgjigje vazokonstriktore (ngushtim i enëve të
gjakut) koronare ndaj acetilkolinës. Kjo e fundit në prani të qelizave endoteliale me
funksion normal, prodhon vazodiletacion (zgjerim të enëve të gjakut) (Expert Panel
on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, 2005).
Pengimi i vazodiletacionit arterial në duhanpirësit, ka mundësi të jetësi pasojë e
mosçlirimit të faktorit që relakson endoteliumin, i cili besohet se është oksidi nitrik
(NO) (Gardner CD. et al 2000; Gosland IF. et al, 1997).
Një çlirim normal i NO-së, ka efekte potenciale mjaft të mira në ndërmjetësimin e
vazodiletacionit koronar të induktuar nga acetilkolina, inhibimin e agregimit të
pllakëzave të gjakut, proliferimin e muskulaturës së lëmuar dhe adezionin e
monociteve me endoteliumin. Është kjo aryeja pse mos çlirimi i NO-së në personat që
pijnë duhan kontribuon në ngjarjet akute kardiovaskulare dhe në përshpejtimin e
atherogjenezës.
1.6.2 Dëmtimi oksidant
Tymi i duhanit përmban shumë gaze oksidantë. Në plazmën e duhanpirësve janë
gjetur nivele të ulta të antioksidantit glutation dhe nivele të rritura të produkteve të
perioksiduara lipidikë, gjë që reflekton stresin oksidant të tymit të duhanit (McGill
HCJ. et al, 1997).
Siç e kemi vënë në dukje edhe në paragrafët më sipër, pirja e duhanit besohet të jetë e
asocijuar me oksidimin e LDL-së, gjë që bëhet shkak për nxitjen e atherosklerozës.
Lëndët oksiduese, në tymin e duhanit, ka mundësi të jenë përgjegjëse për
disfunksionin endotelial. Antioksidantët, si vitamina C, kurojnë apo kthejnë në normë
vazodiletacionin endotelial të penguar tek duhanpirësit. (Yususf S. et al, 2004)
1.6.3 Aktivizimi i neutrofileve
Pirja e duhanit është e asocijuar në mënyrë konsistente me rritjen e nivelit të
neutrofileve që qarkullojnë në gjak (Rifai N. et al, 2004). Niveli apo sasia e
neutrofileve ulet shpejt pas ndërprerjes së pirjes së duhanit. Një sasie shtuar e
neutrofileve përbën një faktor risku për ngjarje koronare (Naito H, 2003). Neutrofilet
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mund të kontribuojnë në sëmundjen ishemike të zemrës. Kjo përmes çlirimit të
radikalëve të lirë, të derivuar nga oksigjeni, si dhe proteazave dhe leukotrieneve
(Schreiner PJ. et al, 1993). Këta mediatorë mund të bëhen shkak për dëmtimin e
qelizave endoteliale dhe agregimin e aktivizimin e pllakëzave të gjakut. Si pasojë
ndodh edhe ishemia koronare.
1.6.4 Tromboza
Pirja e duhanit rrit shkallën e viskozitetit të gjakut dhe kjo në saje të rritjes së nivelit
të fibrinogjenit dhe ndryshimeve të tjera në faktorët e koagulimit të gjakut (Berg K,
1963; McLean JW. et al, 1987). Proçesi i hiperkoagulimit mund të kontribuojë në
atherosklerozë. Kjo për shkak të çlirimit nga ana e pllakëzave të gjakut të faktorëve që
nxisin migrimin e qelizave të muskulaturës së lëmuar, si dhe efekteve të tjera që
nxisin atherosklerozën.
1.6.5 Fibrinogjeni dhe viskoziteti i gjakut
Rritja e nivelit të fibrinogjenit është një nga shenjat më të fuqishme për ngjarje të
mundshme koronare (Walldius G. et al, 2001). Mekanizmi se si pirja e duhanit rrit
nivelin e fibrinogjenit është akoma i paqartë. Sidoqoftë pirësit e duhanit
karakterizohen nga një masë e rritur e ruazave të kuqe të gjakut. Kjo përfaqëson një
përgjigje ndaj një ekspozimi të zgjatur ndaj monoksidit të karbonit. Ky i fundit
redukton kapacitetin e transportit të oksigjenit nga hemoglobina, duke rezultuar
kështu në një gjendje hipoksemije. Në përgjigje, eritrocitet rriten në numër, duke
mundësuar kështu që një sasi më e madhe oksigjeni të transportohet në organet e
trupit. Të dyja, si niveli i rritur i fibrinogjenit, ashtu edhe sasia e shtuar e eritrociteve,
rritin viskozitetin e gjakut, i cili nga ana e vet mendohet se aktivizon pllakëzat e
gjakut duke nxitur atherogjenezën.
1.7 Lipidet dhe Diabeti i tipit II
Diabeti i tipit II është i shoqëruar me një risk të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare
(CVD). Kështu është e kuptueshme se menaxhimi i dislipidemisë diabetike përbën një
element kyç për parandalimin e CVD-së në individët që vuajnë nga tipi II i Diabetit.
Individët me diabet karakterizohen nga një risk absolut për ngjarje koronare, të
ngjashme me ato që kanë individët jodiabetikë me sëmundje koronare të zemrës
(CHD) të stabilizuar (Austin MA, Selby JB, 1995; Walden CE. et al, 1984). Për më
tepër, pas një ngjarje koronare akute, subjektet diabetikë zhvillojnë rënie të punës së
zemrës (heart failure) në mënyrë më frekuente dhe kanë një frekuencë më të lartë të
vdekshmërisë, krahasuar me individët jodiabetikë (Lemer DJ, Kannel WB, 1986;
Natarajan S. et al, 2003).
1.7.1 Profili lipoproteinik tek diabetikët
Përbërja tipike lipoproteinike tek diabetikët, e njohur si dislipidemia diabetike apo
dislipidemia atherogjenike, karakterizohet nga një rritje e moderuar e nivelit të
triglicerideve, vlera të ulta të HDL-kolesterolit dhe prani të formacioneve të vogla e të
dëndura LDL. Kjo përbërje lipidike është e shoqëruar me rezistencën ndaj insulinës
dhe është e pranishme akoma pa u shfaqur diabeti.
Ka të dhëna se nivelet e LDL-kolesterolit në subjektet që vuajnë nga tipi II i diabetit
paraqiten përgjithësisht të ngjashme me ato që hasen në popullatën e përgjithshme.
Formacionet LDL të vogla e të dëndura paraqiten mjaft atherogjenike për shkak të:
modifikimit të tyre mjaft shpejt në gjendje të oksiduar, aftësisë pë tu transportuar në
hapësirat subendoteliale, aftësisë së rritur të tyre për tu lidhur me proteoglikanet e
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mureve arterialë dhe afinitetit të reduktuar për receptorët LDL (Schaefem EJ. et al,
1994; Barret Conor E. et al, 2004). Është fakt që në subjektet me një nivel të
triglicerideve > 132mg/dl, formacionet e vogla LDL janë të zakonshme (LaRosa JC,
1991). Në përgjithësi, 30-40% e pacientëve me diabet kanë nivele të triglicerideve
>200mg/dl dhe 10% e tyre i kanë këto nivele në vlerat >400mg/dl (Walden CE. et al
1984). Sidoqoftë nganjë studim i kryer në Angli (Prospective Diabetes Study),
rezultoi se pavarësisht një frekuence të rritur të triglicerideve (me një mesatare 159
mg/dl) nivelet e tyre nuk parashikonin ngjarje SKZ. Niveli i LDL-kolesterolit u gjet si
parashikuesi më i fuqishëm i SKZ, pasuar nga niveli i HDL-kolesterolit (Natarajan S.
et al, 2003). Kjo tregon se ulja e nivelit të LDL-kolesterolit duhet të jetë targeti lipidik
primar.
1.7.2 Targetet lipidikë
Sot Diabeti konsiderohet si ekuivalent i SKZ-së. Është kjo arsyeja pse targetet lipidikë
për individët me diabet janë të njejtë me ata të individëve me SKZ të stabilizuar (Kim
S. et al, 2004). Targeti primar është një nivel i LDL-kolesterolit <100 mg/dl. Kohët e
fundit, NCEP (National Cholesterol Education Panel) dhe ATPIII (Adult Treatment
Panel III), e kanë ulur vlerën e cut-point për intervenime farmakologjike nga >130
mg/dl në > 100 mg/dl dhe një nivel optimal më të ulët se 70 mg/dl për pacientët që
vuajnë, si nga diabeti, ashtu edhe nga sëmundja e zemrës (Lemer DJ, et al. 1986).
Për individët me nivele të triglicerideve >200 mg/dl, targeti lipidik sekondar është
niveli i kolesterolit jo HDL (Kolesteroli total minus HDL- kolesterolin). Kolesteroli jo
HDL, përfshin të gjitha lipoproteinat atherogjenike që përmbajnë apolipoproteinat B,
si LDL, IDL dhe VLDL. HDL-kolesteroli përfaqëson targetin e tretë lipidik. Lidhur
me këtë të fundit subjektet me vlera të HDL-së <40mg/dl konsiderohen me risk të
lartë për CHD.
Sipas ADA (American Diabetes Association), nivelet e duhura të LDL-kolesterolit,
HDL-kolesterolit dhe triglicerideve janë përkatësisht: <100, >40, <150 mg/dl tek
meshkujt dhe <100, >50, <150mg/dl tek femrat. Sipas NCEP, strategjia primare e
trajtimit është mbajtja e nivelit të LDL-kolesterolit në vlera <100mg/dl. Niveli i LDLkolesterolit që rekomandohet për fillimin e një terapie farmakologjike është
>100mg/dl në individët me SKZ të stabilizuar dhe >130mg/dl në ata që nuk vuajnë
nga SKZ. Të dhënat tregojnë se terapia me statinë ka rezultuar mjaft e frutshme për
të arritur një reduktim të nivelit të LDL-kolesterolit me afër 30% (Austin MA, 1995).
Strategjia e dytë lipidike konsiston në rritjen e nivelit të HDL-kolesterolit dhe ajo e
tretë në uljen e nivelit të triglicerideve.
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KAPITULLI II
2 MATERIALI DHE METODA
2.1 Të dhëna mbi kampionin e marrë në studim
Janë marrë në studim 1000 individë, nga të cilët 600 individë janë nga rrethi i
Elbasanit dhe rrethinat e tij, 400 janë nga rrethi i Tiranës dhe nga rrethinat e këtij
qyteti. Duke qenë se kishim kohë dhe mundësi për të marrë në studim një kampion
prej 1000 individësh, 400 individët u përzgjodhën nga qyteti i Tiranës duke menduar
se ky qytet ka banorë të ardhur nga rajone të ndryshme të vendit tonë, dhe rezultatet
do të ishin më domethënëse për sëmundjet kardiovaskulare në rang vendi. Këta
individë janë paraqitur në spitalin e rrethit të Elbasanit, si dhe në klinika private të
Elbasanit dhe Tiranës për një kontroll të përgjithshëm të gjakut. Kampioni që ju
nënshtrua analizës është përzgjedhur në mënyrë rastësore. Analizat janë kryer në
laboratorin biokimik të spitalit të Elbasanit, në laboratorin biokimik të klinikës ―Alfa‖
në Elbasan si dhe në laboratorin e klinikës Intermedica në Tiranë. Mosha e individëve
pjesëmarrës në studim është nga 25 deri në 70 vjeç. Këtyre individëve ju është
shpjeguar qëllimi i studimit dhe ata kanë pranuar të bëhen pjesë të tij. Atyre i është
premtuar anonimati. Individët me histori sëmundjesh reumatizmale, muskulare, të
mëlçisë, si dhe ata që përdornin medikamente antilipidike nuk janë përfshirë në
studim. Mostrat e marra nga pjesëmarrësit janë testuar për të gjithë parametrat e
profilit lipidik siç janë: trigliceridet, kolesteroli përgjithshëm, HDL-kolesteroli, si dhe
LDL-kolesteroli. Për të gjithë kampionin është përdorur e njëjta metodë pune. Në këtë
kampion janë përfshirë dhe 45 pacientë të cilët trajtoheshin me dializë në pavionin e
hemodializës së spitalit të Elbasanit.
2.1.1 Përpilimi i formularit dhe përpunimi paraprak i tij
Për të gjithë individët pjesëmarrës në studim është përdorur një formular standart, nga
i cili u morën të dhëna për kampionin e marrë në studim. Formularët u plotësuan me
informacione mbi të dhënat sociodemografike si: mosha, arsimimi, vendbanimi, etj; të
dhëna antropometrike si pesha, gjatësia, etj; të dhëna mbi gjendjen shëndetësore si
hipertensioni, diabeti, duhanpirja, alkooli, stili jetësës, trashëgimia familjare në lidhje
me dislipideminë dhe sëmundjet kardiovaskulare etj. Pas egzaminimit të tyre, në
formular për çdo individ kemi shtuar dhe vlerat e profilit lipidik, si: niveli i
kolesterolit total, i triglicerideve, i lipoproteinave me densitet të lartë si dhe i
lipoproteinave me densitet të ulët. Gjithashtu u përfshinë dhe koefiçientët e riskut për
sëmundjet kardiovaskulare si: LDL-kol/HDL-kol apo kolesteroli i përgjithshëm/HDLkol. Për përcaktimin e obezitetit përdorëm Indeksin e Masës Trupore (BMI), vlerë që
rezulton nga raporti i peshës së subjektit (në kilogramë) me katrorin e gjatësisë së tij
(e shprehur në metra). Në bazë të vlerës së BMI-së u bë kategorizimi në përputhje me
kriteret e WHO (Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2000).
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Pyetësori
Emër Mbiemër……………………………………………..
Kodi i identifikimit………………………
Mosha………………………
Profesioni………………………………………
Arsimi…………………………….
Gjatësia (m)………………………………
Pesha (kg)……………………..
BMI……………..
Trashëgimi familjare për dislipideminë… a. Po □

b. Jo □

Vuani nga hipertensioni………….. a. Po □

b. Jo □

Vuani nga sëmundja e diabetit…… a. Po □

b. Jo □

Glicemia esëll (mg/dl)…………..
HbA1c % ……………….
Jeni përdorues duhani………a. Po □

b. Jo □

Konsumoni alkol……………a. Po □

b. Jo □

Stili i jetesës……………………………………
Kolesteroli i përgjithshëm (mg/dl)……………
Trigliceridet (mg/dl)……………………
HDL-kol (mg/dl)………………………..
LDL-kol (mg/dl)………………………….
Kolesteroli /HDL-kol ………………
HDL/LDL-kol ………………..

Për përcaktimin e hipertensionit u bënë 3 matje dhe si vlerë e tensionit të gjakut u
konsiderua vlera mesatare e tyre. Tensioni i gjakut tek pacientët u mat nëpërmjet
aparatit të sfigmomanometrit në pozicionin ulur me krahun në nivelin e zemrës. Me
hipertension u përcaktuan ato pacientë me tension sistolik të gjakut ≥ 140 mmHg ose
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me tension diastolik të gjakut ≥ 90 mmHg si dhe ato pacientë që merrnin
medikamente për hipertension (Chobanian et al, 2003).
2.2 Egzaminimet laboratorike dhe metodat e kryerjes së tyre
Personat të cilët u morën në studim iu nënshtruan egzaminimeve mjekësore në lidhje
me profilin e lipideve (figura 2.1) si dhe analizën e Glicemisë dhe të hemoglobinës së
glukozuar. Ky ekzaminim përfshin analiza të nivelit të:







Kolesterolit të përgjithshëm
Triglicerideve
HDL kolesterolit
LDL kolesterolit
Glicemisë esëll
HbA1c

Kushtet që duhet të kihen parasysh para se kryerjes së egzaminimeve
Për të pasur rezultate sa më të sakta lidhur me egzaminimet që kemi kryer, kemi bërë
kujdes që personat të këshilloheshin paraprakisht që 12 orë para analizave:






të përdornin një dietë të varfër me yndyrna.
të ishin esëll para marrjes së gjakut për analizë
të mos konsumonin alkool
të mos përdorin mjekimet e tyre (nëse kanë), vetëm nëqoftëse nuk mund të
rrinë pa to, t’i pinë me një sasi të vogël uji.
të mos kryejnë aktivitete fizike të sforcuara

Figura 2.1 Profili lipidik
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Marrja e kampioneve
Për të gjithë kampionin u ndoq e njëjta metodë në marrjen e mostrave të gjakut: ata u
rekomanduan që të paraqiteshin pranë klinikës apo laboratorit qëndror të spitalit
Elbasan në mëngjes nga ora 8 deri në 10, të ishin esëll për rreth 12 orë.
Marrja e gjakut u bë në venën kubitale në zonën e parakrahut me shiringë (5cc) duke
u ndjekur proçedura e disinfektimit të vendit para proçesit të shpimit me age
njëpërdorimshme sterile. Analiza e përcaktimit të sasisë së lipideve në gjak mund të
kryhet me serum ose me plazëm të përftuar nga gjak i marrë me heparinë ose EDTA
si antikoagulant. Në rastin tonë është punuar me serum.
Për marrjen e mostrave të gjakut u përdorën tuba me xhel ose me kokriza që
përfaqësojnë tubin e analizave biokimike si dhe tuba me K3EDTA për analizën e
HbA1c.
Gjaku i marrë qëndroi në temperaturën e dhomës për gati 30 minuta, më pas u
centrifugua me 4000 rrotullime për 5 minuta. Mbas proçesit të centrifugimit, me
serumin e përftuar vazhdojmë me proçedurën e punës për egzaminimet e analizave.
Për realizimin e analizës së kolesterolit të përgjithshëm, triglicerideve si dhe glicemisë
proçedohet në të njëjtën mënyrë. Si reagent për realizimin e këtyre analizave u
përdorën kite të firmës ELITECH.

Figura 2.2 Aparati SLIM, reagentët Elitech dhe analizë e kryer në laborator

Aparatet me të cilat është punuar për matjen e nivelit të lipideve në gjak është
fotometër i tipit Slim i kompanisë Krijon. Fotometri është një pajisje fizike që mat
absorbancën e një rrezeje drite me gjatësi vale të caktuar kur kjo rreze përshkon një
kyvet të mbushur me solucion të ngjyrosur. Si rrjedhojë e progresit teknologjik të
inxhinierisë elektronike tek fotometrat modern është rritur saktësia, ndjeshmëria dhe
besueshmëria.
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Si mjete ndihmëse të tjera janë përdorur pipeta Ependorf, 10µl, 50µl, 500µl dhe
1000µl, centrifugë dhe epruveta.
Principet dhe reaksionet përkatëse
Për matjen e nivelit të kolesterolit të përgjithshëm dhe triglicerideve, përdoret reagenti
i punës përkatës R.
Në të dyja rastet përdoret metoda Enzimatike-Kolorimetrike, End point. Metoda ―end
point‖ bazohet në ligjin Lambert-Beer i cili pohon që ekstensioni i një tretësire të
ngjyrosur është në përpjestim të drejtë me përqëndrimin e lëndës që ka dhënë ngjyrë.
2.2.1

Përcaktimi i kolesterolit të përgjithshëm

Përcaktimi enzimatik kolorimetrik i kolesterolit të përgjithshëm (Allain C. et al,
1974;Tietz NW,1995) realizohet sipas reaksionit të mëposhtëm.
Cholesterol esteraze
Cholesterol ester + H2O _________________ Cholesterol + Acide Yndyrore
Cholesterol oxidase
Cholesterol + O2 _____________________ Cholest-4-en-3-one + H2O2
Peroxidasë
2H2O2 + Phenol + 4-AAP _____________Quinoni i kuq + 4 H2O
4-AAP= 4-Aminoatripirinë
Reagentët për përcaktimin e kolesterolit të përgjithshëm janë:




Reagenti 1 (R1): Pipes buffer, pH 6.95 - 50 mmol/L, Phenol 24 mmol/L,
Sodium Cholate 0.5 mmol/L.
Reagenti 2 (R2): 4-Aminoantipirine o.5 mmol/L, Cholesterol esterase ≥ 30 U/L,
Cholesterol oxidase ≥ 250 U/L, Peroxidase ≥ 1 000 U/L
Standarti: Cholesterol 200 mg/dl (2g/l, 5.17 mmol/l)

Për të përgatitur reagentin e punës veprojmë në këtë mënyrë:
tresim reagentin R2 me sasinë e duhur të reagentit R1. E lëmë 15 minuta në
qetësi para përdorimit.
Proçedura e punës për përcaktimin e kolesterolit të përgjithshëm:
 Reagenti i punës i përgatitur më parë vendoset në temperaturën e dhomës.
 Pipetojmë reagentin në tuba si më poshtë:
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Proçedura e punës për matjen e kolesterolit të përgjithshëm
Blank

Standart

Analiza (serum)

Ujë distile

10 µl

-

-

Standart kolesteroli përgj.

-

10 µl

-

Serum

-

-

10 µ

1000 µl

1000 µl

Reagent pune (kolesteroli) 1000 µl

Bëjmë përzierjen dhe e inkubojmë për 10 minuta në 37oC.
Masim absorbancën e blankut, standartit dhe më pas të analizës (serumit) në
spektrofotometër në gjatësi vale 500±20 nm, në portën përkatëse të kolesterolit e cila
në aparatin tonë SLIM është nr.10.
NCEP (American National Cholesterol Education Program) ka vendosur këto kufinj
vlerash për nivelin e kolesterolit total sipas rrezikut të ndodhjes së sëmundjeve të
zemrës.
Vlera normale

< 200 mg/dl

Vlera kufi

200-239 mg/dl

Të larta

≥ 240 mg/dl

2.2.2

Përcaktimi i triglicerideve

Për përcaktimin e triglicerideve (Fossati P, Prencipe L, 1982) përdoret e njëjta
metodë enzimatike–kolorimetrike, Endpoint si tek analiza e kolesterolit të
përgjithshëm.
Përcaktimi enzimatik i triglicerideve ndodh sipas reaksioneve të mëposhtme:
Lipoprotein Lipasa
Trigliceridi + H2O ___________________ Glycerol + Acide Yndyrore
Glycerol kinasa
Glycerol + ATP _________________Glycerol -3-Phosphate + ADP
GPO
Glycerol-3-Phosphate + O2 ________ Dihydroxyacetone-P + H2O2
Peroxidase
H2O2 + 4-AAP + p-Chlorophenol______________Quinoneimine
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4-AAP = Amino-4-antipirine
GPO = Glycerol-3-phosphate oxidase
Reagenti i punës R, që është reagenti që përdoret për matjen e Triglicerideve përbëhet
nga:
Pipes buffer,ph 7.00 – 50 mmol/L, Mg2+ 14.8 mmol/L, p-Chlorophenol 2.7
mmol/L, ATP 3.15 mmol/L, Potassium ferrocyanide 10 µmol/L, Amino-4-antipyrine
0.31 mmol/L, Lipoprotein lipase ≥ 2 000 U/L, Glycerol kinase ≥ 500 U/L, Glycerol-3phosphate oxidase ≥ 4 000 U/L, Peroxidase ≥ 500 U/L.
Standarti përbëhet nga Glycerol (ekuivalent i trigliceridit) – 200 mg/dl (2g/L, 2.28
mmol/L).
Reagenti dhe standarti janë gati për përdorim. Proçedura e punës për matjen e nivelit
të triglicerideve është e njëjtë me atë të kolesterolit të përgjithshëm.
Proçedura e punës për matjen e nivelit të Triglicerideve
Blank

Standart

Analiza (serum)

Ujë distile

10 µl

-

-

Standart

-

10 µl

-

Serum

-

-

10 µ

Reagent pune (trigliceride)

1000 µl

1000 µl

1000 µl

Pasi kemi mbushur tubat me reagent pune të triglicerideve, marrim 10 µl standart
trigliceridesh me pipetën ependerf dhe e hedhim te njëri nga tubat, e përziejmë mirë
dhe e lemë 10 minuta në inkubim. Më pas marrim 10 µl serum dhe e hedhim tek tubi i
analizës, e përziejmë mirë dhe e lemë në inkubim për 10 minuta. Pasi zerojmë
aparatin me ujë distile, hapim programin e triglicerideve që në aparatin tonë
korenspondon me numrin 12. Fillimisht absorbojmë blankun, më pas absorbojmë
stadartin, rezultatin e të cilit e presim të jetë 200±10 mg/dl. Këtë e bëjmë për të
kontrolluar saktësinë e faktorit që e kemi përcaktuar më parë.
NCEP( American National Cholesterol Education Program) ka vendosur këto kufinj
vlerash për nivelin e triglicerideve, sipas rrezikut të ndodhjes së sëmundjeve të
zemrës.
Vlera normale
Vlera kufi
Të larta
Shumë të larta
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2.2.3

Përcaktimi i HDL kolesterolit

Për matjen e HDL-së përdoret metoda e precipitimit me ultracentrifugim ku si reagent
përdoret acidi Phosphotungstic (Burstein M. et al, 1970; Lopes Virella MF. et al ,
1977).
Kjo metodë ndahet në dy faza:
 Precipitimi kimik i lipoproteinave që përmbajnë apoproteinat B
 Llogaritja e HDL-së si kolesterol i mbetur në supernatant
Parimi i kësaj metode është si më poshtë:
Kilomikronet, lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL), lipoproteinat me
densitet të ulët (LDL), të cilat ndodhen në serum precipitohen nga acidi
Phosphotungistic dhe jonet Mg2+.
Mbas centrifugimit, lipoproteinat me densitet të lartë (HDL) ndodhen në supernatant
(Rifai Nader, 1997; Stryer Lubert, 1997). Kolesteroli që përfshihet në këtë fazë
matet me anë të metodës enzimatike.
Reagentët:
Reagenti 1( R1)

- Acidi Phosphtungistic

Reagenti 2( R2)

- Klorur Magnesiumi

Standart: Std

- Cholesterol

14 mmol/L
2 mol/L

50 mg/dl; 0.50 g/L; 1.30 mmol/L

Për matjen e HDL-kolesterolit përdoret vetëm serum jo plazëm (Rifai Nader,
2001; Tietz NW,1995).
NCEP (American National Cholesterol Education Program) duke u bazuar në
rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve koronare (CHD), ka përcaktuar këtë klasifikim
për vlerat e HDL- kolesterolit të pranishëm në gjak.
Risk i lartë

< 40mg/dl

Risk i ulët

≥ 60 mg/dl

Siç thamë proçedura për matjen e HDL kolesterolit kalon në dy faza të rëndësishme:
a) Faza e parë për matjen e HDL kolesterolit
Fillimi i fazës së parë ka të bëjë me pregatitjen e reagentit të precipitimit (Burstein M,
1970).
Përziejmë 4 vëllime R1 me 1 vëllim R2 dhe i lemë në qetësi për gati 20 minuta. Më
pas marrim 50µl nga kjo përzierje dhe e hedhim në epruvetë dhe në të hedhim edhe
500µl serum. I përziejmë mirë dhe i lëmë 10 minuta në qetësi. Pas kësaj
centrifugohen për 15 minuta me 5000 rrotullime.
Gjatë këtij ultracentrifugimi përftohet centrifugati që përmban kilomikrone, VLDL
kolesterolin dhe LDL kolesterolin dhe supernatanti i cili përmban HDL kolesterolin.
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b) Faza e dytë për matjen e HDL kolesterolit
Si reagent pune për matjen e HDL-së përdoret reagenti i kolesterolit të përgjithshëm.
Për matjen e HDL-së marrim:
Reagenti i punës lihet në temperaturën e dhomës për gati 30 minuta dhe më pas
mbushim epruvetat me 1000µl (1ml) reagent pune kolesteroli sipas tabelës së më
poshtme:
Proçedura e punës për matjen e HDL kolesterolit

Ujë distile
Standart

HDL

Serum

Blank

Standart

Analiza (serum)

50 µl

-

-

-

50 µl

-

-

-

50 µl

1000 µl

1000 µl

Reagent pune (kolesteroli) 1000 µl

Ndjekim proçedurën e punës dhe tek tubi i analizës hedhim 50µl supernatant të
përftuar më parë nga ultracentrifugimi. I përziejmë mirë dhe e vendosim në inkubim
për 5 minuta. Përzierja fillon të marrë ngjyrë të kuqe, intensiteti i së cilës është në
përpjestim të drejtë me sasinë e HDL kolesterolit të pranishëm në serum.
Pas inkubimit bëjmë matjen e absorbancës së blankut, standartit dhe të nivelit të HDL
kolesterolit në programin përkatës të HDL-së në fotometër që është me numër 34.
HDL kolesteroli matet në 37oc në gjatësinë e valës 500 nm.
LDL-ja nuk matet në mënyrë direkte por llogaritet me formulë, duke ditur
vlerat e trigliceridit, kolesterolit të përgjithshëm dhe HDL kolesterolit.
LDL-k = Kol T – (Tg/5 + HDL-k)
Kështu:
Kolesteroli total = 244 mg/d
Trigliceridi

= 175 mg/dl

HDL-kolesteroli = 42 mg/dl
LDL-kolesteroli = 167 mg/dl
Në rastet kur trigliceridi kalon vlerat 400 mg/dl rekomandohet që LDL-ja duhet të
matet në mënyrë direkte, por kiti për këtë analizë është shumë i shtrenjtë dhe kjo nuk
praktikohet shpesh në vendin tonë.
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2.2.4

Përcaktimi i glicemisë

Metoda: Enzimatike end point.
Principi i metodës:
Analiza e glicemisë është analizë e tipit end-point, punohet me serum të përftuar nga
marrja e gjaku në tubat me xhel ose me kokriza. Glukoza në serum, nëpërmjet
reaksioneve të dyfishta, formon një përbërje të ngjyrosur e cila mund të matet me
spektrofotometri (Trinder, 1969).
glukozë oksidazë

Glukozë + ½ O2 + H2O________________ Glukonat + H2O2
peroksidazë

2 H2O2 + 4-Aminoantipirinë + Fenol______________Quinoneiminë + 4 H2O
Përbërësit e kitit:
Reagenti A: Fosfat 100 mmol/L, fenol 5 mmol/L, glukozë oksidazë >10 U/mL,
perioksidazë >1U/mL, 4-amonotipirin 0.4 mmol/L, ph 7.5
Standarti S : Glukozë 100 mg/dl.
Përgatitja e reagentit: Reagenti dhe standarti janë të gatshëm për tu përdorur.
Proçedura e punës është e njëjtë me atë të kolesterolit dhe triglicerideve, duke
përdorur reagentin e punës përkatës (Tietz NW, 1995).
Blank

Standart

Analiza (serum)

10 µl

-

-

-

10 µl

-

Serum

-

-

10 µl

Reagent pune (glicemie)

1000 µl

1000 µl

1000 µl

Ujë distile
Standart

glicemie

Në epruveta sipas tabelës hedhim nga 1ml (1000µl) reagent pune glicemie, dhe më
pas pipetojmë në secilin nga 10 µl ujë distile, standart dhe serum. I inkubojmë për 10
minuta në 370c. Më pas masim absorbancat përkatëse në fotometër në programin
përkatës të glicemisë që korenspondon me numrin 5 në fotometrin SLIM. Intensiteti i
ngjyrës së analizës është në përpjestim të drejtë me nivelin e glicemisë që ndodhet në
qarkullimin e gjakut.
Duke u bazuar te National Diabetes Group vlera e glicemisë esëll mbi 140 mg/dl në
më shumë se dy herë është tregues për sëmundjen e Diabetit Mellitus. Vlera normale
e glicemisë sipas National Diabetes Group është 70 – 110 mg/dl.
2.2.5

Përcaktimi i hemoglobinës së glukozuar (HbA1c)

Hemoglobina e glukozuar është analiza që tregon nivelin e sheqerit në qarkullimin e
gjakut për një periudhë tremujore. Kjo analizë punohet me gjak të marrë me tuba me

MSc. Mimoza Kuçi

37

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

K3EDTA. Pas kryerjes së proçedurës së punës kjo analizë është matur në aparatin IChroma të firmës Genius.
Proçedura e matjes së HbA1c:
Buferi i HbA1c nxirret nga frigoriferi dhe lihet për 30 minuta të arrijë temperaturën e
dhomës. Më pas në një nga kyvetat që përmban brenda kutia e kitit të HbA1c hedhim
100 µl nga buferi, hedhim 5 µl gjak të marrë nga tubi me K3EDTA (maja e pipetës
duhet të pastrohet mirë, në mënyrë që të mos kemi rezultate fals pozitiv). Pasi e kemi
përzier mirë 15 herë, marrim 75 µl nga kjo përzierje e hedhim në kasetën e HbA1c, të
cilën e kemi ngrohur paraprakisht në aparatin e inkubimit (Resnick HE. et al,2006,
Taskinen MR,1990). Kasetën mbas disa sekondash e vendosim në aparatin e inkubimit
dhe mbas 12 minutash inkubim masim vlerën e HbA1c në aparatin I-Chroma. Vlerat
normale për hemoglobinën e glukozuar janë: HbA1c = 4.4 – 6.4%. Kur rezultati i
kësaj analize ishte më i lartë se 6.4% atëherë pacientëve iu rekomandua të
konsultoheshin me mjekun endokrinolog për ndjekjen e sëmundjes së diabetit.
2.3

Metodologjia e analizës statistikore

Variablat e vazhduar janë paraqitur si mesatare shoqëruar me deviacionin standart të
tyre (DS) dhe variablat kategorik janë paraqitur si përqindje. Të dhënat janë analizuar
me programin statistikor SPSS 20 (Statistical Package for Social Science). Prevalenca
e faktorëve të riskut të SKV është përdorur për të bërë krahasimin midis gjinive dhe
grupmoshave. Testi Pearson χ2, t- test janë përdorur për krahasimin e përqindjeve të
variablave kategorike si dhe vlerësimin e përqindjeve të këtyre variablave. Janë
përdorur tabela e grafikë për visualizimin e të dhënave. Diferencat sinjifikante janë
realizuar duke përdorur Analizën e Variancës Njëfaktoriale Anova. Vlera e p < 0.05
është konsideruar e rëndësishme. Duke u bazuar në vlerën e p< 0.05 kemi gjykuar
nëse një rezultat është i besueshëm (sinjifikant) apo jo (Koni M, 2012).
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KAPITULLI III
3 REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Të dhëna të përgjithshme për gruppopullatat e marra në studim
Të dhënat e përftuara nga analizimi i kampionit u hodhën në tabela dhe shërbyen si
bazë për përpunimin statistikor ku u mbështetëm për të nxjerrë përfundimet tona.
Fillimisht do të diskutojmë rezulatet e kampionit të Elbasanit, më pas të Tiranës dhe
në fund të të gjithë kampionit si një i tërë.
3.1.1 Shpërndarja e kampionit të Elbasanit të marrë në studim sipas kushteve
shëndetësore dhe sociodemografike
Nga studimi i kampionit të rajonit të Elbasanit rezultoi se 405 ishin meshkuj dhe 195
femra, mosha mesatare e kampionit ishte 48.6 vjeç. Nga të dhënat e përftuara nga
pyetësorët kampionin e ndamë në grup analize 81% dhe grup kontrolli 19%. Në
grupin e analizës kemi përfshirë të gjithë ata individë që rezultuan me vlera jo
normale të profilit lipidik, por dhe paraqitën prezencën e faktorëve të riskut ndaj SKV
apo dhe të tjera. 46% ishin përdorues duhani, 56% konsumonin alkol. 59% vuanin
nga sëmundja e diabetit dhe 50.8% vuanin nga hipertensioni. Spitali i Elbasanit është
një spital rajonal dhe si i tillë në të kryhen vizita jo vetëm për banorët e Elbasanit dhe
të fshatrave përreth tij por edhe nga Librazhdi, Prrenjasi, Cerriku, Peqini, etj.
Nga studimi i kampionit të tërë rezultoi se 67.5% e tij janë meshkuj dhe 32.5% femra.
Nga të dhënat e përftuara nga pyetësorët dhe egzaminimet e kryera rezultoi se 486
individë kishin probleme me: hipertensionin, dislipideminë, diabetin, obezitetin,
histori familjare me sëmundjet koronare të zemrës dhe dislipideminë, u përfshinë në
grupin e analizës dhe 114 individë përbënin grupin e kontrollit.

195

Mashkull
Femër
405

Grafiku 3.1 Shpërndarja e kampionit sipas gjinisë
Shikohet se numri më i madh i individëve të marrë në studim në grupin e analizës janë
meshkuj 63.8% krahasuar me 36.2% femra. Nga ndarja në grupmosha rezultoi se 32
% i përkiste grupmoshës 56-70 vjeç, 34% grupmoshës 46-55 vjeç. 46% e grupit të
analizës ishin duhanpirës, 56% konsumonin alkool rregullisht, 8.1% rezultuan obezë
dhe 57 % mbipeshë. 59% ishin diabetike dhe 50.8% vuanin nga hipertensioni.
Ndryshe nga studimi i realizuar në Bullgari (Daykova M. et al, 2008), ku u morën në
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studim 3850 individë ku mbizotëronin femrat (54.8%) në krahasim me meshkujt
(45.2%), në studimin tonë meshkujt zënë numrin më të madh (63.8%) të individëve të
paraqitur për kontrolle shëndetësore. Në studimin e bërë në popullsinë italiane
CHECK (Tragni E. et al, 2012) ku u morën në studim 5846 individë, 49.7% ishin
meshkuj ndërsa femrat krahasuar me kampionin tonë ishin më të shumta në numër
(50.3% dhe 36.2%).
Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit
Nga të dhënat e marra nga pyetësori rezultoi se në kampionin (grafiku 3.2) tonë
45.1% jetonin në zonat urbane dhe 54.9% jetonin në zonat rurale.

45.10%

Urbane
Rurale

54.90%

Grafiku 3.2. Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit
Siç shikojmë nga grafiku individët e zonave rurale janë të shumtë në numër, kjo për
shkak se siç thamë më sipër spitali i Elbasanit është spital rajonal dhe në të vijnë për
ekzaminime shumë banorë të fshatrave përreth, por dhe nga zona më të larga si:
Librazhdi, Prrenjasi, Peqini etj.
Shpërndarja e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe konsumimit të alkoolit
Përsa i përket zakonit të duhanpirjes nga përpunimi i të dhënave rezultoi se
prevalenca e duhanpirjes ishte 46% nga të cilët 29% ishin konsumues të rregullt të
duhanit dhe vetëm 17% e përdornin me raste (jo çdo ditë). Në kampionin tonë ne
mblodhëm të dhëna edhe për konsumimin e alkolit nga ku rezultoi se prevalenca e
përdoruesve të alkolit ishte 56 % përdornin alkol (mbi 30gr) çdo ditë dhe nga këta
vetëm 6.3% përdornin alkool një ose dy herë në javë. Krahasuar me studimin e bërë
në popullsinë italiane CHECK (Tragni E. et al, 2012) prevalenca e zakonit të
duhanpirjes ishte 46% vs 24.3% dhe prevalencat e komsumimit të alkoolit në
studimin tonë dhe CHECK janë respektivisht 56% vs 62.4%, grafiku 3.3.
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Grafiku 3.3 Shpërndarja e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe konsumimit të
alkolit dhe krahasimi me CHECK
Duhanpirja vlerësohet si shkaku kryesor i sëmundjeve kardiovaskulare (WHO 2009).
Mendojmë se ndryshimi i prevalencave të duhanpirjes midis studimeve të dy vendeve
vjen si rezultat se CHECK nuk ka përfshirë grupmoshën 25-34 vjeç e cila ka dhe
prevalencën më të lartë të duhanpirjes (31.4%), si dhe siç thuhet në këtë studim
(E.Tragni. et al, 2012) zakoni i duhanpirjes është ulur si rezultat i fushatave edukative
për ndalimin e duhanpirjes në ambiente publike. Ndërsa ndryshimi midis prevalencës
së konsumimit të alkoolit vjen si rezultat i femrave përdoruese të alkoolit. Në
kampionin tonë nuk ka femra që konsumojnë alkool.
3.2

Shpërndarja e kampionit sipas niveleve të profilit lipidik

Nga egzaminimet e bëra dhe të dhënat që u morën nga pyetësorët kemi bërë ndarjen e
kampionit në grup kontrolli dhe grup analize. Në grupin e parë kemi përfshirë të
gjithë ata që rezultuan pa probleme në nivelet e profilit lipidik (kontrolli) 114 individë
dhe në grupin e analizës (rastet). Grupi i analizës përbëhet nga 486 pacientë nga të
cilët 36.4% femra dhe 63.6% meshkuj. Të gjithë individët u analizuan për nivelet e
profilit lipidik me të njëjtën metodë pune. Nga egzaminimet na rezultoi se 59% e
kampionit vuante nga sëmundja e diabetit, 24% kishin histori familjare në lidhje me
dislipideminë, 46% kishin zakonin e duhanpirjes, 56% konsumonin alkol dhe 50.8%
vuanin nga hipertensioni. BMI u përcaktua për çdo pacient në bazë të peshës trupore
dhe gjatësisë. Nga rezultatet kemi:
57% ishin mbipeshë, 8.1% ishin obezë dhe 34.9% ishin në peshë normale (WHO
2000).
3.2.1 Shoqërimi i niveleve të larta të triglicerideve dhe i profilit lipidik me zakonin e
pirjes së duhanit
Duhanpirja konsiderohet si një faktor risku i rëndësishëm për sëmundjet koronare që
mund të çojë drejt infarktit të zemrës dhe të trurit (Mokdad AH. et al, 2004). Duke
parë se sa i përhapur është zakoni i duhanpirjes dhe se ky zakon ndikon në rritjen e e
niveleve të triglicerideve, ne në studimin tonë krahasuam të dhënat midis personave
që e kishin zakonin e duhanpirjes dhe atyre që nuk e kishin këtë zakon. Nga rezultatet
e përftuara nga përpunimi i të dhënave dimë se 46% kishin zakonin e duhanpirjes.
Nga analizimi i të dhënave rezultoi se 44.3% e kampionit përdorues të duhanit i kishin
nivelet e triglicerideve mbi 150 mg/dl dhe 11.2% i kishin nivelet e TG mbi 400 mg/dl.
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Për të parë lidhjen midis niveleve të larta të triglicerideve dhe duhanpirjes përcaktuam
vlerën χ2 e cila rezultoi χ2=82.327 me nivelin e sinjifikancës p<0.001. Kjo na tregon
se midis këtyre dy variablave ka një shoqërim të shprehur. Sipas Mc Gill. (1997)
duhanpirja ndikon në rritjen e niveleve të triglicerideve dhe kolesterolit të
përgjithshëm. Në kampionin tonë nga krahasimi i dy grupeve duhanpirës dhe jo
duhanpirës rezultoi që kemi një sinjifikancë të shprehur midis niveleve të rritura të
TG (219±108.3 mg/dl), shoqëruar me vlera të ulura të HDL kolesterolit 32.5%
(38.7±6.4 mg/dl) si dhe vlera të rritura të kolesterolit të përgjithshëm 37.5%
(267±89.4 mg/dl). Vlera e χ2= 51.760 me nivel të sinjifikancës (p<0.001) tregon për
një shoqërim të shprehur të këtyre variablave. Ndryshe nga studime të tjera (Graham
I. et al, 2007) ku egzistonte sinjifikanca edhe midis niveleve të LDL kolesterolit dhe
duhanpirjes në kampionin tonë nuk na rezultoi të kishte sinjifikancë midis niveleve të
rritura të LDL kolesterolit dhe duhanpirjes (p>0.05). Pra përdorimi i duhanit në
kampionin tonë nuk shoqërohej me nivele të rritura të LDL kolesterolit.
%
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Grafiku 3.4 Shpërndarja e kampionit duhanpirës sipas prevalencës së faktorëve të
riskut
Në këtë studim del se prevalenca e triglicerideve, kolesterolit të përgjithshëm dhe
HDL kolesterolit është më e lartë te grupi i duhanpirësve krahasuar me grupin e
joduhanpirësve. Personat duhanpirës kanë një tendencë për një profil lipidik më të
lartë, krahasuar me ata që nuk pijnë duhan. Sipas McGill HCJ. (1997) individët
duhanpirës karakterizohen nga një nivel i lartë i formacioneve VLDL; nivele të ulta të
HDL-2; nivel të lartë të triglicerideve dhe nivele më të ulta të apoproteinës A1,
krahasuar me ata që nuk pijnë duhan. (McGill HCJ. et al, 1997; JAMA 1984;Grundy
SM. et al, 2004). Këto abnormalitete që vrojtohen në profilin lipidik të atyre që
përdorin duhanin, mund të jenë të kthyeshme të paktën brenda 2 javësh nga ndërprerja
e pirjes së duhanit nga ana e këtyre personave. Siç del edhe në artikuj të tjerë
(Bruckert et al, 2005; Lloyed et al, 1999) duhanpirja ndikon në nivele të larta të
triglicerideve në gjak > 150 mg/dl si dhe në nivele të ulura të HDL kolesterolit < 40
mg/dl. Sipas Bruckert (2005), edhe duhanpirja pasive ndikon në uljen e niveleve të
HDL kolesterolit. Metabolizmi i HDL është një proçes kompleks, dhe në të marrin
pjesë shumë enzima dhe proteina, të cilat ndikohen nga proçesi i duhanpirjes.
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Ndërprerja e duhanit çon në rritjen e niveleve të kolesterolit të ―mirë‖ dhe në uljen e
niveleve të yndyrave presente në gjak. Rritja e niveleve të LDL kolesterolit dhe ulja e
niveleve të HDL kolesterolit nxisin zhvillimin e atherosklerozës.
3.2.2

Shoqërimi i niveleve të profilit lipidik dhe konsumimit të alkolit

Studime të shumta theksojnë lidhjen midis konsumimit të alkoolit dhe rritjes së riskut
për sëmundjet kardiovaskulare (Corrao, et al 2000, Reynold et al, 2003). Dihet se sasi
të moderuara (20 gr alkool në ditë) alkooli nuk ndikojnë në rritjen e riskut për CHD,
përkundrazi ulin këtë risk ndaj sëmundjeve të zemrës, krahasuar me ata që nuk
konsumojnë fare alkool (Corrao et al, 2000). Sasi të shumta alkooli (> 30 gr në ditë)
rrisin ndjeshëm rrezikun për ndodhinë e infarkteve, trombozave, sëmundjeve
kardiovaskulare. Kështu në studimin tonë rezultoi se 56% konsumonin rregullisht
alkool (≥ 30 gr alkol në ditë), nga këto 6.3% konsumonin alkool me raste.
Të dhënat tregojnë se alkooli luan një rol të rëndësishëm si faktor risku për sëmundjet
kardiovaskulare (Reynold et al, 2003), prandaj dhe në kampionin tonë studiuam edhe
ndryshimet në nivelet e profilit lipidik midis grupit të personave që konsumonin
alkool dhe atyre që nuk konsumonin alkool. Rezultoi se grupi i individëve që
konsumonin alkool karakterizoheshin nga nivele më të larta të triglicerideve
(289±67.5/146±71.3 mg/dl) p< 0.01 dhe kolesterolit total (254±83.6 /187±54.2 mg/dl)
p< 0.05 si dhe me nivel HDL (40±8.7/47±3.4 mg/dl), p< 0.05. Nga përpunimi i të
dhënave rezulatoi se prevalenca e hipertrigliceridemisë ishte 53.9% dhe e
hiperkolesterolemisë 34.6%. Prevalenca e diabetit 36.9% dhe e hipertensionit 43.6%.
Në grafikun 3.5 kemi paraqitur krahasimin e grupeve duhanpirës dhe konsumues të
alkoolit bazuar në prevalencën së faktorëve të riskut siç janë: hipertrigliceridemia,
hiperkolesterolemia, hipertensioni, niveli i HDL nën 40 mg/dl, prania e diabetit si dhe
BMI (mbipeshë).
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Grafiku 3.5 Krahasimi i grupeve duhanpirës dhe konsumues alkooli sipas
prevalencës së faktorëve të riskut

Siç shikojmë dhe nga grafiku, të dy grupet karakterizohen nga prevalenca të larta të
faktorëve të riskut, veçanërisht të hipertrigliceridemisë dhe të diabetit. Ajo çfarë mund
të themi nga grafiku është se të dy grupet si ai i individëve duhanpirës, ashtu dhe
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grupi i individëve që konsumonin alkool, karakterizohen nga nivele të larta të
triglicerideve, të kolesterolit të përgjithshëm dhe nivele të ulura të HDL kolesterolit.
Si pasojë e këtyre vlerave mund të themi se këta individë karakterizohen nga një riks i
lartë ndaj sëmundjeve kardiovaskulare.
3.2.3

Shoqërimi midis hipertensionit dhe profilit lipidik

Në kampionin tonë rezultoi të kishim 50.8% e individëve me hipertension. Disa nga
këta individë ndiqeshin rregullisht nga mjeku dhe të tjerë nuk ishin të rregullt në
kontrollet e tyre ndaj hipertensionit. Nga të dhënat e marra kemi bërë analizimin e
pacientëve me hipertension në varësi të vlerave të profilit lipidik duke pasur parasysh,
vlerat kufi të riskut për sëmundjet kardiovaskulare:
Tabela 3.1 Shpërndarja e prevalencës së kampionit sipas niveleve të profilit lipidik shoqëruar
me praninë e hipertensionit
Prania e hipertensionit
Nr.

Vlera mesatare ± Prevalenca
S.Dev
%

Vlera p

Kolesteroli përgj > 200 mg/dl

205

232±103

41.8

<0001

HDL kolesteroli < 40 mg/dl

63

39±7.5

12.8

>0.05

LDL kolesteroli >160 mg/dl

189

152±46

38.5

<0001

Trigliceridet > 150 mg/dl

221

205±102

45.1

<001

Diabeti > 120 mg/dl

178

151±109

36.3

<001

Kolesteroli përgj/HDL (< 4)

5.9

LDL/HDL (< 3)

3.8

Nga tabela 3.1 shikojmë se prevalencën më të lartë në pacientët me hipertension e
kanë ata me nivel trigliceridesh më të lartë se 150 mg/dl, më pas vinë pacientët me
nivel të lartë të kolesterolit. Në të sëmurët me hipertension në studimin tonë,
prevalenca e diabetit, rezultoi të ishte 36.3%. Ky rezultat i lartë mendojmë se vjen si
rrjedhojë e faktit se hipertensioni duke qenë një faktor risku për sëmundjet koronare të
zemrës, trombozat njëkohësisht luan rolin e një nxitësi për të kryer kontrolle
mjekësore. Prevalenca e diabetit ishte më e lartë në meshkujt 25.2% sesa në femrat
10.8%. Në kampionin tonë numri i meshkujve të paraqitur pranë laboratorëve është
më i lartë se numri i femrave. Sipas studimeve të ndryshme hipertrigliceridemia është
më prevalente tek meshkujt sesa te femrat, po ashtu dhe hipertensioni dhe
hiperkolesterolemia janë më prevalente te meshkujt sesa te femrat (Rifai N, 2001;
Kamberi A. et al, 2006).
Sipas studimit të bërë në Q.S.U. ―Nënë Tereza‖ ku u morën në studim 1080
pacientë të hospitalizuar në këtë spital rezultoi kjo prevalence: 60% ishin me
hipertension, dislipidemia 38% ,13.7% me diabet, 2/3 e tyre kishin më shumë se dy
faktorë risku (Kamberi A. et al, 2006). Po të krahasojmë të dhënat e marra nga
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kampioni i marrë në studim, shikojmë se kemi rritje në prevalencën e diabetit 36.3%
vs 13.7%, dislipidemia 43.2% vs 38%. Arrijmë në përfundimin se nga 2006 e në vitet
në vazhdim kemi rritje të prevalencës së faktorëve të riskut për sëmundjet koronare të
zemrës, kardiovaskulare, trombozave. Shohim se midis hipertensionit dhe diabetit ka
një lidhje shumë të shprehur pasi vlera e p<0.01 që është shumë më e vogël se p<0.05.
Shohim se prevalenca e individëve me hipertension dhe nivel të kolesterolit mbi 200
mg/dl në studimin tonë krahasuar me të dhënat e studimit të Q.S.U është 41.8%,
ndërsa prevalenca e hipertriglicerideve në të sëmurët me hipertension është 45.1% dhe
39.3%. (Kamberi A. et al, 2006).
Duke u bazuar në këto rezultate arrijmë në përfundimin se prevalenca e lartë e
hipertensionit dhe e niveleve të rritura të profilit lipidik ka ardhur duke u rritur nga
viti 2006 deri në 2015. Prandaj duhet të tregohet kujdes ndaj këtyre faktorëve risku,
për evidentimin, parandalimin dhe kurimin e tyre.
3.3
Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve sipas gjinisë, si
dhe në femrat e moshës riprodhuese, premenopauzale dhe postmenopauzale
3.3.1

Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve sipas gjinisë

Duke u bazuar në analizimin e kampionit të rasteve të marrë në studim kemi 36.4%
(177) femra dhe 63.6% (309) meshkuj. Eggen (1965) arriti në konkluzionin se
pllakëzat atherosklerotike tek femrat janë më pak të kalcifikuara sesa tek meshkujt.
Gjithashtu një studim intravaskular me ultratinguj i kryer nga Rasheed et al. (1994),
tregoi se ekzistonte një trend drejt një proporcioni më të madh të pllakëzave
atherosklerotike në meshkuj krahasuar me femrat (47%/33%, p<0.06). Kështu ne
tentuam të shikojmë ndikimin e prevelancës së lartë të triglicerideve midis meshkujve
dhe femrave si dhe të të gjithë parametrave të profilit lipidik (Ulmer H, 2004; Lemer
DJ, 1986, Razavian SM, 1994). Sipas NHLBI (National Heart, Lung, and Blood
Institute, 1980) femrat karakterizohen nga nivele më të rritura të HDL kolesterolit se
meshkujt gati 10 mg/dl.
Duke u bazuar në të dhënat e kampionit të marrë në studim ne analizuam nivelin e
HDL kolesterolit sipas gjinive. Na rezultoi se 14.1% e meshkujve kishin vlera të ulura
të HDL, 42.7% vlera normale ( ≥40 mg/dl) dhe 6.7% kishin nivele të rritura të HDL
kolesterolit (≥60 mg/dl). Nga 177 femra 2.8% e tyre rezultoi të kishin nivel të ulët të
HDL, 20.1% e femrave rezultoi të kishin vlera normale të HDL-së dhe 13.3% kishin
nivele të larta të HDL kolesterolit. Ne tentuam të shikojmë shoqërimin midis këtyre
dy variablave, gjinisë, nivelit të lartë të triglicerideve dhe nivelit të HDL kolesterolit.
Nga përdorimi i tabelave kontigjente 2x2 na rezultoi vlera e χ2= 34.531, χ2= 28.325
me vlerën p<0.05. Nga këto rezultate themi se midis gjinisë dhe niveleve të larta të
triglicerideve dhe niveleve të HDL ka një shoqërim të shprehur. Kështu, femrat
karakterizohen nga vlera më të rritura të HDL-së se meshkujt, gjë që konfirmohet dhe
nga shumë studime të tjera (Vera Bittner, 2005; European Heart Journal 2006) sipas
të cilave femrat janë më të mbrojtura se meshkujt ndaj sëmundjeve kardiovaskulare
pasi ato karakterizohen nga nivele më të rritura të HDL kolesterolit krahasuar me
meshkujt.

MSc. Mimoza Kuçi

45

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

Tabela 3.2 Lidhja midis gjinisë dhe HDL kolesterolit
Gjinia e personit

Niveli
i HDL_kol

Total

Total

1. Mashkull

2. Femër

69

14

83

Normal

207

98

305

I lartë

33

65

98

309

177

486

Ulët

Në tabelën 3.2 shikojmë se janë më të shumta femrat me nivel të lartë të HDL-së sesa
meshkujt, si dhe janë më të pakta femrat me nivel të ulët të HDL-së. Nga tabela
shohim se janë më të shumtë meshkujt me nivel normal të HDL, por kjo është si
rezultat i numrit më të lartë të meshkujve të marrë në studim. Gjithashtu nga
egzaminimet kemi tentuar të shohim lidhjen midis gjinisë dhe niveleve të larta të
kolesterolit të përgjithshëm (p<0.05) pra ka një lidhje të fortë midis tyre.
Nga studime të ndryshme dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e SKV 3
herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat (Rifai Nader, 1997). Kjo nënkupton që një
femër diabetike në moshën 40 vjeçare e cila pi duhan dhe ka nivel të kolesterolit mbi
300 mg/dl në qoftë se nuk mjekohet e ka riskun 5% ndaj vdekjes KV, apo një
mashkull diabetik 50 vjeçar me nivel të kolesterolit mbi 280 mg/dl rreziku do të ishte
gati 10% më i lartë. Sipas SCORE (European Giudelines on CVD Prevention in
Clinical Practice, 2012) rreziku 5% e sipër konsiderohet rrezik i madh, rreziku 1 –
4% konsiderohet i ndërmjetëm dhe rreziku më i vogël se 1% konsiderohet i vogël.
Personat që paraqesin rrezik të madh, d.m.th 5% e sipër sipas SCORE duhen trajtuar,
për të penguar zhvillimin e SKV dhe vdekjen e parakohshme.
3.3.2 Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve në femra të
moshës riprodhuese, premenopazale dhe postmenopauzale
Nga studime të ndryshme (Schaeferm EJ. et al, 1994; Natarajan S. et al, 2003) del se
femrat e moshës premenopauzale janë më të mbrojtura nga sëmundjet kardiovaskulare
se femrat e moshës postmenopauzale (Sacks FM, 1994; Gosland IF. et al 1997; Van
Stiphout WA, 1987). Femrat në moshën riprodhuese apo premenopauzale kanë nivele
të larta të Estrogenit i cili ndihmon në mbajtjen e vlerave të rritura të HDL kolesterolit
dhe vlerave më të ulura të LDL kolesterolit (Greenlund KJ. et al, 1997; Foulon T. et
al, 2001). Dihet se femrat në moshën postmenopauzale karakterizohen nga nivele të
rritura të kolesterolit total dhe nivele të ulura të HDL kolesterolit.
Nga të dhënat që kemi marrë nga pyetësorët, dimë se kampioni i analizës përbëhet
nga 486 individë nga të cilët 309 janë meshkuj dhe 177 femra. Kështu në bazë të të
dhënave që kemi nga egzaminimet biokimike të kampionit të marrë në studim
tentuam të shikojmë ndikimin e shpërndarjen e triglicerideve të larta dhe të HDL
kolesterolit si dhe të parametrave të tjerë të profilit lipidik në femrat e moshave të
ndryshme, të cilat i klasifikuam në femra të moshës riprodhuese, premenopauzale (2548 vjeç) 55.3% dhe të moshës postmenopauzale (49-60 vjeç) 44.6%.
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Tabela 3.3 shpreh vlerat e profilit lipidik te femrave të moshave të ndryshme,
dhe në të shihet qartë se femrat në moshën riprodhuese dhe premenopauzale
karakterizohen nga nivele më të larta të HDL kolesterolit se femrat e moshës
postmenopauzale, respektivisht (51.3±3.65 dhe 40.2±5.31 mg/dl, p<0.05) dhe më të
ulura të LDL kolesterolit (75.6±18.9 dhe 168.4±27.2 mg/dl, p<0.05). Sipas studimeve
të ndryshme (Schaeferm EJ. et al, 1994; LaRosa JC. 1991; Akahoshi M. et al, 1996)
femrat në moshën riprodhuese dhe premenopauzale janë më të mbrojtura ndaj
sëmundjeve kardiovaskulare për shkak të pranisë së niveleve të larta të hormonit të
estrogenit i cili ndikon në mbajtjen e vlerave të larta të HDL kolesterolit.

Tabela 3.3 Profili lipidik në femra të moshës riprodhuese-premenopauzale dhe
postmenopauzale.
Profili lipidik

Femra në moshën
riprodhuese premenopauzale

Femra në moshën
postmenopauzale

Kolesteroli

143.7±28.62

241.3±46.5

.000**

Trigliceridet

84.7±41.7

162.5±37.8

<0.01

HDL

51.3±3.65

40.2±5.31

<0.05

LDL

75.6± 18.9

168.4±27.2

<0.05

Kolest./HDL CRI-I 2.8
(< 4)

6.0

<0.05

LDL/HDL CRI-II
(<3)

4.2

<0.05

mg/dl

1.4

Vlera e
p

**Sinjifikanca shumë e shprehur

Kemi llogaritur dhe indeksin e riskut ndaj sëmundjeve kardiovaskulare si CRI-I dhe
CRI-II, (tabela 3.3) dhe shikojmë se femrat në moshën riprodhuese dhe
premenopauzale karakterizohen nga vlera më të ulura si të profilit lipidik ashtu dhe të
indeksit të riskut (Castelli’s Risk Index) të cilët janë shumë më të ulur në femrat e
moshës riprodhuese dhe premenopauzale (CRI-I 2.8/6.0; CRI-II 1.4/4.2) krahasuar me
ato të femrave postmenopauzale.
3.3.3 Ndikimi i prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve në të sëmurët me
insuficiencë renale kronike
Siç e dimë nga shumë studime (Coresh J. et al,1998; Crook ED. et al, 2003; Hadjad
S. et al, 2004) pacientët me insufiçiencë renale paraqesnin çrregullime në nivelin e
lipoproteinave duke rritur riskun ndaj SKV. Në spitalin e Elbasanit gjëndet pavioni i
hemodializës dhe duke marrë shkas nga problemet e shumta kardiovaskulare që
prekin këta pacientë, ne morëm në studim 45 pacientë nga reparti i hemodializës.
Përzgjodhëm 45 individë nga grupi kontrollit (nuk rezultoi të kishin probleme me
nivelet e profilit lipidik si dhe me praninë e faktorë të riskut). Dy grupet u përshtaten
në moshë dhe gjini. Këtë përzgjedhje e bëmë për të marrë një rezultat sa më real në

MSc. Mimoza Kuçi

47

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

krahasimin e dy grupeve. Analizimi i grupit me sëmundje renale është bërë vetëm për
kampionin e Elbasanit.
Chan et al (1981) dhe Riepponen et al (1987) kanë thënë se dislipidemia
shfaqet që në fazat e hershme të insufiçencës renale dhe përparon më tej me
avancimin e sëmundjes, pasi rritet më shumë imbalanca e sintezës së lipoproteinave.
U panë ndryshime sinjifikative p<0.05 midis vlerave të profilit lipidik të pacientëve
të hemodializës krahasuar me rezultatet e grupit të kontrollit. Pacientët e
hemodializës shfaqën vlera më të larta të triglicerideve (221±24.5 vs 119±18.7)
(p<0.05), të LDL kolesterolit (100±23.4 vs 84±17.3) (p<0.05) dhe vlera të ulura të
HDL kolesterolit (38±10.3 vs 65±12.6) (p<0.01). Vetëm për vlerat e kolesterolit total
nuk pati domethënie sinjifikative (p>0.05) ndryshe nga studimet e tjera (Kasike BL.
1998; K. DOQI, 2003; Massy. SA and Kasiske, BL, 1996; Chan MK. et al, 1998) (ku
niveli i kolesterolit ka rezultuar më i lartë). Mendojmë se kjo ndodh për shkak të
kequshqyerjes që karakterizon pacientët e trajtuar me hemodializë në vendin tonë.
Duke u bazuar në studime si (Bukachi F et al, 2000; Iseki Y et al, 2002) pacientët me
sëmundje renale kronike, veçanërisht ato në fazë të avancuar të sëmundjes shfaqin
probleme në proçesin e ushqyerjes.
Tabela 3.4 Profili lipidik në të sëmurët me IRK
Lipid profile

Pacientët me IRK

Grupi i kontrollit

n=45

n=45

Kolesteroli total*

182±26.3

174±21.2

p>0.05

Trigliceridet

221±24.5

119±18.7

p< 0.05

HDL

38±10.3

65±12.6

p< 0.01

LDL

100±23.4

84±17.3

p< 0.05

(<4)

4.8

2.6

p< 0.05

LDL-k/HDL (<3)

2.6

1.3

p< 0.05

Kol.t/HDL

mg/dl

Vlera e p

Vlera mestare ±SD. * Kolesteroli total nuk është sinjifikant p>0.05

Shihet qartë dallimi midis niveleve të HDL kolesterolit në të dy grupet (38 dhe 65
mg/dl), tabela 3.4 Për të matur riskun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare kemi
përcaktuar edhe indeksin atherogjenik siç janë CRI-I: Kol/HDL dhe CRI-II:
LDL/HDL (Castelli’s Risk Index). Sa më të ulura të jenë vlerat e këtyre raporteve aq
më i ulët është risku ndaj SKV. Shikohet qartë se këto vlera në grupin e pacientëve
renale janë më të rritura se në grupin e kontrollit. Prandaj themi se të sëmurët renalë
janë më të riskuar ndaj sëmundjeve koronare të zemrës, atherosklerotike, po ashtu dhe
vdekjet kardiovaskulare janë të shumta midis këtyre pacientëve.
Pikpamja se ―sa më i ulët të jetë niveli i kolesterolit total, aq më mirë është për
shëndetin‖ nuk është plotësisht e vërtetë. Në fakt studiuesit në disa vënde kanë
paraqitur të dhëna lidhur me këtë problem. Kështu nga një studim i kryer në Itali ka
rezultuar se kur niveli i kolesterolit është shumë i ulët (më i vogël se 160 mg/dL) rritet
ndjeshëm mortaliteti në personat e moshuar (Mokdad AH. et al,2000). Pra kur niveli
i kolesterolit është më poshtë se 150 mg/dl, personi konsiderohet me një nivel të
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kolesterolit më poshtë se norma. Kjo konditë mund të bëhet shkak për një funksion
nën optimum nga ana e hormoneve të tillë si pregnenolone, DHEA, testosteron,
progesteron dhe estrogjen, gjë që sjell si rezultat që personi të ketë probleme
shëndetësore, si goditje hemoragjike apo deri në gjëndje depresive, që disa herë
përfundon me vetëvrasje. Pra nivelet e ulta të kolesterolit paraqiten letale. Megjithatë
ka mjekë që për të mos lejuar përparimin e atherosklerozës, ju këshillojnë disa herë
pacientëve të ulin nivelet e kolesterolit deri në 100mg/ dL ose dhe më poshtë
(European Cardiovascular Disease Statistics, 2005).
3.3.4 Diabeti si një faktor risku ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe lidhja e tij
me hipertriglicerideminë
Dihet se diabeti është një nga faktorët e ndryshueshëm të riskut ndaj sëmundjeve
kardiovaskulare. Nga studime të shumta dhe sipas Resnick He. et al, 2006, gati 35% e
pacientëve me Diabet Mellitus Tipi 2 shfaqin vlera të rritura të triglicerideve ≥ 200
mg/dl, të shoqëruar me nivele të ulura të HDL kolesterolit. Nga studime të ndryshme
dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e SKV 3 herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat
(Walden CE. et al 1994). Kjo nënkupton që një femër diabetike në moshën 40 vjeçare
e cila pi duhan dhe ka nivel të kolesterolit mbi 300 mg/dl në qoftë se nuk mjekohet e
ka riskun 5% ndaj vdekjes kardiovaskulare, apo një mashkull diabetik 50 vjeçar me
nivel të kolesterolit mbi 280 mg/dl rreziku do të ishte gati 10% më i lartë. Në
kampionin tonë të analizës prej 486 individësh rezultoi të kishim 59% që vuanin nga
sëmundja e diabetit mellitus. Nga këta 12% u diagnostikuan gjatë studimit pasi nuk e
dinin nëse vuanin nga sëmundja e diabetit apo jo.
Ne kemi bërë krahasimin e profilit lipidik midis gupeve me diabet dhe pa diabet, duke
krahasuar të gjithë parametrat. Na rezultoi se nga 287 individët e diagnostikuar me
diabet 34.3% (99) ishin femra, nga të cilat vetëm 5% prej tyre na rezultuan me nivel të
triglicerideve > 400 mg/dl, dhe 19.3% e femrave rezultuan me nivelin e triglicerideve
nën 150 mg/dl dhe 10% prej tyre rezultuan me nivel të triglicerideve 151-299 mg/dl.
Nga meshkujt që vuanin nga sëmundja e diabetit (66.7%), 37.6% rezultuan me nivel
të TG 151-299 mg/dl, 17% rezultuan me nivel të triglicerideve > 400 mg/dl, 12.4%
me nivel të triglicerideve nën 150 mg/dl. Individët me diabet karakterizohen nga një
risk absolut për ngjarje koronare, të ngjashme me ato që kanë individët jodiabetikë
me sëmundje koronare të zemrës (CHD) të stabilizuar (Austin MA, Selby JB, 1995;
Walden CE. et al, 1984). Në përgjithësi, 30-40% e pacientëve me diabet kanë nivele
të triglicerideve >200mg/dl dhe 10% e tyre i kanë këto nivele në vlerat >400mg/dl
(Walden CE. et al 1984). Sidoqoftë nganjë studim i kryer në Angli (Prospective
Diabetes Study), rezultoi se pavarësisht një frekuence të rritur të triglicerideve (me një
mesatare 159 mg/dl) nivelet e tyre nuk parashikonin ngjarje SKZ. Niveli i LDLkolesterolit u gjet si parashikuesi më i fuqishëm i SKZ, pasuar nga niveli i HDLkolesterolit (Natarajan S. et al, 2003). Kjo tregon se ulja e nivelit të LDL-kolesterolit
duhet të jetë targeti lipidik primar.
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Grafiku 3.6. Krahasimi i vlerave mesatare (mg/dl) të profilit lipidik midis grupeve me diabet
dhe pa diabet dhe vlerave normale

Nga grafiku shikojmë se individët që vuajnë nga sëmundja e diabetit, karakterizohen
nga nivele më të larta të kolesterolit të përgjithshëm, të triglicerideve, të LDL
kolesterolit krahasuar me grupin e individëve që nuk vuajnv nga sëmundja e diabetit.
Siç e shikojmë nga të dhënat e përftuara meshkujt diabetike me nivel të lartë të TG
janë më të shumtë në numër në krahasim me femrat diabetike. Shkaqet e
hipertrigliceridemisë nga DM (Resnick HE. et al 2006; Taskinen MR, 1990;
Kreisberg RA, 1998) përfshijnë shtimin e lipoproteinave hepatike me densitet shumë
të ulët dhe largimin jo të mjaftueshëm të kilomikroneve, gjë që çon në kontrollin e
pamjaftueshëm të glicemisë. Gjatë analizës lidhur me korrelacionin e mundëshëm
midis hipertrigliceridemisë dhe diabetit rezultoi se vlera p<0.0001. Kjo vlerë paraqitet
shumë herë më e vogël se vlera e alfës 0.05, ndaj korrelacioni midis
hipertrigliceridemisë dhe sëmundjes së diabetit mund të konsiderohet shumë
sinjifikant. Ne gjithashtu analizuam dhe lidhjen midis pranisë së diabetit dhe
kolesterolit, HDL kolesterolit dhe LDL kolesterolit. Na rezultoi se 203 individë u
paraqitën me nivel të kolesterolit mbi pragun normal < 200 mg/dl, dhe vetëm 11.8%
paraqitën rezultate më të larta se 300 mg/dl. Llogaritëm vlerën e χ2=92.729 me nivelin
e sinjifikancës p<0.001, gjë që tregon për një lidhje shumë të shprehur midis këtyre dy
variablave. Po ashtu vepruam dhe për lidhjen midis HDL dhe diabetit rezultoi se
χ2=60.841 me p<0.001, pra prania e sëmundjes së diabetit shoqërohet me nivele të
rritura ttriglicerideve, kolesterolit të përgjithshëm dhe nivele të ulura të HDL
kolesterolit. Në kampionin tonë patëm një shoqërim të moderuar midis LDL
kolesterolit dhe sëmundjes së diabetit, pasi vlera e p=0.041, që do të thotë se jo të
gjitha rastet me diabet shoqërohen me nivele të larta të LDL kolesterolit.
3.3.5 Hiperlipidemia dhe indeksi atherogjenik në vlerësimin e riskut për sëmundjet
kardiovaskulare
Duke qënë se hiperlipidemia është një faktor risku për atherosklerozën dhe sëmundjet
kardiovaskulare, kampionin tonë e analizuam edhe në këtë drejtim. Hiperlipidemia
karakterizohet nga nivele të larta të triglicerideve, të kolesterolit të përgjithshëm.Të
dhënat tregojnë se në rastin e hiperlipidemisë shenjat janë asimptomatike deri kur
nivelet e lipideve në serum të rriten ndjeshëm, gjë që sjell si pasojë rënien e fuqisë së
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tkurjes për muskulaturën e zëmrës gjë që bëhet shkak për vdekjen. Në këtë drejtim ne
studjuam prevalencën e hiperlipidemisë si dhe sinjifikancën e dy raporteve të indeksit
të Castellit CRI-I dhe CRI-II: TC/HDL dhe LDL/HDL, të cilët janë parashikues të
riskut për SKV. Nga kampioni i marrë në studim kemi grupin e kontrollit 114
individësh dhe grupi i analizës 486 individësh. Të gjithë individët në grupin e
kontrollit nuk ishin duhanpirës, nuk konsumonin alkool dhe nuk kishin histori
familjare të sëmundjeve kardiovaskulare. Krahasuar me nivelet e prevalencës sipas
British Hyperlipidemia Association (BHA) (1988) për diagnostikimin e
hiperlipidemisë në studimin tonë rezultoi: prevalenca e hiperkolesterolemisë 37.5%
(25.6%), hipertrigliceridemia 45.1% (24.5%) dhe HDL kolesteroli < 40 mg/dl 32.5%
(37.4%). Siç shikohet në këtë studim prevalenca e triglicerideve të larta dhe
hiperkolesterolemisë është më e lartë krahasuar me prevalencat respektive sipas BHA.
Ndërsa prevalenca e HDL < 40 mg/dl është lehtësisht më e ulët.
Table 3.5 Karakteristikat e kampionit të analizuar
Rastet

Kontrolli

p

51.38±1.75

49.2±1.46

< 0.05

Mashkull

64%

66%

Femër

36%

34%

Obezitet

8.1%

Hipertension

51%

Diabeti

58.2%

Mosha
Gjinia

Faktor
Risku

BMI
(kg/m2)

25.32±0.78

24.21±0.32

<0.001

Në tabelën 3.5 janë paraqitur karakteristikat e grupit të analizës dhe kontrollit në
kampionin e marrë në studim për hiperlipideminë, ku shikojmë se prevalenca e
obezitetit është 8.1% pasi në kampionin tonë rezultoi të kishte më shumë individë
mbipeshë (57%). Shikojmë se prevalenca e hipertensionit është 51% dhe e diabetit në
grupin e individëve me hiperlipidemi është 58.2%. Nga analiza na rezultoi që
pacientët e grupit të analizës karakterizoheshin nga një rritje sinjifikante në nivelet e
triglicerideve, në nivelet e kolesterolit total dhe të LDL-kolesterolit (p= 0.021) dhe një
ulje të nivelit të HDL-kolesterolit (p= 0.001) (tabela 3.6). Indeksi Kastelli rezultoi në
vlera sinjifikante të rritura në rastet krahasuar me kontrollin. Në tabelën 3.6 është
paraqitur profili lipidik midis dy grupeve të analizës dhe kontrollit, si dhe faktorët
atherogjenikë CRI-I dhe CRI-II për të dy grupet.
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Table 3.6 Profili lipidik dhe raporti ndërmjet grupeve të studimit
Profili lipidik mg/dl

Rastet

Kontrolli

Vlera e p

Kolesteroli i përgjithshëm

224± 91.3

178±64.5

<0.05

Trigliceridet

176±82.4

119±31.2

<0.01

HDL

37±4.5

44±3.8

<0.01

LDL

162±9.7

110±8.4

<0.05

CRI-I

Kol/HDL (<4)

6.0

4.0

<0.05

CRI-II

LDL/HDL (<3)

4.3

2.5

<0.05

Nga studimi rezultoi se të gjitha nivelet e profilit lipidik ishin më të larta në grupin e
analizës krahasuar me grupin e kontrollit. Kështu p.sh. niveli i kolesterolit të
përgjithshëm u paraqit > 200 mg/dl në 37.5% të grupit të analizës; TG mbi 150 mg/dl
në 45.1% të rasteve; LDL mbi 160 mg/dl në 31.4% të grupit të analizës dhe HDL nën
40 mg/dl në mbi 32.5% të grupit të analizës.
Në studimin tonë vlerat e lipideve dhe faktorët e riskut CRI-I dhe CRI-II
rezultuan sinjifikante në grupin e rasteve krahasuar me kontrollin. Përcaktimi i riskut
për sëmundjet kardiovaskulare sipas indeksit të Kastellit mbështetet në tre parametra
të rëndësishëm të profilit lipidik: kolesteroli i përgjithsëm, HDL dhe LDL kolesteroli.
CRI-I kalkulohet si Kol/HDL dhe CRI-II kalkulohet si LDL/HDL. Nga kjo analizë
rezultoi se vlerat e indeksit të Kastellit u paraqitën në mënyrë sinjifikante (p<0.05) më
të larta në rastet krahasuar me kontrollin. Kjo sinjifikancë u gjet edhe për parametrat e
tjerë të profilit lipidik. Këtej del se vlerësimi i hiperlipidemisë dhe faktorëve të riskut
paraqitet i rëndësishëm në përcaktimin e ngjarjeve kardiovaskulare.
Genest J, 2003, e konsideron vlerësimin e Kol/HDL si mjaft të rëndësishëm
dhe shumë specifik në përcaktimin e riskut kardiovaskular krahasuar sidomos në
pacientët ku vlerat e triglicerideve paraqiten mjaft të larta (mbi 300 mg/dl). Në
studimin tonë CRI-I u paraqit më i lartë se 4 në grupin e rasteve dhe kjo rezulton të
jetë në përputhje me të dhënat nga studime të tjera në këtë drejtim. Po kështu vlera e
CRI-II na rezultoi mbi 3, që përfaqëson limitin për gjëndjen normale, vlerë kjo që
rezulton edhe nga studime të tjera në këtë drejtim (NCEP,2002). Të dhënat e
studimeve në këtë drejtim, tregojnë se në pacientët me dislipidemi (Von Eckardstein
A., Nofer J.R., at al, 2001), vlerat e CRI-I dhe CRI-II bëhen parashikues të
rëndësishëm të sëmundjeve kardiovaskulare, duke kontribuar kështu në identifikimin
e individëve me risk për sëmundje të kësaj natyre.
3.3.6

Shpërndarja e kampionit me dy ose me shumë faktorë risku

Në kampionin tonë rezultoi të kishim 59% individë që vuanin nga sëmundja e
diabetit, 24% kishin histori familjare lidhur me dislipideminë, 46% ishin përdorues
duhani, 56% konsumonin alkol, 50.8% vuanin nga hipertensioni, 57% ishin mbipeshë
dhe 8.1 % ishin obesë. Nga studime të shumta dimë se individët që kanë 2 ose më
shumë faktorë risku janë shumë më të riskuar nga sëmundjet koronare të zemrës,
trombozat, etj. Nga studime të ndryshme dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e
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SKV 3 herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat (Walden CE. et al 1994). Kjo nënkupton
që një femër diabetike në moshën 40 vjeçare e cila pi duhan dhe ka nivel të
kolesterolit mbi 300 mg/dl në qoftë se nuk mjekohet e ka riskun 5% ndaj vdekjes
kardiovaskulare, apo një mashkull diabetik 50 vjeçar me nivel të kolesterolit mbi 280
mg/dl rreziku do të ishte gati 10% më i lartë. Gjithashtu dimë se historia familjare me
dislipideminë është një faktor shumë i rëndësishëm risku ndaj sëmundjeve koronare
dhe kardiovaskulare. Prania e këtij faktori çon në nivele të larta të dislipidemisë.
Gjithashtu dhe obeziteti luan rol të rëndësishëm në nxitjen e dislipidemisë. Nga
studime të kryera nga autorë të tjerë (NCEP,2002; Yusuf S, Havken S, et al, 2004) ka
rezultuar se obeziteti është një nga shkaqet e dislipidemisë dhe ndikon posaçërisht në
rritjen e nivelit të LDL-kolesterolit.
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Grafiku 3.7 Paraqitja e niveleve të profilit lipidik në grupet me 1, 2 dhe 3 faktorë risku

Për të parë se si ndikon prania e shumë faktorëve të riskut në nivelet e profilit lipidik
ndërtuam grafikun 3.7 ku janë paraqitur nivelet e profilit lipidik në grupet me një
faktor risku si: obeziteti, me dy faktorë risku: diabet dhe konsumimi alkolit, si dhe me
tre faktorë risku si: histori familjare me dislipideminë, diabet dhe duhanpirja. Siç
shikojmë dhe nga grafiku nivelet e profilit lipidik dhe veçanërisht nivelet e
triglicerideve në praninë e dy apo më shumë faktorëve të riskut janë shumë më të larta
se në ato me një faktor risku (1-184; 2-256; 3-302 mg/dl). Po ashtu rezulton të jetë
edhe për nivelet e kolesterolit të përgjithshëm dhe LDL kolesterolit. Nivelet e HDL
kolesterolit janë shumë më të ulura në grupin me 3 faktorë risku krahasuar me grupin
me një faktor risku.
3.4 Shpërndarja e kampionit të Tiranës të marrë në studim sipas kushteve
shëndetësore dhe sociodemografike
Ne kemi marrë në studim një kampion popullate prej 400 individësh nga qyteti i
Tiranës dhe rrethinat e tij. Zgjodhëm qytetin e Tiranës pasi kjo popullatë paraqet një
përzierje të të gjithë popullsisë së Shqipërisë. Nga studimi i kampionit të marrë, i cili
përbëhet nga 400 individë, rezultoi se 64% janë meshkuj dhe 36% femra. Nga të
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dhënat e përftuara nga pyetësorët dhe egzaminimet e kryera rezultoi se 292 individë
kishin probleme me: hipertensionin, dislipideminë, diabetin, obezitetin, histori
familjare me sëmundjet koronare të zemrës dhe dislipideminë. Këta u përfshinë në
grupin e analizës. 108 individë që nuk kishin faktorë risku dhe nga egzaminimet
laboratorike nuk rezultoi të kishin probleme me nivelet e profilit lipidik, u përfshinë
në grupin e kontrollit.

36%
64%

Meshkuj

Femra

Grafiku 3.8 Shpërndarja e kampionit sipas gjinisë

Shikohet se numri më i madh i individëve të përfshirë në studim në të gjithë
kampionin përfaqësues nga qyteti Tiranës dhe zonat rreth këtij qyteti janë meshkuj
256 (64%) krahasuar me 144 (36%) femra. U bë ndarja e kampionit në grupmosha.
292 individë të cilët rezultuan të kishin rezultate jashtë kufijve normalë në nivelet e
profilit lipidik dhe nga të dhënat e pyetësorëve rezultoi të kishin prezent një ose disa
faktorë risku, u përfshinë në grupin e analizës ose të rasteve. Nga analiza që iu bë
grupit të rasteve rezultoi se 58.5% e tyre ishin duhanpirës, 5% ishin femra, 33.4%
konsumonin alkool rregullisht, 5.8% rezultuan obezë dhe 36.6% mbipeshë. 54.4%
ishin diabetike dhe 41.7% vuanin nga hipertensioni.
Ndryshe nga studimi i realizuar në Bullgari (Daykova M. 2008), ku u morën në
studim 3850 individë ku mbizotëronin femrat (54.8%) në krahasim me meshkujt
(45.2%), në studimin tonë meshkujt zënë numrin më të madh (64%) të individëve të
paraqitur për kontrolle shëndetësore, si në kampionin e Elbasanit ashtu dhe në atë të
Tiranës. Në studimin e bërë në popullsinë italiane (CHECK) botuar në vitin 2012, ku
u morën në studim 5846 individë, 49.7% ishin meshkuj. Femrat krahasuar me
kampionin tonë përfaqësues ishin më të shumta në numër (50.3% vs 36%).
Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit
Nga të dhënat e marra nga pyetësori rezultoi se në kampionin tonë 43.2% jetonin në
zonat urbane dhe 56.8% jetonin në zonat rurale.
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Grafiku 3.9 Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit
Siç shikojmë nga grafiku 3.9 kemi më shumë individë nga zonat rurale, të paraqitur
pranë klinikës për kontroll shëndetësor apo kryerjen e egzaminimeve mjekësore. Siç e
kemi thënë në fillim, kemi përzgjedhur qytetin e Tiranës si qyteti me numrin më të
madh të popullsisë dhe me numrin më të madh të banorëve të ardhur nga e gjithë
Shqipëria. Kjo, për të pasur të dhëna sa më domethënëse për të gjithë vendin.
Shpërndarja e kampionit sipas grupmoshave
Nga të dhënat e marra nga formularët kemi bërë grupimin e kampionit sipas moshave
dhe rezultoi të kemi shpërndarjen sipas grupmoshave si më poshtë:

46%

29.50%
24.50%

20-45 vjeç

46-55 vjeç

56-70 vjeç

Grafiku 3.10 Shpërndarja e kampionit sipas grupmoshave

Siç shikohet dhe nga grafiku në grup moshën 25-45 vjeç përfshihen 24.5% individëve,
grup mosha 46-55 vjeç përmban 29.5% të individëve dhe pas saj vjen grupmosha 5670 vjeç e cila përmban dhe numrin më të madh të individë 46%. Ndryshe nga
kampioni i Elbasanit ku kishim më shumë persona në grupmoshën e dytë, këtu na
rezulton më shumë persona në grupmoshën e tretë. Meshkujt janë më të shumtë në
numër se femrat në kampionin e marrë në studim, ashtu si në kampionin e Elbasanit.
Shpërndarja e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe konsumimit të alkolit
Përsa i përket zakonit të duhanpirjes nga përpunimi i të dhënave rezultoi se
prevalenca e duhanpirjes ishte 58.5% nga të cilët 5% përdorues të rregullt të duhanit
ishin femra. Nga të dhënat për konsumimin e alkoolit rezultoi se prevalenca e
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individëve konsumues të alkoolit ishte 33.4 % përdornin alkol (mbi 30gr) çdo ditë.
Nuk na rezultoi të kishim numër të konsiderueshëm të individëve që konsumonin
alkool me raste. Kemi bërë krahasimin midis prevalencave të duahnpirjes dhe të
konsumimit të alkoolit midis kampionit të Tiranës, të Elbasanit dhe studimeve të tjera
si ai i kryer në Itali në vitin 2012 CHECK.
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Grafiku 3.11 Shpërndarja e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe konsumimit të alkolit
dhe krahasimi me kamp. e Elbasanit dhe CHECK

Krahasuar me studimin e bërë në popullsinë italiane CHECK prevalenca e zakonit të
duhanpirjes ishte 58.5% dhe 24.3% dhe prevalencat e komsumimit të alkoolit në
studimin tonë dhe CHECK janë respektivisht 33.4%/ 62.4%. Siç shikojmë në grafikun
3.11, prevalenca e duhanpirjes është më e lartë në kampionin tonë sesa në atë
CHECK, ndërsa prevalenca e konsumimit të alkolit është më e lartë në studimin
CHECK sesa në kampionin tonë. Në studimin tonë nuk rezultoi të kishim femra që
konsumonin alkool, kishim vetë meshkuj. Kështu mund të shpjegohet dhe ndryshimi i
prevalencave në të dy studimet.
3.5
Shpërndarja e kampionit sipas niveleve të profilit lipidik dhe krahasimi me të
dhënat e marra nga analiza në këtë drejtim në kampionin e Elbasanit
Nga egzaminimet e bëra dhe të dhënat që u morën nga pyetësorët kemi bërë ndarjen e
kampionit në grup kontrolli dhe grup analize. Në grupin e parë kemi përfshirë të
gjithë ata që rezultuan pa probleme në nivelet e profilit lipidik (kontrolli). Grupi i
analizës (rastet) përbëhet nga 292 individë nga të cilët 30.9% femra dhe 69.1%
meshkuj. Të gjithë individët u analizuan për nivelet e profilit lipidik me të njëjtën
metodë pune. Nga egzaminimet na rezultoi se 54.4% e kampionit vuante nga
sëmundja e diabetit, 20.9% kishin histori familjare në lidhje me dislipideminë, 58.5%
kishin zakonin e duhanpirjes, ku 5% ishin femra, 33.4% konsumonin alkol dhe 41.7%
vuanin nga hipertensioni. BMI u përcaktua për çdo pacient në bazë të peshës trupore
dhe gjatësisë. Nga rezultatet kemi: 36.6% ishin mbipeshë, 5.8% ishin obezë (WHO
2000).
Gjithashtu duke bërë krahasimin midis dy kampionëve përfaqësues të dy
qyteteve (Elbasani dhe Tirana) dhe të zonave përreth tyre shohim se kemi
respektivisht: konsumues alkoli janë 56% dhe 33.4%; obezë 8.1% dhe 5.8%;

MSc. Mimoza Kuçi

56

Prof.Dr. Tefta Rexha

PREVALENCA E TRIGLICERIDEVE TË LARTA NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE NË NJË KAMPION
POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT

mbipeshë 57% dhe 36.6%; diabetikë 59% dhe 54.4%; hipertensiv 50.8% dhe 41.7%.
Kemi bërë krahasimin midis kampioneve të dy qyteteve duke u bazuar në të dhënat e
marra nga pyetësorët dhe rezultatet e përftuara nga egzaminimet laboratorike.
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Grafiku 3.12 Shpërndarja e faktorëve të riskut midis dy qyteteve

Siç shikohet dhe nga grafiku 3.12, numri i individëve alkolistë, mbipeshë dhe obezë
është më i rritur në qytetin e Elbasanit krahasuar me Tiranën (mendojmë se si shkak
kryesor është papunësia e lartë e qytetit të Elbasanit). Numri i diabetikëve midis dy
qyteteve mbetet pak a shumë njësoj dhe numri i individëve hipertensivë rezulton më i
lartë në kampionin e qytetit të Tiranës krahasuar me atë të Elbasanit.
3.5.1 Shoqërimi i niveleve të larta të triglicerideve dhe e profilit lipidik me zakonin e
pirjes së duhanit dhe konsumimit të alkoolit
Duhanpirja vlerësohet si shkaku kryesor i sëmundjeve kardiovaskulare (WHO 2009).
Mendohet se 10% e këtyre sëmundjeve shkaktohen nga zakoni i duhanpirjes.
Raportohen gati 1 billion duhanpirës kudo në botë. Personat duhanpirës kanë një risk
për një profil lipidik më të lartë, krahasuar me ata që nuk pijnë duhan. Kështu ata
karakterizohen nga një nivel i lartë i formacioneve VLDL; nivele të ulta të HDL-2;
nivel të lartë të triglicerideve dhe nivele më të ulta të apoproteinës A1, krahasuar me
ata që nuk pijnë duhan. (McGill HCJ. et al, 1997; JAMA 1984;Grundy SM. et al,
2004). Ka të dhëna, (Graham I. et al, 2007) se personat që pijnë duhan karakterizohen
nga nivele të larta të formacioneve LDL të oksiduara, që nga ana e tyre nxisin
atherogjenezën. Po ashtu edhe konsumimi i alkoolit ndikon në rritjen e riskut për
atherosklerozën si dhe në uljen e nivelit të HDL kolesterolit dhe rritjen e niveleve të
triglicerideve dhe kolesterolit të përgjithshëm. Ne tentuam të shohim shoqërimin
midis nivele të larta të triglicerideve dhe kolesterolit total dhe përdorimit të duhanit te
kampioni i Tiranës. Na rezultoi vlera e χ2=26.874 me nivel të sinjifikancës p< 0.05.
Po ashtu dhe nga krahasimi i niveleve të profilit lipidik midis dy grupeve duhanpirës
dhe joduhanpirës, rezultoi se grupi i duhanpirësve karakterizohet nga nivele më të
larta të triglicerideve dhe të kolesterolit të përgjithshëm (195±87.4; 266±101.3) dhe
nivele më të ulura të HDL kolesterolit (39±11.2). Mendojmë se ndryshimi i
prevalencave të duhanpirjes midis studimit tonë (58.5%), CHECK (24.3%) dhe
studimit të një kampioni të popullsisë greke (45.4%), vjen si rezultat se, në studimin e
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popullsisë italiane nuk është përfshirë grupmosha 25-34 vjeç e cila ka dhe
prevalencën më të lartë të duhanpirjes (31.4%) (E.Tragni. et al, 2012), si dhe në të dy
shtetet si Itali dhe Greqi (Gikas A. et al, 2016) zakoni i duhanpirjes është ulur si
rezultat i fushatave edukative për ndalimin e duhanpirjes në ambiente publike.
Ne tentuam të shikojmë shoqërimin e konsumimit të alkoolit me nivelet e profilit
lipidik. Nga përllogaritjet rezultoi vlera e χ2=61.232 (p=0.000) me nivel të
sinjifikancës p<0.001. Midis këtyre dy variblave ka një shoqërim të shprehur.
Përdorimi i alkoolit në një sasi të konsiderueshme mund të ndikojë në rritjen e
niveleve të profilit lipidik, dhe në uljen e nivelit të HDL kolesterolit. Si në kampionin
e Tiranës ashtu dhe në atë të Elbasanit nuk rezultoi të kishte përqindje të
konsiderueshme të femrave përdoruese të alkoolit.
3.5.2

Shoqërimi midis hipertensionit dhe profilit lipidik

Hipertensioni luan rolin e një faktori risku kryesor në vdekshmërinë kardiovaskulare
duke shkaktuar më shumë se gati 7 million vdekje kardiovaskulare në mbarë botën
(E.Tragni. et al, 2012). Në kampionin e qytetit të Tiranës rezultoi të kishim 41.7%
(122) e individëve me hipertension. Disa nga këta individë ndiqeshin rregullisht nga
mjeku. Në kampionin e Tiranës me hipertension mbizotëronte grupmosha 46-55 vjeç
(24.7%). Prevalenca globale për hipertensionin është reth 40% (E.Tragni. et al, 2012).
Në studimin tonë krahasuar me studimin e popullsisë italiane CHECK, si dhe atë
greke (Saranikos Study, Gikas A, et al 2016) prevalenca e hipertensionit është
respektivisht 41.7%/51.8%/27.2%), meshkujt kishin prevalencën më të lartë krahasuar
me femrat në të dy studimet, ndryshe nga ai i popullsisë greke ku femrat kishin
prevalencë më të lartë se meshkujt (66.4% M vs 33.6% F; 54.1% M vs 49.5% F;
26.2%M vs 28.2% F). Nga të dhënat e marra kemi bërë analizimin e pacientëve me
hipertension në varësi të vlerave të profilit lipidik duke pasur parasysh, vlerat kufi të
riskut për sëmundjet koronare të zëmrës dhe ato kardiovaskulare:
Tabela 3.7 Shpërndarja e prevalencës së kampionit të Tiranës sipas niveleve të profilit lipidik
shoqëruar me praninë e hipertensionit
Prania e hipertensionit
Nr.

Vlera mesatare

Prevalenca

± Dev.St

%

Vlera p

Kolesteroli përgj > 200 mg/dl

128

213±112

41.5

<001

HDL kolesteroli < 40 mg/dl

32

42±18

27.9

<0.05

LDL kolesteroli >160 mg/dl

91

138±45

34.1

<001

Trigliceridet > 150 mg/dl

119

164±101

39.9

<005

Glicemia> 120 mg/dl

137

182±93

46.8

<001

Kolesteroli/HDL CRI-I (< 4)

5.0

LDL/HDL CRI-II (< 3)

3.2
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Nga tabela 3.7 shikojmë se prevalencë më të lartë në pacientët me hipertension e kanë
individët që vuajnë nga sëmundja e diabetit (46.8%), më pas vinë pacientët me nivel
të lartë të kolesterolit (41.5%). Prevalenca e hipertrigliceridemisë është më e ulët
krahasuar me kampionin e Elbasanit, ku ky grup zinte vendin e parë. Prevalenca e
diabetit në individët me hipertension në kampionin e Tiranës krahasuar me rezultatet e
kampionit të Elbasanit, rezultoi të ishte më e lartë.
Hipertensioni është një faktor risku për sëmundjet koronare të zemrës,
trombozat dhe ato kardiovaskulare, por njëkohësisht luan rolin e një nxitësi për t’iu
nënshtruar kontrollove mjekësore. Kështu duke u shtuar numri i individëve të cilët
kryejnë egzaminimet mjekësore, shtohet dhe numri i diagnostikimeve për sëmundje të
ndryshme, përfshirë këtu edhe sëmundjen e diabetit, apo hiperkolesterolemisë dhe
hipertrigliceridemisë. Prevalenca e diabetit ishte më e lartë në meshkuj 66% sesa në
femra 34% (p<0.01). Këtu shohim se midis hipertensionit dhe diabetit ka një lidhje
shumë të shprehur pasi niveli i sinjifikancës midis këtyre dy variablave është p=0.002
që është shumë më e vogël se p<0.05.
Sipas studimeve të bëra në Q.S.U. ―Nënë Tereza‖, ku u morën në studim 1080
pacientë të hospitalizuar në këtë spital rezultoi kjo prevalence: 60% ishin me
hipertension, dislipidemia 38%, 13.7% me diabet, 2/3 e tyre kishin më shumë se dy
faktorë risku (Kamberi A. et al, 2006). Shohim se prevalenca e individëve me
hipertension dhe hipertrigliceridemi është 39.9% krahasuar me 39.3% në studimin e
Q.S.U.T. Duke u bazuar në këto rezultate arrijmë në përfundimin se prevalenca e lartë
e hipertensionit dhe yndyrave të larta ka ardhur duke u rritur nga viti 2006 deri në
2015. Prandaj duhet të jemi të kujdeshëm ndaj pranisë së hipertensionit dhe efekteve
sekondare që mund të shkaktojë ky faktor risku.
Gjithashtu ne kemi llogaritur edhe faktorët e riskut si CRI-I (5.0) dhe CRI-II
(3.2) dhe mund të themi se individët me hipertension kanë vlera më të larta të këtyre
treguesve të riskut kardiovaskular, si rrjedhim themi se janë më të riksuar ndaj
sëmundjeve koronare të zemrës, trombozave, etj.
3.5.3 Shoqërimi i nivelit të kolesterolit të përgjithshëm me nivelin e LDL kolesterolit
Duke u nisur nga fakti se prevalenca e hiperkolesterolemisë na rezultoi më e lartë në
kampionin e Tiranës krahasuar me atë të Elbasanit, kemi bërë një përpjekje për të parë
shkallën e shoqërimit të nivelit të kolesterolit total me nivelin e LDL kolesterolit.
Duke u bazuar tek të dhënat e përftuara ne kemi provuar të shikojmë lidhjen midis
tyre. Nga studime të ndryshme (Uffe Ranvskov, 1998, Rosouw JE, 1990; Yla
Herttuala, 1989; Henricksen T, 1979) dimë që vlera të larta të kolesterolit total
shoqërohen me vlera të rritura të LDL kolesterolit. Kështu ne ndërtuam tabelën
kontigjente për këto dy variabla.
Tabela 3.8 Lidhja midis nivelit të kolesterolit të përgjithshëm dhe nivelit të LDL kolesterolit
Niveli i LDL_kol
Niveli Kolesterolit

Normal

I lartë

Shumë i
lartë

Total

66

5

0

71

Normal
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I lartë

30

90

7

127

Shumë i lartë

22

46

26

94

118

141

33

292

Total

Nga tabela duket qartë se midis dy variablave në studim ka një asociacion të shprehur
pasi vlera e χ2= 121.624, vlera e nivelit të sinjifikancës është p= 0.000 që është më e
vogël se p=0.01 dhe shumë e vogël se p=0.05. Në kampionin tonë prevalenca e
rasteve me nivele të kolesterolit mbi 200 mg/dl dhe LDL kolesterolit mbi 160 mg/dl
është 42.2%. Hiperkolesterolemia në studimin tonë është në vlera të përafërta me
studime të tjera si në Greqi (24%) (Gikas A, et al. 2016) ashtu dhe në Itali (55.6%)
(CHECK, 2006). Ashtu si dhe në studime të tjera, edhe në studimin e Philip Barter në
2007 apo dhe studimin e Goldstein në 1997, tregohet se nivele të rritura të kolesterolit
total shoqërohen me nivele të rritura të LDL kolesterolit, dhe këto drejtojnë drejt
atherosklerozës. Vlera e kënaqshme për LDL kolesterolin për të qenë të mbrojtur nga
sëmundjet kardiovaskulare është më e vogël se 100 mg/dl (Karalis DG, 2009).
3.5.4

Shoqërimi midis nivelit të profilit lipidik dhe gjinisë

Siç e kemi thënë edhe në analizimin e kampionit të Elbasanit Eggen et al, 1965 arriti
në konkluzionin se pllakëzat atherosklerotike te femrat janë më pak të kalcifikuara
sesa te meshkujt. Gjithashtu një studim intravaskular me ultratinguj i kryer nga
Rashed, et al tregoi se ekzistonte një trend drejt një proporcioni më të madh të
pllakëzave aterosklerotike në meshkuj krahasuar me femrat (47% vs 33%, p=0.06).
Kështu ne tentuam të shikojmë ndikimin e prevelancës së lartë të triglicerideve midis
meshkujve dhe femrave (Ulmer H, 2004; Lemer DJ, 1986, Razavian SM, 1994). Sipas
National Heart, Lung, and Blood Institute në 1980 femrat karakterizohen nga nivele
më të rritura të HDL kolesterolit se meshkujt gati 10 mg/dl. Duke u bazuar në të
dhënat e kampionit të marrë në studim ne analizuam nivelin e HDL kolesterolit sipas
gjinive. Na rezultoi se 31.8% e meshkujve kishin vlera të ulura të HDL, 37.3% kishin
vlera normale (>40 mg/dl) të HDL kolesterolit. Nga femrat rezultoi që 22 të kishin
nivel të ulët të HDL, 68 të kishin vlera normale. Nga këto të dhëna shihet qartë që
femrat karakterizohen nga vlera më të rritura të HDL-së se meshkujt, gjë që
konfirmohet dhe nga shumë studime të tjera (Vera Bittner, 2005;European Heart
Journal 2006).
Tabela 3.9 Lidhja midis gjinisë dhe HDL kolesterolit
Gjinia

Niveli
HDL_kol

Ulët
I lartë

Total
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1. Mashkull

2. Femër

93

22

115

109

68

177

202

90

292
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Gjithashtu nga egzaminimet kemi tentuar të shohim lidhjen midis niveleve të
larta të triglicerideve dhe të kolesterolit me gjininë dhe rezultoi se hiperkolesterolemia
(43.7%) është më e lartë në kampionin e Tiranës karhasuar me atë të Elbasanit
(41.8%). Meshkujt kanë prevalencë më të lartë të hiperkolesterolemisë dhe
hipertrigliceridemisë sesa femrat. Prevalenca e diabetit ishte më e lartë në meshkuj
66% sesa në femra 34% (p<0.001). Nga studime të ndryshme dihet se prania e diabetit
e rrit rrezikun e SKV 3 herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat (Rifai Nader, 1997). Kjo
nënkupton që një femër diabetike në moshën 40 vjeçare e cila pi duhan dhe ka nivel të
kolesterolit mbi 300 mg/dl në qoftë se nuk mjekohet e ka riskun 5% ndaj vdekjes KV,
apo një mashkull diabetik 50 vjeçar me nivel të kolesterolit mbi 280 mg/dl rreziku do
të ishte gati 10% më i lartë. Sipas SCORE rreziku 5% e sipër konsiderohet rrezik i
madh, rreziku 1 – 4% konsiderohet i ndërmjetëm dhe rreziku më i vogël se 1%
konsiderohet i vogël. Individët që paraqesin rrezik të madh, d.m.th 5% e sipër SCORE
duhen trajtuar për të penguar zhvillimin e SKV dhe vdekjen e parakohshme.
Hiperkolesterolemia në studimin tonë është më prevalente te meshkujt sesa te femrat
(27.3% vs 16.4%). Bazuar në studime të ndryshme hipertensioni dhe
hiperkolesterolemia janë më prevalente te meshkujt sesa te femrat (Rifai N, 2001;
Kamberi A. et al, 2006). Sipas National Heart, Lung, and Blood Institute në 1980
femrat karakterizohen nga nivele më të rritura të HDL kolesterolit se meshkujt gati 10
mg/dl. Gjithashtu po nga studime të ndryshme (Schaeferm EJ. et al, 1994; Natarajan
S. et al, 2003) del se femrat e moshës premenopauzale janë më të mbrojtura nga
sëmundjet kardiovaskulare se femrat e moshës postmenopauzale (Sacks FM, 1994;
Gosland IF. et al 1997; Van Stiphout WA, 1987). Femrat në moshën riprodhuese apo
premenopauzale kanë nivele të larta të Estrogenit i cili ndihmon në mbajtjen e vlerave
të rritura të HDL kolesterolit dhe vlerave më të ulura të LDL kolesterolit (Greenlund
KJ. et al, 1997; Foulon T. et al, 2001). Dihet se femrat në moshën postmenopauzale
karakterizohen nga nivele të rritura të kolesterolit total. Në kampionin e Tiranës
kishim më shumë femra (të grupmoshës 56-70 vjeç (postmenopauzale) (62%) dhe
shumë më pak të grupmoshës riprodhuese dhe premenopauzale. Prandaj dhe nuk
tentuam të analizonim ndryshimin e parametrave të profilit lipidik në femrat e
moshës riprodhuese dhe premenopauzale dhe atyre postmenopauzale.
3.6 Krahasimi midis kampioneve të dy qyteteve Elbasanit dhe Tiranës
Duke u bazuar në të dhënat sociodemografike dhe shëndetësore të përftuara nga
analiza e të dy kampioneve, jemi përpjekur të bëjmë krahasimin midis tyre. Nga të
dhënat shohim se rezulton e njëjta përqindje midis femrave dhe meshkujve të
paraqitur për egzaminime mjekësore në të dy kampionët (36% vs 64%). Sipas
vendbanimit shikojmë se në kampionin e Tiranës ashtu si në atë të Elbasanit kemi më
shumë banorë të zonave rurale (56.8% vs 54.9%) sesa urbane (43.2% vs 45.1%).
Duke parë të dy kampionet shohim se në kampionin eTiranës kemi prevalencë më të
lartë të individëve që kanë zakonin e duhanpirjes (58.5% vs 46%). Në kampionin e
Tiranës kemi 5% femra duhanpirëse, ndërsa në kampionin e Elbasanit numri i
femrave duhanpirëse ishte shumë i vogël, gati i papërfillshëm. Duke krahasuar
faktorët e tjerë të riskut shohim se prevalenca e personave që vuanin nga sëmundja e
diabetit apo hipertensionit ishte më e lartë në kampionin e Elbasanit krahasuar me
kampionin e Tiranës (59% vs 54.4% dhe 50.8% vs 41.7%). Shohim një ndryshim
sinjifikant midis prevalencave të individëve konsumues alkooli midis dy kampioneve
Elbasan dhe Tiranë (56% vs 33.4%). Mendojmë se kjo rritje e prevalencës së
përdoruesve të alkoolit në qytetin e Elbasanit ka si shkak numrin më të madh të
papunësisë që karakterizon këtë qytet krahasuar me Tiranën. Gjithashtu një rritje
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shohim dhe në individët me histori familjare për sëmundjet koronare dhe
dislipideminë për të dy kampionet respektivisht Elbasanit dhe Tiranës (24% vs
20.9%).
Në grafikun 3.13 kemi paraqitur krahasimin midis kampioneve të dy qyteteve,
bazuar në faktorët e riskut si: hiperkolesterolemia, hipertrigliceridemia, etj. Sipas
studimit të bërë në popullsinë italiane më 2012 (CHECK), del se prevalenca e
hiperkolesterolemisë është 55.6% dhe hipertrigliceridemisë 20.8%, ndërsa në
kampionet tona të Elbasanit dhe Tiranës janë respektivisht 41.8% me 43.7% dhe
45.1% me 40.1%.
60
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Grafiku 3.13 Krahasimi i dy kampioneve sipas prevalencave të faktorëve të riskut

Siç shikojmë kemi një rritje të prevalencës së hipertrigliceridemisë dhe një ulje të
lehtë të prevalencës së hiperkolesterolemisë. Nga krahasimi i dy studimeve rezulton
se prevalenva e obezitetit paraqitet më e lartë në studimin CHECK 17.4%, krahasuar
me studimin tonë në Elbasan dhe Tiranë 8.1% vs 5.8%. Ndryshim na rezulton edhe
lidhur me prevalencën e mbipeshës: CHECK 32%, ndërsa Elbasani dhe Tirana kanë
përkatësisht prevalencat 57% dhe 36.6%. Prevalencën më të lartë të mbipeshës në
studimin tonë e kanë meshkujt (23% M vs 13% F), ndërsa sipas CHECK, e kanë
femrat (16.0% M vs 18.8% F).
3.7 Shpërndarja e kampionit të zgjeruar (Tiranë, Elbasan) sipas kushteve
shëndetësore dhe sociodemografike
Në këtë studim kemi një kampion prej 1000 individësh, nga të cilët 600 janë nga
rrethi i Elbasanit dhe 400 janë nga rrethi i Tiranës dhe rrethinat. Ndërsa më lart kemi
marrë në analizë kampionet e dy qyteteve veçmas, tani do të analizojmë kampionin
prej 1000 individësh si një i tërë. Në tabelën 3.10 janë paraqitur karakteristikat e
grupit të analizës të marrë në studim të përbërë prej 778 individësh.
Siç shikohet nga tabela, 62.9% e grupit të analizës përbëhet nga meshkujt dhe 37.1%
e përbëjnë femrat. Është paraqitur ndarja në grupmosha ku vihet re se numrin më të
madh të pacientëve e ka grupmosha e dytë 45-55 vjeç (42.5%). Është kjo grupmoshë e
cila po preket gjithnjë e më tepër nga sëmundjet koronare të zemrës, infarktet dhe
trombozat.
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Tabela 3.10 Karakteristikat e përgjithshme të grupit të analizës.
Variabli

Numri

Përqindja
%

Kampioni (grup analize n=778)
Meshkuj
Femra

490
288

62.9
37.1

206
331
241

26.4
42.5
31.2

340
438

43.7
56.3

52
246
422
58

6.6
31.7
54.3
7.4

395
383

50.7
49.3

369
409

47.4
52.6

370
408

47.4
52.6

446
332

57.3
42.7

224
554

28.7
71.3

Grupmosha
25-44 vjeç
45-55 vjeç
56-70 vjeç
Vendbanimi
Urban
Rural
Indeksi i Masës Trupore (BMI)
Nënpeshë
Normal
Mbipeshë
Obezë
Zakoni i pirjes së duhanit
Po
Jo
Prania e hipertensionit
Po
Jo
Konsumimi i alkolit
Po
Jo
Prania e diabetit
Po
Jo
Hist. familj. për SKV dhe
dislipideminë
Po
Jo

Nga rezultatet sipas BMI-së kemi: 31.7% kishin peshë normale, 54.3% ishin
mbipeshë dhe 7.4% ishin obezë. Prevalenca e hipertensionit ishte 47.4% krahasuar me
individët pa hipertension 52.6%. Nga të dhënat e tabelës shohim se prevalenca e
individëve që vuajnë nga sëmundja e diabetit ishte 57.3%. Prevalenca e personave me
histori familiare për sëmundjet koronare dhe dislipideminë ishte 28.7%, dhe atyre pa
HF ishte 71.3%. Siç shikojmë dhe nga tabela 3.10 prevalenca e faktorëve të riskut në
kampionin tonë: si prania e diabetit, zakoni i përdorimit të duhanit dhe konsumimi i
alkoolit janë të larta. Rezultatet tona përputhen me ato të studimeve në vende të
ndryshme si p.sh. Cordial Study ku u morën në studim 1215 individë. Ky studim
përshkruan një prevalencë të lartë të faktorëve të riskut kardiovaskular si: prevalenca
e hipertensionit ishte 57.5%, dislipidemisë 54.7%, duhanpirjes 53.7% dhe diabetit
53.8%.
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Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit
Nga të dhënat e marra nga pyetësori rezultoi se në kampionin (grafiku 3.14) tonë total
prej 1000 individësh, 55.8% jetonin në zonat rurale dhe 44.2% jetonin në zonat
urbane.

44.20%

Urbane
Rurale

55.80%

Grafiku 3.14 Shpërndarja e kampionit sipas vendbanimit

Spitali i Elbasanit është një spital rajonal dhe si i tillë ka një numër të madh
pacientësh jo vetëm nga qyteti dhe nga fshatrat përreth tij, por në këtë spital vijnë
pacientë nga qyteti i Peqinit, Librazhdit dhe fshatrat përreth tyre por madje dhe nga
qytetet afër tij. Po ashtu dhe në qytetin e Tiranës ka shumë pacientë që vijnë nga zonat
përreth qytetit, të cilët janë të ardhur nga zona të ndryshme të vendit tonë.
Shpërndarja e kampionit sipas grupmoshave
Nga të dhënat e marra nga formularët kemi bërë grupimin e kampionit sipas moshave
dhe rezultoi të kemi shpërndarjen sipas grupmoshave si më poshtë:
Siç shikohet nga grafiku 3.15 ndarja sipas grupmoshave rezultoi të ishte :
grup mosha 46-55 vjeç ka numrin më të madh të individëve (422) dhe pas saj vjen
grupmosha 56-70 vjeç me 328 ku më shumë janë meshkuj sesa femra në të dy
grupmoshat. Mendojmë se individët e grupmoshës së dytë kryejnë më shpesh
kontrolle sesa grupmosha e parë, gjë që shpjegon dhe numrin më të madh të
individëve të kësaj grupmoshe. Në këtë grupmoshë po hasen më shpesh rastet e
sëmundjeve koronare të zemrës, infakteve si dhe trombozave. Meshkujt janë më të
shumtë në numër se femrat në kampionin e marrë në studim.
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Grafiku 3.15. Shpërndarja e kampionit sipas grupmoshave

Shpërndarja e kampionit total sipas zakonit të duhanpirjes dhe konsumimit të alkoolit
Duke iu referuar tashmë kampionit total prej 1000 individësh përsa i përket
duhanpirjes gati 39.5% deklaruan se ishin përdorues të rregullt të duhanit, vetëm 2% e
përdornin me raste (një ose dy cigare në javë). Në kampionin tonë ne mblodhëm të
dhëna edhe për konsumimin e alkolit nga ku rezultoi se 370 individë përdornin alkol
(mbi 30gr) çdo ditë dhe 2.6 % një ose dy herë në javë. Në grafikun 3.16 kemi
paraqitur shpërndarjen e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe të konsumimit të
alkoolit. Në kampionin e marrë studim meshkujt zinin vendin kryesor si përdorues të
duhanit ashtu edhe të konsumimit të alkolit. Prevalenca e zakonit të duhanpirjes ishte
39.5% dhe prevalenca e konsumimit të alkolit ishte 37%.
70
60
50
40
30

Po

20

Jo

10
0
Duahnpirës
Alkoolistë

Grafiku. 3.16 Shpërndarja e kampionit sipas zakonit të duhanpirjes dhe përdorimit të
alkoolit
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3.8 Shpërndarja e kampionit sipas niveleve të profilit lipidik
Nga egzaminimet e bëra dhe të dhënat që u morën nga pyetësorët kemi bërë ndarjen e
kampionit total (1000) në grup kontrolli dhe grup analize (778), siç e kemi treguar më
sipër në tabelën 3.10. Në grupin e parë kemi përfshirë të gjithë ata që rezultuan pa
probleme në nivelet e profilit lipidik (kontrolli) dhe në grupin e analizës (rastet).
44.6
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36.9
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42.3
37
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Grafiku 3.17 Shpërndarja e kampionit total sipas faktorëve të riskut.

Grupi i analizës përbëhet nga 778 pacientë nga të cilët 41.8% femra dhe 58.2%
meshkuj. Të gjithë individët u analizuan për nivelet e profilit lipidik me të njëjtën
metodë pune.
Nga egzaminimet e kampionit total prej 1000 individësh na rezultoi se 44.6% e
kampionit vuante nga sëmundja e diabetit, 28.7% kishin histori familjare në lidhje me
sëmundjet koronare, ose me dislipideminë, 39.5% kishin zakonin e duhanpirjes, 37%
konsumonin alkol dhe 36.9% vuanin nga hipertensioni. BMI u përcaktua për çdo
pacient në bazë të peshës trupore dhe gjatësisë. Nga rezultatet kemi: 54.3% ishin
mbipeshë, 7.4% ishin obezë (WHO 2000).
3.8.1 Shoqërimi i niveleve të larta të triglicerideve dhe i profilit lipidik me zakonin e
pirjes së duhanit
Duhanpirja konsiderohet si një faktor risku i rëndësishëm për sëmundjet koronare që
mund të çojë drejt infarktit të zemrës dhe të trurit (Mokdad AH. et al ,2004). Duke
parë se sa i përhapur është zakoni i duhanpirjes edhe ne në studimin tonë krahasuam
të dhënat midis personave që e kishin zakonin e duhanpirjes dhe atyre që nuk e kishin
këtë zakon. Nga rezultatet e përftuara nga përpunimi i të dhënave në kampionin total
rezultoi se 39.5% kishin zakonin e duhanpirjes. Për të parë lidhjen midis niveleve të
larta të triglicerideve dhe duhanpirjes përcaktuam vlerën e χ2=68.123 me nivelin e
sinjifikancës p<0.01 e cila. Kjo na tregon se midis këtyre dy variablave ka një
shoqërim të shprehur. Sipas Mc Gill. (1997) duhanpirja ndikon në rritjen e niveleve të
triglicerideve dhe kolesterolit të përgjithshëm. Dhe në kampionin tonë nga krahasimi i
dy grupeve duhanpirës dhe jo duhanpirës rezultoi që kemi një sinjifikancë të shprehur
midis niveleve të rritura të TG (225±114.2 mg/dl, p<0.01) shoqëruar me vlera të ulura
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të HDL kolesterolit (39.5±4.7 mg/dl, p<0.00). Ndryshe nga studime të tjera (Graham
I. et al, 2007) sipas të cilave duhanpirja nxit rritjen e niveleve të LDL kolesterolit në
kampionin tonë nuk na rezultoi të kishte sinjifikancë midis niveleve të rritura të LDL
kolesterolit dhe duhanpirjes (χ2= 9.342 p=0.055). Krahasuar me nivelet e prevalencës
sipas British Hyperlipidemia Association (1988) për diagnostikimin e hiperlipidemisë
në grupin e duhanpirësve, në studimin tonë rezultoi: prevalenca e
hiperkolesterolemisë 34.1% (25.6%), hipertrigliceridemia 38.8% (24.5%) dhe HDL
kolesteroli më i ulët 32.7% (37.4%). Siç shikohet në këtë studimin prevalenca e
triglicerideve të larta shoqëruar me HDL < 40 mg/dl është më e lartë krahasuar me
studimin e përmendur më sipër.
250
200

mg/dl

150
100

Duhanpires

50

Jo duhanpires

0

Grafiku 3.18 Profili lipidik si dhe faktorët atherogjenikë në grupet e duhanpirësve dhe jo
duhanpirësve

Në këtë studim del se prevalenca lartë e triglicerideve, kolesterolit të përgjithshëm
dhe HDL kolesterolit nën 40 mg/dl janë më të larta te grupi i duhanpirësve krahasuar
me grupin e joduhanpirësve. Siç del edhe në artikuj të tjerë (Bruckert et al, 2005;
Lloyed et al, 1999) duhanpirja ndikon në nivele të larta të triglicerideve në gjak > 150
mg/dl si dhe në nivele të ulura të HDL kolesterolit < 40 mg/dl. Sipas Bruckert 2005,
edhe duhanpirja pasive ndikon në uljen e niveleve të HDL kolesterolit. Metabolizmi i
HDL është një proçes kompleks, dhe në të marrin pjesë shumë enzima dhe proteina, të
cilat ndikohen nga proçesi i duhanpirjes.
3.8.2 Shoqërimi i niveleve të profilit lipidik dhe konsumimit të alkoolit
Studime të shumta theksojnë lidhjen midis konsumimit të alkoolit dhe rritjes së riskut
për sëmundjet koronare të zemrës dhe ato kardiovaskulare Corrao, et al 2000,
Reynold et al, 2003. Dihet se sasi të moderuara (20 gr alkool në ditë) alkooli nuk
ndikojnë në rritjen e riskut për CHD, përkundrazi ulin këtë risk ndaj sëmundjeve të
zemrës, krahasuar me ata që nuk konsumojnë fare alkool (Corrao et al, 2000). Sasi të
shumta alkooli (> 30 gr në ditë) rrisin ndjeshëm rrezikun për ndodhinë e infarkteve,
trombozave, sëmundjeve kardiovaskulare. Kështu në studimin tonë në analizën e
kampionit total rezultoi që 37% konsumonin rregullisht alkool (≥ 30 gr alkool në
ditë), ndërsa 2.6% konsumonin me raste.
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Për të parë sesi ndikon alkooli në nivelet e profilit lipidik ne përdorëm testin
ANOVA ku si variable të pavaruar morëm përdorimin e alkoolit dhe si variable të
varur morëm nivelet e triglicerideve. Siç e shikojmë dhe nga grafiku individët që
konsumonin shumë alkool karakterizohen nga vlera të larta të triglicerideve dhe
individët që konsumojnë alkool ndonjëherë (më pak se 30 gr) kanë nivele më të ulura
të triglicerideve. Nga grafiku shihet se personat që nuk kanë përdorur asnjëherë alkool
mund të kenë nivele më të larta të triglicerideve krahasuar me ata që përdorin me raste
alkool. Nga rezultatet e marra nga përdorimi i analizës ANOVA kemi vlera e F=
5.403 df=2 dhe p=0.005. Mund të themi se midis konsumimit të alkolit dhe nivelit të
triglicerideve kemi një korrelim të shprehur.

Grafiku 3.19 Shoqërimi i nivelit të triglicerideve dhe alkoolit

Nga rezultatet e përftuara në kampionin e marrë në studim mund të themi se
konsumimi i alkoolit me mbi 30 gr çdo ditë do të çojë në rritjen e niveleve të
kolesterolit të përgjithshëm, të LDL kolesterolit (p=0.018). Ka studime të tjera në botë
ku midis niveleve të profilit lipidik dhe konsumimit të alkoolit nuk ka pasur korrelim
si (Marmot 1984; Rimm et al. 1999). Për nivelin e HDL kolesterolit korrelimi ishte
shumë i shprehur ku F=8.375, df=2 dhe p=0.000, konsumimi i alkoolit çon në uljen e
niveleve të HDL koleterolit.
Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve sipas rrezikut që
paraqesin ndaj sëmundjeve kardiovaskulare në grupin e rasteve të marrë në studim
Duke u bazuar në National Health and Nutrition Examination Survey III (1988-1994)
kemi këto vlera si kufi ndaj riskut për sëmundjet kardiovaskulare:




150 – 199 mg/dl
200- 499 mg/dl
> 500 mg/dl

kufiri i sipërm
nivele të larta
shumë të larta

Në grupin e analizës nga përpunimi i mëtejshëm i të dhënave kemi këto rezultate:
39.2% shoqëroheshin me dislipidemi (një nga parametrat e profilit lipidik është
jashtë vlerave normale), 34.1% vuanin nga hiperkolesterolemia (niveli i
kolesterolit total > 200 mg/dl), 29.3% me nivele të HDL kolesterolit < 40 mg/dl,
25% me dy ose më shumë faktorë risku. Bazuar në nivelet e triglicerideve kemi
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bërë klasifikimin e mëposhtëm të grupit me dislipidemi të kampionit total në këto
nëngrupe (NCEP):





Grupi I
Grupi II
Grupi III
Grupi IV

me nivele normale
me nivele të rritura
me nivele shumë të rritura
me nivele kritike për SKV

(< 150 mg/dl)
(150 – 199 mg/dl)
(200 - 499 mg/dl)
( ≥ 500 mg/dl)

Nga këta individë 132 bëjnë pjesë në grupin e I, pra kanë nivele normale të
triglicerideve, por kanë një nga parametrat e profilit lipidik jashtë vlerave normale.
32% bëjnë pjesë në grupin e II, pra kanë nivele të rritura të triglicerideve që do të
thotë që duhet të tregohen të kujdeshëm ndaj nivelit të yndyrave në gjak. Personat që
janë në risk të lartë ndaj atherosklerozës dhe SKV, përkatësisht 20.7% dhe 9.4% i
përkasin grupit të III dhe grupit IV.
Tabela 3.11 Shpërndarja e grupit sipas nivelit të triglicerideve
Nivele të Triglicerideve ( Vlera normale < 150 mg/dl)
Frekuenca
numerike

Frekuenca

Frekuenca
kumulative

%
Grupi

I

132

33.6

33.6%

Grupi

II

142

36.3

69.9%

Grupi

III

81

20.7

90.6%

Grupi

IV

37

9.4

100%

392

100

Total

Nga 36.3 % e individëve që kishin nivele të triglicerideve nga 151-199 mg/dl vetëm
6.5% kishin nivelin e HDL kolesterolit më të vogël se 40 mg/dl, të tjerët e kishin mbi
40 mg/dl. Këta individë ishin përdorues duhani dhe i përkisnin grupmoshës 56-70
vjeç. Sipas studimeve të ndryshme vlera të larta të triglicerideve prezente në gjak
rritin riskun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare (Graham I. et al,2007; Karalis
DG,2009; Mokdad AH. et al 2004). Grupi i tretë që përbënte 20.7% të kampionit
kishte individë të grupmoshës 25-45 vjeç, konsumues të alkolit, diabetikë, duhanpirës.
Në grupin e katërt dhe më të riskuar ndaj sëmundjeve koronare dhe kardiovaskulare
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Grafiku 3.20 Shpërndarja e kampionit sipas niveleve të rritura të Triglicerideve

që përbënte 8% të kampionit dhe karakterizoheshin nga nivele të triglicerideve mbi
500 mg/dl dhe nivele të HDL kolesterolit nën 35 mg/dl futeshin personat që kishin
histori familjare me dislipideminë apo me hipertensionin. Dimë se trashëgimia
familjare është një faktor që luan rol të rëndësishëm në nivele të larta të yndyrave në
gjak (Glueck SJ. Et al. 1997). Duke qenë një faktor i pandryshueshëm dhe me shumë
ndikim, duhet të tregojmë kujdes ndaj dietës që përdorim, stilit të jetesës, faktorë që
ne mund ti kontrollojmë.
3.8.3 Shoqërimi midis niveleve të larta të triglicerideve dhe niveleve të ulura të HDL
kolesterolit
Studime të ndryshme theksojnë lidhjen midis niveleve të larta të triglicerideve dhe
atyre të ulura të HDL kolesterolit. Kështu në studimin tonë nga 388 individë që
rezultuan me nivele të rritura të triglicerideve, 124 individë karakterizoheshin nga
nivele të ulura të HDL kolesterolit nën 40 mg/dl. Hipertrigliceridemia rezulton në
21.6% të meshkujve dhe 17.2% të femrave. Dimë që HDL kolesteroli (Gordon DJ. et
al, 1989; Lewis GF, 2005;Van Exel E. et al, 2005) luan rol mbrojtës ndaj sëmundjeve
kardiovaskulare, atherosklerozës, goditjeve të trurit dhe të zemrës. Nga kjo del se
duhet të përpiqemi që vlerat e HDL kolesterolit të jenë sa më të larta, për të qenë të
mbrojtur ndaj këtyre sëmundjeve. Në tabelën 3.12 kemi paraqitur ndarjen e grupit me
hipertrigliceridemi shoqëruar me nivele të larta të larta të kolesterolit të përgjithshëm,
LDL kolesterolit, diabetit dhe nivele të ulura të HDL kolesterolit.
Tabela 3.12 Shpërndarja e kampionit sipas niveleve të profilit lipidik shoqëruar me nivele të
rritura të Triglicerideve
Nivele të rritura të Triglicerideve
Numri
individëve

i Vlera mesatare

Përqindja %

Vlera p

± S.Dev
Kolesteroli total

138

265±131

35.6

<0.01

HDL kolesteroli

124

39±7.8

31.9

<0.000
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LDL kolesteroli

127

144±36

32.7

<0.05

Diabeti

159

303±141

40.9

<0.01

Siç shikohet dhe nga tabela 3.12, në këtë kampion rezultoi: 35.6% me nivel të lartë të
triglicerideve dhe kolesterolit të përgjithshëm, 31.9% me nivel të lartë të triglicerideve
dhe të ulët të HDL kolesterolit, 40.9% me nivel të triglicerideve të larta dhe me
diabet. Midis niveleve të larta të triglicerideve dhe niveleve të ulura të HDLkolesterolit egziston një shoqërim i shprehur χ2= 53.670 (p=0.000). Me rritjen e
nivelit të triglicerideve kemi ulje të niveleve të HDL kolesterolit.
3.8.4 Shoqërimi midis hipertensionit dhe profilit lipidik
Në kampionin tonë rezultoi të kishim 55.5% e individëve me hipertension. Disa nga
këta individë ndiqeshin rregullisht nga mjeku dhe të tjerë nuk ishin të rregullt në
kontrollet e tyre ndaj hipertensionit. Nga të dhënat e marra kemi bërë analizimin e
pacientëve me hypertension në varësi të vlerave të profilit lipidik duke pasur
parasysh, vlerat kufi të riskut për sëmundjet koronare të zëmrës dhe ato
kardiovaskulare:
Tabela 3.13 Shpërndarja e prevalencës së kampionit sipas niveleve të profilit lipidik
shoqëruar me praninë e hipertensionit
Prania e hipertensionit
Prevalenca

Vlera mesatare ± Vlera p
S. Dev

%
Kolesteroli përgj > 200 mg/dl

41.8

251±113

<0.001

HDL kolesteroli < 40 mg/dl

29.4

39±7.8

<0.05

LDL kolesteroli >160 mg/dl

31.8

170±36

<0.01

Trigliceridet > 150 mg/dl

45.1

213±102

<0.05

Diabeti > 120 mg/dl

35

209±141

<0.001

Kolesteroli përgj/HDL
LDL/HDL

(< 4)

6.4

(< 3)

4.3

Nga tabela 3.13 shikojmë se prevalencë më të lartë në pacientët me hypertension e
kanë ata me nivel trigliceridesh më të lartë se 150 mg/dl, më pas vinë pacientët me
nivel të lartë të kolesterolit. Prevalenca e diabetit në studimin tonë, në të sëmurët me
hipertension rezultoi të ishte 35%. Ky rezultat i lartë vjen si rrjedhojë e faktit se
hipertensioni është një faktor risku për sëmundjet koronare të zemrës, trombozat dhe
ato kardiovaskulare, por njëkohësisht luan rolin e një nxitësi për tu kontrolluar te
mjeku. Prevalenca e diabetit ishte më e lartë në meshkuj 21% sesa në femra 14%
(p=0.003). Duke iu referuar studimit tonë ku numri i meshkujve është më i madh se i
femrave mund të themi se meshkujt shkojnë më shpesh se femrat për kontrolle
shëndetësore se femrat. Hipertrigliceridemia është më prevalente te meshkujt sesa te
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femrat. Po ashtu dhe hipertensioni dhe hiperkolesterolemia janë më prevalente te
meshkujt sesa te femrat (Rifai N, 2001; Kamberi A. et al, 2006). Sipas studimeve të
bëra në Q.S.U. ―Nënë Tereza‖ ku u morën në studim 1080 pacientë të hospitalizuar në
këtë spital rezultoi kjo prevalence: 60% ishin me hipertension, dislipidemia 38%
13.7% me diabet, 2/3 e tyre kishin më shumë se dy faktorë risku. Këtu shohim se
midis hipertensionit dhe diabetit ka një lidhje shumë të shprehur pasi kemi gjetur
vlerën e χ=12.503 df=1 dhe vlera e p=0.00 që është shumë më e vogël se p<0.05.
Shohim se prevalenca e individëve me hipertension dhe nivel të kolesterolit mbi 200
mg/dl është 41.8%, ndërsa prevalenca e hipertriglicerideve në të sëmurët me
hypertension është 45.1%. Në studimin e Q.S.U prevalenca e hipetrigliceridemisë
ishte 39.3% (Kamberi A. et al, 2006). Duke u bazuar në këto rezultate arrijmë në
përfundimin se prevalenca e hipertensionit ka ardhur duke u rritur nga viti 2006 deri
në 2015. Prandaj duhet të tregohet kujdes ndaj faktorëve të riskut të cilët janë të
modifikueshëm. Gjithashtu nga tabela kontigjente që kemi ndërtuar për të parë
asociacionin midis parametrave të profilit lipidik dhe hipertensionit shohim se, vlera
χ2=64.216 dhe niveli i sinjifikancës është p< 0.05. Kështu mund të themi se midis
këtyre dy variablave ka një shoqërim shumë të shprehur. Hipertensioni përbën një
faktor që ndikon në rritjen e niveleve të profilit lipidik te të sëmurët me hipertension.
3.8.5 Shoqërimi i nivelit të kolesterolit total me nivelin e LDL kolesterolit
Duke u bazuar tek të dhënat e përftuara ne kemi provuar të shikojmë lidhjen midis
kolesterolit total dhe LDL kolesterolit. Nga studime të ndryshme (Uffe Ranvskov,
1998, Rosouw JE, 1990; Yla Herttuala, 1989; Henricksen T, 1979) dimë që vlera të
larta të kolesterolit total shoqërohen me vlera të rritura të LDL kolesterolit. Kështu ne
ndërtuam tabelën kontigjente për këto dy variabla.
Tabela 3.14 Lidhja midis nivelit të kolesterolit të përgjithshëm dhe nivelit të LDL kolesterolit
Niveli i LDL_kol

Niveli
Kolest.

Normal
I lartë
Shumë i lartë

Total

Normal

I lartë

Tota
Shumë i lartë l

395

5

0

400

209

185

15

409

20

40

131

191

624

230

146

1000

Nga tabela duket qartë se midis dy variablave në studim ka një asociacion të shprehur
pasi vlera e χ2= 109.262 dhe vlera e nivelit të sinjifikancës është p= 0.004 që është më
e vogël se p=0.01 dhe shumë e vogël se p=0.05. Në kampionin tonë prevalenca
rasteve me nivele të kolesterolit mbi 200 mg/dl dhe LDL kolesterolit mbi 160 mg/dl
është 33.2%. Ashtu si dhe në studime të tjera si te studimi i Philip Barter në 2007 apo
dhe studimin e Goldstein në 1997, tregohet se nivele të rritura të kolesterolit total
shoqërohen me nivele të rritura të LDL kolesterolit, dhe këto drejtojnë drejt
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aterosklerozës. Vlera e kënaqshme për LDL kolesterolin është më e vogël se 100
mg/dl (Karalis DG, 2009).
3.9 Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve sipas gjinisë, si dhe
në femrat e moshës riprodhuese, premenopauzale dhe postmenopauzale
3.9.1 Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve sipas gjinisë
Sipas National Heart, Lung, and Blood Institute (1980) femrat karakterizohen nga
nivele më të rritura të HDL kolesterolit se meshkujt gati 10 mg/dl. Eggen et al, 1965
arriti në konkluzionin se pllakëzat aterosklerotike te femrat janë më pak të
kalcifikuara sesa te meshkujt. Gjithashtu një studim intravaskular me ultratinguj i
kryer nga Rashed, et al tregoi se ekzistonte një trend drejt një proporcioni më të madh
të pllakëzave aterosklerotike në meshkuj krahasuar me femrat (47% vs 33%, p=0.06).
Kështu ne tentuam të shikojmë ndikimin e prevelancës së lartë të triglicerideve midis
meshkujve dhe femrave. Gjithashtu po nga studime të ndryshme (Schaeferm EJ. et al,
1994; Natarajan S. et al, 2003) del se femrat e moshës premenopauzale janë më të
mbrojtura nga sëmundjet kardiovaskulare se femrat e moshës postmenopauzale (Sacks
FM, 1994; Gosland IF. et al 1997; Van Stiphout WA, 1987). Femrat në moshën
riprodhuese apo premenopauzale kanë nivele të larta të Estrogenit i cili ndihmon në
mbajtjen e vlerave të rritura të HDL kolesterolit dhe vlerave më të ulura të LDL
kolesterolit (Greenlund KJ. et al, 1997; Foulon T. et al, 2001).
Duke u bazuar në të dhënat e kampionit të marrë në studim ne analizuam
nivelin e HDL kolesterolit sipas gjinive. Na rezultoi se 161 meshkuj kishin vlera të
ulura të HDL, 360 vlera normale (40 mg/dl) dhe 95 kishin nivele të rritura të HDL
kolesterolit. Nga 384 femra 5 rezultoi të kishin nivel të ulët të HDL, 140 kishin vlera
normale dhe 239 kishin nivele të larta të HDL kolesterolit. Nga këto të dhëna tabela
3.15, shihet qartë që femrat karakterizohen nga vlera më të rritura të HDL-së se
meshkujt, gjë që konfirmohet dhe nga shumë studime të tjera (Vera Bittner, 2005;
European Heart Journal 2006).
Tabela 3.15 Lidhja midis gjinisë dhe HDL kolesterolit
Total

HDL-kol

Total

Mashkull

Femër

Ulët

241

5

246

Normal

360

140

500

I lartë

75

179

254

676

324

1000

Gjithashtu nga egzaminimet kemi tentuar të shohim lidhjen midis niveleve të larta të
triglicerideve dhe niveleve të kolesterolit dhe rezultoi p= 0.008 pra ka një lidhje të
fortë midis tyre (Ulmer H, 2004; Lemer DJ, 1986, Razavian SM, 1994). Nga studime
të ndryshme dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e SKV 3 herë te meshkujt dhe 5
herë te femrat (Rifai Nader, 1997). Kjo nënkupton që një femër diabetike në moshën
40 vjeçare e cila pi duhan dhe ka nivel të kolesterolit mbi 300 mg/dl në qoftë se nuk
mjekohet e ka riskun 5% ndaj vdekjes KV, apo një mashkull diabetik 50 vjeçar me
nivel të kolesterolit mbi 280 mg/dl rreziku do të ishte gati 10% më i lartë.
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3.9.2 Shpërndarja e prevalencës së nivelit të lartë të triglicerideve në femra të
moshës riprodhuese, premenopauzale dhe postmenopazale
Kështu në bazë të të dhënave që kemi nga egzaminimet biokimike të kampionit të
marrë në studim tentuam të shikojmë ndikimin e shpërndarjen e triglicerideve të larta
dhe të HDL kolesterolit si dhe të gjithë profilit lipidik në femrat e moshave të
ndryshme, të cilat i klasifikuam në femra të moshës premenopauzale (25-50 vjeç) dhe
të moshës postmenopauzale (51-70 vjeç). Tabela 3.16 shpreh vlerat e profilit lipidik te
femrave të moshave të ndryshme, dhe në të shihet qartë se femrat në moshën
riprodhuese dhe premenopauzale janë më të mbrojtura ndaj sëmundjeve
kardiovaskulare për shkak të pranisë së niveleve të larta të hormonit të estrogenit i cili
ndikon në mbajtjen e vlerave të larta të HDL kolesterolit.
Tabela 3.16 Profili lipidik në femra të moshës riprodhuese-premenopauzale dhe
postmenopauzale.
Profili lipidik

Femra në moshën
postmenopauzale

Vlera e
p

mg/dl

Femra në moshën
riprodhuese premenopauzale

Kolesteroli

152.9±26.71

234.7±36.82

<0.001

Trigliceridet

86.9±38.43

166.4±57.41

<0.05

HDL-k

47.8±3.97

38.9±5.62

<0.05

LDL-k

89.76± 28.19

163.24±27.21

<0.05

Kol.T/HDL

3.2

6.1

<0.05

LDL/HDL

1.8

4.2

<0.05

Në kampionin tonë ashtu si dhe në studime të ndryshme (Sacks Fm, 1994; Gosland
IF, 1997; Foulon T,2001 ) rezultoi se femrat në moshën riprodhuese dhe
premenopauzale karakterizohen nga nivele më të ulura të triglicerideve (86.9±38.43/
166.4±57.41 mg/dl) dhe të kolesterolit të përgjithshëm (152.9±26.71/ 234.7±36.82
mg/dl) me nivel të sinjifikancës p<0.05. Edhe faktorët e riskut CRI-I dhe CRI-II janë
shumë më të ulura te femrat e moshës riprodhuese dhe premenopauzale krahasuar me
ato postmenopauzale tabela 3.16.
3.10 Diabeti si një faktor risku ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe lidhja e tij
me hipertriglicerideminë
Dihet se diabeti është një nga faktorët e ndryshueshëm të riskut ndaj sëmundjeve
kardiovaskulare. Nga studime të shumta dhe sipas Resnick He. et al, 2006, gati 35% e
pacientëve me Diabet Mellitus Tipi 2 shfaqin vlera të rritura të triglicerideve ≥ 200
mg/dl, të shoqëruar me nivele të ulura të HDL kolesterolit. Nga studime të ndryshme
dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e SKV 3 herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat
(Walden CE. et al 1994). Kjo nënkupton që një femër diabetike në moshën 40 vjeçare
e cila pi duhan dhe ka nivel të kolesterolit mbi 300 mg/dl në qoftë se nuk mjekohet e
ka riskun 5% ndaj vdekjes KV, apo një mashkull diabetik 50 vjeçar me nivel të
kolesterolit mbi 280 mg/dl rreziku do të ishte gati 10% më i lartë
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Grafiku 3.21 Shpërndarja e profilit lipidik midis grupeve me diabet, pa diabet

Shkaqet e hipertrigliceridemisë nga DM (Resnick HE. et al 2006; Taskinen MR, 1990;
Kreisberg RA, 1998) përfshijnë shtimin e lipoproteinave hepatike me densitet shumë
të ulët dhe largimin jo të mjaftueshëm të kilomikroneve, gjë që çon në kontrollin e
pamjaftueshëm të glicemisë. Gjatë analizës lidhur me korrelacionin e mundëshëm
midis hipertrigliceridemisë dhe diabetit rezultoi se vlera p<0.001. Kjo vlerë paraqitet
mjaft më e vogël se vlera e alfës 0.05 ndaj korrelacioni midis hipertrigliceridemisë
dhe sëmundjes së diabetit mund të konsiderohet shumë sinjifikant.
3.11 Hiperlipidemia dhe indeksi atherogjenik në vlerësimin e riskut për sëmundjet
kardiovaskulare
Duke qënë se hiperlipidemia është një faktor risku për atherosklerozën dhe sëmundjet
kardiovaskulare, kampionin tonë ne analizuam edhe në këtë drejtim. Të dhënat
tregojnë se në rastin e hiperlipidemisë shenjat janë asimptomatike deri kur nivelet e
lipideve në serum të rriten ndjeshëm, gjë që sjell si pasojë rënie të fuqisë së tkurjes së
muskulaturës së zëmrës dhe qe bëhet shkak për vdekjen.
Në këtë drejtim ne studjuam edhe sinjifikancën e dy raporteve të indeksit të
Castellit: TC/HDL dhe LDL/HDL, të cilët janë parashikues të riskut për CVD. Nga
analiza na rezultoi që pacientët e grupit të rasteve karakterizoheshin nga një rritje
sinjifikante në nivelet e triglicerideve (p<0.001) dhe një ulje sinjifikante të nivelit të
HDL-kolesterolit. Një rritje sinjifikante gjetëm edhe në nivelet e kolesterolit total me
nivel të sinjifikancës (p<0.05). Indeksi i Kastellit rezultoi në vlera sinjifikante të
rritura në rastet krahasuar me kontrollin.
Hipertrigliceridemia në dy kampionet e marra në studim Elbasani dhe Tirana rezultoi
respektivisht të ishte 45.1% me 40.1%, dhe hiperkolesterolemia 37.5% me 43.7%.
Table 3.17 Karakteristikat e kampionit të analizuar
Rastet

Kontrolli

p

50.24±1.67

48.6±1.72

0.001

Mashkull

64%

59%

Femër

36%

41%

Mosha
Gjinia
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Faktor
Risku

BMI
(kg/m2)

Obezitet

7.4%

Hipertension

47.4%

Diabeti

44.6%
26.34±0.81

24.52±0.53

0.001

Nga studimi rezultoi se të gjitha nivelet e profilit lipidik ishin më të larta në grupin e
rasteve krahasuar me grupin e kontrollit. Kështu p.sh. niveli i kolesterolit të
përgjithshëm u paraqit 200 mg/dl në 68% të grupit të rasteve; TG mbi 150 mg/dl në
45.1% të rasteve; LDL mbi 160 mg/dl në 32.6% të grupit të rasteve dhe HDL < 40
mg/dl në mbi 32.7% të grupit të rasteve.
Nga studime të kryera nga autorë të tjerë (NCEP,2002; Yusuf S, Havken S, at al,
2004) ka rezultuar se obeziteti është një nga shkaqet e dislipidemisë dhe ndikon
posaçërisht në rritjen e nivelit të LDL-kolesterolit.
Në studimin tonë vlerat e lipideve dhe Indeksi i Castellit rezultuan sinjifikante
në grupin e rasteve krahasuar me kontrollin. Përcaktimi i riskut për sëmundjet
kardiovaskulare sipas indeksit të Castellit mbështetet në tre parametra të rëndësishëm
të profilit lipidik: CRI-I kalkulohet si TC/HDL (6.4/4.1) dhe CRI-II kalkulohet si
LDL/HDL (4.6/2.4) Nga kjo analizë rezultoi se vlerat e indeksit të Castellit u
paraqitën në mënyrë sinjifikante (p<0.01) në rastet krahasuar me kontrollin. Kjo
sinjifikancë u gjet edhe për parametrat e tjerë. Këtej del se vlerësimi i hiperlipidemisë
dhe faktorëve të riskut paraqitet i rëndësishëm në përcvaktimin e ngjarjeve
kardiovaskulare.
Genest J,2003, e konsideron vlerësimin e TC/HDL si mjaft të rëndësishëm dhe
shumë specifik në përcaktimin e riskut kardiovaskular krahasuar kjo me vlerën e
kolestrolit total në pacientët ku vlerat e triglicerideve paraqiten mjaft të larta (mbi
300mg/dl). Në studimin tonë CRI-I u paraqit më i lartë se 4 në grupin e rasteve dhe
kjo rezulton të jetë në përputhje me të dhënat në këtë drejtim nga studime të tjera. Po
kështu vlera e CRI-II në rastet na rezultoi mbi 3, që përfaqëson limitin për gjëndjen
normale, vlerë kjo që përputhet edhe me studime të tjera në këtë drejtim (NCEP,
2002). Të dhënat e studimeve në këtë drejtim, tregojnë se në pacientët me dislipidemi
(Von Eckardstein A, Nofer J, at al, 2001), vlerat e CRI-I dhe CRI-II bëhen
parashikues të rëndësishëm të sëmundjeve kardiovaskulare, duke kontribuar kështu në
identifikimin e individëve me risk për sëmundje të kësaj natyre.
3.12 Shpërndarja e kampionit me dy ose me shumë faktorë risku
Në kampionin tonë rezultoi të kishim 44.6% individë që vuanin nga sëmundja e
diabetit, 28.7% kishin histori familjare lidhur me dislipideminë, 47.5% konsumonin
alkol, 47.4% vuanin nga hipertensioni si dhe 7.4 % ishin obesë. Nga studime të
shumta dimë se individët që kanë 2 ose më shumë faktorë risku janë më shumë të
riskuar nga sëmundjet koronare të zemrës, trombozat, etj. Nga studime të ndryshme
dihet se prania e diabetit e rrit rrezikun e SKV 3 herë te meshkujt dhe 5 herë te femrat
(Walden CE. et al 1994). Siç e kemi përmendur më sipër prania e faktorëve të
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riskutrrit riskun për sëmundjet koronare si: infarktet, trombozat, të cilat po ndodhin
gjithnjë e më shpesh në ditët tona. Gjithashtu dimë se historia familjare me
dislipideminë është një faktor shumë i rëndësishëm risku ndak SKV. Prania e këtij
faktori çon në nivele të larta të dislipidemisë. Edhe obeziteti luan rol të rëndësishëm
në nxitjen e dislipidemisë.

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Diabet
Diab+H.F
Diab+Ob

T.koles

Trigl

HDL

LDL

Grafiku 3.22 Profili lipidik në kampionin me më shumë se një faktor risku

Për këtë arsye ne në kampionin tonë morëm në studim individët që kishin një faktor
risku diabetin por përveç tij kishin faktorë të tjerë risku si: historia familjare me
dislipideminë dhe obeziteti, grafiku 3.22. Kështu na rezultoi se 21.7% kishin dhe
diabetin dhe historinë familjare me dislipideminë si faktor risku, 5.4% e individëve
obezë rezultuan të ishin me diabet. Nga rezultatet e profilit lipidik pamë se prevalenca
e triglicerideve të larta dhe e HDL kolesterolit të ulët ishte më e lartë te individët me
dy faktorë risku (p<0.001) sesa te ata me një faktor. Nga krahasimi i profilit lipidik
midis grupeve me një, dhe dy faktorë risku rezultoi se grupi me faktor risku diabetin
dhe historinë familjare me dislipideminë karakterizoheshin nga nivele më të larta se
grupi i diabetikëve obezë. Arrijmë në përfundimin se trashëgimia familjare luan rolin
e një faktori risku tepër të rëndësishëm, të cilit duhet ti kushtohet një vëmëndje e
veçantë, për rrezikun e sëmundjeve koronare, trombozave dhe atyre kardiovaskulare.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Studimi ynë i kryer në një kampion përfaqësues të popullatës shqipëtare, tregoi në
përgjithësi një asociacion ndërmjet parametrave të analizuara si: hipertrigliceridemia,
sëmundjet kardiovaskulare, diabeti, sëmundjet renale të veshkave, duhanpirja,
konsumimi i alkolit etj. Na rezultoi se:
1. Në kampionet e qyteteve Elbasan, Tiranës dhe kampionit total rezultuan
përkatësisht këto vlera të prevalencës për hipertriglicirideminë: 45.1% ,
41.4% dhe 50.6%; për hiperkolesteroleminë: 41.8%, 44% dhe 49%; për
nivelin e lartë të LDL-së 45.6%, 41.4% dhe 46.2%; për nivelin e ulët të HDLsë: 32.5%, 37% dhe 36.9%.
2. Individët me dy ose më shumë faktorë risku janë shumë më të riksuar ndaj
sëmundjeve kardiovaskulare në krahasim me individët me një ose asnjë faktor
risku.
3. Nga analiza e faktorëve të riskut atherogjenikë CRI-I (Kol./HDL) dhe CRI-II
(LDL/HDL) për çdo shoqërim midis variablave na rezultoi se ato
karakterizohen nga vlera më të larta në grupet me faktorë risku: CRI-I 5.9, 5.0,
5.2 dhe CRI-II 3.8, 3.2, 3.6.
5

Femrat në moshën riprodhuese dhe premenopauzale karakterizohen nga nivele
më të rritura të HDL kolesterolit, nivele më të ulura të triglicerideve dhe
kolesterolit të përgjithshëm krahasuar me femrat e moshës postmenopauzale.
Kështu ato janë më të mbrojtura ndaj atherosklerozës dhe sëmundjeve
kardiovaskulare krahasuar me femrat e moshës postmenopauzale.

6

Të sëmurët me insufiçiencë renale kronike karakterizohen nga nivele më të
rritura të triglicerideve dhe të ulura të HDL kolesterolit (p<0.05) krahasuar me
individët pa sëmundje renale. Faktorët atherogjenike janë CRI-I=5.1 te të
sëmurët renalë dhe 2.6 te grupi kontrollit, si dhe CRI-II 3.5 me 1.2.

7

Prevalenca e lartë e triglicerideve në popullsinë shqiptare përbën një tregues të
rëndësishëm risku ndaj sëmundjeve koronare të zëmrës, atherogjenike, prandaj
është e rëndësishme implementimi i strategjive për ndërgjegjësimin e
popullsisë për të kryer sa më shumë kontrolle mjekësore për diagnostikimin,
parandalimin dhe kurimin sëmundjeve kardiovaskulare.
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ABSTRAKT
Infarkti dhe atheroskleroza janë sëmundje që ndodhin gjithnjë e më shpesh në ditët e sotme
dhe që rrezikojnë mjaft jetën e njerëzve. Kolesteroli dhe trigliceridi janë dy lipide yndyrore që
qarkullojnë në gjak. Kolesteroli është një lipid i rëndësishëm, i pranishëm si një përbërës
struktural i të gjithë membranave qelizore dhe është gjithashtu një prekursor i hormoneve
steroide dhe acideve biliare. Njihen dy forma të kolesterolit: kolesterol ―i mirë‖(HDL) dhe
kolesterol ―i keq‖ (LDL). HDL kolesterol (high density lipoprotein) përfaqëson formën ―e
mirë‖ të kolesterolit që qarkullon me rrymën e gjakut dhe largon apo ―pastron‖ nga muret e
tyre LDL-të. Më pas ato ai i kthen në mëlçi ku dhe riproçesohen. Në studimin tonë janë
përfshirë 1000 individë nga qytetet Elbasan, Tiranë dhe zonat përreth tyre. Ky studim shtrihet
në priudhën kohore 2008-2015. Një pyetësor standart është përdorur për të marë informacione
në lidhje me peshën gjatësinë, praninë ose jo të sëmundjes së diabetit, dislipideminë,
hipertensionin, përdorimin e duhanit, etj. Për çdo individ është marrë një sasi gjaku 5 ml dhe
janë kryer egzaminimet për profilin lipidik dhe për secilin janë përcaktuar faktorët e riskut.
Duke u bazuar në përpunimin statistikor të rezultateve të marra arritëm në përfundimet se:
prevalenca e triglicerideve të larta shoqëruar me nivele të ulura të HDL kolesterolit është më e
lartë tek meshkujt krahasuar me femrat. Femrat në moshën riprodhuese janë më të mbrojtura
ndaj SKV krahasuar me femrat e moshës postmenopauzale, si rezultat i niveleve të larta të
HDL që karakterizon moshën këtë moshë.
Fjalëkyçe: Sëmundjet Kardiovaskulare, HDL kolesteroli, LDL kolesteroli, Atheroskleroza,

ABSTRACT
Infarct and atherosclerosis are diseases that are happening very often in our days. Cholesterol
is an important lipid. Cholesterol and triglycerides are two forms of lipids, or fat, that
circulate in our bloodstream. Cholesterol is necessary for building and maintaining key parts
of our cell membranes and is also a precursor of bile acids and steroid hormone. But when
blood levels of cholesterol or triglycerides become too high, our risk of developing
cardiovascular disease is significantly increased. And this is why we need to be concerned
about our lipid levels. There are two forms of cholesterol, LDL cholesterol or low density
lipoprotein that is known as ―bad‖ cholesterol, and HDL cholesterol or high density
lipoprotein, known as ―good‖ cholesterol. In our sample we took in examination 1000 persons
from Elbasan and Tirana city and its surrounding areas during the period 2008-2015. A
standart form was used to take information from the sample about dyslipidemia, diabetes
mellitus, hypertension, ciggarette smoking. 5 ml blood was taken from every participant for
the examination of lipid profile. From the results we conclude that males are more rescued
than females about CVD, because the prevalence of high triglycerides and low HDL
cholesterol is higher in males than in females. Females in reproductive age are more protected
from CVD than postmenopausal females because of high level of HDL in this age.
Keywords. Cardiovascular Diseases, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Atherosclerosis
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