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PËRMBLEDHJE
Një nga industritë petrokimike më të rëndësishme në Shqipëri e ndërtuar në qytetin e
Ballshit, për më shumë se 50 vite, ka zhvilluar aktivitetin e saj prodhues dhe për pasoj
mjedisi përreth është influencuar nga prezenca e kësaj industrie. Në përgjithësi
industritë petrokimike njihen si burime të shumë komponimeve kimike organike
toksike, ku mund të përmenden hidrokarburet policiklike aromatike dhe alifatike. Këto
komponime për shkak të karakteristikave të tyre lipofilike mund të bioakumulohen
lehtë në indet e trupit të njeriut, veçanërisht në indet adipoze. Vitet e fundit, shqetësimi
publik është rritur ndjeshëm mbi efektet negative të mundshme në shëndetin e
punëtorëve të ekspozuar profesionalisht, gjithashtu edhe për popullsinë që jeton afër
komplekseve industriale. Prandaj studiuesit po bëjnë më shumë përpjekje për
korrelimin e dozës në trupin e njeriut me nivelet në mjedis. Në përgjigje të këtij
shqetësimi, në vitin 2016 ne ndërmorëm një investigim të gjerë për përcaktimin e
niveleve aktuale të hidrokarbureve aromatike dhe alifatike në mjedis (tokë dhe ujë) afër
zonës së rafinerisë së naftës në Ballsh dhe në mostra biologjike (serume humane) tek
punëtorët e kësaj industrie. Gjithashtu, u vlerësua rreziku shëndetësor i punëtorëve dhe
i popullsisë lokale që vjen si rezultat i ekspozimit kundrejt këtyre ndotësve. Analiza
kimike instrumentale për përcaktimin e tyre, u krye me gaz kromatograf/mas
spektrometër dhe gaz kromatograf/detektor me jonizim me flakë, të lidhur respektivisht
me kolona kapilare HP-5 phenylmethylsiloxane dhe VF-1ms. Vlerësimi i linearitetit
për metodën analitike për pjesën më të madhe të analitëve rezultoi > 0.99.
Në stinën e dimrit të vitit 2016 dhe në verë të vitit 2017, u ngritën disa stacione
kampionimi për mbledhjen e mostrave të tokës dhe të ujit në afërsi të zonës ku operon
industria e naftës. Rezultatet treguan se profili i shpërndarjes së PAH-ve në tokë dhe
ujë dominohej respektivisht nga PAH-et me 4-6 unaza dhe 2-3 unaza. Kjo shpërndarje
mund të shpjegohet nëpërmjet tretshmërisë shumë të ulët në ujë që kanë PAH-et me
masë molekulare të madhe dhe tendencës së tyre për tu akumuluar më shumë në
matricën e tokës. Ndërsa, profili i shpërndarjes për hidrokarburet alifatike rezultoi
pothuajse identik midis mostrave të tokës dhe të ujit, ku n-alkanet më të rënda kanë
kontribut më të lartë për të gjitha mostrat. Ka shumë mundësi që kjo situatë të
shkaktohet nga derdhjet e freskëta të naftës si edhe të shkarkimeve të mbetjeve ujore të
rafinerisë në mjedis. Vlerësimi i përqendrimit total ekuivalent toksik të përzierjes së
PAH-ve në mostrat e tokës dhe ujit tregoi se disa stacione janë potencialisht toksike për
njerëzit, krahasuar me nivelet e sigurisë të përcaktuara nga departamenti i ekologjisë së
shtetit të Uashingtonit.
Për të karakterizuar shpërndarjen dhe vlerësimin e rrezikut në shëndet, kemi marrë
mostra serumi tek punëtorët e ekspozuar për një kohë të gjatë në sektorë të ndryshëm
(koksi, prodhimi dhe teknik) si edhe tek qytetarë që jetojnë pranë kësaj industrie. U pa,
se në serumin e punëtorëve mbizotëronin PAH-et me 4-6 unaza. Ky konstatim është në
përputhje me rezultatet teorike, ku PAH-et me masë të madhë molekulare kanë
lipofilicitet të lartë dhe mund të bioakumulohen në indet adipoze, të cilat shërbejnë si
një depo për të ruajtur këta ndotës. PAH-et me masë të ulët molekulare mund të kalojnë
në gjendje të gaztë lehtësisht dhe kanë tendencë të transportohen në një rreze më të
gjerë nga burimi fillestar, përveç faktit, që mund të metabolizohen më lehtë në trupin e
njeriut. Në këtë studim u konfirmua se pozicionet e punës ndikojnë në trendin e
bioakumulimit të PAH-ve në serumin e punëtorëve. Vlerësimi i përqendrimeve
ekuivalente të BAP duke përdorur listën e TEF-ve për PAH-et tregoi se teknikët dhe
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punëtorët e prodhimit janë më të prekurit nga PAH-et. Gjithashtu, rreziku për kancer të
mushkërive ishte më i lartë për grupin e teknikëve.
Raportet diagnostikuese izomerike të benzo[a]antracen/(benzo[a]antracen+krizen) dhe
fenantren/antracen sugjerojnë se PAH-et në mjedis dhe në matrica biologjike janë
kryesisht me origjinë pirogjene.
Në kuadrin e këtij punimi shkencor, u hetuan gjithashtu kushtet shëndetësore të
punëtorëve të rafinerisë së naftës duke përdorur disa teste mjekësore (kolesterolin total,
kolesterolin me densitet të ulët lipoproteinik (LDL), kolesterolin me densitet të lartë
lipoproteinik (HDL), trigliceridet, fosfolipidet, aspartat aminotransferaza-AST
(SGOT), alanin aminotransferaza-ALT (SGPT), bilirubina totale (TBIL), kreatinën dhe
uren). Markuesit biokimikë për profilin lipidik, funksionin e mëlçisë dhe të veshkave u
analizuan me metodën turbidimetrike. U konstatua një tendencë e konsiderueshme e
popullatës së studiuar për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Studime të ndryshme
epidemiologjike sugjerojnë se ekspozimi kundrejt POP-ve siç janë PAH-et dhe
hidrokarburet alifatike, mund të shkaktojnë çrregullime kardiovaskulare. Nga ana tjetër,
nuk u dallua ndonjë tendencë e veçantë për zhvillim të sëmundjeve hepatotoksike apo
keqfunksionim të veshkave.
Në dijeninë tonë, nuk ekzistojnë raporte të mëparshme për vlerësimin e përqendrimit të
PAH-ve në matrica mjedisore dhe në serume të punëtorëve të ekspozuar profesionalisht
në rafinerinë e naftës në Ballsh. Studimet e ardhshme duhet të jenë të centralizuara në
zgjerimin e mëtejshëm të matjeve për PAH-et në mjediset e punës, me qëllim të arrihet
të përcaktohen limitet e ekspozimit në punë. Për më tepër, duhet të monitorohet marrja
e PAH-ve totale tek njeriu përmes rrugëve të ndryshme të ekspozimit si: inhalimi,
kontakti me lëkurën ose gëlltitja.
SUMMARY
For more than 50 years, one of the most important petroleum oil industrys in Albania
is located in Ballsh. Consequently, the local environment is influenced by the presence
of this industry. Petrochemical industries are known as sources of many toxic organic
chemicals, among which also polycyclic aromatic and aliphatic hydrocarbons. Due to
their lipophilic characteristic, these compounds can easily bioaccumulate in human
tissues, remarkably from body fat. In recent years, public concern over possible adverse
health effects for the occupational exposed workers and for the population living near
the industrial complex has increased. Therefore researchers are putting more efforts in
correlating the doses in human body with the levels in the environment. In response to
this concern, in 2016 we initiated a wide survey to determine the current levels of
polycyclic aromatic and aliphatic hydrocarbons in the environmental samples (soil and
water) near the oil refinery area in Ballsh, and biological samples (human serum) for
workers of this industry. The health risk derived from the exposure to those
contaminants by the workers and local population were also assessed. The analyses
were performed by gas chromatography/mass spectrometry and gas
chromatography/flame ionisation detector adapted to capillary column HP-5
phenylmethylsiloxane and VF-1ms, respectively. A careful quality control of the
methods used, was conducted. The evaluated linearity was mostly >0.99 for all
analytes.
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In winter 2016 and summer 2017, soil and water samples were collected in several
locations of the petroleum oil industry area. The results have shown that the
compositional profile of PAHs in these samples was dominated by 4-6 rings and by 23 rings PAHs, respectively. An explanation of the noticed phenomena is related with
the very low aqueous solubility of high molecular weight PAHs and their tendency to
accumulate mostly to the soil matrices. While the aliphatic hydrocarbons profile was
similar between soil and water samples, heavier n-alkanes have a higher contribution
in all samples. Most probably this is coused by fresh oil spills and wastewater
discharges from the refinery released to the surrounding area. The estimation of the
total toxic equivalent concentration of PAHs mixture (Total TEQ) in soil and water
samples indicates that some stations are potentially toxic to humans, according to clean
up levels determined by the department of ecology state of Washington.
To characterize the distribution and the health risk assessment, we gathered serum
samples from long-term occupational exposed workers from different sectors (coke,
production, and technician) and inhabitants living close to this industry. The serum of
oil workers showed major apportionment for 4-6 rings PAHs. This finding is in
concordance with theoretical results that higher molecular weight PAHs have high
lipophilicity and can bioaccumulate in adipose tissue, which serves as a sink to store
these contaminants. Additionally, lower molecular weight PAHs are dissolved in a
gaseous form and tend to long-range transported from a local source, besides that can
be easier metabolized in the human body. In this study we clearly confirmed that
occupational labor position affects the bioaccumulation trend of PAHs in workers
serum. The evaluation of BAP equivalent concentrations by using the list of TEFs for
PAHs shows that technicians and production workers are more affected from PAHs.
Moreover, the liftime lung cancer risk were higher for technicians.
Diagnostic isomeric ratios of benzo[a]anthracene/(benzo[a]anthracene+chrysene) and
phenanthrene/anthracene suggest that PAHs on environmental and biological matrices
are possessed mainly from pyrogenic PAHs.
In the frame of this study, we also investigated the health conditions of the oil refinery
workers using some medical test (total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol
(LDL), high-density lipoprotein cholesterol (HDL), triglycerides, phospholipids,
aspartate aminotransferase - AST (SGOT), alanine aminotransferase - ALT (SGPT),
total bilirubin (TBIL), creatinine and urea. Biochemical markers for lipids profile, liver
and kidney function were analyzed using turbidimetric method. It was observed a
considerable tendency of studied populations to accelerate cardiovascular diseases.
Epidemiological studies suggest that exposure to POPs such as PAHs and aliphatic
hydrocarbons, might induce cardiovascular disorders. Contrary, no particular trend
observed for the development of hepatotoxic diseases or kidney malfunction.
To our knowledge, there are no prior reported data of PAHs concentration in
environmental samples (soil and water) and serum samples of occupational exposed
petroleum refinery workers in Albania (Ballsh). Future studies should be centralized on
extending the measurements of PAHs in the workplace in order to establish the
occupational exposure limit. Furthermore, should be monitored the total PAHs intake
into the humans via different routes of exposure such as: inhalation, dermal contact or
oral.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Qëllimi:
Vlerësimi i nivelit të ndotjes në zonën e KPTHN-së, efekteve në mjedis dhe në shëndet
për punëtorët e rafinerisë, si pasojë e ekspozimit te tyre afatgjatë ndaj ndotësve
organikë.

Objektivat specifike:
Objektivat në këtë studim janë:
▪

Vlerësimi i përqendrimeve dhe shpërndarjes së hidrokarbureve aromatike dhe
alifatike në mostra sipërfaqësore toke (0-15 cm) dhe uji (0-10 cm) në zonën
industriale të naftës në Ballsh në stinë të ndryshme.

▪

Studimi i niveleve të 15 PAH-ve prioritare sipas US EPA në mostra biologjike
(serum) për punonjës nga departamente përfaqësuese të rafinerisë (koksi,
prodhimi dhe teknik të ndryshëm) dhe për qytetarë të Ballshit.

▪

Vlerësimi i toksicitetit të PAH-ve në shëndetin e njeriut si pasojë e ndotjes
mjedisore.

▪

Vlerësimi i origjinës për PAH-et e analizuara në mostrat mjedisore dhe serumin
e punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh.

▪

Përcaktimi i disa parametrave biokimikë në serumin e punëtorëve të rafinerisë
së naftës në Ballsh (CHOL, LDL, HDL, TRIG, PHOS, ALT, AST, TBIL,
CREA, UREA dhe GLU), të cilat lidhen drejtpërdrejt me sëmundjet
kardiovaskulare, patologji të mëlçisë, veshkave etj. Aplikimi i testeve
statistikore për vlerësimin dhe krahasimi e parametrave biokimikë sipas moshës
dhe gjinisë te punëtorët e rafinerisë.

▪

Investigimi dhe gjetja e një lidhjeje midis ndotësve organikë në mjedis të
emetuar kryesisht nga industria e naftës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë në
shëndetin e punëtorëve të rafinerisë.
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PJESA TEORIKE

Hyrje
Përgjatë dy shekujve të fundit, industrializimi ka luajtur një rol kyç në progresin e paqes
në shoqëri. Deri në mes të shekullit XX shihej vetëm ana pozitive e industrializimit:
ekonomia e çdo shteti rritej paralelisht me kapacitetin e tij industrial. Gjithashtu, u
vërejt se në mjedis shkarkoheshin sasi të mëdha substancash, disa prej tyre potencialisht
të rrezikshme. Hyrja e këtyre komponimeve kimike në mjedis nënkupton jo vetëm një
rrezik serioz për mjedisin dhe organizmat e gjallë, por gjithashtu edhe për shëndetin e
njerëzve të cilët jetojnë afër burimit të emetimit. Lista e substancave të rrezikshme vitet
e fundit është rritur së tepërmi, kryesisht për shkak të rritjes së kapacitetit të teknikave
analitike për të detektuar në nivele gjurmë për komponime të ndryshme.
Perceptimi i publikut të gjerë për efektet shëndetësore të shkaktuara nga industrializimi
janë zakonisht të lidhura me kapacitetin e prodhimit. Kjo nënkupton se sa më e madhe
të jetë një industri aq më e madhe do të jetë ndotja e shkaktuar prej saj, rrjedhimisht,
gjithmonë do të ketë debate në ato vende ku janë të lokalizuara industri të mëdha.
Industritë petrokimike zakonisht vendosen në hapësira të mëdha territoriale dhe
konsiderohen ndër industritë me prodhim më të lartë të mbetjeve të ngurta dhe ujore
krahasuar me industritë e llojeve të tjera. Ndryshime fizike të shkaktuar në mjedis nga
eksplorimi, shpimi, nxjerrja, transporti dhe ruajtja e naftës shpeshherë janë konsideruar
më të rrezikshme sesa derdhja e naftës në mjedis. Në këto ndryshimet përfshihen
shpyllëzime, degradim të ekosistemit, kontaminim kimik të tokës dhe ujit, dëmtime
kronike të botës shtazore (sidomos shpendëve migruese dhe gjitarëve ujorë), dëmtime
në shëndetin e njeriut si edhe rrezik të sigurisë për punëtorët e rafinerive të naftës dhe
për komunitetet fqinje (O’Rourke and Connolly, 2003).
Sipas kapacitetit prodhues, industria më e rëndësishme e naftës në Shqipëri është e
vendosur në Ballsh, me prodhim vjetor afërsisht 1 milion ton. Kjo industri konsiderohet
të jetë një burim potencial ndotjesh kimike dhe si rrjedhojë ndjeshmëria publike mbi
efektet anësore për mjedisin dhe shëndetin e njeriut ka ardhur duke u rritur vitet e fundit.
Si rezultat, ne jemi munduar të fokusohemi në përcaktimin e niveleve të hidrokarbureve
policiklike aromatike dhe alifatike në mostra mjedisore (tokë dhe ujë), të mbledhura
afër zonës industriale të naftës në Ballsh. Gjithashtu, hidrokarburet policiklike
aromatike janë përcaktuar në mostra biologjike të punëtoreve të rafinerisë, si indikator
të ekspozimit afatgjatë ndaj ndotjes kimike. Për të krijuar një tablo të plotë mbi studimin
tonë, u përcaktuan 14 parametra biokimikë në mostrat e serumit të punëtorëve, në
mënyrë që të vlerësohet rreziku shëndetësor i derivuar ndaj ekspozimit prej këtyre
komponimeve kimike.
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KAPITULLI I
RËNDËSIA E NAFTËS DHE EFEKTET E RAFINIMIT TË SAJ NË
MJEDIS. RAFINERIA E NAFTËS NË BALLSH

1.1 Rëndësia e naftës në shoqëri
Nafta është përdorur përpara mijëra vitesh, por ajo është bërë shumë jetike për njeriun
dhe ekonominë në dy shekujt e fundit. Industria e parë e naftës është krijuar në vitin
1859 në Pensilvani dhe rritja e prodhimit në përmasa të jashtëzakonshme të
automobilave në fillim të shekullit të XX-të rriti shumë kërkesat për naftë. Deri në vitin
1950 Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin prodhuesit më të mëdhenj në botë, por në
gjysmën e dytë të shekullit të XX-të mbizotëronte Arabia Saudite dhe Rusia. Rreth 80%
e rezervave botërore të naftës janë të vendosura në Lindjen e Mesme. Prodhues të tjerë
të rëndësishëm janë Venezuela, Britania e Madhe dhe Indonezia.
Është i padiskutueshëm fakti që nafta sjell përfitime të rëndësishme për shoqërinë.
Përdorimet e saj janë të shumta, ku përmenden transporti, ngrohja, elektriciteti, proceset
industriale si dhe përdorimin e saj në më shumë se 2000 produkte (Int. Labour organ,
2002). Nafta konsiderohet si karburant me densitet të lartë energjetik, i cili
transportohet dhe ruhet relativisht lehtë. Nafta është produkti i vetëm në botë që
përdoret si balancë pagese dhe shkëmbimi midis shteteve, si edhe është faktor i
rëndësishëm për politikat vendore si pasojë e zhvillimit, vendeve të punës, shëndetit
dhe mjedisit. Industritë e naftës japin të ardhura jashtëzakonisht shumë të larta për disa
korporata dhe qeveri. Taksat e mbledhura nga ky produkt janë burim kryesor të
ardhurash për 90 shtete (O’Rourke and Connolly, 2003).
Nafta është burim energjie për botën dhe ka të ngjarë të mbetet kështu për disa dekada.
Industria e naftës është një industri shumë e rëndësishme, e cila ndikon drejtpërdrejt në
çmimin e produkteve të konsumit, sa herë rritet çmimi i naftës rritet edhe çmimi i këtyre
produkteve. Sot ka disa fakte që tregojnë rëndësinë e naftës në ekonominë globale dhe
kjo është pjesë e jetës së përditshme:
•
•

•

Nafta është drejtpërdrejt përgjegjëse për 2.5% të GDP-së botërore si edhe
shërben si burim për 1/3 e furnizimit me energji.
Infrastruktura e transportit të naftës dhe gazit natyror në botë është gjigande.
Ka miliona e miliona milje tub të shtrirë në planet për të shpërndarë naftën
bruto, produktet e rafinuara dhe gazin natyror. Kjo tregon që nuk ka asnjë arsye
për të menduar se format e energjisë së ripërtëritshme mund të zëvendësojnë
lëndën djegëse fosile.
Nafta është pasuri për prodhuesit por edhe për të gjithë ata që e përdorin atë
(Report, 1997).

Industria globale e naftës luan rol të rëndësishëm në punësim, ekonomi dhe taksa. Sipas
raportimeve te Organizatës Ndërkombëtare të Punësimit (ILO) këto industri kanë më
shumë se 6 milion të punësuar në prodhimin dhe rafinimin e naftës dhe 10-fishi i këtij
numri janë punë të gjeneruara indirekt nga kjo industri. Punësimi i femrave në industritë
petrokimike ka ardhur duke u rritur por në nivele relativisht të ulëta. Kjo situatë vjen
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nga kushtet e rënda dhe orët e gjata të punës (sidomos në prodhim) (Int. Labour organ,
2002).
Të dhënat e publikuara për përfitimet nga nafta në përgjithësi janë të limituara si në
Shqipëri edhe në botë. Të ardhurat dhe investimet nga rajonet prodhuese të naftës
praktikisht janë shumë të rralla. Kjo mungesë transparence për përfitimet nga nafta në
rang global, ka motivuar zhvillimin e një fushate ndërkombëtare “Publiko Çfarë
Paguan” (Publish What You Pay), ku u kërkohet kompanive koncesionare të naftës të
deklarojnë pagesat e tyre drejtuar qeverive të vendeve në zhvillim (O’Rourke and
Connolly, 2003).

1.2 Ndikimi i industrive petrokimike
Nafta përveç përfitimeve që i sjell shoqërisë shfaq edhe një sërë efekte negative dhe
kosto për shëndetin e njeriut, kulturën dhe mjedisin. Për këtë arsye është e nevojshme,
përveç të mirave të vlerësohen edhe të metat e saj. Në përgjithësi, ekzistojnë raporte ku
inkurajojnë zhvillimin e industrisë së naftës dhe jepet shumë pak informacion lidhur
me pasojat negative të këtij zhvillimi. Përkundrazi, këto raportet citojnë vetëm
avantazhet teknologjike të cilat kanë minimizuar impaktin e eksplorimit dhe rafinimit
të naftës.
Nafta në formën e saj bruto ka përdorim të limituar. Duhet të ndahet dhe përpunohet
nëpërmjet rafinimit për tu konvertuar në produkte të dobishme, si benzinë, lëndë e
djegshme për ngrohje, karburant avionësh si edhe për proceset industriale petrokimike.
Baza e procesit të rafinimit përfshin krekingun termik, i cili aplikon njëkohësisht
presion dhe nxehtësi të lartë mbi naftën bruto, në mënyrë që të bëhet ndarja fizike e
molekulave të mëdha në molekula më të vogla. Çdo përbërës i naftës bruto, i cili nuk
konvertohet në produkt të dobishëm përgjatë këtij procesi ose të kapet nga teknologjitë
e kontrollit të ndotjes, shkarkohen në mjedis. Rafineritë prodhojnë sasi të mëdha ajri,
uji, mbetje të ngurta dhe mbetje toksike, ku përfshihen substanca toksike si aerosolët
organikë (Cetin et al., 2003; Lin et al., 2004; Yassaa and Cecinato, 2005), metalet e
rënda (vanadium, arsenik, krom dhe mërkur) (Duce and Hoffman, 1976; Stigter et al.,
2000), sulfur hidrogjeni, gaze acide dhe dioksina. Komponimet policiklike aromatike
(PAH-et) janë gjendur në vlera mjaft të larta në ajrin pranë rafinerive të naftës (Lee,
1995), rrjedhimisht është sugjeruar instalimi i programeve monitoruese të ajrit për këto
komponime. Gjithashtu, gjatë procesit të rigjenerimit katalitik janë identifikuar edhe
polikloruret e dibenzo-p-dioksinave dhe furaneve (PCDD/Fs), të cilat shfaqin një rrezik
potencial të konsiderueshëm për njeriun dhe mjedisin. Ndërsa, ndotja prej Vanadiumit
shkaktohet kryesisht nga operacionet e rafinimit si edhe nga djegia e vajrave të mbetur
(Hope, 1997; O’Rourke and Connolly, 2003)
Sipas US EPA në vitin 1999, 54% e rafinerive kishin shkelur në mënyrë të
vazhdueshme dhe serioze legjislacionet e vendosura për mbrojtjen e ajrit (Clean Air
act); 22% për mbrojtjen e ujit (Clean Water Act); dhe 32% kishin shkelur aktin e
rimëkëmbjes dhe ruajtjes së burimeve (Resource Recovery and Vonservation Act) (US
EPA, 1999). Rafineritë e naftës kanë sjellë efekte negative në mjedis nëpërmjet
shkarkimeve në ajër, tokë dhe ujë, shkarkimeve aksidentale të kimikateve,
depozitimeve të mbetjeve toksike, ndotjes termike si edhe ndotjes akustike. Është
raportuar se këto industri shkarkojnë rreth 75% e emisioneve të tyre toksike në ajër,
24% në ujë (ku përfshihen 20% në ujërat nëntokësore dhe 4% në ujërat sipërfaqësore),
dhe 1% në tokë (US EPA, 2000). Në përqendrime relativisht të larta në tokë, ujë dhe
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sedimente afër rafinerive të naftës janë identifikuar edhe PAH-et, të cilat kanë ardhur
nga shkarkimet e naftës, produkteve të saj dhe proceseve industriale (Iturbe et al., 2004;
O’Rourke and Connolly, 2003).
Një pjesë e madhe e emetimeve në mjedis nga rafineritë e naftës vjen pikërisht nga ato
emetime që njihen si emetime të fshehta, për shkak të rrjedhjeve nga valvula të
ndryshme dhe rregullatorët e kontrollit. Këto emetime të fshehta shkarkojnë në
atmosferë me mijëra tonë ndotës çdo vit, ku 40000 tonë janë VOC dhe 15000 tonë
ndotës toksik. Presioni për prodhim të vazhdueshëm në këto lloj industrish është i tillë,
ku është me leverdi ekonomike të lejohen emetimet e fshehta dhe të ketë humbje në
naftë se sa të ndalojnë procesin e prodhimit për riparime.
Industritë e naftës përdorin gjithashtu me mijëra litra ujë në ditë për proceset e
prodhimit dhe të ftohjes. Trajtimi i mbetjeve të lëngëta nuk eliminon plotësisht
kontaminuesit kimik, si hidrokarburet aromatike (benzen dhe naftalen), të cilat hyjnë
në sistemet ujore që përdoren nga njerëzit, biota dhe bota shtazore (Epstein and Selber,
2002). Gjithashtu, kur ujërat e ngrohtë të rafinerive shkarkohen në mjedis shkaktojnë
çrregullime të ekosistemeve ujore për shkak të ndotjes termike.
Proceset e rafinimit të naftës janë procese me rrezik zjarri, eksplozioni dhe derdhje
kimikatesh. Në Kaliforni, p.sh rafineritë janë në 90% të rasteve përgjegjëse për
shkarkimet aksidentale. Gjithashtu, depozitimi i mbetjeve toksike janë një rrezik
potencial për komunitetet përreth. Sipas US EPA, rafineritë e naftës konsiderohen ndër
industritë kryesore me depozitim më të lartë të mbetjeve toksike (O’Rourke and
Connolly, 2003).
Mbetjet e rafinerive të naftës mund të shkaktojnë rrezik për shëndetin e punëtorëve të
ekspozuar profesionalisht dhe komuniteteve përreth. Punëtorët janë në rrezik të
vazhdueshëm për tu përfshirë në aksidente, si zjarre, eksplozione, derdhje dhe rrjedhje
të komponimeve kimike. Në rreziqet e shëndetit përfshihen ekspozimi në temperatura
të larta, ajër i ndotur, zhurma, materiale toksike (asfaltet, asbest, hidrokarbure
aromatike, arsenik, krom gjashtëvalent, nikel, monoksid karboni, pluhur qymyri, sulfur
hidrogjeni, alkilate plumbi, gaze natyral, naftë, fenole, silic, etj.). Për këtë arsye janë
krijuar programet e mbikëqyrjes për shëndetin e punëtorëve, për të vlerësuar nëse
ekspozimi potencial mund te ketë efekte shëndetësore. Ka disa polemika për këtë
çështje, por disa studime kane evidentuar se ekspozimi profesional mund të luaj një rol
të rëndësishëm në zhvillimin e disa sëmundjeve (Brandt and Watson, 2003; Menzie et
al., 1992; Srogi, 2007; Epstein and Selber, 2002), të cilat jepen në mënyrë të
përmbledhur si më poshtë:
1. Djegie të rënda, irritim të lëkurës dhe syve nga sasia e lartë e benzenit,
si dhe tymrave të sulfurit të hidrogjenit, i cili mund të shkaktojë dermatit,
bronkit dhe pneumoni;
2. Dhimbje koke dhe çrregullime mendore për shkak të ekspozimit ndaj
monoksidit të karbonit;
3. Sëmundje kronike të mushkërive për shkak të kohës së gjatë të
ekspozimit ndaj pluhurit të koksit, silicës, dhe sulfurit të hidrogjenit;
4. Psikoza dhe neuropati periferiale nga ekspozimi kundrejt alkilateve të
plumbit të përdorur si shtesa në benzinë;
5. Rrezik të lartë për kancer, si rezultat i ekspozimit ndaj materialeve
kancerogjene, si hidrokarburet policiklike aromatike, benzen, ksilen,
arsenik dhe krom gjashtëvalent.
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Efektet shëndetësore janë ndier edhe jashtë mureve të rafinerive, ku studime të
ndryshme epidemiologjike kanë raportuar për lidhjen midis ndotjes së shkaktuar nga
industritë e naftës me komunitetet përreth. Studime, të cilat shpeshherë kanë treguar
edhe korrelacion të mirë midis tyre. Komunitetet lokale afër komplekseve petrokimike
kanë parashtruar ankesa për aroma të pakëndshme të emetuara në ajër nga këto industri,
për simptoma akute të tilla si irritimit të syve, rrugëve të frymëmarrjes etj. (Luginaah
et al., 2002). Gjithashtu, numri i rasteve të raportuara me leucemi, tumor të kockave
dhe të kokës ka ardhur duke u rritur (Pan et al., 1994). Për më tepër, korrelacion pozitiv
është gjetur midis ajrit të ndotur nga industritë petrokimike dhe problemeve
shëndetësore të shfaqura te gratë shtatzëna (lindje të parakohshme) (Yang et al., 2002).
Janë identifikuar disa raste të rritjes së incidenteve me kancer të mushkërive, sidomos
të gjinisë femërore (Bhopal et al., 1998), kancer të traktit respirator si edhe është gjetur
një lidhje pozitive midis sëmundjeve kardiovaskulare dhe emetimeve nga industritë
petrokimike (Kaldor et al., 1984).
Për fat të keq, nuk ekzistojnë publikime të dhënash kombëtare dhe ndërkombëtare për
efektet shëndetësore të shkaktuara nga aktivitetet e naftës në komunitetet e afërta si
edhe për punëtorët e ekspozuar. Gjithashtu, mungesa e të dhënave është vërejtur edhe
për sëmundjet kronike tek komunitetet që jetojnë afër rafinerive.

1.3 Industria petrokimike në Shqipëri
1.3.1 Historiku i shfrytëzimit të naftës në Shqipëri
Për naftën në vendin tonë është folur nga historianët që në hershmëri. Nisi gjatë
pushtimit Osman, në mesin e viteve 1800. Epokë kur në Shqipëri nisën ekspeditat e
para kërkimore mbi vendburimet e naftës. Sipas të dhënave studimore, në vitin 1885
perandoria Osmane i dha të drejtën një shoqërie franceze për të shfrytëzuar resurset e
Selenicës në afërsi të Vlorës. Akumulimet e hidrokarbureve janë burime të
papërsëritshme nëntokësore natyrore, nëpërmjet të cilave Shqipëria ka gjeneruar
vazhdimisht të ardhura të rëndësishme financiare. Shqipëria, nga një vend i patrajtuar
dhe i panjohur më parë, u bë një vend me interesa shumë të mëdha ekonomike për shkak
të pasurive të saj nëntokësore [Haxhimihali, 2010].
Industria e naftës në Shqipëri i ka fillimet e saj në vitet 1930-të, së pari me nxjerrjen e
naftës, ndërsa rafinimi i saj në vend u bë i mundur vetëm gjatë viteve të Luftës së Dytë
Botërore, kjo në një shkallë të kufizuar. Studimet e para gjeologjike për kërkimin e
naftës dhe të gazit kishin nisur që në fillim të shek. XX-të, por pusi i parë u shpua nga
Italianët në vitin 1918 në Penkovë, pranë Drashovicës (Vlorë). Nga ky pus me thellësi
rreth 200m u nxor një sasi nafte prej 80 tonë e mjaftueshme për të shtuar interesimin
për punime të mëtejshme kërkimi. Menjëherë pas publikimit të këtyre rezultateve në
vitin 1924, në Shqipëri erdhën disa shoqëri të huaja italiane, franceze, angleze dhe
amerikane, të cilat më 1925 morën nga qeveria shqiptare koncesionin për kërkim dhe
shfrytëzimin e naftës. Në vitin 1930 shoqëritë e tjera të huaja u larguan dhe të drejtat
koncesionare mbetën në dorë të shoqërive italiane, kryesisht të AIPA-s (Azienda
Italiana Petroli Albania). Kjo shoqëri në vitin 1927 zbuloi vendburimin e parë të naftës
në Kuçovë. Nga ky vendburim, më 1929 u nxorr naftë për herë të parë në Shqipëri, në
sasi prej 750 tonësh, por shfrytëzimi normal i vendburimit filloi më 1934 (9240 tonë)
dhe ky vit mbahet si viti i fillimit të industrisë së nxjerrjes së naftës në Shqipëri. Nxjerrja
e naftës filloi të rritej me shpejtësi, duke tejkaluar mbi 100 mijë tonë nga viti 1938 që
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është një shkallë e lartë për atë kohë, jo vetëm për Shqipërinë por edhe për rajonin tonë
[Haxhimihali, 2010].
Gjatë periudhës 1934-1944 shoqëria AIPA ka nxjerrë gjithësej afërsisht 946 mijë tonë
naftë, kryesisht nga vendburimi i Kuçovës. Shkalla më e lartë e prodhimit u arrit më
1941, me rreth 146 mijë tonë. Në periudhën e luftës nxjerrja e naftës ra, duke qënë rreth
103 mijë tonë më 1943, kurse më 1944 ra edhe më shumë.
Nafta e nxjerrë eksportohej në Itali ku përpunohej në rafineritë e Barit, Livornos,
Fiumes etj. Gjatë vitit 1934 AIPA filloi të ndërtoj me ritme të shpejta një naftësjellës
që kalonte nga Kuçova, në stacionet e pompimit të Roskovecit, në Fier, Skrofotinë e
deri në Vlorë (Uji i Ftohtë). Në dhjetor të vitit 1935 nafta shqiptare filloi të transportohej
me anë të tubacionit rreth 73.4 km të gjatë e me diametër 20 cm, për në depot e Ujit të
Ftohtë, prej andej me vetërrjedhje kalonte në anije cisterna që e transportonin në
rafineritë e Italisë [Haxhimihali, 2010].
Më 1940 shoqëria AIPA filloi
distilimin e pjesshëm eksperimental të
naftës në Kuçovë, për nxjerrjen vetëm
të produkteve të bardha, me proces të
thjeshtë periodik dhe duke bërë
nxehjen e drejtpërdrejtë të naftës në
kazanë. Madje shënohet se edhe
pushtuesit gjermanë gjatë periudhës
1943-1944 shfrytëzuan aty një
impiant të thjeshtë, për përpunimin e
naftës me distilim. Gjatë largimit të
tyre nga Kuçova, pushtuesit e
shkatërruan impiantin krejtësisht
[Haxhimihali, 2010].
Në vitet 1945 e gjithë nëntoka
Shqiptare u shtetëzua edhe këtu nisi
një epokë e re e historisë së nxjerrjes
edhe e përpunimit të naftës në vendin
Figura 1.1 Shpërndarja e vendburimeve
tonë . Pas përfundimit të luftës së dytë
minerare në Shqipëri.
botërore, u bë e mundur ndërtimi i
rafinerisë së parë të naftës në Patos.
Në vitin 1965 u zbuluan vendburime të tjera të rëndësishme, ku pavarësisht izolimit të
Shqipërisë, industria e naftës pati rritjet e saj [Haxhimihali, 2010].
Pas viteve ‘90, kur dhe nisi liberalizimi i ekonomisë, shumë kompani të huaja shfaqën
interes për naftën në Shqipëri. Ata morën me koncesion fushat naftëmbajtëse të
administruara në emër të shtetit nga kompania Albpetrol. Kështu marrëveshjet
hidrokarbure në vendin tonë fillojnë me marrëveshjen “Për kërkimin, zhvillimin dhe
prodhimin e hidrokarbureve”, midis DPNG-së dhe Deminex Albanian Petroleum
GMBH e WMV, me VKM nr. 152, datë 20.4.1991, pasuar me katër marrëveshje të tjera
po në vitin 1991. Në korrik të vitit 1993, nënshkruhet marrëveshja koncesionare me
ndarje prodhimi për vendburimin e Patos-Marinzës me kompaninë “Saxon
International Energy” Ltd, por marrëveshja ka hyrë në fuqi në vitin 2004 pasi u ble nga
kompania “Bankers Petroleum Albania”. Më pas që prej vitit 2004 janë nënshkruar 16
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marrëveshje gjithsej për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, nga të cilat
vetëm pesë prej tyre janë në fazë prodhimi: Bankers, Transatlantic, Transoil, Sherwood
dhe Phoenix. Që nga ai vit, nxjerrja e naftës bruto ka ardhur në rritje, deri në nivelin më
të lartë prej 1.37 milion tonë të regjistruar në vitin 2014. Dhënia me koncesion e
shfrytëzimit të nëntokës për naftë ka bërë që edhe pesha të kalojë nga shfrytëzimi publik
tek ai privat. Në 2003, kompania shtetërore Albpetrol nxirrte 90% të naftës bruto. Në
2015 kjo kompani ka nxjerrë vetëm 3 për qind të sasisë së naftës, ndërkohë që sipas të
dhënave të MEI-t, nga 97% të naftës së nxjerrë nga koncesionarët privatë 92% i përket
kompanisë Bankers Petroleum për vendburimin e Patos-Marinzës, Transatlantic me
5.2% dhe Transoil me vetëm 2.2%. Industria e naftës edhe e gazit do të vazhdojë të ketë
një rol parësor në ekonominë e vendit tonë, jo vetëm për faktin që punëson një numër
të madh punonjësish, por edhe për masën e konsiderueshme të të ardhurave që përfiton
shteti nga kjo industri fitimprurëse [www.mapo.al].
1.3.2 Kombinati i Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh (KPThN)
Ekonomia e Ballshit bazohet kryesisht në përpunimin e naftës që gjendet në nëntokën
e tij. Me zhvillimin e ekonomisë shqiptare edhe kërkesat për naftë erdhën në rritje. Për
këtë arsye, u pa e domosdoshme mundësia e ndërtimit të një rafinerie e cila duhet të
realizonte përpunimin e thellë të naftës, si dhe të nxirrte produkte me cilësi më të mirë,
të krahasueshme me standardet ndërkombëtare. Prandaj, në vitet 1970 u bë i mundur
hartimi i një projekti për ndërtimin e Kombinatit të Përpunimit të Thelle të Naftës. Ky
kombinat u ndërtua bazuar në teknologjinë kineze të ndërtimit të kësaj periudhe.
Punimet për ndërtimin e KPTHN në Ballsh filluan në janar të vitit 1972 i cili shtrihet
në grykën e lumit Gjanicë, në lindje të qytetit të Ballshit. Kombinati i Përpunimit të
Thellë të Naftës është një vepër e një rëndësie madhore, i përbërë prej një sërë kullash
vertikale edhe tubacionesh, ku për montimin e tyre u përdorën një sasi mjaft e madhe
pajisjesh dhe konstruktesh
metalike. Në qershor të vitit
1973 nisi
montimi i
kolonave për impiantet e
koksit dhe të impianteve të
tjera përbërëse të uzinës. Në
janari të vitit 1978 nisën të
vihen në punë reparte të
veçanta të uzinës, kurse
vepra e plotë hyri në
shfrytëzim dhe u përurua më
27 nëntor 1978. Sipas
projektit
kapaciteti
i
përpunimit në këtë uzinë,
ishte 1 milion e 250 mijë
tonë naftë në vit.
Figura 1.2 Pamje ajrore e Kombinatit të Përpunimit
Me
ngritjen
e
këtij
të Thellë të Naftës në Ballsh.
kombinati u bë një hap i
rëndësishëm në industrinë e përpunimit të naftës. Përveç proceseve bazë të distilimit të
naftës në trysni atmosferike dhe në zbrazëti, aty për herë të parë u zbatuan edhe proceset
e përpunimit të thellë të nënprodukteve të naftës (procese termike e termokatalitike),
me synimin që të përftohej një sasi më e madhe karburantesh nga nafta, si edhe të
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përmirësohej cilësia e tyre për disa tregues kryesorë, si përmbajtja e squfurit, numri i
oktanit, numri i cetanit, stabiliteti etj.
Ngritja e uzinës i dha një zhvillim ekonomik dhe shoqëror krahinës së Mallakastrës, në
veçanti qytetit të Ballshit, popullsia e të cilit u rrit nga rreth 2 mijë banorë përpara
fillimit të ndërtimit të uzinës, në rreth 12 800 banorë në fund të vitit 2003 [Haxhimihali,
2010].
1.3.2.1 Repartet kryesore të KPTHN-së dhe proceset e tyre
KPTHN-Ballsh ka një sipërfaqe prej 93.200 m2, nga të cilat 61% është sipërfaqe e
shfrytëzueshme dhe 39% është sipërfaqe e lirë dhe e gjelbëruar. Në 16 impiantet e
uzinës krahas proceseve të distilimit të naftës, zbatohen edhe procese termike dhe
termokatalitike. Repartet kryesore të uzinës janë:
▪ Reparti i shkripëzimit të naftës bruto
▪ Reparti i distilimit
▪ Reparti i koksifikimit
▪ Reparti i prodhimit të hidrogjenit
▪ Reparti i pastrimit të nënprodukteve të naftës nga squfuri, azoti, oksigjeni
dhe metalet (hidrogjenimi ose hidropastrimi)
▪ Reparti i krekingut katalitik
▪ Reparti i prodhimit të aromatikëve
▪ Reparti i fraksionimit dhe lëngëzimit të gazrave
▪ Reparti i prodhimit të squfurit
▪ Reparti i polimerizimit
Repartet ndihmëse janë:
▪ Termocentrali
▪ Reparti i prodhimit të azotit e oksigjenit nga ndarja e ajrit, bashkë me
prodhimin e dioksidit të karbonit që përdoret në puset e naftës
▪ Repart mekanik
▪ Reparti energjetik
▪ Laboratori

Figura 1.3 Planimetria e Kombinatit të Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh.
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Uzina ka prodhuar mbi 30 lloje produktesh e nënproduktesh, si disa lloje benzine,
gazoili e vajguri, 16 tipa vajrash lubrifikues, kok nafte, lëndë të djegshme për kaldajat,
squfur të pastër, gaz të lëngëzuar, gaz të thatë, karburante aromatike, parafinë, sulfur
natriumi, tretës organik (solvent), propan, azot e oksigjen etj. Uzina u ndërtua për të
prodhuar gjithashtu lëndën nistore për sintezën organike, si edhe për të ripunuar të
gjitha karburantet (benzinë, vajgur dhe gazoil) që prodhoheshin në uzinat e tjera të
vendit (Cërrik, Fier dhe Kuçovë).
Nafta bruto trajtohet së pari në një repart ku kryhet shkripëzimi dhe çemulsionimi i
kombinuar kimik dhe elektrik i saj, në mënyrë që nafta të pastrohet nga uji, argjila,
rëra, kloruri i natriumit, i magnezit etj., me qëllim që të mënjanohet brejtja në kullat e
distilimit, si dhe zënia e gypave të furrave e të shkëmbyesve të nxehtësisë. Nafta e
trajtuar në këtë mënyrë distilohet në trysni atmosferike në dy kulla. Kullat e distilimit
janë të ndërtuara nga 39 pjata me valvula, që në krahasim me pjatat me kapuça, bëjnë
ndarjen më të mirë të fraksioneve të naftës. Në kullën e parë nxirret një fraksion
benzine e lehtë, e cila shërben për të holluar naftën bruto para distilimit (meqenëse
naftat tona janë shumë asfaltene dhe veshtullore), që të ulet ngarkesa hidraulike e furrës
së distilimit, kurse në të dytën përftohet benzinë (me temperatura vlimi deri në 200oC),
vajgur, gazoil dhe mazut.

Figura 1.4 Parimi i funksionimit të një kulle distilimi (burimi: scienceresources.co.uk).
Në bllokun e impianteve të përpunimit kimik bëhen trajtime të përshtatshme kimike të
disa fraksioneve të distilimit të naftës, me qëllim që të përftohet një sasi më e madhe
karburantesh e me cilësi më të mirë (me numër oktani të lartë dhe pa squfur), si dhe të
prodhohen lëndë të para për industrinë petrokimike. Ndër proceset kryesore që
zbatohen për këtë qëllim bëjnë pjesë proceset termike si krekingu termik (koksifikimi
i mazutit deri në mbetje të ngurtë që është koku i naftës) dhe procese termo-katalitike
si hidropastrimi, krekingu, riformimi katalitik dhe polimerizimi që realizohen të gjitha
në prani të katalizatorëve të përshtatshëm.
Koksifikimi i mazutit (mbetje e distilimit të naftës në trysni atmosferike) bëhet në
dhoma të posaçme, cilindrike, vertikale, pasi mazuti të jetë nxehur deri në 485oC. Aty
zhvillohen reaksione polimerizimi të komponimeve ciklike të pangopura si dhe
shpërbërja e disa hidrokarbureve; si rezultat mazuti shndërrohet në kok. Koku i ngurtë
që formohet shkarkohet nga dhoma në mënyrë periodike, duke e copëtuar me sondë
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dhe me anën e ujit me trysni të lartë (rreth 150-200 bar). Njëkohësisht, nga dhoma e
koksifikimit çlirohen produkte të gazta hidrokarbure që dërgohen në një kullë distilimi.
Nga kulla veçohen gazet C1 – C5 bashkë me benzinën, si edhe gazoil dhe vaj solar,
ndërsa mbetja e lëngët nga fundi i kullës së distilimit kthehet sërisht në procesin e
koksifikimit të quajtur “të vonuar”.
Gazet hidrokarbure (C1 – C5) së bashku me benzinën dërgohen në një aparat ndarës,
ku veçohet benzina, ndërsa gazet kalojnë në një kullë stabilizimi ku veçohet gazi i thatë
(C1 – C3) nga gazi i lëngët (C3 – C5). Të dy produktet e gazta dërgohen në procesin e
pastrimit nga komponimet me squfur. Gazoili që është një distilat i rëndë, me peshë
specifike relative rreth 0.87-0.9, pas pastrimit nga komponimet e squfurit me anën e
hidrogjenimit, shërben si lëndë e parë në procesin e krekingut katalitik. Kapaciteti i
përpunimit në impiantin e koksifikimit është 2x350 mijë tonë në vit.
Procesi i hidropastrimit katalitik shërben për të pastruar fraksionet e naftës nga
komponimet me squfur, azot dhe oksigjen, të cilat ia ulin cilësinë. Ky proces realizohet
në reaktor katalitik të mbushur me katalizator molibdeni-kobalti, në temperaturën rreth
410oC dhe trysninë 80 bar, në prani të hidrogjenit. Në këto kushte komponimet e
squfurit, shndërrohen në sulfur hidrogjeni që më pas, përthithet me tretësira të
përshtatshme. Hidrogjeni i nevojshëm për këtë qëllim përftohet në një impiant të
reformimit katalitik të metanit me avull uji.
Produkti i hidropastruar distilohet dhe merret benzinë, vajgur ndriçues, vajgur
avionësh, gazoil dhe solvent. Benzina e pastruar e cila përmban sasi shumë të vogël
komponimesh të squfurit (në ppm)dërgohet në impiantin e reformimit katalitik. Nga
distilimi merret edhe gazoili i hidropastruar, një pjesë e të cilit çohet në impiantet e
krekingut katalitik, kurse pjesa tjetër përdoret si lëndë e djegshme për automjete.
Benzina e hidropastruar ka numër oktani të ulët, rreth 45. Për të përftuar benzinë me
numër oktani më të lartë, si edhe për të prodhuar hidrokarbure aromatike, benzina e
hidropastruar përpunohet në impiantin e reformimit katalitik. Procesi realizohet në një
varg reaktorësh me katalizator platini të vendosur mbi alumin, në temperaturë rreth
500oC dhe në trysni të lartë; në këto kushte zhvillohen reaksione ciklizimi, izomerizimi
dhe coptimi të hidrokarbureve.
Procesi i krekingut është një ndër proceset industriale më të rëndësishme për prodhimin
e benzinës me numër të lartë oktani, më të lartë se 80, si edhe me qëndrueshmëri më të
madhe; njëkohësisht përftohen edhe sasi të konsiderueshme hidrokarburesh të gazta të
pangopura që shërbejnë si lëndë e parë për industrinë petrokimike. Si lëndë e parë në
këtë proces përdoret gazoili, fraksioni me kufij distilimi 280 – 360oC i përftuar nga
distilimi i naftës bruto në trysni atmosferike. Procesi zhvillohet në reaktor katalitik, në
prani të katalizatorit aluminosilikat sintetik, në temperaturën 500 – 550oC. Në këto
kushte ndodh këputja e lidhjeve ndërmjet atomeve të karbonit dhe hidrogjenit, si edhe
izomerizimi i hidrokarbureve normale, ndërsa hidrokarburet aromatike pothuajse nuk
pësojnë ndryshime strukturore.
Gazet që çlirohen gjatë procesit të krekingut katalitik përmbajnë hidrokarbure të
ngopura si propan e butan, ashtu edhe të pangopura, si propen e buten. Këto janë lëndët
e para potenciale për impiantin e polimerizimit; në prani të katalizatorëve specifik
hidrokarburet e pangopura polimerizohen, duke dhënë benzinë me numër shumë të
lartë oktani (mbi 85).
Gjatë viteve të pesëvjeçarit 1981-1985 në një sipërfaqe prej 12 ha të territorit të uzinës
së përpuimit të thellë të naftës u ndërtua edhe uzina e prodhimit të vajrave lyrëse. Uzina
u projektua për të prodhuar 30 mijë tonë në vit vajra lyrëse, gjashtëmbëdhjetë llojesh,
si edhe parafinë teknike. Ajo hyri në shfrytëzim të plotë në vitin 1987; në këtë mënyrë
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u mbyll cikli i përpunimit të plotë të naftës dhe i gjyswë-produkteve të saj dhe ku uzina
u kthye në kombinat të përpunimit të thellë të naftës (KPTHN) [Haxhimihali, 2010].
Nxjerrja e naftës në vend në vitin 1974 arriti në 2.25 milion tonë, por në fillim të viteve
1980-të ajo zbriti në rreth 1.4 milion tonë dhe vazhdoi me rënie të mëtejshme, të
ngadaltë, që në vitin 1990 arriti në rreth 1.1 milion tonë. Më pas, nxjerrja e naftës pësoi
një rënie të theksuar, duke arritur rreth 315 mijë tonë në vitet 1998 – 2000. Në vitin
2008 u bë privatizimi i plotë i KPTHN-së faktor ky që solli shumë ndryshime si në
punësimin e banorëve te zonës, ashtu edhe në përpunimin e naftës bruto duke sjell rritje
në nxjerrjen e naftës në 577 mijë tonë në vit. Në tabelën e mëposhtme kemi pasqyruar
të dhënat e marra nga ministria e energjetikës për sasinë e nxjerrjes së naftës në ton në
vite nga KPTHN.
Viti
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ton naftë bruto
208898
106929
622250
300000
353768
170767

1.4 Gjeologjia dhe përbërja e naftës bruto
Nafta zakonisht gjendet në thellësi të shtresave shkëmbore, afërsisht prej 10000 m.
Akumulimi i naftës bruto dhe gazit në nëntokë kërkon një shkëmb si burim, i cili është
një shkëmb sedimentar i pasur me lëndë organike që prodhon naftë si pasojë e
dekompozimit të organizmave të vdekur. Nafta migron nga këto shkëmbinj
(sedimentarët) derisa të haset me shkëmbinj të papërshkueshëm ose sipërfaqen e tokës
dhe fillon të akumulohet. Shkëmbinjtë poroz lejojnë grumbullimin e naftës poshtë
shtresave të papërshkueshme duke formuar rezervuar natyral nafte. Strukturat
gjeologjike ndërtojnë “kurthe” për të përqendruar naftën e akumuluar. Antiklinet janë
konsideruar si kurthet më të mira nga kërkuesit gjeologjik të naftës. Këto struktura i
formojnë rezervuarët e naftës mbi sipërfaqen e rezervuarëve të ujit midis shtresave të
tokës dhe poshtë shkëmbinjve të papërshkueshëm. Ilustrimi gjeologjik i naftës është
dhënë në Figurën 1.5

Figura1.5 Gjeologjia e naftës (burimi: http://geologylearn.blogspot.com)
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Nafta bruto është një përzierje natyrale shumë komponentëshe. Ajo përbëhet kryesisht
nga karbon (83 - 87%) dhe hidrogjen (12 – 14%), duke formuar kështu përzierje
hidrokarburesh komplekse, si parafinat, naftenet, hidrokarburet aromatike,
hidrokarburet e gazta ( nga CH4 deri në C4H10) etj. Gjithashtu, nafta përmban sasi të
ulëta të komponimeve të tjerë që nuk bëjnë pjesë në klasën e hidrokarbureve (squfur,
azot, oksigjen) si dhe gjurmë të metaleve. Në tabelën 1.1 jepen detaje më të hollësishme
për përbërjen e naftës. Disa komponime e humbasin strukturën karakteristike të tyre në
naftë, ndërkohë disa të tjera e ruajnë atë. Këto njihen me emrin “hidrokarbure relike”
ose “fosile kimike” (Khattak: crude oil composition; Module VI: petroleum rafinery).
Në varësi të mbizotërimit të hidrokarbureve, nafta klasifikohet si parafinike, e
ndërmjetme dhe naftenike. Pas nxjerrjes nga nëntoka nafta bruto dërgohet në rafineri
ku përpunohet në produkte të dobishme.
Tabela 1.1 Përbërja e naftës (Khattak: crude oil omposition; Module VI: petroleum
rafinery).
Hidrokarburet
Parafinat
(Alkanet)

Karakteristikat
dalluese
Varg karbonik i
drejt

Izoparafinat
(izoalkanet)

Varg karbonik i
degëzuar

Olefinat
(Alkenet)

Naftenet

Unaza me 5 ose
6 atome karboni

Morsina Çipa (2018)

Hidrokarburet
kryesore
Metan, etan,
propan, butan,
pentan, heksan

Karakteristika të
përgjithshme
▪ Formula: CnH2n+2
▪ Temperatura e vlimit
rritet me rritjen e
numrit të karboneve.
▪ Parafinat me numër
karbonesh 25 – 40 janë
në formë rëshinore.
Izobutan, izopentan, Numri i izomerëve rritet
neopentan, izooktan në mënyrë progresive me
rritjen e numrit të
karboneve.
Etilen, propilen
▪ Formula: CnH2n
▪ Olefinat nuk janë të
pranishme në naftën
bruto, por formohen
përgjatë
procesit
industrial.
▪ Janë të padëshiruara
në produktin final për
shkak të reaktivitetit të
lartë.
▪ Olefinat me masë të
vogël molekulare kanë
cilësi të mira kundra
goditjeve.
Ciklopentan,
▪ Formula: CnH2n+2-2Rn
Metilciklopentan, Rn është numri i unazave
Dimetilciklopentan, naftenike
Cikloheksan,
▪ Nafta bruto përmban
Dimetil-1,2mesatarisht 50% të
cikloheksan
peshës së saj me
naftene.
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Aromatikët

Unaza me 6
atome karboni
dhe lidhje
shumfishe

Komponime të tjera
Komponime me squfur

Komponime me azot

Komponimet me oksigjen

Benzen, toluen,
ksilen, etilbenzen,
kumen, naftalen etj.

Produktet
Sulfur hidrogjeni,
merkaptanet

▪

▪
Kuinolonet, piridin, ▪
pirrol, indol,
karbazol
Acidet naftenike*,
fenolet

▪
▪
▪

*

▪ Naftenet
janë
komponime
të
dëshiruara
për
benzinën.
▪ Komponimet
aromatike nuk janë të
dëshiruara
për
vajgurin dhe vajrat
lubrifikues.
▪ Benzeni
është
kancerogjene
dhe
konsiderohet si i
padëshirueshëm për
benzinën.

Karakteristika të përgjithshme
Të padëshirueshëm për shkak
të erës së keqe
0.5% - 7%
Prania e komponimeve të
azotit në benzinë dhe vajgur
ndikon në degradimin e
ngjyrës së produktit në prani të
dritës.
Gjenden në nivele gjurmë deri
në 2%.
Këto acide shkaktojnë
korrozion gjatë proceseve të
ndryshme industriale.
Klasifikohen si ndotës

Acide karboksilike(ciklopentil/cikloheksil) të cilat ndodhen natyrshëm në naftë.

Përbërja e saktë e naftës varet shumë nga rafineria dhe nga njësitë e saj të cilat operojnë
në një kohë të caktuar. Për më tepër, është i vështirë parashikimi i efekteve toksike në
mjedis nga shkarkimet.

1.5 Efektet e naftës dhe rafinimit të saj në mjedis
Produktet e naftës mund të shkarkohen në mjedis nëpërmjet aksidenteve, derdhjeve të
menaxhuara ose si produkte dytësore industriale, duke shkaktuar ndotje lokale dhe të
shpërndarë në mjedis (Park and Park, 2011). Është evidentuar se shkarkimet në mjedis
mund të sjellin ndryshime të ekosistemit dhe të organizmave (Doran and Zeiss, 2000).
Një studim nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) tregoi se në 2006 rreth 34% e
vendeve të kontaminuara në Evropë ishin prekur nga nafta. Kjo vlerë u rrit në 53%,
kur në grupin e substancave kontaminuese u përfshinë disa komponime organike që
zakonisht gjenden në naftë, si hidrokarburet policiklike aromatike (PAH) dhe
hidrokarburet aromatike volatile: benzen, toluen, etilbenzen dhe ksilen (BTEX) (EEA,
2011). Nga proceset fizike dhe kimike që rafineritë e naftës aplikojnë për të përpunuar
në lëndë djegëse naftën bruto, qymyrin apo gazin natyror, emetohen produkteve të
padëshiruara ose mbetje të cilat domosdoshmërisht do të depozitohen në mjedis. Këto
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mbetje mund të derdhen në tokë, në ujë dhe në ajër. Në përqendrime të mëdha
molekulat e hidrokarbureve që përmban nafta e papërpunuar dhe derivatet e saj janë
shumë toksike për shumë organizma, duke përfshirë edhe njerëzit. Elementët si squfuri
dhe komponime të azotit, të cilët gjenden në nivele gjurmë në naftë, konsiderohen të
rrezikshme në vetvete sepse mund të reagojnë me mjedisin për të prodhuar substanca
kimike sekondare helmuese. Dominimi i produkteve të naftës në shumë vende të botës
krijon kushte të përshtatshme për shpërndarjen e sasive të mëdha të këtyre
komponimeve toksike në zonat e populluara dhe në ekosistemet rreth globit.

1.5.1 Ndotja e tokës
Mbetjet e naftës që derdhen në tokë vijnë si rezultat i derdhjeve të pa kontrolluara por
dhe si pasojë e aksidenteve të ndryshme që ndodhin gjatë përpunimit apo transportit të
naftës. Pavarësisht burimit të derdhjes ajo shkakton infektimin e zonave të mëdha të
tokës duke e bërë atë ekonomikisht të padobishme, si dhe të rrezikshme për shëndetin
e organizmave të gjalla. Trajtimi i këtyre tokave duhet të jetë i menjëhershëm për shkak
se hidrokarburet mund të depërtojnë në ujërat nëntokësore të cilat përdoren për konsum
nga njeriu. Edhe pse derdhjet e naftës në tokë aktualisht janë ndërprerë, aktiviteti i
vazhdueshëm i industrive të përpunimit të naftës për shumë vite ka rezultuar me
ekosisteme të dëmtuara. Shumë ndotës organikë të emetuar nga industritë petrokimike,
kanë afinitet të lartë për tu lidhur me matricën e tokës dhe të ruhen në këtë mjedis për
një kohë të gjatë (Fu et al., 2003). Këta ndotës mund të kalojnë me lehtësi nga toka tek
bimësia e kultivuar për konsum si edhe te kafshët gjatë kullotjes, rrjedhimisht mund të
biomagnifikohen në zinxhirin ushqimor të njeriut. Gjithashtu, nëpërmjet reshjeve
ndotësit organikë mund të drenazhojnë nga toka në ujërat nëntokësore ose në ujërat e
rrjedhshëm (Zhang, Dai, Du, et al., 2012). Në ditët e sotme, vlerësimi i cilësisë së tokës
bazohet në një procedurë të veçantë analitike, e cila përcakton shumën totale të vajit
mineral në hapësirën e mjedisit, e cilësuar si ‘totali i hidrokarbureve të naftës’ (TPH).
Përqendrimi TPH është një
parametër global që ka gjetur
zbatim nga disa agjenci si
rregullator dhe zakonisht
aplikohet për të përcaktuar
mënyrën e pastrimit të tokës
nga
ndotja.
Gjithashtu,
nëpërmjet këtij parametri
mund të kryhet një krahasim
midis vlerës së matur dhe
vlerës maksimale të përcaktuar
në rregulloret kombëtare dhe
ndërkombëtare. Standardi ISO
16703 (ISO 2004) është një
metodë
e
pranuar
ndërkombëtarisht
për
të
vlerësuar përqendrimet TPH Figura 1.6 Pamje e ndotjes së tokës nga nxjerrja e
nga C10 deri në C40. Në rast se
naftës në zonën e Ballshit (foto: M.Çipa).
tokat rezultojnë me përqindje
të lartë kontaminimi, në bazë të sistemeve rregullator, menjëherë duhet të filloj aplikimi
i procedurave rehabilituese. Si përfundim, mund të themi se vlerësimi i përqendrimit të
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ndotësve të ndryshëm organikë do të përmirësojë cilësinë e tokës dhe si rrjedhojë do të
ulë rrezikun për shëndetin e njeriut dhe të gjallesave të tjera.
1.5.2 Ndotja e ujit
Burimet antropogjenë janë ndër burimet kryesore të ndotjes së mjedisit ujor nga nafta
dhe produktet e saj. Hidrokarburet policiklike aromatike dhe alifatike janë ndotës
organik të qëndrueshëm, të cilët shpeshherë janë vlerësuar si ndotësit kryesorë të
ujerave sipërfaqësore dhe nëntokësore pranë industrive petrokimike. Këto komponime
emetohen në mjedis nga djegia e koksit, nga proceset e distilimit të naftës e
nënprodukteve të saj, nga shkarkimet e mbetjeve industriale ujore etj. Ndotësit e
shkarkuar në ajër kanë prirjen të adsorbohen mbi grimcat që qëndrojnë në suspension,
të cilat nëpërmjet shirave mund të transferohen lehtësisht në sistemet ujore. Sasia e
shkarkimeve ujore nga rafineritë e naftës është ulur përgjatë viteve, p.sh për 80 rafineri
të Evropës në vitin 1969 shkarkimet e raportuara kishin vlerën 3119 x 106 t vit-1, duke
u reduktuar në 2543 x 106 t vit-1 për 84 rafineri në vitin 2000. Kjo ulje është menduar
se vjen për shkak se shumë rafineri përdorin ajër ose sistem riqarkullues të ujit për
ftohje (Wake, 2005). Shkarkimet ujore të rafinerive kanë tendencë të kenë përmbajtje
të lartë të hidrokarbureve me
masë molekulare të ulët se sa ka
nafta bruto, nga ana tjetër është
gjetur prania e lartë e
hidrokarbureve
policiklike
aromatike të cilat kanë toksicitet
dhe qëndrueshmëri të lartë në
mjedis. Fati i mbetjeve ujore
nga rafineritë të shkarkuara në
mjedis do të përcaktohet nga
kushtet dhe hidrodinamika e
ujërave pritëse. Shumë studime
kanë konfirmuar se zonat më të
kontaminuara
gjenden
zakonisht të lokalizuara afër
shkarkimeve dhe reduktohen
Figura 1.7 Pamje të ndotjes së ujit nga nxjerrja e
me rritjen e distancës (Knap,
naftës në zonën e Ballshit (foto: M.Çipa).
1982;
Wake,
2005).
Hidrokarburet kryesisht kanë tendencën të sedimentojnë afër pikës së shkarkimit.
Toksiciteti i shkarkimeve varet nga disa faktor: vëllimi, cilësia, kripëshmëri,
ndryshueshmëria e shkarkimeve, kushtet fizike dhe kimike të zonës ku shkarkohet,
afërsia me shkarkime të tjera dhe me ndotës, si edhe kushtet biologjike të zonës ku
shkarkohet (Wake, 2005). Zakonisht nafta e pranishme në shkarkimet ujore të rafinerive
ndikon mbi organizmat ujore në mënyra të ndryshme. Peshqit, jo-vertebrorët, shpendët
dhe bimët mund të dëmtohen në mënyrë të parikuperueshme nga kontakti me
hidrokarburet e naftës për shkak të mbulimit dhe asfiksimit (helmim nëpërmjet
kontaktit). Gjithashtu, sistemi i tyre riprodhues degjeneron dhe vetë individi mund të
bëhet i ndotur duke u bioakumuluar në zinxhirin ushqimor, rrjedhimisht ndikon dhe
dëmton shëndetin e njeriut (Cohen, 2013). Për më tepër, kontakti me naftën mund të
shkaktojë stres, efekte kancerogjene dhe mutagjene, si edhe ndikon në sjelljen e
individit.
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Burimet kryesore të ndotjes së ujërave nga nafta në zonën e Ballshit janë:
▪ Nafta bruto e grumbulluar në gropa të ndërtuara posaçërisht për këtë qëllim. Në
kushte atmosferike jo të qëndrueshme të shoqëruara me reshje të dendura shiu,
mund të transportohet nga uji edhe të përfundojë në rrjetin hidrik sipërfaqësor
duke u bërë burim ndotjeje.
▪ Shkarkimet ujore të industrisë pas përfundimit të procesit të dekantimit.
▪ Shkarkimet e ujërave dhe mbetjeve nga impianti i përpunimit të naftës.
Për të minimizuar ndotje vazhdimisht janë bërë përpjekje duke ndrjekur politika
monitoruese, por që nuk kanë rezultuar shumë efektive, sepse monitorimet shpeshherë
kanë kosto të lartë.
1.5.3 Ndotja e ajrit
Veprimtaria e rafinerive të naftës lidhet me emetimin e komponimeve të ndryshme
organike në atmosferë, kryesisht me origjinë nga proceset e prodhimit, depozitave të
ruajtjes dhe zonave të mbetjeve (Cetin et al., 2003). Ndër kontaminuesit kryesorë të
atmosferës, të cilët shkarkohen nga rafineritë e naftës përmenden komponimet volatile
organike (kryesisht hidrokarburet), komponimet e squfurit dhe oksidet e azotit. Pas
hyrjes së këtyre ndotësve në atmosferë mund të shkaktohen probleme serioze të ndotjes
së ajrit në shkallë lokale, por gjithashtu mund të përfshihen edhe në fenomene të tjera
në shkallë rajonale, si shiu acid ose prodhimi fotokimik i ozonit në troposferë iniciuar
nga bashkëveprimi i hidrokarbureve me radikalet hidroksile në prani të oksideve të
azotit dhe dritës (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Përqendrimet atmosferike të
hidrokarbureve të matura në disa vende pranë një rafinerie në qytetin Korinth (Greqi),
kanë treguar se përqendrimi i hidrokarbureve të ngopura dhe aromatike për një hapësirë
të gjerë ajri ishte i një cilësie të ulët krahasuar me standardet e rekomanduara
(Kalabokas et al., 2001). Në mënyrë që të bëhet kontrolli i ndotjes atmosferike rreth
rafinerive të naftës praktika e zakonshme dominohet nga monitorimi i përqendrimit të
hidrokarbureve, komponime të squfurit (kryesisht sulfurit të hidrogjenit dhe
merkaptanëve) dhe oksideve të azotit në atmosferë. Sigurisht që këto gaze të emetuara
kanë edhe efekte negative në shëndet nga më të lehtat e deri tek më fatalet. Efektet më
të zakonshme janë problemet me frymëmarrjen (si astma, kollitje, dhimbje gjoksi,
mbytje dhe bronkit), acarim i lëkurës dhe i syve, dhembje koke etj. Një studim i bërë
në Durban në Afrikën e Jugut ka treguar se fëmijët e një shkolle që ndodhet pranë një
rafinerie, 30% ‒ 40% e tyre kanë problem me frymëmarrjen edhe pse ata jetonin më
shumë se 10 km larg rafinerisë (Ezojiofor et.al., 2014).
Ka shumë mënyra që një rafineri të reduktojë sasinë e ndotjes që shkakton por kjo ka
një kosto të lartë dhe përgjithësisht rafineri të ndryshme në botë nuk e praktikojnë.
Përveç ndotjes së zakonshme, ndotja e shkaktuar nga aksidentet në rafineri si: aksidente
zjarri, shpërthime, reaksione kimike, rrjedhje gazi shkaktojnë ndotje shumë më të larta,
që rezultojnë me ekspozim akut ndaj këtyre ndotësve dhe padyshim me efekte negative
në shëndet.
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1.6 Ndotësit organikë të studiuar në mjedis
1.6.1 Hidrokarburet policiklike aromatike
PAH-et janë klasifikuar si ndotës të mjedisit, me strukturë kimike të dy ose më shumë
unazave aromatike të bashkuara. PAH-et kryesisht formohen nga bashkimi i atomeve
të karbonit dhe hidrogjenit. Disa hidrokarbure aromatike heterociklike mund të
përmbajnë azot, sulfur, klor ose oksigjen. Në familjen e PAH-ve numërohen rreth 660
komponime, të indeksuara nga instituti nacional i standardeve dhe teknologjisë
(National Institute of Standards and Technology)(Sander and Wise, 1997), prej të cilave
vetëm 5% ndodhen natyrshëm në mjedis. US EPA ka klasifikuar si ndotës kryesor 16
PAH, të cilat duhet të monitorohen vazhdimisht për shkak të efekteve anësore që
shkaktojnë në mjedis dhe në shëndetin e njeriut. Në Figurën, 1.8 janë paraqitur
strukturat kimike për 15 PAH-et e analizuara në këtë studim nga 16 PAH-et e US EPA.

Naftalen

Acenaftilen

Acenaften

Fluoren

Fenantren

Antracen

Piren

Bnezo[a]antracen

Krisen

Benzo[b]fluoranten

Benzo[k]fluoranten

Benzo[α]piren

Indeno[1,2,3-cd]piren

Dibenzo[α, h]antracen

Benzo[g, h, i]perilen

Figura 1.8 Strukturat kimike për 15 PAH-et e analizuara në këtë studim
Karakteristikat kryesore të këtyre komponimeve janë si më poshtë (Kanaly and
Harayama, 2000; Ramesh et al., 2012):
❖
❖
❖
❖

Kanë tretshmëri të ulët në ujë, por kanë lipofilicitet të lartë.
Presion të ulët avulli.
Adsorbohen mbi grimcat e imta në ajër, tokë, ujë dhe sedimente.
I nënshtrohen foto-dekompozimit kur ekspozohen nën dritën ultraviolet të
rrezatimit diellor.
❖ Rrallë herë mund të ndodhi që këto komponime të shfaqen individualisht, PAHet zakonisht formojnë përzierje të tyre në mjedis.
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❖ Në mjedis ato bashkekzistojnë me aminat, hidrokarburet e kloruara dhe metalet.
❖ Në atmosferë, PAH-et mund të reagojnë me ozonin, NOx, klorin dhe dioksidin
e squfurit, për të prodhuar dione, nitro-/dinitro-PAH, Cl-PAH, dhe acide sulfonike.
1.6.1.1 Burimet
Burimet e PAH-ve të gjetura në mjedis janë kryesisht me origjin pirogjene, petrogjene
dhe biogjene. PAH-et pirogjene formohen kur lënda organike ekspozohet në
temperatura të larta dhe në nivele të ulëta ose në mungesë të plotë të oksigjenit. Këto
komponime kanë ardhur nga zbërthimi i lëndës organike në komponime me masë
molekulare më të vogël gjatë procesit të pirolizës, duke u riorganizuar me shpejtësi në
struktura policiklike aromatike të pa alkiluara (Meyers and Ishiwatari, 1993; Saber et
al., 2006). Distilimi i fraksionuar dhe krekingu termik i mbetjeve të naftës në
hidrokarbure më të lehta janë procese pirogjene të cilat realizohen qëllimisht nga
industritë e naftës. Ndërsa, procese të tjera pirolitike të paqëllimshme ndodhin gjatë
djegies jo të plotë të karburanteve nga automjetet të naftës në sistemet ngrohëse dhe të
zjarreve në pyje (Stogiannidis and Laane, 2015; Martinez et al., 2004; Bozlaker et al.,
2008; Kim et al., 2003). Temperaturat në të cilat proceset pirolitike ndodhin variojnë
nga 350oC deri në 1200oC. Përveç kësaj, PAH-et mund të formohen edhe në
temperatura të ulëta. Këtu mund të përmenden PAH-et e formuara në naftën bruto
përgjatë miliona vitesh në temperaturë të ulët (100-150oC). PAH-et e formuara përgjatë
maturimit të naftës bruto dhe proceseve të ngjashme njihen si PAH-e me origjinë
petrogjene. Këto komponime përmbajnë kryesisht struktura të alkiluara. Disa burime të
PAH-ve petrogjene janë derdhjet e freskëta në ujë dhe oqeane të naftës, rrjedhjet
nëntokësore dhe mbitokësore nga depozitat e ruajtjes dhe akumulimi në mënyrë të
vazhdueshme në mjedis e benzinës dhe naftës si rrjedhojë e transportit. Një mënyrë
tjetër e prodhimit të PAH-ve në mjedis jo shumë e njohur është prodhimi i tyre
biologjik. PAH-et biogjene mund të sintetizohen prej disa bimëve, algave,
fitoplanktonit dhe mikroorganizmave të ndryshëm, si edhe nga procesi i transformimit
të ngadaltë të lëndës materiale në sedimentet e liqeneve (Stogiannidis and Laane, 2015;
Ramesh et al., 2012).
1.6.1.2 Toksiciteti
Vitet e fundit janë studiuar gjerësisht efektet shëndetësore të PAH-ve. Ende nuk është
plotësisht e qartë veprimtaria toksike e tyre, përderisa çdo komponim individual ndikon
në forma të ndryshme mbi shëndetin e njeriut. Megjithëse, tumorogjeneza dhe
kancerogjeneza e PAH-ve individuale dhe përzierjes së tyre është investiguar gjerësisht
në kafshët laboratorike, evidenca e kancerogjenezës për njeriun është ende shumë e
panjohur. Benzo[a]pireni është komponimi më i studiuar deri tani. Një numër i madh
studimesh kanë evidentuar se ekspozimi kundrejt BAP dhe përzierjes së PAH-ve mund
të shkaktojë efekte kanceroze (Brandt and Watson, 2003; Menzie et al., 1992; Singh et
al., 2008). Disa studime eksperimentale të kryera me brejtës të ekspozuar ndaj PAHpërzierje, kanë treguar se individ të ndryshëm kanë zhvilluar tumore të ndryshme, si në
lëkurë, mushkëri, stomak dhe mëlçi (Horikawa et al., 1991). Disa PAH-e janë raportuar
që ndikojnë në sistemin imunitar të brejtësve si një hap parapritës për zhvillimin e
kancerit (White et al., 1985). Studime të ndryshme epidemiologjike kanë evidentuar
një lidhje midis rritjes së rrezikut për kancer të mushkërive tek punëtorët e koksit dhe
duhanpirësve, të cilët janë të ekspozuar në përqendrime të larta të PAH-ve (Armstrong
et al., 2004). US EPA ka klasifikuar si kancerogjen të Grupit B2 PAH-et e mëposhtme:
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benzo[a]piren, benzo[a]antracen, krizen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten,
Indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[α, h]antracen dhe benzo[g,h,i]perilen (US EPA, 2002).
Një vlerë prej 7.3 mg kg-1 në ditë është përcaktuar si faktor i shfaqjes së kancerit oral
për BAP . Ekspozimi ndaj PAH-ve zakonisht vjen si rrjedhojë e prezencës së përzierjes
së tyre, për këtë arsye disa studime janë kryer në kuadrin e vlerësimit se sa toksike
mund të jenë përzierjet e hidrokarbureve.
1.6.1.3 Bioakumulimi
Edhe pse PAH-et kanë struktura kimike të ngjashme, vetitë fizike dhe kimike të tyre
mund të ndryshojnë shumë nga njëri komponim tek tjetri. Koeficienti i shpërndarjes
oktanol-ujë, i cili jep aftësinë akumuluese në organizmat e gjalla, varion nga 3.37 në
6.75, përkatësisht për naftalenin dhe dibenzo[a,h]antracenin. Në terma të përgjithshëm,
PAH-et me masë molekulare të madhe shfaqin relativisht potencial të lartë
bioakumulimi, me faktor biopërqëndrimi (BCF) rreth 100,000 (IPCS, 1998). Disa
organizma, siç janë peshqit dhe vertebrorët e lartë, bioakumulojnë sasi të vogla të PAHve sepse mund ti metabolizojnë lehtësisht këto komponime. Është vlerësuar se
metabolitët e PAH-ve në organizëm mund të jenë më toksik sesa komponimi prind
(Simioli et al., 2004). Mungesa e biomagnifikimit potencial për disa PAH-e është një
nga arsyet pse PAH-et nuk janë konsideruar si POP-e dhe si rrjedhim nuk janë përfshirë
në listën e komponimeve kimike të cilat duhet të kufizohen.
1.6.1.4 Qëndrueshmëria në mjedis
Volatiliteti i PAH-ve do të varet drejtpërdrejtë nga masa molekulare e komponimit.
PAH-et e lehta gjenden kryesisht të lira në atmosferë, për shkak të presionit të ulët të
avujve, ndërsa komponimet me masë molekulare më të madhe adsorbohen mbi grimcat
e ngurta. Në sistemet ujore, pavarësisht tretshmërisë së tyre të ulët, vetëm PAH-et me
masë molekulare të vogël mund të gjenden më shpesh të tretura në ujë. Shumica e tyre
janë kryesisht të lidhura me grimcat e ngurta. Gjithashtu, gjysmë-jeta e raportuar në
mjedise ndryshon ndjeshëm sipas PAH-ve të marra në analizim. Në ajër, PAH-et me
masë të vogël i nënshtrohen foto-degradimit shumë shpejtë në prani të dritës së diellit.
Në ujë dhe në tokë, proceset fotolitike të degradimit janë zëvendësuar nga aktiviteti
mikrobial, të cilat dekompozojnë PAH-et në komponime të tjera (Wammer and Peters,
2005). Në sedimente, biodegradimi është mënyra më e zakonshme e zbërthimit të PAHve. Pavarësisht nga gjithçka e thënë më sipër, PAH-et me 4 ose më shumë unaza
paraqesin një qëndrueshmëri më të madhe në mjedis, veçanërisht në toka dhe
sedimente.
1.6.1.5 Transporti në distancë
Vetitë fizike dhe kimike të PAH-ve, i bëjnë ato të jenë kandidatë të mirë për tu
transportuar në distanca të largëta në atmosferë (Aamot et al., 1996; Brun et al., 2004).
Atmosfera është terreni kryesor i transportit të PAH-eve. Një nga format kryesore të
transportit të PAH-ve në ajër është adsorbimi i tyre mbi grimcat e ngurta të ajrit (PM).
Gjithashtu, disa hidrokarbure të lehta transportohen në formë avujsh për shkak të
volatilitetit të tyre të lartë. Si rrjedhim, jo vetëm komponimet më masë të vogël
molekulare por edhe ato me masë të madhe mund të transportohen në distanca të largëta
pavarësisht burimit. Për këtë arsye, PAH-et janë detektuar edhe në pjesët më të largëta
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të planetit, si në Arktik, në ajër (Prevedouros et al., 2004; Hung et al., 2005), sedimente
dhe biota (Sericano et al., 2001).
1.6.1.6 Sjellja e PAH-ve në mjedis
1.6.1.6/a Emetimet atmosferike dhe depozitimet e PAH-ve
PAH-et emetohen në atmosferë kryesisht nga djegia jo e plotë e lëndës organike, ku
burimi i djegies mund të jetë natyral ose antropogjen. PAH-et shfaqin tendencën të
gjenden në përqendrime më të larta në zonat urbane sesa në zonat rurale sepse shumica
e burimeve të PAH-ve janë të lokalizuara brenda ose afër qendrave urbane. Pas
shkarkimit në atmosferë, PAH-et gjenden në dy faza të ndryshme, në fazë të gaztë dhe
në fazë të ngurtë në të cilën PAH-et adsorbohen mbi grimcat e imta (Ravindra et al.,
2008; Wang et al., 2013). Komponimet kimike organike hidrofobe me presion të ulët
të avujve, siç janë PAH-et, lidhen me grimcat e atmosferës shumë herë më shpejtë sesa
komponimet kimike me presion të lartë avujsh, si benzeni. Diferencat e presioneve
parciale për PAH-e të ndryshme, sjell që çdo komponim individual të këtë shpërndarje
të ndryshme për të dyja fazat. PAH-et me presion të ulët të avujve (p.sh benzo[a]pireni)
shfaqin tendencën të lidhen me grimcat e ngurta, ndërsa PAH-et më presion të lartë të
avujve (p.sh naftaleni) priren të lidhen me fazën e gaztë në atmosferë. Përqendrimet e
PAH-ve në fazën e gaztë rritet gjatë sezonit të verës ose në përgjithësi në rajonet
tropikale, kurse në grimcat e ngurta PAH-et dominojnë kryesisht gjatë sezonit të dimrit
ose në rajonin e Arktikës dhe Antarktidës. Gjithashtu, një faktor i rëndësishëm që
ndikon në adsorbimin e PAH-ve varet edhe nga tipi i grimcave (p.sh blozë, pluhur, hi,
oksidet e metaleve pirogjene, polenet, etj.)(Abdel-shafy and Mansour, 2016).
1.6.1.6/b PAH-et në tokat sipërfaqësore
PAH-et atmosferike vazhdimisht depozitohen në tokë si pasojë e procesit të depozitimit
të thatë dhe të njomë. Disa prej këtyre PAH-ve e kanë origjinën nga burime të afërta, si
shkarkimet e automjeteve, kurse disa të tjera vijnë nga burime më të largëta, të cilat
kanë lëvizur nëpërmjet rrymave ajrore. Kur PAH-et depozitohen në sipërfaqen e tokës,
ato mund të bëhen të lëvizshme pasi kanë aftësi të lidhen me grimcat e tokës (Masih
and Taneja, 2006; Cachada et al., 2012). Faktorët kryesorë që ndikojnë në
lëvizshmërinë e tyre në sipërfaqen e tokave janë madhësia e grimcave adsorbuese dhe
madhësia e poreve të tokës. Nëse grimcat tek të cilat PAH-et janë të adsorbuara nuk
mund të lëvizin përmes tokës, atëherë lëvizshmëria e PAH-ve do të jetë e limituar për
shkak të tendencës së tyre për të qëndruar lidhur me këto grimca (Abdel-shafy and
Mansour, 2016).
Tendenca e PAH-ve për tu adsorbuar në tokë varet nga karakteristikat e PAH-ve dhe të
vetë tokës. Shumë studime kanë konfirmuar korrelueshmërinë e mirë të përmbajtjes së
karbonit organik (ƒ) në tokë me PAH-et e adsorbuara. Gjithashtu, koeficienti i ndarjes
oktanol-ujë i PAH-ve është i rëndësishëm për adsorbimin dhe lëvizshmërinë e tyre në
tokë. Ky koeficient (Kow) tregon tretshmërinë e një komponimi organik në ujë. Kur Kow
rritet, tretshmëria në ujë zvogëlohet dhe tendenca e adsorbimit në grimcat e tokës rritet.
Konduktiviteti i tokës është gjithashtu një faktor kryesor që ndikon në lëvizshmërinë e
PAH-ve (Abdel-shafy and Mansour, 2016).
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1.6.1.6/c PAH-et në ujërat sipërfaqësore
Burimet kryesore të PAH-ve në mjediset ujore janë nga depozitimet e mbetjeve urbane,
shkarkimet e mbetjeve ujore, shkarkimet e mbetjeve industriale, depozitimet
atmosferike, si edhe nga derdhjet apo rrjedhjet e naftës gjatë transportit dhe përpunimit
të saj. Gjithashtu, këto komponime kimike mund të depërtojnë nga toka në ujë ose si
rezultat i derdhjeve aksidentale në det. Shpërndarja e PAH-ve në sistemet ujore do të
varet nga karakteristikat kimike të tyre, tretshmëria e tyre zvogëlohet me rritjen e masës
molekulare. Zakonisht komponimet me masë molekulare të madhe akumulohen në
sipërfaqet ujore prej depozitimeve atmosferike (Li and Ran, 2012). PAH-et nuk janë të
degradueshme në ujë, si rrjedhojë kanë qëndrueshmëri të lartë në mjediset ujore dhe
duhet të jenë në monitorim të vazhdueshëm (Li, Li and Liu, 2017). Këto komponime
hidrofobe shfaqin një tendencë të veçantë për tu lidhur me grimcat e imta, rrjedhimisht
sedimentet janë konsideruar gjithmonë si një rezervuar për akumulimin e tyre në
mjediset ujore (Li et al., 2015). Vitet e fundit ka filluar ti kushtohet më shumë vëmendje
përcaktimit të PAH-ve në ujë, përderisa ato mund të prodhojnë direkt efekte toksike në
organizma dhe të transportohen lehtësisht me rrymën ujore.
1.6.1.6/d Efektet ekotoksike të PAH-ve
Toksiciteti i PAH-ve në organizmat ujore ndikohet nga metabolizmi dhe foto-oksidimi.
Në përgjithësi këto komponime janë më toksike në prani të dritës ultraviolet. Toksiciteti
akut i PAH-ve konsiderohet i moderuar dhe i lartë për jetën ujore dhe shpendët. PAHet në toka nuk kanë prirje të ushtrojnë efektet toksike mbi invertebrorët e tokës, me
përjashtim të rasteve kur toka është shumë e kontaminuar. Efektet anësore më shpesh
të hasura në këta organizma janë zhvillimi i tumoreve të ndryshëm, dëmtime në
sistemin e riprodhimit, zhvillimit dhe imunitetit.
Gjitarët mund të absorbojnë PAH-et nëpërmjet disa rrugëve, siç është inhalimi, kontakti
dermal dhe gëlltitja (Dong et al., 2012; Beyer et al., 2010). Nga ana tjetër, bimët mund
të absorbojnë PAH-et nëpërmjet rrënjëve të tyre duke mundësuar në këtë mënyrë
transportin e tyre edhe në pjesët e tjera të bimës. Shkalla e marrjes kryesisht varet nga
përqendrimi, tretshmëria në ujë, gjendja fiziokimike e bimës si edhe tipi i tokës. Efekte
fito-toksike të PAH-ve janë regjistruar shumë rrallë. Disa bimë përmbajnë substanca të
cilat i mbrojnë kundrejt efekteve të PAH-ve. Ndërsa disa bimë mund të bëjnë
sintetizimin e PAH-ve, të cilat veprojnë si hormone rritëse (Beyer et al., 2010).
1.6.1.6/e Degradimi i PAH-ve nga mjedisi
Degradimi i PAH-ve nga mjedisi mund të bëhet nëpërmjet disa metodave, ku ndër më
kryesoret përmenden biodegradimi, foto-oksidimi dhe absorbimi i oksideve kimike në
grimcat e tokës, drenazhimi dhe bioakumulimi i tyre (Nadarajah et al., 2002). Secili
prej këtyre proceseve ndikon në mënyra të ndryshme mbi PAH-et individuale. Kjo
ndodh për shkak se secili PAH individual ka strukturë dhe karakteristika fizike, kimike
dhe biologjike unike.
Biodegradimi i PAH-ve: mund të bëhet në kushte aerobe dhe anaerobe. PAH-et e
adsorbuara në grimca shpeshherë nuk ndodh që të degradohen nga bakteret sepse PAHet janë ndarë nga enzimat që bakteret përdorin për copëtimin e tyre (Kim et al., 2007).
Biodegradueshmëria e PAH-ve varet drejtpërdrejt edhe nga struktura e tyre, p.sh unazat
e karbonit të organizuara me kënd midis tyre kanë qëndrueshmëri të lartë
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termodinamike, por është gjetur se hapësira midis unazave të benzenit ku formohet
këndi (referuar si zona e gjirit) janë shumë të prirura të atakohen nga enzimat. Ky fakt
bënë që PAH-et këndore të jenë më të biodegradueshme sesa strukturat lineare (Abdelshafy and Mansour, 2016).
Degradimi fotolitik: Fotoliza përcaktohet si shkatërrimi i komponimeve prej
reaksioneve të iniciuara nga absorbimi i dritës. PAH-et i nënshtrohen lehtësisht
fotodegradimit kur janë në gjendje të gaztë dhe të lëngët, ndërsa kur ndodhen të
adsorbuara në grimcat e tokës dhe të atmosferës ky fenomen ndodh shumë pak.
Reaksionet e fotodegradimi ashtu si edhe ato të degradimit mikrobial, ndikohen shumë
nga struktura e PAH-ve. Komponimet me strukturë lineare (sidomos me 2-unaza) i
nënshtrohen lehtësisht këtyre reaksioneve, kurse PAH-et këndore (p.sh fenantreni ose
dibenzo[a,h]antraceni) veprojnë më ngadalë. Kjo sjellje mund të shpjegohet me faktin
se molekulat këndore kanë qëndrueshmëri më të lartë strukturore (Korfmacher et al.,
1980). Gjithashtu, degradimi fotolitik është më i zakonshëm në molekulat me peshë të
vogël molekulare për shkak të shpërndarjes së lartë që këto komponime kanë në mjedis,
si rrjedhojë qëndrojnë më gjatë të ekspozuara në dritën e diellit (Abdel-shafy and
Mansour, 2016).
Degradimi kimik: Oksidimi kimik është mekanizmi me kontribut më të ulët në procesin
e degradimit të PAH-ve nga mjedisi. Pavarësisht faktit që mund të ndodhi oksidimi
kimik (natyral ose si pjesë e teknologjive trajtuese), nivelet e oksidimit të PAH-ve do
të varen nga një sërë faktorësh, të cilët janë: masa molekulare, struktura, gjendja fizike,
temperatura dhe fortësia e agjentit oksidues (Abdel-shafy and Mansour, 2016).

Figura 1.9 Shpërndarja e PAH-ve përmes ajërit, tokës, uji dhe ekspozimi i njeriut
(Suess, 1976; Abdel-shafy and Mansour, 2016).
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1.6.2 Hidrokarburet Alifatike
Hidrokarburet alifatike përmbajnë atome karboni dhe hidrogjeni të lidhura së bashku
në vargje të drejtë ose të degëzuar. Këto komponime janë të patretshëm në ujë dhe kanë
aftësi lipofilike të lartë. Hidrokarburet alifatike janë përbërësit kryesor të naftës bruto.
Për këtë arsye, shpesh këto komponime përdoren për të vlerësuar kontaminimin e
mjedisit nga nafta (Zhang, Dai, Du, et al., 2012). Hapi i parë për pastrimin e naftës
bruto është procesi i distilimit të fraksionuar. Produktet nga procesi i distilimit nuk do
të jenë vetëm alkane të pastërta, por përzierje e tyre me intervale të ndryshme të pikës
së vlimit. Në Tabelën 1.2 janë ilustruar fraksionet kryesore të alkaneve të përftuara gjatë
procesit të distilimit të naftës bruto. Procesi i krekingut katalitik do të shndërrojë
fraksione më pak të vlefshme në produkte të dobishme. Krekingu katalitik është procesi
i nxehjes së alkaneve në prezencë të materialeve katalitike, të cilat copëtojnë molekulat
e mëdha në më të vogla.
Tabela 1.2 Fraksionet kryesore të hidrokarbureve alifatike të përftuara gjatë procesit të
distilimit të naftës bruto.
Intervali i pikës
Numri i
së vlimit (oC)
karboneve
< 30
2–4
30 – 180
4–9
160 – 230
8 – 16
200 – 320
300 – 450
>300

10 – 18
16 – 30
> 25

Mbetjet

>35

Fraksioni
Gaz
Benzinë
Kerazin
Diesel
Vajrat e rendë
Nafta “veshtullore”
Parafinat
Asfaltenet

Përdorimi
Gaz për ngrohje
Karburant për motorët
Ngrohje,
karburant
avionësh
Karburant për motorët
Ngrohje, për lubrifikim

Gjithashtu, përbërja e hidrokarbureve alifatike për mostra të caktuara mund të tregojë
informacion për burimet dhe degradimin e naftës. Ato mund të hyjnë në mjedis
nëpërmjet burimeve natyrale ose antropogjenë. Metoda më e saktë për të përcaktuar
burimin biogjen nga burimet petrogjene, është që të vlerësohet modeli i shpërndarjes së
tyre. Raporti i komponimeve me masë të vogël me ato me masë të madhe molekulare
dhe CIP (Carbon Preference Index), japin informacion për origjinën e n-alkaneve në
mjedis (Cincinelli et al., 2008).
1.6.2.1 Kontaminimi i mjedisit
Produktet e naftës mund të mbërrijnë në mjedis nëpërmjet aksidenteve, derdhjeve të
kontrolluara ose si pasojë e nën-produkteve dytësore industriale ose e aktiviteteve
private; duke shkaktuar në këtë mënyrë ndotje lokale të shpërndarë në mjedis (Pinedo
et al., 2013). Hidrokarburet e naftës mund të gjenden në tokë në katër forma të
ndryshme: të tretura në ujë, të lidhura me grimcat e ngurta, të ngjeshura në gazin e tokës
dhe për shkak të tretshmërisë së tyre të ulët në ujë mund të formojnë një fazë të tyre të
lëngët, të njohur si NAPL (fazë e lëngët jo ujore). Në përgjithësi komponimet në fazën
NAPL mund të ndahet më tej në dy nëngrupe individuale sipas dendësisë specifike të
tyre: me densitet më të lartë se uji (DNAPL) dhe me densitet më të vogël se uji
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(LNAPL). Në grupin e komponimeve DNAPL bëjnë pjesë fraksionet e rënda të naftës,
siç është bitumi. Ndërsa në komponimet LNAPL bëjnë pjesë karburantet, vajrat e lehta
dhe gazet e naftës. Pas derdhjeve të naftës në mjedis, ndodh migrimi vertikal i ndotjes
për shkak të forcave gravitacionale dhe kapilare. Efekti kapilar është gjithashtu
përgjegjës edhe për migrimin anësor të ndotjes për NAPL-të. Këto komponime mund
të drenazhojnë me tej nëpërmjet ujit (reshjeve apo shkarkimeve) në ujërat nëntokësore
(Konečný et al., 2003).
Në mjediset ujore, hidrokarburet alifatike njëlloj si ato aromatike për shkak të natyrës
së tyre hidrofobe shfaqin tendencën të lidhen me grimcat në suspension, duke u
depozituar në këtë mënyrë në shtresat e sedimenteve, të cilat njihen si depozitues shumë
të mirë të këtyre ndotësve.
1.6.2.2 Efektet në shëndet
Hidrokarburet alifatike kanë tendencë të lartë akumulimi në epiderm dhe janë
përgjegjës për shfaqjen e folikuliti të lëkurës për shkak të kontaktit më naftën (Baynes
et al., 2000). Është gjetur se n-alkanet mund të shkaktojnë gjithashtu inflamacione të
ndryshme edhe në nivele shumë të ulëta, pneumoni për shkak të inhalimit, lipidozë
folikualre si pasojë e gëlltitjeve kronike si edhe akumulimi i vargjeve të gjata në organet
e brendshme (Salvayre et al., 1988; Zhang et al., 2014). Hidrokarburet janë gjithashtu
të njohura për hepatoksicitetin e tyre (dëmtim të mëlçisë)(Awodele et al., 2014). Ky
lloj dëmtimi shfaqet mbasi hidrokarburet metabolizohen duke prodhuar radikale të lira.
Këto radikale lidhen me makromolekulat e heparit duke shkaktuar peroksidim të
lipideve.
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KAPITULLI II
BIOMONITORIMI HUMAN

Hyrje
Përcaktimi i substancave kimike në lëngjet humane biologjike, për herë të parë është
aplikuar në mjekësinë profesionale për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve të
ekspozuar. Si shembull të hershëm mund të përmendim përcaktimin e metabolitëve të
benzenit në mostër urine. Në fillim të viteve 1960, teknika të fuqishme analitike filluan
të hynin në laboratorët shkencor, të cilat kishin aftësinë për të përcaktuar substancat
kimike në nivele shumë të ulëta. Këto teknika bënë të mundur të realizoheshin matjet e
substancave kimike në nivele gjurmë në lëngjet biologjike humane, si pasoj e
ekspozimit mjedisor. Në vitin 1977, Komisioni i Komunitetit Evropian (CEC) miratoi
‘Këshillin Direktiv për Monitorimin Biologjik të Popullatave për Plumbin” (Council
directive 77/312/EEC, 1977). Ky këshill kërkoi nga vendet e Bashkimit Evropian (BE)
të ndërmerrnin hapat e nevojshëm për të aplikuar procedurat për monitorimin biologjik
të plumbit tek popullata e ekspozuar, për të vlerësuar në këtë mënyrë ekspozimin ndaj
këtij elementi në ambientet e punës. Gjithashtu, autoritetet kombëtare të disa shteteve
filluan të aplikonin biomonitorimin human (HBM) për studimet e dizenjuara për të
monitoruar ekspozimin e ndotësve mjedisor për popullatat në tërësi. Në vitin 1985 filloi
Monitorimi mjedisor Gjerman (GerES I–IV, 1985–2003). NHANES (National Health
and Nutrition Examination Surveys) i cili përcakton sistematikisht substancat toksike
në urinë dhe në gjak për popullatat. Instituti i Shëndetit dhe Shkencave Mjedisore krijoi
një ‘Komitet Teknik për Biomonitorimin’ , qëllimi i të cilit do të ishte përcaktimi dhe
përdorimi në mënyrën e duhur i të dhënave nga HBM, për të përcaktuar më tej kriteret
e nevojshme për integrimin e këtyre të dhënave në vlerësimin e rrezikut (Angerer et al.,
2006). Kongresi i SHBA-ve i kërkoi Këshillit të Kërkimit Kombëtar të SHBA-së të
krijonin një sistem të ri për biomonitorim. Të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura
demonstrojnë qartë se biomonitorimi human është një çështje aktuale për hartimin e
politikave publike shëndetësore për mjekësinë shëndetësore dhe për shkencën.
Biomonitorimi human i dozës dhe efekteve biokimike në ditët e sotme shfaq një dobi
të jashtëzakonshme për shoqërinë dhe shkencën, duke qenë se është një mjet efikas dhe
me kosto të ulët për matjen e ekspozimit të njeriut ndaj substancave kimike. HBM merr
në konsideratë të gjitha rrugët e marrjes dhe të gjitha burimet duke e bërë atë një
instrument ideal për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut. Nëpërmjet HBM mund të
identifikohen ekspozimet e reja kimike, tendencat dhe ndryshimet në ekspozim, të
stabilizohet shpërndarja e ekspozimit për popullatën në tërësi, të identifikohen grupet e
rrezikuara dhe popullatat me ekspozim të lartë si edhe të identifikohen rreziqet
mjedisore në vendet e ndotura me një kosto relativisht të ulët. Ndjeshmëria e metodave
të HBM-së gjithashtu mundëson shpjegimin e mekanizmave toksik dhe metabolizmin
e ndotësve në trupin e njeriut. Matricat biologjike më së shumti të përdorura për HBM
janë gjaku dhe urina. Biomonitorimi human realizohet për shumë substanca kimike të
cilat janë në fokus të diskutimeve botërore dhe mjekësisë mjedisore, midis të cilave
mund të përmenden metalet, PAH-et, ftalatet, dioksinat, pesticidet, aminat aromatike,
komponimet e perfluoruara dhe komponimet organike volatile (Angerer et al., 2007).
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2.1 Biomonitorimi Human
HBM është një metodë sistematike dhe e përsëritshme për mbledhjen e mostrave
biologjike, për të përcaktuar përqendrimet e ndotësve ose metaboliteve, me qëllimin që
të vlerësohet ekspozimi dhe rreziku shëndetësor në popullatat e ekspozuara. Rezultatet
e përftuara krahasohen me normat referuese të vendosura dhe n.q.s. do të jete e
nevojshme duhet të ndërmerren masa për rregullimin e situatës. Në ditët e sotme HBM
ndahet në tre nëngrupe:
1. Monitorimi i dozës; është përcaktimi i substancës së rrezikshme ose
metaboliteve të saj në lëngjet biologjike të trupit.
2. Monitorimi i efekteve biokimike; është përcaktimi i produkteve të reaksionit nga
bashkëveprimi i substancave aktive me molekula biologjike, siç është ADN-ja
ose proteinat.
3. Monitorimi i efekteve biologjike; lidhet me matjen e efekteve të hershme
biologjike të shkaktuara nga substancat kimike, p.sh aktiviteti i enzimave
(figura 2.1).

Figura 2.1 Skema e monitorimi mjedisor dhe biologjik (Angerer et al., 2007)
Metoda tjetër për mbrojtjen e shëndetit të njeriu është quajtur monitorimi i mjedisit, e
cila nënkupton përcaktimin e substancave kimike në ajër, ujë, tokë, ushqime etj. (Figura
2.1). HBM është krijuar për të plotësuar monitorimin mjedisor por jo ta zëvendësoj atë.
HBM është i domosdoshëm për shkak se tregon nëse dhe deri në çfarë masë janë marrë
substancat kimike nga mjedisi (doza e brendshme). Ky është një informacion themelor
i cili nuk mund të fitohet vetëm nga monitorimi mjedisor i ujit, tokës, ajrit, pluhurit etj.
HBM mund të vlerësojë dozën reale të marrë, pa përdorur skenarët e rasteve më të
këqija të cilat rregullisht çojnë në një mbivlerësim të ekspozimit. Duke përdorur HBM
mund të mbikëqyret vazhdimisht trendi dhe ndryshimet në ekspozim. Gjithashtu, HBM
mundëson identifikimin e popullatave të cilat janë në rrezik më të madh. Për shembull,
fëmijët shfaqin prirje më të madhe për të marrë doza më të larta të ftalateve në krahasim
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me të rriturit (Wittsiepe et al., 2007). Kjo nënkupton se HBM është një metodë moderne
e cila mund të shpengojë metabolizmin in vivo të substancave, pa qenë i nevojshëm
zhvillimi i eksperimenteve me ekspozim të kontrolluar. HBM tregon nivelet e
ekspozimit më mirë së çdo analizë në mostra mjedisore, por gjithashtu kjo metodë ka
edhe kosto më të ulët (Angerer et al., 2007).
2.1.1 Kërkesat e HBM
Për realizimin e suksesshëm të HBM duhet të përmbushen disa kërkesa themelore të
cilat janë renditur më poshtë:
I.
II.
III.
IV.

Të përzgjidhet një matricë biologjike e përshtatshme;
Parametra përfaqësues, të cilët reflektojnë ekspozimin e brendshëm, efektet
biokimike dhe biologjike;
Metoda analitike të besueshme të cilat mbahen nën kontroll nëpërmjet kontrollit
të cilësisë;
Për interpretimin e rezultateve duhet të referohet në vlera limit të lejuara;

2.1.2 Mostrat Biologjike
Mostrat biologjike duhet të jenë lehtësisht të aksesueshme, të kenë sasi të
konsiderueshme për analizat rutinë të vazhdueshme si edhe të mos vendosin në rrezik
shëndetin e individit nga i cili merren. Për këtë arsye gjaku dhe urina janë matricat
biologjike më së shumti të përdorura në HBM. Shpeshherë në laboratorët shkencorë
gjaku është quajtur “ standarti i art” (gold standard) sepse është lëngu i vetëm biologjik
i cili është në kontakt me të gjitha organet dhe indet e njeriut (Wallace et al., 2016).
Urina gjithashtu është një mostër lehtësisht e aksesueshme dhe për më tepër mund të
përcaktohen në nivele shumë të ulëta përqendrimet e ndotësve kimik të shkaktuar nga
ekspozimi mjedisor (Angerer et al., 2007).
Floku, frymëmarrja, dhëmbët, thonjtë dhe pështyma janë përdorur gjithashtu si mostra
biologjike për të HBM-në. Aplikimi i këtyre matricave ka hasur shumë vështirësi për
disa arsye. Për të gjitha matricat e sipërpërmendura nuk ekziston asnjë procedurë
operative standarde, e cila të jetë e vlerësuar dhe e publikuar. Për më tepër, nuk
ekzistojnë vlera referuese të besueshme ose vlera limit për interpretimin e rezultateve.
Secila prej këtyre matricave shfaq disa disavantazhe:
o Floku: ndotësit ekzogjenë dhe mënyra e kujdesit ndaj flokut ndikon në rezultatet
analitike.
o Frymëmarrja: mbledhja e mostrës është kritike për shkak të rrezikut të humbjes
p.sh nga absorbimi në mushkëri etj.
o Dhëmbët: nuk janë lehtësisht të aksesueshëm.

2.2 Vlerësimi i rrezikut
Përveç shkencëtareve edhe pjesëtarë të tjerë të shoqërisë kanë filluar të bëhen aktiv
(p.sh politikan, industritë, publiku i gjerë), përsa i përket çështjeve mjedisore në tërësi
dhe për mbrojtjen e mjedisit në veçanti. Në këtë kontekst, ndotja mjedisore ka marrë
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gjithmonë e më shumë rëndësi. Për shkak të mungesës së ndërgjegjes mjedisore dhe
kapacitetit teknik, shumë industri emetojnë substanca toksike në ajër, ujë dhe tokë, për
vite me rradhë, si rrjedhojë, nivelet e ndotjes në mjediset rreth industrive kanë vlera më
të larta sesa zonat e paprekura nga industrializimi (background). Kohët e fundit, zbatimi
i masave legjislative të vendosura nga administrata publike ka detyruar kompanitë të
përmirësojnë proceset e prodhimit, në mënyrë që të reduktohen emetimet e ndotësve në
mjedis. Megjithatë, edhe pse këto masa janë mjaft kufizuese, ato fokusohen kryesisht
në reduktimin e ndikimit të një burimi individual të ndotjes, në vend që të synojnë
kontrollin e gjendjes integrale të mjedisit. Duhet të merret në konsideratë fakti se
industritë rrallë herë janë lokalizuar në zona të izoluara. Zakonisht ato janë vendosur
në zona industriale dhe shpeshherë janë edhe afër qendrave të banuara. Në këtë mënyrë,
këto komplekse industriale mund të përfshijnë burime të ndryshme të ndotjes, të cilat
të gjitha së bashku mund të kenë një rëndësi sinjifikative të lartë të hyrjes së ndotësve
në mjedis. Nga ana tjetër, në vendet e zhvilluara industritë tentojnë të lokalizohen
kryesisht në periferi, si rrjedhojë ndotja mund të përbëjë një rrezik potencial për
popullsinë që jeton afër këtyre qëndrave industriale.
Rezultatet shqetësuese ndaj ekspozimit potencial prej ndotësve ishte pika fillestare e
zhvillimit të metodologjive vlerësuese të pasojave që këta ndotës mund të kenë mbi
mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Midis këtyre metodave, vlerësimi i rrezikut është
metoda e përdorur më gjerësisht. Vlerësimi i rrezikut është një proces formal për
vlerësimin e madhësisë, mundësisë dhe pasigurisë së efekteve shëndetësore të
shkaktuara nga mjedisi (Sexton et al., 1995). Në vitin 1983, këshilli i kërkimit kombëtar
(NRC) të Shteteve të Bashkuara (SHBA), në të ashtuquajturën “Red Book”, përcaktoi
një seri parimesh që duhen marrë parasysh për vlerësimin e rrezikut në shëndetin te
njeriut. Ata e përcaktuan atë si një proces në të cilin informacioni është analizuar në
mënyrë të tillë që të përcaktoj nëse një rrezik mjedisor mund të shkaktoj dëm në
personat e ekspozuar dhe tek ekosistemi (Council, 1983). NRC ka propozuar një
strukturë për vlerësimin e rrezikut në shëndetin e njeriut, e cila përfshin 4 hapa bazë
(Council, 1983):
I. Identifikimin e rrezikut
Ky hap mund të përkufizohet, si përcaktim cilësor nëse një agjent i rrezikshëm është
i lidhur me efektet shëndetësore me rëndësi të mjaftueshme për të justifikuar
hetimet e mëtejshme shkencore. Mjete të ndryshme (QSAR, teste të toksicitetit
akut, etj.) janë përdorur për vlerësimin e dëmtimit kimik nga një substancë e vetme.
Kur përcaktohet rreziku nga burimet industriale, gjithashtu identifikohen edhe
komponimet kimike të emetuara.
II. Vlerësimi Dozë-përgjigje
Ky hap është fokusuar në ekzaminimin cilësor të marrëdhënieve midis dozës së
ekspozimit dhe probabilitetit të shfaqjes së efekteve anësore në popullata.
Zakonisht, vlerësimi dozë-përgjigje bazohet në metodën e ekstrapolimit e të
dhënave të marra nga kafshët e laboratorit, të cilat i janë nënshtruar dozave të larta
të komponimeve kimike.
III. Vlerësimi i ekspozimit
Vlerësimi i ekspozimit mund të përkufizohet si përcaktimi cilësor i shkallës së
ekspozimit të popullsisë kundrejt agjentëve të rrezikshëm. Meqenëse ato sigurojnë
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njohje të ndotjes së një zone, të dhënat e marra nga monitorimet mjedisore,
zakonisht përdoren si pikë fillestare.
IV. Karakterizimi i rrezikut
Këta katër faktorë mund të përcaktohen si përshkrimi i natyrës dhe madhësisë së
rrezikut. Informacioni i dhënë në tre hapat e mëparshëm është integruar në mënyrë
të tillë që të krijojë një urë komunikimi midis rrezikut dhe ekspozimit. Rreziku
shprehet si probabiliteti i vuajtjes së një popullate të caktuar nga ndotës të veçantë
(Bennion et al., 2005). Gjithashtu, duhet të vlerësohet pasiguria cilësore dhe sasiore
e lidhur me rrezikun.
Siç është parë, monitorimi i mjedisit ka një peshë të madhe për kryerjen e një vlerësimi
korrekt të ekspozimit. Qëllimi i tij është të përcaktojë përqendrimin sasior të ndotësve,
si një metodë për të vlerësuar ndikimin e burimeve potenciale të tyre. Monitorimet
kryesore që përdoren për këtë qëllim janë: monitorimi biologjik dhe monitorimi
mjedisor. Zakonisht, biomonitorimi i njerëzve nëpërmjet qumështit të gjirit, fijes së
flokut, indeve dhjamore, plazmës, serumit dhe urinës mund të mbulohet nga programet
e mbikëqyrjes. Gjithashtu, këto lloj mostrash mund të provojnë ekspozimin real dhe
direkt të popullatave kundrejt ndotësve, por nuk mund të përjashtohet ndikimi i lartë
nga karakteristikat personale, si dieta ushqimore, duhanpirja, pesha etj., (Paustenbach
et al., 1997).
Analiza kimike e përqendrimit të ndotësve në mostra të ndryshme mjedisore (ajër, tokë,
bimësi, sediment, ujë etj), mund të konsiderohet si një metodologji interesante indirekte
për vlerësimin e riskut në shëndetin e njeriut. Ekspozimi njerëzor mund të ndodhi
nëpërmjet dy rrugëve kryesore: direkt dhe indirekt. Ekspozimi direkt është shuma e
ekspozimit ndaj ndotësve në mënyrë direkte, si inhalimi i ajrit, absorbimi nëpërmjet
lëkurës ose gëlltitja etj. Në të kundërt, ndotësit mund të arrijnë tek njerëzit pasi kanë
kaluar një ose disa shtigje (Rikken and Lijzen, 2004), p.sh. ndotësit mund të
depozitohen në bimësi dhe si rrjedhojë futen në zinxhirin ushqimor, duke u konsumuar
nga kafshët. Përfundimisht, arrijnë tek njeriu nëpërmjet dietës ushqimore, rrjedhimisht
kjo mënyrë ekspozimi konsiderohet indirekte. Në fakt, studime të ndryshme kanë
raportuar se konsumi ushqimor është një mënyrë e rëndësishme ekspozimi kundrejt
ndotësve edhe për popullatat e pa ekspozuara profesionalisht (Hellström et al., 2004).
Siç është vërejtur, është e domosdoshme të karakterizohen në mënyrë adekuate
ndryshueshmëria dhe pasiguria në të gjitha proceset e vlerësimit të rrezikut. Në fakt, ky
vlerësim cilësor dhe sasior bëhet kritik në hapin e katërt. Pasiguria dhe ndryshueshmëria
janë të lidhura me heterogjenitetin e trashëguar në popullsi dhe mungesa e njohurive në
tërësi (US EPA, 2001). Rrjedhimisht, vlerësimi i rrezikut duhet të kryhet nga një
këndvështrim probabilist. Analiza Monte-Carlo është përdorur gjithnjë e më shumë për
të përshtatur nevojën e përfshirjes së këtyre aspekteve. Kjo metodë ka përparësinë se
lejon analistët të llogarisin marrëdhëniet midis variablave të dhëna, duke siguruar
fleksibilitetin për të hetuar efektet e supozimeve nga modelimet e ndryshme.
Vlerësimi i rrezikut është identifikuar si procedura që lidh informacionin shkencor të
një ndotësi potencial me procesin e vendimmarrjes, përmes të cilit rregullohen
ekspozimet e popullatave kundrejt këtyre substancave. Duhet të bëhet një dallim i qartë
midis rolit të shkencëtarëve (vlerësuesve të rrezikut) dhe vendimmarrësve
(menaxherëve të rrezikut) në procesin e vlerësimit (Williams, 2004). Vlerësimi i
rrezikut është vetëm një pjesë e analizës së riskut, në të cilin përfshihen edhe 2 hapa të
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tjerë: komunikimi i rrezikut dhe menaxhimi i rrezikut. Menaxhimi i rrezikut është faza
e mëvonshme ku çështjet sociale, kulturore, ekonomike dhe politike merren parasysh
dhe integrohen në procesin e vlerësimit të rrezikut. Përfundimisht, komunikim i rrezikut
është shkëmbimi interaktiv i informacioneve dhe opinioneve ndërmjet individëve,
grupeve dhe institucioneve.

2.3 Biomarkerat e studiuar
2.3.1 PAH-et
PAH-et gjenden në mjedis zakonisht nga djegia jo e plotë e lëndës organike. Disa PAHe kanë treguar potencial të lartë kancerogjen për njeriun. Edhe pse 25 vitet e fundit
nivelet e PAH-ve janë ulur ndjeshëm në ajër, ato vazhdojnë të jenë në qendër të
vëmendjes nga mjekësia mjedisore. Zakonisht HBM i ekspozimit ndaj PAH-ve bazohet
në përcaktimin e metaboliteve të PAH-ve në urinë, ku më të studiuarit janë: hidroksi1-pireni, hidroksifenantreni dhe dihidroksi-1,2-naftaleni (Smith et al., 2002;Yang et al.,
2017). Për më tepër, përcaktimi i hidroksi-3-benzo[a]pirenit në urinë është një progres
shumë i madh sepse kjo substancë ka potencial të lartë kancerogjen dhe shpeshherë
është përdorur si indikator për të gjithë spektrin e PAH-ve në mjedis. Por ende nuk
është e qartë n.q.s. ky parametër është i përshtatshëm që të përdoret në analizat rutinë
të biomonitorimeve humane (Angerer et al., 2007). Ekzistojnë studime që kanë
përcaktuar PAH-et në mostra gjaku, por të pa metabolizuar në gjendjen e tyre fillestare
(Kamal et al., 2011; Singh et al., 2008; Berset and Holzer, 1995; Sirimanne et al., 1996;
Ramesh et al., 2015).
Efektet në shëndetin e njeriut
Duke u bazuar në ekspozimin potencial të njeriut si edhe në efektet anësore mbi
shëndet, 16 PAH-e janë identifikuar si ndotës të një rëndësie të veçantë. Monitorimi
biologjik i PAH-ve ka një interes primar, për shkak të shpërndarjes së lartë të këtyre
komponimeve organike dhe profilit të tyre toksikologjik. Efektet individuale të PAHve në shëndetin e njeriut janë të ndryshme. Në fakt, Agjencia e Kërkimit Ndërkombëtar
të Kancerit (IARC) ka klasifikuar disa PAH-e si kancerogjene, ose kancerogjene të
mundshme (grupi 1, 2A ose 2B). Ndarja e komponimeve sipas grupimeve është si në
vijim: Grupi 1: benzo[a]piren; Grupi 2B: naftalen, krizen, benzo[a]antracen dhe
benzo[b]fluoranten (IARC, 2010). Disa PAH-e janë të njohura për vetitë e tyre
kancerogjene, mutagjene dhe teratogjene, si rrjedhojë paraqesin një rrezik serioz për
shëndetin dhe mirëqenien e njeriut. Kanceri i mushkërive ka rezultuar si më i
zakonshmi si pasojë e ekspozimit nëpërmjet inhalimit (Kim et al., 2013).
2.3.1.1 Rrugët e ekspozimit
Mënyrat kryesore të ekspozimit të popullatave kundrejt PAH-ve janë nëpërmjet
inhalimit të ajrit të mjedisit dhe ajrit të brendshëm, ushqimeve që përmbajnë këto
komponime dhe duhanpirjes aktive ose pasive. Disa drithra (gruri, thekra, thjerrëzat)
mund të sintetizojnë natyrshëm PAH-et ose ti absorbojnë ato nga uji, ajri ose toka
(Abdel-shafy and Mansour, 2016).
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Në rrugët e ekspozimit për popullatat e ekspozuara profesionalisht ose jo përmenden
gëlltitja, inhalimi dhe kontakti dermal. Ekspozimi profesional ndaj PAH-ve zakonisht
ndodh tek punëtorët e minierave, të metalurgjikut, rafinerisë së naftës etj. Disa
ekspozime mund të përfshijnë më shumë se një rrugë në të njëjtën kohë, duke ndikuar
në dozën totale absorbuese (të tilla si ekspozimi dermal dhe inhalimi nga ajëri i
kontaminuar) (Wang et al., 2012; Ravindra et al., 2008).
2.3.1.2 Metabolizmi
Ekspozimi ndaj PAH-ve nënkupton gjithmonë ekspozimin ndaj përzierjes së tyre.
Vlerësim real për rrezikun e PAH-ve jepet atëherë kur janë kuptuar diferencat që mund
të ndodhin në prani të përzierjes së tyre. Gjithashtu, është e nevojshme të kuptohet
dinamika e metabolizmit të një konxheneri të vetëm, si edhe efektet e mundshme
toksike.
Për shkak të vetive lipofilike të theksuara që këto komponime kanë, pas gëlltitjes në
traktin gastrointestinal apo traktin respirator bio-disponueshmëria e tyre është
sinjifikative. Kërkimet shkencore kanë identifikuar se PAH-et pothuajse janë të
pranishme në të gjitha organet e brendshme, sidomos tek organet e pasura me inde
adipoze (Abdel-shafy and Mansour, 2016). Këto organe shërbejnë si depo prej të cilave
hidrokarburet mund të lirohen gradualisht. Pas hyrjes në organizëm, PAH-et kërkojnë
një aktivizim metabolik kompleks nëpërmjet enzimave specifike. Sistemi enzimatik
përgjegjës për metabolizmin e PAH-ve është sistemi i oksidazës. Reaksioni i parë është
një epoksidim, ku më vonë epoksidet e PAH-ve mund të konjugohen me glutationin.
Ndërsa epoksidet e pakonjuguara me glutationin konvertohen në fenole dhe diole.
Shpeshherë ndodh që këto metabolitë të mos kenë veti të mjaftueshme polare për tu
sekretuar nga organizmi. Kështu që duhet të konjugohen me acidin glukuronik dhe
sulfurik për tu realizuar sekretimi. Shumica e metabolitëve të PAH-ve ekstraktohen në
urinë dhe feçe (Campo et al., 2010) (Figura 1.9).
2.3.1.3 Efektet afatshkurtër (akute) në shëndet
Efekti i PAH-ve në shëndetin e njeriut varet kryesisht nga kohëzgjatja dhe mënyra e
ekspozimit, sasia ose përqendrimi i ekspozimit, si dhe toksiciteti relativ i vetë
komponimit. Një numër i madh faktorësh të tjerë mund të ndikojnë gjithashtu në
shëndet siç është p.sh statusi shëndetësor apo mosha. Mekanizmi i veprimit të PAH-ve
për të shkaktuar efekte akute ende është e paqartë për studimet shkencore. Ekspozimi
profesional në sasi të larta të përzierjeve më përmbajtje të PAH-ve ka rezultuar me disa
simptoma siç janë acarimi i syve, përzieje, të vjella, diare dhe humbje të ndërgjegjes
(Unwin et al., 2006). Është evidentuar gjithashtu se përzierja e PAH-ve mund të
shkaktojnë acarim të lëkurës dhe inflamacione të ndryshme.
2.3.1.4 Efektet afatgjatë (kronike) në shëndet
Në efektet shëndetësore si pasojë e ekspozimit afatgjatë ndaj PAH-ve përfshihen rënie
e sistemit imunitar, kancer të organeve të ndryshëm, katarakt të syve, dëmtime të
veshkave dhe të mëlçisë, probleme me frymëmarrjen, simptoma të astmës dhe
keqfunksionim të mushkërive. Është vërtetuar se kontakti i përsëritur i PAH-ve me


Përqindja e komponimit ose substancës që hyn në qarkullim kur futet në trup dhe në këtë mënyrë është
në gjëndje të ketë një efekt aktiv.
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lëkurën shkakton skuqje dhe inflamacion. Naftaleni, mund të shkaktojë shkatërrimin e
qelizave të kuqe të gjakut në rast të inhalimit dhe gëlltitjes në sasi të larta (Diggs et al.,
2011; Olsson et al., 2010).

PAH-et

Efektet
afatshkurtër
në shëndet

Acarimi i syve
dhe i lëkurës

Përzierje dhe
të vjella

Efektet
afatgjatë në
shëndet

Kancer të
lëkurës,
mushkërive,
gjakut, traktit
gastrointestinal

Inflamacione

Dëmtime në
veshka dhe
mëlçi

Dëmtime të
qelizave, geneve
dhe vdekshmëri
kardiopulmonare

Figura 2.2 Skema e paraqitjes së efekteve afatshkurtër dhe afatgjatë në shëndet nga
ekspozimi kundrejt PAH-ve.

2.3.1.5 Kancerogjeneza
Edhe pse është gjetur për PAH-et e pa-metabolizuara (prind) në organizëm shfaqin
efekte toksike, shqetësimi më i madh i shkencëtarëve lidhet me metabolitët reaktiv, siç
janë epoksidet dhe dihidrodiolet e disa PAH-ve, të cilat kanë aftësi të lidhen me
proteinat që gjenden në qeliza dhe ADN-në (Armstrong et al., 2004). Ndërhyrjet
biokimike dhe dëmtimi i qelizave çojnë në mutacione, keq formime në zhvillim, tumore
dhe kancer. Në shumë kërkime shkencore është raportuar se përzierjet e PAH-ve janë
kancerogjene ndaj njerëzve. Dëshmitë e para kanë ardhur nga studime të realizuara te
punëtorët e ekspozuar profesionalisht ndaj komponimeve kimike që përmbajnë PAHe. Këto studime kanë treguar një rrezik të rritur për shfaqjen e tumoreve të lëkurës,
mushkërive dhe traktit intestinal për popullatat e marra në shqyrtim. Megjithatë, nuk
është plotësisht e qartë nëse ekspozimi ndaj PAH-ve ishte shkaku kryesor pasi punëtorët
ishin ekspozuar njëkohësisht edhe ndaj agjentëve të tjerë që shkaktojnë kancer (p.sh.
aminat aromatike) (Bach et al., 2003).
Në eksperimentet laboratorike, kafshët e ekspozuara në nivele të kontrolluara të disa
PAH-ve për periudha të gjata kohore kanë zhvilluar tumor të mushkërive prej inhalimit,
tumor të stomakut nga PAH-et në ushqim dhe tumor të lëkurës nga kontakti i
drejtpërdrejtë (US EPA, 2008). Duke u bazuar në raporte të ndryshme, disa PAH-e janë
klasifikuar si kancerogjene për kafshët (US EPA, 2008), ndërsa disa përzierje të tyre si
kancerogjene për njerëzit (Burchiel and Luster, 2001). EPA ka klasifikuar si
kancerogjene të mundshme për njeriun 7 PAH-et e mëposhtme: benzo[a]antrecen,
benzo[a]piren,
benzo[b]fluorantene,
benzo[k]fluorantene,
krizen,
dibenzo[a,h]antracene dhe indeno[1,2,3-cd]piren (US EPA, 2008).

Morsina Çipa (2018)

36

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

2.3.2 Koncepte bazë mbi markuesit biokimikë
Markues biokimik (biomarker) mund të jetë çdo hormon, enzimë, antitrup ose
substancë tjetër që detektohet në urinë, gjak si edhe lëngje apo mostra të tjera
biologjike, të cilat shërbejnë si shënjestrues të sëmundjeve të ndryshme. Bioindikatorët
mund të tregojnë gjendjen shëndetësore ose karakteristikat e sëmundjes, ku përfshihen
nivelet e ekspozimit nga një faktor mjedisor, identifikimi i sëmundjeve klinike si edhe
tregues të përgjigjes ndaj një terapie të caktuar.
2.3.2.1 Markuesit kardiovaskularë
Vitet e fundit sëmundjet kardiovaskulare kanë pësuar rritje në rang global për shkak të
rritjes së yndyrave në gjak, faktorëve gjenetik dhe faktorëve mjedisor. Është cituar se
nga viti 1990 deri në vitin 2020 vdekshmëria prej sëmundjeve kardiovaskulare në gjithë
botën do të pësoj një rritje nga 28.9 % në 36.3 %. Vitet e fundit, faktori mjedisor ka
tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve në mënyrë të veçantë, ku janë gjetur shumë
indikacione në të cilat tregohet se sëmundjet kardiovaskulare influencohen prej
ndotësve mjedisorë. Komponimet organike të qëndrueshme (POP-et) shpeshherë janë
konsideruar si shkaktarë të sëmundjeve kardiovaskulare, veprimtaria e të cilave ndodh
nëpërmjet një sërë mekanizmash në organizëm (Ha et al., 2007; Mastin, 2005).
Gjithashtu, ekzistojnë studime epidemiologjike të cilat lidhin ekspozimin profesional
ose aksidental ndaj POP-ve me shfaqjen e sëmundjeve ishemike të zemrës, sëmundjeve
koronare si dhe infarktit miokardiak akut (Sergeev and Carpenter, 2005). Bioindikatorët
kardiovaskularë që janë përdorur në këtë studim për të vlerësuar rrezikun shëndetësor
për punëtorët e industrisë petrokimike janë: kolesteroli, LDL–kolesterol, HDLkolesterol, trigliceridet, fosfolipidet dhe VLDL.
Kolesteroli: ka një rol të rëndësishëm për mirëmbajtjen e një sërë procesesh biokimike
në organizëm, ku kryesori është transporti i lipideve dhe yndyrave jetësore në të gjithë
trupin. Disa nga funksione e kolesterolit në organizëm janë:
▪
▪
▪
▪
▪

Mbron strukturën e qelizave
Parandalon akumulimin e fosfolipideve në membranën e qelizave
Është përgjegjës për sintetizimin e neurotransmetuesve
Ka rol kryesor në sekretimin e disa enzimave vitale dhe hormoneve, si
aldosteron, cortisol, estrogenet, progresteron, testosteron etj.
Ka rol esencial në sintetizimin e vitaminës D3

Pavarësisht rolit esencial të kolesterolit në organizëm, vlera të larta në serum do të
shkaktonin rritje të rrezikut ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, si: arterosklerozë (trashja
dhe forcimi i arterieve), infarkt miokardial, ishemi (trombozë të arterieve që furnizojnë
trurin me gjak), aneurizëm apo nefroangiosklerozë.
Përderisa kolesteroli është një lipid i patretshëm në solvent polar si uji (baza e serumit
në gjak), transportohet në trup nëpërmjet lipoproteinave (lipide të kombinuara me
proteina). Lipoproteinat kanë natyrë amfotere: pjesa e jashtme e lipoproteinave është e
tretshme në ujë ndërsa pjesa e brendshme e tretshme në yndyra. Kolesteroli
transmetohet në brendësi të lipoproteinave përgjatë serumit në të gjithë organizmin.
Ekzistojnë disa tipe lipoproteinash, të cilat klasifikohen sipas densitetit (sasia e lipoidit
prezent në një lipoprotein përcakton dendësinë). Lipoproteinat kryesore në organizëm
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janë LDL (kolesterolin me densitet të ulët), HDL (kolesterolin me densitet të lartë) dhe
VLDL (lipoproteina me densitet shumë të ulët). Këto parametra kanë qënë gjithashtu
subjekt i kërkimit tonë shkencor.
LDL-kolesterol: funksioni themelor është transporti i kolesterolit nga mëlçia në qeliza.
Rritja e LDL-së në serum sjell formimin e pllakave, të cilat ngjiten në muret e venave
të gjakut dhe formojnë pllakat arterosklerotike. Këto pllaka konsiderohen si faktori
kryesor i sëmundjeve ishemike, infarkteve dhe sëmundjeve të tjera të zemrës. Kjo është
arsyeja se pse shpeshherë në jetën e përditshme LDL-kolesterolit i referohemi si
“kolesteroli i keq”.
HDL-kolesterol: funksioni kryesor është transporti i kolesterolit përsëri në mëlçi për
sekretim ose transporti i tij në inde të tjera për prodhimin e disa hormoneve bazë. Ky
proces njihet me emrin “Transporti Revers i Kolesterolit”. HDL-ja konsiderohet i mirë
për shëndetin e njeriut dhe njihet me emrin “kolesteroli i mirë”.
VLDL: konsiderohet si një formë “e keqe” e kolesterolit së bashku me LDL-në dhe
trigliceridet. Kjo vjen sepse vlera të larta të këtij bioindikatori mund të veshi arteriet e
gjakut dhe të sjellë infarkt të zemrës. 60 % e pjesëzave të VLDL-së janë trigliceride.
Zakonisht vlera të larta të VLDL-se dhe triglicerideve janë paralajmërues të rrezikut të
sëmundjeve kardiovaskulare.
Trigliceridet: janë yndyra po aq të rëndësishme sa kolesteroli për metabolizmin në
organizmin e njeriut. Molekulat e triglicerideve derivohen nga esterifikimi i tre
molekulave lipidike me një molekulë gliceroli. Trigliceridet kanë dy funksione
kryesore: transportin e yndyrave adipoze dhe transportin e glukozës në organizëm.
Vlera të larta të këtij bioindikatori mund të sjellin shfaqjen e sëmundjeve
kardiovaskulare dhe ishemive cerebrale.
Fosfolipidet: janë përbërësit kryesor në ndërtimin e membranës qelizore. Struktura e
fosfolipideve konsiston në dy pjesë themelore: “bishti” hidrofobikë i acideve yndyrore
dhe “koka” hidrofilike e grupit fosfat (Figura 2.3). Vlera të larta të këtij bioindikatori
në organizmin e njeriut sjell formimin e pllakave arterosklerotike, të cilat ndikojnë
dretpërdrejtë në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare.

Figura 2.3 Ilustrimi se si fosfolipidet marrin pjesë në ndërtimin e membranës qelizore
(burimi: https://raeonscience.weebly.com/cellular-organelles--structure.html)
2.3.2.2 Markuesit e mëlçisë
Mëlçia ka shumë funksione në organizmin e njeriut të cilat janë vitale për jetën. Disa
funksione të mëlçisë janë përmendur më poshtë:
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▪
▪
▪
▪
▪

Detoksifikimin e gjakut
Prodhimin e enzimave koaguluese të gjakut
Prodhimin e proteinave, si albumina
Metabolizmin e nutrientëve dhe medikamenteve
Ruajtjen e vitaminave, yndyrave dhe acideve biliare etj.

Në markuesit biokimikë përfshihen një sërë enzimash, të cilat ndihmojnë në vlerësimin
e funksionimit të mëlçisë. Këto enzima mund të gjenden në zemër, muskujt skeletor
dhe në qelizat e kuqe të gjakut që i përkasin mëlçisë. Përqendrimet më të larta për
alaninën e aminotransferazës (ALT ose SGPT) dhe aspartatin e aminotransferazës
(AST ose SGOT) gjenden në mëlçi. Rrjedhimisht, dëmtimet e mëlçisë shkaktojnë
rritjen e këtyre enzimave në rrjedhjen e gjakut. Një bioindikator po aq i rëndësishëm si
enzimat e sipërpërmendura për vlerësimin e mëlçisë është bilirubina.
ALT: funksioni kryesor është të ndihmojë në metabolizmin e proteinave. Kur mëlçia
dëmtohet vlera e ALT-së në gjak rritet.
AST: funksioni bazë është metabolizmi i alaninës në aminoacide. Kur vlera e saj në
gjak rritet nënkupton dëmtime të mëlçisë ose dëmtime të muskujve.
Bilirubina: është një substancë e cila prodhohet gjatë ndarjes normale të qelizave të
kuqe të gjakut. Bilirubina kalon në mëlçi që të ruhet aty. Vlera e rritur e bilirubinës në
gjak mund të tregojë për mundësinë e dëmtimit të mëlçisë ose lloje të ndryshme anemie.
2.3.2.3 Markuesit e veshkave
Ekzistojnë studime epidemiologjike të cilat kanë vlerësuar se ndotja mjedisore mund të
ndikojë në keqfunksionimin e veshkave (Tompa et al., 2005). Bioindikatorët që
përdoren zakonisht për vlerësimin e funksionimit të veshkave janë kreatinemia dhe
azotemia (ose uremia).
Kreatinina: është një substancë që gjenerohet nga metabolizmi i muskujve dhe
transportohet nëpërmjet rrjedhës së gjakut në veshka. Përgjithësisht masa e muskujve
qëndron konstante nga dita në ditë, si rrjedhojë prodhimi i kreatininës do të jetë
konstant. Nivelet e rritura të kreatininës do të diktonin kryesisht për sëmundje ose
keqfunksionim të veshkave.
Uremia: është produkti kryesor i mbetjeve azotike nga metabolizmi dhe zbërthimi i
proteinave. Nga trupi i njeriut zakonisht eliminohet nëpërmjet veshkave dhe pastaj
urinës. Veshka e shëndetshme do të eliminonte më shumë se 90 % të ures të prodhuar
në organizëm. Rrjedhimisht, nivelet e uresë në gjak janë indikatorë të drejtpërdrejtë sesi
veshkat funksionojnë.
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KAPITULLI III
ANALIZA INSTRUMENTALE
Instrumentat dhe pajisjet e përdorur për realizimin e matjeve në këtë studim ishin:
❖ Gaz Kromatograf i lidhur me detektor të jonizuar me flakë për përcaktimin e
hidrokarbureve policiklike dhe alifatike në mostrat mjedisore.
o GC Varian 450
o Dedektori: FID
o Kolon kapilare VF-1ms (30 m x 0.33 mm i.d.; 0.25 μm)
o Temperatur e programuar vaporizimi (PTV) inlet
❖ Gaz kromatograf i lidhur me masë spektrometër me një kuadropol për
përcaktimin e hidrokarbureve policiklike aromatike në mostrat biologjike dhe
mjedisore.
o GC Agilent 6890 GC
o Dedektori: MS Agilent 5973
o Kolon kapilare HP-5MS (30 m x 0.25 mm i.d.; 0.25 μm)
o Temperatur e programuar vaporizimi (PTV) inlet
❖ Sistemi Cobas 6000 Roche Diagnostic për përcaktimin e parametrave biokimike
o Cobas c 501: metoda imunoturbidimetrike
o Cobas e 600: metoda e elektrokemioluminishencës
❖ Banjo me ultratinguj Digital SELECTA kapaciteti 5000 mL
❖ Centrifugë Hettich Zentrifugen, Universal 320
❖ Përzierës IKA Vortex® 4 basic
❖ Rotavapor Büchi R-200
❖ Liofilizator Scanvac coolsafeTM
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3.1 Kromatografia e gaztë
3.1.1 Parimi
Kromatografia e gaztë mundëson ndarjen e komponentëve të ndryshëm nga një
përzierje. Parimi themelor i kësaj metode është avullimi i mostrës në injektor, ndarja e
komponentëve nga një kolonë speciale dhe detektimi i çdo komponimi nga detektori.
Gazi mbartës (hidrogjen ose helium) në kromatografin e gaztë luan një rol të
rëndësishëm në transferimin e mostrës nga injektori, nëpër kolonë dhe në fund në
detektor. Kolona ose kolona e paketuar, përmbajnë një shtresë të fazës stacionare.
Ndarja e komponimeve do të përcaktohet nga shpërndarja e secilit prej tyre midis gazit
mbartës (faza e lëvizshme) dhe fazës stacionare. Një komponent i cili shpenzon shumë
pak kohë në fazën stacionare do të eluojë shumë shpejtë. Vetëm ato materiale të cilat
mund të volatilizohen pa u dekompozuar mund të përcaktohen me GC. Çelësi në analiza
të suksesshme me metodën e kromatografisë së gaztë është zgjedhja e parametrave të
duhura ku sistemi operon (McNair and Miller, 2009). Pjesët kryesore dhe ndërtimi i një
gaz kromatografi janë ilustruar në Figurën 3.1.

Figura 3.1 Paraqitja skematike e gaz kromatografit (burimi:
https://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/chrom/gaschrm.htm)

3.1.2 Gazi mbartës
Zakonisht si gaz mbartës përdoret heliumi, por edhe hidrogjeni dhe azoti gjejnë shpesh
aplikim. Gazi mbartës duhet të jetë inert dhe mos të adsorbohet nga faza stacionare e
kolonës. Një parametër kryesor për gazin mbartës është shpejtësia lineare e rrjedhjes.
Për heliumin optimalja është 30 cm/sec. Shpejtësia lineare përcaktohet duke injektuar
një komponim, siç është argoni apo butani, që nuk mbahen nga faza stacionare dhe
matet koha nga momenti i injektimi deri në momentin e detektimit (McNair and Miller,
2009).

Morsina Çipa (2018)

41

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

3.1.3 Kolonat e GC
Në kromatografin e gaztë ndarja realizohet nga kolona. Kolona përmban një shtresë të
hollë të një komponimi kimik jo volatil i cili është i veshur në muret e kolonës (kolonat
kapilare) ose vishet me solide inerte të cilat pastaj vendosen në kolonë (kolon e
paketuar). Komponimet e mostrës së injektuar mbarten në kolonë nga gazi mbartës dhe
mbahen në mënyrë selektive nga faza stacionare. Temperatura e furrës në të cilën
kolona e GC mbahet, zakonisht rritet 4o-20o/minutë, në këtë mënyrë sa më e lartë të jetë
temperatura e vlimi aq më fortë do të mbahen komponimet nga kolona. Kromatografia
e gaztë është e limituar për komponime të cilat janë volatile ose që mund të konvertohen
në volatile dhe që janë mjaftueshëm të qëndrueshëm përgjatë rrjedhjes në kolonën e
GC. Derivatizimi mund të përdoret për të rritur volatilitetin dhe stabilitetin e disa
komponimeve organike, si: acidet, aminoacidet, aminat, amidet, medikamentet,
sakaridet, steroidet etj.
Kolonat kapilare: janë tuba shumë të hollë me diametër të brendshëm 0.1 - 0.53 mm.
Faza stacionare e lëngët vishet si film i hollë me adsorbent solid, të cilët futen më vonë
në kolonën spirale. Ky tip kolone është më e gjatë sesa kolona e paketuar dhe i nevojitet
kohë më e gjatë për ndarjen e analitëve.
Kolona e paketuar: diametri i brendshëm është 2 - 4 mm. Faza stacionare është e
paketuar brenda tubit të ngushtë të kolonës. Faza stacionare mund të jetë një adsorbent
solid i vetëm ose adsorbent solid i lëngët i veshur (McNair and Miller, 2009).
3.1.4 Faza stacionare
Fazat stacionare më të përdorura janë dimetilsiloksanet (DB-1 ose ekuivalente) dhe 5%
fenil/95% dimetilsiloksan (DB-5 ose ekuivalente). Trashësia e fazës stacionare është
një variabël i rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë. Zakonisht, një faza
stacionare e hollë (0.3µm) është e përshtatshme për komponimet me volatilitet të lartë
dhe një fazë stacionare e trashë (1.0 µm) jep ndarje më të mirë për komponimet me
volatilitet të ulët (McNair and Miller, 2009).

3.2 Detektorët e GC
Një nga avantazhet kryesore të GC është varieteti i madh i detektorëve që mund të
përdoren. Këtu përfshihen detektorët universal, si detektori i jonizuar me flake dhe
detektorët selektiv, ku mund të përmendim detektorët fotometrik me flakë (flame
photometric detectors) dhe detektorët termionik (thermionic detectors).
3.2.1 Detektori me jonizim në flakë (FID)
Analiti pasi ka hyrë në detektorin e jonizuar me flakë kalon përmes një çift elektrodash
ndërmjet të cilave kalon flaka hidrogjen/ajër. Jonet dhe elektronet e formuara në prani
të flakës, rrjedhin në drejtim të kolektorit duke ushtruar një diferencë potenciali dhe
rryma elektrike që kalon përforcohet dhe regjistrohet si sinjal. FID kanë interval të gjerë
lineariteti dhe janë konsideruar si detektor universal edhe pse nuk japin sinjal për
komponime, si: oksigjeni, azoti, acidi formik, dioksid squfuri, oksid azoti, dioksid azoti,
amoniakut, oksid karboni, dioksid karboni, uji, tetrafluor silikoni etj. (Çullaj, 2007), në
Figurën 3.2 është ilustrua ndërtimi i FID.
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Figura 3.2 Skema e një detektori me jonizim me flakë.
3.2.2 Spektrometri i Masës (MS)
Një spektrometër mase është një instrument që mundëson ndarjen e joneve që lëvizin
me shpejtësi të madhe në bazë të vlerave të raportit masë/ngarkesë (m/z). Ky detektor
mat raportin m/z për jonet në gjendje të gaztë dhe mundëson matjen e sasisë për çdo
specie jonike. Në GC/MS ngarkesa është gjithmonë 1, për këtë arsye shkalla e
kalibrimit jepet në Dalton ose njësi masë atomike. Të gjithë masë-spektrometrat
operojnë duke ndarë jonet në gjendje të gaztë në një mjedis me presion të ulët nga
bashkëveprimi i fushës magnetike ose elektrike mbi grimcat e ngarkuara. Gjithashtu
këto sisteme operojnë nën vakum të thellë. Masë-spektrometrat më të përdorshëm janë
ata që përdorin analizator mase katërpolar (quadropol analyzer).
Analizatori katërpolar: Përbëhet nga katër shufra metalike cilindrike paralele. Shufrat
përballë njëra tjetrës janë të lidhura me një përcjellës elektrik dhe një çift i tyre është i
lidhur me polin pozitiv dhe tjetri me polin negativ të një burimi të vazhduar dc. Përvec
rrymës elektrike të vazhduar, në të dyja çiftet e elektrodave ushtrohen potenciale të
rrymës alternative ac me frekuencë të radiovalëve me faza që ndryshojnë me 180o.

Figura 3.3 Skema e një analizatori mase katërpolar (burimi:
http://life.nthu.edu.tw/~labcjw/BioPhyChem/Mass/quadrupo.htm).
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Jonet futen në hapësirën ndërmjet shufrave dhe përshpejtohen duke ushtruar një tension
5-10 V. Vetëm jonet që kanë raportin m/z në një interval të caktuar kalojnë hapësirën
ndërmjet shufrave dhe arrijnë në detektor; jonet e tjera godasin shufrat dhe kthehen në
molekula neutrale. Me këta analizatorë, ndahen relativisht lehtë jonet, masat e të cilave
ndryshojnë me një njësi (Çullaj, 2007).

3.3 Ndërtimi dhe funksioni i sistemin Cobas 6000
Cobas 6000 përfshin një sistem automatik dhe plotësisht të kontrolluar i cili është
programuar për vlerësime cilësore dhe sasiore të një varieteti të gjerë testesh. Ky sistem
është i përbërë nga dy njësi kryesore: Cobas c 501 i cili realizon analizat biokimike me
testin e turbidimetrisë dhe Cobas e 601 që realizon analizat me teknikën e
elektrokemioluminishencës. Përdorimi i këtij sistemi është i lehtë dhe minimizon
gabimet, pasi reagentët, kalibratorët dhe kontrollet janë të pajisur me barkod
dydimensional. Ky barkod lejon regjistrim plotësisht automatik dhe menaxhim të
informacionit për reagentët dhe mostrat, duke mos lejuar regjistrimin e reagentëve të
skaduar.

Figura 3.4 Pamje e aparatit Cobas 6000 Roche Hitachi
Përparësit e sistemit Cobas 6000 janë:
▪ Koha e shkurtër për kryerjen e analizave (më shumë se 25 teste njëkohësisht)
▪ Kërkon shumë pak procedura manuale dhe parapërgatitje të mostrave
▪ Minimizon gabimet për shkak të prezencës së barkodeve dydimensionale
▪ Regjistron automatikisht të dhënat nëpërmjet përdorimit të rakeve dhe
tubave të pajisur me barkode.
▪ Ndjeshmëria e lartë
▪ Rezultatet të besueshme
▪ Kostoja e ulët për analizë
Barkodet e reagentëve përmbajnë informacionin e nevojshëm që duhet për të
realizuar matjet. Ky informacion përfshin:
▪ Numrin e testeve
▪ Numrin e lotit
▪ Parametrat e kurbës së kalibrimit
▪ Datën e skadencës (Roche Diagnostics, Operator’s Manual, Version 1.0)
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Siç e përmendëm edhe më lart analizat biokimike u realizuan me modulin Cobas c 501,
i cili është plotësisht i automatizuar. Është i dizenjuar për të analizuar mostra
serumi/plazëm, urinë dhe gjak total. Ky modul kryen analiza fotometrike nëpërmjet
elektrodës jonoselektive (ISE). Kapaciteti është 600 teste për orë.
3.3.1 Turbidimetria
Turbidimetria bazohet në shpërhapjen e rrezatimit nga grimcat në suspension. Shkalla
e shpërhapjes së rrezatimit gjendet nga ndryshimi ndërmjet intensitetit të rrezatimit në
hyrje dhe intensitetit të rrezatimit në dalje nga tretësira. Sasia e dritës së absorbuar varet
nga numri dhe madhësia e grimcave.

Figura 3.5 Parimi i punës së turbidimetrisë.
Turbidimetria është një metodë që gjen aplikim të gjerë në fushën e mjekësisë, për arsye
se turbulenca (madhësi që gjendet nga diferenca midis dy intensiteteve), nuk paraqet
shqetësim nga prania e grimcave dhe molekulave me përmasa relativisht të mëdha dhe
heterogjene që mund të gjenden në matricat biologjike.
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PJESA EKSPERIMENTALE

Hyrje
Industria e prodhimit dhe përpunimit të naftës është identifikuar si një burim i
rëndësishëm i emetimit të substancave kimike të ndryshme në mjedis, ndër të cilat më
të rrezikshme për shëndetin e njeriut konsiderohen ndotësit organikë të qëndrueshëm
(POP-et) (Cosman et al., 2006; Nadal et al., 2011; Kaisarevic et al., 2007). Këto
komponime paraqesin një klasë të gjerë ndotësish për mjedisin, ku përfshihen: dibenzop-dioksinat e polikloruara (PCDD), dibenzofuranet e polikloruara (PCDF), bifenilet e
polikloruara (PCB), hidrokarburet alifatike dhe hidrokarburet policiklike aromatike
(PAH), të cilat shkaktojnë probleme serioze në mjedis për shkak të vetive të tyre semivolatile, lëvizshmërisë së lartë që shfaqin, mundësisë për t’u transportuar edhe në
distanca të largëta dhe aftësisë bioakumuluese të tyre në gjallesa dhe biota (Koppen et
al., 2002; Li et al., 2015; Chen et al., 2014).
Studime shkencore të mëparshme kanë evidentuar se këta ndotës mund të shpërndahen
nëpërmjet matricave të ndryshme në mjedis (tokë, ujë, sedimente, ajër), të akumulohen
në indet adipoze, të biomagnifikohen në zinxhirin ushqimor (Kupeva et al., 2004; Jones
and De Voogt, 1999) dhe për pasojë konsiderohen toksike për njeriun dhe botën e gjallë
(Flores-Ramirez et al., 2014).
Duke marrë në konsideratë faktin se rafineria e naftës në Ballsh ka operuar për më
shumë se 50 vite, mund të mendohet se përqendrime relativisht të larta të këtyre
komponimeve mund të gjenden në mjedisin rrethues për shkak të shkarkimeve të
vazhdueshme nga kjo industri. Si rrjedhojë, kjo zonë është nën ndikimin e një numri
ndotësish organikë dhe inorganikë, të cilët janë cilësuar si një rrezik potencial për
shëndetin e punëtorëve të rafinerisë si edhe të popullatës që jeton në afërsi të kësaj
industrie.
Vitet e fundit ndjeshmëria publike është rritur në lidhje me efektet negative të
mundshme në shëndetin e punëtorëve të ekspozuar profesionalisht dhe të qytetarëve që
jetojnë pranë kombinatit të përpunimit të thellë të naftës në Ballsh. Në kuadër të këtij
shqetësimi, studimi në fjalë është fokusuar në përcaktimin e niveleve të disa
hidrokarbureve prezent në naftë, në mjedis afër kompleksit industrial të Ballshit si dhe
masën e marrë të këtyre substancave nga punëtorët e ekspozuar. Tre janë shtyllat
kryesore të këtij punimi shkencor të cilat ne kemi zgjedhur ti prezantojmë në kapitujt
në vazhdim:
I.

II.

III.

Vlerësimi i ndotjes në mjedisin afër zonës së rafinerisë së Ballsh. Ndotësit e
përcaktuar janë hidrokarburet policiklike aromatike dhe alifatike në matrica
toke dhe uji në verë të vitit 2016 dhe në dimër të 2017.
Me qëllim që të vlerësohet ekspozimi dhe rreziku shëndetësor, hidrokarburet
policiklike aromatike u përcaktuan edhe në mostra biologjike të marra tek
punëtorët e ekspozuar dhe tek qytetarët të cilët kanë jetuar gjithmonë afër kësaj
industrie.
Hetimi i kushteve shëndetësore të punëtorëve të rafinerisë duke përdorur 14
teste mjekësore, nëpërmjet të cilave popullata e marrë nën studim u vlerësua për
sëmundje kardiovaskulare, dëmtime të mëlçisë dhe dëmtime të veshkave.
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KAPITULLI IV
PËRCAKTIMI I HIDROKARBUREVE POLICIKLIKE
AROMATIKE DHE ALIFATIKE NË MJEDISIN AFËR
RAFINERISË SË NAFTËS NË BALLSH

Konsiderata të përgjithshme
Një nga problemet kryesore të mjedisit është kontaminimi nga hidrokarburet me
prejardhje nga industria e naftës. Duke u bazuar në vetitë fiziko-kimike si edhe tek
struktura e komponimit, hidrokarburet e naftës klasifikohen në dy grupe: hidrokarburet
policiklike aromatike dhe hidrokarburet alifatike. Këto hidrokarbure paraqesin rrezik
serioz për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të prekin fizio-ekologjinë e
tokës, florën e ujërave dhe mikroorganizmat. Ndotësit toksik mund të migrojnë nga
toka në ujërat nëntokësore dhe me tej të kalojnë tek të mbjellat, si rrjedhojë mbërrijnë
në zinxhirin ushqimor duke vendosur në rrezik shëndetin e njeriut (Zhang, Dai, Chen,
et al., 2012). Hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et) dhe alifatike kanë
qëndrueshmëri të lartë në mjedis, biodegradueshmëri të ulët, lipofilicitet të lartë, ku disa
prej tyre mund të bëhen shumë toksikë (Moreda et al., 1998). Këta mikro-ndotës
organikë janë të shpërndarë gjerësisht në matrica mjedisore si: atmosferë, ujë dhe
sisteme ujore, toka, sedimente dhe biota (Berset and Holzer 1995; Martinez et al., 2004;
Li et al., 2010; Adeniyi and Afolabi 2002; Wu et al. 2007). Modeli i shpërndarjes së
këtyre komponimeve shpeshherë është përdorur për të vlerësuar nivelet e kontaminimit
nga nafta dhe për identifikimin e burimit të tyre (Zhang, Dai, Du, et al., 2012).
Ekzistojnë mbi 100 PAH-e të ndryshme në mjedis, të cilat formohen si pasojë e
aktivitetit natyral dhe antropogjen. PAH-et antropogjene kryesisht formohen gjatë
proceseve pirolitike industriale, veçanërisht gjatë djegies jo të plotë të lëndës organike
(De Luca et al., 2005). Emetimet kryesore të PAH-ve në mjedis nga industritë
petrokimike vijnë përgjatë procesit të krekingut, rafinimit të naftës dhe përpunimit
kimik të saj (Nadal et al., 2004). Si pasojë, komuniteti rreth këtyre industrive dhe
kryesisht punëtorët e tyre janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme
shëndetësore (Neal et al., 2008; Brandt and Watson, 2003; Menzie et al., 1992).
Hidrokarburet alifatike kanë tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve për shkak të rrezikut
shëndetësor që ekspozojnë tek njeriu. Këto komponime janë komponime organike fotokatalitike, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të naftës bruto dhe për këtë arsye shpesh
janë përdorur për të vlerësuar kontaminimin nga nafta (Zhang, Dai, Du, et al., 2012).
Për vlerësimin e ndotjes së mjedisit afër rafinerisë së naftës në Ballsh, kampionimi i
mostrave të tokës dhe të ujit sipërfaqësor u realizua në dy stinë të ndryshme, në këtë
mënyrë u përcaktua profili i shpërndarjes së hidrokarbureve policiklike aromatike dhe
alifatike si dhe u vëzhgua sjellja e tyre në mjedis në varësi të kushteve klimaterike.
Gjithashtu, nëpërmjet raporteve diagnostikuese të PAH-ve është arritur të identifikohet
origjina e këtyre komponimeve në zonën e KPTHN-së.
Përpunimi statistikor i të dhënave është kryer me programin Minitab 17.
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Qëllimi:
Zgjerimi i aktiviteti industrial i rafinerisë së naftës në qytetin e Ballshit vitet e fundit ka
ndikuar në rritjen e ndotjes në mjedis, si shkak i emetimeve atmosferike si dhe
shkarkimeve të vazhdueshme të mbetjeve ujore dhe të ngurta. Rrjedhimisht,
kontaminim serioz nga hidrokarburet e naftës është raportuar nga komuniteti për Lumin
Gjanica, rezervuarët e ujit që përdoren për vaditjen e tokave bujqësore si dhe i tokës në
rrethinat e kësaj industrie. Objektivat kryesorë janë:
1. Investigimi i përqendrimit dhe shpërndarjes së hidrokarbureve policiklike
aromatike dhe alifatike në tokë dhe ujërat sipërfaqësorë.
2. Investigimi sezonal i niveleve të PAH-ve në tokë dhe ujërat sipërfqësorë.
3. Përcaktimi i origjinës së PAH-ve nëpërmjet raporteve izomerike në mostrat e
tokës dhe në ujëra.
4. Krahasimi i niveleve të gjetura në këtë studim me studime të tjera bashkëkohore
si edhe me nivelet e lejuara nga legjislacionet ndërkombëtare.
5. Vlerësimi i toksicitetit në shëndetin e njeriut nga ndotja e mjedisit duke u bazuar
në faktorin ekuivalent toksik të çdo komponimi të analizuar.
6. Krijimi i një data baze shkencore të plotë për nivelet e hidrokarbureve në zonën
e rafinerisë së Ballshit, të cilat mund të përdoren për krahasim në studimet e
ardhshme.
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4.1 Materiale dhe Metoda
4.1.1 Zona e studimi dhe marrja e mostrave
Industria e naftës e zgjedhur për të realizuar këtë studim është e lokalizuar në qytetin e
Ballshit, në jug-perëndim të Shqipërisë, e cila ka qenë në aktivitet industrial prej vitit
1973. Pas një studimi të hollësishëm të terrenit dhe planimetrisë ku shtrihet rafineria
me ndihmën e hartave si edhe me bashkëpunimin e punëtorëve të rafinerisë dhe
komunitetit, u arrit të përcaktoheshin stacionet e mostrave për të qenë sa më
përfaqësuese. Stacionet e mbledhjes së mostrave të tokës dhe ujit janë ilustruar në
Figurën 4.1 dhe pozicionet e tyre ekzakte janë regjistruar me ndihmën e GPS (Global
Positioning System) (Tabela S1, Aneksi I).

Figura 4.1 Pamje ajrore e qytetit të Ballshit në hartë-google earth (në të majtë); stacionet e
kampionimit të mostrave të tokës dhe ujërave sipërfaqësore në verë të vitit 2016 dhe dimër
të vitit 2017, afër rafinerisë së naftës (në të djathtë).
Për realizimin e këtij studimi, mostrat e tokës dhe të ujit u morrën dy herë: në verë të
vitit 2016 dhe në dimër të vitit 2017. Në verë të vitit 2016 u ngritën 10 stacione për
mbledhjen e mostrave të tokës dhe 5 stacione për mbledhjen e mostrave të ujit. Ndërsa,
në dimër të vitit 2017, 8 stacione toke dhe 6 stacione uji në të njëjtat pozicione
gjeografike duke përdorur të njëjtën teknikë të mbledhjes me atë të vitit 2016. Siç vihet
re numri i stacioneve të tokës është zvogëluar krahasuar me setin e parë të marrjes së
mostrave, kjo sepse disa stacione ndodheshin shumë afër me njeri-tjetrin duke pasur
parasysh dhe sjelljen e ndotësve të studiuar. Në çdo stacion të tokës, mostrat u morrën
në tre këndet e një trekëndëshi barabrinjës me distancë 10 m dhe në thellësinë 0 -15 cm.
Mostrat e ujit u morrën në thellësinë 0 – 10 cm nga rrjedhja e Lumit të Gjanicës dhe në
rezervuarë që përdoreshin për vaditjen e të mbjellave. Të gjitha mostrat e marra u
ruajtën në shishe qelqi të errëta, dhe u kujdesëm që transporti në laborator të realizohej
në kushte optimale. Mostrat u ruajtën fillimisht në 4oC dhe më pas në -18oC deri në
trajtimin e tyre të mëtejshëm. Pamjet e marrjes së mostrave mjedisore në terren janë
ilustruar në Figurën S1, Aneksi I.
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4.1.2 Trajtimi i mostrave të tokës dhe të ujit
4.1.2.1 Mostrat e vitit 2016
Mostrat e tokës dhe të ujit të marra në stinën e verës në vitin 2016 u analizuan me GCFID pranë laboratorit shkencor të Analizës Organike në Fakultetin e Shkencave të
Natyrës, Tiranë, Shqipëri. Për ekstraktimin e PAH-ve dhe hidrokarburet alifatike nga
matrica e tokës dhe ujit u procedua si më poshtë:
Ekstraktimi i hidrokarbureve nga mostrat e tokës: Për çdo stacion të ngritur u morrën
tre nën-mostra, të cilat u homogjenizuan në një mostër të vetme kompozite. 1 g mostër
kompozite u peshua dhe u ekstraktua me 20 mL përzierje të heksan:diklormetan 3:1
(v/v); ekstraktimi u realizua në banjo me ultratinguj për 30 minuta në 40oC. Për të lidhur
squfurin e pranishëm, ekstraktet e tokës u trajtuan me mërkur metalik. Për të eliminuar
interferencat e matricës së tokës, pastrimi i mostrave (clean up) u realizua në kolona
(10 cm x 5 mm) të mbushura me silikagel dhe të eluuara paraprakisht me heksan. Pasi
ekstraktet nga mostrat e tokës kaluan në kolonat e silikagelit, ato u eluuan me 20 mL
heksan:diklormetan 4:1 (v/v) dhe u ri-koncentruan deri në 1 mL me ndihmën e
Kudernave-Darnish, për analizim cilësor dhe sasior të mëtejshëm. Në Figurën 4.2 është
ilustruar skema e ekstraktimit të hidrokarbureve nga mostrat e tokës.

1 g mostër

Ekstraktim
në banjo me
ultratinguj

Pastrim në
kolona
silikageli

Rikoncentrim
me KudernaDarnish

GC-FID

Figura 4.2 Paraqitja skematike e hapave të procedurës laboratorike për ekstraktimin
e hidrokarbureve policiklike dhe alifatike nga mostrat e tokës, marrë në verë të vitit
2016.
Ekstraktimi i hidrokarbureve nga mostrat e ujit: Një alikuot prej 50 mL mostër uji u
ekstraktua me 40 mL heksan për 10 minuta në një hinkë Separatore. Shtresa e sipërme
u transferua në një epruvet ku u trajtua me sulfat natriumi anhidër, për të tharë fazën
organike nga uji i mbetur. Për pastrimin nga matrica interferuese ekstraktet e ujit u
trajtuan në të njëjtën mënyrë si edhe ekstraktet e tokës. Skema e procedurave
laboratorike janë prezantuar në Figurën 4.3.

Ekstraktim
lëng-lëng

Tharje
Na2SO4 nH2O

Pastrim në
kolona
silikageli

Rikoncentrim
Kuderna-Darnish

GC-FID

Figura 4.3 Paraqitja skematike e hapave të procedurës laboratorike për ekstraktimin
e hidrokarbureve policiklike dhe alifatike nga mostrat e ujit, marrë në verë të vitit
2016 .

Morsina Çipa (2018)

50

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

4.1.2.2 Mostrat e vitit 2017
Mostrat e tokës dhe të ujit të marra në dimër të viti 2017 u analizuan me GC-MS në
laboratorin shkencor “Analytical Chemistry and Life Science” në Universitetin e
Granadës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës (Faculdad de Ciencias), Granada, Spanjë.
Procedura eksperimentale për ekstraktimin e PAH-ve nga këto mostra u realizua si më
poshtë:
Ekstraktimi i PAH-ve nga mostrat e tokës: Për të ekstraktuar PAH-et nga mostrat e
tokës u adaptua metoda ISO:D7771-1S, për ekstraktimin e benzo[a]pirenit nga karboni.
Për çdo stacion të ngritur u morrën tre nën-mostra, të cilat u homogjenizuan në një
mostër të vetme kompozite. Trajtimi i mostrave është realizuar si më poshtë:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mostrat kompozite të tokës u liofilizuan për 24 orë deri në tharjen e plotë të tyre
dhe u bluajtën imtësisht në kroxhola porcelani.
Nga çdo stacion u peshua 10 g mostër direkt mbi kartushat e aparatit sokslet.
Ekstraktimi u krye me aparat sokslet me 240 mL toluen si tretës ekstraktues për
18 orë.
Ekstraktet u ri-koncentruan deri në vëllimin 10 mL në sistemin rotavapor, në
temperaturë konstante 40oC.
Ekstraktet e përftuara i kaluam në balona të taruara 25 mL ku shtuam 125 µL
ANT-d10 si standard të brendshëm dhe më tej plotësuam deri në shenjën e tarimit
me tretësin ekstraktues (toluen) duke u homogjenizuar vazhdimisht.
Ekstraktet u kaluan në një kolonë të mbushur me 1 g silikagel (ekstraktim SPE).
Ri-koncentrimi i ekstrakteve të tokës u realizua në rotavopor për 50 sekonda.
Me ndihmën e një mikroshiringe (250 µL) ekstraktet u kaluan në viale të
posaçëm të pajisura me “inserte” për injektim automatik në GC.
Kryerja e analizave me instrumentin GC-MS.

(Në Aneksin I, Figura S2 dhe S3 jepen pamje të kromatogramave për mostrat e tokës
të ekstraktuara si më sipër dhe të analizuara me GC-MS, përkatësisht për një kalibrator
dhe për një mostër toke).

Aparati i
liofilizimit

Ekstraktimi SPE

10 g mostër në
kartushat soxhlet

Ekstraktim në
Soxhlet 18 h

Vialet e ekstrakteve

Ri-koncentrim
me rotavapor

GC-MS

Figura 4.4 Paraqitja skematike e hapave të procedurës laboratorike për ekstraktimin e
PAH-ve nga mostrat e tokës, marrë në dimër të vitit 2017 (Foto: M.Çipa).
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Ekstraktimi i PAH-ve nga mostrat e ujit: Ekstraktimi i mostrave luan një rol të
rëndësishëm në metodat analitike moderne, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në saktësinë
dhe përpikmërinë e rezultatit final. Ekstraktimet tradicionale, si ekstraktimi lëng-lëng
(LLE) shpesh kërkojnë kohë të gjatë ekstraktimi, punë intensive në laborator si dhe
konsiderohen jo miqësore me mjedisin për shkak të përdorimit të sasive të madha të
solventëve organikë potencialisht toksik. Metoda që ne kemi aplikuar për ekstraktimin
e 15 PAH-ve nga mostrat e ujit është e njohur me emrin mikroekstraktim dispersiv lënglëng me tretës me dendësi të ulët LDS-DLLME (Low-Density-Solvent DispersiveLiquid-Liquid Microextraction)(Guo and Lee, 2011). Kjo metodë përdor si tretësa
ekstraktues substanca organike me densitet më të ulët se uji. Kjo metodë është e
thjeshtë, e shpejtë dhe përdor shumë pak solvent. Procedura e ekstraktimit është si
vijon:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Në një alikuot prej 4 mL mostër uji u shtuan 100 µL ANT-d10 dhe 100 µL
toluen, u homogjenizuan në vortex për 1 min dhe u vendosën për inkubim në
errësirë për 30 min.
Me shpejtësi u shtua 100 µL toluen (tretësi ekstraktues) dhe 500 μL aceton
(tretësi dispersiv) dhe u homogjenizuan për 1 min. Në këtë hap kemi formimin
e një emulsioni midis tretësit ekstraktues, tretësit dispersiv dhe ujit; Analitët
ekstraktohen në piklat e imta të tretësit ekstraktues për disa sekonda.
Ekstraktim në banjo me ultratinguj për 2 min në 20oC.
U shtua për herë të dytë 500 μL aceton (duke shërbyer si tretës demulsifikues)
në mënyrë që të prish emulsionin.Vihet re ndarja në dy faza e përzierjes.
Shtresën e sipërme e kaluam në ependorpf të posaçëm.
Për tharjen nga pikat e mundshme të ujit, shtuam 10 mg sulfat natriumi anhidër.
Ependorfët u centrifuguan për 10 min në 16 600 x g.
Ekstraktet u kaluan në viale të pajisura me “inserte”.
Analizim me GC-MS.

Alikuota e ujit

Centrifugim

Ndarja e fazave
(organike/ujore)

Ekstraktim në banjo
me ultratinguj

Vial GC gati për
injektim

Faza organike në
ependorf

GC-MS

Figura 4.5 Paraqitja skematike e hapave të procedurës laboratorike për ekstraktimin e
PAH-ve nga mostrat e ujit, marrë në dimër të vitit 2017 (Foto: M.Çipa).
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4.1.3 Pregatitja e standardeve
Në këtë studim për analizën e komponimeve të përzgjedhura në matricat e tokës dhe të
ujit, u përgatitën mostra kalibruese (standarde), të cilat përmbajnë 15 analitë në 10
përqendrime të ndryshme. Kurbat e kalibrimit për mostrat e tokës u ndërtuan për
përqendrimet nga 10 µg kg-1 d.w deri në 2000 µg kg-1 d.w (10, 20, 50, 100, 200, 400,
600, 1000, 1500, 2000 µg kg-1 d.w). Ndërsa, kurbat e kalibrimit për mostrat e ujit u
ndërtuan në përqendrimet nga 0.25 µg L-1 deri në 50 µg L-1 ( 0.25, 0.5, 125, 2.5, 5, 10,
15, 25, 38, 50 µg L-1). Lakoret e kalibrimit rezultuan me linearitet të lartë, me koeficient
regresioni në shumicën e rasteve r2 > 0.999, paraqitja grafike e të cilave është prezantuar
në Aneksin I, përkatësisht Figura S4 dhe S5. Me ndihmën e këtyre lakoreve u
përcaktuan limitet e kuantifikimit LQ (tokë: 10–20 µg kg-1 d.w; ujë: 0.25–0.5 µg L-1)
dhe limitet e detektimit LD (tokë: 3–6 µg kg-1 d.w; ujë: 0.07–0.15 µg L-1).
4.1.4 Analiza Instrumentale
4.1.4.1 GC-FID
Analizat për përcaktimin e hidrokarbureve policiklike dhe alifatike në mostrat e tokës
dhe të ujit sipërfaqësor të marra pranë zonës së rafinerisë së naftës në Ballsh në verën
e vitit 2016, u kryen me aparatin gaz kromatograf (Variant GC 450) të lidhur me
detektor të jonizuar me flakë (FID). Ndarja e analitëve u realizua nëpërmjet kolonës
kapilare VF-1ms (30 m x 0.33 mm i.d.; 0.25 μm). Vëllimi i injektimit ishte 2 µL; blloku
i injektorit operonte në temperaturën 280 oC. Programi i temperaturës së furrës u vendos
në 60 oC për 2 min dhe më pas u rrit në 10 oC /min deri në 180 oC, duke vazhduar me 5
o
C /min deri në 280 oC, rritja vazhdoi me 8 oC /min deri në 300 oC dhe u mbajt për 7
minuta. Temperatura në të cilën detektori ka operuar ishte 300 oC.
4.1.4.2 GC-MS
Analizat për përcaktimin e PAH-ve në mostrat e tokës dhe të ujit të marra në dimër të
vitit 2017 u kryen me gaz kromatograf të lidhur me masë spektrometër katërpolar (seria
GC Agilent 6890 i lidhur me 5973 MS). Ndarja e analitëve u realizua nëpërmjet kolonës
kapilare HP-5MS (30 m x 0.25 mm i.d.; 0.25 μm). Si gaz mbartës u përdor heliumi,
prurja 1 mL min-1 splitless mode. Vëllimi i injektimit ishte 2 µL; blloku i injektorit
operonte në temperaturën 275 oC. Përcaktimi i komponimeve u realizua nëpërmjet
programit SIM, duke përdorur për çdo komponim 1, 2 dhe 3 jone. Programimi i
temperaturës me të cilën furra ka operuar gjatë analizave është përshkruar në Tabelën
4.1.
Tabela 4.1 Programi i furrës për GC-në për përcaktimin e PAH-ve në mostrat e serumit.
o

Fillimi
Ramp 1
Ramp 2
Ramp 3
Ramp 4
Koha totale për analizë
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C min-1

Temperatura (o C)
100
160
250
290
300
-

25
20
3
30
-

53

Koha (min)
2
0
1
0
2
25.57
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4.2 Rezultate dhe Diskutime
Në mostrat e tokës dhe ujit të marra në verën e vitit 2016 dhe në dimrin e vitit 2017 afër
zonës industriale ku operon prej vitesh rafineria e naftës në Ballsh u përcaktuan
hidrokarburet policiklike aromatike dhe hidrokarbure alifatike, si ndotës kryesorë të
mjedisit nga procesi i nxjerrjes dhe përpunimit të naftës. Rezultatet për ndotësit e
analizuar janë prezantuar në vazhdim.
4.2.1 Vlerësimi dhe shpërndarja e PAH-ve në tokë dhe ujë (verë 2016)
Rezultatet e përpunimeve statistikore për përqendrimet e 13 PAH-ve individuale,
shuma e tyre si edhe shuma për 8 PAH-et e klasifikuara si kancerogjen të grupit B2
sipas US EPA, të analizuara në 10 mostra toke dhe 5 mostra uji sipërfaqësor, marrë
gjatë stinës së verës në vitin 2016, janë ilustruar në Tabelën 4.2.
Tabela 4.2 Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikës Deskriptive për përqendrimet
e 13 PAH-ve, shumën e tyre dhe shumën për 8 PAH-et kancerogjen, për mostrat e tokës
dhe të ujit pranë rafinerisë së naftës në Ballsh në verë të viti 2016.
Mostra Toke (µg kg-1 d.w)
Analitët
n=10
Mes.
Med.
Min
Max
APY
0.01
0.01
0.01
0.01
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
61.0
35.4
2.78
161
CHR
1.88
1.88
1.88
1.88
PYL
2.13
2.13
1.87
2.38
BBF
12.1
12.1
0.41
23.9
BKF
28.4
28.4
1.06
55.7
IPY
25.0
25.0
10.7
39.3
DBA
7.75
7.72
7.75
7.75
BPY
0.10
0.10
0.10
0.10
Ʃ13PAH-ve
90.0
43.7
5.73
199
Ʃ8Car-PAH
90.0
43.7
5.73
199
Mes.:Mesatare; Med.:Mediana

Mostra uji (µg L-1)
n=5
Mes.
Med.
Min
0.01
0.01
0.01
30.4
30.4
30.4
90.9
24.1
18.9
41.5
41.5
10.5
1.74
1.75
0.58
13.1
10.3
5.10
14.9
14.9
5.98
12.4
12.4
3.36
3.04
3.04
2.31
0.98
0.98
0.98
137
54.7
44.4
131
47.6
43.3

Max
0.01
30.4
342
72.6
2.89
26.7
23.7
21.5
3.77
0.98
467
467

Në Tabelën 4.2, vihet re se vlerat mesatare për PAH-et në mostrat e tokës varion nga
0.01 µg kg-1 d.w për APY deri në 61.0 µg kg-1 d.w për BAA. Ndërsa, vlera mesatare
për PAH-et në mostrat e ujit sipërfaqësor shkojnë nga 0.01 µg L-1 për APY deri në 90.9
µg L-1 për BAA. Për mostrat e tokës është gjetur se Ʃ13 PAH-ve është në intervalin nga
5.73 – 199 µg kg-1 d.w me vlerë mesatare 90 µg kg-1 d.w dhe për mostrat e ujit intervali
për Ʃ13 PAH-ve është 44.4 – 467 µg L-1, me vlerë mesatare 137 µg L-1. Përqendrimet
e detektuar për Ʃ8 PAH-ve kancerogjen respektivisht në mostrat e tokës dhe të ujit janë
gjetur 5.73 – 199 µg kg-1 d.w dhe 43.3 – 467 µg L-1. Vlerat mesatare për përqendrimet
e Ʃ8 PAH kancerogjene rezultoi të jetë 90 µg kg-1 d.w në tokë dhe 131 µg L-1 në ujë.
Vihet re se për të dyja llojet e matricave vlerat mesatare janë shumë afër vlerave të
medianës, përveç BBA. Kjo sjellje mund të tregoj se këto komponime i binden
shpërndarjes normale, fakt i cili është konfirmuar edhe nga testim i probabilitetit të
kësaj shpërndarjeje (vlerat e P-së variojnë nga 0.192 deri në 0.630). Nga rezultatet e
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Tabelës 4.2 duket qartë se komponimet me shpërndarje dhe përqendrim më të lartë për
mostrat e tokës dhe të ujit janë hidrokarburet policiklike me masë të madhe molekulare.
Madje është evident fakti që këto komponime kanë kontributin kryesorë në
përqendrimet e gjetura të PAH-ve në mjedis. Ky fenomen mund të shpjegohet me faktin
se HMW-PAH kanë aftësi të lartë lipofilike dhe mund të adsorbohen në grimcat e tokës,
rrjedhimisht biodegradimi i tyre në kushte aerobe ose anaerobe nuk mund të ndodh
lehtësisht, siç mund të ndodh në rastin e LMW-PAH (Kim et al., 2007). Ndërkohë,
përmbajtja më e lartë e HMW-PAH në mostrat e ujit krahasuar me LMW-PAH, mund
të shpjegohet me degradimin më të ngadaltë të HMW-PAH nga prania e dritës. Në
nivelet e ulëta të LMW-PAH në mostrat e mjedisit ndikon edhe stina në të cilën janë
marrë mostrat. Është i njohur fakti që LMW-PAH janë më volatile se sa HMW-PAH.
Rrjedhimisht gjatë stinës së verës ku edhe temperaturat janë më të larta PAH-et e lehta
gjenden kryesisht në atmosferë (Ravindra et al., 2008).
Për të studiuar përbërjen dhe shpërndarjen për PAH-et në zonën e marrë në studim, 13
komponimet e analizuara u ndanë në katër grupe kryesore, duke u bazuar në numrin e
unazave aromatike që përmbajnë. Në Figurën 4.6, është prezantuar shpërndarja e PAHve me 3-, 4-, 5- dhe 6-unaza, për çdo stacion kampionimi që u ngrit për marrjen e
mostrave të tokës.

PAH-et në toka (µg kg-1 d.w)

1000.00

3 ring

4 ring

5 ring

6 ring

100.00

10.00

1.00
S-1

S-2

S-3

S-4
S-5
S-6
S-7
Stacionet e kampionimit të tokës

S-8

S-9

S-10

Figura 4.6 Përqendrimet e PAH-ve me 3-, 4-, 5- dhe 6-unaza për stacionet e tokës
afër rafinerisë së naftës në Ballsh në verë të vitit 2016.
Sipas rezultateve të përftuara, PAH-et me 3-unaza benzeni në strukturën e tyre (APY,
FLU, ANT dhe PHE) nuk u detektuan në asnjë stacion kampionimi. Nga figura e
mësipërme dallohet qartë se PAH-et me 4-unaza (BAA, CHR dhe PYR) dhe me 5unaza (PYL, BBF, BKF dhe DBA) janë komponimet me shpërndarje dhe përqendrim
më të lartë në pjesën më të madhe të stacioneve. PAH-et me 6-unaza benzeni (IPY dhe
BPY) kanë përqendrimet më të ulëta në të gjitha stacionet e kampionimit të tokave, për
më tepër në disa stacione nuk janë detektuar. Siç shihet nga Figura 4.6 në 50 % të
stacioneve të kampionimit (S-4, S-6, S-7, S-8 dhe S-9) nuk u detektua asnjë nga
komponimet target. Tokat e ndotura relativisht me përqendrime të larta janë kryesisht
të lokalizuara në zonën afër pusit të naftës (S-1) dhe shumë afër rafinerisë (S-3 she S5). Përqendrimet e ulëta deri në mungesë shpeshherë për LMW-PAH në mostrat e tokës,
shpjegohet me faktin se këto komponime degradohen ose biodegradohen shume shpejt
dhe janë volatile krahasuar me HMW-PAH. Nga ana tjetër, frekuenca dhe përqendrimi
i lartë për HMW-PAH në tokë, vjen si rrjedhojë se këto komponime mund të mbijetojnë
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lehtësisht në mjedis, për shkak të presionit të ulët të avujve, tretshmërisë së ulët në ujë
dhe rezistencës ndaj degradimit (Sun et al., 2009).
Shpërndarja e PAH-ve me 3-, 4-, 5- dhe 6-unaza aromatike për stacionet e kampionimit
të ujit janë ilustruar në Figurën 4.7.
3 ring
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Figura 4.7 Përqendrimet e PAH-ve me 3-, 4-, 5- dhe 6-unaza për stacionet e ujit
siperfaqësor afër rafinerisë së naftës në Ballsh në verë të vitit 2016.
Për sa i përket përbërjes individuale të PAH-ve në mostrat ujore të mbledhura afër
KPTHN-së në Ballsh, shumica e komponimeve target u detektuan pothuajse në të gjitha
stacionet e kampionimit. Mostrat ujore dominohen kryesisht nga PAH-et me 4-unaza
dhe ndiqen nga PAH-et me 5-unaza. Gjithashtu, komponimet me 3-unaza treguan
dominancë të lehtë për stacionin W-1, i cili është një rezervuar ujor (që derdhet në tokat
bujqësore përreth zonës) i ndodhur afër me një pus nafte. PAH-et me 6-unaza nuk janë
përcaktuar në pjesën më të madhe të stacioneve, me përjashtim të stacioneve W-1 dhe
W-2, ku marrja e mostrës të ujit u realizua në distancën 300 m në rrjedhjen e Lumit
Gjanica pas shkarkimeve të rafinerisë. Si rezultat mund të mendohet se burimi kryesor
i kontaminimit të ujërave vjen nga nxjerrja dhe përpunimi i naftës nga rafineria.
Modeli i ngjashëm në përbërjen dhe shpërndarjen e PAH-ve në tokë dhe ujë, mund të
gjykojmë se vjen kryesisht për shkak të aktivitetit industrial të rafinerisë së naftës.
Përveç arsyetimeve që kemi dhënë më sipër, përqendrimi i lartë i HMW-PAH mund të
shpjegohet me faktin se në momentin e marrjes së mostrave rafineria nuk ishte në
gjendje pune për rreth 8 muaj dhe si rrjedhojë në mjedis u gjetën komponime më të
qëndrueshme me 4-5-unaza. Edhe pse është e njohur se nafta bruto dhe produktet e saj
përmbajnë kryesisht PAH-e me 2-, 3-, dhe 4-unaza dhe në përqindje më të ulët
përmbajnë PAH-e me 5- dhe 6-unaza (Stogiannidis and Laane, 2015).
Sipas WHO, 1998, përveç lumenjve me ndotje shumë të lartë nga industritë, nivelet e
përqendrimeve të PAH-ve individuale në ujërat sipërfaqësorë dhe bregdetarë janë 50
ng L-1 (ose 0.05 µg L-1). Përqendrimet mbi këto nivele (zakonisht 10 μg L-1), tregojnë
se kontaminimi i ujit është i lartë me PAH-e. Ky kontaminim mund të vijë nga
aktivitetet industriale, depozitimet atmosferike si edhe shkarkimet urbane.
Përqendrimet e PAH-ve totale të gjetura në mostrat e ujërave të marra në zonën
industriale të Ballshit, janë disa herë më të larta sesa në disa lumenj të Evropës (Sorrell
et al., 1980).
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4.2.2 Vlerësimi dhe shpërndarja e hidrokarbureve alifatike në tokë dhe ujë (verë
2016)
Përpunimet statistikore për nivelet e hidrokarbureve alifatike, të identifikuara dhe të
kuantifikuara për mostrat e tokës dhe të ujit të marra afër zonës ku operon industria e
naftës në Ballsh, janë ilustruar në Tabelën 4.3.
Tabela 4.3 Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikës Deskriptive për përqendrimet
e hidrokarbureve alifatike dhe shumës së tyre, për mostrat e tokës dhe të ujit pranë
rafinerisë së naftës në Ballsh në verë të 2016.
Analitët
nC10
nC12
nC14
nC16
nC18
nC20
nC22
nC24
nC26
Σn-alkaneve

Mostra Toke (µg kg-1 d.w)
n=10
Mes. Med.
Min Max
0.65
0.65
0.65
0.65
4.01
4.01
3.16
4.86
24.2
16.5
3.97
70.0
2.78
2.12
0.19
6.70
25.9
25.9
9.06
42.8
29.5
15.3
0.19
79.7

Mostra uji (mg L-1)
n=5
Mes.
Med.
Min
Max
0.84
0.84
0.78
0.89
7.51
7.51
7.51
7.51
5.13
2.25
0.55 15.47
0.86
0.51
0.16
2.27
4.63
4.63
4.63
4.63
9.44
5.06
2.32
25.3

Mes.:Mesatare; Med.:Mediana

Nga Tabela 4.3, vihet re se vlera mesatare për n-alkanet për mostrat e tokës varion nga
0.65 µg kg-1 d.w për nC18 deri në 25.9 µg kg-1 d.w për nC26, ndërkohë vlera mesatare
për mostrat ujore shkon nga 0.84 mg L-1 për nC18 deri në 7.51 mg L-1 për nC20. Intervali
për shumën e 10 hidrokarburet alifatike target është 0.19 µg kg-1 d.w deri në 79.7 µg
kg-1 d.w (Mediana: 15.3 µg kg-1 d.w) dhe nga 2.32 mg L-1 deri në 25.3 mg L-1 (Mediana:
5.06 mg L-1) respektivisht në mostrat e tokës dhe të ujit. Vihet re se vlera mesatare dhe
medianat janë të barabarta ose të përafërta për të gjitha hidrokarburet alifatike të
matutura në mjedis. Kjo tregon se këto komponime mund ti binden shpërndarjes
normale. Në fakt mostrat e tokës treguan ti binden kësaj shpërndarjeje (vlerat e P-së
variojnë nga 0.137 deri në 0.175), si rrjedhojë sjella e këtyre komponimeve në toka
kryesisht ndikohet nga një faktor, i cili ka probabilitet të lartë të jetë nga shkarkimet
industriale të rafinerisë në mjedis. Kurse mostrat e ujit nuk i bindeshin shpërnadrjes
normale (P<0.005) duke e bërë me të komplikuar të kuptuarin e sjelljes së tyre.
Rezultatet e tabelës së mësipërme tregojnë qartazi se në mostrat e tokës dhe të ujit, me
përqendrim më të lartë u gjetën hidrokarburet alifatike me masë molekulare të madhe.
Por në tokë këto nivele prezantuan vlera më të larta, si pasojë e karakterit lipofilik të
theksuar që këto komponime kanë dhe aftësisë së tyre për tu adsorbuar më tepër në
grimcat e tokës.
Një tregues kryesor i cili identifikon origjinën e hidrokarbureve alifatike në mjedis
është numri i karboneve. Kur Cmax e gjetur në një mostër ka numër të ulët karbonesh
atëherë origjina e hidrokarbureve vjen kryesisht nga nafta, ndërsa kur Cmax është më e
lartë se 30 origjina e hidrokarbureve është nga bimët e larta (Aboul-Kassim and
Williamson, 2003; Yang, Zhang and Korenaga, 2002). Pjesa më e madhe e mostrave
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tona dominohej kryesisht nga komponimet me 22, 24 dh 26 atome karboni, fakt i cili
vërteton se burimi kryesor i ndotjes së mjedisit me hidrokarbure alifatike pranë
rafinerisë së naftës në Ballsh është pikërisht nga procesi i nxjerrjes dhe përpunimit të
naftës në produkte të dobishme.
Profili i shpërndarjes për hidrokarburet alifatike në mostrat e tokës dhe të ujit, për zonën
e rafinerisë së naftës në Ballsh është prezantuar në Figurën 4.8.
Toka
Përqendrimi (μg kg-1 d.w)

100.00

Mesatare

Mediana

Minimum

Maksimum

10.00

1.00

0.10

nC18

nC24

nC20

nC22

nC26

n-Alkanet

Uji
Përqendrimi (mg L-1)

100.00

Mesatare

Mediana
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Maksimum

10.00

1.00
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nC24
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Figura 4.8 Prezantimi grafik box-plot i shpërndarjes së
hidrokarbureve alifatike në mostrat e tokës dhe të ujit, në zonën e
rafinerisë së naftës në Ballsh në verë të vitit 2016.
Siç shihet nga Figura 4.8, profili i shpërndarjes së hidrokarbureve alifatike në toka duke
u bazuar ne vlerat e medianës është: nC26 (25.9 µg kg-1 d.w) > nC22 (16.5 µg kg-1 d.w)
> nC20 (4.01 µg kg-1 d.w) > nC24 (2.13 µg kg-1 d.w) > nC18 (0.65 µg kg-1 d.w). Ndërsa,
trendi i shpërndarjes në mostrat e ujit është si vijon: nC20 (7.51 mg L-1) > nC26 (4.63
mg L-1) > nC22(2.25 mg L-1) > nC18 (0.84 mg L-1) > nC24 (0.51 mg L-1). Diferencat në
profilet e shpërndarjes për hidrokarburet alifatike në tokë dhe ujë lidhen me vetitë
kimike të vetë komponimeve. Nga grafikët e mësipërm vihet re gjithashtu se
hidrokarburet me 22 atome karboni kanë shpërndarje më të madhe në matricat
mjedisore dhe orientohen kryesisht drejt vlerave minimale. Shpjegimi i mundshëm për
shpërndarjen e lartë të këtij konxheneri mund të jetë se në disa stacione (kryesisht afër
rafinerisë) ekzistojnë depozitime të mbetjeve nga procesi i distilimit të fraksioneve të
pasura me komponime me më shumë se 20 atome karboni, që njihen më emrin nafta
veshtullore.
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4.2.3 Vlerësimi dhe shpërndarja e PAH-ve në tokë dhe ujë (dimër 2017)
Në mostrat e tokës dhe ujit të marra afër rafinerisë së naftës në Ballsh në dimrin e vitit
2017 u përcaktuan 15 PAH-e, rezultatet e të cilave janë prezantuar në vazhdim.
4.2.3.1 Performanca analitike
Në Tabelën 4.4 janë paraqitur vlerësimet e performancës analitike të përdorur për
përcaktimin e 15 PAH-ve respektivisht në mostrat e tokës dhe të ujit. Vlerësimi i
performancës u realizua me ndihmën e lakoreve të kalibrimit, të cilat janë ilustruar
grafikisht në Aneksin I, Figura S4 dhe S5. Ndërsa për përcaktimin e komponimeve u
përdorën 1, 2 dhe 3 jone në spektrometrin e masës për të siguruar rezultate të sakta, me
selektivitet dhe sensitivitet maksimal.
Tabela 4.4 Parametrat e performancës analitike të përftuara nga lakoret e kalibrimit
në kushtet optimale të aparatit, për 15 PAH-et në mostrat e tokës dhe të ujit.
Tokë (µg kg-1 d.w)

Parametrat

Ujë (µg L-1)

MM
(g mol-1)

RT
(min)

Jonet në SIM
(m/z)

r2

LD

LQ

LDR

r2

LD

LQ

LDR

NAP

128.

4.25

128

0.9995

3

10

10 - 600

0.9996

0.07

0.25

0.25 - 10

APY

152

6.02

152, 153, 154

1

3

10

10 - 400

0.9961

0.15

0.50

0.50 - 10

APE

154

6.23

152, 153, 154

1

3

10

10 - 400

0.9989

0.07

0.25

0.25 - 5

FLU

166

6.84

165 166

0.9999

3

10

10 - 200

0.9998

0.07

0.25

0.25 - 10

PHE

178

7.98

178

0.9998

3

10

10 - 200

0.9998

0.07

0.25

0.25- 10

ANT

178

8.05

178

0.9994

3

10

10 - 200

0.9639

0.07

0.25

0.25 - 15

PYR

202

9.82

202, 201

0.9988

6

20

20 - 1000

0.9968

0.15

2.5

2.5 - 15

BAA

228

12.32

228

0.9997

3

10

10 - 600

0.9991

0.07

0.25

0.25 - 5

CHR

228

12.42

228

0.9994

3

10

10 - 200

0.9998

0.07

0.25

0.25 - 10

BBF

252

15.75

252

0.9971

3

10

10 - 400

0.9987

0.15

0.5

0.5 - 10

BKF

252

15.86

252

0.9992

3

10

10 -1500

0.9986

0.07

0.25

0.25 - 10

BAP

252

16.94

252

0.9997

3

10

10 - 200

0.9984

0.07

0.25

0.25 - 5

IPY

276

21.46

276, 278

0.9995

3

10

10 - 200

0.9961

0.07

0.25

0.25 - 10

DBA

278

21.67

276, 278

0.9998

3

10

10 - 200

0.9997

0.15

0.5

0.5 - 10

BPY

276
22.49
276, 278
0.9997
3
10
10 - 1500 0.9997
0.07 0.25 0.25 - 10
MM: masa molekulare; LD: limiti i diktimit; LQ: limiti i kuantifikimit; LDR: zona lineare dinamike; r2:
koeficienti i regresit; RT: Koha e retensionit

Nga rezultatet e tabelës së mësipërme, vihet re se të gjithë analitët e marrë në studim
paraqesin një linearitet shumë të mirë në matricën e tokave. Koeficienti i regresit shkon
nga 0.9971 për BBF deri në 1 për APY dhe APE. Limitet e detektimit gjenden në
intervalet nga 3 µg kg-1 d.w për NAP, APY, APE, FLU, PHE, ANT, BAA, CHR, BBF,
BKF, BAP, IPY, DBA dhe BPY deri në 6 µg kg-1 d.w për PYR. Koeficienti i regresit
për 15 PAH-et në matricën e ujit varion nga 0.9639 për ANT deri në 0.9998 për FLU,
PHE dhe CHR. Limitet e detektimit shkojnë nga 0.07 µg L-1 për NAP, APE, FLU, PHE,
ANT, BAA, CHR, BKF, BAP, IPY dhe BPY deri në 0.15 µg L-1 për APY, PYR, BBF
dhe DBA.
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4.2.3.2 Përqendrimet e PAH-ve
Analiza e Deskriptivës statistikore për përqendrimet e 15 PAH-ve të detektuar në toka
dhe ujërat sipërfaqësore në dimrin e vitit 2017 afër rafinerisë së naftës në Ballsh është
prezantuar në Tabelën 4.5. Shumica e PAH-ve janë detektuar në të gjitha stacionet e
tokave dhe të ujit. Është evidentuar se në mostrat e tokës komponimi me përqendrim
më të lartë rezultoi të ishte antraceni me vlerë mesatare 732 µg kg-1 d.w. Ndërsa,
komponimi me përqendrim më të ulët u raportua benzo[k]fluoreni me vlerë mesatare
36 µg kg-1 d.w. Nga ana tjetër, naftaleni u gjet në përqendrim më të lartë në mostrat e
ujit, me vlerë mesatare 7.78 µg L-1 dhe benzo[k]fluoreni në përqendrim më të ulët me
vlerë mesatare 0.12 µg L-1.
Tabela 4.5 Përmbledhja statistikore për përqendrimet e PAH-ve në toka (µg kg-1 d.w)
dhe ujërat sipërfaqësore (µg L-1) afër rafinerisë së naftës në Ballsh në dimrin e 2017.
Analitët

Mostra Toke (µg kg-1 d.w)
n=8

Mostra Uji (µg L-1)
n=6

Det.
Mes. Med. Min. Max. Det. Mes. Med.
NAP
4
273
255
30.2
550
4
7.78
0.076
APY
2
70.0
70.0
30.1
110
1
0.457 0.457
APE
1
50.2
50.2
50.2
50.2
1
1.68
1.68
FLU
3
50.4
70.3
10.4
70.3
3
1.07
0.145
PHE
5
192
50.5
1.10
470
5
4.03
4.03
ANT
5
732
680
290
1650
5
3.97
0.865
PYR
2
590
590
310
870
2
2.72
2.72
BAA
5
214
30.6
20.5
580
5
1.07
0.132
CHR
5
396
40.2
20.3
1010
5
1.07
0.039
BBF
5
132
40.4
20.2
370
5
0.720 0.255
BKF
5
36
10.2
10.5
110
5
0.120 0.098
BAP
5
116
30.7
20.8
470
5
0.637 0.054
IPY
2
95.2
95.2
20.4
170
2
0.367 0.318
DBA
1
170
170
170
170
1
0.360 0.152
BPY
6
440
110
10.8
1530
6
0.385 0.191
Ʃ7PAHjo-Car
6
1205
1790
210
2160
6
14.12
1.93
Ʃ8Car-PAH
6
1245
850
100
3460
6
4.29
1.09
Ʃ15PAH
6
2450
1790 10.5
1530
6
18.41
3.34
Det: detektuar; Mes: Mesatare; Med: mediana; Min: Minimum; Max: maksimum

Min.
0.036
0.457
1.68
0.030
1.04
0.676
2.72
0.070
0.070
0.205
0.070
0.054
0.273
0.094
0.164
0.676
0.810
0.676

Max.
45.6
0.457
1.68
4.48
7.03
15.3
2.72
4.88
8.33
1.85
0.256
3.08
0.560
1.04
1.18
63.9
21.2
85.1

Sipas rezultateve të përftuara në Tabelën 4.5, përqendrimi i shumës së PAH-ve më masë
molekulare të vogël Σ 7 PAH-ve (Mes.: 1205 µg kg-1 d.w) është më i ulët në krahasim
me shumën e PAH-ve me masë molekulare të madhe Σ 8 PAH-ve (Mes.:1245 µg kg-1
d.w) për mostrat e tokës. Në të kundërt, në mostrat e ujit u raportuan përqendrime më
të larta për PAH-et me masë molekulare të vogël (Mes.:14.12 µg L-1) sesa PAH-et me
masë molekulare të madhe (Mes.:4.29 µg L-1). Sipas rezultateve të raportuara më sipër
duket qartë se për matricën e tokës mediana dhe mesatarja për LMW-PAH kanë
prezantuar vlera të përafërta, ku mund të mendohet se sjellja e tyre i bindet shpërndarjes
normale. Gjithashtu, i njëjti fenomen është hasur edhe në matricën e ujit për shumicën
e komponimeve. Faktori kryesor që ndikon në shpërndarjen e këtyre ndotësve në
matrica toke dhe uji është masa e tyre molekulare. Të gjithë konxhenerët kanë treguar
tendencë drejt vlerave minimale për të dyja llojet e matricave të studiuara. Është evident
fakti se përqendrimet e PAH-ve në mostrat e tokës janë ndjeshëm më të larta krahasuar
me mostrat e ujit, si dhe në këtë matricë predominojnë kryesisht PAH-et me masë të
madhe molekulare. Ky fenomen mund të shpjegohet me tretshmërinë e ulët në ujë,
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koeficientin e lartë të shpërndarjes në mjediset ujore dhe vetitë e larta lipofilike që këto
komponime kanë, krahasuar me PAH-et me masë të vogël molekulare.
Sipas He et al., 2016 dhe Ashayeri et al., 2018 kontaminimi i tokave dhe sedimenteve
kategorizohen në 4 klasa kryesore duke u bazuar në Σ PAH-ve: i ulët, 0-100 µg kg-1
d.w; i moderuar, 100-1000 µg kg-1 d.w; i lartë, 1000-5000 µg kg-1 d.w; dhe shumë i
lartë, >5000 µg kg-1 d.w. Duke u mbështetur në këtë klasifikim, kontaminimi i tokave
të studiuara sipas stacioneve mund të vlerësohen si më poshtë: S-2 dhe S-5 me një
ndotje të moderuar, respektivisht 500 dhe 831 µg kg-1 d.w; S-3, S-4 dhe S-7 me
kontaminim të lartë (4440, 1840 dhe 1740 µg kg-1 d.w); dhe S-6 stacion kampionimi
afër repartit të koksifikimit me kontaminim shumë të lartë (5620 µg kg-1 d.w).
Informacion i plotë për përqendrimet e 15 PAH-ve në mostrat e tokës jepet tek Aneksi
I, Tabela S2.
Kontaminimi i ujërave sipas P. Li et al., 2015 dhe Ashayeri et al., 2018 klasifikohen në
4 kategori kryesore duke u bazuar në Σ PAH-ve: ndotje e ulët, 10-50 µg L-1; ndotje e
lehtë, 50-250 µg L-1; ndotje e moderuar, 250-1000 µg L-1; dhe ndotje e lartë, ≥1000 µg
L-1. Sipas klasifikimit të mësipërm stacionet e ujit W-1, W-2, W-3, W-4 dhe W-6 janë
vlerësuar me ndotje të ulët (respektivisht: 3.19, 1.58, 16.46, 0.68 dhe 3.48 µg L-1),
ndërsa W-5 (lumi Gjanica, tek hyrja e rafinerisë së naftës) ka prezantuar ndotje të lehtë
nga PAH-et (85 µg L-1) (Aneksi I, Tabela S3).
Në përfundim, ne mund të arrijmë në konkluzionin se sipas klasifikimeve të
përmendura më sipër, disa stacione për mostrat e tokës rezultuan me kontaminim
relativisht të lartë, ndërsa mostrat e ujit të kontaminuara lehtësisht.
4.2.3.3 Shpërndarja e PAH-ve në mjedis
Shpërndarja e PAH-ve sipas strukturës së tyre (numrit të unazave aromatike) në mostrat
e tokës dhe të ujit janë ilustruar grafikisht në figurën 4.9.
Toka 2017
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Figura 4.9 Përqindja e përqendrimit mesatar për PAH-et me 2-unaza, 3-unaza, 4unaza, 5-unaza dhe 6-unaza në mostrat e tokës dhe të ujit afër rafinerisë së naftës në
Ballsh, në dimër të viti 2017.
Duke u bazuar në strukturën e PAH-ve vihet re se në mostrat e tokës komponimet me
4-6-unaza janë dominuese. Shuma e përqindjes së përqendrimit mesatar për HMWPAH në toka rezultoi 60% dhe për LMW-PAH me 2-3-unaza 40%. Një situatë krejt
ndryshe paraqitet për mostrat e ujit, ku mbizotërojnë PAH-et me 2-3-unaza me shumë
të përqindjes së përqendrimit mesatar 74% dhe 26% për komponimet me 4-6-unaza.
Diferencat në shpërndarjen e PAH-ve sipas strukturës së tyre midis tokës dhe ujit
shpjegohen në saj të vetive fizike dhe kimike të tyre si edhe sjelljes që shfaqin në mjedis
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në varësi të kushteve të ndryshme. Masa molekulare është një ndër faktorët kryesorë që
influencon në sjelljen e PAH-ve në mjedis (Kafilzadeh, 2015; Ravindra et al., 2008).
Sa më e madhe masa molekulare aq më shumë rritet aftësia adsobuese e PAH-ve në
matricën e tokës, njëkohësisht rritet dhe qëndrueshmëria ndaj degradimit mikrobial,
degradimit fotolitik si dhe degradimit kimik (oksidim ose reduktim) (Abdel-shafy and
Mansour, 2016). Faktorët e sipërpërmendur janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në
përqendrimet e larta të PAH-ve me masë të madhe molekulare në toka.
Në matricë ujore mbizotëruese janë PAH-et më masë të vogël molekulare me 2-3unaza. Presioni i lartë i avujve dhe tretshmëria e rritur në ujë e LMW-PAH, ka
influencuar në rritjen e niveleve të këtyre komponimeve në mostrat ujore (Sun et al.,
2009). Tretshmëria e PAH-ve zvogëlohet në ujë me shtimin e unazave aromatike,
rrjedhimisht probabiliteti i HMW-PAH për tu adsorbuar mbi grimcat që ndodhen në
suspension është i lartë duke u depozituar kështu në sedimente (Geffard et al., 2003).
Një faktor i rëndësishëm që ndikon gjithashtu në shpërndarjen e PAH-ve në mjedis janë
kushtet sezonale. Me qenë se koha e marrjes së mostrave ka qenë dimër dhe
temperaturat kanë qenë relativisht të ulta, kanë ndikuar në avullueshmërinë e ulët të
LMW-PAH dhe si rrjedhojë ka sjellë rritjen e përqendrimit të tyre në ujë.
Duke i vëzhguar individualisht komponimet target, sipas numrit të unazave aromatike,
është e qartë nga Figura 4.9 se në mostrat e tokës peshën më të madhe e kanë PAH-et
me 3-unaza (33%), duke u ndjekur nga komponimet me 4-unaza (28%), 6-unaza (20%),
5-unaza (11%) dhe në përqendrim më të ulët janë identifikuar PAH-et me 2-unaza
aromatike (7%). Mostrat e ujit predominohen kryesisht nga PAH-et me 2-unaza (42%),
duke vazhduar me 3-unaza (32%), 4-unaza (16%), 5-unaza (7%) dhe me 6-unaza (4%).
4.2.4 Origjina e PAH-ve në mostrat e tokës dhe të ujit
Të dhënat e shpërndarjes së PAH-ve treguan për një kontribut të ulët të LMW-PAH (23-unaza) në mostrat e tokës, sidomos për acenaftilenin, acenaftenin dhe fluorenin. Kjo
mund të ndodhë për shkak të avullueshmërisë së lartë, ndjeshmërisë ndaj dritës dhe
humbjeve të mëdha të këtyre komponimeve për shkak të tretshmërisë së lartë që kanë
në ujë (Marynowski et al., 2011). Përjashtim nga këto gjetje bën fenantreni, komponimi
më i qëndrueshëm me 3-unaza nga ana termodinamike (Vane et al., 2014), i cili ka qenë
prezent dhe relativisht në përqendrime të larta pothuajse në të gjitha mostrat e tokës.
Nga ana tjetër, kontribuesit më të rëndësishëm nga HMW-PAHs (4-6-unaza) janë
benzo[a]antraceni,
kriseni,
benzo[b]fluoranteni,
benzo[k]fluoranteni
dhe
benzo[a]pireni. Në përgjithësi të gjitha stacionet e kampionimit të tokave afër rafinerisë
së naftës në Ballsh dominohen kryesisht nga PAH-et me 4-6-unaza. Por, duhet të
marrim gjithmonë në konsideratë faktin se tretshmëria, volatiliteti dhe
biodegradueshmëria mund të modifikojë shpërndarjen e PAH-ve në toka dhe ujë.
Për të karakterizuar burimet e PAH-ve (petrogjene apo pirogjene) në mostrat e tokës
dhe të ujit të marra në dimrin e vitit 2017 afër rafinerisë së naftës në Ballsh është
përdorur raporti i PAH-ve izomerë PHE/ANT krahasuar me BAA/(BAA+CHR) (Yang,
2000; De Luca et al., 2005; Vane et al., 2014). PAH-et e formuara në temperatura të
ulëta (p.sh maturimi i ngadaltë termik i lëndës organike në naftë) gjenerojnë raportin
PHEN/ANT>10 dhe BAA/(BAA+CHR)>0.35, ndërsa PAH-et e formuara në
temperatura të larta (p.sh djegia e pjesshme e karburanteve fosile) promovojnë raportin
PHE/ANT<10 dhe BAA/(BAA+CHR)<0.2 (Vane et al., 2014), ndërsa kur raporti
BAA/(BAA+CHR) gjendet midis vlerave 0.2 dhe 0.35 është tregues për origjinën e
përzierë të PAH-ve. PAH-et me masë molekulare të madhe si BAA dhe CHR në
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përgjithësi janë në përqendrime të ulëta në përbërjen e naftës bruto dhe produktet e
rafinuara të naftës (Wang et al., 2006), përkundrazi ato gjenden në përqendrime
relativisht të larta në fraksionet e molekulave me masë molekulare të madhe si në
asfaltet, në bitume dhe në koks (Kanzari et al., 2012).
Në Figurën 4.10 janë prezantuar grafikisht rezultatet e përftuara nga raportet e
izomerëve me masë 178 (PHE
dhe ANT) dhe izomerëve me
masë 228 (BAA dhe CHR) për
identifikimin e origjinës së
PAH-ve,
respektivisht
në
mostrat e tokës dhe të ujit.
Duke u bazuar në rezultatet e
raporteve
diagnostikues
PHE/ANT
dhe
BAA/(BAA+CHR), duket qartë
se të gjitha stacionet e mostrave
të tokës dhe të ujit janë
kryesisht të kontaminuara me
PAH-e pirogjene. Përjashtim
nga ky rezultat ka treguar
stacioni S-6 për tokat, i cili sipas
raportit
BAA/(BAA+CHR)
është identifikuar me origjinë
mikse
(petrogjene
dhe
pirogjene). Ky rast i izoluar
mund të shpjegohet me faktin se
stacioni S-6 ndodhet afër
repartit të përpunimit të koksit,
ku edhe mund të ekzistojnë
mbetje
në
mjedis
nga
shkarkimet
e
ngurta
drejtpërdrejt nga ky repart.
Në mostrat e ujit është gjetur se Figura 4.10 Diagrama cross plot e raporteve
stacioni W-4 sipas raportit izomerike për PHE/ANT dhe BAA (BAA+CHR)
izomerik të BAA/(BAA+CHR) për stacionet e mostrave të tokës dh të ujit.
është i kontaminuar nga PAH-et me origjinë petrogjene. Kjo mostër uji është marr nga
lumi Gjanica, në distancë 500 m nga reparti i koksifikimit. Dyshohet se ndotja e
mjedisit ujor në këtë fraksion lumi vjen pikërisht nga derdhjet e mbetjeve ujore mbas
procesit të fraksionit të mazutit në repartin e koksifikimit.
Origjina pirogjene e PAH-ve në mostrat e tokës dhe të ujit në zonën e rafinerisë së
naftës në Ballsh, mund të shpjegohet nga emetimet e vazhdueshme industriale në
atmosferë nga proceset e distilimit dhe krekingut të naftës në temperatura të larta.
Rrjedhimisht këto komponime mund të mbërrijnë në tokë dhe në ujë si pasojë e
depozitimit të thatë dhe të njomë të tyre (Abdel-shafy and Mansour, 2016; Ravindra et
al., 2008). Depozitimi i thatë dhe i njomë influencohen nga disa faktorë kryesorë, siç
janë vetitë fiziko-kimike të PAH-ve (tretshmëria në ujë, konstantja e ligjit të Henrit,
presioni i avujve), madhësia e grimcave, shpërndarja gaz/grimca dhe parametrat
meteorologjik (sasia e reshjeve, intensiteti dhe temperatura). Depozitimi i thatë i PAH-
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ve ndodh kur këto komponime adsorbohen në grimcat e mëdha të atmosferës në
mungesë të reshjeve dhe më tej depozitohen në tokë. Ndërkohë, depozitimi i njomë
ndodh kur PAH-et të cilat janë në gjendje të gaztë në atmosferë treten në re dhe në pikat
e shiut, kurse PAH-et e lidhura në grimca shkarkohen nëpërmjet reshjeve nga atmosfera
në sistemet ujore (Ravindra et al., 2008).
4.2.5 Krahasimi i niveleve sezonale të PAH-ve
Ekzistojnë studime të cilat mbështesin idenë se kushtet meteorologjike ndikojnë në
nivelet e përqendrimit të PAH-ve në toka dhe ujëra (Kafilzadeh, 2015; Ravindra et al.,
2008). Në Figurën 4.11, janë prezantuar grafikisht përqendrimet mesatare për Σ PAHve të gjetura në mostrat e tokës dhe ujit në verë të vitit 2016 dhe dimër të vitit 2017,
gjatë këtij studimi shkencor.
Ujë

Toka

C (µg L-1)

C (µg kg-1 d.w)

1000
1000
100
10

100
10
1

1

Verë 2016

Verë 2016 Dimër 2017

Dimër 2017

Figura 4.11 Krahasimi i përqendrimeve mesatare për Σ PAH-ve në toka dhe ujë në
verë të vitit 2016 vs. dimër të viti 2017
Në grafikët e mësipërm është raportuar se mostrat e tokës të marra në dimër të vitit
2017 kanë përqendrim më të lartë të PAH-ve krahasuar me mostrat e tokës marrë në
verë të vitit 2016 (përqendrimet respektive janë Σ 15 PAH: 2450 µg kg-1 d.w dhe Σ 13
PAH: 90 µg kg-1 d.w). Këto e PAH-ve në toka, mund ti atributohet disa faktorëve, ku
ndër më kryesorët përmenden kushtet klimaterike dhe karakteristikat fiziko-kimike të
vetë komponimeve. Me qenë se gjatë sezonit të verës temperaturat janë më të larta dhe
dita është më e gjatë, PAH-et (sidomos ato me masë të vogël molekulare) i nënshtrohen
lehtësisht volatilizimit dhe foto-oksidimit, duke u gjendur kryesisht në atmosferë gjatë
kësaj stine. Gjithashtu një faktor i rëndësishëm që mund të ketë ndikuar në nivele më
të ulëta të PAH-ve në toka, mund të shpjegohen me faktin se në vitin 2016 (kur është
realizuar marrja e setit të parë të mostrave) rafineria e naftës në zonën e Ballshit për
shkak të problematikave social-ekonomike ka qënë jashtë funksionit për rreth 8 muaj.
Ndërsa, në marrjen e setit të dytë të mostrave (dimër 2017) rafineria kishte filluar
normalisht funksionet e saj operative, të nxjerrjes dhe rafinimit të naftës bruto.
Një fenomen krejt i kundërt vihet re kur krahasohen mostrat e ujit të verës 2016 dhe
dimër 2017. Nivelet e gjetura të PAH-ve në mostrat e ujit në stinën e verës dhe të dimrit
janë respektivisht 137.5 dhe 18.5 µg L-1. Përqendrimet më të larta të PAH-ve në ujë
gjatë vitit 2016 mund të shpjegohet me faktin se nivelet e reshjeve kanë qenë më të larta
krahasuar me vitin 2017, i cili karakterizohet si një vit me thatësira të tipeve
metereologjike, bujqësore dhe hidrologjike të tejzgjatura (Buletini mujor klimaterik,
2017). Si rezultat depozitimi i PAH-ve atmosferike në ujëra ka qenë më i ulët në vitin
2017 krahasuar me vitin 2016 .
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4.2.6 Krahasimi me studime të tjera
Ekziston një numër i madhë investigimesh, të cilat kanë vlerësuar kontaminimin e
mjedisit nga PAH-et afër zonave të ndryshme industriale. Në Tabelën 4.6 janë
prezantuar në mënyrë të përmbledhur nivelet e përqendrimeve për PAH-et në matricë
toke për shtete të ndryshme të botës. Kryesisht kërkimin e kemi fokusuar në zonat afër
industrive, por gjithashtu kemi zgjedhur një zonë urbane dhe një afër lumit Danub në
Serbi.
Tabela 4.6 Përqendrimet e PAH-ve (µg kg-1 d.w) në mostra toke për vende të
ndryshme.
Nivelet e
përqendrimeve
për ΣPAH
(µg kg-1 d.w)

Nr. i
PAH-ve të
analizuar

Burimet

Linz,Austri

1450b

18

Zonë industriale

(Weiss et al., 1994)

Zalzate, Belgjikë

8000a

7

Rafineri nafte

(Bakker et al., 2000)

Novi Sad, Serbi

47870a

16

Rafineri nafte

(Skrbic and Miljevic,
2002)

610a

13

Urbane

(Yang, Zhang and
Korenaga, 2002)

Tianjin, Kinë

818.2a

16

Zonë industriale

(Wang et al., 2003)

Tarragona, Spanjë

1002a

16

Industri
Petrokimike

(Nadal et al., 2004)

Novi Sad, Serbi

667a

16

Në afërsi të Lumit
Danub

(Skrbić et al., 2005)

Delta, Nigeri

80a

28

Komunitete afër
rafinerisë së naftës

(Sojinu et al., 2010)

Las Matas, Gjiri i
Meksikës

1176c

16

Rafineri nafte

(Ruiz-Fernández et al.,
2012)

Ballsh, Shqipëri

2450a

15

Rafineri nafte

Studimi aktual (2017)

Vendi

Tokushima, Japoni

Referencat

a

Vlera mesatare; bVlera e medianës; cVlera maksimale

Mbas luftës së Kosovës (1999), u ekzaminuan nivelet e PAH-ve në toka afër një
rafinerie nafte në Novi Sad, Serbi, ku u gjet përqendrimi mesatar prej 47870 µg kg-1
d.w (Skrbić et al., 2002). Gjatë bombardimeve më shumë se 100,000 t naftë bruto u
derdhën në mjedis. Nivele relativisht të larta u vëzhguan edhe në tokat afër rafinerisë
së naftës të lokalizuar në Zalzate të Belgjikës (8000 µg kg-1 d.w) (Bakker et al., 2000),
duke u ndjekur nga nivelet e gjetura në studimin tonë 2450 µg kg-1 d.w për tokat afër
rafinerisë së naftës në Ballsh. Nivele edhe më të ulëta për PAH-et janë vëzhguar në toka
afër rafinerisë së naftës në Las Matas, në gjirin e Meksikës me vlerë maksimale 1176
µg kg-1 d.w (Ruiz-Fernández et al., 2012). Nadal et al., 2004 raportuan për kompleksin
petrokimik të Tarragonës në Spanjë vlerën mesatare maksimale për Σ 16 PAH-ve 1002
µg kg-1 d.w. Ky kompleks industrial është në aktivitet prej 30 vitesh dhe është zona
industriale më e rëndësishme e Spanjës. Në nivele relativisht të ulëta u detektua vlera
mesatare e përqendrimit për Σ 28 PAH-ve (80 µg kg-1 d.w) në tokat e komunitetit afër
rafinerisë së naftës në qytetin Delta të Nigerisë (Sojinu et al., 2010). Wang et al., 2003
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ka rapotuar se Σ 16 PAH-ve është 818.2 µg kg-1 d.w në Tianjin, një nga qytetet më të
mëdha industriale në Kinë. Ndërsa vlera mesatare e përqendrimit për Σ 16 PAH-ve në
tokat e zonës urbane (Tokushima, Japoni) është gjetur 610 µg kg-1 d.w (Yang, Zhang
and Korenaga, 2002).
Nga rezultatet e Tabelës 4.6 dallohet qartësisht se nivelet më të larta të PAH-ve janë
identifikuar në zonat ku operojnë rafineritë e naftës dhe më pak në zonat industriale dhe
ato urbane. Këto të dhëna përforcojnë hipotezën se dhe në zonën tonë të studimit,
rafineria e naftës mund të konsiderohet si faktori kryesor i kontaminimit të mjedisit nga
këto komponime.
Nivelet mesatare të përqendrimit të PAH-ve në ujëra sipërfaqësore afër zonave të
ndryshme industriale për shtete të ndryshme janë paraqitur në Tabelën 4.7
Tabela 4.7 Përqendrimet mesatare për PAH-et (µg L-1) në mostra uji për vende të
ndryshme
Nivelet e
përqendrimeve
për ΣPAH
(µg L-1)

Nr. i
PAH-ve
të
analizuar

Lumi Gao-ping,
Tajvan

0.43a

16

Shkarkime nga 2
industri
petrokimike etj.

(Doong and Lin,
2004)

Liqene, Wyoming
(SHBA)

0.32b

25

Grand Teton
National Park

(Rhea et al., 2005)

Lumi Daliao, Kinë

6.4a

18

Industri nafte,
kimike dhe fabrik
çeliku

(Guo et al., 2007)

Lumi Aojiang, Kinë

1.2a

15

Zonë industriale

(Li et al., 2010)

15

Rafineri nafte

Studimi aktual (2017)

Vendi

Lumi Gjanica/
rezervuar uji në
18.4a
Ballsh, Shqipëri
a
Vlera mesatare; bVlera maksimale

Burimet

Referencat

Siç vihet re nga Tabela 4.7, Guo et al., 2007 ka raportuar vlerën mesatare për
përqendrimin e Σ 18 PAH-ve prej 6.4 µg L-1 për lumin Daliao, i lokalizuar në provincën
e Liaoning në Kinë, i cili kalon nëpërmjet Yingkou (qytet i famshëm në Kinë për
prodhimin e naftës dhe portin e tij). Përqendrime relativisht të ulëta vihen re për tre
liqenet e parkut kombëtar Grand Teton në Wyoming, të cilët janë relativisht të
distancuar nga zonat metropolitane, vlera maksimale për Σ 25 PAH-ve ka rezultuar 0.3
µg L-1 (Rhea et al., 2005). Gjithashtu, në lumin Gao-ping, në Tajvan janë gjetur vlera
të ulëta për Σ 16 PAH-ve me vlerë mesatare 0.43 µg L-1, edhe pse në këtë lumë
shkarkohen çdo ditë ujërat e zeza urbane, ujërat bujqësore dhe mbetjet ujore nga dy
industri petrokimike (Doong and Lin, 2004). Ndërsa, në studimin tonë vlera mesatare e
raportuar për ujërat sipërfaqësore nga lumi Gjanica dhe rezervuarët ujorë afër rafinerisë
ka rezultuar 18.4 µg L-1. Vlerë e cila është disa herë më e lartë krahasuar me studimet
e tjera, e cila mendohet se kontaminimi me PAH-e mund ti atributohet industrisë së
përpunimit dhe nxjerrjes së naftës të lokalizuar në këtë zonë për më shumë se 50 vite
dhe derdhjeve pa kriter në mjedis të mbetjeve ujore.
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4.2.7 Nivelet maksimale të lejuara të PAH-ve në tokë dhe ujë
Gjithmonë është ndier e nevojshme që për mbrojtjen e shëndetit të njeriut të
përcaktohen vlerat maksimale të lejura të PAH-ve në matrica të ndryshme (tokë, ujë,
ushqime etj.). Për shkak se në legjislacionin e Shqipërisë nuk kemi arritur në gjetjen e
këtyre vlerave, ne jemi mbështetur në legjislacionet ndërkombetare. Në Tabelën 4.8
janë paraqitur përqendrimet maksimale të lejuara për PAH-et në matrica toke sipas
legjislacionit Holandez, Katalanas dhe sipas US EPA.
Tabela 4.8 Nivelet maksimale të lejuara të PAH-ve (µg kg-1 dw) në toka me natyrë të
ndryshme sipas US EPA, legjislacionit Holandez dhe Katalanas.

PAH-et
Naftalen
Acenaftilen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Piren
Krisen
Benzo[a]antracen
Benzo[k]fluoranten
Benzo[b]fluoranten
Benzo[a]piren
Indeno[1,2,3-cd]piren
Dibenzo[a,h]antracen
Benzo[g,h,i]perilen

US EPA1
(µg kg-1 d.w)
(EPA, 2009)

Legj.Holandez2
((µg kg-1 d.w)
(Verbruggen, 2012)

140
3400
2300
17000
1700
15
0.15
1.5
0.15
0.015
0.015
-

690
170
680
1600
3600
340
1800
1600
1900
790
790
160
380
180
490

Legj. Katalanas, Spanjë
(µg kg-1 d.w)
(Nadal et al., 2004)
Jo-industriale

Industriale

5000
5000
100000
10000
50000
80
50000
-

15000
10000
1300000
535000
535000
7500
535000
-

1

Ragional screening levels; 2 Maximum permissible concentraton for ecosystems (përqendrimi maksimal
i lejuar për mbrojtjen e ekosistemit të tokës), mbështetur në direktivën Evropiane.

Për të vlerësuar cilësinë e tokës në zonën industriale në Ballsh në lidhje me
kontaminimin prej PAH-ve është e domosdoshme që përqendrimet e gjetura për
komponimet e studiuara të krahasohen me nivelet maksimale të lejuara të tyre. Këto
nivele janë përcaktuar nga të dhënat ekotoksikologjike dhe prezantojnë rrezikun
potencial të këtyre substancave për ekosistemin. Nga krahasimi i përqendrimeve për
PAH-et individuale për çdo stacion toke (Aneksi I, Tabela S2) me vlerat limit të
legjislacionit Katalanas, vihet re se të gjitha rezultatet janë nën vlerat e këtyre limiteve.
Gjithashtu kur këto përqendrime u krahasuan me nivelet maksimale të lejuara të
përcaktuara nga legjislacionin Holandez, u vërejt se pothuajse të gjitha mostrat e tokës
kanë përqendrime të PAH-ve individuale më të ulta se këto nivele. Përjashtim do të
bëjë antraceni, vlera e të cilit u gjet dyfish dhe më shumë mbi nivelin maksimal të lejuar
për disa stacione (S-3, S-4, S-5 dhe S-6). Komponime të tjera mbi nivelet maksimale të
lejuara në disa mostra janë: benzo[a]pireni (S-3 dhe S-6) dhe Benzo[g,h,i]perilen (S-6).
Nga ana tjetër, kur përqendrimet e PAH-ve individuale u krahasuan me nivelet e
përcaktuara nga US EPA, disa mostra toke treguan nivele të konsiderueshme mbi
nivelet maksimale të lejuar për disa komponime. U gjet se këto komponime ishin
kryesisht me masë molekulare të madhe, si : BAA, CHR, BKF, BAP (S-2, S-3, S-4, S5 dhe S-6) dhe DBA (S-6).

Morsina Çipa (2018)

67

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

Uji luan rol shumë të rëndësishëm për njeriun dhe mjedisin. Prandaj ka lindur nevoja
që për mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe botës bimore e shtazore të përcaktohen
nivelet maksimale të lejuara ndaj ndotësve potencialë. Në Tabelën 4.9 janë raportuar
nivelet maksimale të lejuara për PAH-et në ujëra sipas legjislacionit Holandez dhe
Kanadez.
Tabela 4.9 Nivelet maksimale të lejuara të PAH-ve (µg L-1) në ujëra sipas legjislacionit
Holandez dhe kanadez.
PAH-et
Naftalen
Acenaftilen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Piren
Krisen
Benzo[a]antracen
Benzo[k]fluoranten
Benzo[b]fluoranten
Benzo[a]piren
Indeno[1,2,3-cd]piren
Dibenzo[a,h]antracen
Benzo[g,h,i]perilen

Legj.Holandez (µg L-1)
(Verbruggen, 2012)
2.0
1.3
3.8
1.5
1.1
0.10
0.023
0.0070
0.012
0.017
0.017
0.010
0.0027
0.0014
0.0082

Legj.Kanadez
(Environment Canada, 1998)
1.1
5.8
0.4
0.012
0.025
0.018
0.015
-

Përqendrimet e PAH-ve të gjetura në mostrat e ujit janë paraqitur në Aneksi I, Tabela
S3. Nga krahasimi i këtyre rezultateve me nivelet maksimale të lejuara sipas
legjislacionit Holandez dhe Kanadez, vihet re se pjesa më e madhe e ndotësve të
analizuar gjenden mbi normat e lejuara për të gjitha stacionet e ujit, sidomos për
komponimet e klasifikuara si kancerogjene të mundshëm. Këto rezultate janë
shqetësuese me qene se ky ujë shpeshherë përdoret nga komuniteti vendas. Krahas
dëmit në florën dhe faunën natyrore ujore, përdorimi i ujit për vaditje dhe blegtori është
me rrezik.
Meqenëse benzo[a]pireni konsiderohet si një markues për PAH-et shpeshherë janë
deklaruar vlerat maksimale të lejuara vetëm për këtë komponim. Në vitin 2000 EPA ka
arritur të stabilizojë kriteret për cilësinë e ujit për mbrojtjen e shëndetit të njeriut nga
efektet e ekspozimit kundrejt PAH-ve kancerogjene. Qëllimi i këtyre kritereve ishte
vendosja e niveleve “të padetektueshme” (përqendrim zero për PAH-et kancerogjene
në matricë uji). Sipas EPA dhe WHO nivelet maksimale të kontaminimit (MCL) për
benzo[a]pirenin janë përcaktuar prej 0.2 µg L-1 (US EPA, 2000). Ndërsa sipas
Agjencisë Egjiptiane të mjedisit dhe punës (EEAA) standardet udhëzuese për cilësinë
e ujit kufizojnë nivelet e BAP deri në 0.7 µg L-1. Duke u mbështetur në rezultatet e
përqendrimeve të PAH-ve individuale në mostrat e ujit (Aneksi I, Tabela S3),
vëzhgohet se në ujin e lumit Gjanica, stacioni W-5 (500 m mbas rafinerisë) ka
prezantuar një ndotje shqetësuese për BAP (3.08 µg L-1) duke marrë në konsideratë
limitet maksimale të vendosura nga EPA dhe EEAA. Ndërsa, në stacionet e tjera të ujit
nuk është detektuar ose ka rezultuar në vlera më të ulëta se limitet e detektimit të
instrumentit tonë.
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4.2.8 Vlerësimi i toksicitetit dhe rrezikut nga PAH-et e mjedisit
Për të vlerësuar toksicitetin potencial në shëndetin e njeriut nga PAH-et e mjedisit është
përdorur faktori ekuivalent toksik (TEF), i cili bën vlerësimin relativ për toksicitetin e
një komponimi kimik në lidhje me një komponim kimik referues. Për përzierjen e PAHve, si komponim referues është përdorur benzo[a]pireni. Është përzgjedhur ky
komponim sepse benzo[a]pireni është i vetmi komponim të cilit i është përcaktuar
plotësisht karakteri toksikologjik si dhe mekanizmi i veprimit të tij në organizmin e
njeriut (Lagoy and Nisbet, 1992). Shprehja matematikore për konvertimin e
përqendrimit të PAH-ve individuale në përqendrim ekuivalent të BAP jepet më poshtë:
Total TEQ = Σ 𝑪𝒏 * TEFn

(Ekuacioni 1)

Ku: Total TEQ = Përqendrimi total ekuivalent toksik i PAH-ve
Cn = Përqendrimi individual për çdo komponim
TEF = Faktori ekuivalent toksik për çdo PAH individual

Ekuacioni i mësipërm mund të aplikohet në shumë lloje matricash, por më shpesh
përdoret për mostrat e tokave dhe ujërave (Johnson, 2015).
Për të vazhduar me vlerësimin e toksisicitetit të tokave dhe ujërave, Total TEQ duhet
të krahasohet me nivelet e lejuara të sigurisë për komponimin referues (Johnson, 2015).
Sipas metodës B nivelet e lejuara të sigurisë për BAP në toka janë përcaktuar 0.137 mg
kg-1 d.w (ose 137 µg kg-1 d.w), ndërsa sipas metodës C janë 18 mg kg-1 (ose 18000 µg
kg-1) (Department of Ecology State of Washington, 2007).
Në Tabelën 4.10 janë ilustruar nivelet e PAH-ve në mostrat e tokës të shprehura në µg
BAP-eq/ kg d.w, në zonën afër rafinerisë së naftës në Ballsh.
Tabela 4.10 Përqendrimet e PAH-ve në stacionet e tokave pranë rafinerisë së naftës në
Ballsh, të shprehura në µg BAP-eq/ kg d.w
TEF

NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Total TEQ
Total TEQ 8 Car-PAH
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(Lagoy
and
Nisbet,
1992)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
0.01
0.1
0.1
0.1
1
0.1
0.1
0.01
-

TEQ për tokat (µg BAP-eq/ kg d.w)
S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

0.01
3.20
0.30
4.00
3.00
1.00
40.00
0.20
51.71
48.50

0.55
0.03
0.07
0.43
7.20
0.31
5.80
101
20
4.00
300
2
441.39
432.80

0.03
0.01
0.05
16.50
0.20
2.00
2.00
1.00
20.00
0.10
41.89
25.30

0.001
6.80
0.20
3.00
4.00
1.00
20.00
2.00
0.10
37.10
30.30

0.3
0.11
0.05
0.07
0.47
2.90
0.87
4.20
88.00
37.00
11.00
470
17.00
17.00
8.70
657.67
652.90

0.21
15.30
15.51
15.30
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Rezultatet e përftuara për Total TEQ-ët për 15 PAH-et dhe për Total TEQ-ët për 8
PAH-et kancerogjene janë të ngjashme, fakt i cili tregon se kontributin kryesor të
ndotjes së tokës në këtë zonë e kanë PAH-et kancerogjene. Nga rezultatet e Tabelës
4.10, vihet re se Total TEQ-ët e stacioneve të tokave S-2, S-4, S-5 dhe S-7 nuk e
tejkalojnë vlerën e nivelit të lejuar të sigurisë për matricat e tokave sipas metodës B
(137 µg kg-1 d.w). Rrjedhimisht, mund të themi se këto toka nuk përbëjnë rrezik
potencial për shëndetin e njeriut nga ekspozimi direkt i tyre. Nga ana tjetër, vlerat për
Total TEQ-ët për stacionet S-3 (i lokalizuar afër hyrjes lindore të rafinerisë) dhe S-6 ( i
lokalizuar në jug-perëndim të rafinerisë afër repartit të koksifikimit) kanë rezultuar më
të larta sesa normat e përcaktuara sipas metodës B, si pasojë rreziku potencial për
kancer nga kontakti i tokave direkt me njeriun është një në një milion (Figura 4.12).
Duhet theksuar fakti se nivelet e sigurisë për BAP janë përcaktuar si nivelet mbrojtëse
nga ekspozimi nëpërmjet gëlltitjes së tokës drejtpërdrejt nga njeriu (Johnson, 2015).
Ndërsa, kur rezultatet e Total TEQ-ve i krahasojmë me metodën C (18000 µg kg-1 d.w)
vihet re se të gjitha stacionet kanë vlera më të ulta sesa nivelet e lejuara të sigurisë të
përcaktuara nga kjo metodë (Department of Ecology State of Washington, 2007;
Johnson, 2015).
Për të vlerësuar toksicitetin potencial të ujërave në zonën industriale ku operon
KPTHN, ne kemi zbatuar të njëjtën metodë vlerësuese si edhe për tokat. Në
legjislacionin e shtetit të Washingtonit nivelet e lejuara të sigurisë për BAP në ujëra
janë përcaktuar 0.1 µg L-1 (tabela 720-1 (WAC 173-340-900)).
Në Tabelën 4.11 janë paraqitur rezultatet për e nivelet e PAH-ve në mostrat e ujit të
shprehura në µg BAP-eq/ L, afër rafinerisë së naftës në Ballsh.
Tabela 4.11 Përqendrimet e PAH-ve në stacionet e ujit pranë rafinerisë së naftës në
Ballsh, të shprehura në µg BAP-eq/ L
TEF

NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Total TEQ
Total TEQ 8 Car-PAH
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(Lagoy
and
Nisbet,
1992)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
0.01
0.1
0.1
0.1
1
0.1
0.1
0.01
-

TEQ për ujërat (µg BAP-eq/L)
W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

W-6

0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.10
0.09

0.01
0.02
0.03
0.01
0.07
0.06

0.15
0.03
0.03
0.01
0.22
0.007

0.01
0.01
0.00

0.05
0.01
0.02
0.05
0.83
0.19
0.03
3.08
0.06
0.10
0.01
4.43
4.34

0.01
0.10
0.18
0.18
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Nga leximi i rezultateve të mësipërme, vihet re se vlerat e Total TEQ-ve për 15 PAHet dhe Total TEQ-ve për 8 PAH-et kancerogjene janë mjaft të përafërta, për shkak të
përqendrimeve ekuivalente toksike të larta të PAH-ve kancerogjene. Nga Tabela 4.11,
vëzhgohet se vlera e lejuara e sigurisë për ujërat tejkalohen nga stacioni W-5 (4.43 µg
BAP-eq/ L), duke u ndjekur nga W-3 (0.22 µg BAP-eq/ L) dhe nga W-6 (0.18 µg BAPeq/ L). Të tre stacionet janë marrë në lumin Gjanica, W-3 i lokalizuar në lindje të
rafinerisë përpara shkarkimeve të mbetjeve ujore, ndërsa W-5 dhe W-6 ndodhen
respektivisht në distanca 500m dhe 2000m mbas shkarkimeve të rafinerisë. Është
evident fakti se këto ujëra janë të rrezikuara nga prezenca e lartë e BAP për florën dhe
faunën ujore por janë gjithashtu të rrezikshme edhe për shëndetin e njeriut nga kontakti
i drejtpërdrejt. Stacioni W-2 (0.07 µg BAP-eq/ L) (i cili është marrë nga derdhja e
rezervuarit të “Çuçenit”) ka treguar nivele të ulëta për Total TEQ, i cili furnizon me ujë
një qendër të banuar afër rafinerisë. Kjo vlerë mund të konsiderohet e parrezikshme për
shëndetin e njeriut (Figura 4.12).
Kur aplikojmë metodën e TEF-së për llogaritjen e riskut, shpeshherë mund të bëjmë një
mbivlerësim të riskut sepse TEF bazohet vetëm në ekspozimin oral (Lagoy and Nisbet,
1992; Hussar et al. 2012). N.q.s. ekspozimi oral nuk do të ndodhte atëherë risku
eliminohet ndjeshëm (deri në momentin që ndodhë inhalim aksidental ose ekspozimi
dermal). Gjithashtu, ka një pafundësi kombinimesh të PAH-ve më përzierje të
ndryshme mjedisore dhe ndërveprimet e tyre nuk janë kuptuar plotësisht.

Figura 4.12 Prezantimi grafik i Total TEQ-ve dhe niveleve të tyre të
sigurisë për mostrat e tokave dhe ujit.
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4.3 Përfundime
Studimi në fjalë siguron informacion të rëndësishëm lidhur me vlerësimin e
përqendrimit të PAH-ve dhe hidrokarbureve alifatike në tokat dhe ujërat afër zonës
industriale të naftës në Ballsh, disa prej të cilat janë paraqitur më poshtë:
1. Ky studim dokumenton për herë të parë analizimin e PAH-ve dhe
hidrokarbureve alifatike në mostra toke dhe uji sipërfaqësor në zonën industriale
të naftës të vendosur në qytetin e Ballshit, Shqipëri.
2. Profili i shpërndarjes së PAH-ve për mostrat e tokës dhe të ujit në verën e viti
2016, dominohet nga komponimet me 4- dhe 5-unaza.
3. Është evidentuar se në dimër të vitit 2017 profilin e PAH-ve në mostrat e tokës
e mbizotërojnë komponimet me 4-6-unaza dhe në mostrat e ujit komponimet
me 2-3-unaza.
4. Përqendrim më i lartë i PAH-ve është gjetur në sezonin e dimrit në toka dhe në
sezonin e verës në ujëra.
5. Sipas raporteve izomerike PHE/ANT dhe BAA/BAA+CHR, kontaminimi i
mjedisit me PAH-e në këtë zonë industriale shkaktohet kryesisht nga PAH-et
me origjinë pirogjene.
6. Rafineria e naftës në Ballsh mund të konsiderohet si një nga faktorët kryesorë
në kontaminimin e tokave dhe ujërave me PAH-e në afërsi të saj.
7. Vlerat limit të vendosura nga legjislacionet ndërkombëtare për PAH-et kanë
treguar se toka afër industrisë së naftës në disa zona mund të konsiderohet
lehtësisht e kontaminuar, ndërsa ujërat kanë rezultuar kryesisht me vlera të larta
të PAH-ve kancerogjene.
8. Sipas vlerave të Total TEQ-ve është konsideruar se disa stacione toke dhe uji
janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut nga kontakti i drejtpërdrejt i tyre me
këto mostra.
9. Profili i shpërndarjes për hidrokarburet alifatike dominohet nga n-alkanet e
rënda si në mostrat e tokës edhe në mostrat e ujit të marra në verën e vitit 2016.
10. Komponimi me përqendrim më të lartë u identifikua nC22 për të dyja tipet e
mostrave të marra në studim.
11. Informacioni i marr nga ky studim, mund të jetë i dobishëm për dizenjimin e
strategjive të reja për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e industrisë
petrokimike në Ballsh.

Morsina Çipa (2018)

72

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

KAPITULLI V
PËRCAKTIMI I HIDROKARBUREVE POLICIKLIKE
AROMATIKE NË SERUMIN E PUNËTORËVE TË KPTHN-SË

Konsiderata te përgjithshme
Hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et) janë ndotës me shpërndarje të lartë në
mjedis të emetuara nga burime të ndryshme (Chen et al., 2014). Ndër burimet kryesore
mund të përmendim industrinë e naftës, sidomos gjatë zhvillimit të proceseve
industriale në temperatura të larta (Unwin et al., 2006) dhe për pasojë, këto komponime
janë gjerësisht të përhapura në mjediset e punës. PAH-et janë molekula organike
relativisht të mëdha, të sheshta dhe të ndërtuara nga unaza aromatike të kondensuara,
të cilat përmbajnë vetëm karbon dhe hidrogjen. Si rrjedhojë, janë lipofilike, kalojnë me
lehtësi përmes membranave të qelizave dhe bioakumulohen në indet adipoze të njerëzve
dhe kafshëve (Neal et al., 2008). Sjellja fiziko-kimike e PAH-ve është qartazi e
kushtëzuar nga masa molekulare. Komponimet me masë molekulare të madhe (HMWPAH) lidhen me grimcat e imta të madhësive të ndryshme dhe mund të hyjnë në
sistemin respirator të njeriut dhe kafshëve (sa më të vogla grimcat aq më thellë
penetrojnë ato në organizëm), ndërkohë PAH-et me masë molekulare të vogël (LMWPAH) zakonisht qëndrojnë në gjendje të gaztë në atmosferë, si pasojë mund të
absorbohen nga njeriu gjatë procesit të frymëmarrjes (Tsai et al., 2001; Valavanidis et
al., 2008; Kamal et al., 2011). Studime epidemiologjike të ndryshme kanë raportuar se
ekspozimi i vazhdueshëm ndaj këtyre komponimeve edhe në nivele të ulëta, mund të
shkaktojnë dëmtime shëndetësore të pakthyeshme tek qeniet humane dhe kafshët, si:
kancer, infertilitet, probleme neurologjike, rënie e sistemit imunitar, dëmtime të
veshkave dhe mëlçisë, stres oksidativ dhe anomali të mushkërive (Neal et al., 2008;
Kamal et al. 2011; Brandt and Watson, 2003; Srogi, 2007; Menzie et al., 1992; Singh
et al., 2008). LMW-PAH nuk janë kancerogjene por mund të shkaktojnë toksicitet akut,
ndërsa HMW-PAH kanë veti të forta kancerogjene dhe mutagjene (Karlsson and
Viklander, 2008; Hu et al., 2008).
Biomonitorimi i ekspozimit ndaj PAH-ve po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për
shkak të efekteve të tyre toksikologjike në shëndet. Vlerësimi i ekspozimit të njeriut
fillon në njohjen e mjedisit (toka, uji, ajri, sedimentet, etj.), në të cilin është ekspozuar
subjekti që studiohet. Ndërkohë që monitorimi mjedisor përcakton nivelet e ndotësve
në mjedisin e jashtëm (p.sh. matjet e ajrit, ujit ose tokës), biomarkuesit reflektojnë
ekspozimin “e brendshëm” tek njeriu, nëpërmjet rrugëve të ndryshme të ekspozimit
(p.sh. inhalimit, gëlltitjes apo penetrimit përmes lëkurës) duke marrë gjithmonë
parasysh faktorë të tillë si: absorbimi, metabolizmi dhe eliminimi nga trupi (Hansen et
al. 2008; Ramesh et al., 2015). Rruga kryesore e ekspozimit të punëtorëve ndaj PAHve në rafineritë e naftës është inhalimi. Zakonisht, biomarkuesit zgjidhen në mënyrë të
tillë që të përdoren metoda jo-invazive për marrjen e tyre, siç është qumështi i gjirit,
urina ose frymëmarrja (Wilhelm et al. 2007; Aquilina et al. 2010; Pulkrabova et al.,
2016). Gjaku shpeshherë përjashtohet nga biomonitorimi, kryesisht për shkak të
arsyeve praktike, si prezenca e stafit mjekësor të kualifikuar, mbetjet infektive dhe
pajisjet mjekësore. Pavarësisht faktit se gjaku është në kontakt me të gjitha indet dhe
organet e trupit të njeriut, rrjedhimisht është lëngu biologjik më i përshtatshëm për
matjen e ndotësve të caktuar (Wallace et al., 2016). Përqendrimi i ulët i PAH-ve në

Morsina Çipa (2018)

73

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

matricat biologjike dhe metabolizmi i tyre në organizëm e bëjnë monitorimin e tyre
shumë kompleks dhe të vështirë. Përcaktimi i PAH-ve në trupin e njeriut, zakonisht
vlerësohet nëpërmjet matjeve të hidroksi-PAH-ve në urinë (Castano-Vinyals et al.,
2004; Smith et al., 2002; Yang et al. 2017), të adukteve të PAH-ve në ADN,
hemoglobinë dhe serum (Unwin et al., 2006; Castano-Vinyals et al., 2004).
Metodat për kuantifikimin e PAH-ve në nivele gjurmë në mostra gjaku zakonisht
kërkon ekstraktim me sasi të mëdha tretësi si dhe procedura të gjata dhe të lodhshme të
pastrimit të mostrave nga interferencat, duke prodhuar mbetje toksike dhe të rrezikshme
për mjedisin (Singh et al., 2008; Ramesh et al., 2015). Në studimin tonë, është përdorur
ekstraktimi i quajtur ‘cloud-point’, si një metodë e rëndësishme alternative ndaj
metodave klasike ekstraktuese me tretës organik, për shkak të efikasitetit që ofron,
kostos së ulët dhe është miqësore me mjedisin. Kjo teknikë shpeshherë është aplikuar
për ekstraktimin e një game të gjerë komponimesh, ku përfshihen PAH-et, vitaminat,
estrogenët dhe proteinat. Tretësirat ujore micelare të përgatitura nga surfaktant jo-jonik
i nënshtrohen ndarjes së fazave në një temperaturë të caktuar, të njohur me emrin
‘temperatura cloud-point’. Kjo qelizë micelare, ka veti të tërheqë komponimet apolare
për shkak të bashkëveprimit hidrofobik, duke u bashkuar në një fazë, e cila njihet me
emrin faza e surfaktantit të pasuruar. Faza analit/surfaktant i pasuruar lejon analizimin
dhe kuantifikimin e analitëve me teknika si gaz kromatografi dhe kromatografi të
lëngët, duke eliminuar në shumë raste krejtësisht procesin e pastrimit (clean-up)
(Cordero et al. 1993; Sirimanne et al., 1998; Xia et al. 2016).
Për shkak të natyrës së vështirë të marrjes së mostrës si edhe pamundësisë për të
siguruar sasi të mëdha gjaku, komponimet kimike u përcaktuan në sasi të vogla mostre
biologjike. Ky studim është fokusuar në përcaktimin e PAH-ve në serumin e punëtorëve
të rafinerisë në Ballsh, në mënyrë që të jepet një vlerësim i ekspozimit në punë ndaj
këtyre ndotësve.

Qëllimi:
Qëllimi i këtij kapitulli është:
1. Përcaktimi i përqendrimit të PAH-ve ‘prind” (përpara se të metabolizohen në
organizëm) në serumin e punëtorëve të ekspozuar për një kohë të gjatë ndaj
ndotjes kimike të shkaktuar nga rafineria e naftës në Ballsh.
2. Vlerësimi i shpërndarjes së PAH-ve në serumin e punëtorëve të rafinerisë sipas
përbërjes së tyre.
3. Identifikimi i origjinës së PAH-ve në serumin e punëtorëve të rafinerisë duke
u mbështetur në raportet diagnostikuese PHE/ANT dhe BAA/(BAA+CHR).
4. Vlerësimi i rrezikut në shëndet për punëtorët e ekspozuar nga emetimi i PAHve në mjedis.
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5.1 Materiale dhe Metoda
5.1.1 Reagentët kimikë
Të gjithë reagentët e përdorur në këtë studim janë të pastërtisë së lartë (analytical
grade), Përzierja e PAH-ve (ANT, APE, APY, BAA, BAP, BBF, BKF, BPY, CHR,
DBA, FLU, IPY, NAP, PHE dhe PYR) u porosit nga VWR Prolabo Chemicals (Angli),
ndërsa antraceni 99% (ANT-d10) nga Cambridge Isotope Laboratories (MA, USA).
Tretësira standarde e përzierjes së PAH-ve dhe standardeve të brendshëm (IS) u përgatit
në toluen. Tretësirat standarde të punës me përqendrime të ndryshme u përgatitën nga
tretësira fillestare standarde dhe u ruajtën në viale me ngjyrë të errët në temperaturën 20oC. Këto tretësira u përdorën për të ndërtuar serinë e kalibruesve në matricën e
serumit human.
Tolueni 99.9% (Chromosolv for HPLC grade) u porosit nga Sigma-Aldrich (Madrid
Spanjë). Heksani 95% (HPLC grade), tritoni X-100 (Chemically pure) dhe kloruri i
natriumit (pure pharma grade) u morën nga kompania Panreac (Barcelonë, Spanjë).
Cikloheksani (HPLC grade) dhe filtrat (45oA, 1mm) u porositën nga VWR Prolabo
Chemicals. Silikageli (grada 9385, 60 Å) i përkiste kompanisë Sigma-Aldrich (Madrid,
Spanjë). Uji i bidistiluar prodhohej nga Milli-Q Gradient, sistem i pastërtisë së lartë të ujit
nga Millipore (Bedford, MA, USA).
5.1.2 Marrja e mostrave të serumit
Grupi që ju nënshtruar kontrollit në këtë studim përbëhej nga 32 punëtorë të rafinerisë
së naftës në Ballsh (29 - 63 vjeç; 30 meshkuj, 2 femra) dhe 4 qytetarë (46 – 58 vjeç; 3
meshkuj, 1 femër). Kriteri i vetëm për përzgjedhjen e popullatës target ishte fakti që të
ishin punëtorë të rafinerisë në Ballsh dhe që kanë jetuar afër saj për një kohë të gjatë.
Në dimër të 2016 u morën 32 mostra gjaku në mënyrë vullnetare nga punëtorët e
departamenteve të ndryshme të KPTHN-së: punëtorët e koksit (N=9), punëtorët e
prodhimit (N=11), teknicienët (N=12) dhe katër qytetarë, të cilët kishin jetuar
gjithmonë në një distancë 2 km larg rafinerisë. Një infermiere me eksperiencë, duke
treguar kujdesin e duhur si edhe duke plotësuar të gjitha kushtet higjeno-sanitare, arriti
të merrte mostrat e gjakut në një ambient larg rafinerisë, në mënyrë që të shmangej
ndonjë interferencë e mundshme. Një sasi prej 8 mL gjaku u mor nga çdo vullnetar dhe
u hodh në një tub të posaçëm me xhel, i cili shërben për ndarjen e serumit nga rruazat
e kuqe të gjakut. Tubat e mostrave më pas u centrifuguan në 3000 rpm për 10 minuta.
Mostrat e serumit u veçuan dhe u hodhën në tuba ependorf për t’u ruajtur në
temperaturën -20 oC deri në momentin e ekstraktimit dhe analizimit me GC-MS në
laboratorin shkencor “Analitical Chemistry and Life science”, Granada, Spanjë.
Informacione mbi moshën, duhanpirjen, historikun mjekësor si edhe kohëzgjatjen e
punësimit në rafineri është mbledhur nëpërmjet një pyetësori të përgatitur paraprakisht.
Gjithashtu, ditën e marrjes së gjakut, është regjistruar pesha trupore dhe gjatësia e çdo
individi. Të gjithë pjesëmarrësit në studim, janë informuar për qëllimin e marrjes së
mostrave dhe kanë pranuar për dhurimin e gjakut në mënyrë vullnetare dhe me
ndërgjegje të plotë. Në Figurën S4, Aneksi II janë ilustruar pamje fotografike nga
procesi i marrjes së mostrave të gjakut nga punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh.
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5.1.3 Përgatitja e standardeve
Në mungesë të një materiali reference të certifikuar (CRM) për komponimet e
përzgjedhura në matricë serumi, u përgatitën mostrat kalibruese, të cilat përmbajnë 15
analitët (PAH-et) në 10 përqendrime të ndryshme. Kurbat e kalibrimit u ndërtuan për
përqendrimet nga 2 ng mL-1 deri në 400 ng mL-1 (2, 4, 10, 20, 40, 80, 120, 200, 304,
400 ng mL-1) me koeficient regresioni në shumicën e rasteve r2 > 0.99. Në mënyrë që
të arrihet ekuilibri, mostrat kalibruese u homogjenizuan për 1 min dhe u lanë në qetësi
në një vend të errët për 1 orë në temperaturë dhome. Në këtë mënyrë analitët bien në
kontakt të plotë me matricën e mostrës. Gjithashtu, në të gjithë serinë e mostrave
kalibruese u shtua sasi e njëjtë standardi të brendshëm (IS). Në fakt, standardet me
“matricë të stabilizuar” nuk duhet të përmbajnë asnjë nga komponimet e marra në
studim, por kjo praktikisht është e pamundur për shkak të shpërndarjes së lartë që kanë
këto komponime. Të gjitha analizat u kryen në dy paralele. Për të llogaritur limitet e
kuantifikimit (LQ) dhe detektimit (LD) u përdorën kurbat e kalibrimit, të cilat janë
paraqitur në Aneksin II, Figura S1.
5.1.4 Trajtimi i mostrave të serumit
Për ekstraktimin e hidrokarbureve policiklike aromatike nga mostrat me matricë
komplekse siç është serumi, u përdor metoda e njohur me emrin “cloud point”. Kjo
metodë bazohet në shtimin e një surfaktanti dhe në një temperaturë të caktuar
(temperatura cloud point) ndodh ndarja e fazave: faza ujore nga faza analit/surfaktant
(hidrofobe) (Sirimanne et al., 1998). Surfaktani i përdorur në studimin tonë për
ekstraktimin e PAH-ve nga matrica e serumit ishte Triton X-100. Procedura
laboratorike kaloi në disa faza: trajtimi paraprak i mostrës, trajtimi i mostrës,
ekstraktimi, pastrimi dhe injektimi në GC, të cilat janë përshkruar më poshtë:
Trajtimi paraprak:

▪
▪
▪
▪

Një alikuotë serumi prej 0.5 mL u transferua në tuba të gjatë
centrifuge me vëllim 10 mL.
U shtuan 250 μL IS (antracen-d10) dhe 100 μL toluen.
U shtuan 68 μL Triton X-100 për të arritur tretësirën 8 %
(v/v).
Për formimin e një matrice sa më kompakte midis serumit
dhe analitëve, mostrat u homogjenizuan për 1 min në vortex
dhe u inkubuan për 1 orë në errësirë në temperaturë dhome.

(Në Aneksin II, Figura S2, është ilustruar me foto momenti i ndarjes së fazave nga
shtimi i surfaktantit).
Trajtimi:

▪
▪

Ekstraktimi:

▪
▪
▪
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Mbas inkubimit, për të arritur një tretësirë me përqendrim
5.5 M NaCl u shtuan 0.295 g NaCl.
Përzierje në vortex për 6 minuta.
Mostrat u vendosën në banjo me ultratinguj për 15 minuta
në 50oC.
U shtuan 2.5 mL heksan dhe u krye homogjenizimi për 2
minuta në vortex.
Centrifugimi për 15 minuta në 4000 rpm.

76

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

Pastrimi i matricës ▪
(clean up):

▪
▪
Injektimi

▪
▪

Shtresa e sipërme e veçuar mbas centrifugimit (Aneksi II,
Figura S3) u kalua në një kolonë të mbushur me 1 g
silikagel (ekstraktim SPE). Në këtë mënyrë bëhet pastrimi
i ekstraktit nga proteinat, sheqernat dhe lipidet e
ekstraktuara së bashku me komponimet target.
Mostrat u avulluan në rotavapor për 50 sekonda.
Ekstrakti u rikoncentrua me 100 µL Toluen.
Me ndihmën e një mikroshiringe ekstrakti u kalua në viale
të pajisura me inserte të posaçme.
Analizat u kryen në GC-MS

Shënim: Çdo mostër serumi u përgatit në dy paralele, ku secila u injektua 4 herë në GCMS.
Në figurën 5.1 janë paraqitur grafikisht etapat kryesore të ekstraktimit, pastrimit dhe
injektimit në GC-MS për analizimin e PAH-ve në mostrat e serumit.

Serum

Shtim i Triton
X-100

Shtimi i NaCl

Sonifikim

Centrifugim

Pastrim me
SPE

Avullim në
rotavapor

GC-MS

Figura 5.1 Paraqitja skematike e hapave të procedurës laboratorike për ekstraktimin e
PAH-ve nga matrica e serumit.

5.1.5 Analiza Instrumentale
Përcaktimi i PAH-ve në mostrat e serumit është realizuar me gaz kromatograf tip
Agilent 6890 të lidhur me analizatorin katërpolar 5973MS, në laboratorin shkencor
“Analytical Chemistry and Life science” në universitetin e Granadës, Spanjë. Kushtet
në të cilat instrumenti ka operuar janë përshkruar në paragrafin 4.1.5.2.
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5.2 Rezultate dhe Diskutime
5.2.1 Optimizimi i metodës
5.2.1.1 Optimizimi i solventit ekstraktues
Për të përfituar efiçencë maksimale gjatë procesit të ekstraktimit, u studiuan tretës të
përshtatshëm për ekstraktimin lëng-lëng. Në literaturën shkencore shpeshherë është
propozuar heksani si tretësi i duhur për komponimet kimike të analizuara në këtë studim
(Sirimanne et al., 1996). Me qënë se përzierja e standardeve të PAH-ve ishte në toluen,
u provua të ekstraktohej edhe me këtë tretës. Në një sasi prej 0.5 mL serum human u
shtua 100 µL e përzierjes së PAH-ve (600 ng g-1) dhe u ekstraktua me dy tretësa, heksan
dhe toluen (procedura eksperimentale e trajtimit të mostrës është identike si ajo e
përshkruar në seksionin 5.1.4). U hetua gjithashtu edhe për vëllimin optimal të tretësit
(0.5 , 1.0, 2.5, 5.0 dhe 10 mL) që duhet për ekstraktim. Rezultatet e ekstaraktimit të
PAH-ve me heksan dhe toluen janë prezantuar në Figurën 5.2.

Sipërfaqa e piqeve

9000000
8000000

Heksan

7000000

Toluen

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
NAP APY APE FLU PHE ANT PYR BAA CHR BBF BKF BAP IPY DBA BPY

Analitët

Figura 5.2 Optimizimi i tretësit ekstraktues për PAH-et nga mostrat e serumit.
Sinjali analitik optimal për të gjithë analitët me formën më të mirë të piqeve dhe
intensitetin më të lartë është përftuar kur u përdor 2.5 mL heksan si tretës ekstraktues.
Nga ana tjetër, tolueni nuk prodhoi rezultate shumë të mira për të gjithë gamën e
analitëve dhe intensiteti i sinjalit analitik ishte më i ulët sesa ai i heksanit për të gjitha
rastet (Figura 5.2).
5.2.1.2 Optimizimi i sorbentit të përdorur për pastrim
Në këtë studim për pastrimin e mostrës nga interferencat e mundshme janë testuar
sorbentët më të zakonshëm të rekomanduar nga literatura. Sorbentët e hetuar për
pastrimin e mostrës së serumit janë silikageli me 13% H2O, oksidi i aluminit (alumin i
aktivizuar) dhe përzierja silikagel/oksid alumini në raportin 2:1. Në Figurën 5.3 është
paraqitur grafikisht përgjigja analitike për çdo analit nga trajtimi me sorbentët në fjalë.
Investigimi i rezultateve demonstroi se sorbenti i cili eliminoi më së miri interferencat
e ardhura nga matrica komplekse e serumit ishte silikageli me 13% H2O. Ky sorbent,
tregoi piqe të mprehta, intensive dhe të dallueshëm nga njëri-tjetri (selektivitet më të
mirë).
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Silika-geli 13 % H2O

Sipërfaqja e piqeve
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3000000

Oksid Alumini

2500000

Silika-gel:oksid alumini
(2:1)
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0
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Analitët

Figura 5.3 Optimizimi i sorbentit të përdorur për pastrimin e matricës së serumit.
Nga grafiku duket qartësisht se kur serumi u trajtua me oksid alumini, për komponimet
me masë molekulare të madhe nuk ka treguar aspak selektivitet dhe sensitivitet. Për më
tepër, intensiteti i piqeve për analitët e lehtë ishte më i ulët sesa për dy rastet e tjera të
marrë në konsideratë.
5.2.1.3 Optimizimi i teknikës së avullimit

Sipërfqja e piqeve

Përpara se të kryhen matjet në GC për mostrat e serumit dhe pasi janë kryer me
rigorozitet të gjitha etapat e ekstraktimit dhe pastrimit, është i nevojshëm ri-koncentrimi
i tyre. Për shkak të vetive semi-volatile që kanë PAH-et, u testuan tre metoda të
ndryshme për avullimin e tyre: sistemi i avullimit me azot, sistemi Speed Vac dhe me
rotavapor. Sinjali analitik optimal u arrit mbasi u përdor teknika me rotavapor si teknikë
avulluese, sepse intensiteti dhe ndarja e piqeve kromatografike u përmirësua ndjeshëm
për pjesën më të madhe të analitëve. Rezultatet e optimizimit të teknikës avulluese janë
paraqitur në Figurën 5.4.
4500000

Nitrogen system

4000000

Rotavapory
Speed Vac

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

NAP APY APE FLU PHE ANT PYR BAA CHR BBF BKF BAP IPY DBA BPY

Analitët

Figura 5.4 Optimizimi i metodës së avullimit për përcaktimin e PAH-ve në matricë
serumi.
Nga diagrami është i dallueshëm fakti se për tre komponimet me peshën më të vogël
molekulare (NAP, APY dhe APE), metoda e avullimit me azot dhe metoda e avullimit
me sistemin SpeedVac kanë përparësi ndaj teknikës së rotavapor-it.
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5.2.2 Karakteristikat e popullatës të marrë në studim
Në Tabelën 5.1 janë raportuar karakteristikat demografike për punëtorët e rafinerisë së
naftës (n=32) dhe qytetarëve (n=4) të përfshirë në këtë studim, si mosha, gjatësia,
pesha, gjinia dhe statusi i duhanpirjes. Mosha e pjesëmarrësve ishte nga 29 deri në 62
vjeç. 90 % e grupit të kontrollit ishin meshkuj dhe vetëm 10% janë femra, fakt i cili
është normal për këto lloj industrish.
Tabela 5.1 Karakteristikat personale të grupeve të ekspozuara: punëtorët e koksit,
punëtorët e prodhimit, teknikët dhe qytetarët.
Parametrat

Punëtorët e
koksit
(N=9)

Mosha (vjeç)

51.1 (38-59) *

51 (29-61)

55.6 (36-62)

51 (46-58)

Gjatësia (cm)

172.4(165180)

168.6
178)

169.9 (160-178)

168
170)

Pesha (kg)

84 (72-100)

83.7 (67-104)

80.9 (68-100)

78 (70-85)

Koha e punësimit në rafineri
(vite)

28.5 (18-35)

25.4 (2-40)

26.1 (7-40)

-

Meshkuj

9 (100%)

11 (100%)

10 (83%)

3 (75%)

Femra

-

-

2 (17%)

1 (25%)

7

5

7

3

2

6

5

1

Statusi i Jo-duhanpirës
duhanDuhanpirës
pirjes
*Mesatarja (min – max)

Punëtorët e
prodhimit
(N=11)
(160-

Teknikët
(N=12)

Qytetarët
(N=4)

(166-

Përderisa punëtorët shpenzojnë afërsisht 8 – 10 orë çdo ditë në mjediset e punës, kjo i
bën ata më tepër të ekspozuar ndaj PAH-ve, nga djegia e karburanteve dhe proceseve
termike të tjera industriale. Për këtë arsye është raportuar koha e punësimit (vite) në
rafinerinë e naftës në Ballsh, vlera mesatare e të cilës varijon nga 25.4 deri në 28.5 vite
punë në industri . Gjithashtu, duhanpirja është një prej burimeve kryesore të ekspozimit
të njerëzve ndaj PAH-ve (Goldman et al., 2001). Prandaj është marrë informacioni
nëpërmjet një pyetësori për statusin e duhanpirjes tek grupi i marrë në studim.
5.2.3 Performanca Analitike
Vlerësimi i ndjeshmërisë së GC-MS ka treguar se të 15 PAH-et e marra në studim mund
të veçohen dhe të përcaktohen me selektivitet shumë të mirë. Për vlerësimin e
performancës analitike matjet e analitëve janë realizuar në mostra me matricë biologjike
të njëjtë, të trajtuara me procedurë identike si mostrat e serumit të punëtorëve të
rafinerisë. Në tabelën 5.2 është paraqitur vlerësimi i performancës së teknikës analitike
të përdorur për matjen e PAH-ve në serumin human. Pjesa më e madhe e analitëve ka
rezultuar me një linearitet të kënaqshëm r2 > 0.999 (lakoret e kalibrimi janë ilustruar
grafikisht në Aneksin II, Figura S1). Koeficienti i regresit gjenden në intervalin nga
0.990 për BAP, DBA dhe BPY deri në 0.999 për APY, FLU, ANT dhe BAA. Limitet
e diktimit variojnë nga 0.6 ng mL-1 për APE, FLU, PHE, ANT, BAA dhe CHR deri në
12 ng mL-1 për IPY dhe DBA. Ndërsa limitet e kuantifikimit renditen nga 2 ng mL-1
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12.32
12.42
15.75
15.86
16.94
21.46
21.67
22.49

9.82

202.25
228.30
228.30
252.32
252.32
252.32
276.34
278.35
276.33

6.84
7.98
8.03
8.05

6.23

6.02

Koha e
retensionit
(min)
4.25

166.22
178.23
188.30
178.23

154.00

152.20

128.17

MM
(g mol-1)

Jonet në
SIM
(m/z)
128
152, 153,
154
152, 153,
154
165, 166
178
188
178
202,
2012
228
228
252
252
252
276, 278
276, 278
276, 278
0.999
0.993
0.995
0.992
0.990
0.997
0.990
0.990

0.994

0.999
0.994
0.999

0.998

0.999

Koeficienti
i regresit
r2
0.994

0.6
0.6
6
6
6
12
12
6

6

0.6
0.6
0.6

0.6

3

1

LD
(ng mL-1)

2
2
20
20
20
40
40
20

2
2
2
20

2

4
10

LQ
(ng mL-1)

MM: masa molekulare; LD: limiti i diktimit; LQ: limiti i kuantifikimit; LDR: zona lineare dinamike

BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY

FLU
PHE
ANT-d10
ANT
PYR

APE

NAP
APY

Analitët

Tabela 5.2 Parametrat e performancës analitike për 15 PAH-et në matricë serumi.

2 - 40
2 - 120
20 - 160
20 - 160
20 - 120
40 - 160
40 – 160
20 - 160

2 - 120
2 - 120
2 - 160
20 - 160

2 - 120

4 - 40
10 - 120

LDR
(ng mL-1)
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deri në 40 ng mL-1. Zona lineare dinamike për ndotësit e studiuar në serum ndodhet në
intervalin 2 - 160 ng mL-1.

5.2.4 Përqëndrimet e PAH-ve në mostrat e serumit

Tabela 5.3 demonstron përmbledhjen statistikore për secilin grup kontrolli, si edhe
numrin e mostrave për çdo analit që është detektuar në mostrat e serumit të punëtorëve
dhe qytetarëve të ekspozuar ndaj ndotjes së shkaktuar nga rafineria e naftës në Ballsh.
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Tabela 5.3 Përmbledhja statistikore për përqendrimin (ng mL-1) e PAH-ve në serumin e punëtorëve të koksit, punëtorëve të prodhimit
dhe teknikëve të KPTHN-së si dhe qytetarëve të Ballshit.
Punëtorët e koksit

Punëtorët e prodhimit

Komponimet
NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Ʃ PAH
Ʃ Car-PAH

Ded.a

Kuantif.b

Med.

Mes.

Min

Max

Ded.a

Kuantif.b

Med.

Mes.

Min

Max

9
4
9
9
9
9
6
8
8
2
6
1
1
1
1
9
8

9
4
9
4
1
3
1
7
7
2
6
1
1
1
1
9
8

19.7
13.7
9.2
3.5
4.6
6.0
6.5
34.6
25.1
70.1
38.2

21.3
13.8
9.4
4.2
4
7.6
9.6
34.6
27.3
95.9
52.4

19
12
8
3
D
D
D
D
D
23
21
30
29
34
25
29
8

28
15
12
7
13
5
50
24
23
47
38
30
29
34
25
361
249

10
5
11
11
11
11
9
10
10
6
11
8
6
6
7
10
9

10
5
11
3
2
5
1
9
9
6
9
3
3
5
7
10
9

19.9
14.7
8.1
5.8
10
7.8
7.5
13
47.6
32.3
30.2
41.5
62.2
26.7
228.7
110.4

20.6
16.9
9.5
5.9
10
31.1
7
12
47.2
34.3
28.6
47.4
63.7
29.2
198
137.7

19
11
4
D
D
D
D
D
D
36
D
D
D
D
21
4
29

27
30
20
8
16
118
74
10
18
58
62
34
61
90
48
437
378

Ded:dedektuar; Kuantif: kuantifikuar; Med: mediana; Min:minimale; Max:maksimale
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Teknikët

Qytetarët

Komponimet
NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Ʃ PAH
Ʃ Car-PAH

Ded.a

Kuantif.b

Med.

Mes.

Min

Max

Ded.a

Kuantif.b

Med.

Mes.

Min

Max

12
0
12
12
12
12
12
12
12
3
12
3
4
3
3
12
9

12
0
12
2
1
3
1
8
8
3
9
2
3
3
3
12
9

20.1
NDa
8.5
3.7
4.2
3
23.8
88.5
25.1
42.6
59.4
98.9
44.9
62.7
32

20.2
ND
8.5
3.7
16.9
9
9.7
102.3
49.8
42.6
66
109.9
49.5
182.4
148.5

19
ND
5
D
D
D
D
D
D
78
D
D
D
99
27
25
20

21
ND
13
5
6
44
D
36
83
140
131
58
89
132
77
796
747

4
0
4
4
4
4
2
1
1
1
4
0
1
1
1
4
1

4
0
4
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
4
1

19.7
ND
8.6
-

20
ND
8.5
ND
91.2
-

20
ND
7
D
D
D
D
12
21
50
D
ND
27
41
22
28
212

22
ND
9
3
35
D
D
12
21
50
39
ND
27
41
22
239
212

a

Numri i mostrave pozitive;
Numri i mostrave të kuantifikuara;
D: Detektuara (>LD por <LQ);
ND: Nuk janë detektuar;
Ʃ PAH: Shuma e PAH-ve totale;
Ʃ Car-PAH: Shuma e PAH-ve kancerogjene (4-6 unaza)
b
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49.1
-
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Komponimet policiklike aromatike me masë të vogël molekulare (LMW-PAH), siç
janë APE (4 – 20 ng mL-1), FLU (<LQ - 8 ng mL-1), PHE (<LQ - 35 ng mL-1) dhe ANT
(LQ - 118 ng mL-1) dominojnë 100% profilin e PAH-ve për të gjitha mostrat biologjike.
Duke u ndjekur nga NAP (19 -28 ng mL-1) dhe BKF (<LQ - 82 ng mL-1) me mbi 90%,
ndërsa BAA (<LQ – 36 ng mL-1), CHR (<LQ - 82 ng mL-1) dhe PYR (<LQ – 74 ng
mL-1) janë detektuar në më shumë se 85% të mostrave. Komponimet kancerogjene me
masë të madhe molekulare (HMW-PAHs) siç janë BAP (<LQ – 58 ng mL-1), DBA
(<LQ – 132 ng mL-1), IPY (<LQ – 89 ng mL-1) dhe BPY (21 – 77 ng mL-1) janë
vëzhguar në më tepër se 30% të mostrave.
Shpërndarja e lartë e komponimeve me masë molekulare të vogël (LMW-PAH) për të
gjitha grupet e kontrollit, mund të shpjegohet me faktin se këto komponime janë
gjerësisht të shpërndara në atmosferë dhe lehtësisht të inhalueshme nga njeriu.
Gjithashtu, avullueshmëria e tyre më e lartë krahasuar me HMW-PAH, ka bërë që këto
komponime të qëndrojnë të tretura në fazën e gaztë të atmosferës, të kenë shpërndarje
më të lartë dhe si rrjedhojë të jenë lehtësisht të inhalueshme nga trakti respirator i
punëtorëve të industrisë së naftës në Ballsh dhe i qytetarëve. Pavarësisht faktit se
LMW-PAH u vëzhguan në frekuencë më të lartë, përqendrimet e gjetura në serumin e
punëtorëve rezultuan më të ulëta sesa përqendrimet e HMW-PAH. Kjo ndodh për shkak
të vetive të theksuara lipofilike që kanë komponimet me masë të madhe molekulare,
rrjedhimisht kanë aftësi më të lartë të akumulohen dhe të mbahen më gjatë në serum
sesa komponimet me 2-3-unaza (Xia et al., 2016). Nuk ekzistojnë raportime për kohën
biologjike të gjysëmjetës për këto komponime. Kontributi më i lartë i HMW-PAH u
gjet tek punëtorët e prodhimit dhe tek teknikët, i cili mund të lidhet me ekspozimin e
tyre afatgjatë në punën e tyre të përditshme në rafineri. Vlera mesatare më e lartë u
raportua për DBA për grupin e teknikëve me interval nga 99 deri në 110 ng mL-1, duke
u ndjekur nga grupi i punëtorëve të prodhimit me vlera nga <LQ deri në 90 ng mL-1.
Nga rezultatet e Tabelës 5.3 duket qartë se vlerat për NAP janë pothuajse identike në të
gjitha grupet, si rrjedhojë nuk mund të përcaktohet origjina e këtij komponimi nëse vjen
nga rafineria apo gjendet për shkak të shpërndarjes së lartë që ka në mjedis. Studime
bashkëkohore kanë treguar se duhanpirja ka një influencë të konsiderueshme në
përqendrimin e naftalenit në gjak (Kamal et al., 2011).
Trendi i shpërndarjes së PAH-ve, duke u bazuar në medianat e tyre për tre grupet e
punëtoreve të rafinerisë së naftës në Ballsh, jepet grafikisht në Figurën 5.5. Në serumin
e punëtorëve të prodhimit u konstatua numri më i madh i komponimeve të detektuar
(nga 15 u gjetën 14), duke u ndjekur nga grupi i teknikëve me 12 analitë të identifikuar
dhe me 9 analitë në serumin e punëtorëve të koksit.
Trendi i shpërndarjes së PAH-vë për punëtorët e koksit është dhënë në Figurën 5.5-A.
Është vëzhguar se profili i shpërndarjes rritet sipas kësaj linje: ANT (<LQ - 5 ng mL-1)
< BAA (<LD - 24 ng mL-1) < CHR (<LQ - 23 ng mL-1) < APE (8 - 12 ng mL-1) < APY
(12 - 15 ng mL-1) < NAP (19 - 28 ng mL-1) < BKF (21 – 38 ng mL-1) dhe duke u mbyllur
me BBF (23 - 47 ng mL-1). Rezultatet dëshmojnë se punëtorët e koksit janë kontaminuar
kryesisht prej BKF dhe BBF, të cilët janë produkte të rëndësishme gjatë distilimit të
mazutit të naftës. Përveç kësaj, NAP, APY dhe APE janë gjetur në sasi të
konsiderueshme gjatë distilimit në temperatura të larta të mazutit dhe në temperatura
larta ose të ulëta të furrave të koksit (Unwin et al., 2006). Rrjedhimisht PAH-et volatile
(2-3-unaza) janë komponimet që mbizotërojnë profilin e punëtorëve të koksit, ashtu si
është raportuar edhe në literaturë (Stogiannidis and Laane, 2015). Komponimet e tjera
të papërmendura janë poshtë vlerave të LQ ose nuk janë detektuar.
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Mesatare

Përqendrimi (ng mL-1)

100.00

Mediana

Minimum

Maksimun

10.00

1.00

ANT

BAA

CHR
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APY

NAP

BKF

BBF

Analitët

(A)
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1000.00
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Maksimun
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10.00

1.00
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Analitët

(B)

Përqendrimi (ng mL-1)

1000.00

Mesatare
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100.00

10.00

1.00

BAA

FLU
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BAP

BPY

IPY

BBF
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Analitët

(C)
Figura 5.5 Box plotet e shpërndarjes së PAH-ve në serum për grupet e studimit: (A)
punëtorët e koksit (B) punëtorët e prodhimit dhe (C) teknikët në serum.
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Në Figurën 5.5-B është ilustruar trendi i shpërndarjes së PAH-ve në serumin e
punëtorëve të prodhimit. Sipas vlerës së medianës profili i shpërndarjes rritet si vijon:
FLU (<LQ - 8 ng mL-1) < BAA (<LQ - 10 ng mL-1) < ANT (<LQ - 118 ng mL-1) <
APE (4 - 20 ng mL-1) < PHE (<LQ - 16 ng mL-1) < CHR (<LQ - 18) < APY (11 - 30
ng mL-1) < NAP (19 - 27 ng mL-1) < BPY(<LQ - 34 ng mL-1) < BAP (<LQ - 34 ng mL1
) < BKF (<LQ - 62 ng mL-1) < IPY(<LQ - 62 ng mL-1) < BBF (36 - 58 ng mL-1) duke
përfunduar me DBA (<LQ – 90 ng mL-1), si komponimi me shpërndarje më të lartë për
këtë grup studimi. Përveç faktit se në këtë grup është prania e LMW-PAH, gjithashtu
është i dukshëm kontributi i lartë i konxhenerëve me 4-6-unaza. Një faktor që ka
ndikuar në prezencën e HMW-PAH për punëtorët e prodhimit, mendohet se është nga
pozicioni i punës që kanë në rafineri, ku ekspozimi i tyre kryesor vjen nga proceset
termo-katalitike industriale, si hidropastrimi i fraksioneve të naftës.
Në Figurën 5.5-C është demonstruar tendenca e shpërndarjes së PAH-ve për grupin e
teknikëve. Nivelet e përqendrimit për çdo analit të detektuar në këtë grup rriten sipas
rendit: BAA (LQ - 36 ng mL-1) < FLU (LQ – 5 ng mL-1) < ANT (LQ – 44 ng mL-1) <
APE (5 – 13 ng mL-1) < CHR (<LQ – 83 ng mL-1) < NAP (19 – 21 ng mL-1) < BKF
(LQ – 131 ng mL-1) < BAP (LQ – 58 ng mL-1) < BPY (27 – 77 ng mL-1) < IPY(<LQ –
89 ng mL-1) < BBF (78 – 140 ng mL-1) < DBA (99 – 132 ng mL-1). Është qartësisht e
dukshme se në këtë grup gjithashtu komponimet me shpërndarje më të madhe janë
HMW-PAH me 4-6-unaza benzeni. Për më tepër, vihet re prania e BAP në përqendrime
relativisht të larta tek punëtorët e prodhimit dhe tek teknikët, që emetohet nga një numër
i madh procesesh industriale dhe që është i njohur për vetitë e tij kancerogjene (Unwin
et al., 2006; Neal et al., 2008).
Është evident fakti se profili i shpërndarjes tek punëtorët e sektorëve të ndryshëm është
i ndryshëm, që do të thotë se pozicioni i punës në industri është një faktor kryesor që
ndikon në bioakumulimin e PAH-ve në serumin e punëtorëve. Gjithashtu, për tre grupet
e kontrollit vihet re se shumica e komponimeve kanë vlerat mesatare të përafërta me
medianat e tyre, rrjedhimisht mendohet se PAH-et në serum mund ti binden
shpërndarjes normale me një spostim të lehtë drejt vlerave minimale në varësi të
karakteristikave të tyre.
Të dhëna të rëndësishme janë përftuar nga krahasimi i rezultateve midis shumës për 8
PAH-et e klasifikuara si kancerogjene dhe shumës për 7 PAH-et jo-kancerogjene, për
punëtorët e ekspozuar dhe qytetarët. Rezultatet janë paraqitur grafikisht në Figurën 5.6.

Përqendrimi (ng g-1)

2000.00

Punëtorët e Koksit

Punëtorët e Prodhimit

Teknikët

Qytetarët

1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

Ʃ 8 PAH-ve kancerogjene

Ʃ 7 PAH-ve jo kancerogjene

Figura 5.6 Paraqitja e grafike e niveleve të PAH-ve kancerogjene dhe jokancerogjene në serum sipas grupeve të kontrollit.
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Diferencat në rezultatet e marra janë të qarta. Teknikët kanë treguar vlerat më të larta
për nivelet e PAH-ve kancerogjene në serum me një interval nga 20 deri në 747 ng mL1
, duke u ndjekur nga punëtorët e prodhimit (29 – 378 ng mL-1) dhe punëtorët e koksit
me nivele më të ulëta (8 – 249 ng mL-1). Gjithashtu, diferenca statistikisht sinjifikative
në vlerat e matura janë gjetur midis grupeve (P>0.005). Si rrjedhojë, grupet më të
rrezikuar janë teknikët dhe punëtorët e prodhimit.
Sikurse pritej, vlerat më të ulëta për PAH-et kancerogjene dhe jo-kancerogjene u gjetën
në grupin e qytetarëve, për shkak të ekspozimit të tyre më pak ndaj rafinerisë së naftës.
Për më tepër, rezultatet e marra nga grupet e kontrollit për PAH-et jo-kancerogjene,
janë statistikisht të ndryshme (P>0.005).
5.2.5 Shpërndarje e PAH-ve në serumin e punëtorëve të KPTHN-së
Shpërndarja e PAH-ve sipas numrit të unazave për punëtorët e rafinerisë së naftës në
Ballsh janë prezantuar në Figurën 5.7.

Figura 5.7 Përqindja e përqendrimit mesatar për PAH-et me 2-unaza, 3-unaza, 4unaza, 5-unaza dhe 6-unaza në serumin e punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh.
Nga figura e mësipërme vihet re se modeli i shpërndarjes së PAH-ve është pothuajse
identik midis grupeve të kontrollit. Është gjetur se PAH-et me 5-unaza janë
komponimet me përqendrim më të lartë në serumin e punëtorëve të rafinerisë, ku
përbëjnë 38% të peshës totale tek teknikët, 31% tek punëtorët e prodhimit dhe 29% tek
punëtorët e koksit. Kjo gjetje konfirmon se ekspozimi i punëtorëve vjen kryesisht nga
hidrokarburet e naftës, për shkak se PAH-et me 5-unaza janë më shumë të shpërndara
në këto hidrokarbure (Abdel-shafy and Mansour, 2016). Në serumin e punëtorëve të
ekspozuar profesionalisht gjithashtu u gjetën nivele të larta të hidrokarbureve
policiklike aromatike me shumë unaza (4-, 5- dhe 6-unaza), respektivisht 58%, 73%
dhe 81% tek punëtorët e koksit, tek punëtorët e prodhimit dhe tek teknikët. Edhe pse,
PAH-et me 2-3-unaza janë konxhenerët me shpërndarjen më të lartë në mjedis sipas
vetive të tyre fizike dhe kimike, në serumin e punëtorëve kanë treguar kontribut më të
ulët sesa PAH-et me 4-6-unaza; afërsisht 42% tek punëtorët e koksit, duke u ndjekur
me 29% nga teknikët dhe 27% nga punëtorët e prodhimit. Kjo sjellje e PAH-ve në
serum mund të shpjegohet me faktin se PAH-et me peshë të madhe molekulare kanë
lipofilicitet më të lartë dhe mund të bioakumulohen në indet adipoze në trupin e njeriut,
të cilët shërbejnë si depo për ruajtjen e këtyre ndotësve (Abdel-shafy and Mansour,
2016). Për më tepër, PAH-et me masë të vogël molekulare gjenden kryesisht në gjendje
të gaztë në atmosferë dhe kanë tendencën të transportohen nga burimet e tyre lokale
(Nadal et al., 2004), përveç faktit që metabolizohen më lehtë në trupin e njeriut.
Morsina Çipa (2018)

87

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
5.2.6 Origjina e PAH-ve në serumin e punëtorëve të KPTHN-së
Identifikimi i burimeve të PAH-ve është shumë i rëndësishëm për studimin e transportit
të tyre në mjedis dhe më tej kalimin tek njeriu. Modelet e shpërndarjes së PAH-ve
drejtohen nga termodinamika e proceseve në temperaturë të ulët (p.sh. formimi i naftës)
dhe faktorëve kinetikë të proceseve në temperaturë të lartë (p.sh. djegiet). Siç kemi
theksuar edhe më parë origjina e PAH-ve mund të jetë pirogjene, petrogjene ose
biogjene. Origjina mund të vlerësohen nëpërmjet raporteve diagnostikuese izomerike
(Yunker et al., 1996; Dickhut et al., 2000). Raportet e përdorura për vlerësimi e
origjinës së PAH-ve në serumin e punëtorëve të rafinerisë dhe qytetarëve në këtë studim
janë: LMW-PAH/HMW-PAH, PHE/ANT dhe BAA/BAA+CHR. Raportet e PAH-ve
gjithashtu mund të përdoren edhe për të identifikuar transformimin e tyre gjatë
transportit deri në depozitimin e tyre. Rrjedhimisht, raportet e izomerëve duhet ti
përkasin kategorive homologe ose të kenë stabilitet termodinamik të ngjashëm
(Christensen et al., 2004). Përdorimi i këtyre raporteve minimizon ndikimin e disa
faktorëve, si ndryshueshmëria në volatilitet, tretshmërisë në ujë dhe adsorbimit. Për më
tepër, nga një këndvështrim statistikor, variablat të cilat preken më pak nga gabime
analitike (p.sh. spostim i kohës së retensionit, ndryshime të formës së pikut etj.) mund
të kondensohen duke përdorur raportet izomerike (Christensen and Tomasi, 2007).
5.2.6.1 Raporti i LMW-PAH/HMW-PAH
Njohja me shpërndarjen e komponimeve policiklike aromatike me masë të vogël dhe
me masë të madhe molekulare është e rëndësishme për përcaktimin e origjinës së këtyre
komponimeve (petrogjene ose pirogjene) (De Luca et al., 2005). Në fakt, sa më i lartë
të jetë raporti Σ LMW-PAH/Σ HMW-PAH, aq më i lartë do të jetë mbizotërimi i PAHve me origjinë petrogjene (Muel and Saguem, 1985). Rrjedhimisht, kur dominojnë
LMW-PAH ndotja konsiderohet me origjinë petrogjene, ndërsa kur profili do
mbizotërohet nga HMW-PAH ndotja ka origjinë pirogjene.
Në Figurën 5.8 është ilustruar grafikisht vlerësimi i origjinës së PAH-ve në serum
nëpërmjet raporti ΣLMW-PAH/ΣHMW-PAH për çdo individ krahasuar me vlerën mesatare që
këto raporte kanë gjeneruar (De Luca et al., 2005).

Figura 5.8 Diagrami i raportit ΣLMW-PAH/ΣHMW-PAH për serumet e punëtorëve të
rafinerisë së naftës në Ballsh dhe qytetarëve. Vija vertikale tregon vlerën mesatare të
ΣLMW-PAH/ΣHMW-PAH për serumet.
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Raporti i ΣLMW-PAH/ΣHMW-PAH është arritur të llogaritet vetëm për 21 punëtorë nga 36
që kanë marrë pjesë në studim. Kjo situatë ka ardhur për shkak se komponimet me masë
molekulare të madhe nuk u detektuan ose ishin poshtë vlerave të limiteve të detektimit
për disa individë (P-9, P-11, P-14, P-23, P-24, P-25, P-34, P-35 dhe P-36). Vlera
mesatare e raportit në fjalë ka rezultuar të jetë 0.94 ng mL-1, një vlerë relativisht e ulët,
fakt që mund të provojë se kontaminimi me PAH-e tek punëtorët e rafinerisë së naftës
vjen kryesisht prej burimeve pirogjene (Stogiannidis and Laane, 2015). Nga Figura 5.8
dallohet se pjesa më e madhe e punëtorëve të rafinerisë vuajnë ndotjen nga PAH-et me
origjinë pirogjene. Afërsisht 35% e pjesëmarrësve kanë shfaqur vlerë të raportit më të
lartë se vlera mesatare e raporteve dhe 65% e tyre kanë vlera të raporteve më të ulëta
se vlera mesatare. Burimet e PAH-ve me origjinë pirogjene në industrinë e naftës
zakonisht vijnë si rrjedhojë e djegies së karburanteve dhe proceseve industriale me
temperaturë të lartë, siç janë procesi i krekingut, i koksifikimit, hidropastrimit,
prodhimit të aromatikëve dhe të tjera. Në Tabelën S1, Aneksi II janë paraqitur rezultatet
Σ
𝑃𝐻𝐸
𝐵𝐴𝐴
për ΣLMW-PAH, ΣHMW-PAH, raporti i LMW−PAH , raporti
dhe raporti
për çdo
ΣHMW−PAH

𝐴𝑁𝑇

𝐵𝐴𝐴+𝐶𝐻𝑅

punëtor të rafinerisë dhe për qytetarët pjesëmarrës në këtë studim (mostrat e serumeve
janë shënuar me simbole në mënyrë që të ruhet anonimiteti i individit).
5.2.6.2 Raporti PHE/ANT vs. BAA/BAA+CHR
Raportet izomerike më të zakonshme që përdoren për vlerësimin e origjinës së PAHve janë fenantren/antracen dhe benzo[a]antracen/benzo[a]antracen+krizen (Yunker et
al., 2002; Vane et al., 2014; Yang, 2000). Fenantreni është izomeri më i qëndrueshëm
me tre unaza benzeni dhe mbizotërimi i tij mbi antracenin mbështet origjinën petrogjene
të PAH-ve (De Luca et al., 2005); BAA prodhohet në sasi më të madhe krahasuar me
CHR përgjatë proceseve të djegies së karburanteve fosile apo biomasës (Dvorská et al.,
2011). Në mënyrë që të realizohet identifikimi i origjinës së PAH-ve në matricën e
serumit të punëtorëve të rafinerisë u ndërtua grafiku i raportit të PHE/ANT kundrejt
BAA/(BAA+CHR) (Figurën 5.9). Kur raporti i PHE/ANT > 10 dhe BAA/(BAA+CHR)
> 0.35 burimet e PAH-ve i atribuohen atyre pirogjene, ndërsa kur raporti PHE/ANT <
10 dhe BAA/(BAA+CHR) < 0.2 zakonisht janë tregues të burimeve petrogjene, kurse
kur raporti BAA/(BAA+CHR) gjendet në intervalin nga 0.2 deri në 0.35 është
karakteristik për PAH-et me origjinë mikse (pirogjene dhe petrogjene) (Yang,
2000;Vane et al., 2014)

Figura 5.9 Grafiku Cross plot i raporteve izomerike të PHE/ANT dhe
BAA/(BAA+CHR).
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Vëzhgimi i kujdesshëm i cross plotit të ilustruar në Figurën 5.9 tregon se të gjitha PAHet e identifikuara në serumin e punëtorëve janë me origjinë pirogjene sipas raporteve
PHE/ANT. Ndërkohë, në bazë të raporteve BAA/(BAA+CHR) është vërejtur se 56% e
punëtorëve kishin PAH-e me origjinë pirogjene në serumin e tyre, 25% e PAH-e me
origjinë mikse dhe 6% PAH-e me origjinë petrogjene. Kurse për 13% të punëtorëve të
rafinerisë së naftës në Ballsh ishte i pamundur përcaktimi i origjinës për PAH-et sepse
një ose më shumë se një nga konxhenerët pjesëmarrës në raportet diagnostikuese nuk
është identifikuar për individë të veçantë. Vihet re se në të gjitha rastet raportet e
izomerëve por edhe raporti ΣLMW-PAH/ΣHMW-PAH parë më sipër (Figura 5.8) kanë
përcaktuar PAH-et me origjinë pirogjene si dominuese në serumin e punëtorëve të
rafinerisë. Ekspozimi i punëtorëve kundrejt PAH-ve pirogjene mund të shpjegohet për
shkak të proceseve të djegies në temperaturë të lartë që zhvillohen në rafineritë e naftës,
si distilimi i fraksionuar dhe krekingu termik i naftës. Përveç kësaj, u pa se tek disa
punëtorë PAH-et mund të vinin si nga burimet pirogjene ashtu edhe nga ato petrogjene
(burimet mikse), veçanërisht për teknikët dhe punëtorët e prodhimit. Kjo ndodh për
shkak të ekspozimit të tyre të drejtpërdrejtë, që lidhet me pozicionin e tyre në industrinë
e naftës.
5.2.7 Krahasimi me studime të tjera
Numri i studimeve me fokus përcaktimin e PAH-ve në matrica biologjike, veçanërisht
në serum është shumë i kufizuar. Në Tabelën 5.4 janë prezantuar në mënyrë të
përmbledhur nivelet e përqendrimeve për PAH-et në matrica biologjike në vende të
ndryshme.
Tabela 5.4 Përqendrimet e PAH-ve (ng mL-1) në matrica biologjike (serum, plazëm,
gjak) në vende të ndryshme.

Matrica

Nivelet e
përqendrimeve
për ΣPAH
(ng mL-1 )

Nr. i PAHve të
analizuar

Popullata

Referencat

Gjak

19

7 car-PAH

Prindër të
fëmijëve të
lindur me NTB1

(Naufal et al., 2010)

North Carolina,
SHBA

Plazëm

0.200

22

Lucknow, Indi

Gjak

160

13

Ballsh,
Shqipëri

Serum

156

15

Vendi

Shanxi, Kinë

Të pekspozuar
profesionalisht
Fëmijë
(2-10 vjeç)
Punëtor në
rafineri nafte

(Pleil et al., 2010)
(Singh et al., 2008)
Studimi tonë

Naufal et al., 2010 ka raportuar përqendrimin për shumën e 7 PAH-ve kancerogjene në
gjakun e prindërve të fëmijëve të lindur me defekte në tubin neural, me vlerë mesatare
19 ng mL-1. Përqendrime relativisht të larta janë prezantuar në një studim të ndërmarrë
nga Singh et al., 2008, ku grupi i kontrollit përbëhej nga fëmijë të moshës 2 – 10 vjeç,
banues në qytetin e Lucknow (kryeqiteti më i populluar i Uttar Pradash në Indi).
Zakonisht fëmijët shfaqin aftësi bioakumulese më të lartë sesa të rriturit për ndotësit e
mjedisit, rrjedhimisht kanë prezantuar nivele të larta të PAH-ve ne gjak, vlera mesatare
për 13 PAH-e rezultoi 160 ng mL-1. Kurse Pleil et al., 2010, ka raportuar vlerën
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mesatare prej 0.200 ng mL-1 për Σ 22 PAH-ve të matura në plazmën e një grupi kontrolli
të konsideruar si të pa ekspozuar, në Karolinën e Veriut në SHBA. Ndërsa, në studimin
tonë vlera mesatare e Σ 15 PAH-ve e raportuar 156 ng mL-1, në serumin e 32 punëtorëve
të ekspozuar për shkak të profesionit të tyre në rafinerinë e naftës në Ballsh, është disa
herë më e lartë krahasuar me popullatën e pa ekspozuar (Pleil et al., 2010). Ky fakt
tregon se ekspozimi i vazhdueshëm i punëtoreve në ambientet e punës konsiderohet si
faktor kryesor i kontaminimit të tyre prej këtyre ndotësve.
5.2.8 Nivelet e lejuara të PAH-ve në serum
Një nga kërkesat themelore të biomonitorimit human është që përqendrimet e
detektuara në matricat biologjike të popullatës së marrë në studim duhet të krahasohen
me nivelet maksimale të lejuara. Në këtë punim shkencor, nuk kemi arritur të gjejmë
nivelet maksimale të lejuara në serumin e njeriut për PAH-et sipas rregullatorëve të
ndryshëm botëror. Nivelet e dhëna shpesh në literaturë i referohen niveleve të PAH-ve
në mjediset e punës, sipas OSHA (occupational safety and health administration)
nivelet e lejuara të PAH-ve në mjediset e punës nuk duhet të tejkalojnë 0.2 mg/m3 për
8 orë TWA (time-wighted average). Për arsye se nuk kemi gjetur një vlerë maksimale
të lejuar për PAH-et në serum, si vlerë referuese kemi marrë nivelin e përcaktuar nga
Pleil et al., 2010 për Σ 22 PAH-ve në matricë plazme për një grup popullate të pa
ekspozuar kundrejt këtyre ndotësve. Përbërja e serumit dhe e plazmës është e ngjashme
me përjashtim të faktorëve të koagulimit që gjenden vetëm në plazmë, fakt i cili na
lejon përdorimin e kësaj reference edhe për matricën e serumit.
Për krahasimin e Σ 15 PAH-ve individuale për çdo punëtor dhe qytetar pjesëmarrës në
këtë studim me vlerën referuese 0.200 ng mL-1 si limit për PAH-et në serum kemi
ndërtuar grafikun e paraqitur në Figurën 5.10.

Figura 5.10 Paraqitja grafike e përqendrimit (ng mL-1) të Σ 15 PAH-ve dhe Σ 8 PAHve kancerogjene në serumin e çdo punëtori dhe qytetari të marrë në studim.
Nga grafiku i mësipërm është qartësisht i dallueshëm fakti se në serumin e të gjithë
punëtorëve të rafinerisë si dhe qytetarëve vlera referuese si limit (0.200 ng mL-1)
tejkalohet nga të gjithë individët e studiuar. Këto rezultate referojnë për një ndotje të
lartë prej PAH-ve, e cila mund të ndikojë në cilësinë e jetës për këtë popullatë që sipas
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disa studimeve sjellin rritjen e probabilitetit për tu prekur nga sëmundje kancerogjene,
keqfunksionim të veshkave dhe mëlçisë, prekje nga sëmundjet kardiovaskulare, rënie
të imunitetit, infertilitet etj. (Neal et al., 2008; Kamal et al. 2011; Brandt and Watson,
2003; Srogi, 2007; Singh et al., 2008).
Nga krahasimi i rezultateve për Σ 15 PAH-ve dhe Σ 8 PAH-ve kancerogjene të përftuara
nga mostrat e serumit (Figura 5.10), vihet re se kontributin kryesor për çdo individ e
kanë PAH-et kancerogjene, ashtu sikurse e kemi shpjeguar edhe në çështjet e
mëparshme këto komponime kanë aftësi bioakumulative të lartë për indet adipoze të
njeriut, për shkak të vetive të tyre lipofilike. Përjashtim nga ky fenomen bëjnë grupi i
qytetarëve, tek të cilët prania e PAH-ve kancerogjene mungon plotësisht, përveç një
individi (P-33) i cili mund të konsiderohet si një rast i izoluar. Mungesa e PAH-ve
kancerogjene në serumin e qytetarëve mund të shpjegohet me faktin se këto komponime
nuk mund të migrojnë lehtësisht nga burimi i emetimit (rafineria e naftës) deri në qytet
për shkak të peshës së madhe molekulare që disponojnë. Një e dhënë tjetër interesante,
ku tregohet se rafineria e naftës në Ballsh është burimi kryesor i ndotjes me PAH-e e
punëtorëve, është se përqendrimet më të larta për Σ 15 PAH-ve dhe Σ 8 PAH-ve
kancerogjene u gjet tek punëtorët të cilët kishin 35 – 40 vite punë në këtë industri. Pra,
ekspozimi afatgjatë ka ndikuar në bioakumulimin më të lartë të PAH-ve në organizmin
e punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh.
5.2.9 Vlerësimi i rrezikut në shëndet për punëtorët e ekspozuar
Rrugët kryesore të ekspozimit ndaj PAH-ve e punëtorëve të rafinerive të naftës
kryesisht mund të jenë nga inhalimit dhe kontaktit dermal. Një mënyrë e vlerësimit të
rrezikut në shëndet si pasojë e ekspozimit kundrejt PAH-ve bazohet në
kancerogjenitetin potencial lidhur me benzo[a]pirenin dhe përqendrimi shprehet si
ekuivalent i BAP, BAP-eq (ose TEQ). Kancerogjeniteti potencial për ekspozimin nga
përzierja e PAH-ve mund të vlerësohet si shuma individuale e BAP-eq. Siç e kemi
shprehur edhe në seksionin 4.2.8, për llogaritjen e BAP-eq për secilin konxhener,
kërkohet përdorimi i faktorit ekuivalent toksik (TEF) në lidhje me kancerogjenitetin
potencial të BAP. Lista e TEF-ve e kompletuar nga Lagoy and Nisbet, 1992 është
përdorur për llogaritjen e TEQ-ve në këtë studim.
Përqendrimet mesatare korresponduese të secilit konxhener të shprehur në BAP-eq për
tre grupet e punëtorëve pjesëmarrës në këtë studim (punëtorët e koksit, punëtorët e
prodhimit dhe teknikët), të përftuara sipas TEF të propozuara nga Lagoy and Nisbet,
1992, janë prezantuar në Tabelën 5.5. Ku, mund të shihen se nivelet e ekspozimit ndaj
PAH-ve janë më të larta për grupin e teknikëve (176 ng BAP-eq/mL), duke u ndjekur
nga punëtorët e prodhimit (107 ng BAP-eq/mL) dhe më pas nga punëtorët e koksit (74
ng BAP-eq/mL). Vihet re se grupet e kontrollit mbizotërohen nga PAH-et me masë të
madhe molekulare (të cilat kanë në përgjithësi edhe TEF më të larta) dhe si rrjedhojë
janë përftuar nivele më të larta për BAP-eq. Kjo situatë ndodh sepse të gjithë punëtorët
e rafinerisë janë të ekspozuar nga proceset termike industriale të përpunimit të naftës,
të cilat shoqërohen me emetimin e HMW-PAH në atmosferë. Për më tepër, për shkak
të lëvizshmërisë së tyre të ulët këto komponime kanë tendencë të jenë kryesisht të
përqendruara pranë burimit të emetimit, të cilat lidhen kryesisht me grimcat e imta të
atmosferës dhe mund të thithen lehtësisht nga trakti respirator i njeriut. Në këtë mënyrë
rritet ndjeshëm rreziku i punëtorëve ndaj kancerogjenitetiti potencial nga ekspozimi në
ambientet e punës.
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Tabela 5.5 Përqendrimet e PAH-ve në mostrat e serumit të punëtorëve të ekspozuar
pranë rafinerisë së naftës në Ballsh, të shprehura në ng BAP-eq/ mL.

NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Total
BAP-eq

TEF
(Lagoy
and
Nisbet
1992)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
0.1
0.01
0.1
0.1
1
0.1
1
0.01

Punëtorët e koksit

Punëtorët e Prodhimit

Mes.
(ng mL-1)

BaP-eq

Mes.

BaP-eq

Mes.

BaP-eq

(ng mL-1)

(ng mL-1)

(ng mL-1)

(ng mL-)

(ng mL-1)

21.3
13.8
9.4
4.2
13.0
4.0
49.6
7.6
9.6
34.6
27.3
29.6
28.7
34.0
25.2

0.021
0.014
0.009
0.004
0.013
0.040
0.05
0.765
0.096
3.463
2.730
29.608
2.870
33.950
0.252

20.6
16.9
9.6
5.9
10.0
31.1
74.1
7.0
12.1
47.2
34.3
28.6
47.4
63.7
29.2

0.021
0.017
0.010
0.006
0.010
0.311
0.074
0.705
0.121
4.720
3.4273
28.6186
4.7423
63.6754
0.2922

20.2
8.5
3.7
6.0
16.9
6.0
9.0
23.8
102.3
49.8
42.6
66.0
109.9
49.5

0.020
0.000
0.009
0.004
0.006
0.169
0.006
0.900
0.238
10.234
4.979
42.559
6.604
109.892
0.495

312

74

438

107

514

176

Mes.: Mesatarja
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5.3 Përfundime
Në përfundim të përcaktimit të komponimeve policiklike aromatike në serumin e
punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh si dhe qytetarëve të ekspozuar për një kohë
relativisht të gjatë, arritëm në këto përfundime:
1. Në këtë studim realizohet për herë të parë vlerësimi i rrezikut në shëndet për
punëtorët e industrisë së naftës në Ballsh si pasojë e ekspozimit profesional.
2. Përcaktimi i niveleve të PAH-ve në serum mundëson një vlerësim të
drejtpërdrejtë të ekspozimit të punëtorëve në ambientet e punës.
3. Komponimet me shpërndarje dominuese tek punëtorët e rafinerisë së naftës në
Ballsh kanë rezultuar të jenë LMW-PAH.
4. HMW-PAH u gjetën në frekuencë më të ulët, por me përqendrime më të larta,
veçanërisht tek punëtorët e prodhimit dhe teknikët. Ndërsa tek punëtorët e
koksit mbizotërojnë LMW-PAH.
5. Profili i shpërndarjes së PAH-ve në serumin e punëtorëve të rafinerisë
mbizotërohet nga PAH-et me 4-6-unaza, kurse ai i qytetarëve nga ato me 2-3unaza.
6. PAH-et e identifikuara në serumin e punëtorëve të rafinerisë kanë kryesisht
origjinë pirogjene dhe mikse.
7. Rritja e viteve të punësimit ndikon në rritjen e niveleve të PAH-ve kancerogjene
në serum.
8. Grupet më të rrezikuara nga ndotja janë teknikët dhe punëtorët e prodhimit dhe
më pak janë qytetarët.
9. Punëtorët e rafinerisë janë të rrezikuar ndaj sëmundjeve kancerogjene si shkak
i ekspozimit ndaj PAH-ve.
10. Nivelet e gjetura në serumin e punëtorëve të ekspozuar kanë rezultuar relativisht
të larta krahasuar me studime të ngjashme.
Në dijeninë tonë, nuk ekzistojnë raporte të mëparshme për nivelet e PAH-ve në serumin
e punëtorëve të ekspozuar në ambientet e tyre të punës pranë rafinerisë së naftës në
Ballsh, e cila konsiderohet aktualisht si një nga kompanitë më të mëdha të prodhimit
dhe rafinimit të naftës në Shqipëri.
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KAPITULLI VI
STUDIMI I EFEKTEVE NË SHËNDETIN E PUNONJËSVE TË
KPTHN-SË NË BALLSH

Konsiderata të përgjithshme
Studimet e ekspozimit në punë janë kryer kryesisht për të analizuar efektet shëndetësore
të punëtorëve të industrive të ndryshme nëpërmjet sondazheve biomonitoruese. Përveç
punëtorëve, komuniteti që jeton afër këtyre industrive mund ti nënshtrohet ekspozimit
potencial ndaj ndotësve kimikë të emetuar në mjedis.
Për shkak të aktivitetit industrial pranë rafinerisë së naftës në Ballsh në mjedis përveç
të tjerash emetohen vazhdimisht ndotësit organikë të qëndrueshëm (POP-et), midis të
cilave mund të përmendim, dioksinat/furanet (PCDD/F), bifenilet e polikloruara (PCBët), naftalenet e polikloruara (PCN-ët) dhe sidomos hidrokarburet policiklike aromatike
(PAH-et). Studime epidemiologjike të ndryshme kanë konstatuar se ekspozimi ndaj
POP-ve, mund të shkaktojë çrregullime kardiovaskulare (Mastin, 2005; Zeliger, 2013),
diabet (Lind et al., 2004), zhvillimin e sëmundjeve inflamatore, si arteroskleroza (Ha
et al., 2007) apo kanceri etj. Në veçanti PAH-et njihen si oksidantë të fuqishëm, të cilat
nëpërmjet oksidimit të lipideve në organizëm shkaktojnë inflamacione. Këto
komponime gjithashtu reduktojnë oksidet e azotit duke shkaktuar vazokonstruksione
(ngushtim të enëve të gjakut), ngjitjen e trombociteve dhe lirimin e citoksinave
inflamatore në organizëm (Trasande et al., 2015). Është gjetur një korrelim pozitiv me
PAH-et në urinë dhe rrezikun e lartë të sëmundjeve ishemike të zemrës tek punëtorët e
asfaltit(Burstyn et al., 2005). Gjithashtu është raportuar se PAH-et ndërlidhen fuqishëm
edhe me shfaqjen e arterosklerozës dhe të sëmundjeve kardiovaskulare (Clark et al.,
2012).
Edhe pse këta ndotës organikë lidhen nëpërmjet një sërë mekanizmash biologjike me
sëmundjet e zemrës, faktori kryesor vazhdon të mbetet gjenetika. Megjithatë,
ndryshimet e mëdha në shfaqjen dhe në tipin e këtyre sëmundjeve gjatë shekullit të
kaluar kanë treguar se edhe mjedisi ka një influencë të rëndësishme (StevanovicCarapina et al., 2011). Tregues të rrezikut, që vijnë nga kombinimi i faktorëve mjedisor
dhe gjenetikë, janë vlera e lartë e lipoproteinës me densitet të ulët (LDL-së), e
kolesterolit, e hipertensionit, e diabetit, obeziteti, vlera e ulët e lipoproteinës me densitet
të lartë (HDL-së), lipoproteinës a, fibrinogjenit, dhe homocisteinës (Bhatnagar, 2004).
Për shkak të natyrës apolare dhe karakterit lipofilik të forte, PAH-et dhe ndotësit e tjerë
organikë lidhen kryesisht me matricën lipide te indet e njeriut (Bernert et al., 2007)
duke shkaktuar toksicitet kronik për organizmin (Van den Berg et al., 2006).
Koncepti i “Lipideve Totale” (TL) përdoret në përgjithësi për të prezantuar peshën për
të gjithë komponentët lipidike hidrofobike në serum. Në ekuacionin e mëposhtëm është
treguar mënyra e llogaritje së lipideve totale (Phillips et al., 1989):
TL = (2.27 × kolesteroli total) + trigliceridet + 62.3 mg/d

(1)

TL në serum është një vlerë e rëndësishme që përdoret për përcaktimin e përqendrimit
të toksikantëve lipofilikë në mostra biologjike humane (Bernert et al., 2007).
Disa studime shkencore kanë evidentuar se punëtorët e industrive të naftës shpeshherë
vuajnë nga sëmundje jo infektive (p.sh. keqfunksionim i mëlçisë dhe i veshkave
(Tompa et al., 2005; Damek-Poprawa and Sawicka-Kapusta 2003), sepse mjediset e
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tyre të punës furnizohen vazhdimisht me substanca hepatotoksike. Për më tepër, është
evidentuar se ekspozimi ndaj naftës bruto shkakton ndryshime të rëndësishme në
aktivitetin e disa enzimave si, citokrom P450-polisubstrat monooksigjenaza, të cilat
lidhen drejtpërdrejt me mëlçinë dhe veshkat (Khurshid et al., 2008). Shumë kërkues
shkencorë kanë konfirmuar nefrotoksicitetin si shkak i ekspozimit kronik ndaj PAH-ve
(Ravnskov, 2005) dhe hepatotoksicitetin nga hidrokarburet (Awodele, Sulayman and
Akintonwa, 2014). Ndër bioindikatorët kryesorë të vlerësimit të funksionit të mëlçisë
përfshihen AST, ALT, bilirubinat (direkte, indirekte dhe totale) dhe ALP (Wieme and
Demeulenaere, 1970). AST-ja dhe ALT-ja gjenden në përqendrime të larta në qelizat e
zemrës dhe skeletin muskulor të saj, në mëlçi, në veshka dhe në eritrocite. Si rrjedhojë,
dëmtimi i njërit prej indeve të mësipërm do të shkaktonte rritjen e tyre në serum
(Ezejiofor et al., 2014). Bioindikatorët kryesorë të funksionimit të veshkave janë
kreatinemia dhe uremia.

Qëllimi:
Në këtë studim është propozuar se për shkak të ekspozimit të lartë të punëtorëve të
rafinerisë së naftës në Ballsh ndaj ndotësve lipofilikë, të cilët ndonëse ndryshojnë
gjerësisht nga ana strukturore, toksikologjike dhe reaktiviteti kimik, mund të jenë
përgjegjës për zhvillimin në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare, keqfunksionimit të
mëlçisë dhe veshkave. Vlerësimi i këtij rrezikut është realizuar nëpërmjet përcaktimit
të disa parametrave klinikë-biokimikë për 1206 punëtorët e rafinerisë, si: kolesteroli
total, LDL, HDL, trigliceridet, fosfolipidet, lipidet totale në serum, bilirubina totale,
ALT, AST, kreatina, urea dhe glicemia.
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6.1 Materiale dhe metoda
6.1.1 Marrja e mostrave të gjakut
Në këtë studim u përfshinë punonjësit e Kombinatit të Përpunimit të Thellë të Naftës
në Ballsh nga mosha 19 vjeç deri në 69 vjeç, prej të cilëve 932 ishin meshkuj dhe 274
femra. Punonjësit u ndanë në nëngrupe sipas gjinisë dhe moshës.
Një vëllim prej 5 mL gjak u mor nga çdo punonjës pjesëmarrës në studim dhe u hodh
në tuba me gel (tuba mjekësore të posaçëm për të kryer ndarjen e serumit nga qelizat e
kuqe të gjakut). Mostrat me tej u centrifuguan për 8 minuta në 4000 rpm. Serumi u
përdor për përcaktimin e profilit biokimik të secilit prej punonjësve. Mostrat u ruajtën
në temperaturën -20oC deri në momentin që u kryen matjet.
6.1.2 Analiza instrumentale
Analizat e mostrave u kryen me instrumentin automatik Cobas® 6000 (Modular
automated analyzer), i cili përbëhet nga dy module: Cobas c501 dhe Cobas e601.
Analizat biokimike u kryen me Cobas c501, bazuar në metodën analitike
turbidimetrike, ndërsa reagentët u siguruan nga kompania Roche Diagnostic. Analizat
u kryen në ambientet e laboratorit mjekësor Intermedica, i akredituar me EN ISO
15189:2007 dhe EN ISO 9001:2008.

Figura 6.1 Analizatori automatik Cobas® 6000 pranë laborator Intermedica.
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6.2 Rezultate dhe diskutime
6.2.1 Vlerësimi i parametrave biokimikë për punëtorët e KPTHN-së
6.2.1.1 Studimi i parametrave biokimikë për 1206 punëtorët e rafinerisë
Për rezultatet e përftuara nga analiza e biomarkuesve kardiovaskularë, të mëlçisë dhe
të veshkave në serumin e punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh, u krye përpunimi
statistikor me Statistikë Deskriptive. Rezultatet e marra raportohen në Tabelën 6.1 si
dhe ilustrohen në Figurën 6.2, e cila me ndihmën e diagramit box-plot paraqet
shpërndarjen e secilit parametër për popullatën e marrë në studim. Për të krahasuar
vlerat e përftuara nga analiza e mostrave të serumit për punëtorët e KPTHN-së, janë
paraqitur edhe vlerat normale të lejuara të këtyre parametrave në organizmin e njeriut
të marra nga kitet standarde të kompanisë Roche Diagnostic.
Tabela 6.1 Përmbledhje e përpunimit statistikor për përqendrimin (mg dL-1) e
parametrave biokimikë në serumin e 1206 punëtorëve të KPTHN-së në Ballsh.
Variablat
SGPT
SGOT
BILT
CHOL
CREA
GLU
HDL
LDL
PHOS
CHOL/HDL
LDL/HDL
TRIG
UREA
VLDL
TL
a

Mes. ±SD
24.9±15.6
30.4±17.7
0.6±0.29
219±42.7
1.0±3.7
94±39.16
43.2±10.8
132±34.5
234±43.16
5.9±15
3.3±6.6
166±122
33.6±8.5
33.6±24.9
726±179

Med.a
21.3
24.2
0.5
216
0.9
84.3
42
130
231
5.1
3.1
137
33.1
27.0
699

CVb %
63
58
53
19
355
42
25
26
18
253
198
74
25
75
25

Min
2.8
10.1
0.0
94.0
0.4
7.3
0.7
13.1
45.5
1.6
0.3
4.7
2.7
5.0
332

Max
214
194
2.4
384
85
380
97
282
399
501
230
1973
84.0
395
2616

Skewness
4.0
2.6
2.1
0.4
20.3
3.7
0.7
0.4
0.4
30.6
33.4
5.4
0.5
5.4
2.5

Kurtosis
29.4
11.2
6.8
0.5
416
16.3
1.4
0.8
0.7
996
1146
54.4
2.0
53.2
15.6

Mediana; bKoeficienti i variancës

Nga Tabela 6.1 vihet re se parametrat si: CREA, raporti CHOL/HDL, raporti
LDL/HDL, TRIG dheVLDL shfaqin vlera të larta të koeficientit të variacionit
(CV%>75), si edhe vlera të larta të parametrave statistikore Skewness (>0) dhe Kurtosis
(>3). Kjo tregon se këto parametra kanë një tendencë shpërndarjeje në kahun pozitiv
dhe ndryshueshmëria e tyre lidhet me mundësinë e ndikimit nga disa faktorë, si: faktori
gjenetik, faktori mjedisor, mënyra e jetesës dhe ushqyerjes, gjinia, mosha, etj. Nga ana
tjetër, parametrat si SGPT, SGOT, BILT, GLU dhe TL kanë treguar vlerë të moderuar
për koeficientin e variacionit (CV< 75%), Skewness (>0) dhe Kurtosis (>3), ku mund
të gjykohet se ndryshueshmëria e këtyre parametrave ndikohet nga i njëjti faktor për të
gjithë popullatën. Me ndihmën e programit statistikor Minitab 17 u testua probabiliteti
për shpërndarjen normale, ku të gjithë parametrat e mësipërm treguan që nuk i binden
shpërndarjes normal (P<0.005). Fakt i cili konfirmon se në modelin e shpërndarjes të
këtyre parametrave influencojnë disa faktorë. Testimi i probabilitetit për shpërndarjen
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lognormale rezultoi pozitiv vetëm për CHOL (P=0.121) ndërsa parametrat e tjerë nuk i
binden as kësaj shpërndarjeje (P<0.005).
Mesatare

Mediana

Minimum

Maksimum

Vlera maks. normale e lejuar

1000
100
10
1

Lipidi total

CHOL

TRIG

LDL

Fosfolipidet

Parametrat biokimik
Vlera normale e lejuar për HDL <40

GLU

HDL

UREA

VLDL

SGOT

SGPT

CHOL/HDL

LDL/HDL

0.01

CREA

0.1

BILT

Përqendrimi në serum (mg dL-1)

10000

Figura 6.2 Diagrami box-plot i shpërndarjes së së secilit parametër biokimik në
serumin e punëtorëve të rafinerisë së naftës në Ballsh, si edhe vlerat normale të
lejuara të këtyre parametrave (mg dL-1).
Nga rezultatet e paraqitura në Figurën 6.2 vihet re se trendi i shpërndarjes i parametrave
biokimikë bazuar te medianat e tyre, ndjek tendencën: BILT < CREA < LDL/HDL <
CHOL/HDL < SGPT < SGOT < VLDL < UREA < HDL < GLU < LDL< TRIG <
CHOL < PHOS <TL. Ky trend është mjaft i përafërt me profilin e shpërndarjen teorike
BILT < CREA < LDL/HDL < CHOL/HDL< VLDL < SGOT < SGPT < UREA < HDL
< GLU < LDL< TRIG < CHOL < PHOS), me përjashtim të disa ndryshimeve minimale.
Është gjetur se punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh shfaqin një tendencë në rritje
për parametrat: LDL/HDL, CHOL/HDL, VLDL, LDL, TRIG dhe CHOL, sepse vlera
mesatare e tyre ka rezultuar më e lartë se vlera maksimale e lejuar në organizmin e
njeriut. Ku 51% e punëtorëve kanë vlera të raportin LDL/HDL më të lartë se vlera
normale maksimale e lejuar (vlera maksimale: 230 mg dL-1; Norma:0.5-3 mg dL-1),
70% për raportin CHOL/HDL (vlera maksimale: 501 mg dL-1; Norma:3.4 - 4.4 mg dL1
), 42 % VLDL (vlera maksimale: 395 mg dL-1; Norma:<30 mg dL-1), 50 % LDL (vlera
maksimale: 282 mg dL-1; Norma:<130 mg dL-1), 42 % TRIG (vlera maksimale: 1973
mg dL-1; Norma:<150 mg dL-1) dhe 65 % CHOL (vlera maksimale:384 mg dL-1;
Norma:<200 mg dL-1). Duke u bazuar në rezultatet e përftuara nga diagrami box-plot
(Figura 6.2) dhe duke marrë në konsideratë faktin se pjesa më e madhe e biomarkuesve
mbi normat e lejuara i përkasin treguesve kardiovaskularë (yndyrat në serum), arrijmë
në konkluzionin se mbi 50 % e punëtorëve të rafinerisë së naftës janë të predispozuar
për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare të tipeve të ndryshme. Kjo situatë përforcon
hipotezën e ngritur në këtë studim, se ndotësit organikë me natyrë lipofilike të emetuara
nga industria e naftës (veçanërisht PAH-et), janë bioakumuluar në profilin lipidik të
punëtorëve duke rritur rrezikun për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës, i cili konfirmohet
edhe nga studime të tjera bashkëkohore (Mastin, 2005; Zeliger, 2013; Ha et al., 2007;
Burstyn et al., 2005; Clark et al., 2012).
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6.2.1.2 Analiza e korrelacionit

Morsina Çipa (2018)

1P<0.001; 2P<0.005

Tabela 6.2 Koeficientet e korrelacionit Pearson (r) ndërmjet përqendrimeve për parametrat biokimikë të
analizuar në mostrat e serumit të punëtorëve të KPTHN-së në Ballsh (N=1206).

Rezultatet e përftuara iu nënshtruan përpunimit statistikor duke testuar korrelimin
Pearson, i cili heton lidhjen midis dy variablave që ndikojnë apo shoqërojnë njëri tjetrin,
por pa mundur të identifikojë lidhjen që ekziston midis këtyre dy variablave.
Sinjifikanca e korrelacionit i atribuohet vlerave të P < 0.01. Vlerat e koeficienteve të
korrelacionit Pearson (r) dhe të nivelit të sinjifikancës, p ndërmjet elementëve
biokimikë janë paraqitur në Tabelën 6.2.
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Siç shihet nga Tabela 6.2 ekziston një korrelacion shumë i mirë midis CHOL dhe PHOS
(r2=0.99), CHOL dhe LDL (r2=0.91), LDL dhe PHOS (r2=0.91), TRIG dhe VLDL
(r2=0.96) si edhe midis TRIG dhe TL (r2=0.86) për mostrat e serumit të punëtorëve, të
cilat kryesisht lidhen me natyrën dhe sjelljen e ngjashme të tyre në organizmin e njeriut.
Tabela e mësipërme tregon se 8 çifte parametrash biokimikë paraqesin koeficient të
lartë dhe sinjifikativ korrelacioni (0.65 ≤ r2 ≤ 1, P<0.001), gjë që vjen kryesisht për
shkak të natyrës dhe sjelljës së njëjtë që kanë këto parametra. 2 çifte parametrash
paraqesin korrelacion të moderuar dhe sinjifikativ (0.45 ≤ r2 ≤ 0.65, P<0.001) ndërsa
pjesa tjetër e çifteve nuk kanë shfaqur korrelacion midis tyre (r2 ≤ 0.45).
Për të prezantuar një tablo më të qartë për korrelacionin midis çifteve të parametrave
biokimikë për punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh, kemi ndërtuar grafikët e
regreseve lineare për çiftet CHOL vs. LDL, CHOL vs. PHOS, LDL vs. PHOS dhe
TRIG vs. VLDL të ilustruara në Figurën 6.3.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6.3 Regresi linear për çiftet e parametrave biokimikë me koeficient
regresioni të lartë: (a)CHOL vs. LDL (b) CHOL vs. PHOS (c) LDL vs. PHOS dhe
(d) VLDL vs. TRIG
Siç shihet nga Figura 6.3 çiftet e parametrave që shfaqin regres linear gati ideal janë
CHOL me PHOS (r2=98) dhe VLDL me TRIG (r2=93). Për 1206 rastet e studiuar, dy
raste kanë treguar devijim nga regresi linear, të cilat konsiderohen “outliers’ dhe si
rrjedhojë përjashtimi i tyre nuk do të ndikonte në rezultatin final. Mund të sugjerohet
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se në analizat mjekësore të kësaj natyre për këtë popullatë mjafton të analizohet njeri
prej këtyre parametrave dhe automatikisht parametri tjetër mund të llogaritet nëpërmjet
ekuacioneve të regresionit, përkatësisht CHOL=-10.20 + 0.9805 PHOS dhe
VLDL=0.8184 + 0.1960 TRIG (Figura 6.3.b dhe d). Për çiftet e parametrave CHOL me
LDL (Figura 3.2.a) dhe LDL me PHOS (Figura 6.2.c), vihet re gjithashtu një regres
linear i fortë (r2>80%). Devijim nga ky regres kane treguar vetëm 3 % e punëtorëve,
për arsye të ndikimit nga faktorë të papërcaktuar.
6.2.1.3 Analiza faktoriale
Rezultatet iu nënshtruan përpunimit statistikor të analizës faktoriale, e cila përdoret
kryesisht për të shqyrtuar strukturën e të dhënave duke shpjeguar korrelacionin midis
variablave. Për më tepër, analiza faktoriale përmbledh të dhënat në disa dimensione
duke kondensuar një numër të madh të variablave në një grup më të vogël të variablave
latente ose faktorëve. Kriteri kryesor në përzgjedhjen e numrit të faktorëve optimal,
është që vlera e Eigenvalues duhet të jetë më e madhe se 1. Rezultatet e analizës
faktoriale për parametrat biokimikë për 1206 punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh,
janë paraqitur në Tabelën 6.3.
Tabela 6.3 Rezultatet e analizës faktoriale e parametrave biokimikë të analizuar në
mostrat e serumit të punëtorëve të KPTHN-së në Ballsh (N=1206)
Parametrat
biokimikë
SGPT
SGOT
BILT
CHOL
CREA
GLU
HDL
LDL
PHOS
CHOL/HDL
LDL/HDL
TRIG
UREA
VLDL
TL
Varianca
CV %

Faktori 1

Faktori 2

Faktori 3

Faktori 4

Faktori 5

0.04
0.03
-0.14
0.98
-0.05
0.06
0.30
0.94
0.98
0.04
0.01
0.18
0.04
0.16
0.66
3.41
0.23

-0.08
-0.04
0.18
-0.16
0.04
-0.23
0.60
0.06
-0.15
-0.03
-0.11
-0.96
-0.03
-0.95
-0.74
2.91
0.19

0.84
0.84
0.20
0.02
0.13
-0.01
-0.09
0.02
0.03
-0.02
-0.01
0.04
-0.06
0.03
0.04
1.48
0.10

-0.02
0.03
0.15
-0.04
-0.12
-0.23
0.28
-0.09
0.05
-0.68
-0.78
0.08
0.28
-0.12
0.03
1.36
0.09

-0.11
0.08
-0.43
0.01
0.75
-0.34
-0.08
0.03
0.02
0.05
-0.07
-0.01
0.40
-0.03
0
1.07
0.07

Nga rezultatet e analizës faktoriale, pesë janë faktorë kryesorë që grupojnë parametrat
biokimikë për popullatën e marrë në studim (Tabela 6.3). Faktori 1 është faktori më i
fuqishëm që përfaqëson 23% të totalit të variancës dhe përshkruan ngarkesën e lartë
pozitive të CHOL, LDL, PHOS dhe TL, respektivisht 0.98, 0.94, 0.98 dhe 0.66.
Ngarkesat e larta të këtyre parametrave biokimikë tregojnë që këto parametra janë
kontribuesit kryesorë për shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare për popullatën e
marrë në studim. Interes ka prezantuar Faktori 2, i cili është faktori i dytë më i fortë që
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përfaqëson 19% të totalit të variancës dhe ka grupuar HDL (r2=0.60), TRIG (r2=-0.96),
VLDL(r2=-0.95) dhe TL (r2 =-0.74). Vihet re përpjesëtimi i zhdrejtë që ekziston midis
HDL-së dhe tre parametrave të tjerë (TRIG, VLDL dhe TL). Këto rezultate tregojnë
përputhshmëri me vlerat teorike, sa më i lartë niveli i HDL-së aq më i ulët do të jetë
nivelit i TRIG-ve dhe VLDL-së në serum. Faktori 3 përbën 10% të totalit të variancës
dhe është i lidhur me ngarkesat e larta të SGOT dhe SGPT (r2= 0.84). Të dy këto
parametra biokimikë janë të lidhur ngushtë me funksionimin e mëlçisë. Faktori 4 me
kontributin prej 9% të totalit të variancës, i cili përshkruan ngarkesën e lartë negative
për dy raportet kryesore të profilit lipidik CHOL/HDL (r2= -0.68) dhe LDL/HDL (r2=0.78), të cilët shpesh herë përdoren edhe për të diagnostikuar prirjen për zhvillimin e
sëmundjeve kardiovaskulare. Faktorin 5, i cili është faktori me peshën më të ulët në
totalin e variancës (7%), i lidhur me ngarkesë të lartë për CREA (r2= 0.75) dhe ngarkesë
mesatare për BILT (r2= -0.43), të cilët shfaqin aktivitet të zhdrejtë ndaj njeri tjetrit për
këtë popullatë.
Nga vëzhgimi i kujdesshëm i rezultateve të analizës faktoriale vihet re se kondensimi i
të dhënave në një grup më të vogël është bërë kryesisht sipas natyrës dhe veprimtarisë
që bioindikatorët e studiuar paraqesin në organizmin e njeriut. Interpretimi i plotë i
origjinës së faktorëve është përshkruar në paragrafin 6.2.2.2 pasi është kryer edhe
analiza faktoriale në varësi të gjinisë.
6.2.2 Studimi i parametrave biokimikë sipas gjinisë
Përpunimi statistikor i parametrave biokimikë sipas gjinisë për punëtorët e rafinerisë u
krye gjithashtu nëpërmjet Statistikës Deskriptive. Rezultatet e marra jepen në Tabelën
6.4 për meshkujt dhe në Tabelën 6.5 për femrat e KPTHN-së.
Tabela 6.4 Përmbledhje e përpunimit statistikor për përqendrimin (mg dL-1) e
parametrave biokimikë në serumin e punëtorëve meshkuj të KPTHN-së (N= 932).
Variablat

Mes. ±SD

SGPT
26.2±16.2
SGOT
31.1±18
BILT
0.6±0.3
CHOL
218.5±43.1
CREA
1.0±2.3
GLU
94.6±38.9
HDL
41.8±10.4
LDL
132.2±34.7
PHOS
233.4±43.2
CHOL/HDL
5.5±1.6
LDL/HDL
3.3±1.0
TRIG
175.2±131.8
UREA
34.5±8.6
VLDL
35.0±26.2
TL
733.5±188.5
a
Mediana; bKoeficienti i variancës

Med.a
22.1
25.2
0.5
217.0
0.9
84.8
40.5
130.0
232.0
5.3
3.2
142.0
33.9
28.0
702.2

CVb%
62
58
53
20
238
41
25
26
19
29
32
75
25
75
26

Min.

Max.

Skewness

Kurtosis

2.8
10.1
0.0
94.0
0.5
7.3
14.5
13.1
109.0
1.6
0.3
26.0
3.5
5.0
331.7

213.5
194.0
2.4
384.0
71.0
378.6
96.9
282.0
399.0
17.6
7.2
1973.0
84.7
395.0
2616.4

4.1
2.8
2.0
0.5
30.4
3.5
0.9
0.4
0.4
1.2
0.5
5.2
0.5
5.3
2.5

30.3
12.4
6.3
0.5
924.8
14.7
2.2
0.9
0.5
4.6
0.4
50.0
2.3
51.6
15.4

Nga leximi i Tabelës 6.4 vihet re që parametrat CREA, TRIG, dhe VLDL kanë
koeficient të lartë variacioni (CV%≥75) dhe vlera të larta për parametrat statistikor
Skewness (>0) dhe Kurtosis (>3), si rrjedhojë numri i faktorëve që ndikojnë në modelin
e shpërndarjes së këtyre parametrave për grupin e meshkujve të rafinerisë është i
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papërcaktuar (gjenetik, mjedisor, dieta ushqimore, gjinia, mosha, profesioni etj.).
Meshkujt e rafinerisë kanë treguar për CREA, TRIG dhe VLDL sjellje të ngjashme si
e gjithë popullata target, ndërsa për raportet CHOL/HDL dhe LDL/HDL përpunimi
statistikor tregoi sjellje të ndryshme krahasuar me popullatën në tërësi, rrjedhimisht
mendohet se gjinia është një faktorët që ndikon në ndryshueshmërinë e tyre. Parametrat
SGPT, SGOT, BILT, GLU dhe TL shfaqin koeficient variacioni të ulët (CV%<75),
Skewness (>0) dhe Kurtosis (>3), në mënyrë identike si e gjithë popullata, duke
konfirmuar në këtë mënyrë se këto parametra janë të paprekshëm nga faktori gjini.
Testimi i probabilitetit për shpërndarjen normale rezultoi negativ për të gjithë
parametrat (P<0.005), ndërsa shpërndarjes lognormale për meshkujt e rafinerisë i
bindeshin parametrat CHOL (P=0.069), HDL (P=0.140), PHOS (P=0.136) dhe raporti
CHOL/HDL (P=0.056), kurse parametrat e tjerë nuk i binden kësaj shpërndarjeje
(P<0.005). Vihet re se HDL, PHOS dhe raporti CHOL/HDL i binden shpërndarjes
lognormale vetëm për gjininë mashkullore të punëtorëve të rafinerisë.
Tabela 6.5 Përmbledhje e përpunimit statistikor për përqendrimin (mg dL-1) e
parametrave biokimikë në serumin e punëtorëve femra të KPTHN-së (N=274).
Variablat

Mes. ±SD

SGPT
20.5±12.6
SGOT
27.8±16.1
BILT
0.5±0.2
CHOL
221.8±41.5
CREA
1.3±6.5
GLU
92.7±40.4
HDL
48.0±10.6
LDL
131.6±34
PHOS
236.1±43
CHOL/HDL
7.4±31.3
LDL/HDL
3.7±13.8
TRIG
135.0±75
UREA
30.5±7.7
VLDL
27.9±19.1
TL
700.7±139.4
a
Mediana;bKoeficienti i variancës

Med.a

CVb%

Min.

Max.

Skewness

Kurtosis

17.7
21.0
0.4
215.5
0.7
83.7
46.4
129.2
230.5
4.6
2.7
124.0
29.9
25.0
688.2

62
58
50
19
509
44
22
26
18
425
377
56
25
69
20

7.0
12.2
0.1
111.0
0.4
55.9
0.7
36.0
45.5
1.9
0.6
4.7
2.7
7.0
351.3

106.3
103.4
2.0
360.0
85.0
379.9
79.6
255.9
375.0
501.0
230.0
789.0
57.0
225.0
1570.9

3.5
2.0
2.5
0.5
11.9
4.3
0.0
0.5
0.1
14.7
16.4
3.8
0.6
5.9
1.5

17.9
3.7
10.2
0.1
142.2
21.3
1.0
0.3
1.2
229.3
271.3
26.5
1.4
50.6
6.3

Statistika Deskriptive për 274 femrat e rafinerisë së naftës, ilustruar nëpërmjet Tabelës
6.5, ka treguar se parametrat biokimikë si: CREA, raporti CHOL/HDL dhe raporti
LDL/HDL shfaqin vlera të larta për parametrat statistikorë: CV%>75, Skewness (>0)
dhe Kurtosis (>3), ku konfirmohet se ndryshueshmëria e këtyre parametrave ndikohet
nga disa faktorë. Duke krahasuar rezultatet e Tabelës 6.5 me ato të Tabelës 6.1 dhe 6.2,
vihet re se raportet CHOL/HDL dhe LDL/HDL nuk janë vëzhguar për grupin e
meshkujve, kjo situatë tregon se një ndër faktorët kryesorë që ndikon në
ndryshueshmërinë e këtyre raporteve është gjinia femërore për popullatën e marrë në
studim. Parametrat e mëlçisë (SGPT, SGOT dhe BILT), GLU, TRIG dhe VLDL kanë
raportuar koeficient variacioni të ulët (CV%<75), Skewness (>0) dhe Kurtosis (>3),
njëlloj si ka prezantuar edhe popullata në tërësi, duke konfirmuar në këtë mënyrë se
këto parametra nuk ndikohen nga faktori gjini. Një situatë të kundërt vëzhgojmë për
TRIG dhe VLDL, të cilat kanë treguar ndikimin e tyre nga gjinia e popullsisë, sidomos
për meshkujt.
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Në Figurat 6.4 dhe 6.5 janë ilustruar grafikisht shpërndarja e parametrave biokimikë
përkatësisht për meshkujt dhe femrat e rafinerisë së naftës në Ballsh. Vlerat normale të
lejuara në serum janë paraqitur gjithashtu për çdo parametër.
10000.00
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Mediana
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Maksimumi

Vlera Normale

1000.00
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1.00
0.10
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Figura 6.4 Diagrami box-plot i shpërndarjes së secilit parametër biokimik në serumin
e punëtorëve meshkuj të rafinerisë së naftës në Ballsh si dhe vlerat normale të lejuara
të këtyre parametrave (mg dL-1).
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Figura 6.5 Diagrami box-plot i shpërndarjes së secilit parametër biokimik në serumin
e punëtorëve femra të rafinerisë së naftës në Ballsh si dhe vlerat normale të lejuara të
këtyre parametrave (mg dL-1).
Vihet re se trendi i shpërndarjes i parametrave biokimikë për 937 punëtorët meshkuj të
rafinerisë, në bazë të medianave të tyre në rritje ndjek tendencën: BILT < CREA <
LDL/HDL < CHOL/HDL <SGPT < SGOT < VLDL < UREA < HDL <GLU < LDL <
TRIG < CHOL< PHOS. Ndërsa profili i shpërndarjes për 274 punëtoret femra është si
vijon: BILT < CREA < LDL/HDL < CHOL/HDL < SGPT < SGOT < VLDL < UREA
< HDL < GLU < TRIG < LDL < CHOL < PHOS. Vihet re se trendet e shpërndarjes
për të dyja gjinitë janë pothuajse identike më shpërndarjen teorike. Nga Figurat 6.4 dhe
6.5 dallohet qartësisht se parametrat LDL/HDL, CHOL/HDL, VLDL, LDL, TRIG dhe
CHOL kanë treguar vlera më të larta se norma maksimale e lejuar për më shumë se
50% e popullatave. Bie në sy se bioindikatorët me vlera mbi normë u përkasin
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parametrave të cilët tregojnë prirjen për shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare apo
bllokim të arterieve. Të dyja grupet e kontrollit gjithashtu treguan vlera mbi normën
maksimale të lejuar për raportin LDL/HDL, ku kjo vlerë konsistoi 56% për meshkujt
(maks:7.20 mg dL-1) dhe 34% për femrat (maks:230 mg dL-1); raporti CHOL/HDL për
74% të meshkujve (maks:17.60 mg dL-1) dhe 56% të femrave (maks:501 mg dL-1);
VLDL për 45% të meshkujve (maks:395 mg dL-1) dhe 29% të femrave (maks:225 mg
dL-1); LDL-ja për 50% të meshkujve (maks:282 mg dL-1) dhe 49% të femrave
(maks:255.90 mg dL-1); TRIG për 46% të meshkujve (maks:1973 mg dL-1) dhe 29% të
femrave (maks:789 mg dL-1); dhe CHOL në 65% të meshkujve (maks:384 mg dL-1)
dhe 67% të femrave (maks:360 mg dL-1).
Nga rezultatet e përftuara është evidentuar fakti se, për të dyja klasat e marra në studim,
bioindikatorët me prirjen për të shfaqur rritje mbi normat maksimale të lejuara janë
bioindikatorët përcaktues për sëmundjet e zemrës. Ku shihet se grupi i punëtorëve
meshkuj ka treguar për të gjitha parametrat tendencë më të lartë për rritje krahasuar me
grupin e punëtoreve femra. Kjo prirje e theksuar për tu prekur të dyja popullatat e
studiuara nga sëmundjet e zemrës tregon se gjinia nuk është faktor përcaktues për këto
sëmundje dhe mendohet se shkaku kryesor është ekspozimi i tyre në ambientet e punës
ndaj ndotësve lipofilikë (sidomos PAH-ve të cilat janë ndotësit kryesorë të mjedisit nga
industritë e naftës), gjetje e cila ka përputhshmëri edhe me punime të tjera shkencore
(Zeliger, 2013; Burstyn et al., 2005; Clark et al., 2012). Parametrat e tjerë biokimikë të
papërmendur më sipër shfaqin një sjellje normale për popullatën e marrë në studim.
6.2.2.1 Analiza e korrelacionit
Rezultatet e përftuara për grupin e punëtorëve meshkuj dhe punëtoreve femra iu
nënshtruan përpunimit statistikor duke testuar korrelimin Pearson. Rezultatet e
koeficienteve të korrelacionit Pearson (r) dhe vlerat e nivelit të sinjifikancës (p)
ndërmjet elementëve biokimikë për meshkujt dhe femrat janë paraqitur respektivisht në
Tabelën S1 dhe Tabelën S2, Aneksin III.
Nga leximi i rezultateve të Tabelës S1, Aneksi III, del në pah korrelimi shumë i mirë
për grupin e meshkujve, për parametrat biokimikë të studiuar si vijon: CHOL - PHOS
(r2=0.99); TRIG - VLDL (r2=0.99); CHOL - LDL (r2=0.91); CHOL/HDL - LDL/HDL
(r2=0.88); TRIG - TL (r2=0.87); si edhe VLDL - TL (r2=0.87).
Siç shihet (Tabela S1,Aneksi III), koeficient të lartë sinjifikativ korrelacioni (0.65 ≤ r2
≤ 1, P<0.001) kanë treguar 13 çifte parametrash biokimikë, të cilët i përkasin të gjithë
serisë së lipideve në serum; 6 çifte parametrash paraqesin korrelacion të moderuar dhe
sinjifikativ (0.45 ≤ r2 ≤ 0.65, P<0.001) ndërsa pjesa tjetër e çifteve nuk kanë shfaqur
korrelacion midis tyre (r2 ≤ 0.45). Nga krahasimi i rezultateve të përftuara për grupin e
meshkujve me rezultatet e popullatës në tërësi (paragrafi 6.2.1.2), vihet re se numri i
çifteve qe korrelojnë për meshkujt është më i lartë, fakt që tregon se gjinia është një
ndër faktorët kryesorë që ndikon në modelin e shpërndarjes të këtyre parametrave në
organizmin e njeriut.
Për grupin e femrave (Tabela S2, Aneksi III), parametrat biokimikë që kanë treguar
korrelim shumë të mirë midis tyre janë: CHOL - PHOS (r2=0.97); CHOL - LDL
(r2=0.93); LDL - PHOS (r2=0.92); CHOL - TL (r2=0.87); si edhe PHOS - TL (r2=0.85).
Edhe për këtë target grup vihet re se parametrat që kryesisht korrelojnë mirë, i përkasin
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familjes së lipideve në serum, por çiftet e korrelueshme janë të ndryshëm (përveç 2
çifteve) nga çiftet që kanë prezantuar korrelim për grupin e meshkujve.
Nga Tabela S2, Aneksi III, vihet re se 9 çifte parametrash biokimikë paraqesin
koeficient të lartë dhe sinjifikativ korrelacioni (0.65 ≤ r2 ≤ 1, P<0.001); 3 çifte
parametrash paraqesin korrelacion të moderuar dhe sinjifikativ (0.45 ≤ r2 ≤ 0.65,
P<0.001) ndërsa pjesa tjetër e çifteve nuk kanë shfaqur korrelacion midis tyre (r2 ≤
0.45).
Për të prezantuar një tablo më të qartë për korrelacionin midis çifteve të parametrave
biokimikë për punëtorët meshkuj dhe femra të rafinerisë së naftës në Ballsh, në Figurën
6.6 kemi prezantuar grafikët e regreseve lineare të tyre.
Punëtorët meshkuj (N=932)

Punëtoret femra (N=274)

(a)

(f)

(b)

(g)

(c)

(h)
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(d)

(i)

(e)
(j)
Figura 6.6 Regresi linear për çiftet e parametrave biokimikë me koefiçient regresi të
lartë për punëtorët e rafinerisë, meshkujt (majtas) dhe femrat (djathtas); për meshkujt:
(a) CHOL-PHOS, (b) CHOL-LDL, (c) TRIG-VLDL, (d) raportet CHOL/HDLLDL/HDL, (e) TRIG -TL; për femrat: (f) CHOL – PHOS, (g) CHOL-LDL, (h) LDLPHOS, (i) CHOL-TL dhe (j) PHOS-TL.
Siç shihet nga Figura 6.6, për meshkujt çiftet e parametrave që shfaqin regres linear
pothuajse ideal për të dyja grupet e studimit janë CHOL-PHOS dhe TRIG-VLDL.
Devijim nga regresi linear për CHOL-PHOS dhe TRIG-VLDL ka treguar vetëm një
rast i izoluar, i cili konsiderohet “outliers” , si rrjedhoj përjashtimi i kësaj vlere nuk do
të ndikonte në rezultatin final. Gjithashtu, regres linear të fortë (r2>80) ka prezantuar
edhe çifti CHOL-LDL për të dyja grupet e kontrollit, i cili pasqyron një situatë të
ngjashme kur u hetua analiza e korrelacionit për të gjithë punëtorët e rafinerisë së naftës
në Ballsh (paragrafi 6.2.1.2). Devijimi nga regresi linear për çiftin CHOL-LDL kanë
treguar 3% e punëtorëve meshkuj dhe 1% e punëtorëve femra. 2% e punëtorëve
meshkuj kanë treguar devijim nga regresi linear për çiftet CHOL/HDL-LDL/HDL dhe
TRIG-TL. Ndërsa, vlera të konsideruara si “outliers” nga regresi linear ka patur
gjithashtu për çiftet LDL-PHOS, CHOL-TL dhe PHOS-TL për grupin e femrave. Për
çiftet e mësipërme për shkak të regresit të fuqishëm që raportojnë midis tyre, mjafton
të analizohet njëri nga parametrat dhe tjetri mund të llogaritet nëpërmjet ekuacionit të
regresit, për grupet tona të studimit.
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6.2.2.2 Analiza faktoriale
Rezultatet për grupet e studimit ju nënshtruan përpunimit statistikor të analizës
faktoriale, përmbledhja e të cilave është paraqitur në Tabelën S3 dhe Tabelën S4,
Aneksi III, respektivisht për meshkujt dhe femrat e rafinerisë së naftës në Ballsh.
Për popullatën e meshkujve janë vëzhguar 6 faktorë që ndikojnë në grupimin e
parametrave biokimikë, ndërsa për popullatën e femrave ndikojnë 5 faktorë. Sipas
Tabelës S3, Aneksi III, për grupin e meshkujve Faktori 1 është faktori me kontribut
më të lartë, i cili përfaqëson 24.5% të totalit të variancës ku përshkruan ngarkesën e
lartë pozitive për CHOL, LDL dhe PHOS (r2>95) dhe ngarkesën e moderuar për
raportin LDL/HDL dhe TL (r2<60). Të gjitha parametrat e grupuar në këtë faktor janë
përbërës kryesorë të fraksionit lipidik në trupin e njeriut si dhe indikator të drejtpërdrejt
të rrezikut për sëmundje kardiovaskulare. Faktori 2 përbën 20.7% të totalit të variancës
i cili paraqitet me ngarkesë të lartë nga TRIG (r2=-0.97), VLDL (r2=-0.97), TL (r2=0.82) dhe të moderuar nga raportin CHOL/HDL (r2=-0.54). Për këto parametra duket
qartë tendenca e ngjashme e sjelljes së tyre në organizmin e punëtorëve. Faktori 3
përfaqëson 14.4% të totalit të variancës dhe përshkruhet kryesisht nga ngarkesa e lartë
e HDL (r2=-0.91) si edhe raportet CHOL/HDL (r2=0.71) dhe LDL/HDL (r2:0.78). Ku
këto të fundit janë në përpjesëtim të zhdrejtë me HDL-në, fakt i cili rakordon edhe me
të dhënat teorike. Pra kuptohet se edhe ky faktor grupimin e parametrave e ka realizuar
kryesisht sipas funksionit që këto parametra kanë në organizëm. Faktorin 4 përbën
9.8% të variancës totale dhe ka grupuar së bashku me ngarkesë të lartë negative
transaminazat e mëlçisë SGOT dhe SGPT (r2>-0.80), njëlloj si faktori 3 kur u krye
analiza faktoriale për të gjithë popullatën. Faktori 5 me peshë totale 7% në variancë
prezanton një ngarkesë të lartë negative për UREA (r2=-0.83) dhe ngarkesë të moderuar
pozitive për GLU (r2=0.54). Vihet re se këto parametra për punëtorët meshkuj të
rafinerisë korrelojnë në përpjesëtim të zhdrejtë me njëri tjetrin. Për Faktorin 6 shihet
nga Tabela S3 në Aneksin III se përfaqësohet nga 6.9% e totalit të variancës, ku
përbëhet nga ngarkesa e lartë negative e CREA (r2=-0.89) dhe ngarkesa e moderuar
pozitive e BILT (r2=0.45). Ky faktor është i ngjashëm me faktorin 5 që u gjet nga
analiza e gjithë popullatës.
Nga Tabela S4, Aneksi III, analiza faktoriale për punëtoret femra të rafinerisë ka
grupuar në Faktorin 1 me ngarkesë të lartë pozitive për CHOL, LDL, PHOS dhe TL
(përkatësisht me r2: 0.98, 0.94, 0.98 dhe 0.85), është faktori më i fuqishëm që
përfaqëson 25.5% të totalit të variancës. Ky faktor ka ngjashmëri të lartë me Faktorin
1 për të gjithë punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh. Ndërsa, Faktori 2 i cili është
faktori i dytë më i fortë për nga rëndësia, përbën 16.1% të totalit të variancës. Ky faktor
përfaqësohet nga ngarkesa e lartë negative e TRIG (r2=-0.84), VLDL (r2=-0.84) dhe
ngarkesa e moderuar e TL (r2=-0.48). TRIG dhe VLDL gjithmonë kanë korrelim shumë
të mirë midis tyre, siç është evidentuar edhe nga përpunimet statistikore të mëparshme.
Faktori 3 përfaqëson 11.1% të totalit të variancës dhe është faktori që ka përmbledhur
më shumë parametra dhe me ndryshueshmëri më të lartë për grupin e femrave, si: GLU
(r2=-0.40), CHOL/HDL (r2=-0.49), LDL/HDL (r2=-0.81), TRIG (r2=-0.81), UREA
(r2=0.55) dhe VLDL (r2=-0.40). Për shkak të larmisë së grupimit si edhe korrelacionit
të ulët, vështirësohet së tepërmi përcaktimi i faktorit që ndikon në këtë grupim. Vihet
re gjithashtu se UREA është në përpjesëtim të zhdrejtë me të gjithë parametrat e tjerë
pjesëmarrës në grupim. Faktori 4 me kontribut 11.1% të totalit të variancës
përfaqësohet nga SGOT dhe SGPT me ngarkesë të lartë (r2>0.75). Së fundmi, Faktori
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5 përfaqëson 7.5% të totalit të variancë dhe përshkruhet nga ngarkesa e lartë pozitive e
CREA (r2=0.84) dhe ngarkesa e moderuar negative e BILT (r2=-0.40).
Tashmë që tabloja është e plotë, ne mund të argumentojmë për origjinën e faktorëve
për të trea rastet e shqyrtuara. Është evidente se për të gjitha rastet Faktori 1 dhe 2 kanë
prezantuar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nuk ndikohen nga gjinia e
popullatës. Faktori 3 tek analiza e gjithë popullatës, Faktori 4 tek meshkujt dhe Faktori
3 tek femrat i atributohet aktivitetit të enzimave të mëlçisë në organizëm. Për Faktorin
4 tek e gjithë popullata mund të gjykohet se gjinia është faktori që ndikon në
ndryshueshmërin e raporteve CHOL/HDL dhe LDL/HDL, duke marrë në shqyrtim
edhe Tabelën S3 dhe S4 në Aneksin III. Faktori 5 (tek e gjithë popullata), Faktori 6 (tek
meshkujt) dhe Faktori 5 (tek femrat), të cilët janë edhe faktorët me peshën më të vogël,
kanë grupuar në përpjestim të zhdrejtë BILT dhe CREA. Për këta faktorë është e
vështirë të gjendet origjina e tyre për shkak të kompleksitetit të sjelljes së tyre në
organizëm dhe natyrës së ndryshme. Në përgjithësi vihet re se klasifikimi faktorial është
bërë kryesisht sipas aktivitetit që bioindikatorët e studiuar kanë në organizmin e njeriut.
6.2.3 Shqyrtimi për sëmundje kardiovaskulare tek punëtorët e KPTHN-së
Në literaturën shkencore shpeshherë është raportuar ndërlidhja e ngushtë që ekziston
midis ekspozimit kimik mjedisor dhe sëmundjeve kardiovaskulare (Monica Lind et al.
2012; Lind and Lind, 2012; Costello et al., 2013). Veçanërisht për ndotësit organikë
lipofilik siç janë PAH-et që emetohen kryesisht nga industria petrokimike.
Në këtë studim është propozuar se për shkak të ekspozimit të lartë të punëtorëve të
rafinerisë së naftës në Ballsh ndaj ndotësve lipofilik, të cilët ndonëse ndryshojnë
gjerësisht nga ana strukturore, toksikologjike dhe reaktiviteti kimik, ata mund të jenë
përgjegjës për zhvillimin në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare
Grupi i punëtorëve që kemi shqyrtuar në këtë seksion janë meshkujt (N=932) të moshës
nga 19 deri në 69 vjeç, me qenë se përbëjnë përqindjen më të lartë të popullatës por
edhe sepse janë ata që janë më shumë të ekspozuar për shkak të pozicioneve të tyre të
punës në industri. Grupin e kontrollit e ndamë në tre nëngrupe kryesore, si vijon: 19 –
39 vjeç, 40 – 55 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
Përmbledhja e përpunimit statistikor të bioindikatorëve që lidhen me sëmundjet
kardiovaskulare (CHOL, LDL, HDL, TRIG, PHOS dhe TL në serum) tek punëtorët të
rafinerisë së naftës në Ballsh, janë paraqitur në Tabelën 6.6, Tabelën 6.7 dhe Tabelën
6.8. Çdo tabelë ka raportuar vlerat mesatare, vlerat e lejuara në organizëm (normat) dhe
vlerat e sinjifikancës (p) nga krahasimi i grupmoshave të marra në shqyrtim.
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Tabela 6.6 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e lipideve në serumin e
punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat: 19 - 39 vjeç dhe 40 – 55 vjeç.
Parametrat
biokimikë
CHOL
HDL
LDL
TRIG
PHOS
TL*

19 - 39 vjeç
(N=118)
Mes. ±SD
(mg dL-1)
207 ± 48
40 ± 10
124 ± 38
167 ± 117
222 ± 48
699 ± 197

40 - 55 vjeç
(N=482)
Mes. ±SD
(mg dL-1)
218 ± 42
41 ± 10
132 ± 34
184 ± 140
233 ± 42
742 ± 191

P-value
(2-tailled)

Normat e lejuara
(mg dL-1)

0.016
0.259
0.058
0.183
0.016
0.032

< 200
> 40
< 130
< 150
125 – 248
-

Tabela 6.7 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e lipideve në serumin e
punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat: 40 - 55 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
Parametrat
biokimikë
CHOL
HDL
LDL
TRIG
PHOS
TL

40 - 55 vjeç
(N=482)
Mes. ±SD
(mg dL-1)

56 - 69 vjeç
(N=332)
Mes. ±SD
(mg dL-1)

P-value
(2-tailled)

Normat e lejuara
(mg dL-1)

218 ± 42
41 ± 10
132 ± 34
184 ± 140
233 ± 42
742 ± 191

224 ± 43
43 ± 10
137 ± 34
162 ± 121
238 ± 43
733 ± 929

0.097
0.259
0.000
0.025
0.001
0.486

< 200
> 40
< 130
< 150
125 – 248
-

Tabela 6.8 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e lipideve në serumin e
punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat: 19 - 39 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.

Parametrat
biokimikë

40 - 55 vjeç
(N=118)

56 - 69 vjeç
(N=332)

Mes. ±SD
(mg dL-1)
207 ± 48
40 ± 10
124 ± 38
167 ± 117
222 ± 48
699 ± 197

Mes. ±SD
(mg dL-1)
224 ± 43
43 ± 10
137 ± 34
162 ± 121
238 ± 43
733 ± 929

CHOL
HDL
LDL
TRIG
PHOS
TL

P-value
(2-tailled)

Normat e lejuara
(mg dL-1)

0.001
0.008
0.003
0.703
0.124
0.115

< 200
> 40
< 130
< 150
125 – 248
nd

* Lipidet totale në serum janë llogaritur sipas Ekuacioni 1.

Nga Tabela 6.6, vihet re se nivelet mesatare të bioindikatorëve kardiovaskularë
rezultuan më të larta se normat e lejuara në të gjitha rastet për grupmoshën 40 – 55 vjeç
krahasuar me grupmoshën 19 -39 vjeç. Rritja rezultoi sinjifikative për CHOL, PHOS
dhe TL në serum (P < 0.05) dhe jo sinjifikative për HDL-në, LDL-në dhe TRIG (P >
0.05). Këto të dhëna janë një demonstrim i qartë i faktit se grupmosha 40 – 55 vjeç janë
më të prirura për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Për më tepër, ka studime që
ndërlidhin TL në serum me përqendrimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm
(Khurshid et al., 2008). Fakti se TL ka demonstruar vlerë sinjifikative më të lartë për
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grupmoshën 40 - 55 vjeç, na shtyn të gjykojmë se koha më e gjatë e punësimit (si
rrjedhojë dhe e ekspozimit në ambientet e rafinerisë) është një faktor që ndikon në
rritjen e këtij parametri, përveç moshës dhe gjenetikës që janë gjithashtu faktorë të
rëndësishëm.
Nga leximi i rezultateve të përftuara në Tabelën 6.7, u pa se grupmosha 56 – 69 vjeç
paraqet vlera më të larta sinjifikative (P < 0.01) për parametrat LDL dhe PHOS, kur
krahasohet më grupmoshën 40 -55 vjeç. Kjo mund të lidhet me predispozicionin e kësaj
grupmoshe për të zhvilluar sëmundje të zemrës. Në kontrast, rezultatet për CHOL (218
± 42 mg dL-1 vs. 274 ± 43 mg dL-1, P > 0.01) dhe HDL (41 ± 10 mg dL-1 vs. 43 ± 10
mg dL-1, P > 0.05) nuk rezultuan sinjifikativisht më të larta për grupmoshën 56 - 69
vjeç. Ndërkohë, rezultatet për TRIG (184 ± 140 mg dL-1 vs. 162 ± 121 mg dL-1, P >
0.01) dhe TL në serum (742 ± 191 mg dL-1 vs. 733 ± 929 mg dL-1, P > 0.05) nuk
rezultuan sinjifikativisht më të ulëta për grupmoshën 56 – 69 vjeç krahasuar me
grupmoshën 40 -55 vjeç. Rezultatet e përftuara nuk tregojnë ndonjë ndryshim
sinjifikativ të rëndësishëm midis dy grupmoshave të studiuara, edhe pse grupi me
moshën më të madhe ka qenë i ekspozuar ndaj ndotësve organikë të emetuar nga
rafineria për një kohë më të gjatë. Si rrjedhojë, nuk mund të konkludohet se cila prej
këtyre grupmoshave është më e prirur për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare.
Nga krahasimi i dy grupmoshave të prezantuara në Tabelën 6.8, demonstrohet
qartësisht se CHOL, HDL dhe LDL janë sinjifikativisht më të larta për grupmoshën 56
– 69 vjeç sesa për grupmoshën 19 - 36 vjeç (P < 0.01). Meqë këto parametra janë më të
rëndësishmit në identifikimin e sëmundjeve të zemrës tek njeriu, mund të konkludohet
se grupmosha 56 – 69 vjeç është më rrezikuara ndaj këtyre sëmundjeve. Ndërkohë, për
TRIG, PHOS dhe TL nuk janë vërejtur ndryshime sinjifikative midis grupmoshave 56
– 69 vjeç krahasuar me grupmoshën 19 - 36 vjeç (P > 0.05).
Në vazhdim të këtij studimi do të ilustrojmë grafikisht përqindjen e biomarkuesve
kryesorë të sëmundjeve të zemrës mbi vlerat maksimale të lejuara në organizmin e
njeriut për meshkujt e rafinerisë së naftës në Ballsh.
Prezantimi grafik i të dhënave për përqindjen e punëtorëve meshkuj të rafinerisë me
vlera të CHOL mbi vlerën normale të lejuar (<200 mg dL-1) për të tre grupmoshat e
kontrollit: 19 – 39 vjeç, 40 -55 vjeç dhe 56 -69 vjeç janë paraqitur në Figurën 6.7.
19 - 39 vjeç

29%

17%
36%

56 - 69 vjeç

40 - 55 vjeç

47%

28%
28%

35%

36%

44%

< 200 mg/dL Vlera normale

< 200 mg/dL Vlera normale

> 200 mg/dL Risk i mesëm

> 200 mg/dL Risk i mesëm

> 240 mg/dL Risk i lartë

> 240 mg/dL Risk i lartë

< 200 mg/dL Vlera normale
> 200 mg/dL Risk i mesëm
> 240 mg/dL Risk i lartë

Figura 6.7 Përqindja e punëtorëve meshkuj me vlera të CHOL më të larta sesa vlera
normale e lejuar (< 200 mg dL-1), për tre grupmoshat e kontrollit: 19 – 39 vjeç, 40 –
55 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
Sipas rezultateve të prezantuara në grafikun e mësipërm, 53% e punëtorëve u paraqitën
me vlera më të larta për CHOL se norma maksimale e lejuar për grupmoshën 19 - 39
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vjeç. Prej të cilëve 36 % u raportuan me rrezik mesatar dhe 17% e tyre me rrezik të lartë
për të shfaqur sëmundje kardiovaskulare (infarkt, ishemi, koagulim të gjakut në arteriet
koronare etj.). Grupmosha e meshkujve 40 - 55 vjeç shfaqi një tendencë në rritje të
vlerave për CHOL mbi normën e lejuar, 36% e të cilave tregojnë për një rrezik të
moderuar dhe 29% e tyre për një rrezik të lartë. Vetëm 35% e kësaj grupmoshe duket
se janë të shëndetshëm nga hetimi për sëmundje kardiovaskulare. Përqindja e CHOL
mbi vlerën normale vazhdon te rritet për grupmoshën 56 – 69 vjeç, deri në 72% të
rrezikuar prej sëmundjeve kardiovaskulare (44% shfaqën rrezik mesatar dhe 28% rrezik
të lartë).
Është evident fakti se tre grupmoshat e marra në studim kanë prirje të shfaqin vlera të
CHOL mbi vlerën normale të lejuar, veçanërisht moshat 56 - 69 vjeç. Një faktor që
mund të lidhet me këtë rritje është mosha dhe gjendja shëndetësore e kësaj grupmoshe.
Kurse, rrezikun më të lartë për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare e ka kryesisht
grupmosha 40 -55 vjeç (jo sinjifikativ krahasuar me grupmoshën 56 – 69 vjeç). Kjo
tregon se veç faktorëve natyral (mosha, gjenetika etj.), ekspozimi në ambientin e punës
për kohë më të gjatë ndikon në bioakumulimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm që
emetohen nga rafineria në indet adipoze (Van den Berg et al., 2006), duke rritur
rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Fakti që të tre grupmoshat e marra në studim kanë
tendencë (>50 %) të shfaqin vlera të rritura të CHOL, tregon se mosha nuk është faktori
kryesor që ndikon në rritjen e këtij parametri. Sipas studimeve bashkëkohore një ndër
faktorët e mundshëm përgjegjës për këtë mund të jete faktori mjedisor (StevanovicCarapina et al., 2011; Zeliger, 2013).
Përqindja e punëtorëve meshkuj të KPTHN-së me vlerat të HDL-së në serum nën vlerën
minimale të lejuar grupuar sipas grupmoshave të caktuara, është ilustruar grafikisht në
Figurën 6.8.
Rezultatet tregojnë qartë se
grupmosha 19 - 39 vjeç ka
60%
përqindjen më të lartë të
punëtorëve (55%) me vlera
50%
të HDL-së nën vlerën
40%
normale të lejuar (<40 mg
30%
51%
55%
40%
dL-1), krahasuar me dy
20%
grupmoshat e tjera të marra
10%
në studim. Si rrjedhojë,
0%
mund
të
arrihet
në
19 - 39 Vjeç
40 - 55 Vjeç 56 - 69 Vjeç
përfundimin se punëtorët
Grup mosha
më të rinj në moshë në
rafineri janë edhe më të
prirurit për të zhvilluar Figura 6.8 Përqindja e punëtorëve meshkuj me vlerë
sëmundje të arterosklerozës të HDL-së nën vlerën minimale të lejuar (<40 mg dL1
(bllokimit të venave), me
) për tre grupmoshat e kontrollit: 19 – 39 vjeç, 40 –
qene se ky bioindikator
55 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
është
vlerësues
i
drejtpërdrejt i këtyre sëmundjeve në organizmin e njeriut (Assmann and Gotto, 2004).
Ky fakt konfirmon se mosha nuk është faktori kryesor i sëmundjeve kardiovaskulare
për punëtorët e rafinerisë, por ekspozimi i tyre profesional.
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Vlerësimi i përqindjes së punëtorëve meshkuj për vlerën e LDL-së mbi normën
maksimale të lejuar për të tre grupmoshat është prezantuar në Figurën 6.9.
Sipas
rezultateve
të
përftuara,
57%
e
44%
punëtorëve meshkuj të
31%
32%
29%
24%
moshës 19 - 39 vjeç kanë
21%
12%
shfaqur vlera normale të
LDL-së, ndërkohë 43% e
tyre kanë vlera më të larta
19 - 39 VJEÇ
40 - 55 VJEÇ
56 - 69 VJEÇ
sesa vlera normale (< 130
GRUP MOSHAT
mg dL-1), prej të cilëve
< 130 mg/dL Vlera normale
130-160 mg/dL Rezik i mesëm
31% janë raportuar me një
> 160 mg/dL Rezik I lartë
rrezik mesatar dhe 12%
Figura 6.9 Përqindja e punëtorëve meshkuj me vlera të me rrezik të lartë për t’u
LDL-së mbi vlerën maksimale të lejuar (>130 mg dL-1) prekur nga sëmundjet e
për tre grupmoshat e kontrollit: 19 – 39 vjeç, 40 – 55
zemrës.
Përqindja
e
vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
punëtorëve meshkuj të
cilët kanë vlera të LDL-së më të larta se norma, vjen duke u rritur në grupin e dytë deri
në 50%, prej të cilëve 29% shfaqin një rrezik të moderuar dhe 21% rrezik të lartë.
Ndërkohë, pjesa tjetër e kësaj grupmoshe (50%) konsiderohen të shëndetshëm sipas
këtij bioindikatori kardiovaskular. Për grupmoshën 56 - 69 vjeç është gjetur se
përqindja e punëtorëve me vlerë të LDL-së mbi vlerën normale është 56%, prej të cilëve
32% rezultuan me rrezik mesatar, 24% me rrezik të lartë dhe 44% kishin vlera normale
të LDL-së. Si përfundim, mund të thuhet se grupmosha më e prirur për të zhvilluar
sëmundje të ndryshme kardiopatike, duke u bazuar në bioindikatorin kardiovaskular të
LDL-së për punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh ishte grupmosha nga 56 - 69 vjeç.
57%

50%

Në Figurën 6.10 është paraqitur grafikisht përqindja e punëtorëve për çdo grupmoshë
me vlera të TRIG mbi vlerën normale të lejuar.
Rezultatet e prezantuara në Figurën 6.10, tregojnë se 41% e meshkujve të rafinerisë për
grupmoshën 19 - 39 vjeç kanë vlera me të larta për TRIG sesa vlera maksimale e lejuar
<150 mg/dL Vlera normale
(< 150 mg dL-1), ku 15%
150-200 mg/dL Risk i mesëm
shfaqin rrezik të moderuar
> 200 mg/dL Risk I lartë
dhe 26% rrezik të lartë për
zhvillimin e sëmundjeve të
60%
zemrës. Në grupmoshën 40
59%
58%
50%
50%
– 55 vjeç, përqindja e
40%
30%
individëve me vlerë më të
30%
23%
26%
20%
lartë se norma e lejuar ishte
20%
15%
19%
10%
50%, prej të cilëve 20% u
0%
raportuan me rrezik mesatar
19 - 39 Vjeç
40 - 55 Vjeç
56 - 69 Vjeç
dhe 30% me rrezik të lartë.
Përqindja e vlerave të TRIG
Figura 6.10 Përqindja e punëtorëve meshkuj me vlera
mbi normën e lejuar për
të TRIG në serum mbi vlerën maksimale të lejuar
grupmoshën më të madhe ka
(>150 mg dL-1), për tre grupmoshat e kontrollit: 19 –
pësuar një rënie të lehtë deri
39 vjeç, 40 – 55 vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
në 42% duke e krahasuar me
grupmoshën 40 -55 vjeç. Rrjedhimisht, grupmosha 40 -55 vjeç ka rezultuar me
rrezikshmëri më të lartë sipas vlerës së TRIG.
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6.2.4 Shqyrtimi për sëmundje të heparit dhe veshkave tek punëtorët e KPTHN-së
Ekspozimi i punëtorëve të industrive petrokimike ndaj një numri të madh substancash
të rrezikshme si dhe kushtet e punës vendos jetën e tyre në rrezik të vazhdueshëm. Prej
dekadash, ajri toksik është lidhur me efekte shëndetësore afatshkurtër dhe afatgjatë. Në
efektet afatgjatë përveç sëmundjeve kronike të sistemit respirator (Schwartz, 1991) dhe
sëmundjeve të zemrës (Peters et al., 2001), mund të përfshihen gjithashtu edhe
dëmtimet e mëlçisë dhe të veshkave (Mandal, 2005; Damek-Poprawa and SawickaKapusta, 2003).
Në këtë studim është ngritur hipoteza se ekspozimi afatgjatë i punëtorëve të rafinerisë
së naftës në Ballsh ndaj emetime industriale në mjedis, mund të jetë përgjegjësi kryesor
për dëmtimin e mëlçisë dhe të veshkave. Grupi i kontrollit në këtë paragraf do të
përbëhet nga 1206 punëtorët e KPTHN-së, të klasifikuar sipas gjinisë dhe moshës.
Rezultatet e përpunimit statistikor për biomarkuesit e mëlçisë dhe veshkave për
punëtorët meshkuj të rafinerisë së naftës në Ballsh janë përmbledhur në Tabelën 6.9,
Tabelën 6.10 dhe Tabelën 6.11. Ku janë raportuar vlera mesatare, vlera normale e lejuar
dhe vlera e sinjifikancës (P) për çdo parametër nga krahasimi i grupmoshave të marra
në shqyrtim.
Tabela 6.9 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat: 19 - 39
vjeç dhe 40 – 55 vjeç.
Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA

19 - 39 vjeç
(N=118)

40 - 55 vjeç
(N=482)

Mes. ±SD

Mes. ±SD

31.42 ± 26.61
33.60 ± 19.94
0.61 ± 0.36
0.80 ± 0.16
33.86 ± 9.42

26.76 ± 14.86
30.76 ± 16.18
0.58 ± 10.30
0.88 ± 0.13
34.29 ± 8.23

P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.069
0.1515
0.3978
0.000
0.6523

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg dL-1
0.5 - 1.3 mg dL-1
15 - 50 mg dL-1

Tabela 6.10 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat: 40 - 55
vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA
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40 - 55 vjeç
(N=482)

56 - 69 vjeç
(N=332)

Mes. ±SD

Mes. ±SD

26.76 ± 14.86
30.76 ± 16.18
0.58 ± 10.30
0.88 ± 0.13
34.29 ± 8.23

22.79 ± 11.67
30.86 ± 20.70
0.57 ± 0.29
1.31 ± 2.32
35.30 ± 8.80
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P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.000
0.947
0.585
0.1273
0.1135

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg/dL
0.5 - 1.3 mg/dL
15 - 50 mg/dL
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Tabela 6.11 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtorëve meshkuj të rafinerisë për grupmoshat:19 - 39
vjeç dhe 56 – 69 vjeç.
19 - 36 vjeç
(N=118)

56 - 69 vjeç
(N=332)

Mes. ±SD

Mes. ±SD

31.42 ± 26.61
33.60 ± 19.94
0.61 ± 0.36
0.80 ± 0.16
33.86 ± 9.42

22.79 ± 11.67
30.86 ± 20.70
0.57 ± 0.29
1.31 ± 2.32
35.30 ± 8.80

Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA

P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.001
0.219
0.263
0.0684
0.1583

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg/dL
0.5 - 1.3 mg/dL
15 - 50 mg/dL

Nga Tabela 6.9 vihet re se bioindikatorët e mëlçisë (ALT, AST dhe TBIL) rezultuan në
nivele më të larta, por jo sinjifikative (P>0.05) për grupmoshën 19 - 39 vjeç krahasuar
me meshkujt e grupmoshës 40 - 55 vjeç. Nga ana tjetër, biomarkuesit e veshkave
treguan vlera më të larta për grupmoshën 40 – 55 vjeç. Kjo rritje ishte sinjifikative për
CREA ( P<0.05) dhe jo sinjifikative për UREA (P>0.05). Rezultatet e mësipërme
demonstrojnë se të dyja grupet e kontrollit nuk janë të prirura për të shfaqur sëmundje
të heparit dhe të veshkave, meqenëse vlerat e tyre mesatare përfshihen brenda intervalit
të vlerave normale të lejuara. Por më e predispozuar për të shfaqur dëmtime të veshkave
apo mosfunksionim të tyre është grupmosha 40 – 55 vjeç. Në Tabelën 6.10 vihet re se
ALT-ja ka vlerë sinjifikative më të lartë për punëtorët e grupmoshës 40 - 55 vjeç, kur
krahasohet me grupmoshën 56 -69 vjeç (P<0.05). Ndërsa, rritja e treguar për parametrin
e TBIL (0.58 ± 10.30 U L-1 vs. 0.57 ± 0.29 U L-1, P > 0.05) nuk rezultoi të ishte
sinjifikative. Nga ana tjetër, AST-ja (30.76 ± 16.18 U L-1 vs. 30.86 ± 20.70 U L-1, P >
0.05), paraqiti një rritje të lehtë në grupmoshën 56 -69 vjeç, por kjo rritje nuk ishte
statistikisht sinjifikative. Përderisa të dyja grupmoshat e marra në studim kanë
prezantuar vlera mesatare brenda normave të lejuara, mund të gjykohet se këto grup
popullatash nuk vuajnë nga sëmundje hepatike. Por, meqenëse biomarkeri i ALT-së
rezultoi lehtësisht më i lartë për grupmoshën 40 - 55 vjeç, kjo mund të lidhet me
probabilitetin më të lartë që kjo grupmoshë paraqet për të zhvilluar probleme kronike
të heparit. Ndërsa, bioindikatorët e veshkave (CREA dhe UREA) treguan ndryshime
statistikisht jo sinjifikative midis dy grupmoshave. Nga leximi i Tabelës 6.11 raportohet
se rezultatet për ALT-në (31.42 ± 26.61 vs. 22.79 ± 11.67, P < 0.01) janë sinjifikativisht
më të larta për grupmoshën 19 - 39 vjeç krahasuar me grupmoshën 56 – 69 vjeç. Duket
qartë se grupmosha 19 - 39 vjeç janë më të rrezikuarit për të zhvilluar sëmundje të
heparit, për arsyen se ALT-ja është një enzimë aktiviteti i të cilës preket menjëherë nga
dëmtime të mëlçisë. Ndërkaq AST-ja dhe TBIL nuk shfaqin ndryshime sinjifikative për
këto dy grupmosha. CREA (0.80 ± 0.16 vs. 1.31 ± 2.32, P > 0.05) dhe UREA (33.86 ±
9.42 vs. 35.30 ± 8.80, P > 0.05) nuk treguan vlera të larta sinjifikative për grupmoshën
56 - 69 vjeç krahasuar me grupmoshën 19 - 39 vjeç.
E njëjta mënyrë është ndjekur për vlerësimin e parametrave të mëlçisë dhe veshkave
për 274 punëtoret femra të rafinerisë së naftës në Ballsh. Rezultatet e përpunimit
statistikor janë përmbledhur në Tabelën 6.12, Tabelën 6.13 dhe Tabelën 6.14. Ku për
çdo parametër është prezantuar vlera mesatare, vlera normale e lejuar dhe vlera e
sinjifikancës (P) nga krahasimi i grupmoshave të marra në shqyrtim.
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Tabela 6.12 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtoreve femra të rafinerisë për grupmoshat: 26 - 40 vjeç
dhe 41 – 51 vjeç.
Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA

26 - 40 vjeç
(N=29)
Mes. ±SD
16.63 ± 6.17
23.72 ± 12.77
0.49 ± 0.24
0.77 ± 0.10
34.60± 8.21

41 - 51 vjeç
(N=111)
Mes. ±SD
20.55 ± 15.02
28.44 ± 17.28
0.48 ± 0.21
0.85 ± 0.13
33.40 ± 7.53

P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.034
0.108
0.946
0.002
0.4821

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg/dL
0.5 - 1.3 mg/dL
15 - 50 mg/dL

Tabela 6.13 Përmbledhje e përpunimit statistikor për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtoreve femra të rafinerisë për grupmoshat: 41 - 51 vjeç
dhe 52 – 63 vjeç.
Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA

41 - 51 vjeç
(N=111)
Mes. ±SD
20.55 ± 15.02
28.44 ± 17.28
0.48 ± 0.21
0.85 ± 0.13
33.40 ± 7.53

52 - 63 vjeç
(N=134)
Mes. ±SD
21.51 ± 11.58
27.40 ± 14.41
0.46 ± 0.26
2.14 ± 9.84
33.98 ± 7.54

P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.591
0.623
0.433
0.1490
0.5612

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg/dL
0.5 - 1.3 mg/dL
15 - 50 mg/dL

Tabela 6.14 Rezultatet e Statistikës Deskriptive për nivelet e parametrave të mëlçisë
dhe veshkave në serumin e punëtoreve femra të rafinerisë për grupmoshat 26 - 40 vjeç
dhe 52 – 63 vjeç.
Parametrat
biokimikë
ALT
AST
TBIL
CREA
UREA

26 - 40 vjeç
(N=29)

52 - 63 vjeç
(N=134)

Mes. ±SD

Mes. ±SD

16.63 ± 6.17
23.72 ± 12.77
0.49 ± 0.24
0.77 ± 0.10
34.60 ± 8.21

21.51 ± 11.58
27.40 ± 14.41
0.46 ± 0.26
2.14 ± 9.84
33.98 ± 7.54

P-Value
(2-tailled)

Normat e lejuara

0.002
0.180
0.585
0.1252
0.7119

< 45 U/L
< 37 U/L
0.2 - 1 mg/dL
0.5 - 1.3 mg/dL
15 - 50 mg/dL

Nga Tabela 6.12, vëzhgohet se markuesit e mëlçisë paraqiten me vlera sinjifikativisht
më të ulëta për grupmoshën 26 -40 vjeç, krahasuar me femrat e grupmoshës 41 – 51
vjeç (P<0.05). Vlerat më të ulëta për AST-në dhe TBIL gjithashtu nuk janë sinjifikative
(P>0.05), duke treguar në këtë mënyrë që nuk ekziston tendencë për zhvillim të
sëmundjeve të heparit midis këtyre grupmoshave të studiuara. Për më tepër, asnjë prej
këtyre grupmoshave nuk ka treguar devijim nga intervali i vlerave normale të lejuara.
CREA ka rezultuar me vlerë më të lartë sinjifikative për grupmoshën 41 - 51 vjeç se sa
26 – 40 vjeç (P<0.05). UREA është prezantuar me vlerë më të ulët por jo statistikisht
sinjifikative. Rezultatet e mësipërme nxjerrin në pah faktin se grupmosha e femrave 41
-51 vjeç ka probabilitet më të lartë për të shfaqur keqfunksionim të veshkave.
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Nga rezultatet e prezantuara në Tabelën 6.13 duket qartë se vlerat më të larta për ALT
dhe CREA janë statistikisht jo sinjifikative për femrat e grupmoshës 52 – 63 vjeç, kur
krahasohen me grupmoshën 41 – 51 vjeç (P>0.05). Në të kundërt, rezultatet për ALT,
TBIL dhe UREA treguan vlera më të ulëta me ndryshime jo sinjifikative për
grupmoshën 52 – 63 vjeç krahasuar me grupmoshën 41 -51 vjeç. Si rrjedhojë, nuk ishte
e mundur të përcaktohej se cila prej grupmoshave të studiuara shfaq potencial më të
lartë për tu prekur nga sëmundjet e heparit dhe të veshkave.
Në Tabelën 6.14 vëzhgohet se vlerat e ALT-së (16.63 ± 6.17 U L-1 vs. 21.51 ± 11.58 U
L-1, P < 0.01) janë sinjifikativisht më të larta për grupmoshën 52 – 63 vjeç. Nga ana
tjetër, AST-ja dhe TBIL nuk treguan ndryshime sinjifikative për këto grupmosha. Nga
rezultatet duket qartë se asnjë prej grupmoshave nuk kanë rrezik për të zhvilluar
sëmundje të heparit ose veshkave. Por probabiliteti më i lartë për shfaqjen e
çrregullimeve në funksionimin e mëlçisë janë nga grupmosha 52 - 63 vjeç. Gjithashtu,
bioindikatorët e veshkave (CREA, UREA) nuk kanë ndryshime sinjifikative midis
grupeve të kontrollit të marra në studim.
Në Figurën 6.11 dhe 6.12 janë prezantuar grafikisht përqindjet e punëtorëve me vlera
të ALT-së, AST-së, TBIL, CREA dhe UREA, mbi vlerën normale të lejuar, të matura
në serumin e punëtorëve meshkuj dhe femra të rafinerisë së naftës në Ballsh sipas
grupmoshave përkatëse.
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Figura 6.11 Përqindja e ALT-së, AST-së dhe TBIL me vlerë më të larë se norma e
lejuar në serumin e meshkujve dhe femrave të rafinerisë sipas grupmoshave.
Nga Figura 6.11 shihet se për bioindikatorët e studiuar (ALT, AST dhe TBIL)
grupmoshën e meshkujve 19 -39 vjeç, ka përqindjen më të lartë të individëve me vlera
më të larta se vlera normale e lejuar, përqindja respektive mbi normë është si vijon:
14%, 25% dhe 11%. Si rezultat, grupmosha më e re e meshkujve (19 – 39 vjeç) ka një
rrezik më të lartë për të zhvilluar çrregullime funksionale të heparit. Ndërkohë, për
punëtoret femra të rafinerisë u evidentuan rezultate më të larta se norma e lejuar për
bioindikatorët ALT dhe AST për grupmoshën 52 - 63 vjeç (përkatësisht 4% dhe 20%)
krahasuar me dy grupmoshat e tjera, si pasojë ky grup ka prirje më të lartë për të
zhvilluar sëmundje të heparit. Grupmosha 26 – 40 vjeç ka një rritje të lehtë në
përqindjen e TBIL (7%) kur krahasohet me grupet e tjera, por kjo rritje është e
papërfillshme për tu marrë në konsideratë. Në këndvështrim të përgjithshëm mund të
themi se meshkujt dhe femrat e rafinerisë nuk janë të predispozuar për të prekur nga
sëmundjet hepatotoksike, për shkak se përqindja e individëve me vlera mbi normat e
lejuar për të tria parametrat e studiuar ishte relativisht e ulët (0 – 25%).
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Një paraqitje e ngjashme është bërë edhe për bioindikatorët e veshkave (CREA dhe
UREA) në Figurën 6.13.
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Figura 6.12 Përqindja e CREA dhe UREA me vlerë më të larë se norma e lejuar në
serumin e meshkujve dhe femrave të rafinerisë sipas grupmoshave.
Është i dukshëm fakti se nivelet e CREA dhe UREA janë më të larta (1 – 2 %) sesa
vlera normale e lejuar tek punëtorët meshkuj krahasuar me femrat e rafinerisë së naftës
në Ballsh. Dallohet qartësisht nga grafikët e mësipërm se për të dyja target grupet kemi
një numër të vogël individësh (0 – 7%) me vlera të CREA dhe UREA mbi normat e
lejuara. Përfundimisht mund të themi se popullata e hetuar nuk ka prirje të veçantë për
tu prekur nga dëmtimet e veshkave.
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6.3 Përfundime
Në këtë studim është tentuar për herë të parë të gjendet një lidhje midis ndotësve
organikë të emetuar nga rafineria e naftës në Ballsh dhe shfaqjes së sëmundjeve
kardiovaskulare, keqfunksionimit të mëlçisë dhe veshkave për punëtorët e saj. Për
vlerësimin shëndetësor të 1206 punëtorëve pjesëmarrës në studim u përcaktuan 14
parametra biokimikë, përfundimet e të cilave janë përmbledhur në pikat e më poshtme:
1. Punëtorët e rafinerisë së naftës në Ballsh janë të predispozuar për të shfaqur
sëmundje kardiovaskulare.
2. Parametrat e yndyrnave kanë treguar në pjesën më të madhe të rasteve
korrelacion shumë të mirë midis tyre gjë e cila mund të sjellë shkurtimin e
analizave klinike për këtë popullatë dhe të ulë koston e monitorimit shëndetësor.
3. Klasifikimi faktorial për të dyja gjinitë është bërë kryesisht sipas aktivitetit që
bioindikatorët e studiuar kanë në organizmin e njeriut.
4. Punëtorët meshkuj të rafinerisë të grupmoshës 56–69 vjeç janë më të rrezikuar
për të zhvilluar sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, ndërsa ata të
grupmoshës 19 - 39 vjeç janë më tepër të predispozuar për të shfaqur sëmundjen
e aterosklerozës.
5. Nuk u dallua ndonjë tendencë e veçantë e popullatave të studiuara për zhvillim
të sëmundje hepatotoksike apo keqfunksionim të veshkave.
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REKOMANDIME
Ky studim i kryer në fushën e ndotjes kimike në mjedis dhe ndikimit që ka në shëndetin
e njeriut përbën një hap të rëndësishëm për vlerësimin e rreziku të shëndetit si shkak i
ekspozimit. Rezultatet e marra shërbejnë si një data-bazë për kërkime të mëtejshme
shkencore. Rekomandimet që po japim janë si më poshtë:
Vlerësimet e ekspozimit ndaj PAH-ve janë të rëndësishme për shkak të
shpërndarjes së lartë që kanë në mjedis si edhe toksicitetit të lartë të tyre.
Vëmendje të veçantë duhet t’i jepet vlerësimit të rrezikut tek punëtorët e
ekspozuar për shkak të profesionit si dhe tek popullata në tërësi.
Ndërgjegjësimi dhe edukimi publik dhe në veçanti i punëtorëve të ekspozuar
profesionalisht duhet të përmirësohet në lidhje me burimet dhe efektet
shëndetësore të PAH-ve.
Për punëtorët e rafinerisë së naftës rekomandohen monitorime sistematike të
efekteve biologjike që ndodhin si rezultat i marrjes së PAH-ve nëpërmjet
rrugëve të frymëmarrjes, kontaktit dermal si edhe gëlltitjes gastrointestinale.
Për shkak të efekteve të PAH-ve në shëndetin e njeriut, duhet të eliminohet ose
minimizohet ekspozimi i punëtorëve. Në rradhë të parë duke ulur emetimet e
tyre në mjedisin e punës, përmirësimin e teknologjisë dhe marrjen e masave
mbrojtëse personale.
Duhet të realizohen rigorozisht filtrimet e emetimeve nga industria e rafinimit
të naftës në Ballsh.
Të përmirësohet procesi i trajtimit të shkarkimit të ujërave industrial përpara
depozitimit të tyre në mjedis.
Ky studim të thellohet më tej me parametra të tjerë klinik, pasi kjo ka një rëndësi
të madhe sociale dhe shëndetësore për popullatën e prekur nga aktiviteti
industrial i rafinerisë së naftës.
Të kryhen studime epidemiologjike për këtë zonë ose këto të dhëna të bëhen
disponibël për komunitetin, nëse ekzistojnë.

Morsina Çipa (2018)

121

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

BIBLIOGRAFIA
Aamot E., Steinnes E. and Schmid R. (1996) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons in
Norwegian forest Soils: Impact of long range atmospheric transport’,
Environmental Pollution, 92(3), pp. 275–280.
Abdel-shafy H.I. and Mansour M.S.M. (2016) ‘A review on polycyclic aromatic
hydrocarbons : Source, environmental impact, effect on human health and
remediation’, Egyptian Journal of Petroleum, Egyptian Petroleum Research
Institute, 25(1), pp. 107–123.
Aboul-Kassim T.A.T. and Williamson K.J. (2003) ‘Forensic analysis and genetic
source partitioning model for Portland harbor contaminated sediments’, Journal of
Environmental Informatics, 1(1), pp. 58–75.
Adeniyi A.A. and Afolabi J.A. (2002) ‘Determination of total petroleum hydrocarbons
and heavy metals in soils within the vicinity of facilities handling refined
petroleum products in Lagos metropolis’, Environment International, 28, pp. 79–
82.
Angerer J., Bird M.G., Burke T.A., Doerrer N.G., Needham L., Robison S.H., Sheldon
L. and Zenick H. (2006) ‘Strategic biomonitoring initiatives: Moving the science
forward’, Toxicological Sciences, 93(1), pp. 3–10.
Angerer J., Ewers U. and Wilhelm M. (2007) ‘Human biomonitoring: State of the art’,
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 210(3–4), pp. 201–
228.
Aquilina N.J., Delgado-Saborit J.M., Meddings C., Baker S., Harrison R.M., Jacob P.,
Wilson M., Yu L., Duan M. and Benowitz N.L. (2010) ‘Environmental and
biological monitoring of exposures to PAHs and ETS in the general population’,
Environment International, 36, pp. 763–771.
Armstrong B., Hutchinson E., Unwin J. and Fletcher T. (2004) ‘Lung cancer risk after
exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: A review and meta-analysis’,
Environmental Health Perspectives, 112(9), pp. 970–978.
Ashayeri N.Y., Keshavarzia B., Moore F., Kersten M., Yazdi M. and Lahijanzadeh
A.R. (2018) ‘Presence of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments and
surface water from Shadegan wetland – Iran: A focus on source apportionment,
human and ecological risk assessment and Sediment-Water Exchange’,
Ecotoxicology and Environmental Safety, 148, pp. 1054–1066.
Assmann G. and Gotto A.M (2004) ‘HDL Cholesterol and protective factors in
Atherosclerosis’, Journal of the American Heart Association, 109, pp. 8–14.
Awodele O., Sulayman A.A. and Akintonwa A. (2014) ‘Evaluation of haematological,
hepatic and renal functions of petroleum tanker drivers in Lagos, Nigeria’, African
Health Sciences, 14(1), pp. 178–184.
Bach P.B., Kelley M.J., Tate R.C. and McCrory D.C (2003) ‘Screening for Lung
Cancer: A review of the current literature’, Chest, 123(1), pp. 72S–82S.
Bakker M.I., Casado B., Koerselman J.W., Tolls J. and Kollöffel Ch. (2000) ‘Polycyclic
aromatic hydrocarbons in soil and plant samples from the vicinity of an oil
refinery’, Science of the Total Environment, 263, pp. 91–100.
Baynes R.E., Brooks J.D. and Riviere J.E. (2000) ‘Membrane transport of naphthalene
and dodecane in jet fuel mixtures’, Toxicology and Industrial Health, 16, pp. 225–
238.
Bennion H., Hilton J., Hughes M., Clark J., Hornby D., Fozzard I., Phillips G. and
Reynolds C. (2005) ‘The use of a GIS-based inventory to provide a national
assessment of standing waters at risk from eutrophication in Great Britain’, Science

Morsina Çipa (2018)

122

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
of the Total Environment, 344, pp. 259–273.
Bernert J.T., Turner W.E., Patterson D.G and Needham L.L. (2007) ‘Calculation of
serum “total lipid” concentrations for the adjustment of persistent organohalogen
toxicant measurements in human samples’, Chemosphere, 68(5), pp. 824–831.
Berset J.D. and Holzer R. (1995) ‘Organic micropollutants in swiss agriculture:
Distribution of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) and polychlorinated
biphenyls (PCB) in soil, liquid manure, sewage sludge and compost samples; a
comparative study’, International Journal of Environmental Analytical Chemistry,
59(2–4), pp. 145–165.
Beyer J., Jonsson G., Porte C., Krahn M.M and Ariese F. (2010) ‘Analytical methods
for determining metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) pollutants
in fish bile: A review’, Environmental Toxicology and Pharmacology, 30(3), pp.
224–244.
Bhatnagar A. (2004) ‘Cardiovascular pathophysiology of environmental pollutants.’,
American journal of physiology. Heart circ physiology, 286(2), pp. H479–H485.
Bhopal R.S., Moffatt S., Pless-Mulloli T., Foy C., Dunn C.E. and Tate J.A. (1998)
‘Does living near a constellation of petrochemical, steel, and other industries
impair health?’, Occupational and Environmental Medicine, 55(12), pp. 812–822.
Bozlaker A., Muezzinoglu A. and Odabasi M. (2008) ‘Atmospheric concentrations ,
dry deposition and air – soil exchange of polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in an industrial region in Turkey’, 153, pp. 1093–1102.
Brandt H.C.A. and Watson W.P. (2003) ‘Monitoring human occupational and
environmental exposures to polycyclic aromatic compounds’, Annals of
Occupational Hygiene, 47(5), pp. 349–378.
Brun G.L., Vaidya O.C. and Léger M.G. (2004) ‘Atmospheric Deposition of Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons to Atlantic Canada: Geographic and Temporal
Distributions and Trends 1980-2001’, Environmental Science and Technology, 38,
pp. 1941–1948.
Buletini mujor klimaterik Nr. 12 (2017. ISSN 2521-831X
Burchiel S.W. and Luster M.I. (2001) ‘Short Analytical Review: Signaling by
environmental polycyclic aromatic hydrocarbons in human lymphocytes’, Clinical
Immunology, 98(1), pp. 2–10.
Burstyn I. et al. (2005) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons and fatal ischemic heart
disease’, Epidemiology, 16(6), pp. 744–750.
Cachada A., Pato P., Rocha-Santos T., Ferreira da Silva E., and Duarte A.C. (2012)
‘Levels, sources and potential human health risks of organic pollutants in urban
soils’, Science of the Total Environment, 430, pp. 184–192.
Campo L., Rossella F., Pavanello S., Mielzynska D., Siwinska E., Kapka L., Bertazzi
P.A and Fustinoni S. (2010) ‘Urinary profiles to assess polycyclic aromatic
hydrocarbons exposure in coke-oven workers’, Toxicology Letters, 192, pp. 72–
78.
Castano-Vinyals G., D'Errico A., Malats N. and Kogevinas M. (2004) ‘Biomarkers of
exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental air pollution’,
Occupational and Environmental Medicine, 61(4), p. e12.
Cetin E., Odabasi M. and Seyfioglu R. (2003) ‘Ambient volatile organic compound
(VOC) concentrations around a petrochemical complex and a petroleum refinery’,
The Science of the Total Environment, 312(03), pp. 103–112.
Chen Y.M., Lin W.Y. and Chan C.C. (2014) ‘The impact of petrochemical
industrialisation on life expectancy and per capita income in Taiwan: an 11-year

Morsina Çipa (2018)

123

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
longitudinal study’, BMC Public Health, 14(1), p. 247.
Christensen J.H., hansen A.B., Tomasi G., Mortensen J. and Andersen O. (2004)
‘Integrated methodology for forensic oil spill identification.’, Environmental
science & technology, 38(10), pp. 2912–2918.
Christensen J.H. and Tomasi G. (2007) ‘Practical aspects of chemometrics for oil spill
fingerprinting’, Journal of Chromatography A, 1169, pp. 1–22.
Cincinelli A., Martellini T., Bittoni L., Russo A., Gambaro A. and Lepri L. (2008)
‘Natural and anthropogenic hydrocarbons in the water column of the Ross Sea
(Antarctica)’, Journal of Marine Systems, 73, pp. 208–220.
Clark J.D., Serdar B., Lee D.J., Arheart K., Wilkinson J.D. and Fleming L.E (2012)
‘Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and serum inflammatory markers
of cardiovascular disease’, Environmental Research. 117, pp. 132–137.
Cohen M.A. (2013)'Water Pollution from Oil Spills', Encyclopedia of Energy, Natural
Resource, and Environmental Economics, pp. 121-126.
Cordero B.M., Perez Pavon J., Garcia Pinto C. and Fernandez Laespada M.E. (1993)
‘Cloud point methodology: A new approach for preconcentration and separation
in hydrodynamic systems of analysis’, Talanta, 40(11), pp. 1703–1710.
Cosman C., Ballo. A., Nicolau M.N.(2006) ‘Natural water resources contaminated by
chemical and petrochemical industries. Quality and treatment possibilities.’,
Journal of Environmental Protection and Ecology, 7(4), pp. 750–758.
Costello S., Garcia E., Hammond K. and Eisen E.A. (2013) ‘Ischemic Heart Disease
Mortality and PM 3.5 in a Cohort of Autoworkers’, American Journal of Industrial
Medicine, 56, pp. 317–325.
Council, N.R. (1983) ‘Risk assessment in the federal government : managing the
process/Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to Public
Health, Commission on Life Sciences’.
Çullaj A. (2007). Analiza Kimike Instrumentale.
Damek-Poprawa M. and Sawicka-Kapusta K. (2003) ‘Damage to the liver, kidney, and
testis with reference to burden of heavy metals in yellow-necked mice from areas
around steelworks and zinc smelters in Poland’, Toxicology, 186, pp. 1–10.
De Luca G. et al. (2005) ‘Nature, distribution and origin of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) in the sediments of Olbia harbor (Northern Sardinia, Italy)’,
Marine Pollution Bulletin, 50(11), pp. 1223–1232.
Department of Ecology State of Washington (2007) ‘Evaluating the Toxicity and
Assessing the Carcinogenic Risk of Environmental Mixtures Using Toxicity
Equivalency Factors’, pp. 1–8.
Dickhut R. M. et al. (2000) ‘Automotive sources of carcinogenic PAH’s associated
with particulate matter in the Chesapeake Bay region’, Environmental Science and
Technology, 34, pp. 4635–4640.
Diggs D.L. et al. (2011) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons and digestive tract cancers:
A perspective’, Journal of Environmental Science and Health,Part C, 29, pp. 324–
357.
Dong C.D, Chen C.F. and Chen C.W. (2012) ‘Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons in industrial harbor sediments by GC-MS’, International Journal of
Environmental Research and Public Health, 9, pp. 2175–2188.
Doong R.A. and Lin, Y.T. (2004) ‘Characterization and distribution of polycyclic
aromatic hydrocarbon contaminations in surface sediment and water from Gaoping River, Taiwan’, Water Research, 38(7), pp. 1733–1744.
Doran J.W. and Zeiss M.R. (2000)'Soil health and sustainability: managing the biotic
component of soil quality', Applied Soil Ecology,15, pp. 3-11.

Morsina Çipa (2018)

124

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
Duce A. and Hoffman G.L. (1976) ‘Atmospheric vanadium transport to the ocean’,
Atmospheric Environment, 10, pp. 989–996.
Dvorská A., Lammel G. and Klánová, J. (2011) ‘Use of diagnostic ratios for studying
source apportionment and reactivity of ambient polycyclic aromatic hydrocarbons
over Central Europe’, Atmospheric Environment, 45(2), pp. 420–427.
Epstein P.R and Selber J. (2002) ‘OIL: A life cycle analysis of its health and
environmental impacts’, The Center for Health and the Global Environment
Harvard Medical School, pp. 1–73.
Ezejiofor T.I.N., Ezejiofor A.N., Orisakwe O.E., Nwigwe H.C., Osuala F.O and Iwuala
M.O. (2014) ‘Anicteric hepatoxicity : a potential health risk of occupational
exposures in Nigerian petroleum oil refining and distribution industry’, 9(3), pp.
1–14.
Flores-Ramirez R., Ortiz-Perez M.D., Batres-Esquivel L., Castillo C.G., IlizaliturriHernandez C.A. and Diaz-Barriga F. (2014) ‘Rapid analysis of persistent organic
pollutants by solid phase microextraction in serum samples’, Talanta. Elsevier,
123, pp. 169–178.
Finlayson-Pitts B.J. and Pitts J.N. (2000) 'Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere: Theory, Experiments, Application', Academic Press, San Diego.
Fu J. et al. (2003) ‘Persistent organic pollutants in environment of the Pearl River Delta,
China: An overview’, Chemosphere, 52(9), pp. 1411–1422.
Geffard O., Geffard A., His E. and Budzinski H. (2003) ‘Assessment of the
bioavailability and toxicity of sediment-associated polycyclic aromatic
hydrocarbons and heavy metals applied to Crassostrea gigas embryos and larvae’,
Marine Pollution Bulletin, 46(4), pp. 481–490.
Goldman R., Enewold L., Pellizzari E., Beach J.B., Bowman E.D., Krishnan S.S. and
Shields P.G. (2001) ‘Smoking increases carcinogenic polycyclic aromatic
hydrocarbons in human lung tissue', Cancer Research, 61, pp. 6367–6371.
Guo L. and Lee H.K. (2011) ‘Low-density solvent-based solvent demulsification
dispersive liquid-liquid microextraction for the fast determination of trace levels
of sixteen priority polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental water
samples’, Journal of Chromatography A, 1218, pp. 5040–5046.
Guo W., He M., Yang Zh. Lin CH. Quan X. and Wang H. (2007) ‘Distribution of
polycyclic aromatic hydrocarbons in water, suspended particulate matter and
sediment from Daliao River watershed, China’, Chemosphere, 68, pp. 93–104.
Ha M.H., Lee D.H. and Jacobs D.R. (2007) ‘Association between serum concentrations
of persistent organic pollutants and self-reported cardiovascular disease
prevalence: results from the National Health and Nutrition Examination Survey,
1999-2002.’, Environmental health perspectives, 115(8), pp. 1204–1209.
Hansen Å.M, Mathiesen L., Pedersen M. and Knudsen L.E (2008) ‘Urinary 1hydroxypyrene (1-HP) in environmental and occupational studies-A review’,
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211, pp. 471–503.
Haxhimihali Dh. (2010). Histori e prodhimit kimik në Shqipëri. Akademia e Shkencave
e Shqipërisë.
He Y., Meng W., Xu J., Zhang Y. and Guo Ch. (2016) ‘Spatial distribution and potential
toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments from Liaohe River
Basin, China’, Environmental Monitoring and Assessment, 188(193), pp. 1–10.
Hellström L., Järup L., Persson B. and Axelson O. (2004) ‘Using environmental
concentrations of cadmium and lead to assess human exposure and dose’, Journal
of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 14(5), pp. 416–423.
Hope B.K. (1997) ‘vanadium’, Biogeochemistry, 37(1), pp. 1–13.

Morsina Çipa (2018)

125

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
Horikawa K., Sera N. and Otofuji T. (1991) 'Pulmonary carcinogenicity of 3,9dinitrofluoranthene
3,7-dinitrofluoranthene,
3-nitrofluoranthene
and
benzo(alpha)pyrene in F344 rats. Carcinogenesis, 12(6), pp.1003-1008.
Hu J. et al. (2008) ‘Distribution and property of polycyclic aromatic hydrocarbons in
littoral surface sediments from the Yellow Sea, China’, Journal of Environmental
Science and Health-Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental
Engineering, 43(4), pp. 382–389.
Hung H. et al. (2005) ‘Temporal and spatial variabilities of atmospheric
polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine (OC) pesticides and polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Canadian Arctic: Results from a decade of
monitoring’, Science of the Total Environment, 342(1–3), pp. 119–144.
Hussar E., Richards S., Lin Z.Q., Dixon R.P. and Johnson K.A (2012) ‘Human health
risk assessment of 16 priority polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of
Chattanooga, Tennessee, USA’, Water Air Soil Pollut., 223(9), pp. 5535–5548.
IARC (International Agency for Research on Cancer) (2010). Some non-heterocyclic
polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures. Monogr Eval
Carcinog Risks Hum; 92:765–71.
Int. Labour Organ. 2002. Oil and Gas Production; Oil Refining.
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/oilgas.htm
Iturbe R., Flores R.M., Flores C.R. and Torres L.G (2004) 'TPH-contaminated mexican
refinery soil: health risk assessment and the first year of changes', Environmental
Monitoring and Assessment, 93, pp.237-255.
Johnson J. (2015) ‘Evaluating the Human Health Toxicity of Carcinogenic PAHs
(cPAHs) Using Toxicicty Equivalency Factors (TEFs)’, Implementation
Memorandum #10, 049(15), pp.1-14.
Jones K.C. and De Voogt P. (1999) ‘Persistent organic pollutants (POPs): state of the
science’, Environmental Pollution, 100(1-3), pp. 209–221.
Kafilzadeh F. (2015) ‘Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in
water and sediments of the Soltan Abad River, Iran’, Egyptian Journal of Aquatic
Research. National Institute of Oceanography and Fisheries, 41(3), pp. 227–231.
Kaisarevic S. et al. (2007) ‘Detection of dioxin-like contaminants in soil from the area
of oil refineries in Vojvodina region of Serbia’, Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology, 79(4), pp. 422–426.
Kalabokas P.D., Hatzianestis J., Bartzis J.G. and Papagiannakopoulos P. (2001)
'Atmospheric concentrations of saturated and aromatic hydrocarbons around a
Greek oil refnery', Atmospheric Environment, 35, pp. 2545-2555.
Kaldor J. et al.,(1984)‘Statistical association between cancer incidence and major-cause
mortality, and estimated residential exposure to air emissions from petroleum and
chemical plants’,Environmental Health Perspectives,54, pp. 319–332.
Kamal A., Qayyum M., Cheema I. and Rashid A. (2011) ‘Biological monitoring of
blood naphthalene levels as a marker of occupational exposure to PAHs among
auto-mechanics and spray painters in Rawalpindi.’, BMC public health, 11(467).
Kanaly R.A. and Harayama S. (2000) ‘Minireview: Biodegradation of high-molecularweight polycyclic aromatic hydrocarbons by bacteria’, Journal of Bacteriology,
182(8), pp. 2059–2067.
Kanzari F. et al. (2012) ‘Aliphatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons,
polychlorinated biphenyls, organochlorine, and organophosphorous pesticides in
surface sediments from the Arc river and the Berre lagoon, France’, Environmental
Science and Pollution Research, 19(2), pp. 559–576.
Karlsson K. and Viklander M. (2008) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in

Morsina Çipa (2018)

126

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
water and sediment from gully pots’, Water, Air, and Soil Pollution, 188(1–4), pp.
271–282.
Khurshid R., Sheikh M. A. and Iqbal S. (2008) ‘Health of people working/living in the
vicinity of an oil-polluted beach near Karachi, Pakistan’, Eastern Mediterranean
Health Journal, 14(1), pp. 179–182.
Kim E.J., Oh J.E. and Chang Y.S. (2003) ‘Effects of forest fire on the level and
distribution of PCDD/Fs and PAHs in soil’, Science of the Total Environment,
311(1–3), pp. 177–189.
Kim K.H., Jahan A.A., Kabir E. and Brown R.J.C (2013) ‘A review of airborne
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their human health effects’,
Environment International, 60, pp. 71–80. doi:
Kim S.J., Kweon O., Jones R.C., Freeman J.P., Edmondson R.D. and Cerniglia C.E.
(2007) ‘Complete and integrated pyrene degradation pathway in Mycobacterium
vanbaalenii PYR-1 based on systems biology’, Journal of Bacteriology, 189(2),
pp. 464–472.
Knap A.H. (1982) ‘Petroleum hydrocarbons in sediments of southampton water
estuary’, Marine Environmental Research, 7, pp. 235–249.
Konečný F., Boháček Z., Müller P., Kovářová M. and Sedláčková I. (2003)
‘Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile
organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO’, Bulletin of Geosciences,
78(3), pp. 225–239.
Koppen G., Covaci A., Van Cleuvenbergen R., Schepens P., Winneke G., Nelen V.,
Van Larebeke N., Vlietinck R. and Schoeters G. (2002) ‘Persistent organochlorine
pollutants in human serum of 50-65 years old women in the Flanders
Environmental and Health Study (FLEHS). Part 1: Concentrations and regional
differences’, Chemosphere, 48(8), pp. 811–825.
Korfmacher W.A., Wehry E.L., Mamantov G. and Natusch D.F.S.(1980)‘Resistance to
photochemical decomposition of polycyclic aromatic hydrocarbons vaporadsorbed on coal fly ash’,Environmental Science and Technology,14(9), pp.1094–
1099.
Kupeva E., Andonova S., Ristovska G., Nedelkov A. and Grncarovska T.O. (2004)
‘POPs and the environment activities in the republic of Macedonia.pdf’, Journal
of Environmental Protection and Ecology, 5(3), pp. 540–546.
Lagoy P.K. and Nisbet I.C.T. (1992) ‘Toxic Equivalency Factors ( TEFs ) for
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)’, Regulatory toxicology and
pharmacology, 16, pp. 290–300.
Lee C. (1995) ‘PAH Characteristics and genotoxicity in the ambient air of a
petrochemical’, Environment International, 21(1), pp. 47–56.
Li H. and Ran Y. (2012) ‘Distribution and bioconcentration of polycyclic aromatic
hydrocarbons in surface water and fishes’, The Scientific World Journal. Article
ID 632910.
Li J., Shang X., Zhao Z., Tanguay R.L., Dong Q. and Huang C. (2010) ‘Polycyclic
aromatic hydrocarbons in water, sediment, soil, and plants of the Aojiang River
waterway in Wenzhou, China’, Journal of Hazardous Materials, 173, pp. 75–81.
Li J., Huang Y., Ye R., Yuan G.L., Wu H.Z., Han P. and Fu S. (2015) ‘Source
identification and health risk assessment of Persistent Organic Pollutants (POPs)
in the topsoils of typical petrochemical industrial area in Beijing, China’, Journal
of Geochemical Exploration, 158, pp. 177–185.
Li J., Li F. and Liu Q. (2017) ‘PAHs behavior in surface water and groundwater of the
Yellow River estuary: Evidence from isotopes and hydrochemistry’,

Morsina Çipa (2018)

127

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
Chemosphere, 178, pp. 143–153.
Li P., Cao J., Diao X., Wang B., Zhou H., Han Q., Zheng P. and Li Y. (2015) ‘Spatial
distribution, sources and ecological risk assessment of polycyclic aromatic
hydrocarbons in surface seawater from Yangpu Bay, China’, Marine Pollution
Bulletin, 93(1–2), pp. 53–60.
Lin T. et al. (2004) ‘Volatile organic compound concentrations in ambient air of
Kaohsiung petroleum refinery in Taiwan’, Atmospheric Environment, 38, pp.
4111–4122.
Lind L. and Lind P.M. (2012) ‘Can persistent organic pollutants and plastic-associated
chemicals cause cardiovascular disease?’, Journal of Internal Medicine, 271(6),
pp. 537–553.
Lind P.M., Örbergb J., Edlundb UB., Sjöblom L. and Lind L. (2004) ‘The dioxin-like
pollutant PCB 126 (3,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl) affects risk factors for
cardiovascular disease in female rats.’, Toxicology letters, 150(3), pp. 293–299.
Lind P.M., Van Bavel B., Salihovic S. and Lind L. (2012) ‘Circulating levels of
persistent organic pollutants (POPs) and carotid atherosclerosis in the elderly’,
Environmental Health Perspectives, 120(1), pp. 38–43. doi:
Luginaah I.N., Taylor S.M., Elliott S.J. and Eyles J.D. (2002) ‘Community reappraisal
of the perceived health affects of a petroleum refinary’, Social science & medicine,
55(1), pp. 47-61.
Mandal P.K. (2005) ‘Dioxin: A review of its environmental effects and its aryl
hydrocarbon receptor biology’, Journal of Comparative Physiology B:
Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology, 175(4), pp. 221–230.
Martinez E., Gros M., Lacorte S. and Barcelò D. (2004) ‘Simplified procedures for the
analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, sediments and mussels’,
Journal of Chromatography A, 1047(2), pp. 181–188.
Marynowski L., Kurkiewicz S., Rakociński M. and Simoneit B.R.T. (2011) ‘Effects of
weathering on organic matter: I. Changes in molecular composition of extractable
organic compounds caused by paleoweathering of a Lower Carboniferous
(Tournaisian) marine black shale’, Chemical Geology, 285(1–4), pp. 144–156.
Masih A. and Taneja A. (2006) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
concentrations and related carcinogenic potencies in soil at a semi-arid region of
India’, Chemosphere, 65(3), pp. 449–456.
Mastin J.P. (2005) ‘Environmental cardiovascular disease.’, Cardiovascular
toxicology, 5(2), pp. 91–94.
Menzie C.A., Potocki B.B. and Joseph S. (1992) ‘Exposure to Carcinogenic PAHs in
the environment’, Environmental Science and Technology, 26(7), pp. 1278–1284.
McNair H.M. and Miller J.M B (2009). Basic gas chromatography-2nd edition.
Meyers P.A. and Ishiwatari R. (1993) ‘Lacustrine organic geochemistry-an overview
of indicators of organic matter sources and diagenesis in lake sediments’, Organic
Geochemistry, 20(7), pp. 867–900.
Moreda J.M., Arranz A., Fdez De Betono S., Cid A. and Arranz J.F. (1998)
‘Chromatographic determination of aliphatic hydrocarbons and polyaromatic
hydrocarbons (PAHs) in a sewage sludge’, Science of The Total Environment,
220(1), pp. 33–43.
Muel B. and Saguem S. (1985) ‘Determination of 23 Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons in Atmospheric Particulate Matter of the Paris Area and Photolysis
by Sunlight’, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 19(2),
pp. 111–131.
Nadal M., Schuhmacher M. and Domingo J.L. (2004) ‘Levels of PAHs in soil and

Morsina Çipa (2018)

128

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
vegetation samples from Tarragona County, Spain’, Environmental Pollution,
132(1), pp. 1–11.
Nadal M., Schuhmacher M. and Domingo J.L. (2011) ‘Long-term environmental
monitoring of persistent organic pollutants and metals in a chemical/petrochemical
area: Human health risks’, Environmental Pollution, 159(7), pp. 1769–1777.
Nadarajah N., Van Hamme J., Pannu J., Singh A. and Ward O. (2002) ‘Enhanced
transformation of polycyclic aromatic hydrocarbons using a combined Fenton’s
reagent, microbial treatment and surfactants’, Applied Microbiology and
Biotechnology, 59(4–5), pp. 540–544.
Naufal Z. et al. (2010) ‘Biomarkers of exposure to combustion by-products in a human
population in Shanxi, China’, Journal of Exposure Science and Environmental
Epidemiology, 20(4), pp. 310–319.
Neal M.S., Zhu J. and Foster W.G. (2008) ‘Quantification of benzo[a]pyrene and other
PAHs in the serum and follicular fluid of smokers versus non-smokers’,
Reproductive Toxicology, 25(1), pp. 100–106.
Olsson A.C. et al. (2010) ‘Occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
and lung cancer risk: A multicenter study in Europe’, Occupational and
Environmental Medicine, 67(2), pp. 98–103.
O’Rourke D.O. and Connolly S. (2003) ‘Just oil ? The distribution of environmental
and social impacts of oil production and consumption’, Annu. Rev. Environ.
Resour., 28, pp. 587–617.
Pan B.J., Hong Y.J., Chang G.C., Tsan W., Cinkotai F. and Ko Y.C. (1994) ‘Excess
cancer mortality among children and adolescents in residential districts polluted
by petrochemical manufacturing plants in Taiwan’, Journal of Toxicology and
Environmental Health, 43(1), pp. 117–129.
Park I.S. and Park J.W. (2011)'Determination of a risk management primer at
petroleum-contaminated sites: Developing new human health risk assessment
strategy', Journal of Hazardous Materials, 185(2-3), pp. 1374-1380.
Paustenbach D.J., Panko J.M., C.I.H., Fredrick M.M., Finley B.L. and Proctor D.M
(1997) ‘Urinary chromium as a biological marker of environmental exposure: what
are the limitations?’, Regulatory toxicology and pharmacology, 26(1 Pt 2), pp.
S23–S34.
Peters A., Dockery D.W., Muller J.E. and Mittleman A. (2001) ‘Increased particulate
air pollution and the triggering of myocardical infarction’, Circulations, 103, p.
2810-2815.
Phillips D.L., Pirkle J.L., Burse V.W., Bernert J.T., Handerson O. and Needham L.L.
(1989) ‘Chlorinated hydrocarbon levels in human serum: effects of fasting and
feeding’, Archives of environmental contamination and toxicology, 18(4), pp. 495–
500.
Pinedo J., Ibáñez R., Lijzen J.P.A. and Irabien A. (2013) ‘Assessment of soil pollution
based on total petroleum hydrocarbons and individual oil substances’, Journal of
Environmental Management, 130, pp. 72–79.
Pleil J.D., Stiegel M.A., Sobus J.R., Tabucchi S., Ghio A.J. and Maddend M.C. (2010)
‘Cumulative exposure assessment for trace-level polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) using human blood and plasma analysis’, Journal of
Chromatography B, 878(21), pp. 1753–1760.
Prevedouros K., Brorström-Lundén E., Halsall C.J., Jones K.C., Lee R.G.M and
Sweetman A.J. (2004) ‘Seasonal and long-term trends in atmospheric PAH
concentrations: Evidence and implications’, Environmental Pollution, 128(1–2),
pp. 17–27.

Morsina Çipa (2018)

129

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
Pulkrabova J. et al. (2016) ‘Relationship between atmospheric pollution in the
residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
in human breast milk’, Science of the Total Environment, 562, pp. 640–647.
Ramesh A., Kumar A., Aramandla M.P. and Nyanda A.M. (2015) ‘Polycyclic aromatic
hydrocarbon residues in serum samples of autopsied individuals from Tennessee’,
International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(1), pp.
322–334.
Ramesh A., Archibong A.E., Hood B.D., Guo Z. and Loganathan B.G. (2012) ‘Global
Environmental Distribution and Human Health Effects of Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons’.
Ravindra K., Sokhi R. and Van Grieken R. (2008) ‘Atmospheric polycyclic aromatic
hydrocarbons: Source attribution, emission factors and regulation’, Atmospheric
Environment, 42(13), pp. 2895–2921.
Ravnskov U. (2005) ‘Experimental glomerulonephritis induced by hydrocarbon
exposure : A systematic review’, African Health sciences, 4, pp. 4–7.
Report (1997) ‘Oil Spill Intelligence Report. Oil Spills from Vessels (1960–1995): An
International Historical Perspective. New York: Aspen Publishers.’ Available at:
http://www.pollutionissues.com/Na-Ph/Petroleum.html.
Rikken M.G.J., Lijzen J.P.A (2004) ‘Update of risk assessment models for the indirect
human exposure’, RIVM report No 601516011/2004. National Institute for Public
Health and the Environment. Bilthoven, The Netherlands., pp. 1–53.
Ruiz-Fernández A.C. et al. (2012) ‘210Pb-derived history of PAH and PCB
accumulation in sediments of a tropical inner lagoon (Las Matas, Gulf of Mexico)
near a major oil refinery’, Geochimica et Cosmochimica Acta, 82, pp. 136–153.
Rhea D.T., Gale R.W., Orazio C.E., Peterman P.H., Harper D.D. and Farag A.M (2005)
‘Polycyclic Aromatic hyrdrocarbons in water, sediment, and snow, from lakes in
Grand Teton National Park, Wyoming’, USGS science for a changing world.
Saber D., Mauro D. and Sirivedhin T. (2006) ‘Environmental forensics investigation in
sediments near a former manufactured gas plant site’, Environmental Forensics,
7(1), pp. 65–75.
Salvayre R. et al. (1988) ‘A new human pathology with visceral accumulation of longchain n-alkanes; tissue distribution of the stored compounds and
pathophysiological hypotheses’, Biochimica et Biophysica Acta, 958(3), pp. 477–
483.
Sander L.C. and Wise S. A (1997) ‘Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Structure Index’,
Natl. Inst. Stand. Technol., Spec. Publ. 922, p. 105.
Schwartz J. (1991) ‘Particulate air pollution and chronic respiratory disease',
Environmental Research, 62 pp. 7–13.
Sergeev A.V. and Carpenter D.O. (2005) ‘Hospitalization rates for coronary heart
disease in relation to residence near areas contaminated with persistent organic
pollutants and other pollutants’, Environmental Health Perspectives, 113(6), pp.
756–761.
Sericano J.L., Brooks J.M., Champ M.A., Kennicutt M.C and Makeyev V.V. (2001)
‘Trace contaminant concentrations in the Kara Sea and its adjacent rivers, Russia’,
Marine Pollution Bulletin, 42(11), pp. 1017–1030.
Sexton K., Callahan M.A. and Bryan E.F. (1995) ‘Estimating exposure and dose to
characterize health risks: The role of human tissue monitoring in exposure
assessment’, Environmental Health Perspectives, 103(SUPPL. 3), pp. 13–29.
Simioli P. et al. (2004) ‘Non-smoking coke oven workers show an occupational PAH

Morsina Çipa (2018)

130

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
exposure-related increase in urinary mutagens’, Mutation Research-Genetic
Toxicology and Environmental Mutagenesis, 562(1–2), pp. 103–110.
Singh V.K., Patel D.K., Jyoti, Ram S., Mathur N. and Siddiqui M.K.J. (2008) ‘Blood
levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in children and their association with
oxidative stress indices: An Indian perspective’, Clinical Biochemistry, 41(3), pp.
152–161.
Sirimanne S.R., Barr J.R. and Patterson D.G. (1996) ‘Quantification of polycyclic
aromatic hydrocarbons and polychlorinated dibenzo-p-dioxins in human serum by
combined micelle-mediated extraction (cloud-point extraction) and HPLC.’,
Analytical chemistry, 68(9), pp. 1556–1560.
Sirimanne S.R., Patterson D.G., Ma L. and Justice J.B. (1998) ‘Application of cloudpoint extraction-reversed-phase high-performance liquid chromatography: A
preliminary study of the extraction and quantification of vitamins A and E in
human serum and whole blood’, Journal of Chromatography B, 716(1–2), pp.
129–137.
Skrbić B., Cvejanov J. and Durisić-Mladenović N. (2005) ‘Polycyclic aromatic
hydrocarbons in surface soils of Novi Sad and bank sediment of the Danube
River.’, Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous
substances & environmental engineering, 40(1), pp. 29–42. doi: 10.1081/ESE200033512.
Skrbic B. and Miljevic N. (2002) ‘An evaluation of residues at an oil refinery site
following fires’, Journal of Environmental Science and Health-Part A
Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 37(6), pp. 1029–
1039.
Smith C.J., Walcott C.J., Huang W., Maggio V., Grainger J. and Patterson D.G. (2002)
‘Determination of selected monohydroxy metabolites of 2-, 3- and 4-ring
polycyclic aromatic hydrocarbons in urine by solid-phase microextraction and
isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry’, Journal of
Chromatography B, 778(1–2), pp. 157–164.
Sojinu O.S.S., Wang J.Z., Sonibare O.O and Zeng E.Y. (2010) ‘Polycyclic aromatic
hydrocarbons in sediments and soils from oil exploration areas of the Niger Delta,
Nigeria’, Journal of Hazardous Materials, 174(1–3), pp. 641–647.
Sorrell R.K., Brass H.J. and Reding R. (1980) ‘A review of occurrences and treatment
of polynuclear aromatic hydrocarbons in water’, Environment International, 4, pp.
245–254.
Srogi K. (2007) ‘Monitoring of environmental exposure to polycyclic aromatic
hydrocarbons: a review’, Environmental Chemistry Letters, 5(4), pp. 169–195.
Stevanovic-Carapina H., Zugic-Drakulic N., Kasanin-Grubin M. and Mihajlov A.
(2011) ‘Assessment of Air Pollution Impact on Human Health in Pancevo, Serbia’,
Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(4A), 2360–2366.
Stigter J., Haan H., Guicherit R., Dekkers C.P.A. and Daane M.L. (2000)
'Determination of cadmium , zinc , copper , chromium and arsenic in crude oil
cargoes', Environmental Pollution, 107, pp. 451- 464.
Stogiannidis E. and Laane R (2015) 'Source characterization of polycyclic aromatic
hydrocarbons by using their molecular indices: An Overview of Possibilities',
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 234.
Suess M.J. (1976) ‘The environmental load and cycle of polycyclic aromatic
hydrocarbons’, Science of the Total Environment, 6(3), pp. 239–250.
Sun J.H., Wang G.L., Chai Y., Zhang G., Li J. and Feng J. (2009) ‘Distribution of
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Henan Reach of the Yellow River,

Morsina Çipa (2018)

131

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
Middle China’, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72(5), pp. 1614–1624.
Tompa A., Jakab M.G. and Major J. (2005) ‘Risk management among benzene-exposed
oil refinery workers’, International Journal of Hygiene and Environmental Health,
208(6), pp. 509–516.
Trasande L. et al. (2015) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons, brachial artery
distensibility and blood pressure among children residing near an oil refinery’,
Environmental Research. 136, pp. 133–140.
Tsai P.J., Shieh H.Y., Lee W.J. and Lai S.O. (2001) ‘Health-risk assessment for workers
exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a carbon black
manufacturing industry’, The Science of the total environment, 278(1–3), pp. 137–
50.
US
EPA
(1999)
Compliance
and
Enforcement
Reports.
http://www.epa.gov/Compliance/resources/reports/planning/results/accomplishm
ents.
US EPA (2000) ‘Deposition of Air Pollutants to the Great Waters’. Third Report to
Congress office of Air Quality Planing and Standards, p. EPA-453/R-00-005.
US EPA (2008). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — EPA fact sheet.
Washington (DC): National Center for Environmental Assessment, Office of
Research and Development.
US EPA (2009) 'Regional screening levels' https://www.epa.gov/risk/regionalscreening-levels-rsls-generic-tables.
Unwin J., Cocker J., Scobbie E. and Chamberas H. (2006) ‘An assessment of
occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in the UK’, Annals of
Occupational Hygiene, 50(4), pp. 395–403.
Valavanidis A., Fiotakis K. and Vlachogianni T. (2008) ‘Airborne particulate matter
and human health: Toxicological assessment and importance of size and
composition of particles for oxidative damage and carcinogenic mechanisms’,
Journal of Environmental Science and Health-Part C Environmental
Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews, 26(4), pp. 339–362.
Vane C.H., Kim A.W., Beriro D.J., Cave M.R., Knights K., Moss-Hayes V. and
Nathanail P.C (2014) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and
polychlorinated biphenyls (PCB) in urban soils of Greater London, UK’, Applied
Geochemistry, 51, pp. 303–314.
Van den Berg M. et al. (2006) ‘The 2005 World Health Organization reevaluation of
human and mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin-like
compounds’, Toxicological Sciences. 93(2), pp. 223–241.
Wake H. (2005) ‘Oil refineries: A review of their ecological impacts on the aquatic
environment’, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 62(1–2), pp. 131–140.
Wallace M.A.G., Kormos T.M. and Pleil J.D. (2016) ‘Blood-borne biomarkers and
bioindicators for linking exposure to health effects in environmental health
science’, Journal of Toxicology and Environmental Health-Part B: Critical
Reviews,19(8), pp. 380–409.
Wammer K.H. and Peters C.A. (2005) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbon
biodegradation rates: A structure-based study’, Environmental Science and
Technology, 39(8), pp. 2571–2578.
Wang X.C., Sun S., Ma H.Q. and Liu Y. (2006) ‘Sources and distribution of aliphatic
and polyaromatic hydrocarbons in sediments of Jiaozhou Bay, Qingdao, China’,
Marine Pollution Bulletin, 52(2), pp. 129–138.
Wang X.J., Zheng Y., Liu R.M., Li B.G., Cao J. and Tao S. (2003) ‘Medium scale
spatial structures of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the topsoil of Tianjin

Morsina Çipa (2018)

132

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
area’, Journal of Environmental Science and Health-Part B Pesticides, Food
Contaminants, and Agricultural Wastes, 38(3), pp. 327–335.
Wang Y. et al. (2012) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils and
vegetation near an e-waste recycling site in South China: Concentration,
distribution, source, and risk assessment’, Science of the Total Environment, 439,
pp. 187–193.
Wang Z., Ren P., Sun Y., Ma., Liu X., Na G. and Yao Z. (2013) ‘Gas/particle
partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal atmosphere of the
north Yellow Sea, China’, Environmental Science and Pollution Research, 20(8),
pp. 5753–5763.
Weiss P., Ris A., Gschmeidler E., and Schentz H. (1994) ‘Investigation of heavy metal,
pah, pcb patterns and pcdd/f profiles of soil samples from an industrialized urban
area (Linz, upper Austria) with multivariate statistical methods', Chemosphere,
29(9-11), pp. 2223–2236.
White K.L., Lysy H.H. and Holsapple M.P. (1985) ‘Immunosuppression by polycyclic
aromatic hydrocarbons: A structure-activity relationship in B6C3F1 and DBA/2
mice’, Immunopharmacology, 9(3), pp. 155–164.
Wieme R.J. and Demeulenaere L. (1970) ‘Enzyme assays in liver disease’, Journal of
Clinical Pathology, 24(4), pp. 51–59.
Wilhelm M. et al. (2007) ‘Influence of industrial sources on children’s health-Hot spot
studies in North Rhine Westphalia, Germany’, International Journal of Hygiene
and Environmental Health, 210(5), pp. 591–599..
Williams P.R.D. (2004) ‘Health risk communication using comparative risk analyses’,
Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 14(7), pp. 498–
515.
Wittsiepe J. et al. (2007) ‘PCDD/F and dioxin-like PCB in human blood and milk from
German mothers’, Chemosphere, 67(9).
Wu S.P., Tao S., Zhang Z.H., Lan T. and Zuo Q. (2007) ‘Characterization of TSPbound n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons at rural and urban sites of
Tianjin, China’, Environmental Pollution, 147(1), pp. 203–210.
Xia X., Carroll-Haddad A., Brown N., Utell M.J., Mallon T.M. and Hopke Ph.K. (2016)
‘Polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated Dibenzo-pDioxins/Dibenzofurans in Microliter samples of human serum as exposure
indicators’, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 58(8S), pp.
S72–S79.
Yang B.C. et al. (2017) ‘Quantification of monohydroxylated polycyclic aromatic
hydrocarbons in human urine samples using solid-phase microextraction coupled
with glass-capillary nanoelectrospray ionization mass spectrometry’, Analytica
Chimica Acta, 973, pp. 68–74.
Yang C.Y., Chiu H.F., Tsai S.S., Chang C.C. and Chuang H.Y. (2002) ‘Increased risk
of preterm delivery in areas with cancer mortality problems from petrochemical
complexes’, Environmental Research, 89(3), pp. 195–200.
Yang, G. P. (2000) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediments of the South
China Sea.’, Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 108(2), pp. 163–
171. doi: 10.1016/S0269-7491(99)00245-6.
Yang Y., Zhang X.X. and Korenaga T. (2002) ‘Distribution of polynuclear aromatic
hydrocarbons (PAHs) in the soil of Tokushima, Japan’, Water, Air, and Soil
Pollution, 138(1–4), pp. 51–60.
Yassaa N. and Cecinato A. (2005) ‘Composition of torched crude oil organic particulate
emitted by refinery and its similarity to atmospheric aerosol in the surrounding

Morsina Çipa (2018)

133

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike
area’, Chemosphere, 60, pp. 1660–1666.
Yunker M.B. et al. (1996) ‘Polycyclic aromatic hydrocarbon composition and potential
sources for sediment samples from the beaufort and barents seas’, Environmental
Science and Technology, 30(4), pp. 1310–1320.
Yunker M.B., Macdonald R.W., Vingarzan R., Mitchell R.H., Goyette D. and Syvestre
S. (2002) ‘PAHs in the Fraser River basin: A critical appraisal of PAH ratios as
indicators of PAH source and composition’, Organic Geochemistry, 33(4), pp.
489–515.
Zeliger H.I. (2013) ‘Lipophilic chemical exposure as a cause of cardiovascular disease’,
Interdiscip Toxicol, 6(2), pp. 55-62.
Zhang J., Dai J., Du X., Li F., Wang W. and Wang R.. (2012) ‘Distribution and sources
of petroleum-hydrocarbon in soil profiles of the Hunpu wastewater-irrigated area,
China’s northeast’, Geoderma, 173–174, pp. 215–223.
Zhang J., Dai J., Chen H., Du X., Wang W. and Wang R.(2012) ‘Petroleum
contamination in groundwater/air and its effects on farmland soil in the outskirt of
an industrial city in China’, Journal of Geochemical Exploration. 118, pp. 19–29.
Zhang J., Fan S.K., Yang J.C., Du X.M., Li F.S. and Hou H. (2014) ‘Petroleum
contamination of soil and water, and their effects on vegetables by statistically
analyzing entire data set’, Science of the Total Environment, 476–477, pp. 258–
265.
http://www.mapo.al/industria-e-nxjerrjes-se-naftes-nje-pasuri-e-neperkembur/

Morsina Çipa (2018)

134

Studimi i shkallës dhe sfekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

LISTA E PUBLIKIMEVE
Në kuadër të këtij studimi janë publikuar 3 (tre) Artikuj Shkencorë, 3 (tre) konferenca
ndërkombëtare (dy me prezantim poster dhe një me prezantim oral) dhe 1 (një)
konferencë kombëtare me prezantim poster, siç jepet më poshtë:
Artikuj Shkencorë:
1. M. Çipa, E. Marku, Long-term exposure in Ballsh oil refinery: an investigation on
occupationally exposed workers with special reference to cardiovascular diseases,
Journal of Environmental Protection and Ecology (2016) 17, 3, pp. 1250–1258.
2. M. Çipa, E.Marku, A.Nuro, Distribution of aliphatic hydrocarbons and polycyclic
aromatic hydrocarbons in surface waters and soils of petrochemical industrial area
in Ballsh, Albania. International Journal of Current Research. (2018) 10, 4, pp.
68179-68184.
3. M. Çipa, A. Tafa, A.Nuro, E.Marku, Përcaktimi i Hidrokarbureve dhe PCB-ve në
ujin e pijshëm në zonat naftëmbajtëse të Ballsh-Patos-Marinëz-Zharrëz, Buletini i
Shkencave Natyrore (2018) Nr.25, pp.162-172.
Konferenca Ndërkombëtare:
1. Morsina Çipa, Elda Marku, (2016). “Long-term exposure in Ballsh oil refinery:
an investigation on occupationally exposed workers with special reference to
cardiovascular diseases”. Green Development Infrastructure Technology
(GREDIT2016). University of St. Cyril and Methodius, technical campus, Skopje,
Macedonia. Abstract book ISBN: 978-608-4624-22-6.
2. Morsina Çipa, Elda Marku (2016). “A potentıal health rısk of occupatıonal
exposed workers ın petrochemıcal ındustry of Ballsh, Albanıa”. 6th International
Conference of Ecosystem (ICE 2016). Tirana, Albania. Abstract book ISBN: 9789928-4248-5-3. Proceeding book ISBN: 978-9928-4248-6-0.
3. Morsina Cipa, Maria Tereza García-Córcoles, Alberto Zafra-Gómez, Jose Luis
Vilchez, Elda Marku, (2017). “Evaluation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
in the Serum of Occupational Exposed Workers nearby a Petroleum Refinery in
Albania”. 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Ëater and
Environment Systems (SDEWES2017). Dubrovnik, Croatia. Abstract book ISSN:
1847-7186. Proceeding book ISSN: 1847-7176.
Konferenca Kombëtare:
1. Morsina Çipa, Elda Marku (2015). “Studimi i efekteve të ekspozimit afatgjatë
të punonjësve ndaj ndotjes kimike në Ballsh”. Konferenca Kombëtare e
Shkencave të Aplikuara. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tiranë Shqipëri.
Abstract book ISBN:992842179-X.

Morsina Çipa (2018)

135

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

ANEKSI I
Tabela S1. Koordinatat gjeografike të stacioneve të ngritura në zonën e KPTHN-së në
Ballsh për mostrat e tokës dhe të ujit.
Stacionet e

Gjatësia gjeografike

Gjerësia gjeografike

S-1

40.580916666667

19.751581666667

S-2

40.604496666667

19.746358333333

S-3

40.606151666667

19.746783333333

S-4

40.606998333333

19.762088333333

S-5

40.60426

19.767891666667

S-6

40.602523333333

19.764043333333

S-7

40.602146666667

19.760688333333

S-8

40.602735

19.756256666667

S-9

40.60319

19.75249

S-10

40.595745

19.739836666667

Gjatësia gjeografike

Gjerësia gjeografike

W-1

40.577158333333

19.752198333333

W-2

40.604496666667

19.746358333333

W-3

40.609181666667

19.76525

W-4

40.602985

19.769531666667

W-5

40.61849

19.724843333333

Tokës

Stacionet e
ujit

Figura S1. Pamje nga kampionimi i mostrave mjedisore (tokë/ujë)
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Figura S2. Kromatograma e përftuar nga injektimi në GC-MS (zgjedhur opsioni
SIM) i një mostre kalibruese toke.

Figura S3. Kromatograma e përftuar nga injektimi në GC-MS (zgjedhur opsioni
SIM) i një mostre toke.
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Figura S4. Lakoret e kalibrimit për 15 PAH-të në matricë toke.

Morsina Çipa (2018)

139

1500

2000

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

Naftalen

0.8
0.7

0.9

y = 0.0728x + 0.0149
R² = 0.9996

0.6

y = 0.094x - 0.0152
R² = 0.9961

0.8
0.7

0.5

0.6

Sinjali

Sinjali

Acenaftilen

1

0.4

0.5
0.4

0.3

0.3
0.2

0.2

0.1

0.1
0

0
0

2

4 C (µg L-1) 6

0

10

Acenaften

0.7

4 C (µg L-1) 6

0.8

Sinjali

0.3

10

y = 0.1219x + 0.0112
R² = 0.9998

1

0.4

8

Fluoren

1.4

y = 0.1248x + 0.031
R² = 0.9989

0.5

0.6

0.2

0.4

0.1

0.2
0

0
0

1

2

C (µg L-1)

3

4

0

5

Fenantren
y = 0.0856x + 0.0952
R² = 0.9943

1

2

4

C (µg L-1)

2

Sinjali

0.8
0.6

6

8

10

Antracen

2.5

1.2

Axis Title

2

1.2

0.6

Sinjal

8

y = 0.1245x - 0.0356
R² = 0.9639

1.5

1
0.4
0.5
0.2
0
0

0
0

2

4 C (µg L-1) 6

1.4

4

6

8
C (µg L-1)

10

12

14

16

Benzo[a]antracen
0.45

y = 0.095x + 0.1206
R² = 0.9968

1.6

2

10

Piren

1.8

0.4

y = 0.075x + 0.0047
R² = 0.9991

0.35

1.2

0.3

1

0.25

Sinjali

Sinjali

8

0.8

0.2
0.15

0.6
0.4

0.1

0.2

0.05
0

0
0

2

4

6

Morsina Çipa (2018)

8
C (µg L-1)

10

12

14

16

140

0

1

2

C (µg L-1)

3

4

5

Studimi i shkallës dhe efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve të kombinatit të
përpunimit të thellë të naftës në Ballsh ndaj ndotjes kimike

Krisen

1

y = 0.085x + 0.015
R² = 0.9998

0.8

0.8

y = 0.0778x - 0.0076
R² = 0.9987

0.7

0.7

0.6

0.6

Sinjali

Sinjali

Benzo[b]fluorantren

0.9

0.9

0.5
0.4

0.5
0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0
0

2

4

6

C (µg L-1)

8

10

0

2

6

8

10

0.4

0.9

0.35

y = 0.0894x + 0.0095
R² = 0.9986

0.8
0.7

y = 0.067x + 0.0092
R² = 0.9984

0.3
0.25

Sinjali

0.6

Sinjali

C (µg L-1)

Benzo[a]piren

Benzo[k]fluorantren
1

0.5
0.4

0.2
0.15

0.3

0.1

0.2

0.05

0.1
0

0
0

2

4

C (µg L-1)

6

8

10

0

2

C (µg L-1)

3

4

5

0.7

y = 0.0643x + 0.0043
R² = 0.9997

0.6

y = 0.049x - 0.0072
R² = 0.9961

0.5

1

Dibenzo[a,h]antracen

Indeno[1,2,c,d]piren

0.6

0.5

Sinjali

0.4

Sinjali

4

0.3
0.2

0.4
0.3
0.2

0.1

0.1
0

0
0

2

4

C (µg L-1)

6

8

0

10

2

4

C (µg L-1)

6

8

Benzo[g,h,i]perilen
0.6
0.5

y = 0.0562x - 0.0018
R² = 0.9997

Sinjali

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2

4

C (µg L-1)

6

8

10

Figura S5. Lakoret e kalibrimit për 15 PAH-të në matricë uji.
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Tabela S2. Nivelet e përqendrimeve (µg kg-1 d.w) për 15 PAH-të për 8 stacione e
kampionimit të mostrave të tokave afër industrisë së naftës në Ballsh, dimër 2017.
ANALITËT
NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Σ15 PAH
Σ7 PAH joCar
Σ8 PAH Car

S-1
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

S-2
nd
nd
nd
<LD
10
320
nd
30
40
30
10
40
nd
nd
20
500
330

S-3
550
30
nd
70
430
720
310
580
1010
200
40
300
nd
nd
200
4440
2110

S-4
30
nd
nd
10
50
1650
nd
20
20
20
10
20
nd
nd
10
1840
1740

S-5
<LD
nd
nd
nd
1
680
nd
20
30
40
10
20
20
nd
10
831
681.1

S-6
300
110
50
70
470
290
870
420
880
370
110
470
170
170
870
5620
2160

S-7
210
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
1530
1740
210

S-8
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

na

170

2330

100

150

3460

1530

na

na: Nuk u analizuan; nd: Nuk u detektua

Tabela S3. Nivelet e përqendrimeve (µg L-1) për 15 PAH-të për 6 stacione e
kampionimit të mostrave të ujit afër industrisë së naftës në Ballsh, dimër 2017.
ANALITËT
NAP
APY
APE
FLU
PHE
ANT
PYR
BAA
CHR
BBF
BKF
BAP
IPY
DBA
BPY
Σ15 PAH-ve
Σ7 PAH jo-Car
Σ8 PAH Car

W-1
<LD
nd
<LD
0.06
1.04
0.87
<LD
0.13
<LD
0.25
0.13
<LD
0.34
0.17
0.19
3.19
1.97
1.23

W-2
0.08
nd
nd
<LD
<LD
0.69
<LD
0.07
<LD
0.21
<LD
<LD
0.27
0.09
0.16
1.58
0.77
0.81

W-3
0.07
nd
<LD
0.15
<LD
15.27
<LD
0.07
<LD
0.26
<LD
<LD
0.30
0.13
0.21
16.46
15.49
0.96

na: Nuk u analizuan; nd: Nuk u detektua
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W-4
<LD
nd
<LD
<LD
<LD
0.68
<LD
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.68
0.68
0.00

W-5
45.64
nd
1.68
4.48
7.03
2.37
2.72
4.88
8.33
1.85
0.26
3.08
0.56
1.04
1.18
85.10
63.92
21.18

W-6
0.80
0.46
<LD
0.63
<LD
ND
<LD
0.17
0.14
1.04
nd
0.06
nd
nd
0.18
3.48
1.89
1.59
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ANEKSI II
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Figura S1. Lakoret e kalibrimit për 15 PAH-të në matricë serumi.
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Figura S2. Paraqitja e tubave të Figura S3. Paraqitja e tubave të centrifugës me
centrifugës me mostër serumi pasi mostër serumi pasi ka përfunduar procesi i
ka kaluar në “cloud points”
centrifugimit ku dallohet qartë ndarja e
shtresave.

Figura S4. Pamje nga marrja e mostrave të gjakut nga punëtorët e KPTHN-së dhe
qytetarëve në Ballsh.
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Figura S5. Kromatograma e përftuar nga injektimi në GC-MS (zgjedhur opsioni
SIM) i një mostre kalibruese serumi.

Figura S6. Kromatograma e përftuar nga injektimi në GC-MS (zgjedhur opsioni
SIM) i një mostre serumi.
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Tabela S1 Rezultatet për ΣLMW-PAH, ΣHMW-PAH, raporti i
raporti

𝑩𝑨𝑨
𝑩𝑨𝑨+𝑪𝑯𝑹

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

𝚺𝐋𝐌𝐖−𝐏𝐀𝐇
𝚺𝐇𝐌𝐖−𝐏𝐀𝐇

, raporti

𝑷𝑯𝑬
𝑨𝑵𝑻

dhe

për çdo punëtor të rafinerisë dhe për qytetarët pjesëmarrës në këtë
studim.

ΣLMW-PAHa

ΣHMW-PAHb

27
41
40
113
29
59
59
27
29
27
26
34
27
4
78
194
48
59
44
123
26
36
28
29
25
29
69
29
28
29
29
50
27
28
70
28

43
35
11
249
8
43
44
38
271
274
29
156
50
181
378
110
65
28
379
40
33
36
469
20
31
747
212
-

𝜮𝑯𝑴𝑾−𝑷𝑨𝑯

𝑷𝑯𝑬
𝑨𝑵𝑻

𝑩𝑨𝑨
𝑩𝑨𝑨 + 𝑪𝑯𝑹

3.70
0.45
1.37
1.33
0.72
0.10
0.12
0.50
3.84
0.26
0.16
0.40
1.91
0.10
0.73
2.07
0.81
0.06
0.96
0.07
0.13
-

1.00
1.00
1.00
6.50
1.00
0.40
0.40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.09
0.14
0.25
1.00
0.67
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.05
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
17.50
1.00

0.500
0.572
0.396
0.508
0.448
0.389
0.380
0.217
0.309
0.251
0.548
0.500
0.466
0.358
0.359
0.334
0.365
0.466
0.381
0.288
0.500
0.500
0.500
0.187
0.239
0.287
0.254
0.500
0.187
0.304
0.354
-

𝜮𝑳𝑴𝑾−𝑷𝑨𝑯

ΣLMW-PAH = (NAP+APY+APE+FLU+PHE+ANT+PYR)
ΣHMW-PAH = (BAA+CHR+BBF+BKF+BAP+IPY+DBA+BPY)

b
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ANEKSI III
Tabela S1. Koeficientet e korrelacionit Pearson (r) ndërmjet përqendrimeve për parametrat biokimik të analizuar në mostrat e serumit të
punëtorëve meshkuj (N=932) të KPTHN-së në Ballsh.
SGPT SGOT BILT CHOL CREA
SGOT
BILT
CHOL
CREA
GLU
HDL
LDL
PHOS
CHOL/HDL
LDL/HDL
TRIG
UREA
VLDL
TL

GLU

HDL LDL PHOS CHOL/HDL LDL/HDL TRIG UREA VLDL

0.441
0.063

0.00

0.05

0.063

-0.141

-0.01

0.063

-0.03

-0.03

0.00

-0.05

-0.06

0.102

-0.02

0.02

0.15

1

1

0.00

-0.111

0.06

0.00

-0.102

0.911

-0.03

0.06

0.121

0.05

0.06

-0.141

1.001

-0.03

0.102

0.181

0.901

0.131

0.06

-0.211

0.521

-0.02

0.171

-0.681

0.441

0.521

0.131

0.00

-0.171

0.581

-0.03

0.141

-0.591

0.661

0.581

0.881

0.07

0.05

-0.161

0.331

-0.02

0.181

-0.401

0.04

0.331

0.701

0.331

-0.102

-0.04

-0.02

0.01

-0.02

-0.05

0.05

0.03

0.01

-0.04

-0.03

-0.06

0.07

0.05

-0.16

1

1

-0.02

0.18

1

-0.40

0.04

0.34

1

1

1

1.001

-0.06

0.083

0.07

-0.191

0.751

-0.03

0.171

-0.191

0.501

0.751

0.541

0.871

-0.04

-0.10

2

0.18

0.34

P<0.001; 2P<0.005; 3P<0.01;
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0.70

0.761

0.34

0.871
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Tabela S2. Koeficientet e korrelacionit Pearson (r) ndërmjet përqendrimeve për parametrat biokimik të analizuar në mostrat e serumit të
punëtoreve femra (N=274) të KPTHN-së në Ballsh.
SGPT SGOT BILT CHOL CREA

GLU

SGOT

0.521

BILT

0.09

0.08

CHOL

0.14

0.04

-0.161

CREA

0.02

0.08

-0.07

-0.05

GLU

0.261

0.08

0.04

0.08

-0.04

3

-0.08

-0.191

HDL LDL PHOS CHOL/HDL LDL/HDL TRIG UREA VLDL

HDL

-0.09

-0.11

0.06

0.14

LDL

0.09

-0.03

-0.12

0.931

-0.02

0.07

-0.01

PHOS

0.143

0.05

-0.14

0.971

-0.05

0.03

0.211

0.921

CHOL/HDL

-0.03

-0.04

0.00

0.00

-0.01

0.06

-0.163

0.01

-0.06

1

1

-0.04

-0.231

0.231

-0.441

0.261

0.371

0.01

-0.07

2

-0.03

-0.211

0.181

LDL/HDL

-0.02

-0.03

-0.06

0.03

0.00

0.20

TRIG

0.21

0.172

-0.12

0.351

-0.02

0.172

-0.31

UREA

0.07

0.05

-0.05

0.13

0.10

-0.13

0.02

0.12

0.18

VLDL

0.143

0.11

-0.12

0.271

-0.02

0.261

-0.541

0.14

0.10

0.173

0.651

0.711

-0.02

TL

0.211

0.12

-0.172

0.861

-0.04

0.143

-0.143

0.761

0.851

0.01

-0.01

0.781

0.182

P<0.001; 2P<0.005; 3P<0.01;
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Tabela S3. Analiza faktoriale e parametrave biokimik të analizuar në mostrat e
serumit të punëtorëve meshkuj (N=932) të KPTHN-së në Ballsh.
Parametrat
biokimik
SGPT
SGOT
BILT
CHOL
CREA
GLU
HDL
LDL
PHOS
CHOL/HDL
LDL/HDL
TRIG
UREA
VLDL
TL
Varianca
CV %

F1

F2

F3

F4

F5

F6

0.038
0.02
-0.098
0.96
-0.039
0.064
0.253
0.972
0.959
0.396
0.579
0.078
0.031
0.081
0.554
3.6808
0.245

-0.002
-0.072
0.157
-0.266
0.059
-0.151
0.239
0.077
-0.267
-0.535
-0.127
-0.97
-0.008
-0.969
-0.817
3.1093
0.207

0.133
-0.071
-0.213
-0.013
-0.071
0.116
-0.912
0.144
-0.012
0.714
0.783
0.198
0.024
0.199
0.132
2.1583
0.144

-0.83
-0.836
-0.138
-0.025
-0.074
0.17
0.029
-0.006
-0.027
-0.061
-0.037
-0.031
0.146
-0.032
-0.035
1.474
0.098

0.083
-0.095
0.189
0.012
0.1
0.536
-0.063
0.003
0.009
0.063
0.07
0.076
-0.829
0.075
0.059
1.0643
0.071

0.109
-0.081
0.446
-0.023
-0.894
0.083
0.049
-0.003
-0.023
-0.044
-0.026
-0.028
0.063
-0.027
-0.031
1.0363
0.069

Tabela S4. Analiza faktoriale e parametrave biokimik të analizuar në mostrat e
serumit të punëtorëve femra (N=274) të KPTHN-së në Ballsh.
Parametrat
biokimik
SGPT
SGOT
BILT
CHOL
CREA
GLU
HDL
LDL
PHOS
CHOL/HDL
LDL/HDL
TRIG
UREA
VLDL
TL
Varianca
CV %

F1

F2

F3

F4

F5

0.122
-0.013
-0.179
0.989
-0.061
0.084
0.187
0.94
0.982
0.009
-0.073
0.345
0.113
0.189
0.853
3.8197
0.255

-0.088
-0.097
0.175
-0.046
0.069
-0.169
0.739
0
0.022
-0.066
-0.289
-0.841
-0.207
-0.84
-0.484
2.4081
0.161

0.018
0.093
0.033
-0.051
-0.054
-0.404
0.217
-0.043
0.159
-0.485
-0.81
0.214
0.547
-0.404
0.081
1.6593
0.111

0.841
0.797
0.303
0.033
0.157
0.384
-0.081
-0.013
0.049
-0.065
-0.058
0.138
0.006
0.062
0.097
1.6582
0.111

-0.024
0.121
-0.403
0.019
0.839
-0.254
-0.108
0.05
0.008
0.19
0.045
-0.045
0.349
-0.01
-0.012
1.1237
0.075
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Abstrakt
Industritë petrokimike njihen si burime të shumë komponimeve kimike organike toksike, ku
mund të përmenden hidrokarburet policiklike aromatike dhe alifatike. Vitet e fundit, shqetësimi
publik është rritur ndjeshëm mbi efektet negative të mundshme në shëndetin e punëtorëve të
ekspozuar profesionalisht dhe për popullsinë që jeton afër këtyre komplekseve industriale. Në
përgjigje të këtij shqetësimi, u ndërmorë një investigim i gjerë për përcaktimin e niveleve të
hidrokarbureve aromatike dhe alifatike në mjedis rreth zonës së rafinerisë së naftës në Ballsh
dhe në mostra biologjike tek punëtorët e kësaj industrie, për të vlerësuar rrezikun shëndetësor
që vjen si rezultat i ekspozimit kundrejt këtyre ndotësve. Analiza kimike instrumentale për
përcaktimin e tyre u krye me gaz kromatograf me detector spektrometër mase (GC-MS) dhe
detektor me jonizim me flake (GC-FID). Lineariteti i metodës analitike për pjesën më të madhe
të analitëve rezultoi > 0.99. Rezultatet treguan se profili i shpërndarjes së PAH-ve në tokë dhe
ujë dominohej respektivisht nga PAH-et me 4-6 unaza dhe 2-3 unaza. Ndërsa, profili i
shpërndarjes për hidrokarburet alifatike rezultoi pothuajse identik midis mostrave të tokës dhe
të ujit, ku n-alkanet më të rënda kanë kontribut më të lartë për të gjitha mostrat. Nga studimi u
vu re se në serumin e punëtorëve mbizotëronin PAH-et me 4-6 unaza. Raportet diagnostikuese
izomerike të benzo[a]antracen/(benzo[a]antracen+krizen) dhe fenantren/antracen sugjerojnë se
PAH-et në mjedis dhe në matrica biologjike janë kryesisht me origjinë pirogjene. U konstatua
një tendencë e konsiderueshme e popullatës së studiuar për të zhvilluar sëmundje
kardiovaskulare.
Fjalë kyçe: Rafineri nafte, PAH-et, hidrokarburet alifatike, serum, tokë, ujë, GC-MS.

Abstract
Petrochemical industries are known as sources of many toxic organic chemicals, among which
can be mention polycyclic aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons. In recent years,
public concern over possible adverse health effects for the occupational exposed workers and
for the population living near the industrial complex has increased. In response to this concern,
we initiated a wide survey to determine the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons and
aliphatic hydrocarbons in the environmental samples nearby the oil refinery area in Ballsh, and
biological samples for workers of this industry. The health risk derived from the exposure to
those contaminants by the workers and local population were also assessed. The analyses were
performed
by
gas
chromatography/mass
spectrometry
(GC-MS)
and
gas
chromatography/flame ionisation detector (GC-FID). The linearity of the analytical methods
was in most of the cases evaluated >0.99 for all analytes. The results have shown that the
compositional profile of PAHs in soil and water was dominated by 4-6 rings and by 2-3 rings
PAHs, respectively. While the aliphatic hydrocarbons profile was similar between soil and
water, heavier n-alkanes have a higher contribution in all samples. The serum of oil workers
showed major apportionment for 4-6-ring PAHs. Diagnostic isomeric ratios of
benzo[a]anthracene/(benzo[a]anthracene+chrysene) and phenanthrene/anthracene suggest that
PAHs on environmental and biological matrices have mainly pyrogenic origin. It was observed
a considerable tendency of studied populations to develop cardiovascular diseases.
Keywords: Oil refineries, PAHs, aliphatic hydrocarbons, serum, soil, water, GC-MS.
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