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Abstrakti
Gjaku është lëng biologjik i cili përbëhet prej qelizave të kuqe, të bardha, plazmës, trombociteve, dhe
indeve. Është i rëndësishëm për gjallesat sikurse janë njeriu dhe shtazët, për shkak të rolit të
rëndesishëm në transportimin e (ushqimit dhe oksigenit) vitaminave, mbeturinave, hormonave, etj.
për të gjitha indet dhe qelizat e ndryshme. Temperatura e gjakut eshte 37 °C masa e gjakut ne purt
mcpep me am3. Gjatë punimit të temës kemi marrë informacione nga literatura ndërkombëtare si dhe
të dhënat nga loboratori mjekësor.
Gjaku përbën 8% të masës trupore. Për shembull, nëse masa e një personi është 60 kg, 4.8 kg është
gjak (rreth 5 litra).
Përmbajtja e gjakut
1. Plazma:është një lëng transparent ka tendencë të ngjyrës së verdhë dhe ka një rol të rëndësishëm
në transmetimin e ujit dhe kripërave, si dhe ushqyesve të tillë si sheqernat, vitaminat, hormonet
etj. Ekziston 54% e gjakut siç është materiali ndërqelizor në gjak dhe përbëhet nga 90% ujë (uji ka
një rol të madh ku temperatura e trupit arrin 37 gradë), 10% lëndë të tjera të tretura siç janë 2%
(kripëra minerale jone, 7% proteina, karbohidrate, yndyrna, vitamin, antitrupa, 1% hormone gaze të tretur).
Qelizat e kuqe të gjakut (Eritrocitet) :Qelizat e diskut, në formë konkave, të cilat bartin gaze dhe
një sipërfaqe konkave për të rritur hapësirën e shkëmbimit të gazit, dhe shfaqin një membranë
qelizore fleksibël ,që mund të kalojë edhe kapilarët më të ngushtë. Ai buron nga palca e kuqe në
kocka të mëdha dhe rinovohet çdo 120 ditë dhe prishet në mëlçi dhe shpretkë dhe përmbajtja e saj
e ndarë shkon në krijimin e acideve biliare. Një qelizë e vogël si Eritrociti ka një funksion shumë
të rëndësishëm, detyra e së cilës është e kufizuar në bartjen e gazit oksigjen nga mushkëritë dhe
zëvendësimin e tij me dioksid karboni. Ndërtimi i qelizave të kuqe të gjakut kontrollohet nga
veshkat përmes një hormoni të quajtur eritropoetinë. Sekretimi i këtij hormoni varet nga presioni i
pjesshëm i oksigjenit në gjak.
2. Qelizat e bardha të gjakut( Leukocitet ):Qelizat e bardha të gjakut janë qeliza që sigurojnë
mbrojtjen e trupit nga sëmundjet dhe numri i qelizave të bardha të gjakut është më i vogël se
numri i qelizave të kuqe,i cili sillet midis katërmbëdhjetë deri shtatëqind qelizave të kuqe të gjakut
3
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ne gjejmë një qelizë të bardhë të gjakut pasi ato ndryshojnë në madhësi dhe forma dhe kanë një
bërthamë dhe ato janë më të mëdha se qelizat e kuqe të gjakut.
3. Pllakëzat e gjakut:Trupat citoplazmikë gjenden në gjak dhe prishen kur bien në kontakt me ajër
për t’u mpiksur në mënyrë që gjakderdhja të mos shkaktojë dëme që nuk kanë një formë specifike.
Gjaku, fibrinogjeni, është një solid i quajtur fibrin, një filament i ngurtësuar që grumbullohet rreth
sipërfaqes së lëkurës për të parandaluar largimin e gjakut nga lëkura.
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HYRJE :
Gjaku (lat. Sanguis) është një ind lidhor i lëngshëm, i cili me ndihmën e zemrës dhe enëve të
qarkullimit të gjakut mirëmban funksionet e organeve të tjera të trupit nëpërmjet transportit të
oksigjenit dhe lëndëve ushqyese. Gjaku qarkullon nëpër enët e gjakut falë punës mekanike të
muskulit të zemrës. Trupi i njeriut përmban mesatarisht 5 - 6 litra gjak. Gjaku është një lëng
trupor tek te gjtha gjallesat poashtu edhe tek kafshët që ju dhuron qelizave lëndë të nevojshme
ushqyesve dhe oksigjen dhe i transporton mbetjet metabolike si mbeturinat larg nga këto qeliza.
Kur ai arrin në mushkëri, ndodh shkëmbimi i gazit, me shpërndarjen e dioksidit të karbonit duke
e përçuar nga gjaku në alveole (hojëza të mushkërisë) dhe të oksigjenit duke e shpërndarë në
gjak. Gjaku i oksigjenuar pompohet në anën e majtë të zemrës, në venën pulmonare dhe hyn në
arterien e majtë. Nga këtu ai kalon nëpër valvulën bicuspide, përmes barkushes dhe shpërndahet
në të gjithë trupin prej aortës. Gjaku përmban antitrupa, ushqimin, oksigjenin,etj për të ndihmuar
punën e trupit.
Gjaku përmban: qeliza të kuqe (eritrocite), qeliza të bardha (leukocite), pllakëza(trombocite)
dhe plazmën, në të cilën notojnë qelizat. Pjesët e ngurta përbëjnë 45%, kurse pjesa e lëngët 55%,
të vëllimit të përgjithshëm. Qelizat e kuqe përmbajnë hemoglobinën. Kjo proteinë është
përgjegjëse

për

lidhjen

dhe

transportin

e oksigjenit.

Në

të

vërtetë

përbëhet

prej globinës dhe hem-it, i cili me hekurin formon një lidhje kimike.

Funksionet
Gjaku së bashku me pjesët përbërëse të tij përmbush një sërë funksionesh:
Transport; (oksigjeni, hormonet, mbeturinat e metabolizmit)
Rregullim; (baraspeshën e ujit, elektroliteve, temperaturës, vlerës së pH-së)
Mbrojtje; (nëpërmjet limfociteve, antitrupave, koagulimit dhe fibrinolisës)
Funksion homeostatic; mban të pandryshuar temperaturën dhe mjedisin e brendshëm.
Gjaku kryen shumë funksione të rëndësishme brenda trupit duke përfshirë :
Furnizimin e indeve me oksigjen
Furnizon trupin me materie ushqyese si glukoza, aminoacidet dhe Acide Yndyrore ( të tretura në
gjak (psh lipidet e gjakut)
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Largimin e gazrave dëmtuese si dioksid karbonin, urean dhe Acidi Laktik
Funksion imunologjike, duke përfshirë qarkullimin e qelizave te bardha, dhe zbulimin e
materialeve te huaja nga antitrupthat
Kuagulimi, që është një pjesë e mekanizmit të trupit për vetëriparim
Funksionet transportuese, duke përfshirë transportin e hormoneve dhe sinjalizimin për dëme të
indeve
Rregullimin e pH ( normalja e pH të gjakut është në mes vlerave 7.35 - 7.45 )
Përbërja
Plasma ( ~ 55%) prej saj 90 % H2O dhe 2% sheqer + minerale (jone të natriumit, kaliumit,
magnesiumit dhe kalciumit) 8% proteina (albumina, antitrupa, etj.)
Qeliza (~ 45%): eritrocite 5 milion/µl, leukocite 5000 – 10000/µl, trombocite 150000 –
300000/µl
Hormone
Gazra

Qelizat e gjakut
Të gjitha qelizat e gjakut kanë prejardhje nga qeliza e përbashkët mëmë (angl.: stem cell).[1]
Qeliza është njësia baze ndertimore dhe funksionale e gjallesave.Qelizat kanë madhësi
mikronike. Ka qeliza të cilat kanë madhësi më të vogël se mikroni.
Ndërtimi qelizor më së miri vërehet tek qelizat e rritura me anë të mikroskopit elektronik. Për
qëllime shkollore mund të përdoren edhe mikroskopët optikë dhe elektrikë.
Të gjitha proceset jetësore ndodhin në qelizë.
Sipas funksionit që kryejnë dhe vendit ku ndodhen në organizëm qelizat kanë forma të
ndryshme.
Gjaku përmban: eritrocite (qelizat e kuqe), leukocite (qelizat e bardha) dhe trombocite (pllakëza).
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KAPITULLI I
1.1 Ç`fare janë Eritrocitet
Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë
„qelizë“.
Janë qelizat më të imta të cilat nuk kanë bërthamë, nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen në
palcën e kuqe të eshtrave.
Nën vrojtimin e mikroskopit mund të shohim se kanë madhësi pothuajse të njejtë, në formë
pllakëzash të rrumbullakëta bikonkave.
Ato shërbejnë për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë apo dhe nga velëzat në inde.
Eritrocitet kanë ngjyre të kuqe sepse përmbajnë hekur. Eshtë konstatuar se për 1 sekond tek
njeriu mund të krijohen 2 -3 milionë eritrocite.

Fig.1.Qelizat e kuqe te gjakut
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2.1 Qelizat e kuqe të gjakut
Eritrocitet kanë formë të rrumbullakët ose të shtypura në formën e tabletave me,sipërfaqe
konkave, kanë një mur të hollë, nuk kanë bërthamë dhe përmban brenda hemoglobinës, e cila
është një përbërje e hekurit dhe proteinave.Hemoglobina që i jep ngjyrën e kuqe gjakutdhe
karakteristikat e këtij kompleksi është që lehtë mund të bashkohet me oksigjenin dhe për këtë
arsye quhen qelizat e kuqe të gjakut që mbajnë oksigjen.Numri i qelizava të kuqe të gjakut
ndryshon në varësi të gjinisë si dhe në bazë të vendjetesës së njerzve, sepse ndryshon edhe nga
lartësia mbidetare si sëmundjet.Te meshkujt është rreth pesë milion qeliza për milimetër kub gjak
(1mm3), ndërsa tek femrat është rreth 4.5 milion qeliza të kuqe në një milimetër kub gjak
(1mm3). Kur është i ngopur me oksigjen, bëhet një ngjyrë e kuqe rubin për të formuar oksi hemoglobinë. Kjo ndodh kur gjaku i ekspozohet presionit të lartë të oksigjenit, siç ndodh në
mushkëri dhe kur hemoglobina e oksigjenizuar është e ekspozuar ndaj një presioni të ulët të
oksigjenit, siç ndodh në indet, ai humbet një pjesë të oksigjenit të tij dhe gjaku bëhet i kaltër.
Hemoglobina gjithashtu lidhet me dioksidin e karbonit në inde dhe heq dorë në mushkëri.
Prandaj, gjaku në arteriet e gjejmë me ngjyrën e kuqe, ndërsa e gjejmë të kaltër të errëtnë venat.

Fig.2Qelizat normale të gjakut (a dhe b) prej të cilave ekzistojnë forma të tjera (c: globula,
dhe d: Echinozyt).
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3.1 Vendosni formimin e eritrociteve
Formimi i qelizave të kuqe të gjakut fillon nga java e katërt e shtatëzanisë deri në muajin e
gjashtë. Në shpretkë dhe mëlçi dhe në tre muajt e fundit të shtatëzanisë. Këto qeliza formohen në
palcën e eshtrave dhe disa në shpretkë dhe mëlçi. Tek fëmijët dhe të rriturit, eritrocitet formohen
në palcën e eshtrave të kuqe që gjenden në kockat e sheshta siç janë kockat e fytyrës, shpatullës,
kafkës, brinjëve, shpinë dhe skajeve të gjata të kockave të trupit si femuri dhe humeri.

4.1 Mosha dhe fati i qelizave të kuqe të gjakut
Këto qeliza kryejnë funksionin e tyre për një periudhë të kufizuar kohore, e cila është rreth 48
orë, pas së cilës shpretka mbledh topat që janë piramidë dhe thyer për t’i analizuar ato jashtë
hemoglobinës. Hemoglobina gjithashtu është zbërthyer për të formuar pigmentet biliare, të cilat
gjaku i largon duke e dëbuar atë me bile. Qelizat e zbërthyera të gjakut zëvendësohen menjëherë
me topa të rinj në palcën e eshtrave.

5.1 Faktorët që duhet të jenë të disponueshëm për formimin e eritrociteve
Palca e kockave duhet të jetë e shëndetshme, kështu që nëse ndonjë sëmundje ose dëmtim, siç
janë rrezet X, rrezatimi atomik ose disa toksina, çon në një ulje të numrit të qelizave të kuqe të
gjakut.
Ushqimi duhet të përmbajë hekur sepse është i përfshirë në sintezën e hemoglobinës. Hekuri
gjendet në spinaq, mollë, mish dhe të verdhën e vezëve. Trajtohet lehtësisht duke i dhënë
pacientit ilaçe që përmbajnë komponime hekuri.
Ushqimi duhet të përmbajë vitaminë B12, e cila quhet frenuese e anemisë malinje.

6.1 Funksionet e qelizave të kuqe të gjakut
Duke përdorur hemoglobinë, qelizat e kuqe mbajnë oksigjenin nga mushkëritë në inde dhe
mbajnë dioksid karboni nga indet në mushkëri për të hequr qafe atë.
11
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Ruanjnë hemoglobinën Brenda qelizat te kuqe në mënyrë që ato të mos degradohen dhe të
shndërrohen në pigmente biliare ose të ekskretohen në urinë.
Qelizat e kuqe të gjakut luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin e reagimit të gjakut.

7.1 Madhësia dhe sasia


Madhësia: rreth 7,5 µm (mikrometër) (7,5*10^-6m)



Trashësi: 2 µm rrethit dhe 1 µm në qendrën



Koncentrati në gjak: 4.5-5.5 milion/mm^3 (do të thotë 5*10^6/µl = 5*10^6/mm^3 = 5*10^12/l =
5 Tera/l = 5*10^15/m^3)



Numri i tërësishëm në gjak: 24-30 Bilion = 24*10^12 deri 30*10^12



Sasia në gjak tek meshkujt: 14-18 g/100ml gjegjësisht 8,7-11,2 mmol/l



Sasia në gjak tek femrat: 12-16 g/100ml gjegjësisht 7,4- 9,9 mmol/l



Kohëzgjatja e zhvillimit të tyre: rreth 7 ditë



Jetojnë mesatarisht: rreth 120 ditë gjegjësisht 4 muaj
Numri i eritrociteve varet nga faktorë të ndryshëm si: gjinia, mosha, stina dhe lartësia
mbidetare.Qelizat e kuqe te gjakut bartin oksigjenin sepse ne perberje te saj ka hemoglobine e
cila bart oksigjenin.Qelizat e kuqe te gjakut nuk kane berthame keshtu qe kane me shume
hapesire per te bartur oksigjen.

8.1 Vlerat referente
M 4,5-6,3 x 10 në 12/l
F 4,2-5,4 x 10 në 12/l

9.1 Cilat janë çrregullimet e qelizës së kuqe të gjakut
Qelizat e kuqe të gjakut: funksioni i tyre është transportimi i oksigjenit në organe dhe inde.
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10.1 Disa sëmundje të qelizës kuqe të gjakut
1. Anemia
Anemia është një gjendje që karakterizohet nga mungesa e qelizave të kuqe të gjakut, të
mjaftueshëm në trup për të transportuar oksigjen të mjaftueshëm në inde.
11.1 Ekzistojnë disa lloje të anemive, si më poshtë:
1. Anemia me mungesë hekuri: Anemia me mungesë hekuri ndodh në trup. Mund të ndjeheni të
lodhur dhe pa frymëmarrje sepse qelizet e kuqe nuk bartin oksigjen te mjaftueshem në mushkëri.
Shtojcat e hekurit zakonisht kontribuojnë në trajtimin e këtij lloji të anemisë.
2. Anemia e pernikestik : Anemia pernikestike është një gjendje autoimune, në të cilën trupi nuk
është në gjendje per te perthithur sasi të mjaftueshme të vitamin B-12

Kjo çon në një ulje të numrit të rruazave të kuqe të gjakut. E cila quhet "malinje", gjendje e rëndë
shëndetësore.
Por përdoren inejksonet e B-12 për trajtimin e këtij lloji të anemisë
3. Anemia Aplastike është një gjendje e rrallë por serioze ku palca e eshtrave tuaj ndalon të bëjë
qeliza të kuqe te mjaftueshme .
Mund të ndodhë papritur ose ngadalë, në çdo moshë. Mund të bëjë që të ndjeheni të lodhur, të
paaftë për të luftuar infeksionet dhe për të kontrolluar gjakderdhjen e parregullt .

4. Anemia hemolitike: Infekton sistemin imunitar dhe shkatërron qelizat e Kuqe te gjakut më shpejt
përpara se trupi ta zëvendësojë atë. Kjo rezultonmezvoglimin e qelizave te kuqe ne gjak .

5. Anemia qelizore siklet, është një sëmundje gjenetike e shkaktuar nga një ndryshim në proteinën
e hemoglobinës. Proteina kryesore në qelizat e kuqe të gjakut, e cila bart oksigjen dhe e
transporton atë nga mushkëritë në indet e trupit .

6. Talaseminë: është një grup çrregullimesh të trashëguara të gjakut. Këto çrregullime shkaktojnë
mutacione gjenetike që pengojnë prodhimin normal të hemoglobinës.
13
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Kur qelizat e kuqe të gjakut nuk kanë hemoglobinë të mjaftueshme, oksigjeni nuk arrin në të
gjitha pjesët e trupit.
Mund të ndikojë
1. deformimet në kocka
2. splenomegalia
3. probleme me zemër
4. vonesa e zhvillimit tek fëmijët.
2.. Hemoliza neonatale është një nga rastet më të shpeshta të hipovolemisë në foshnje të
shkaktuara nga transmetimi i antitrupave në proteina, të vendosura në sipërfaqen e

eritrociteve,

nga nëna në fetus përmes placentas.

Rritja e numrit të eritrociteve: dehidrim, policitemi (sëmundje e rrallë)
Zvogëlimi i numrit të eritrociteve: njëri nga treguesit e anemisë së bashku me hematokritin,
hemoglobinën dhe konstanteve të eritrociteve.

12.1 Shkaqet e mungesës së qelizave të kuqe të gjakut
1. Mosmarrja e mjaftueshme e hekurit: Ushqimi që përmban një sasi të vogël hekuri dhe jo të
përshtatshme për trupin e kjo shkakton ulje të qelizave të kuqe të gjakut në trup, dhe ka shumë
ushqime që mund të merren nga hekuri, si: mishi, vezët, perimet jeshile si spinaqi etj.
Fëmijët dhe gratë shtatzëna dhe ato që janë në fazën e zhvillimit më shumë kanë nevojë për
hekur.

2. Shtatzënia dhe humbja e gjakut për shkak të menstruacioneve te gratë: Gruaja shtatzënë ka
nevojë për më shumë hekur për të ushqyer fetusin e saj. Kur

fetusi nuk ka ushqim të

mjaftueshëm, merr ushqim nga trupi i nënës. Humbja e gjakut gjatë menstruacioneve shkakton
mungesë të qelizave të kuqe të gjakut tek gratë.
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3. Gjakderdhja e brendshme: Ekzistojnë shumë gjendje mjekësore që shkaktojnë gjakderdhje të
brendshme në trup, siç janë: ulcerat e stomakut, në zorrën e trashë dhe kanceri i zorrës së trashë.
Shkaqet më të zakonshme të ulcerave të stomakut janë përdorimi i rregullt i qetësuesve të
dhimbjes,siç është aspirina

4. Aftësia e dobët e trupit për të thithur hekurin: Për shkak të çrregullimeve të caktuara ose disa
operacioneve që pengojnë thithjen e hekurit, siç është kirurgjia e arterjeve te stomakut, që
dobëson shanset e thithjes së hekurit.

13.1 Simptomat e mungesës së eritrociteve
1. rritja e numrit të rrahjeve të zemrës.
2. vështirësi në frymëmarrje.
3. marramendje.
4. ndjenja e dobësisë së përgjithshme në trup.
5. duart dhe këmbët e ftohta.
6. te ajurit dhe dhimbje në gjuhë.
7. zbehja e lëkurës;
8. dhimbje koke e vazhdueshme.
9. tingëllima në këmbë.

14.1 Cilat janë simptomat kur numri i qelizave të kuqe janë të larta
Ekzistojnë disa simptoma të përgjithshme që mund të shihen kur janë të larta qelizat e kuqe të
gjakut, duke përfshirë:
1. dobësi
2. lodhje
3. dhimbje koke
4. dhimbje në nyje
5. marramendje
6. dhembje barku.
7. mund të përfshijnë simptomat tjera:
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Eritocitet dhe Leuokocitet ,Roli dhe rëndësia e tyre
8. probleme të gjakderdhjes ose koagulimit
9. kruarja pas larjes

14.1 Shkaqet e numrit të lartë të qelizave të kuqe të gjakut
Dështimi i zemrës, duke shkaktuar nivele të ulëta të oksigjenit në gjak .
Sëmundje kongjenitale e zemrës
Vera e Kuqe, një sëmundje gjaku, në të cilën palca e eshtrave prodhon shumë qeliza të kuqe të
gjakut.
Tumoret e veshkave
Sëmundjet e mushkërive, të tilla si emfizema, sëmundja pulmonare obstruktive kronike,fibroza
pulmonare, ku indi i mushkërive bëhet i fryrë.
Hipoksia dmth, nivele të ulëta të oksigjenit në gjak.
Ekspozimi i monoksidit të karbonit, zakonisht ka të bëjë me pirjen e duhanit.
Ekzistojnë një numër faktorësh që ushtrojmë çdo ditë që ndikojnë në numrin e qelizave të kuqe
të gjakut, duke përfshirë:
Pirja e duhanit (të cigareve),
Jetoni në lartësi të mëdha ,
Merrni ilaçe që rritin performancën siç janë steroidet, përfshirë testosteronin artificial ose
eritropoietin.

15.1. Pse jeta e qelizave të kuqe të gjakut është e shkurtër?

Qelizat e kuqe të gjakut prodhohen nga një proces i quajtur (Erythropoesis – Anglisht )
eritrocitet, në të cilin përqendrimi i sasisë së qelizave të mira të gjakut në gjak vlerësohet të
prodhojë qeliza të reja me një ritëm që plotëson nevojën e trupit. Veshkat monitorojnë nivelin e
oksigjenit në gjak, dhe nëse gjenden pak, veshkat prodhojnë një hormon të quajtur
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eritropoietin.(erythropoietin-Anglisht) Qelizat e palcës së kuqe të eshtrave në kockë janë
receptorët e vetëm të hormonit që i përgjigjet asaj, ndërsa pjesa tjetër e qelizave të trupit nuk i
përgjigjet aspak këtij hormoni. Ky hormon shkakton prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut në
palcën e eshtrave, të cilat lënë palcën dhe lëshohen në qarkullimin e gjakut për të filluar ciklin e
tij, dhe më pas rrit nivelin e oksigjenit, dhe hormone e veshkave, duke ngadalësuar sekretimin e
hormonit. Kështu, numri i qelizave të kuqe të gjakut në trup mbetet pothuajse i vazhdueshëm,
dhe aftësia e transportit të oksigjenit në gjak gjithmonë e mjaftueshme për të përmbushur
nevojën e trupit.
16.1 Si egziston mundesia e rritjes se numrit te qelizeve të kuqe ne gjak
Ushqimet e pasura me lëndë ushqyese mund te ndihmojnë ne përmirësimin e nivelit te qelizave
të kuqe ne gjak
Keto janë:
1. Hekuri
2. Vitamina B-9
3. Vitamina B-12
4. Bakri
5. Vitamina A
6. Vitamina C

Fig.3. Ushqimet e pasura me lëndë ushqyese

1. Hekurt : Hekuri është një nga lëndët ushqyese më të zakonshme që lidhen me aneminë.
Trupi juaj përdor hekur për të bërë hemoglobinë të aftë të ruajë oksigjenin në qelizat e gjakut,
dhe pa hekur këto qeliza mund të vdesin ose të mos jenë në gjendje të japin oksigjenin në trup.
Gratë kanë nevojë për rreth 18 (mg) hekur në ditë, ndërsa burrat kanë nevojë vetëm për 8( mg)
prej tij.
Një dietë e pasur me hekur mund të rrisë prodhimin e numrit të qelizave të kuqe të gjakut, duke
përfshirë ushqime të pasura me hekur si p.sh
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1. mishi i kuq .
2. mish organesh si veshkat dhe mëlçia.
3. perime jeshile si spinaqi .
4. frutat e thata si kumbullat dhe rrushi.
5. fasule te bardha.
6. të verdhën e vezës.

2. Vitamina B-9: Quhet gjithashtu acidi folik. Një lëndë ushqyese e rëndësishme për të krijuar
qeliza të reja në trupin tuaj dhe rritjen e sistemit tuaj nervor dhe gjëndrave mbiveshkore.
Njerëzit me mungesë të acidit folik mund të zhvillojnë anemi, kështu që këtu janë ushqimet me
nivele të larta të folatit:
1. bukë.
2. grur.

3. perimet jeshile, si majdanozi.
4. fasule.
5. bizele.
6. kokosit.
3. Vitamina B-12 Është një përbërës i rëndësishëm për krijimin e qelizave të reja të kuqe të
gjakut në trupin tuaj dhe ndihmon trurin të funksionojë siç duhet.
Ulja e niveleve të vitaminës B-12 në trupin tuaj mund të parandalojë formimin e qelizave të kuqe
të gjakut dhe për këtë arsye keni anemi të rëndë. Për të rritur vitaminën B-12, duhet të merrni si
vijon:
1. mishi të kuq, te viçit.
2. peshku .
3. produkte të qumështit, si djathi.
4. vezë.

4. Bakri (Cu) : Elementi i Bakrit nuk prodhohet direkt ne qeliza të kuqe të gjakut, por mund të
ndihmojë trupin tuaj të arrijë hekurin e prodhuar për ato qeliza.
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Gratë kanë nevojë për rreth 18 mg bakër në ditë, ndërsa burrat kanë nevojë për 8 mg bakër.
Këto ushqime mund të përmbajnë nivele të larta bakri:
1. pula.
2. viçi.
3. ostra dhe gaforret.
4. arra.
5. farat e lulediellit
5. Vitamina A: Gratë kanë nevojë për 0.7 mg vitaminë A në ditë, ndërsa burrat mund të rrisin
nevojat e tyre në 0.9 mg.
Këto ushqime të pasura me vitaminë A mund të ndihmojnë trupin tuaj të thithë përbërësin e
hekurit të qelizave të kuqe të gjakut.
Disa nga burimet më të rëndësishme të vitaminës A janë:
1. Specat e kuq .
2. Patate të ëmbla.
3. Karrota .
4. Vaj peshku.
5. Perime jeshile.
6. Pisa fruta si mango dhe shalqi.

6. Vitamina C: Edhe pse vitamina C nuk ndikon drejtpërdrejt në formimin e qelizave të kuqe të
gjakut, ajo është akoma një element i rëndësishëm sepse , trupin tuaj të thithë më shumë hekur që
rrit qelizat e kuqe të gjakut në trupin tuaj.
Të rriturit kanë nevojë për rreth 500 mg vitaminë C në ditë.
Vitamina C gjendet në shumë lloj të ushqimeve, duke përfshirë:
1. Fruta kivi.
2. Speca te kuq.
3. Dredheza .
4. Portokall.
5. Lëng grejpfrut
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17.1 Duhet me rrit aktivitetin fizik
Ushtrimi çdo ditë mund të rrisë oksigjenin në gjak, i cili nga ana tjetër stimulon trupin tuaj të
prodhojë më shumë qeliza të kuqe të gjakut.
Këto ushtrime mund të jenë të mira për shëndetin e trupit tuaj:
1. Notimi .
2. Ecje të shpejt
3. Vrapimi .

18.1 Ulja e konsumit të alkoolit
Pirja alkoolit mund të zvogëlojë numrin e qelizave të kuqe të gjakut në trupin tuaj, kështu që
zvogëlimi i konsumimt te përditshëm të alkoolit mund te jetë me i shëndetshem.

KAPITULLI II

1.2 Ç`fare janë leukocitet
Leukocitet janë qeliza të bardha të gjakut, të cilët janë pa ngjyrë por në mikroskop duken me
ngjyrë të bardhë,e çelur, dhe kanë madhësi dhe forma të ndryshme. Për dallim nga eritrocitet,
leukocitet janë dyfish më të mëdha, por për nga numri janë më të paktë (raporti mes tyre qëndron
me 1:500). Leukocitet në organizmin e njeriut luajnë rolin mbrojtë. Ato bënjnë eliminimin e
sulmuesve të huaj, kështu që në vendin ku është i infektuar mblidhet një sasi e madhe e
leukociteve. Kjo dukuri ndryshe quhet edhe fagocitozë dhe është mekanizëm i rëndësishëm që i
mundëson organizmit të mbrohet prej infeksioneve të ndryshme. Qelizat e bardha të gjakut
formohen në palcën e eshtrave si dhe në gjëndrat limfatike, dhe këto ndahen në lloje të ndryshme
duke u bazuar në funksionin e tyre që kanë. Leukocitet lëvizin në mënyrë ameboide, dhe janë
shumë aktiv.
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Leukocitet i takojnë sistemit imunologjik. Në organizëm bëjnë eliminimin e shkaktarëve të
sëmundjeve siç janë: bakteriet, viruset, kancerit, toksinat, kërpudhat dhe protozoarët.

Fig.4.Qelizat e bardha të gjakut.

2.2 Llojet e leukociteve


granula(polimorfonukeare)
neutofile
bazofile
eozinofile



agranulare (mononukleare)
limfocite
monocite

Fig.5. Elementet e gjakut
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3.2 Vlera dhe sasia
Vlerat normale të leukociteve në gjakun e njeriut:
të rriturit: 4.000 - 10.000/µl (njësia e vjetër) 4 - 10 mal 109/l (njësia e re)
-shkollarët: 5.000 - 15.000/µl (njësia e vjetër) 5 - 15 mal 109/l(njësia e re)
-fëmijët e vegjël: 6.000 - 17,5000/µl(njësia e vjetër) 6 - 17,5 mal 109/l (njësia e re)
-fëmijët e sapolindur: 9.000 - 30.0000 /µl(njësia e vjetër) 9 - 30 mal 109/l(njësia e re)
Rritja e numrit të leukociteve quhet Leukocitozë.
Sasia e qelizave imunologjike të shprehur në %
Monocitet 2 – 8
Limfocitet 20 - 45
Granulocitet Neutrofile formë segmentore 50 - 70
Granulocitet Neutrofile formë shkopi 3 - 5
Granulocitët Euzonofile 2 - 4
Granulocitët Bazofile 0 - 1
Zvogëlimi i numrit të leukociteve quhet Leukopeni.

4.2 Jeta e leukociteve
Jeta e këtyre elementeve në formë varet nga disa faktorë dhe mund të zgjasë nga disa orë në
disa vjet. Shumë qeliza të bardha të gjakut vdesin gjatë një lufte të pabarabartë me një numër
të madh të patogjenëve, pasi ato mund të shkatërrohen nëse i thithin ato.
Në vendet e vdekjes së këtyre elementeve të formuar (leukocitet) formohet gjaku, duke
shkaktuar qeliza të reja imune për të luftuar.
Nëse rezultatet e testit zbulojnë një ndryshim të rëndësishëm midis numrit të leukociteve dhe
normës, kjo mund të tregojë zhvillimin e patologjive që sugjerojnë shqetësime serioze. Për të
pasur një ide rreth sëmundjes, duhet të shqyrtohet nga një specialist.
Këto qeliza janë të dizajnuara për të kryer funksione thelbësore në trupin e njeriut. Elementet
uniforme formojnë bazën e këtyre qelizave.
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1. Funksioni i transportit është përgjegjës për transferimin e substancave të nevojshme në të
gjitha fushat e trupit. Sistemi i qarkullimit të aftë për të siguruar të gjitha enët dhe organet
me substanca të nevojshme për funksionimin normal.
2. Funksioni i frymëmarrjes ju lejon të derdhni oksigjen nga mushkëritë në të gjitha organet
dhe indet dhe dioksid karboni të kthehet prapa në mushkëri.
3. Funksioni sekretues është i nevojshëm për të bllokuar formacionet negative dhe për të hequr
ato nga trupi nëpërmjet sistemeve dhe organeve të dizajnuara për këtë.
4. Funksioni ushqyes është i nevojshëm për të siguruar qelizat dhe organet me substancat e
nevojshme, për të aktivizuar sistemin imunitar.
5. Funksioni rregullator ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri midis substancave të dobishme dhe
të dëmshme. Substancat e nevojshme përmes gjakut hyjnë në të gjitha zonat e trupit dhe
substanca të dëmshme largohen prej saj.
6. Te nevojshme për të ushqyer organet me ushqyes që hyjnë në trup përmes mureve të
zorrëve.
7. Funksioni mbrojtës përfaqësohet nga tre lloje. Funksioni fagocitik siguron absorbimin e
infeksioneve dhe viruseve nga qelizat e shëndetshme. Homeostatik nxit koagulimin e gjakut
në rast të dëmtimit të integritetit të lëkurës, mbështet rrjedhën e disa proceseve në gjak.
Funksioni i tretë është termostatik. Gjaku merr pjesë në thermoregulation të trupit, duke
mbrojtur atë nga tej - nxehja dhe tej - ftohja.
8. Funksionet për të cilat qelizat e gjakut janë kryesisht përgjegjës janë transporti, homeostatik
dhe mbrojtës.
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Tabela . 1. Tabela gjithëpërfshirëse

Lloj

Monociti

Forma
diagramore

Nëmikroskop

Raportinë
gjakunetë
rriturve

2-6 %

Mikromet
ër

Objektivat
themelorë

Bërtha
ma

Ngjyrë
kokërr

mosha

Në
formëe
veshkë

Pa
kokrriza

1 vejt

shumëfish

Qelizat B
Qelizat T
Ndihma
Toksik
Vrasës
natyralë

Shumë
Vetëm
ngjyra
qelizat
dhe
vrasëse
qendrore

14-17

Monocyte

Limfociti
Lymphocyt
e

20-45 %

7-8

6 ore

Granulocite
neutrofile
Neutrophil

𡞱
Macropha
ge

pembe e
zbehtë

Dy ose
më
shumë

E kaltert
e madhe

10-15
dite

pembe

8-12
dite

10-12

Bakteret

1%>

9-10

Alergjia

1-6%

10-12

Në rastet e Dy
alergjive dhe lloj
parazitëve

N/A

14-17

shumëfish

Granulocite
euzinofile
Eosinophil

Shumë
lloj

40-75%

Granulocite
bazofile
Basophil

7
jave

dite
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5.2 Ku prodhohen qelizat e bardha të gjakut
Palca e kockave prodhon vazhdimisht qeliza të bardha të gjakut, të cilat zakonisht ruhen në
sistemin limfatik të trupit derisa të jetë e nevojshme.

6.2 Simptoma të lartav tëleukociteve
Mënyra e veprimet te niveli i lartë i qelizave të bardha të gjakut në trup ndryshon varësisht nga
gjendja e semundes që është shkaktuar nga ngritja e qelizave, dhe ka mundësi që nuk ka fare
simptoma, nuk mund të dalloni lartësinë e saj vetëm duke provuar.
Por nëse shkaku i qelizave të larta të bardha të gjakut është sindroma hipereosinofilike,
pacienti mund të ketë simptomat e mëposhtme:

1. Humbje peshe.
2. Temperature e lart
3. Djersitje natën.
4. Lodhja
5. Kollitja.
6. Dhimbje në kraharor.
7. Ënjtje .
8. Dhimbje stomaku.
9. Skuqje e lëkurës.
10. Dhimbje dhe dobësi totale
11. Koma.

7.2 Shkaqet e ngitjes e qelizave të larta të bardha të gjakut
Një rritje në nivelin e qelizave të bardha të gjakut zakonisht ndodh si një reagim natyral në trup, si
rezultat i faktorëve të mëposhtëm

1. Infeksionet.
2. Marrjen e disa barnave.
3. Sëmundje ose mosfunksionim i imunitetit ose palcës së eshtrave.
4. Lloje të caktuara të kancerit.
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5. Stresi psikologjik ose emocional.
6. Lindja.
7. Shtatzënia.
8. Pirja e duhanit.
9. Reaksion alergjik .
10. Ushtrim i tepërt.
Ndonjëherë qelizat e bardha të ngritura të gjakut mund të jenë për shkak të një arsye
specifike, veçanërisht kur lartësia është vetëm në një lloj specifik të

qelizave të

bardha të gjakut, dhe në raste të tjera, mund të mos ketë një shkak të njohur të ngritjes
dhe kjo është e rrezikshme.

8.2 Rreziku i qelizave të larta të bardha të gjakut
Një ngritje e panjohur e shkakut të qelizave të bardha të gjakut mund të çojë në komplikime
serioze, duke përfshirë probleme me zemrën, mushkëritë, mëlçinë, lëkurën dhe sistemin nervor.

9.2 Mungesa e qelizave të bardha të gjakut
Në një situatë të ndryshme, një person mund të kete nivel të ulët të qelizave të gjakut në trup,
pasi trupi ndalon prodhimin e sasisë së nevojshme të qelizave të bardha të gjakut, gjë që e bën
personin të ndjeshëm ndaj infeksioneve.

10.2 Simptomat e mungesës se qelizavete bardha te gjakut
Shpesh shkaku i mungesës është prania e një inflamacioni të caktuar në trup, dhe këto janë
simptomat e përgjithshme më të rëndësishme të infeksionit
1. Temperaturat e larta.
2. Ethet dhe një ndjenjë e vazhdueshme e të ftohtit.
3. Dhimbje në fyt.
4. Ulçera vazhdon të shfaqet në gojë.
5. Dhimbje në dhëmbë.
6. Skuqje e lëkurës.
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7. Lodhja.
8. Simptoma të ngjashme me gripe.
Nëse kemi këto simptome duhet me intervenuarndaj inflamacionitsa më shpejt të jetë e mundur
nga frika, te mos ndodh sepse infeksioni ne gjak qe mund të shkaktojë vdekjen.

11.2 Shkaqet e mungesës se qelizave te bardha te gjakut
Jane një mori e shkaqeve që mund të shkaktojnë mungesën e qelizave të bardha, më të
rëndësishmet nga të cilat janë:
1. Trajtimet e kancerit, siç është radioterapia.
2. Disa ilaçe të përshkruara për kushte psikiatrike.
3. Trajtimet për hipertiroidizëm.
4. Disa kancere, siç është leucemia.
5. Disa sëmundje, të tilla si hiv dhe hepatiti viral.
6. Sëmundjet autoimune, siç janë: artriti rheumatoid.

12.2 Rreziku i mungesës se qelizve te bardha të gjakut

Mungesa e qelizave të bardha të gjakut mund të jetë një shenjë se sistemi imunitar i trupit nuk po
funksionon ashtu siç duhet. Kjo mungesë mund të jetë gjithashtu një tregues i një sëmundjeje
serioze që duhet të kontrollohet menjëherë ose një gjendje për tu trajtuar, siç janë:
1. HIV ose probleme të palcës së eshtrave.
2. Keqpërdorimi i antibiotikëve.
3. Sëmundjet autoimune, të tilla si lupus
4. Disa mangësi në vitamina, minerale dhe lëndë ushqyese.
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13.2 Disa sëmundje të qelizës se bardhë të gjakut
1. Bacteriuria:Prania e mikrobeve në urinë. Normalisht, urina është një lëng trupor steril. Pa
mikrob. Baktereturia mund të jetë një simptomë e një infeksioni të traktit urinar ose e
vendosjes së mikrobeve në traktin urinar pa infeksion.
Për të përcaktuar rëndësinë e rezultatit të marrë në ekzaminimin e urinës, duhet të
ekzaminoni sasinë dhe llojin e baktereve, si dhe të ekzaminoni praninë e qelizave të bardha
të gjakut në urinë, të cilat mund të ndodhin kur ekziston një reagim inflamator.

2. Leukemia te fëmijët: Leukemia është një sëmundje malinje e qelizave të gjakut që vjen nga
palca e eshtrave. Leukemia i referohet zhvillimit të një qelize malinje të gjakut pa kontroll
ose pjekurinë e duhur, kontrollin e saj të palcës kurrizore dhe efektivitetin e saj natyror.
Palca e kockave të shëndetshme prodhon tre lloje qelizash: qelizat e kuqe të gjakut që bartin
oksigjenin në inde, qelizat e bardha të gjakut që mbrojnë trupin kundër mikrobeve ,viruseve,
dhe trombocitet që kontribuojnë në mbikqyrjen e gjakut dhe ndalojnë gjakderdhjen. Qeliza
malinje në rrjedhën e gjakut mund të arrijë në nyjet limfatike, mëlçinë, shpretkën, sistemin
nervor qendror, testikujt dhe organet e tjera.

3. Leukemia limfocitare acute:ështënjë sëmundje kanceroze që rezulton në pasojat e një
ndarje të pakontrolluar të qelizave të kancerit.Qelizat e bardha të gjakut të quajtura
limfoblastet. Kjo është leukemia më e zakonshme tek fëmijët dhe përbën 20% të të gjitha
llojeve të ndryshme të leukemisë tek të rriturit.
Diagnoza dhe trajtimi i leukemisë janë zhvilluar vitet e fundit. Sot, dy të tretat e fëmijëve
dhe një e katërta e gjysmës së të rriturve shërohen nga leukemia limfoblastike akute.
4. Septicemi :eshte një grup reagimesh të lëshuara nga trupi në ndotjen mikrobike
(Mikroorganizmat). Simptomat e reaksionit inflamator sistemik përfshijnë: një rritje ose ulje
të temperaturës së trupit mbi normalen, një rritje në shpeshtësinë e frymëmarrjes,
përshpejtimin e ritmit të zemrës (Takikardia) dhe një rritje ose ulje të numrit të leukociteve
mbi normalen.
5. HIV/AIDS :është virusi i mungesës së imunitetit te njeriu, një virus që shkatërron sistemin
imunitar.
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14.2 Ushqime që rritin imunitetin

Ka shumë ushqime që forcojnë sistemin imunitar, dhe sistemin rmendur ato jene:
1. Citrus:Agrumet përmbajnë vitaminë C, e cila është e rëndësishme për shëndetin e sistemit
imunitar, dhe agrumet më të rëndësishme mund të hahen: grejpfrut, portokall, limon.
2. Specat e kuq tëembel:specat e kuqkanë dyfishin e sasisë se vitaminës C që gjendet në
agrumet, dhe është një burim i pasur i beta-karotenit, i cili mban lëkurën dhe sytë të
shëndetshëm.
3. Brokoli: Brokoli është një ushqim i mirë për sistemin imunitar, sepse përmban antioksidantë,
vitamina dhe fibra.
4. Hudhra: Hudhra rrit shëndetin e sistemit imunitar, sepse është e pasur me komponime që
përmbajnë squfur si alicina.
5. Spinaq: Spinaqi përmban antioksidantë, mundësisht i gatuar lehtë për të përfituar më shumë
nga vitamina A.
6. Bajame: Bajamet janë të njohura që përmbajnë një sasi të madhe të vitaminës E, e cila është e
rëndësishme për shëndetin e sistemit imunitar.

15.2 Vlerat normale te qelizave të bardha të gjakut
Numri i leukociteve në trup mund të përcaktohet duke kryer një test gjaku në laborator. Mund të
thuhet se diapazoni normal i qelizave të bardha të gjakut në trup zakonisht shkon në mes 4000 11000 për mikroliter gjak( 1mm3 ), por nëse numri është më pak se 4000, pacienti diagnostikohet
me një gjendje të quajtur leukopenia, në këtë rast trupi i tij mund të mos jetë në gjendje të luftojë
infeksionin

16.2 Si të rritni qelizat e bardha të gjakut
Nuk ka ndonjë ushqim apo dietë specifike të rekomanduar për të ndihmuar në rritjen e
prodhimit të qelizave të bardha të gjakut të provuara në mënyrë efektive dhe shkencore,
por ka disa këshilla dhe udhëzime që mund të kenë një kontribut pozitiv në rritjen e
numrit të qelizave të bardha të gjakut, pavarësisht mungesës së provave shkencore Për
ta konfirmuar këtë,
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 Marrja e proteinave: Aminoacidet në proteina janë thelbësore për ndërtimin dhe formimin
e qelizave të bardha të gjakut.
 Ushqimet pikante: Shtimi i erëzave në dietën dhe ushqimin tuaj mund të forcojë sistemin
tuaj imunitar
 Marrja e shtesave multivitamine dhe minerale: Edhe pse nuk ka prova të mjaftueshme
shkencore për ta vërtetuar këtë, disa ekspertë besojnë se shtimi i vitaminës C, vitaminës
E, zinkut, selenit, vitaminave B12 dhe acidit folik mund të forcojë sistemin imunitar dhe
të prodhojë më shumë qelizate bardha të gjakut, por vlen të përmendet se nëse një person
po trajtohet për kancer ose sëmundje të tjera që mund të shkaktojnë një rritje të
konsiderueshme të qelizave të bardha të gjakut, këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të
merrni ndonjë vitaminë ose shtesë, në mënyrë që të mos ndërhyjnë ose të ndikojnë në
rrjedhën e planit të trajtimit.

17.2 Si egziston mundesia e rritjes se numrit te qelizeve te bardha ne gjak
Ka shumë ushqime që ndihmojnë në rritjen e numrit të qelizave të bardha të gjakut e ato jane:
1. Vitamina K - C - A
2. Perime dhe fruta
3. Qaj i gjelbert
4. Zink
5. Kos
6. Acidet yndyrore (Omega-3)
7. Elementeve iseleni
8. Proteinë
9. Mish i kuq dhe butak
10. Salmon
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Vitamina C - K - A :VitaminaC është një nga ushqimet më të mira që rrit numrin e qelizave të
bardha të gjakut . Vitamina K promovon prodhimin e qelizave vrasëse natyrale si dhe
shkatërrimin e mikrobeve dhe qelizave të kancerit
Vitamina A mund të rrisë numrin e qelizave të bardha të gjakut që sulmojnë qelizat kancerogjene
duke rritur qelizat neutrale ose nitrofilet

Perime dhe fruta:Perimet dhe frutat janë një burim i pasur i vitaminës C, e cila rrit antitrupat
dhe rrit prodhimin e qelizave të bardha të gjakut.

Qaj i gjelbert: qaj i gjelbert mund të forcojë sistemin imunitar dhe të rrisë numrin e qelizave të
bardha të gjakut

Zink:Zinku rrit armiqësinë e qelizave të bardha të gjakut ndaj infeksionit dhe rrit aftësinë e trupit
për të lëshuar më shumë antitrupa dhe për të rritur normat e qelizave të bardha të gjakut.

Kosi: Kosi është gjithashtu një nga ushqimet më të rëndësishme që rrisin numrin e qelizave të
bardha të gjakut.

Acidet yndyrore (Omega-3): Omega-3 është një nga acidet yndyrore të pangopura të njohura
për përfitimet e tij të shumta për trupin. Peshqit yndyror si ton dhe salmon. Omega-3 rrit
imunitetin duke rritur aktivitetin e qelizave fagocitike (qelizat e gjalla që gëlltisin dhe
shkatërrojnë trupat e huaj në trup, siç janë mikroorganizmat në një proces të quajtur fagocitozë)
dhe bakteret që hanë bakteret.

Elementi i Selenit: Seleni ndihmon në ndërtimin e qelizave të bardha të gjakut, dhe shumë
studime sugjerojnë që seleni ka potencial të zvogëlojë disa sëmundje.

Proteinat: Proteinat me pak yndyrë ose me më pak yndyrë janë një nga ushqimet më të
rëndësishme dhe më të mira që rrisin prodhimin e qelizave të bardha të gjakut. Proteina përmban
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aminoacide të cilat janë thelbësore në ndërtimin e qelizave të bardha të gjakut. Prandaj, mungesa
e proteinave në trup e bën atë të paaftë për të prodhuar numrin e nevojshëm të qelizave të bardha
të gjakut që përballen me objekte të dëmshme në trup.

Mish i kuq dhe butakët: Mishi i kuq dhe guacat e detit përmbajnë një sasi të lartë të zinkut, i
cili ndihmon në prodhimin e më shumë qelizave të bardha të gjakut dhe i bën ato më agresive
përballë objekteve të dëmshme .

Salmoni: Salmoni është gjithashtu një nga ushqimet më të mira për të rritur numrin e qelizavete
bardha të gjakut. Gjithashtu përmban omega-3 në sasi të mëdha, gjë që rrit numrin e qelizave të
bardha të gjakut dhe e bën atë më të fuqishëm në eliminimin e baktereve.

18.2 Dallimi midis qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut
Dallimi midis qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut qëndron në disa fusha, duke përfshirë:
funksionin, numrin, madhësinë dhe sëmundjet që prekin secilën.

32

Eritocitet dhe Leuokocitet ,Roli dhe rëndësia e tyre
Tabela.2 Dallimet në mes të Eritrociteve dhe Leukociteve

Dallimi

Qelizat e kuqe të gjakut

Qelizat e bardha të gjakut

numër

1. Ai bart oksigjen nga
mushkëritë dhe e transporton
atë në inde, dhe më pas
kthehet dhe ngarkohet me
dioksid karboni në mushkëri
për ta hedhur jashtë trupit.
2. Ato luajnë një rol të
rëndësishëm në mirëmbajtjen
e hemoglobinës në gjak, dhe
më pas ekskretohen në urinë
pas shndërrimit në pigmente
biliare.
3. Ato luajnë një rol kryesor në
rregullimin në gjakut.
4-5 milion/mm^3eritrocit.

madhësi

7-8 mikrometer

1. Konsiderohet linja e parë
e mbrojtjes së trupit
kundër mikrobeve.
2. Reziston ndaj
reaksioneve alergjike në
trup duke sekretuar
hemstaminën, e cila ka
një efekt në enët e
gjakut.
3. Parandalon mpiksjen e
gjakut duke sekretuar
heparin.
4. Përshpejton shërimin e
plagëve.
1111 -4000 milion/mm^3
Leukocitet
Ato ndryshojnë sipas llojit të
qelizës së bardhë.
1. HIV/AIDS.
2. Leukimi.
3. Sëmundjet tiroide.
4. Infeksionet.

funksionet

Sëmundjet

1. Anemi
2. Anemia qelizore siklet
3. Anemia fiziologjike.
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KAPITULLI III
1.3 Analiza statistikore.
Per kete punim jane marre ne studim 93 paciente me anemi . Ne vitin 2019 per 6 muaj
perkatesisht nga muaji prill deri ne muajin shtator , kemi 54 femra dhe 39 mashkuj. Sipas
grupmoshave ne studim jane perfshire nga mosha 20-100 vjeq.

femra

mashkuj

Fig.6. paraqitja e pacienteve me anemi ne baze te gjinise.
Komenti: Ne kete fig. Jane paraqitur pacientet me anemi ne baze te gjinise ku prej 93 pacienteve:
54 jene femra ndersa 39 jane meshkuj.
Sipas perqndje kemi 58% femra dhe 42% mashkuj.

mashkuj
42%

femra
58%

Fig.7.paraqitja e pacienteve sipasperqndjes(58% femra 42 mashkuj).
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Tab.3. pacientet e paraqitur me animi jane sipasvitave ne tabel
Vitet
20-40
40-60
60-80
80-100

Femra
10
15
23
6

meshkuj
4
9
18
8

25
20
15

Femra

10

Meshkuj

5
0
20-40

40-60

60-80

80-100

Fig.8. Ndarja e pacienteve sipas grupmoshes .
Komenti: Ne kete fig. Jane parqitur pacientet sipas grupmoshave tek femrat dhe mashkujt prej
moshes 20-100 vjet.
Tab.4. ndarja e pacienteve sipas muajve .
Prill
20

Maj
10

Qershor
30

Korrik
13

Gusht
9

Shtator,
11
Gusht, 9

Korrik,
13

Prill,
20
Maj, 10
Qershor,
30

Fig.9. kometi: Ne kete fig. Eshte paraqitur statistika e pacienteve te shperndar sipas
muajve,duke filluar prej muajit prill deri ne shtator.
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Tabela. 5.Rezulltatet e analizes (RBC – WBC)per mosha 20 vjet( Jane Normale) .
ID
ID
RED
DAT
VRE

10 Mosha
_
20
4585
25/09/2019
08:07:21

Gjini
M

Normal

Bendet

RBC

5.02 10^12/1 3.5

5.5

MCV

87.7

f1

75.0

100.0

REW%

12.6

%

11.0

16.0

RDWa

54.8

f1

30.0

150.0

HCT

44

%

35.0

55.0

PLT

215

10^9/1

100.0

400.0

f1

8.0

11.0

MPV

L

7.6

PDW

10.9

f1

0.1

99.9

PCT

0.16

%

0.01

9.99

LPCR

11.3

%

0.1

99.9

WBC

7.3

10^9/1

3.5

10.0

HGB

146

g/1

115

165

MCH

29.0

Pg

25.0

35.0

MCHC

331

g/1

310

380

LYM

2.9

10^9/1

0.5

5.0

GRAN

3.8

10^9/1

1.2

8.0

MID

0.6

10^9/1

0.1

1.5

LYM%

39.8

%

15.0

50.0

GRA%

52.4

%

35.0

80.0

MID%

7.8

%

2.0

15.0
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Tabela.6. Rezulltatet e analizes per mosha 40 vjeshari WBC eshte e lart .
ID
ID
RED
DAT
VRE

11 Mosha
_
40
4562
24/09/2019
08:14:21

Gjini
F

Normal

Bendet

RBC

4.26 10^12/1 3.5

5.5

MCV

87.6

f1

75.0

100.0

REW%

12.9

%

11.0

16.0

RDWa

56.3

f1

30.0

150.0

HCT

37.3

%

35.0

55.0

PLT

203

10^9/1

100.0

400.0

MPV

9.5

f1

8.0

11.0

PDW

13.6

f1

0.1

99.9

PCT

0.19

%

0.01

9.99

LPCR

24.6

%

0.1

99.9

10^9/1

3.5

10.0

WBC

H 11.4

HGB

129

g/1

115

165

MCH

30.2

Pg

25.0

35.0

MCHC

345

g/1

310

380

LYM

3.6

10^9/1

0.5

5.0

GRAN

3.0

10^9/1

1.2

8.0

MID

0.8

10^9/1

0.1

1.5

LYM%

31.6

%

15.0

50.0

GRA%

61.8

%

35.0

80.0

MID%

6.6

%

2.0

15.0
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Tabela .7.Rezulltatet e analizes per pacijantet me moshen 60 vjeshare( eshte anemike) .
ID
ID
RED
DAT
VRE

30 Mosha
_
60
4595
25/09/2019
09:30:33

RBC

L 3.4

MCV

H101.8

Gjini
F

Normal

10^12/1 3.5

Bendet
5.5

f1

75.0

100.0

REW%

16.0

%

11.0

16.0

RDWa

79.3

f1

30.0

150.0

HCT

35.4

%

35.0

55.0

PLT

277

10^9/1

100.0

400.0

f1

8.0

11.0

MPV

L 6.9

PDW

9.8

f1

0.1

99.9

PCT

0.19

%

0.01

9.99

LPCR

9.7

%

0.1

99.9

WBC

4.9

10^9/1

3.5

10.0

HGB

115

g/1

115

165

MCH

33.1

Pg

25.0

35.0

MCHC

325

g/1

310

380

LYM

0.8

10^9/1

0.5

5.0

GRAN

3.8

10^9/1

1.2

8.0

MID

0.3

10^9/1

0.1

1.5

LYM%

17.0

%

15.0

50.0

GRA%

76.1

%

35.0

80.0

MID%

6.9

%

2.0

15.0
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Tabela. 6.Rezulltatet e analizes WBC per moshen 80 vjeshare (WBC eshte e ulet).
ID

30

Mosha

Gjini

ID

_

80

M

RED

4591

DAT

25/09/2019

VRE

08:41:17

RBC

4.23

MCV

Normal

Bendet

10^12/1

3.5

5.5

81.9

f1

75.0

100.0

REW%

13.1

%

11.0

16.0

RDWa

51.7

f1

30.0

150.0

HCT

L34.6

%

35.0

55.0

PLT

150

10^9/1

100.0

400.0

MPV

L 7.0

f1

8.0

11.0

PDW

10.5

f1

0.1

99.9

PCT

0.10

%

0.01

9.99

LPCR

9.4

%

0.1

99.9

WBC

L 2.0

10^9/1

3.5

10.0

HGB

H114

g/1

115

165

MCH

27.0

Pg

25.0

35.0

MCHC

330

g/1

310

380

LYM

3.8

10^9/1

0.5

5.0

GRAN

H8.7

10^9/1

1.2

8.0

MID

0.8

10^9/1

0.1

1.5

LYM%

28.7

%

15.0

50.0

GRA%

65.6

%

35.0

80.0

MID%

5.7

%

2.0

15.0
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