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Shkurtesat

PM Particulate matter
NO2 -Dioksidi i azotit
O3-ozoni
SO2 - Dioksidi i squfurit
IPF-Fibroza Pulmonare Idiopatike
CHD- Sëmundja koronare e zemrës
ËHO-Organizata Boterore e Shendetesise
BB-Banka Boterore
AQI-Air Quality Index
IHM-Instituti Hidrometeorologjik
IKSHPK-Institti Kombetar i Shendetësise Publike
IHD-Ischemic Heart Disease
CVD-Cardiovascular Disease
COPD-Chronic Obstructive Pulmonart Disease
SHSKUK-Sherbimi spitalor klinik universitar i Kosovës
Ppm-Part per million
KEPA-Kosovo Environmental Protection Agensy
KEK-Korporata Energjetike e Kosovës
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Abstrakti
Ndotja e ajrit përbëhet nga një përzierje e toksinave, të përbërë nga grimca dhe gazra të lëshuara
në sasi të mëdha nga shumë burime të ndryshme të djegies, duke përfshirë makina dhe industri.
Një shumëllojshmëri e burimeve antropogjene dhe natyrore të grimcave janë të pranishme në
ajrin e ambientit. Gjatë dekadës së fundit, ndotja e ajrit ka ndryshuar në vendet e zhvilluara nga
ndotja klasike e tipit 1 e përbërë nga dioksidi i squfurit dhe grimcat e largëta, në tipin e ndotjes
moderne, të karakterizuara nga oksidet e azotit, përbërjet organike, ozoni, dhe partikulat.
Në katastrofën e smogut të vitit 1952 në Londër, u shkaktua një rritje e konsiderueshme e
vdekshmërisë e cila lidhej ngushtë me rritjen e ndotjes së ajrit. Në atë kohë u vërejtë rritje e
vdekjve nga shkaqet kardiovaskulare si dhe respiratore. Rritja e vdekshmërisë ishte më e madhe
në të moshuarit. Pranimet e spitaleve u rritën për sëmundjet respiratore dhe kardiovaskulare.
Qellimi i ketij punimi është të njihemi me problematikën e aerondojes ne pergjithesi dhe efektet
qe shkakton ajo ne sisteme te ndryshme te organizmit ne veçanti.
Metodologjia: jemi bazuar ne rishikim te literatures pasi që hukumtimet e bera në këtë fushe jane
te pakta.
Konkluzione:Studime të shumta, kryesisht në vendet e zhvilluara, kanë vlerësuar marrëdhëniet
ndërmjet ndotjes së ajrit dhe vdekjes ose pranimet spitalore për shkak të sëmundjeve respiratore
dhe kardiovaskulare .

Fjalët kyqe: ndotja e ajrit, sistemi respirator, sistemi kardiovaskular, burimet e ndotjes së
ajrit .
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1. Hyrja

“Atmosfera është pasuri e përbashkët e të gjithë popujve . Por ajo është prone pa tapi
e domosdoshme për të gjitha shtetet , prandaj duhet të kontrollohet jo vetëm për të
mirën e popullit të vet, por edhe për shkak të rëndësisë së lëvizjeve atmosferike dhe
ndotjen e saj duhet shiquar si fenomen i cili e sulmon ambientin në ato nivele që nuk
njohin kufijë politik.”
M.Tolba , Drejtor i pergjithshem i UNEP – it

Atmosfera është masë gazrash dhe përfaqëson përzierje mekanike te tyre. Atmosfera siguron
kushtet themelore per jete:oksigjenin, dioksidin e karbonit, rrezatimin diellor, temperatura etj.
Ozoni eshe absorbenti i sasise me te madhe te rrezatimit ultraviolet ndersa teprica e energjise
kalon ne molekulat ne afersi, keshtu qe kontribuon ne ngrohjen e pjeseve te siperme te
atmosferes. Ne fakt ozoni sherben si nje lloj katalizatori per shendrrimin e energjise se rrezatimit
UV ne energji kinetike te shtresave te siperme te atmosferes per te cilat mbahen temperaturat e
larta te atmosferes,ndersa nga ana tjeter toka mbrohet nga nxehja e tepruar.

E drejte themelore e njeriut eshte te kete qasje te lire ndaj ajrit cilesor. Kerkesat per ajer jane
konstante dhe paraqesin 10-20 m3,per njeri/24 ore. 1
Ndotja e ajrit shprehet me sasine e koncentrimit te materjeve te demshme qe lirohen nga burime
te ndryshme te ndotjes-emetimi. Imisioni perfaqeson prezencen e materjeve te ndryshme ne
gjendje te gazte ose te ngurrtë ne ajer ne kohe dhe vend te caktuar.
Ndotja e ajrit mund te jete nga burimet natyrore dhe artificiale.
Burimet natyrale jane:erupcionet vullkanike, proceset biologjike (mikrobiologjike), termetet,
ererat dhe stuhite, zjarret, stuhite e reres, pluhuri i mineraleve, grimcat me origjine bimore dhe
shtazore, pluhuri i polenit, radionukleidet etj.
Burimet artificiale ose antropogjene te ajrit jane: termoelektranat, ngrohtoret, objektet
industriale, mjetet e transportit dhe trafikut, djegija e mbeturinave, pluhuri i rrugeve, pesticidet
qe perdoren ne bujqesi etj.
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1.1.

Percjellja e cilesise se ajrit dhe burimeve te emisionit

Percjellja dhe vezhgimi i nderrimeve te kualiteti te ajrit behet me:

-vezhgimi, analizimi dhe vlersimi sistematik i ndikimit te ndotjes ne cilesin e ajrit
-identifikimi i ndotesve dhe perhapja e ndotjes,
-vleresimi per ndikimin e ajrit te ndotur mbi shendetin e njeriut dhe mjedisin,
-propozimi dhe caktimi i masave per permisimin e ajrit te ndotur,
-informimi i publikut.

Gjendja e aerondotjes-Aspekti i shendetit publik
a) vleresimi i perhapjes se ndotjes,prekja e popullates nga ndotja

-te verifikohet ekspozimi i popullates ndaj materjeve bazike ose specifike te ndotesit te ajrit
ambiental,duke percaktuar kualitetin e ajrit ne moment dhe periudhe te caktuar te vitit
-te verifikohet rrjedha e levizjes se ndotjes se ajrit ne nje periudhe me te gjate kohore
-te krahasohet kualiteti i ajrit me vlerat kufitare te materjeve ndotese
-te vertetohen kushtet mikro dhe makroklimatike qe ndikojne ne cilesin e ajrit

b)Vlersimi i efekteve negative shendetesore te popullata e expozuar.
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Parametrat e monitoruar dhe vlerat limite per 24 ore:
Parametrat

VL-sipas EU
24h, µg/m3

PM10/PM 2.5

50/ 25 , µg/m3 (te mos
tejkalohet 36 here ne vit)

NO2,NO,NOx

200 (te mos tejkalohet 18 here
ne vit)

CO

10,000 mg/m3

SO2

120 (te mos tejkalohet 4 here
ne vit)

O3

125 (te mos tejkalohet 25 here
ne 3 vjet)
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1.2.

Efektet e ndotjes së ajrit në shëndetin e përgjithshëm

Ajri i pastër është një parakusht themelor për shëndetitn tonë. Megjithatë, shumica prej nesh që
jetojnë kryesisht dhe vende të zhvilluara vuajnë nga ekspozimi ndaj shumë ndotësve të ajrit që e
vënë në rrezik shëndetin tonë.
Reagimet individuale ndaj ndotësve të ajrit ndryshojnë në varësi të llojit të agjentit ndaj të cilit
njerëzit ekspozohen, shkallës së ekspozimit, kushteve shëndetësore dhe faktorit gjenetik të
personit.
Ndotësit e ajrit mund të shkaktojnë një sërë efektesh në shëndet, duke filluar nga ndryshimet
biokimike dhe fiziologjike në problemet e frymëmarrjes, kollën dhe përkeqësimin e
ç’rregullimeve të frymëmarrjes dhe çrregullime të punës së zemrës. Nese nuk trajtohen, këto
gjendje shëndetësore mund të rezultojnë në hospitalizime dhe madje edhe vdekje të
parakohshme.
Ndotja e ajrit ndikon në shëndetin tonë në mënyra të ndryshme nga probleme të thjeshta në
serioze.
Për shembull;
o Prania e grimcave në ajër zvogëlon jetë gjatësinë sipas shumë hulumtuesve
o Ndotësit si ozoni irritojnë frymëmarrjen e njerëzve, shkaktojnë simptoma të astmës dhe
shkaktojnë sëmundje të mushkërive dhe të zemrës.
o Ekspozimi ndaj tymit të duhanit shkakton shumë probleme serioze të shëndetit të
frymëmarrjes, si astma dhe kanceri i mushkërive.
o Ekspozimi i zgjatur ndaj ndotësve të caktuar të ajrit madje mund të shkaktojë sterilitet
njerëzore sipas hulumtuesve të fundit mjekësorë.
Ndërsa bota bëhet më e nxehtë dhe më e mbushur me njerëz, ajri i ndotur që marim po rritet
rrezikshëm : nentë nga dhjetë njerëz marrin ajër të ndotur, që vret çdo vit 7 milionë njerëz.2
(World Health Organization , 2018).
Efektet shëndetësore të ndotjes së ajrit janë serioze - një e treta e vdekjeve nga goditja në tru,
kanceri i mushkërive dhe sëmundjet e zemrës janë pasoje e ndotjes së ajrit.

Ndotja e ajrit është e lidhur ngushtë me ndryshimet klimatike - nxitësi kryesor i ndryshimit të
klimës është djegia e lëndëve djegëse fosile, gjë e cila është gjithashtu një kontribues i madh në
ndotjen e ajrit - dhe përpjekjet për të zbutur këtë situatë mund të përmirësojnë cilësinë e jetes .
Këtë muaj, Paneli Ndërqeveritar i OKB-së mbi Ndryshimet Klimatike paralajmëroi se energjia
elektrike me qymyr duhet të përfundojë deri në vitin 2050 nëse duam të kufizojmë ngrohjen
globale të rritet në 1.5C. Nëse jo, mund të shohim një krizë të madhe klimatike në vetëm 20 vjet.
Përmbushja e qëllimeve të marrëveshjes së Parisit për të luftuar ndryshimet klimatike mund të
shpëtojë rreth një milion jetë në vit në mbarë botën deri në vitin 2050 përmes reduktimeve në
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ndotjen e ajrit. Përfitimet ekonomike nga trajtimi i ndotjes së ajrit janë të rëndësishme: në 15
vendet që emetojnë më shumë emetimet e gazrave serrë, ndikimet shëndetësore të ndotjes së ajrit
llogariten të kushtojnë më shumë se 4% të GPD-së së tyre.

Fig.1
Zvogelimi i dukshmerise ne gjendjet kur smogu është present,si pasoje e ndotjes se ajrit

Ekzistojnë dy lloje kryesore të ndotjes së ajrit - ndotja e ajrit të ambientit (ndotja në natyrë) dhe
ndotja e ajrit shtëpiak (ose të brendshëm-mikroklima) që i referohet ndotjes së gjeneruar nga
djegia e lëndëve djegëse shtëpiake (shkaktuar nga djegia e lëndëve djegëse si qymyri, druri ose
vajguri) në hapësira të ajrosura dobët. Ndotja e ajrit të brendshëm dhe të jashtëm mund të
kontribojë për njëri-tjetrin, ndërsa ajri lëviz nga ndërtesat brenda- jashtë, dhe anasjelltas.
Ndotja e ajrit të brenshëm vret 4 milionë njerëz në vit dhe ka tendencë të prekë vendet në Afrikë
dhe Azi, ku çdo ditë përdoren lëndët djegëse dhe teknologjitë ndotëse, veçanërisht në shtëpi për
gatim, ngrohje dhe ndriçim. Gratë dhe fëmijët, të cilët kanë tendencë të shpenzojnë më shumë
kohë brenda, ndikohen më së shumti.
Ndotësit kryesorë janë:
1) lëndë e grimcuar, një përzierje e pikave të ngurta dhe të lëngëta që rrjedhin kryesisht nga
djegia e karburantit si dhe trafiku rrugor;
2) dioksidi i azotit nga trafiku rrugor;
3) dioksidi i squlfurit nga djegia e lëndëve djegëse fosile; dhe
4) ozonit në nivelin e tokës, të shkaktuar nga reagimi i dritës së diellit me ndotës nga shkarkimet
e automjeteve.
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Ndotësi që prek njerëzit më shumë janë grimcat me madhësi PM 10 dhe PM 2.5 (shkurtesa që
përdoret për to eshtë PM dhe përdoret si një masë për ndotjen e ajrit), grimcat më të dëmshme
shëndetësore janë ato me një diametër prej 2.5 mikron ose më pak, (≤ PM 2.5). te cilat mund të
depërtojnë thellë brenda mushkërive.
Këto grimca janë aq të vogla sa që 60 prej tyre përbëjnë gjerësinë e flokëve të njeriut. PM 2.5
mund të depërtojë në pengesën e mushkërive dhe të hyjë në sistemin e gjakut. Ata mund të rrisin
rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të frymëmarrjes, si dhe të kancerit të mushkërive.
Te njeriu partikulat apo thërmijat me diametër mbi 10 μg/m3 mund të penetrojnë në organizmin e
njeriut nga hunda, kurse partikulat me diametër 2.5 μg/m3 depozitohen në traktin respirator në
alveole .1
Burimet e partikulave janë predominante në zonat urbane të cilat vijnë si pasojë e dijegijes së
thengjillit në termoelektrana,djegjes së mbeturinave,ngrohjes sëe amvisrive dhe bizneseve,
industrite dhe pluhurit të rrugëve.
Trafiku rrugor sikurse edhe në shumicën e vendeve Europiane edhe te ne, kontibuon me 13-15
% të emisioneve PM 10 dhe PM 2.5 (Kumar et al 2013, Dahl et al 2006, Rexel and Hausberger
2009, EEA 2013).
Djegja e thëngjillit për ngrohje kontribuon me 40 -56% të emisioneve të PM 10 dhe PM 2.5
respektivisht deri në 71% me emisionet e CO.Vetëm gjatë sezonës së ngrohjes koncentrimet e
PM 10 dhe PM 2.5 rangohen prej 5%-40% në mesataret ditore.
Sektori i energjetikës është përgjegjëse për 40% të emisioneve ndotëse të ajrit.
Sektori i industries i takojnë 22-31%, të emisioneve me Pb,As.Cd ,Hg dhe SOx.
Sipas Standardeve Europiane dhe atyre të OBSH për partikulat vlerat limite afatshkurtra janë për
PM 10 jo më shumë se 35 tejkalime vjetore me koncentrime ditore deri në 50 μg/m3 , e cila vlerë
tejkalohet si në Europë edhe te ne shumë herë më shumë.Limitet e vlerave vjetore për PM 10
janë 40 μg/m3 kurse për PM 2.5- 20 μg/m3 .

Ozoni është një faktor kryesor në shkaktimin e astmës (ose përkeqsonjë atë ), dioksidi i azotit
dhe dioksidi i squlfurit mund të shkaktojë astmë poashtu, simptomat bronkiale, inflamacion të
mushkërive dhe funksionin e reduktuar të mushkërive.

https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwidebreathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action (World Health Organization ,
2018)
1

14

Fig.2. Grimcat me diameter 10 mikron dhe 2.5 mikron.

Ndotja e ajrit në qytet po bëhet gjithnjë e më shumë problem i madh ekonomik dhe shëndetësor.
Sipas OBSH ndotja e mjedisit vret çdo vit 1.7 milion fëmijë ( 06.03.2017 ), ku sëmundjet e
zemrës janë shkaku kryesor i vdekjeve premature që i atribuohen aerondotjes me rreth 80 % të
rasteve si përgjegjëse të tyre, sëmundjeve të mushkrive dhe kancerit. (ËHO, 2014)
Air Quality in Europe-2016 report në Kosovë nga total 1815606 banorë mesataret vjetore të PM
2.5 ishin 28.0 dhe te cilat shkaktojnë 3530 vdekje premature.
Koncentrimet e partikulave me madhësi PM 10 dhe PM 2.5 vazhdojnë në shumicën e vendeve
Evropiane të kalojnë vlerat limite,te cilat vlera poashtu janë të larta edhe në Prishtinë.3
Efektet akute dhe kronike-SKV dhe respirator.
1.Gjendje e përkeqësuar nga sem. respiratore kronike, asmatikët, infeksionet akute në fëmijëri
(bronhit dhe pneumoni)
2.Ndikimi në funksionet ventiluese të mushkërive-sëmundjet obstruktive respiratore-fëmijët
3.Ndikimi ndaj shqisave dhe sjelljes-O3-iritues i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes,kurse CO
sjellje neurotike rrit CO në gjak ul nivele te Hb –anemi.
4.Kancerogjenët ne ajër: azbesti, nikeli, radoni, karbohidratet aromatike,benzenet etj.
5.Ndikimi i aerondotjes te fëmijët: ndryshime në sistemin respirator,dobësimi i sistemit
imunologjik ndryshime në sistemin limfatik, hematologjik,ngecje në zhvillimin skeletor.
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1.3.

Ndotja e ajrit: burimet, vendi i veprimit dhe patofiziologjia

Ndotja e ajrit është një përzierje e grimcave (PM) dhe gazeve të lëshuara në atmosferë kryesisht
nga industritë, automjetet dhe termocentralet, si dhe nga djegia e biomasës dhe e karburanteve
fosile. Ndotësit mund të klasifikohen si primare ose sekondare. Ndotësit primarë lëshohen direkt
në atmosferë, ndërkohë që ndotësit sekondarë rezultojnë nga reagimet kimike midis ndotësve
primarë.
Ndotësit kryesore të monitoruara nga agjencitë kryesore mjedisore në Brazil dhe në mbarë botën
janë oksidet e azotit (NO2 ose NOx), komponimet organike të paqëndrueshme (VOCs),
monoksidi i karbonit (CO) dhe dioksidi i squlfurit (SO2). Një shembull i një ndotësi sekondar
është ozoni (O3), i formuar nga reagimi kimik i VOCs dhe NO2 i shkaktuar nga foto-oksidimi në
prani të rrezet ultravjollcë nga rrezet e diellit.2
Ndotësi më i studiuar është PM, për të cilin diskutuam edhe më lartë, i cili mund të jetë primar
ose sekondar. Ai ndryshon në numër, madhësi, formë, sipërfaqe dhe përbërje kimike varësisht
nga vendi i prodhimit dhe burimi i emetimit të tij. Efektet e dëmshme të PM mbi shëndetin e
njeriut varen nga madhësia e PM dhe përbërja kimike.
Komponentët e shumtë kimikë të PM-s përfshijnë një bërthamë të karbonit elemental ose
organik; komponimet inorganike, siç janë sulfatet dhe nitratet; oksidet metalike të tranzicionit;
kripërat e tretshme; komponimet organike, të tilla si hidrokarburet aromatike policiklike; dhe
materiale biologjike, të tilla si polen, bakteret, sporet dhe mbetjet e kafshëve. Në bazë të
madhësisë totale të grimcave të suspenduar, PM është klasifikuar si më poshtë: grimca përbërëse
deri në 30 μm në diametër; grimca përbërëse me diametër më të vogël se 10 μm (PM 10 ose
fraksion inhalable); grimca përbërëse më pak se 2.5 μm në diametër (PM 2.5 ); dhe grimcave
përbërëse më pak se 10 nm në diametër (PM 0.1 ose PM ultrafine) .
Disa mekanizma janë sugjeruar për të shpjeguar efektet e kundërta të ndotësve të ajrit. Shpjegimi
më i qëndrueshëm dhe më i pranuar është se një herë në kontakt me epitelin e frymëmarrjes,
përqendrimet e larta të oksiduesve dhe prooksidantëve në ndotësit e mjedisit si PM të madhësive
dhe kompozimeve të ndryshme dhe në gazra të tilla si O3 dhe oksidet e azotit shkaktojnë
formimin të oksigjenit dhe radikalët e lirë të azotit, të cilat nga ana e tyre nxisin stres oksidativ
në rrugët e frymëmarrjes. Me fjalë të tjera, rritja e radikalëve të lirë që nuk neutralizohet me
mbrojtje antioksidante inicion një përgjigje inflamatore me lirimin e qelizave dhe ndërmjetësve
(citokineve, kemokineve dhe molekulave aderimi) të inflamatorëve që arrijnë në qarkullimin
sistemik, duke çuar në inflamimin subklinik, i cili jo vetëm ka një efekt negativ në sistemin e
frymëmarrjes, por gjithashtu shkakton efekte sistemike.

Efektet e ndotësve në shëndet mund të jenë akute ose kronike. Efektet akute shfaqen menjëherë
pas ekspozimit (orë ose ditë). Efektet kronike zakonisht vlerësohen në studimet gjatësore gjatë
viteve ose dekadave.
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Ekspozimi akut dhe efekte shëndetësore
Shumë studime mbi efektet e ekspozimit akut të ndotjes së ajrit kanë treguar rritje në normat e
vdekshmërisë, pranimeve në spital dhe vizitave në dhomat e urgjencës; dhe rritje të
përkeqësimeve në lidhje me ekspozimin ndaj niveleve të larta të ndotjes së ajrit
(studimet e serive kohore) .2
Shoqatat gjithashtu janë identifikuar në lidhje me incidencën të sëmundjeve koronare të zemrës,
aritmisë dhe dështimit të zemrës.
Studimet kanë treguar gjithashtu se qëndrimet afatshkurtra në nivelet e grimcave të ambientit
janë të afta për të provokuar aritmi kardiake dhe përkeqësimin e punës së zemrës duke shkaktuar
komplikime kardiovaskulare.
Prezenca e grimcave PM2.5 në përgjithësi ka qenë e shoqëruar me rritjen e rreziqeve të infarktit
të miokardit, aritmisë, dështimi i zemrës dhe përkeqësim brenda disa orëve ose ditëve ekspozimi
në individë të prekshëm.
Ekspozimi kronik dhe efektet shëndetësore
Ka më pak studime që shqyrtojnë efektet e ekspozimit kronik ndaj ndotjes së ajrit sesa studimet
për efektet e ekspozimit akut në shëndet. Studimi i parë i madh ishte studimi i gjashtë qyteteve të
Harvardit ( Dockery et al.) dhe ky studim tregoi se ekspozimi kronik ndaj ndotësve të ajrit është i
lidhur me vdekshmërinë kardiovaskulare. Poashtu dhe studime të tjera kanë konfirmuar se
ekspozimi afatgjatë ndaj ndotjes së ajrit rrit rrezikun jetësor të një individi për vdekje nga
sëmundjet koronare të zemrës. Shumica e studimeve mbështesin idenë se ekspozimet afatgjata
ndaj grimcave PM2.5 rritin rreziku për vdekshmëri kardiovaskulare në një masë edhe më të
madhe sesa ekspozimet afatshkurtra.

Efektet kronike
Hulumtimet kanë treguar se ekspozimi kronik ndaj ndotjes së ajrit është i lidhur me një incidencë
më të lartë të sëmundjeve të mushkërive, siç është sëmundja pulmonare obstruktive kronike
(COPD) dhe kanceri (Yolanda Smith, n.d.).
Efektet afatshkurta të aerondotjes nga partikulat sipas shumë të dhënave na çojnë drejt rritjes së numrit të
sëmurëve me astmës bronkiale, bronkitet kronike, sëmundje kronike obstruktive të mushkërive tek moshat
e shtyera, rritjen e numrit të pranimeve spitalore nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ato respiratore, kancer,
shkurtimin e jetës dhe rritjes e shkallës së mortalitetit.

2

https://www.disabled-world.com/health/respiratory/air-pollutants.php
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1.4.

Sëmundjet kronike respiratore renditen në vendin e katërt sipas shkakut të mortalitetit dhe
morbiditetit në SHBA,sipas Bankës Botërore dhe OBSH-së ato do të renditen në vendin e pestë
deri në vitin 2020.
Bazuar në vlersimin e OBSH për sëmundjet si pasojë e aerondotjes, më shumë se 2 milion
prematurë vdesin çdo vit në mjediset e brendshme dhe ato të jashtme.
10-15 vitet e fundit të gjitha hulumtimet e bëra në fushën e aerondotjes dhe ndikimin në shëndetin
e njeriut lidhen me ekspozimin e gjatë të aerondotjes në zonat urbane , sëmundjet akute dhe
kronike e deri në rastet e sëmundshmërisë dhe vdekjeve nga aerondotja.
OBSH-ja (2002) ka identifikuar se ndotja e mjedisit të jashtëm është prioritet Global, prandaj
aerondotja është përgjegjëse për 1.4 % rasteve të vdekjeve dhe 0.8 % të rasteve me paaftësi për
punë.

Grupet e ndjeshme

1.4.1. Fëmijë
Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj ekspozimit ndaj ndotësve të ajrit. Frymëmarrja për minutë
është më e lartë tek fëmijët sesa tek të rriturit, sepse fëmijët kanë norma më të larta metabolike
bazë dhe angazhohen në më shumë aktivitet fizik sesa të rriturit, si dhe sepse fëmijët shpenzojnë
më shumë kohë jashtë se të rriturit. Në bazë të peshës trupore, vëllimi i ajrit që kalon përmes
rrugëve të frymëmarrjes së një fëmije në pushim është dy herë më i madh se ai i një të rrituri në
kushte të ngjashme. Acarimi i shkaktuar nga ndotësi që prodhon një reagim të dobët në të rriturit
mund të rezultojë në pengim të ndjeshëm tek fëmijët. Përveç kësaj, fakti që sistemi i tyre
imunitar nuk është i zhvilluar plotësisht rrit mundësinë e infeksioneve të frymëmarrjes.

1.4.2. Individët e moshuar
Individët e moshuar janë të ndjeshëm ndaj efekteve të pafavorshme të ekspozimit ndaj ndotësve
të ajrit sepse ato kanë një sistem imuniteti më pak efikas dhe një rënie progresive në
funksionimin e mushkërive që mund të çojë në pengimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe
kufizimin e stërvitjes. Ka rënie të pajtueshmërisë së murit të gjoksit dhe hiperinflacionit të
mushkërive që kërkojnë shpenzime shtesë të energjisë për të kryer lëvizje respiratore, si dhe
rënie funksionale të sistemeve të organeve.
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1.4.3 Individët me sëmundje kronike para-ekzistuese

Grupi i tretë më i ndjeshëm, pavarësisht nga mosha, përfshin individë me sëmundje kronike paraekzistuese që ndikojnë kryesisht në sistemin e frymëmarrjes (astma, COPD dhe fibrozë) ose
sistemin e qarkullimit të gjakut (aritmitë, hipertensionin dhe sëmundjet ishemike të zemrës) me
sëmundje kronike të tilla si diabeti dhe sëmundjet e kolagjenit.

Fig.11. Grupet e rrezikuara nga ajri i ndotur dhe sëmundjet nga të cilat rrezikohen.

1.4.4 Efektet e ndotjes së ajrit gjatë shtatzënisë
Ekspozimi ndaj ndotësve të ajrit gjatë shtatëzanisë mund të pengojë zhvillimin e fetusit dhe të
shkaktojë vonesën e rritjes intrauterine, lindjet e parakohshme, peshën e ulët të lindjes, anomalitë
e lindura dhe, në rastet që janë më të rënda vdekje intrauterine.
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1.5

Efektet e ndotjes së ajrit në sistemin respirator të njeriut

Edhe pse efektet e ndotjes ishin përshkruar që nga antikiteti, ndotja filloi të kishte një ndikim të
madh në popullatën me ardhjen e Revolucionit Industrial.
Urbanizimi i shpejtë që shihet në mbarë botën solli një rritje të madhe në konsumin e energjisë
dhe në emisionet ndotëse nga burimet e palëvizshme të djegies së karburanteve fosile, si
industritë dhe nga burime të lëvizshme, siç janë automjetet motorike. Aktualisht, rreth 50% e
njerëzve në botë jetojnë në qytete dhe zona urbane dhe janë të ekspozuar ndaj niveleve më të
larta të ndotësve të ajrit. Gjysma tjetër, sidomos në vendet në zhvillim, përdor lëndë djegëse
solide të nxjerra nga biomasa (druri, qymyr druri, plehrat e thata të kafshëve dhe mbetjet
bujqësore).3
Për shkak të zonës së madhe të kontaktit ndërmjet sipërfaqes së sistemit të frymëmarrjes dhe
mjedisit, cilësia e ajrit ndikon drejtpërdrejt në shëndetin e frymëmarrjes. Përveç kësaj, një sasi e
konsiderueshme e ndotësve të thithur arrijnë qarkullimin sistemik përmes mushkërive dhe mund
të shkaktojnë efekte të dëmshme në organe dhe sisteme të ndryshme.

Cilësia e ajrit ka një ndikim në shëndetin e mushkërive tona dhe të gjithë sistemin e
frymëmarrjes. Përveç oksigjenit, ajri përmban substanca të tjera si ndotësit, të cilat mund të jenë
të dëmshme për shëndetin. Thithja e këtyre ndotësve mund të ketë efekte të dëmshme në
mushkëri dhe organe të tjera të trupit.
Sistemi i frymëmarrjes është veçanërisht i ndjeshëm ndaj ndotësve të ajrit sepse përbëhet nga një
membranë mukoze që mbulon sipërfaqen e saj të brendshme. Mushkëritë janë të dizajnuara për
të thithur sasi të mëdha të ajrit (400 milionë litra mesatarisht gjatë jetës) në kontakt të ngushtë
me qarkullimin e gjakut dhe për të lehtësuar transportin e oksigjenit.
Qelizat e indit të mushkërive mund të dëmtohen nga ndotësit e ajrit si ozoni, metale dhe radikalet
e lira.
Ozoni mund të shkaktojë dëme në alveole në mushkëri, ku bëhet shkëmbimi i oksigjenit dhe
dioksidit të karbonit. Më konkretisht, indet e rrugëve të frymëmarrjes, të cilat përmbajnë një
numër të madh enzima bioaktivizimi, mund të transformojnë ndotësit organikë në metabolitet
reaktive, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime në mushkëri, çrregullime në neuro-sjellje dhe
kancer.

3

https://www.disabled-world.com/health/respiratory/air-pollutants.php
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Fig.9. Ndikimi i cilësisë së ajrit të dobët për vdekje për disa sëmundje.
Të dhënat janë nga WHO Breath Life 2030 Website (http://breathe life 2030.org)
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Fig.10. Efektet e ajrit të ndotur në organizmin e njerit nga ekspozimi afatgjatë dhe afatshkurtër.
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1.5.1. Efektet në simptomat e frymëmarrjes
Studimet epidemiologjike kanë treguar se ekspozimi ndaj ndotësve të gaztë dhe grimcave PM
është i lidhur me një incidencë më të lartë të simptomave në rrugët e siperme të frymëmarrjes, të
tilla si rhinorrhea, obstruksioni nazal, kollë, laringospazma dhe mosfunksionimi i krahut të zërit,
simptomat e rrugëve të frymëmarrjes.

1.5.2 Efektet në funksionimin pulmonar
Funksioni pulmonar është një tregues i rëndësishëm i efekteve të ndotjes së ajrit në popullatën e
ekspozuar, si dhe një parashikues i hershëm, objektiv dhe sasior i sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë kardio-pulmunare. Studimet kanë demonstruar efektet akute dhe kronike të
ndotësve në funksionin pulmonar tek fëmijët, adoleshentët, të rriturit e shëndetshëm dhe
individët me sëmundje të frymëmarrjes. Ndryshimet në indet limfatike lokale, astma bronkiale,
ndryshimet kancerogjene dhe gjenotike, fibroza, COPD (sëmundjet kronike obstruktive
pulmunare) janë disa nga rezultatet e vërejtura pas ndotjes së ajrit. 4

1.5.3 Ndotja dhe astma bronkiale
Studimet epidemiologjike dhe toksikologjike kanë demonstruar lidhjen midis ndotjes së ajrit dhe
astmës bronkiale. Ndotësit e ajrit shoqërohen me një rritje të numrit të vizitave në dhomë të
urgjencës dhe hospitalizimeve për sulmet akute të astmës.
Prevalenca e astmës bronkiale është rritur në mbarë botën, veçanërisht në zonat urbane shumë të
industrializuara. Studimet e ardhshme sugjerojnë se ekspozimi ndaj ndotësve të ajrit mund të
çojë në zhvillimin e rasteve të reja të astmës. Një shembull i kësaj është rritja e madhe e
incidencës së astmës në Kinë pas zhvillimit të fundit industrial dhe rrjedhimisht rritjes së madhe
të përqendrimit të ndotësve.3

1.5.4 Ndotja e ajrit dhe Semundjet kronike obstruktive te mushkerive (COPD)
Pacientët me COPD janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj stresit shtesë në rrugët e frymëmarrjes të
shkaktuara nga agjentë ndotës. Pirja e duhanit njihet si faktori më i rëndësishëm për zhvillimin e
COPD, veçanërisht në vendet e zhvilluara. Megjithatë, gjatë 10 viteve të fundit, një numër në
rritje i studimeve kanë sugjeruar se ka edhe faktorë të rrezikut përveç pirjes së duhanit në
gjenezën e COPD. Këta faktorë përfshijnë ekspozimin ndaj ndotësve të ajrit të brendshëm dhe të
4

https://www.news-medical.net/health/Air-Pollution-and-Lung-Health.aspx
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jashtëm, ekspozimin në pluhur dhe tym, historinë e infeksioneve respiratore të përsëritura në
fëmijëri, historinë e tuberkulozit pulmonar, astmën kronike, retardimin e rritjes intrauterine,
ushqimin e dobët dhe statusin e ulët socioekonomik.
Ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit shoqërohet me një rritje të morbiditetit të frymëmarrjes nga
COPD, duke përfshirë një rritje të simptomave të frymëmarrjes dhe një ulje të funksionit të
mushkërive, si dhe një shkak i zakonshëm i përkeqësimeve që çojnë në vizitat e dhomave të
urgjencës ose në hospitalizime.
Biomasa e cila digjet në ambiente të brëndshme është një shkaktar i rëndësishëm i COPD në
gratë që janë të detyruar të jenë të ekspozuar ndaj përqendrimeve të larta të ndotësve gjatë

aktiviteteve të gatimit, sidomos në zonat rurale të vendeve në zhvillim dhe kjo kontribuon
ndjeshëm në rritjen globale të sëmundjes.

Fig.12. COPD dhe mushkëritë normale

1.5.5. Ndotje dhe infeksion respirator akut
Sugjerimi i parë i pasojave të ndotjes së ajrit daton nga ngjarjet serioze që ndodhën në Belgjikë
në vitin 1948 në të ashtuquajturin "mjegull e vrasësit" dhe në të ashtuquajturën "mjegullën e
Londrës" që ndodhi në javën e parë të dhjetorit 1952 dhe provokoi 4000 vdekje më shumë se ato
që priteshin.
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Pas këtyre episodeve u futën politikat e kontrollit të ndotjes së ajrit pasi u bë e qartë se ndotja e
ajrit u shoqërua me një rritje të morbiditetit dhe vdekshmërisë në individë me sëmundje
kardiovaskulare ose me sëmundje kronike obstruktive pulmonare (Mills et al., 2009). Rrënja e
kësaj rritjeje të vdekshmërisë qëndron në inflamacion kronik të mushkërive që ndikon në
endotelin e enëve të gjakut, trombozë dhe balancën fibrinolitike në individë të ekspozuar. Këto
procese favorizojnë thyerjen e pllakave aterosklerotike, trombozën dhe translokimin e materieve
të grimcave në gjak, përmes kapilarëve pulmonar; ky i fundit ndikon drejtpërdrejt në endotelin
vaskular të trupit duke çuar në humbjen e integritetit të endotelit dhe kështu duke inicuar kështu
një reaksion inflamator pulmonar dhe sistemik (Mills et al., 2006).
Një pjesë e grimcave të grumbulluara, grumbullohen në mëlçi, shpretkë, tymus dhe të tjerë
(Nemmar et al., 2002). Çështja e grimcave në mjedis (PM) është një përzierje e grimcave të
inhalueshme që konsiderohen si ndotës të rëndë. 5Këto grimca vijnë nga djegia e lëndëve djegëse
të biomasës që përdoren për shtëpi në raste të gatimit dhe ngrohjes, emetimet nga motorët me
djegie të brendshme dhe makineritë industriale, si dhe zjarret në pyje (Torres-Duque et al.,
2008). Këto grimca mund të jene me diameter me te madhë (2.5-10μm) dhe më të vogel (2.5μm
ose më pak) . Të dyja llojet prodhojnë pasoja të rënda shëndetësore në individë të ekspozuar.
Të dyja llojet e grimcave depërtojnë në mushkëri, megjithatë grimcat e trashë janë më të
rrezikshme për shkak të masës së tyre (Hetland et al., 2005). Natyrisht ka edhe shumë faktorë në
individin e ekspozuar që rrisin rrezikun për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare ose
pulmonare: mungersa e alfa-1 antitrypsines, histori familjare të sëmundjeve pulmonare
obstruktive kronike ose arteriosklerozës, histori personale e infeksioneve të shpeshta të traktit të
sipërm të frymëmarrjes, mbindjeshmëria ndaj irrituesve të thithur , duhani, astma dhe gjinia
femrore (Ekici et al., 2005). Gjithashtu, rrezik duhet të konsiderojmë edhe ndotjen e ajrit në
qytete të mbipopulluara me probleme serioze të trafikut. Këto qytete zakonisht kanë një
koncentrim më të lartë të PM-ve në ajër.
Infeksioni akut i traktit të poshtëm të frymëmarrjes është shkaku kryesor i vdekjes tek fëmijët
deri në moshën 5 vjeçare. Në këtë grupmoshë, ky lloj infeksioni shkakton 2 milionë vdekje në
vit. Gjysma e vdekjeve të tilla i atribuohen ekspozimit të brendshëm ndaj ndotësve që vine nga
djegia e lëndëve djegëse të ngurta.3
1.5.6. Ndotja dhe kanceri i mushkërive
Kanceri i mushkërive është shkaku kryesor i vdekjes nga kanceri në mbarë botën. Pirja e duhanit
është faktori kryesor i rrezikut për kancerin në mushkëri. Megjithëse disa subjekte që kurrë nuk
kanë pirë duhan nuk kanë kancer të mushkërive, pirja e duhanit shkakton 9 nga 10 rastet e kësaj
patologjie. Pra, ka faktorë të tjerë që promovojnë procesin kancerogjen. Është raportuar se
ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit mund të shkaktojë kancer të mushkërive.

5https://www.researchgate.net/publication/221917187_Air_Pollution_and_Its_Effects_in_the_Resp

iratory_System
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Në një studim të gjashtë qyteteve amerikane, Dockery dhe kolegët (1993) zbuluan dallimet në
lidhje me incidencën për kancerin e mushkërive dhe sëmundjet kardiopulmonare, midis qyteteve
më pak të ndotura dhe atyre më të ndotura. Pope et al. (1995) gjetën efektet afatgjata në
vdekshmërinë kardiopulmonare dhe kancerin e mushkërive në një ndjekje 17-vjeçare (Naess et
al., 2007). Gjithashtu, analiza e Cao dhe kolegëve (2011) ofron provën e parë në Kinë që ndotja e
ajrit (p.sh. SO2) mund të kontribuojë në rritjen e rrezikut për vdekshmërinë e kancerit të
mushkërive. Në Evropë, përqindja e kancereve të mushkërive që i atribuohen ndotjes së ajrit
urban vlerësohet të jetë 11% (Molina et al., 2008).
Në Aviles një zonë shëndetësore, nuk u gjetën dallime të dukshme në rrezik mes zonave rurale
dhe urbane (López-Cima et al., 2011). Ajri urban, veçanërisht në mjedise urbane me popullsi të
dendur, përmban grimcat inorganike (arsenik, asbest, krom, kadmium, plumb dhe nikel),
radionuklide (210Pb, 212Pb dhe 222Rn), grimca organike të gazta (benzol, benzo [a] 1,3butadiene dhe komponime organike të tretshme në benzinë), oksidantë të tillë si ozoni dhe
squlfuri dhe oksidet e azotit në formë grimce. Këto substanca janë të pranishme si komponentë e
përzierjeve komplekse që burojnë kryesisht nga industritë, djegia e lëndëve djegëse fosile për
prodhimin ose transportin e energjisë dhe të gjitha janë të lidhura me procesin e karcinogjenezës
(Naess et al., 2007).
Materiali i grimcave përmban shumë përbërës që konsiderohen kancerogjene të njeriut si metale
të rënda si kadmiumi, kobalt, kromi dhe nikeli. Disa studime epidemiologjike kanë treguar qartë
se ekspozimi ndaj metaleve ka ndikime toksike dhe kancerogjene tek kafshët dhe njerëzit; disa
prej tyre janë demonstruar të jenë nxitës të kancerozës në mushkëri (Salnikoë & Zhitkovich,
2008). Ekspozimi i kadmiumit njerëzor lidhet me kancerin e mushkërive. Gjithashtu në modelet
e kafshëve, kadmiumi shkakton karcinoma të mushkërive pas inhalacionit (Beyersmann &
Hartëig, 2008).
Në nivel qelizor, ky metal ndikon në përhapjen e qelizave, diferencimin, apoptozën dhe
aktivitetet e tjera celulare dhe mund të shkaktojë lezione të shumta molekulare që do të ishin të
rëndësishme për karcinogjenezën (Mates et al., 2010). Komponimet inorganike të kobaltit, si
forma të tretshme ashtu edhe ato të grimcuara, shkaktuan tumore të mushkërive në eksperimentet
e kafshëve (Beyersmann & Hartëig, 2008). IARC kohët e fundit ka klasifikuar përzierjen kobalt /
karabit tungsten (Co / ËC) si kancerogjen ndaj njerëzve (Mates et al., 2010). Kromi është metal
tjetër kancerogjen.
Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se në vitin 2008 kishte 12.7 milionë raste të reja të
kancerit që shkaktuan 7.6 milionë vdekje në mbarë botën, numri i rasteve të reja të kancerit të
mushkërive ishte 1.61 milionë ndërsa numri i vdekjeve nga kanceri i mushkërive 1.18 milionë.
Studimet kanë treguar efektet e ekspozimit ndaj ndotësve dhe zhvillimin e kancerit të
mushkërive, që i atribuohet veprimit të drejtpërdrejtë të kancerogjenëve të pranishëm në ndotje
dhe inflamacionit kronik të shkaktuar nga këta kancerogje ose të tillë.4
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Një studim i ardhshëm që përfshin 500,000 të rritur në 50 shtete në SHBA tregoi se një rritje prej
14% në incidencën e kancerit të mushkërive ishte shoqëruar me një koncentrim prej 10 μg / m3
në PM2.5. Në një studim të kryer në vendet evropiane, 5% dhe 7% të llojeve të ndryshme të
kancerit të mushkërive në përsonat jo-duhanpirës dhe ish-duhanpirës, i janë atribuar respektivisht
efekteve të ndotjes. Në një analizë të disa studimeve të kohortës dhe të rasteve të kontrolluara del
që ekspozimi kronik ndaj ndotjes së ajrit, mesatarisht rrit rrezikun e incidencës së kancerit të
mushkërive me 20-30%.
1.5.7. Fibroza pulmonare dhe ndotja atmosferike
Fibroza pulmonare është rezultati përfundimtar i një grupi të ndryshëm të çrregullimeve të
mushkërive. Megjithëse ekzistojnë agjentë iniciues të shumëfishtë për fibrozë pulmonare, duke
përfshirë toksina, fibra / grimca, reaksione autoimune, droga dhe rrezatimi, etiologjia e shumicës
së rasteve të fibrozës pulmonare është e panjohur dhe këto raste quhen Fibroza Pulmonare
Idiopatike (IPF).
Efektet e dëmshme të ndotjes së mjedisit në sistemin e frymëmarrjes janë të pamohueshme.
Djegia e karburanteve dhe derivateve të saj janë shkaku kryesor i emetimit të ndotësve nëpërmjet
motorëve dhe impianteve industriale (Zuurbier, et al., 2011). Ekspozimi kronik ndaj grimcave,
ozonit dhe tymit të duhanit mund të prodhojë efekte afatgjata në mushkëri. 6Ky burim i ndotësve
dërgon mushkëritë në një situatë agresive të vazhdueshme që rezulton në një gjendje inflamimi
kronik, i cili mund të çojë në fibrozë pulmonare.4
Etiologjia për reaksionet fibrotike të mushkërive është ende e panjohur dhe është propozuar një
shumëllojshmëri e stimujve mjedisorë, si metale, tymi i cigareve, ilaçet dhe agjentët infektiv
(Araya & Nishimura, 2010). Shkalla e fibrozës do të varet nga reagimi i çdo individi, madje edhe
me ekspozime të ngjashme, duke treguar që faktorët gjenetikë të receptorit ndikojnë në reagimin
fibrotik të pacientit (Ëestergren-Thorsson, et al., 2010).
Matjet e grimcave të shkarkimeve të naftës në mjedise të ndotura që rrjedhin nga motorët me
djegie të brendshme rritin transkriptimin e citokineve inflamatore dhe peptideve antimikrobike,
duke kontribuar në rritjen e përgjigjes inflamatore të rrugëve të frymëmarrjes në pacientët me
sëmundje pulmonare obstruktive (COPD) (Nam, et al., 2006). Kjo shkakton një gjendje
oksidative të shkaktuar nga makrofagët e mushkërive që rrisin përgjigjet pulmonare dhe mund të
rezultojnë në fibrozë të mushkërive të pakthyeshme. Faktori i Rritjes Transformuese β1 (TGFβ1) është implikuar tani si një faktor kyç në përgjigjen fibrotike të mushkërive (Datta et al.,
2011; Koli et al., 2008). Ndryshimet e shkaktuara nga TGF-β1 mund të vërehen në lëndime të
përsëritura të rrugëve të frymëmarrjes, siç ndodh me astmën, sëmundjen pulmonare obstruktive
kronike dhe fibrozën pulmonare (Araya & Nishimura, 2010).
Ekspozimi ndaj tymit të cigareve prodhon një sasi të madhe të agjentëve reaktiv të oksigjenit dhe
aktivizon TGF-β1 latente.

https://www.news-medical.net/health/Air-Pollution-and-Lung-Health.aspx
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Asbesti mund të nxitë fibrozë të mushkërive në ekspozimet profesionale dhe eksperimentale,
(Ross dhe Murray 2004; Dai & Churg, 2001). Pluhurat minerale mund të nxisin drejtpërdrejt
fibrozë në muret e rrugëve të frymëmarrjes, dhe kjo është studiuar në vivo. Ekspozimet ndaj
tymit të duhanit ose ozonit rrisin efektin fibrogjenik të pluhurave minerale (Churg & Ëright,
2002; Churg et al., 1996).
Stresi oksidues, si pasojë e një stimuli inflamator si ndotja e ajrit, luan një rol kritik në
patogjenezën e IPF (Park et al., 2009). Stimulimet fibroze me origjinë të panjohur mendohet të
krijojnë një çekuilibër midis prodhimit të oksidantit dhe mbrojtjes antioksiduese, duke rezultuar
në akumulimin e agjenteve reaktiv të oksigjenit (ROS) (Rahman et al., 1999). Rrugët e sakta që
çojnë në fibrozë nuk janë të vendosura mirë, por oksiduesit mund të kontribuojnë në prodhimin e
faktorëve profibrotikë siç janë TGF β dhe proteinat e oksiduara janë raportuar tek njerëzit me
IPF. Përveç kësaj, disa studime kanë raportuar që sistemet e ndryshme antioksiduese të enzimeve
mbrojnë kundër fibrozës së mushkërive (Gao et al., 2008; Khang et al., 2003).

Fig.13. Ndotja e mjedisit nga burime të ndryshme, si metale të tranzicionit, ekspozimi ndaj
grimcave, droga të dëmshme, tymi i cigareve, shkakton lëndime të përsëritura qelizore dhe
inflamacion. Kjo e lë indin të ndjeshëm ndaj rritjes së TGF-β1, inflamacionit, sinjaleve
profibrotike dhe shërimit të plagëve, të cilat mund të kontribuojnë në progresin e fibrozës
pulmonare.
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1.5.8. Ndotja e ajrit dhe vdekshmëria
Në një përmbledhje të studimeve të kryera në vende të ndryshme duke hetuar efektet e
ndryshimeve akute në nivelet e ndotjes, doli që ekziston një rritje prej 0.4-1.3% e vdekjeve që
është e lidhur me një rritje 10 μg / m3 në nivelet PM2.5 ose një rritje prej 20 μg / m3 në nivelet e
PM10. Ndikimi më i madh në vdekshmëri ndodh tek fëmijët nën 5 vjeç (RR = 1,6%) dhe tek
individët e moshuar (RR = 2,0%), për çdo 10 μg / m3 në koncentrim PM10.
Në SHBA, studimet më të rëndësishme për efektet kronike të ndotjes së ajrit në vdekshmëri kanë
vlerësuar një rritje prej 6-17% të vdekshmërisë kardiopulmonare për një rritje 10 μg / m3 në
nivelet PM2.5

1.5.9 Efektet e ndotjes së ajrit në stërvitje
Ndotja e ajrit dhe stërvitja fizike - rreziqet dhe përfitimet
Sasia e grimcave ultrafine të depozituara në traktin respirator është pothuajse pesë herë më e
lartë gjatë stërvitjes së moderuar se në pushim dhe kjo përqindje rritet me zvogëlimin e
madhësisë së grimcave.
Ushtrimi në afërsi të një rruge me trafik të lartë rrit nivelet e karboksihemoglobinës (një afat 30minutësh mund të rrisë nivelet e karboksihemoglobinës në nivele të barabartë me atë që rezulton
nga pirja e 10 cigave në ditë) dhe redukton performancën aerobike në atletë.7
Një deklaratë e kohëve të fundit nga Shoqata Amerikane e Zemrës mbi efektet e ndotjes
rekomandon që stërvitja intensive të shmanget kur cilësia e ajrit është e pakënaqshme.8
Një shqyrtim i kohëve të fundit që heton efektet e ndotjes në performancën e atletëve ka arritur
në përfundimin se ushtrimi në mjedise me nivele të larta të ndotësve redukton ndjeshëm
funksionimin e mushkërive dhe të enëve të gjakut në individë me astmë dhe në individë të
shëndetshëm dhe se ushtrimi afatgjatë në mjedise të ndotura është i lidhur me funksionin
pulmonar të reduktuar dhe mund të nxisë mosfunksionim të enëve të gjakut, ndoshta për shkak të
stresit oksidativ sistemik të rrugëve të frymëmarrjes, duke çuar në ulje të performancës së
stërvitjes. Shkurtimisht, rekomandohet që individët e prekshëm (ata me astmë, me COPD,
pacientët me sëmundje kardiovaskulare, individë të moshuar dhe fëmijët) të shmangin ushtrimin
kur cilësia e ajrit është e dobët.

7

https://www.news-medical.net/health/Air-Pollution-and-Lung-Health.aspx
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1.6 Efektet e ndotjes së ajrit në sistemin kardiovaskular

Ndotësit e ajrit, të thithur një herë, absorbohen nga gjaku dhe transportohen në zemër.
Një gamë e gjerë e substancave kimike dhe biologjike mund të ndikojnë drejtpërdrejt në sistemin
kardiovaskular dhe të çojnë në dëmtime strukturore, të tilla si reaksione degjeneruese dhe nxitëse
nekrozash.
Disa ndotës mund të ndikojnë gjithashtu në kontraktimin e zemrës. Nëse këto ndryshime
funksionale janë mjaft serioze, ato mund të shkaktojnë aritmi fatale.
Ndryshimet në sistemet organike mund të kenë gjithashtu efekte në sistemin endokrin.
Disa citoksina të lëshuara nga organet e tjera të ndezura (për shkak të ndotësve të ajrit) gjithashtu
mund të prodhojnë efekte negative kardio-vaskulare, duke përfshirë reduktimin e performancës
mekanike dhe efikasitetin metabolik të enëve të gjakut. (Steff, 2009 (Rev. 2019/02/03)).

Ndotja e ajrit ka një efekt katastrofik mbi fëmijët. Në mbarë botën, deri në 14% e fëmijëve të
moshës 5-18 vjeç kanë astmë në lidhje me faktorët e jashtëm, përfshirë ndotjen e ajrit. Çdo vit,
543.000 fëmijë më të rinj se 5 vjet vdesin nga sëmundjet e frymëmarrjes të lidhura me ndotjen e
ajrit. Ndotja e ajrit është e lidhur edhe me kancerin e hershëm gjatë fëmijërisë. Te gratë shtatzëna
që janëtë ekspozuara ndaj ndotjes së ajrit, kjo mund të ndikojnë në rritjen e trurit të fetusit.
Ndotja e ajrit është gjithashtu e lidhur me dëmtimin njohës te fëmijët dhe të rriturit.9
Sëmundja koronare e zemrës (CHD) dhe enëve të gjakut përbëjnë 80% të vdekjeve të
parakohshme që i atribuohen ndotjes së ajrit, e cila e bën atë shkakun më të zakonshëm të
vdekjeve të parakohshme nga ndotja e ajrit në Europe (Robert D. Brook, Barry Franklin, Wayne
Cascio, & Yuling Hong, Air Pollution and Cardiovascular Disease).
Mekanizmat me të cilat ndotja e ajrit shkakton sëmundje kardiovaskulare mendohet të jetë
njësoj si ata që janë përgjegjës për sëmundjet e frymëmarrjes: inflamacion pulmonar dhe stresin
oksidativ.
Sipas cilësisë së ajrit në Evropë - 2016 raportojnë 444 000 njerëz janë duke vdekur para kohe
nga CHD dhe infarkti për shkak të ndotjes së ajrit (në 41 vende të mbuluara nga raporti); prej të
cilëve në BE konsiderohen 416 000 njerëz që vdesin para kohe nga CHD dhe infarkti për shkak
të ndotjes së ajri.
Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ndotjes së ajrit ofron një skenar ku inflamimi kronik i nivelit të
ulët mund të lindë në mushkëri. Gjatë ekspozimit ndaj ndotësve ajrorë, fagocitet normalë në
9

https://www.disabled-world.com/health/respiratory/air-pollutants.php
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sipërfaqet e mushkërive dhe deri në një masë qelizat epiteliale prodhojnë radikale të oksigjenit
dhe mund të bëhen oskidative.
Stresi oksidues ndodh kur ka një rritje të prodhimit të oksidimit në qeliza dhe inde, ose një rënie
të konsiderueshme në efektshmëria e mbrojtjes antioksidante: ndotja e ajrit shkakton stres
oksidativ nëpërmjet të dy këto rrugë.
Rritja e rrezikut për vdekshmërinë dhe vdekshmërinë kardiovaskulare akute, nga grimcat PM2.5
është kryesisht midis individëve të prekshëm, por jo domosdoshmërisht kritik. Disa studime
sugjerojnë që individët e prekshëm në rrezik më të madh mund të përfshijnë të moshuarit,
pacientët me sëmundje arterie koronare, dhe ndoshta me diabet.
Individë të trashë (dhe / ose ata me sindromin metabolik) mund të jenë një popullsi e ndjeshme
në rrezik më të madh për ngjarjet kardiovaskulare për shkak të ekspozimit ndaj PM2.5. Ky është
një qështje shumë me rëndësi në shëndetin publik, për shkak të numrit në rritje të mbipeshës
mbarëbotërore.5
Një rritje prej 5 μg / m3 në mesataren e përllogaritur PM2.5 është e lidhur me një rrezik në rritje
prej 13% të ngjarjeve koronare dhe një rritje prej 19% të sëmundjeve cerebrovaskulare.

1.6.1. Ndotja e ajrit dhe semundjet koronare të zemrës
Shumica e studimeve të kohortës në popullata të ndryshme lidhin ekspozimin afatgjatë në ajër
ndotje me një rritje të rrezikut për sëmundje të arterieve koronare.10
Duket se ka mbështetje të fortë për hipotezën se ekspozimi kronik ndaj ndotjes së ajrit
ndikon në zhvillimin e aterosklerozës dhe rrit rrezikun për sëmundje koronare të zemrës.

1.6.2 Ndotja e ajrit dhe dështimi i zemrës
Një përmbledhje sistematike dhe meta-analiza e dëshmive aktuale të shoqatës
midis ndotjes së ajrit dhe dështimit të punës së zemrës tregoi një lidhje pozitive ndërmjet
ekspoyimit akut ndaj komponentëve të gaztë (CO, SO2 dhe NO2) dhe PM me rrezikun e
hospitalizim ose vdekje nga dështimi i zemrës.

1.6.3. Ndotja e ajrit dhe aritmia kardiake
Provat aktuale tregojnë se ndotja e ajrit mund të ketë një efekt të dobët të drejtpërdrejtë
në aritmi kardiake.

10

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.CIR.0000128587.30041.C8
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1.6.4. Ndotja e ajrit dhe goditja nga sëmundjet cerebrovaskulare
Studimi ESCAPE zbuloi një rrezik 19% (212-62%) të goditjes në tru për 5 mg / m3
të rritjes së grimcave PM2.5 në gati 100 000 pjesëmarrës nga 11 grupet në të gjithë Evropën.
Rreziku më i lartë është parë veçanërisht në përsonat mbi 60 vjeç dhe në jo-duhanpirësit,
megjithatë ka nevojë për vlerësimin sistematik të provave për rolin e ndotjes së ajrit në
sëmundjet cerebrovaskulare.
1.6.5. Ndotja e ajrit dhe tromboembolizmi venoz
Marrëdhënia mes ekspozimit kronik ndaj ndotjes së ajrit të ajrit dhe
tromboembolizmit venoz është i pasigurt.

1.6.6. Ndotja e ajrit dhe arterioskleroza
Mund të ketë lidhje pozitive mes ekspozimeve ndaj grimcave PM2.5 dhe aterosklerozës.

1.6.7. Ndotja e ajrit dhe mosfunksionimi i sistemit vascular
Studimet vëzhguese sugjerojnë se ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit mund të rrisë presionin e
gjakunt, përkeqësojnë isheminë e miokardit, dhe shkaktojnë infarkt miokardi. Grimcat PM janë
konsideruar të jenë faktori kryesor i mosfunksionimit të sistemit vaskular.
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2. Qëllimi
Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjeve të cilat vijen
si shkak i ajrit te ndotur, konkretisht ndikimin e tij në sistemin respirator dhe kardiovaskular.

3. Metodologjia
Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës.bazuar ne
hulumtimet e pakta te bera te ne në fushen e aerondotjes jemi bazuar edhe ne hulumtimet e bera
10-15 vitet e fundit nga autore vendore dhe nderkombetar .
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4. Rezultatet
Ndotja e ajrit në Kosovë
Matjet zyrtare: Nivele të rrezikshme në disa qytete

Ndotja e ajrit në disa qytete të Kosovës ka arritur në nivel të konsideruara praktikisht te
rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Matjet zyrtare tregojnë se ky problem është në Prishtinë,
Gjilan, Mitrovice e Drenas.
Matjet janë realizuar nga Agjencia për Mbrojtje të Mjedisit të Kosovës dhe Ambasada
Amerikane. Të dhënat e përftuara tregojnë se ndotja e ajrit në periudha të caktuara kohore,
sidomos ne mëngjes e ne mbrëmje kalon mbi vlerat e lejuara. Situata ka mbërritur deri aty sa
Instituti Kombëtar i Shëndetit publik t’i bëjë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet
dhe të mos i hapin dritaret për ajrosje të dhomave në këto periudhë të ditës.
Shqetësimi është natyrshëm i madh e qytetaret kërkojnë nga autoritetet masa konkrete. Shmangia
e daljes ne rruge, sipas tyre, nuk mund të jetë një zgjidhje afatgjate.
Ndër ndotësit më të mëdhenj në Kosovë konsiderohen: Korporata Energjetike, e cila prodhon
energji përmes djegies së qymyrit, përdorimi i tij për ngrohje, qymyri i papërpunuar dhe shitja e
tij ilegale, ngrohjet individuale ne sezonen e dimrit si dhe automjetet e vjetruara.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova është kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtarë.6
Me statistikat e vitit te kaluar , kryeqyteti i Kosovës aktualisht ndodhet në mesin e vendeve më të
ndotura në botë.

Fig.14. Kodimi sipas EPA-se mbi nivelizet e ndotjes dhe informimin e publikut.
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Kufiri i vlerave ditore të lejuara për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 miligram për metër
kub.
“Ndotja e ajrit në Kosovë vlerësohet se çdo vit shkakton 835 vdekje të parakohshme, 310 raste të
reja të bronkitit kronik, 600 pranime spitalore dhe 11,600 vizita emergjente”.11
Mjediset më të ndotura në Kosovë, sidomos për kah cilësia e dobët e ajrit, vlerësohet se janë
Prishtina, zona e Obiliqit, Drenasi dhe Mitrovica.

Fig.15. Nivelet e ndotjes në Kosovë gjatë në periudhe të caktuar kohore

Vlerësimet globale sugjerojnë se ndotja e jashtme e mjedisit (ndotja në natyrë) shkakton 1.15
milionë vdekje në mbarë botën (që korrespondon me gati 2% të numrit total të vdekjeve) dhe
është përgjegjës për 8.75 milion vjet jetë të jetuara në aftësi të kufizuar, ndotja brenda shtëpive
shkakton afërsisht 2 milionë vdekje të parakohshme dhe rezulton në 41 milionë vite të jetuara në
aftësi të kufizuar. Për Brazilin, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vlerësuar se ndotja e ajrit
shkakton rreth 20,000 vdekje në vit, një vlerë që është pesë herë më e lartë se numri i vlerësuar i
vdekjet nga duhani mjedisor / pasiv dhe se ndotja e ajrit të brendshëm çon në 10,700 vdekje në
vit.
11

https://(Raporti I bankes boterore 2010)
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Sipas nje studimi te bere nga A. Ukehaxhaj me autore, te bere ne kliniken e kardiologjise ne
SHSUK, prej diagnozave te cilat dominojne ishin infarkti akut i miokardit me gjithsej 57.9 % te
rasteve, semundjet ishemike te zemres me 34 %, ndersa diagnozat tjera kishin paraqitje me te
ulet. Sa i perket gjinise me e atakuar ishta ajo mashkullore kurse sipas moshes dominonte ajo
mbi 55 vjecare.

Tab.

Diagnozat me te shpeshta ne kliniken e kardiologjise gjete vitit 2010-2012

Ngjashëm me të dhënat tona sa i përket hospitalizimeve nga sëmundjet kardiovaskulare dhe
gjinisë janë bërë edhe nga studimi i Abita Bhackar - Environmental Exposures and
Cardiovascular Morbidity in Scotland: ku % gjinore sa i perket pranimeve spitalore nga
semundjet kardiovaskulare ne vitet 2000 -2006 ishte dhe 52.6% per gjini mashkullore dhe
47.4% per ate femrore.12
Bazuar ne nje hulumtim tjeter te bere nga A .Ukehaxhaj , ne kliniken e pulmologjise,
kardiologjise dhe pediatrise te bere gjate vitit 2017-2018 ne SHSKUK ne kohen e sezones se
dimrit konform rritjes enorme te koncentrimeve ndotese nga Partikulat me madhesi PM 2.5 dhe
PM 10, ka pasur edhe numer te shtuar te pranimeve spitalore ne te tri klinikat.

12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4272484/
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Hospitalizimet në SHSKUK gjatë muajve gusht 2016-janar 2017

PM 10 (months)

August (44.8 PM)
September (44.0
PM)
October (49.7)
November (87.3
PM)
December (78.4
PM)
January (78.6)
TOTAL
Chi square test

Pediatric
Cardiac
Respiratory Respiratory
hospital
hospital
hospital
admissions
admissions admissions
N
%
N
%
N
%
82 41.2 66 33.2 51 25.6

TOTAL
N
%
199 100.0

75

38.1

67

34.0

55

27.9

197

100.0

82

39.2

89

42.6

38

18.2

209

100.0

110

34.4

162

50.6

48

15.0

320

100.0

61.07

97
97
543

29.5
32.6
35.0

156 47.4 76 23.1 329 100.0
108 36.2 93 31.2 298 100.0
648 41.8 361 23.3 1552 100.0
Chi-square = 46.4 ; DF = 10; P= 0.000

31.37
1.21

Chi
square
test =
7.25
3.09
21.94

P-valu=

p=0.026
p=0.2133
p=
<.0001
p=
<.0001
p=
<.0001
p=0.5461
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5. Diskutime
Ekspozimi ndaj ndotësve të ajrit përbën një rrezik për shëndetin e njeriut, dhe kjo që nga jeta
intrauterine.
Ndotja e ajrit padyshim është e lidhur me një sërë sëmundjesh dhe kështu shërben si një shkak i
tërthortë i vdekshmërisë. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për vitin
2012, tre milionë vdekje në të gjithë botën u atribuohen ndotjes së ajrit të ambientit. Sëmundjet
kardiovaskulare (CVD) dhe sëmundjet respiratore (ResD) ishin përgjegjëse për respektivisht
72% dhe 14% të këtyre vdekjeve.
Studime të shumta, kryesisht në vendet e zhvilluara, kanë vlerësuar marrëdhëniet ndërmjet
ndotjes së ajrit dhe vdekjes ose shtrimit në spital për shkak të ResD dhe CVDs.
Rreziku i përgjithshëm absolut për vdekshmëri për shkak të ekspozimit të PM-së është më i
madh për sëmundjet kardiovaskulare sesa te sëmundjet pulmonare pas ekspozimeve afatshkurtra
dhe afatgjata. Gjatë ekspozimeve akute në kushte të njeta, nivelet e rrezikut vlerësohen 69% të
rritjes së vdekshmërisë absolute për sëmundjet kardiovaskulare krahasuar me 28% për sëmundjet
pulmunare që i atribuohen ekspozimit afatshkurtër të ndaj grimcave të PM-së.
Vlerësimet e ndikimeve shëndetësore që i atribuohen ekspozimit ndaj ndotjes së ajrit tregojnë se
përqendrimet PM 2.5 në vitin 2013 ishin përgjegjëse për rreth 467 000 vdekje të parakohshme
me origjinë nga ekspozimi afatgjatë në Evropë (mbi 41 vende), nga të cilat rreth 436 000 ishin në
BE.13
Udhëzimet e Cilësisë së Ajrit të OBSH-së: Global Update 2005 japin një vlerësim të efekteve
shëndetësore të ndotjes së ajrit dhe kufinjeve për nivelet e ndotjes së dëmshme shëndetësore.
Në 2016, 91% e popullsisë botërore jetonte në vende ku nivelet e udhëzimeve të cilësisë së ajrit
të OBSH-së nuk ishin përmbushur.8
Ambient (ndotja e ajrit në natyrë) në qytete dhe zona rurale vlerësohet të shkaktojë 4.2 milion
vdekje të parakohshme në mbarë botën në 2016.
Rreth 91% e këtyre vdekjeve të parakohshme ndodhën në vendet me të ardhura të ulëta dhe të
mesme, dhe numri më i madh ishte në Azinë Juglindore dhe Paqësorin Perëndimor.

Përveç ndotjes së ajrit në natyrë, tymi i brendshëm është një rrezik serioz shëndetësor për rreth 3
miliard njerëz që gatuajnë dhe ngrohin shtëpitë e tyre me biomasa, karburante me vajguri dhe
qymyr.

13

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5889917/
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6. Konkluzione
Ndotja e ajrit është rreziku më i madh në botë për shëndetin e mjedisit dhe është numri një shkak
mjedisor i vdekjes në Evropë.
Ndotja e ajrit është e lidhur me rritjen e sëmundje kardiovaskulare (CVD), hipertension, diabet
dhe sëmundje pulmonare (p.sh. astma, kanceri i mushkërive).
Sëmundjet koronare të zemrës (CHD) dhe infarkti i miokardit janë arsyet më të zakonshme për
vdekjen e parakohshme që i atribuohet ndotjes së ajrit, duke përbërë 80% të rasteve të vdekjes së
parakohshme në Evropë, thënë me fjalë të tjera më shumë se 440 000 njerëz vdesin para kohe për
shkak të ndotjes së ajrit.
Grupet e rrezikuara vuajnë më shumë se të tjerët, sepse ata jetojnë në zona të privuara nga ajri i
pastër ose për shembull, jetojnë, mësojnë ose punojnë pranë rrugëve të zëna.
Studimet e mëtejshme janë të nevojshme për të vlerësuar ndikimin e ndotjes atmosferike në
zhvillimin e sëmundjeve për të cilat ende nuk ka studime dhe për të eksploruar qasje të reja
terapeutike .
Nga statistikat e nxjerra nga vendi yne arrijme të kuptojme se marrja e masave kunder ndotjes se
ajrit është jashtzakonisht e nevojshme dhe duhet të bëhet në mënyre urgjente, për të mundësuar
kështu që të shmanget rreziku i popullatës së ekspozuar ndaj sëmundjeve që vijen si pasojë e ajrit
të ndotur, konkretisht sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare .
Profesionistët e shëndetësisë duhet të njohin rëndësinë e efekteve të ndotësve në praktikën
klinike dhe të vlerësojnë si duhet profilin e ekspozimit të pacientëve në shtëpi, në vendin e punës
dhe në rajonin e banimit.
Nëse nuk është e mundur të zvogëlohet emetimi i ndotësve në afat të shkurtër apo të mesëm,
është krejtësisht e mundur të këshillohen pacientët në lidhje me miratimin e masave parandaluese
për të zvogëluar efektet e ndotësve të brendshëm dhe të jashtëm, duke zvogëluar efektet negative
të shoqëruara me këtë ekspozim.
Përveç kësaj, mjekët duhet, sipas rastit, jo vetëm të bëjnë përgaditje për trajtimin standard kur
rritjet e përqendrimeve të ndotësve të ajrit mund të përkeqësojnë sëmundjet ekzistuese por
gjithashtu, si qytetarë, përdorin njohuritë e tyre për të promovuar miratimin e masave për të
reduktuar nivelet e ndotësve në zonat urbane dhe zonat rurale.
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7. Rekomandime
1. Autoritetet lokale, nëse është e nevojshme, duhet të monitorojnë dhe vlerësojnë cilësinë e
ajrit në zonën e tyre.
Kjo do t'u mundësojë atyre të përcaktojnë prioritetet për reduktimin e ndotjes dhe, nëse
kërkohet, të hartojnë një plan të menaxhimit të cilësisë së ajrit.
Në minimumin e një plan i menagjimit të cilësisë së ajrit duhet të përfshijë:
 standardet e cilësisë së ajrit për secilin nga ndotësit kryesorë që shqetësojnë;
 periudhat për përmbushjen e standarteve të OBSH-së, standardeve të BE-së ose
kombëtare:
 propozime për reduktimin e niveleve të ndotjes.
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve lokale do të zvogëlonte koston e një monitorimi të tillë

2. Autoritetet lokale duhet të synojnë të zvogëlojnë gradualisht përqendrimet e ndotësve të
ajrit derisa të arrijnë udhëzimet dhe standardet e OBSH-së, BE-së ose kombëtare.





Kjo do të kërkojë diskutimin e detajeve të planit të menagjimit të cilësisë së ajrit me
bizneset, publikun dhe palët e tjera të interesit, dhe pajtimin e afateve kohore për
zbatimin.
Pasi që transporti rrugor është një burim kryesor i ndotjes lokale, çdo plan i menagjimit të
cilësisë së ajrit lokal do të duhet të përfshijë masa për kontrollin dhe kufizimin e trafikut.
Prioritetet e tjera, në varësi të kushteve lokale, janë emetimet industriale dhe pirjen e
duhanit në vende publike.
Mbështetja dhe bashkëpunimi mes planeve kombëtare të cilësisë së ajrit, do të jetë e
nevojshme.

3. Autoritetet lokale duhet të informojnë publikun për përqëndrimet lokale të ndotësve të
ajrit, efektet e mundshme për shëndetin dhe veprimet që duhen marrë për të minimizuar
rreziqet shëndetësore.14
Ka shumë gjëra që qytetarët individualë mund të bëjnë për të përmirësuar cilësinë e ajrit në vend
dhe për cilësinë e jetës së tyre, por për ta bërë këtë, ata duhet të kenë informacion mbi nivelet e
ndotjes, efektet negative të ndotjes dhe çfarë mund të bëjnë për të përmirësuar situatën.

14

https://www.eea.europa.eu/publications/2599XXX/page013.html
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Dhe patjeter që edukimi shëndetësore i popullatës për mbrojtje nga ajri i ndotur është
jashtzakonisht i rëndësishëm, p.sh duke ju rekomandur se në cilën kohë duhet të shamngin daljet
e panevojshme për shkak të rritjes së ndotësve në ajer, si dhe rekomandime tjera shëndetësore, në
veqanti për popullatat më të rrezikuara.

1. Masat urbanistike
•
•
•

zonimi i drejtë (drejtim i kundërt me erëra),
ngritja e zonave gjelbruese në mes të zonës industriale dhe asaj të banimit,
orientimi i drejtë i komunikacionit,ndërtimi i rrugëve me gjerësi të mjaftueshme,
përdorimi i komunikacionit nëntokësor/metro, etj
2.Masat teknike- djegëja e mirë në ngrohtore, ndërtimi i oxhaqeve me lartësi të
mjaftueshme, zgjedhja e lëndës djegëse , mirëmbajtja e veturave, servisimi i rregulltë i
sistemit të ndezjes së karburanteve,mos ngarkimi i motorit me tepër se 85-90%, instalimi
i katalizatorëve për pastrimin e gasrave që lirohen etj.
3.Masat teknologjike- ndryshimi i procesit teknologjik, filtrat, komorat sedimentatorët
elektrik, ciklonet etj.
4.Administrativo-menaxhuese; aktet ligjore, regjistri i ndotësve, VML.
5. Masat shëndetësore; Vlerësimi i impaktit shëndetësor /VISH / nga VI Mjedisor /metod
statistiko-shëndetësore dhe klinike.
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Rezyme

Ndotja e ajrit është e vështirë për t'i shpëtuar, pavarësisht se sa e pasur është një zonë ku jetoni.
Është e gjitha rreth nesh. Ndotësit mikroskopikë në ajër mund të kalojnë mbrojtjen e trupit tonë,
duke depërtuar thellë në sistemin tonë të frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut, duke dëmtuar
mushkëritë, zemrën dhe trurin tonë.
Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjeve të cilat vijen
si shkak i ajrit te ndotur, konkretisht ndikimin e tij në sistemin respirator dhe kardiovaskular.
Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës.bazuar ne
hulumtimet e pakta te bera te ne ne fushen e aerondotjes jemi bazuar edhe ne hulumtimet e bera
10-15 vitet e fundit nga autore vendore dhe nderkombetar.
Ndotja e ajrit është e lidhur me rritjen e sëmundje kardiovaskulare (CVD), hipertension, diabet
dhe sëmundje pulmonare (p.sh. astma, kanceri i mushkërive).Sëmundjet koronare të zemrës
(CHD) dhe infarkti i miokardit janë arsyet më të zakonshme për vdekjen e parakohshme që i
atribuohet ndotjes së ajrit, duke përbërë 80% të rasteve të vdekjes së parakohshme në Evropë,
thënë me fjalë të tjera më shumë se 440 000 njerëz vdesin para kohe për shkak të ndotjes së ajrit.
Nga statistikat e nxjerra nga vendi yne arrijme të kuptojme se marrja e masave kunder ndotjes se
ajrit është jashtzakonisht e nevojshme dhe duhet të bëhet në mënyre urgjente, për të mundësuar
kështu që të shmanget rreziku i popullatës së ekspozuar ndaj sëmundjeve që vijen si pasojë e ajrit
të ndotur, konkretisht sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare.
Profesionistët e shëndetësisë duhet të njohin rëndësinë e efekteve të ndotësve në praktikën
klinike dhe të vlerësojnë si duhet profilin e ekspozimit të pacientëve në shtëpi, në vendin e punës
dhe në rajonin e banimit.
Nëse nuk është e mundur të zvogëlohet emetimi i ndotësve në afat të shkurtër apo të mesëm,
është krejtësisht e mundur të këshillohen pacientët në lidhje me miratimin e masave parandaluese
për të zvogëluar efektet e ndotësve të brendshëm dhe të jashtëm, duke zvogëluar efektet negative
të shoqëruara me këtë ekspozim.
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