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1. ABSTRAKT
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve të
ardhshëm në fushën e gjinekologjisë, respektivisht kujdesit infermieror tek gratë
shtatzëna me sëmundje të gjakut. Lexuesit mund të informohen me gjendjen
aktuale të grave shtatzëna të cilat mund të kenë sëmundje të gjakut.
Sëmundjet e gjakut janë një problem social dhe ekonomik për të sëmurët, familjen
e tyre dhe shoqërinë. Çrregullime të gjakderdhjes, të njohura edhe si koagulopati,
janë kushte që ndikojnë në aftësinë e trupit tuaj për të ngjizur normalisht në vendin
e një lëndimi, duke rezultuar në gjakderdhje. Gjakderdhja mund të jetë brenda ose
jashtë trupit.
Gjatë shtatzënisë, çrregullimet e gjakderdhjes mund të përbëjnë rreziqe serioze për
nënën dhe foshnjën.
Shumica e çrregullimeve të gjakderdhjes janë trashëguar. Të tjerët janë fituar, që
do të thotë se ata mund të zhvillohen në çdo kohë, në disa raste si rezultat i
shtatzënisë.
Trajtimi varet nga çrregullimi i gjakderdhjes së gruas, shëndeti i saj i përgjithshëm
dhe shtatzënia e saj.
Menaxhimi i çrregullimeve të gjakderdhjes gjatë dhe pas shtatzënisë mund të
paraqes probleme sfiduese që kërkojnë diagnostifikimin dhe menaxhimin e këtyre
problemeve.

Mentori im është: Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha
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2. HYRJE
Shtatzënia (në mjekësi përdoret edhe me shprehjen graviditet nga lat. graviditas) është gjendja e
mbajtjes së një embrioni ose fetusi në zhvillim brenda trupit femëror.
Kjo gjendje mund të tregohet me rezultate pozitive në testin e urinës mbi-counter, dhe
konfirmohet përmes një testimi të gjakut, ultrazërit ose zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit.
Shtatzënia zakonisht zgjat rreth 40 javë, ose pak më shumë se 9 muaj, e matur nga periudha e
fundit menstruale deri në lindje. Ofruesit e kujdesit shëndetësor i referohen tre segmenteve të
shtatzënisë, të quajtura trimestër. 1
Ngjarjet kryesore në çdo tremujor janë përshkruar më poshtë:

Stadet e shtatzënisë
Tremujori i parë (java 1 - 12)
Ngjarjet që çojnë në shtatzëni fillojnë me konceptim, në të cilën një spermë depërton në një vezë.
Veza e fekonduar (e quajtur zigot) pastaj udhëton nëpër tubin fallopian të gruas në mitër, ku
implantohet vetë në muret e mitrës. Zigoti përbëhet nga një grumbull qelizash që më vonë
formojnë fetusin dhe placentën. Placenta lidh nënën me fetusin dhe siguron lëndë ushqyese dhe
oksigjen tek fetusi. 2
Tremujori i dytë (java 13 – 28)
Midis 18 dhe 20 javëve, koha tipike për ultratinguj për të parë defektet e lindjes, shpesh mund të
zbuloni seksin e fëmijës tuaj. Në 20 javë, një grua mund të fillojë të ndjejë lëvizjen. Në 24 javë,
gjurmët e këmbëve dhe gjurmët e gishtave janë formuar dhe fetusi fle dhe zgjohet rregullisht.
Sipas hulumtimit të Rrjetit të Kërkimeve për Neonalitetin NICHD, shkalla e mbijetesës për
foshnjat e lindura në 28 javë ishte 92%, megjithëse ata që kanë lindur në këtë kohë ka gjasa të
përjetojnë komplikacione të rënda shëndetësore, përfshirë probleme respiratore dhe neurologjike.3

Faqe |6

Tremujori i tretë (java 29 – 42)
Në 32 javë, kockat janë të buta dhe ende pothuajse plotësisht të formuara, dhe syt mund të hapen
dhe mbyllen.Foshnjet e lindura para 37 javësh konsiderohen të parakohshme. Këta fëmijë janë në
rrezik më të madh për probleme të tilla si vonesat në zhvillim, problemet e shikimit dhe të
dëgjimit dhe paralizën cerebrale. Foshnjet e lindura në mes të 34 dhe 36 javëve të shtatzënisë
konsiderohen si "pretermë vonë".
Foshnjet e lindura në javët e 37 dhe 38 të shtatzënisë, të konsideruara më parë, konsiderohen tani
si "afat i hershëm". Këto foshnje përballen me më shumë rreziqe shëndetësore sesa foshnjat që
lindin në 39 javë ose më vonë, e cila tani konsiderohet termi i plotë.
Foshnjet e lindura në 39 ose 40 javë të shtatzënisë konsiderohen të plotë. Foshnjet me afat të
plotë kanë rezultate më të mira shëndetësore sesa foshnjat e lindura më herët ose, në disa raste,
më vonë se kjo periudhë. Prandaj, nëse nuk ka arsye mjekësore për të ofruar më herët, është më
mirë që të ofrohet në ose pas 39 javëve për t'i dhënë mushkërive, trurit dhe mëlçisë kohëzgjatjen e
plotë për tu zhvilluar.
Foshnjet e lindura në 41 javë përmes 41 javëve dhe 6 ditëve konsiderohen si afat të vonshëm.
Foshnjet që janë të lindur në 42 javë dhe më tej konsiderohen pas afatit. 4

Figura.1 Gruaja shtatzënë.5

1 Office on Women's Health. (2010). Stages of pregnancy. Retrieved May 20, 2016,
2American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015, June). Prenatal development: How your baby grows during
pregnancy. Retrieved May 20, 2016, from
3 Stoll, B. J., Hansen, N. I., Bell, E. F., Shankaran, S., Laptook, A. R., Walsh, M. C., et al. (2010). Neonatal outcomes of extremely
preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics, 126, 443–456.
4 ACOG Committee on Obstetric Practice and Society for Maternal-Fetal Medicine. (2013; Reaffirmed 2015). Committee Opinion
No. 579. Definition of term pregnancy. Retrieved May 20, 2016
5 https://www.pexels.com/search/pregnant%20women
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2.1. Kalendari i shtatzënisë
Normalisht, shtatzënia humane zgjat 280 ditë ose 40 javë (9 muaj kalendarik ose 10 muaj
hënorë) nga dita e parë e gjakderdhjeve menstruale të ciklit të fundit menstrual normal (LMP –
last menstrual period). Kjo gjithashtu mund të llogaritet 266 ditë ose 38 javë nga ovulacioni i
fundit në një cikël normal prej 28 ditësh.
Metoda më e lehtë për të përcaktuar moshën e shtatzënisë është me anë të një kalendari
shtatzënie, por dita e lindjes mund të përcaktohet edhe matematikisht duke përdorur rregullin e
Negel-it: zbrit 3 muaj nga muaji i ciklit menstrual normal të fundit (LMP), dhe shto 7 ditë prej
ditës se parë të gjakderdhjeve menstruale të ciklit të fundit menstrualnormal.6

Figura.3 Rrethi i vlerësimit të moshës së shtatzënisë.7

6 American College of Obstetricans and Gynecologists: The pregnancy calendar. ACOG Educational Bulletin No. 260,
September 2000
7 Shutterstock
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2.2. Shenjat e zakonshme të shtatzënisë
Shenja primare e shtatzënisë mungon në një periudhë menstruale ose dy ose më shumë periudha të
njëpasnjëshme, por shumë gra përjetojnë simptoma të tjera të shtatzënisë para se të humbasin një
periudhë.
Zhdukja e një periudhe nuk nënkupton gjithmonë që një grua është shtatzënë. Parregullsi menstruale
janë të zakonshme dhe mund të kenë shkaqe të ndryshme, duke përfshirë marrjen e pilulave të
kontrollit të lindjes, gjendje të tilla si diabeti dhe sindroma ovarian polycystic, çrregullime të
ngrënies dhe medikamente të caktuara. Gratë që humbasin një periudhë duhet ta vizitojnë ofruesin e
kujdesit shëndetësor për të kuptuar nëse janë shtatzënë ose nëse kanë një problem tjetër shëndetësor.
Simptomat e shtatzënisë ndryshojnë nga gruaja tek gruaja. Një grua mund të përjetojë çdo simptomë
të zakonshme, vetëm disa, apo aspak. Disa shenja të shtatzënisë së hershme përfshijnë:8
8 shenja të tjera që mund të mbeteni shtatzënë:
Gjakderdhje e lehtë - Një studim tregon se deri në 25% të grave shtatzëna përjetojnë gjakderdhje
të lehtë ose diktim që është më i lehtë në ngjyrë sesa gjaku normal menstrual. Kjo zakonisht ndodh
në kohën e implantimit të vezës së fekonduar (rreth 6-12 ditë pas konceptimit), por është e
zakonshme në 12 javët e para të shtatzënisë.9
Gjokse të fryra - Gratë mund ta vërejnë këtë simptomë shumë shpejtë që nga 1 deri në 2 javë pas
konceptimit.
Lodhje - Shumë gra ndihen më të lodhura herët në shtatzëni, sepse trupat e tyre prodhojnë më
shumë hormon të quajtur progesteron, i cili ndihmon në ruajtjen e shtatzënisë dhe inkurajon rritjen e
gjëndrave që prodhojnë qumësht në gjoksa. Përveç kësaj, gjatë shtatzanisë trupi pompon më shumë
gjak për të transportuar lëndë ushqyese në fetus. Gratë shtatzëna mund të vërejnë lodhje sa më
shpejtë që 1 javë pas konceptimit.10
Dhimbje koke - Rritja e papritur e hormoneve mund të shkaktojë dhimbje koke herët në shtatzëni.11
Përzierje dhe / ose vjellje - Ky simptomë mund të fillojë diku nga 2 deri në 8 javë pas konceptimit
dhe mund të vazhdojë gjatë gjithë shtatëzanisë. Zakonisht i referohemi si "sëmundje në mëngjes",
ajo mund të ndodhë në çdo kohë gjatë ditës.
Dëshirat e ushqimit apo aversionet - Dëshirat e papritura ose zhvillimi i pëlqimit të ushqimeve të
preferuara janë të zakonshme gjatë gjithë shtatzënisë. Një dëshirë ose neveri ushqimore mund të
zgjasë tërë shtatzaninë ose të ndryshojë gjatë gjithë kësaj periudhe.12
Luhatje humori - Ndryshimet hormonale gjatë shtatzënisë shpesh shkaktojnë ndryshime të mprehta
të humorit. Këto mund të ndodhin disa javë pas konceptimit.
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Urinim i shpeshtë - Nevoja për të zbrazur fshikëzën më shpesh është e zakonshme gjatë
shtatzënisë. Në javët e para të shtatzanisë, trupi prodhon një hormon të quajtur gonadotropin
chorionic të njeriut, i cili rrit rrjedhjen e gjakut në rajonin e legenit, duke shkaktuar që gratë të
urinojnë më shpesh.13
Shumë prej këtyre simptomave mund të jenë shenja të kushteve të tjera, rezultat i ndryshimit të
pilulave të kontrollit të lindjes ose efekteve të stresit, kështu që nuk do të thotë gjithmonë se një grua
është shtatzënë. Gratë duhet të vizitojnë ofruesin e kujdesit shëndetësor nëse dyshojnë se janë
shtatzënë.

Figura.2 Shenjat e shtatzënisë.14

8 American Pregnancy Association. (2015). Pregnancy symptoms—Early signs of pregnancy. Retrieved May 20, 2016, from
9Deutchman, M., Tubay, A. T., & Turok, D. (2009). First trimester bleeding. American Family Physician, 79, 985–994.
10 American College of Obstetricians and Gynecologists. (2011). Bleeding during pregnancy. FAQ038. Retrieved May 20, 2016
11 March of Dimes. (2013). Fatigue. Retrieved May 20, 2016
12American Pregnancy Association. (2015). Mood swings during pregnancy. Retrieved May 20, 2016
13 March of Dimes. (2013). Frequent urination. Retrieved May 20, 2016
14 Pinterest
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2.3. Çfarë është kujdesi prenatal dhe pse është e rëndësishme?
Të kesh një shtatzëni të shëndetshme është një nga mënyrat më të mira për të promovuar një lindje të
shëndetshme. Marrja e kujdesit të hershëm dhe të rregullt të shtatzënisë përmirëson shanset për një
shtatzëni të shëndetshme. Ky kujdes mund të fillojë edhe para shtatzënisë me një vizitë të kujdesit
paraprak.

Kujdesi Paraprak
Një vizitë e kujdesit paraprak mund t'i ndihmojë gratë të ndërmarrin hapa drejt një shtatzënie të
shëndoshë para se të mbeten shtatzënë.
Duke ndërmarrë hapat e mëposhtëm para se të mbesin shtatzënë:15
Zhvillojnë një plan për jetën e tyre riprodhuese.
Rritja e marrjes së përditshme të acidit folik (një nga vitaminat B) në të paktën 400 microgram.
Sigurohuni për imunitetin.
Kontrolloni diabetin dhe kushtet e tjera mjekësore.
Shmangni pirjen e duhanit, pirjen e alkoolit dhe përdorimin e drogës.
Arrini një peshë të shëndetshme.
Mësoni për historinë e shëndetit të familjes dhe atë të partnerit.
Kërkoni ndihmë për depresion, ankth ose çështje të tjera të shëndetit mendor.16

Kujdesi Prenatal
Gratë që dyshojnë se mund të jenë shtatzënë duhet të planifikojnë një vizitë tek ofruesi i kujdesit
shëndetësor për të filluar kujdesin para lindjes. Vizitat prenatale në një ofrues të kujdesit shëndetësor
zakonisht përfshijnë një provim fizik, kontrolle peshe, dhe sigurimin e mostrës së urinës. Në varësi
të fazës së shtatzënisë, ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të bëjnë edhe teste të gjakut dhe teste të
imazhit, siç është ultratingulli. Këto vizita gjithashtu përfshijnë diskutime rreth shëndetit të nënës,
shëndetit të fetusit, dhe çdo pyetje lidhur me shtatzëninë. Paragjykimi dhe kujdesi prenatal mund të
ndihmojnë në parandalimin e komplikimeve dhe informimin e grave rreth hapave të rëndësishëm që
mund të marrin për të mbrojtur fëmijën e tyre dhe për të siguruar një shtatzëni të shëndetshme.17

15 Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Preconception health and health care. Retrieved May 20, 2016,
16 U.S. Preventive Services Task Force (2017). Final recommendation statement: Folic acid for the prevention of neural tube defects:
Preventive medication. Retrieved January 17, 2017
17 March of Dimes. (2011). Your first prenatal care checkup. Retrieved May 20, 2016
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2.4. Cilat janë disa ndërlikime të zakonshme të shtatzënisë?
Disa gra përjetojnë probleme shëndetësore gjatë shtatzënisë. Këto komplikime mund të përfshijnë
shëndetin e nënës, shëndetin e fetusit, ose të dyja. Edhe gratë që ishin të shëndetshme para se të
mbeteshin shtatzënë mund të përjetojnë ndërlikime. Këto komplikacione mund të bëjnë shtatzëninë
një shtatzëni me rrezikshmëri të lartë.
Marrja e kujdestarisë së hershme dhe të rregullt mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrezikut për
problemet duke u mundësuar ofruesve të kujdesit shëndetësor që të diagnostikojnë, trajtojnë ose
menaxhojnë kushtet para se të bëhen serioze.18
Disa komplikime të zakonshme të shtatzënisë përfshijnë,







Tensioni i lartë i gjakut
Diabet gestacional
Infeksionet
Preeclampsia
Abort
Lindje e frytit të vdekur19

Komplikime të tjera të shtatzënisë mund të përfshijnë:
Vuajtje të rënda dhe të vjella.Vjellja është normale gjatë shtatzënisë, veçanërisht në tremujorin e
parë, disa gra përjetojnë simptoma më të rënda që zgjasin në tremujorin e tretë.
Shkaku i formës më të rëndë të këtij problemi, i njohur si hyperemesis gravidarum, nuk dihet. Gratë
me hyperemesis gravidarum përjetojnë përzierje që nuk shkojnë larg, humbje peshe, ulje e oreksit,
dehidrim dhe ndjenjë të lodhur.
Gratë e prekura mund të kenë nevojë të shtrohen në spital në mënyrë që të marrin lëngje dhe
ushqyes. Disa gra ndihen më mirë pas javës së 20-të të shtatzënisë, ndërsa të tjerë përjetojnë
simptomat gjatë gjithë shtatzënisë.20
Anemia e mungesës së hekurit. Gratë shtatzëna kanë nevojë për hekur më shumë se normale për
rritjen e sasisë së gjakut që prodhojnë gjatë shtatzënisë. Anemia e mungesës së hekurit - kur trupi
nuk ka hekur të mjaftueshëm - është disi i zakonshëm gjatë shtatzënisë dhe shoqërohet me lindjen e
parakohshme dhe peshën e ulët të lindjes. Simptomat e një mungese në hekur përfshijnë ndjenjën e
lodhjes ose të zbehjes, duke përjetuar një frymëmarrje të dobët dhe duke u bërë i zbehtë.21

18 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2014). Preeclampsia and high blood pressure during pregnancy.
19 Leeman, L., & Fontaine, P. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. American Family Physician, 78,93–100
20Office on Women's Health. (2010). Pregnancy: pregnancy complications. Retrieved May 31, 2016,
21 National Organization for Rare Diseases. (2015). Hyperemesis gravidarum. Retrieved May 31, 2016
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3. Sëmundjet e Gjakut
Gjaku është i përbërë nga qelizat e kuqe të gjakut, qelizat e bardha të gjakut dhe trombocitet e gjakut
Këto qeliza dhe fragmente të qelizave janë pezulluar në plazmën e gjakut. Sasi jonormale të këtyre
komponentëve mund të çojnë në disa simptoma dhe probleme shëndetësore. Këto anomali mund të
shkaktohen edhe nga një sëmundje e rëndë.

Një çrregullim gjaku mund të ndikojë në një ose më shumë përbërës të gjakut. Çrregullimi i gjakut
është çdo kusht që ndikon në një ose më shumë pjesë të gjakut, zakonisht ndërhynë në aftësinë e tij
për të punuar në mënyrë korrekte.
Çrregullimet e gjakut janë kushte që ndikojnë në aftësinë e gjakut për të funksionuar siç duhet.
Ekziston një gamë e llojeve të ndryshme dhe simptomat. Megjithatë, disa simptoma të zakonshme
përfshijnë lodhjen e pashpjegueshme dhe humbjen e peshës.
Shtatzënia shkakton një numër ndryshimesh fiziologjike që ndikojnë në indekset hematologjike,
qoftë drejtpërdrejtë ose tërthorazi. Njohja dhe trajtimi i çrregullimeve hematologjike që ndodhin
gjatë shtatzënisë është e vështirë.
Përveç kësaj, çrregullimet e para të gjakut mund të bëhen më problematike gjatë shtatzënisë. 22

Llojet e çrregullimeve të qelizave të bardha
Qelizat e bardha të gjakut ndihmojnë trupin për të luftuar infeksionin. Ato fillojnë jetën në palcën e
eshtrave dhe zhvillohen në lloje të ndryshme të qelizave, secila me një qëllim të ndryshëm imunitar.
Shumica e çrregullimeve të qelizave të bardha janë ose një lloj kanceri ose çrregullime proliferative.
Llojet e çrregullimeve të qelizave të kuqe të gjakut
Anemitë, ku nuk ka mjaft qeliza të kuqe të gjakut ose qelizat nuk funksionojnë si duhet, janë ndër
çrregullimet më të zakonshme të gjakut. Sipas Shoqatës Amerikane të Hematologjisë, anemia ndikon
në më shumë se 3 milion amerikanë.
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3.1. Hemofilia
Hemofilia ёshtё njё çrregullim i koagulimit (mpiksjes) tё gjakut.
Hemofilia ёshtё njё sёmundje e trashёguar, qё transmetohet nga njё brez nё tjetrin nёpёrmjet
gjeneve. Njё individ i lindur me kёtё sёmundje, mund tё transmetojё gjenet pёrgjegjёse tek brezat
pasardhёs (fёmijёt, nipёrit, mbesat) por s’mund ta transmetojё atё nё komunitet ashtu si sёmundjet
infektive si psh gripi. Gjenet pёrgjegjёse pёr hemofilinё A dhe B ndodhen nё kromozomin X. Pёr
kёtё arsye Hemofilia quhet njё sёmundje e lidhur me X-in.
Nёse nё njё çift bashkёshorti ёshtё i sёmurё me hemofili dhe gruaja nuk ёshtё, atёherё asnjёri nga
fёmijёt nuk do tё jenё tё sёmurё me Hemofili, por tё gjitha vajzat e kёtij çifti do tё kenё gjenin bartёs
tё sёmundjes. Femrat qё kanё gjenin ‘defektoz’ tё hemofilisё quhen bartёse. Nёse njё burrё i
shёndoshё martohet me nje grua bartёse tё sёmundjes atёherë do tё kenё 50 % mundёsi pёr tё lindur
njё djalё tё sёmurё dhe 50 % mundёsi pёr tё lindur njё vajzё bartёse tё sёmundjes.
Personat me hemofili kanё mungesё tё faktorёve tё koagulimit, proteinave qё kontrollojnё dhe
ndalojnё hemoragjinё qё ndodh nё organizёm. Pёr fat tё mirё ajo ёshtё njё sёmundje e rrallё, vetёm
1 nё 10,000 persona lindin me Hemofilinё A dhe 1 nё 50,000 persona me Hemofilinё B.
Njё person qё lind me hemofili do ta ketё kёtё patologji gjatё gjithё jetёs. Niveli i prodhimit tё
faktorёve tё koagulimit (VIII ose IX) mbetet i njёjtё gjatё gjithё jetёs sё individit.
Mungesa e disa faktorёve tё tjerё tё koagulimit shkakton gjithashtu gjakderdhje jo normale. Kёtu
pёrfshihet defiçiti i faktorёve tё I, II, V, VII, X, XI, XIII dhe faktorit Von Willebrand. Kёto forma
janё mё tё rralla se hemofilia A dhe B. 23
Tipet e Hemofilisё
Tipi mё i shpeshtё i Hemofilisё ёshtё Hemofilia A, e cila shkaktohet nga mungesa e faktorit tё VIIItё tё koagulimit. Hemofilia B ёshtё mё pak e shpeshtё dhe shkaktohet nga mungesa e faktorit tё IXtё tё koagulimit. Pavarsisht tipit tё hemofilisё klinikisht ajo shprehet me hemoragji.
Shkalla e rёndesёs sё sёmundjes ёshtё nё varёsi tё nivelit tё faktorёve tё VIII dhe IX nё gjak. Ajo
mund tё jetё e lehtё, e mesme apo e rёndё
Personat qё vuajnё nga forma e rёndё e hemofilisё kanё hemoragji tё herёpashershme nё muskuj dhe
artikulacione. Hemoragjitё tek ata ndodhin njё apo 2 herё nё javё dhe shpesh herё ёshtё spontane,
pra pa njё shkak. Personat me hemofili tё formёs sё mesme kanё episode tё hemoragjive spontane
mё tё rralla, dhe zakonisht pas lёndimeve apo goditjeve. Personat me hemofili tё formёs sё lehtё
zakonisht pёson hemoragji vetёm gjatё traumave apo ndёrhyrjeve kirurgjikale.

22 James AH. More than menorrhagia: a review of the obstetric and gynaecological manifestations of bleeding
disorders. Haemophilia. 2005 Jul;11(4):295–307
23Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Owens D, Lee CA. Frequency of inherited bleeding disorders in women with
menorrhagia. Lancet. 1998 Feb 14;351(9101):485–489
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Shenjat dhe simptomat e sёmundjes
Shenjat e Hemofilisё A dhe B janё tё njёjta:
• Nxirje tё lёkurёs,
• Hematoma
• Hemoragji nё muskuj dhe artikulacione
• Hemoragji spontane (hemoragji nga hundёt apo hemoragji tё tjera qё ndodhin pa shkak)
• Hemoragji e zgjatur pas prerjes, heqjes sё dhёmbёve, ndёrhyrjeve kirurgjikaleapo goditjeve,
aksidenteve.
Hemoragjitё nё muskuj apo artikulacione shkaktojnё:
• dhimbje
• enjtje
• ngurtёsim, kufizim tё lёvizjes
• vёshtirёsi pёr ta lёvizur artikulacionin24

Hemofilia e fituar
Nё raste tё rralla, njё person mund tё zhvillojё hemofili gjatё jetёs, kryesisht gjatё moshёs sё mesme
dhe moshёs sё tretё. Njё grua e re mund tё zhvillojё hemofili gjatё tremujorit tё tretё tё shtatzanisё
apo gjatё lindjes sё fёmijёs. Hemofilia e fituar ёshtё njё term qё i referohet zhvillimit tё antitrupave
ndaj faktorёve tё VIII dhe tё IXtё, pra vet sistemi imunitar i shkatёrron ato, pasi ato janё prodhuar.

Si diagnostikohet hemofilia?
Hemofilia diagnostikohet nёpёrmjet marrjes sё njё analize gjaku e cila mat nivelin e faktorit tё
koagulimit nё gjak. Nёse niveli I faktorit tё VIII- tё ёshtё i ulur nё gjak atёherё kemi tё bёjmё me
Hemofilinё A, dhe hemofilinё B nёse kemi ulje tё faktorit tё IX-tё nё gjak. Nёse nёna ka histori
familjare pёr persona me hemofili, atёherё bёhet diagnoza prenatale nёpёrmjet marrjes sё gjakut
fetal rreth javёs sё 18 tё shtatzanisё.

Si trajtohet Hemofilia?
Mёnyra e vetme e trajtimit tё hemofilisё ёshtё nёpёrmjet zёvendёsimit tё faktorёve tё koagulimit.
Kjo bёhet nёpёrmjet dhёnies intravenoze tё herёpashershme, nё mёnyrё periodike, tё faktorit qё
mungon. Nё kёtё mёnyrё mund tё parandalohen episodet e hemoragjive spontane, periodike tё cilat
nёse nuk trajtohen çojnё nё komplikacione si ankilozat. 25

24 James AH. More than menorrhagia: a review of the obstetric and gynaecological manifestations of bleeding
disorders. Haemophilia. 2005 Jul;11(4):295–307
25Michiels JJ. Acquired hemophilia A in women postpartum: clinical manifestations, diagnosis, and treatment. Clin Appl Thromb
Hemost. 2000 Apr;6(2):82–86
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3.2. VON WILLEBRAND
Von Willebrand quhet ndryshe edhe pseodohemofilia.
Kjo sëmundje është gjenetike dhe është forma më e zakonshme e çrregullimeve të lindura të
koagulimit të gjakut. Shpesh sëmundja është e butë dhe në mënyrë të barabartë ndikon në gratë dhe
burrat. Prevalenca e sëmundjes është një rast për mijë dhe ndodh kur trupit i mungon faktori von
Willebrand (VWF), një substancë që lejon trombocitet që të rrinë së bashku dhe të formojnë
grumbujt.
Gratë me VWD shpesh kanë të dyja zgjatjen dhe shpërhapjen e gjakderdhjes menstruale.
Menstruacione mund të vazhdojë për 10-14 ditë, në vend të ciklit mesatar 5-ditor që e kanë shumica
e grave.
Testimi për sëmundjen von Willebrand kërkon vlerësim të ngushtë nga një ekip hematologjik i
kualifikuar.
Ekzistojnë 3 fusha që duhet të vlerësohen:
- historia familjare e gjakderdhjes,
- historia personale e gjakderdhjes dhe
- testimi laboratorik.
Marrja e diagnozës së VWD mund të jetë shumë sfiduese për shkak të natyrës subjektive të
simptomave të gjakderdhjes dhe për shkak të luhatjeve në nivelet e faktorit që mund të ndodhin në
baza ditore.
Nivelet e faktorit Von Willebrand
Luhaten në të gjithë njerëzit dhe mund të ndikohet nga disa faktorë duke përfshirë stresin,
sëmundjen, medikamentet dhe hormone.26
Llojet e sëmundjeve von Willebrand
Ekzistojnë tri lloje të sëmundjes:
Lloji 1. Në këtë rast sëmundja është e lidhur me humbjen e faktorit von Willebrand që është duke
shkaktuar gjakderdhje me ashpërsi të mesme dhe të dobëta. Ashpërsia e gjakderdhjes varet se çfarë
lloj i proteinave është humbur. Në rreth 75% e pacientëve kanë tip 1 është një sëmundje në të cilën
trajtimi shpesh është i nevojshëm.
Lloji 2. Ky lloj ndodh në mungesë ose aktiviteti i pamjaftueshëm i faktorit von Willebrand në
praninë e tij në gjak që shkaktojnë gjakderdhje me ashpërsi të mesme apo të dobët.
Lloji 3. Ky është lloji më i rrallë e sëmundjes, karakterizohet nga një mungesë të plotë ose numrin
shumë të ulët të faktorit von Willebrand që është duke shkaktuar gjakderdhje shumë serioze. Në këtë
lloj të sëmundjes tek njerëzit pas operacionit apo lëndimit mund të zhvillojnë gjakderdhje shumë të
rrezikshme, anemi.
Sëmundja von Willebrand mund të përkeqësohet me kalimin e kohës dhe të mbetet në të njëjtin
nivel. 27
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Simptomat e sëmundjes von Willebrand
Simptomet kryesore të kësaj sëmundjeje janë gjakderdhje e madhe, serioziteti i të cilit tek njerëz të
ndryshëm mund të jenë të ndryshme.
Ashpërsia e sindromës hemorragjike shkon nga shumë e butë, në jashtëzakonisht të rënda për shumë
e rrezikshme për të opsioneve të gjata janë gjakderdhje shumë të shpeshta të bollshëm e lokalizimit
ndryshme, formimin e hematomas madhe dhe hemoragji në organet e brendshme dhe të indeve të
buta. Ndonjëherë ju mund të përjetojnë gjakderdhje në nyje.
Simptomet e sëmundjes së lehtë : gjakderdhje nga mishërat e dhëmbëve, humbje të rënda të gjakut
gjatë menstruacioneve, gjakderdhje e rëndë pas operacionit apo lëndim pa shkaqe të dukshme.
Simptomet e formave më të rënda përfshijnë të gjitha të mësipërme dhe: shfaqja e urinës së
përgjakshme (hematuria), edhe pasi lezione të vogla duket bruised, stools përgjakshme ose të errët
rrëshinor; ka hemorragji intraarticular (simptomë e rrallë), duke shkaktuar ënjtje, vështirësia e
lëvizjes dhe dhimbje. Më i rëndë i mitrës konsiderohet dhe gjakderdhje gastrointestinale
Diagnoza e sëmundjes von Willebrand
Në diagnozën e sëmundjes mund të jetë e vështirë për shkak se forma të buta të sëmundjes
gjakderdhje të hapur jo më shumë se njerëz absolutisht e shëndetshme. Zakonisht në raste të tilla,
personi nuk e kanë vënë re deri në zhvillimin e gjakderdhjes papritur pas operacionit, trauma, ose
gjatë një vizite në dentisti.
Në rastin e një personi të dyshuar për koagulimit të gjakut të dobët, mjeku duhet të përcaktojë se sa
shpesh vërejtur gjakderdhje dhe se sa të fortë janë ata. Nëse dyshohet në sëmundje von Willebrand
emëruar studimet e mëposhtme: testimi gjenetik (ndihmon të krijojë ekzistencën e parregullsive në
strukturën e von faktor Willebrand) të matur kohën e koagulimit, një analizë për të identifikuar
aktivitetin e faktorit von Willebrand ose analizë të veprimtarisë së saj. Përcaktimi më i informative
sasiore e FV plazma e pacientit. 28
Trajtimi i sëmundjes von Willebrand
Trajtimi i sëmundjes varet nga lloji dhe shpeshtësia e gjakderdhje.
Kur diagnostifikohet me sëmundje të butë von Willebrand duhet të përmbushë rekomandimet e
mëposhtme:
- Gjatë lindjes, operacioneve kirurgjikale dhe lëndimeve, pacienti për parandalimin e gjakderdhjes
duhet të marrë medikamente e rekomanduara
- Shmangni përdorimin e Ibuprofen dhe aspirinës
- Nëse është e mundur, për të shmangur marrjen e agjentëve antitrombocitare (Klopydorel etj) dhe
drogat si (heparin, warfarin, etj)
Kur diagnostifikohet me von Willebrand të rëndë është rreptësisht e ndaluar përdorimi i drogës. Në
këtë formë, pas trajtimit:
- Një terapi zëvendësimi të drogës që përmbajnë faktor von Willebrand.29

26 "Von Willebrand disease: MedlinePlus Medical Encyclopedia".
27Goodeve A, James P (1993). "von Willebrand Disease".
28"Significant gynecological bleeding in women with low von Willebrand factor levels
29"Von Willebrand Disease". hemophilia.org. 4 March 2014. Retrieved 4 April 2018.
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3.3. Tromboza dhe Trombofilia
Në shtatzëni, rreziku i trombozës rritet sepse gjaku ka tendencë të mpikset më shumë. Gjithashtu
mund të shtohen faktorë të tjerë rreziku. Pse ndodh kjo dhe çfarë duhet bërë në këto raste.
Në shtatzëni, gjaku ka tendencën të mpikset më shumë: Kjo është e nevojshme për të zvogëluar
mundësinë e gjakderdhjes gjatë shtatzënisë dhe gjatë lindjes. Mirëpo kjo tendencë mund të rrisë
rrezikun e formimit të mpiksjeve të mëdha të gjakut që shkaktojnë trompozë. Por mbi të gjitha, ky
rrezik bëhet edhe më i rëndësishëm nëse ka faktorë të tjerë, të trashëguar ose të fituar, që çojnë në
një predispozitë trombofile.
Le të shohim se çfarë saktësisht është trombophilia, cilat janë rreziqet, si mund ta zbuloni dhe çfarë
duhet të bëni.
Trombofilia, fjalë për fjalë, do të thotë trombo-mpiksje dhe fili-miq. Me fjalë të tjera, trombofilia
është mundësia për të vuajtur nga tromboza, dhe mpiksjet e gjakut apo venave për shkak të një
tendence të tepruar të gjakut që mpikset.30
Nga se varet kjo?
Gjatë shtatzënisë gjaku ka tendencë të koagulojë (mpikset) më shumë. Kjo është një gjendje
fiziologjike që ndodh që nga fillimi i shtatzënisë, e theksuar në tremujorin e fundit dhe në javët e
para pas lindjes: ndodh për të parandaluar vdekjen e grave nga gjakderdhja e tepërt gjatë lindjes.
Kjo gjendje mund të rrisë rrezikun e mpiksjeve të caktuara, por problemi ndodh veçanërisht nëse
janë të pranishëm faktorë të tjerë të rrezikut. Për shembull:
Anomalitë trashëgimore ose të fituara të mpiksjes së gjakut.
“Ndër format më të shpeshta janë ato për shkak të mutacioneve në faktorin V Leiden dhe faktorit II
(substanca gjenetike që ndihmojnë në mpiksjen e gjakut). Më të rralla janë mutacionet në
antitrombinë, proteinë S dhe proteinën C. Lidhur me mutacionet në gjenin MTHFR, duhet të merret
parasysh trombofilia vetëm kur ka rrezik të jetë trashëguar edhe nga nëna edhe nga babai, dhe vetëm
nëse shoqërohet me një rritje aktuale në nivelet e gjakut të një substancë të quajtur homocistine”.
Ka dhe arsye të tjera që mund të rrisin rrezikun e trombozës në shtatzëni. Për shembull, mosha e
nënës, obeziteti, sidomos kur shoqërohet me peshë të tepërt gjatë nëntë muajve, pirja e duhanit,
mungesa e tepruar e aktivitetit fizik.31
Çfarë përfshinë trombofilia?
Tendenca ndaj mpiksjes së tepërt të gjakut mund të çojë në pasoja të ndryshme në varësi të enëve të
gjakut që përfshihen. “Ne duhet të dallojmë arteriet që bartin gjakun e oksigjenuar nga zemra tek
organet periferike, dhe venat, të cilat bëjnë të kundërtën, duke çuar gjakun pa oksigjen nga organet
periferike në zemër, e cila më pastaj e dërgon atë në mushkëri ku e oksigjenon sërish.
Tromboza arteriale jep pasoja të tilla si goditje në tru apo sulm në zemër. Megjithatë, gratë
shtatzëna nuk kanë rrezik të ndryshëm nga popullata e përgjithshme për këtë lloj tromboze. Ajo që
ndodh tek këto gra është që rritet paksa rreziku i trombozës në vena.
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Tromboza venoze zakonisht prek këmbët, dhe zakonisht vetëm një prej tyre. Simptomat kryesore
janë ënjtja e këmbës, ngritja e tensionit, dhimbje. Nëse ju përjetoni këto shenja, duhet të vizitoheni
tek një mjek pasi ndonëse në një përqindje të vogël të rasteve, tromboza në këmbë mund të çojë në
komplikacione të rënda, potencialisht fatale, si bllokimi i enëve pulmonare.
Për fat të keq simptomat e bllokimit të enëve të gjakut janë fillimisht të lehta si probleme me
frymëmarrjen, lodhje e përgjithshme. Në çdo rast, është e këshillueshme që ta mbani mend këtë
rrezik ndonëse jemi duke folur se ndodh në situata të rralla. Në çdo vit, në 10.000 gra shtatzëna
ndodhin rreth 5-10 raste të trombozës, dhe nga këto vetëm një mund të çojë në emboli (bllokim i
enëve të gjakut ) të mushkërive.
Tromboza placentare, simptomat:
Gjatë shtatzënisë ka rreziqe që lidhen me mundësinë e trombozës placentare: organi përmes të cilit
nëna ushqen dhe oksigjenon fetusin. Nëse formohen mpiksjet e gjakut në nivelin e placentës, gjaku
nuk mund të qarkullojë mirë dhe mund të ketë pasoja për fëmijën, i cili nuk rritet mirë dhe për
nënën, meqenëse anomalitë e placentës janë të lidhura për shembull me rrezikun e preeklampsisë.
Simptomat e mundshme të trombozës placentale për këtë arsye janë pre-eklampsia (e cila
manifestohet me rritjen e presionit të gjakut të nënës dhe rritjen e proteinave në urinë) dhe frenim të
rritjes së fetusit.32
Çfarë rreziqesh ka një grua shtatzënë me trombofili të trashëguar ose të fituar?
Sipas një studimi të fundit të botuar nga një grup i gjinekologëve në Universitetin e Mançesterit,
gratë me trombofili të trashëguar ose të fituar kanë një rrezik më të lartë për të përjetuar herët apo
vonë komplikacione të shtatzënisë. Mund të shkaktojë: aborte spontane periodike, preeklampsi,
lindje të parakohshme, shkëputje të placentës, frenim të rritjes së bebit, madje edhe vdekje të tij në
mitër.
Problemi është se ne nuk e dimë saktësisht sa i madh është ky rrezik: studime të ndryshme kanë
dhënë rezultate të ndryshme.
Ekziston një lloj testi për të vlerësuar nëse faktorët e mpiksjes janë “në rregull” ose nëse diçka është
e gabuar. Kjo është e ashtuquajtura shfaqje trombofile, e kryer përmes një testimi të thjeshtë të
gjakut.
Ky test përfshin analizën e faktorëve të mëposhtëm: antitrombina, proteina C, proteina S, rezistenca
ndaj proteinaës C të aktivizuar, faktorit të mutacionit në V Leiden, protrombinë, homocisteinë,
antitrupat antifosfolipide.
Ekzaminimi duhet të kryhet gjatë planifikimit të shtatzënisë dhe jo kur ajo tashmë ka filluar,
pikërisht sepse ndryshimet e mpiksjes të lidhura me këtë gjendje ndoshta nuk sjellin rezultatet e
duhura.
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Ky test nuk këshillohet për të gjitha gratë shtatzëna, por vetëm për disa kategori:
– Gratë që kanë pasur tashmë trombozë venoze, ose të afërm të cilët kanë vuajtur
– Gratë që kanë një histori familjare ku trombofilia është e trashëguar;
– Gratë me aborte të përsëritura (rekomandohet veçanërisht kërkimi i antitrupave antifosfolipidë) ose
që kanë pasur vdekje të foshnjës në mitër gjatë një shtatzënie të mëparshme;
– Gratë që, në një shtatzëni të mëparshme, kanë pasur episode të preeklampsisë apo sindromit
HELLP (një formë e veçantë e preeclampsia), vonesë në rritjen e fetusit apo shkëputje të placentës.
Në praninë e një rreziku të trombofilisë, a ka ndonjë terapi që mund të parandalojnë
komplikimet e shtatzënisë?
Terapia për të zvogëluar rrezikun nga trombofilia është bazuar në antimpiksje, veçanërisht me një
dozë të ulët aspirine dhe heparine, të marra me rekomandimin e mjekut. Aspirina merret me gojë,
ndërsa heparina injektohet nën lëkurë, zakonisht në bark.
Në cilat raste duhet të fillohet terapia, e cila në rastet kur kuptohet rreziku duhet të fillojë sa më
shpejt që të jetë e mundur:
– Gratë që kanë përjetuar trombozë venoze;
– Gratë që kanë ndryshime të veçanta të trombofilisë, sidomos nëse shoqërohen me komplikime
gjatë shtatzënive të mëparshme, ose me historinë familjare të trombozave ose komplikimeve
obstetrike;
– Në rastin e grave me histori familjare të trombozës ose komplikimeve obstetrike.
Mjekët sugjerojnë një monitorim më të ngushtë të shtatzënisë, pa terapime të veçanta parandaluese.
Çfarë duhet të bëni nëse ka pasur komplikime të tilla si ngadalësimi i rritjes, shkëputje të
mitrës, preeklampsisë ose vdekje të fetusit në shtatzënitë e mëparshme, por s’keni shfaqje të
trombofilisë?
Kjo është aktualisht situata më e diskutueshme, e cila ka hapur shumë diskutime. Disa mjekë dhe
disa qendra e konsiderojnë të dobishme edhe në këto raste terapinë parandaluese, pavarësisht
mungesës së studimeve shkencore që përcaktojnë përfundimisht dobinë e tyre. 33
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Në përgjithësi, çfarë mund të bëjnë gratë për të zvogëluar rrezikun e trombofilisë gjatë
shtatzënisë?
Këshilla e parë është të filloni të mendoni për këtë edhe para fillimit të shtatzënisë. Përtej kushteve të
veçanta, gjenetike ose të fituara, disa situata që rrisin rrezikun mund të modifikohen. Është rasti i
zakonit të pirjes së duhanit, të mbipeshës ose të obezitetit. Pjesa e dytë e këshillave është që
menjëherë të planifikoni një vizitë me gjinekologun dhe ekzaminimet e tremujorit të parë, duke i
kushtuar vëmendje që vizita e parë të kryhet në një mënyrë të kujdesshme dhe të saktë. Vlerësimi i
mirë i historisë personale dhe familjare të gruas shtatzënë mund të japë indikacione shumë të
dobishme për menaxhimin e shtatzënisë së saj: është e dobishme që gratë ta kërkojnë vetë këtë
vëmendje. 34

Figura.3 DVT (Deep Vein Thrombosis) 35

30 https://www.pernenat.al/rreziku-i-trombofilise-dhe-trombozes-ne-shtatzeni-gjithcka-qe-ju-duhet-te-dini/
31 Lindqvist P, Dahlback B, Marsal K. Thrombotic risk during pregnancy: a population study. Obstet Gynecol. 1999 Oct;94(4):595–
599
32Greer IA. Thrombosis in pregnancy: updates in diagnosis and management. Hematology/the Education Program of the American
Society of Hematology. American Society of Hematology. Education Program.
33 Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and
pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based
Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl) e691S–736S.
34Greer IA, Nelson-Piercy C. Low-molecular-weight heparins for thromboprophylaxis and treatment of venous thromboembolism in
pregnancy: a systematic review of safety and efficacy. Blood. 2005 Jul 15;106(2):401–407.
35https://www.sonashomehealth.com/what-is-deep-vein-thrombosis/
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3.4. ANEMIA
Ndërlikimi më i shpeshtë hematologjik gjatë shtatzënisë është anemia. Pothuajse gjithmonë ekziston
një lidhje midis shtatzënisë dhe anemisë.
Një numër i proceseve fiziologjike normale ndodhin gjatë shtatzënisë duke çuar në termin "anemi
fiziologjike të shtatzënisë".
Anemia ndodh kur ju nuk keni mjaftueshëm rruaza të kuqe në trup ose rruazat e kuqe nuk kanë
mjaftueshëm hemoglobinë (proteina që merr O2 nga mushkëritë dhe e shpërndan në gjithë trupin). Pa
hemoglobinë të mjaftueshme trupi e ka të vështirë të oksigjenojë si duhet qelizat e tij. Por mos u
shqetësoni: anemia e lidhur me shtatzëninë është një fenomen i zakonshëm sidomos në tre-mujorin e
dytë dhe të tretë. Me kujdesin e duhur ju mund të vazhdoni të keni një shtatzëni të shëndetshme.
Shkaku i anemisë në shtatzëni?
Kur jeni shtatzënë volumi i gjakut në trupin tuaj rritet rreth 50% në mënyrë që të plotësojë nevojat
tuaja dhe të fëmijës që po rritet. Kjo ul përqendrimin e hemoglobinës në gjak. Trupi ka nevojë për
hekur dhe vitamina të tjera që të rrisë prodhimin e qelizave të kuqe të reja. Niveli i ulur i këtyre
elementëve në depot e organizmit ngadalëson prodhimin e rruazave të kuqe dhe për pasojë
vështirësohet oksigjenimi adekuat. Rezultati: një nënë shtatzënë e lodhur.
Në pjesën më të madhe të rasteve, anemia shkaktohet nga mungesa e hekurit si në depot ashtu dhe në
dietën e nënës para apo gjatë shtatzënisë. Më pak e zakonshme është që të shkaktohet nga: deficiti i
vitaminës B12 apo i acidit folik, nga hemorragjitë, nga sëmundje të tjera shoqëruese si sëmundjet e
veshkave, çrregullime imune apo sëmundje të tjera hereditare si; talasemia apo drepanocitoza etj.
Pra, që të kuptohet cili është shkaku i anemisë, është i domosdoshëm konsultimi me mjekun
Hematolog si dhe me mjekun tuaj Obstetër-Gjinekolog.
Simptomat
Fillimisht ju mund të mos i vini re simptomat e anemisë sepse mund t`i ngatërroni ato me simptomat
e zakonshme të shtatzënisë; madje disa nëna nuk e kuptojnë fare që mund të kenë anemi derisa bëjnë
një analizë gjaku. Por kur situata përparon mund të ndjeni;











Lodhje të tepërt
Dobësi
Dhimbje koke
Marrje mendsh
Vështirësi në frymëmarrje
Rrahje të shpeshta ose të çrregullta të zemrës
Temperaturë të ulët të trupit
Zbehje të lëkurës
Dhimbje gjoksi
Irritim

Nëse jeni duke përjetuar një nga këto simptoma duhet të paraqiteni te mjeku juaj. Diagnostikimi në
këto raste bëhet nëpërmjet kryerjes së hemogramës (analiza e gjakut komplet) e cila na jep
informacion mbi numrin e eritrociteve, nivelin e hemoglobinës dhe indekset eritrocitare.
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Rreziqet
Rrallë ndodh që anemia gjatë shtatzënisë të sjellë probleme te fëmijët, sepse fëmija merr gjithë
rezervat vitaminike të nënës për t`u zhvilluar. Megjithatë nqs anemia lihet e patrajtuar, ajo mund të
thellohet, duke krijuar kështu vështirësi në rritjen e fëmijës dhe njëkohësisht edhe në shëndetin e
nënës, ndaj është e rëndësishme të diagnostikohet dhe kurohet në kohë.

Efektet negative të anemisë te nëna:





Gratë me anemi kanë prirje për shtatzëni më të shkurtër se ato jo anemike (janë në rrisk të
lartë për lindje të parakohshme).
Hekuri, në qumështin e gjirit të nënave me defiçit, ka rezultuar të jetë i pamjaftueshëm për të
realizuar nevojat ditore të fëmijëve që ushqehen me gji.
Anemia dhe ferrodefiçenca prekin gruan shtatzënë edhe në nivel të mirëqenies së
përgjithshme.
Mungesa e hekurit bën që të kemi dëmtim të sistemit imun, çka e bën nënën më të prekshme
nga sëmundjet, dëmtim ky shumë mirë i rikthyeshëm kur korrigjohen defiçitet.

Shumë rrallë, në kushte të anemisë ekstreme, mund të ndodhë mortaliteti te nëna gjatë lindjes, por
kryesisht ky fenomen haset në vendet në zhvillim.

Efektet negative te fëmija:




Shëndeti dhe zhvillimi
Peshë më e vogël trupore
Defekte të tubit neural (në rastin e defiçitit te acidi folik)

Studimet kanë treguar se ekziston një lidhje e ngushtë midis anemisë dhe mungesës së hekurit.
Prandaj, është e rëndësishme për gratë shtatzëna, të kenë depo të mjaftueshme të hekurit, acidit folik,
vitaminës B12 që para shtatzënisë që të shmanget sa të jetë e mundur defiçiti i tyre me pasojat
përkatëse në shëndetin e nënës dhe fëmijës.

Faqe | 23

Trajtimi
Trajtimi qëndron te shkaku, ku zakonisht më i shpeshti është mungesa e hekurit, prandaj është e
zakonshme që në suplementet e dhëna gjatë shtatzënisë përfshihen doza të hekurit dhe vitaminave të
tjera të përllogaritura sipas nevojave ditore në shtatzëni. Për një pjesë të mirë të grave shtatzëna kjo
sasi suplementesh si dhe dieta ushqimore e pasur në hekur dhe vitamina mjafton për një mbarëvajtje
të shtatzënisë, por te personat që kanë defiçite të thella apo sëmundje të tjera që mund të shkaktojnë
anemi, trajtimi konsiston në terapi specifike, kjo në varësi të gjendjes, ekzaminimeve laboratorike
dhe shkakut që ka precipituar aneminë dhe gjithmonë sipas vlerësimit të bërë nga mjeku hematolog.
Në ditët e sotme është e rëndësishme që, brenda mundësive individuale, çdo grua që pretendon të
nisë një shtatzëni, duhet të sigurohet më parë që trupi i saj ka mjaftueshem rezerva vitaminike që
mundësojnë fillimin e një jete të re, kjo për një shtatzëni të shëndetshme dhe si rrjedhojë edhe fëmijë
të shëndetshëm. 36

Figura.4 Anemia 37

36

Dr. Blerina Koprencka - http://www.hygeia.al/al/hygeia/artikuj-mjekesor/86-anemia-ne-shtatezeni

37Natural-Remedies-for-Anemia-During-Pregnancy-Mama-Natural

F a q e | 24

3.5. Trombocitopenia - Hipertensioni në shtatzëni, EPH gestozat
Ngjashëm me gjetjen e anemisë në shtatzëni, trombocitopenia është gjithashtu e zakonshme, që
ndodh në afërsisht 8-10% të shtatzanisë
Shtatzënia mund të shkaktojë ngritjen e shtypjes së gjakut ose mund të sjell deri te përkeqësimi i
shtypjes paraprakisht të lartë që bënë pjesë në faktorët më të shpeshtë dhe rrezikon jetën dhe
shëndetin e shtatzënës.
Shkaqet e paraqitjes: predispozicioni gjenetik, çrregullimet imunologjike, tymosja e duhanit,
deficiti i kalciumit si dhe obeziteti në shtatzëni.
Hipertensioni në shtatzëni nënkupton shtypjen e gjakut 140/90mmHg dhe më të lartë, ose nëse
shtypja sistolike (e larta) është më e lartë se 30mmHg, dhe diastolike (e poshtmja) më e lartë se 15
mmHg nga vlerat normale, në dy matje në distancë kohore prej 6 e më shumë orësh.
EPH-GESTOZA – është sindromë komplekse e cila paraqitet në shtatzëni dhe simptomat kryesore
të së cilës janë:




edemat - grumbullimi i lëngut
proteinuria - paraqitja e proteinave në urinë
hipertensioni - ngritja e shtypjes së gjakut.

Gestoza është një emërtim i përgjithësuar për zhvillimet patologjike në organizëm të shtatzënës,
prandaj dallojmë gestozat e hershme dhe të vonshme.
Gestozat e hershme paraqiten në tremujorin e parë të shtatzënisë me vjellje të tepruar
(hyperemmesis) dhe në ato të vonshmet bëjnë pjesë preeklampsioni dhe eklampsioni.
Preeklampsioni - krahas hipertensionit nënkupton paraqitjen e prezencës së proteinave në urinën e
shtatzënes dhe/ose edemave të theksuara (më së shpeshti në këmbë ose të gjeneralizuara).
Eklampsioni -nënkupton përpos hipertensionit paraqitjen e konvulzioneve (shtangimeve) tonikoklonike në tërë trupin, të përcjellur me humbjen e vetëdijes dhe ndërprerjen e frymëmarrjes, të
ashtuquajturave konvulzioneve të ngjashme me ataqet epileptike.
Pra, sëmundja hipertenzive ndryshon nga shtypja lehtë e rritur e deri tek eklampsioni i rrezikshëm
edhe për jetën e nënës edhe të fëmijës. Edhe në shtatzënitë normale sistemi kardiovaskular dhe renal
pëson ndryshime të mëdha si rezultat i adaptimit të nënës në shtatzëni. Paraqitja e shtatzënisë ndikon
në organe dhe sisteme të ndryshme të organeve të nënës e veçanërisht janë të ngarkuara pikërisht
sistemi kardio-vaskular dhe renal, mëlçia dhe truri i shtatzënës. Mëlçia është posaçërisht e ngarkuar
kur gjatë preeklampsionit/eklampsionit vie deri te paraqitja e sindromës HELLP.
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HELLP SINDROMI – është formë e rëndë e preeklampsionit e cila paraqitet në mes të javës 28
dhe 38 të shtatzënisë dhe nëse nuk dallohet me kohë në bazë të vlerave klinike dhe laboratorike
mund të bie deri te sindromi hepatorenal dhe sindorma adulte hemolitiko uremike me përfundim
letal për shtatzënën dhe fëmiun.
HELLP- është shkurtesa për fjalët fillestare të cilat nënkuptojnë:
H- hemolysis-anemia mikroangiopatike hemolitike.
EL- elevated liver enzymes-niveli i ngritur i enzimave të mëlçisë.
LP-low platelets-trombocitopenia gjegjësisht numri i zvogluar i trombociteve.
Klinikisht manifestohet me dhembje intensive në epigastrium (për shkak të degjenerimit akut
yndyror të mëlçisë e cila e bie shtatzënën në gjendje të rëndë) me mundim të vazhdueshëm, vjellje,
kokëdhembje, rrallë herë me zverdhje dhe edeme.
Nëse nuk dallohet me kohë HELLP sindroma, nuk ndërpritet shtatzënia ose shtatzëna nuk mjekohet
në mënyrë adekuate mund të vie deri te përfundimi letal i shtatzënës ose frytit, kështu që gjëja më e
rëndësishme është zbulimi i hershëm dhe trajtimi adekuat i shtatzënës.
Sëmundja hipertenzive në shtatzëni shkakton edhe qarkullimin e dobët nëpër placentë, e me këtë
edhe deri te furnizimi i pamjaftueshëm dhe jo i plotë i fetusit me materie të nevojshme ushqyese dhe
oksigjen. Këto ndryshime kanë për pasojë frenimin e rritjes intrauterine të fetusit (IUZR) dhe
paraqitjen e zvoglimit të sasisë së lëngut të frytit (OLIGOAMNIONI) dhe si rezultat përfundimtar
edhe vdekjen intrauterine të frytit.

DIJAGNOSTIKA dhe përcjellja e rregullt e shtatzënisë ku me rastin e çdo vizite të shtatzënës matet
pesha trupore, shtypja e gjakut, bëhen analizat laboratorike, pasqyra e gjakut dhe urina ku edhe
dyshimi më i vogël në ndonjë prej shenjave të EPH gestozës kërkon një varg testesh laboratorike si
dhe mbikëqyrje intensive ekosonografike dhe kardiotokografike (CTG). Dopleri i enëve të gjakut të
mitrës nga java 20-24 e shtatzënisë mund të paratregoj paraqitjen e gestozës së vonshme.
Tek të gjitha rastet pak më rënda është i obliguar hospitalizimi dhe mbikëqyrja intensive.
MJEKIMI i hipertensionit është specifik sepse në shtatzëni nuk mund të aplikohen të gjitha barërat
antihipertenzive që janë në dispozicion, sepse shumë prej tyre kanë veprim të dëmshëm në fryt.
Terapia varet nga rezultatet ekzaminuese dhe laboratorike, gjendja e shtatzënës dhe javët e
shtatzënisë për shkak të planifikimit të përfundimit të shtatzënisë-lindjes.
Pra, prevenca më e mirë e formave të rënda të sëmundjes hipertenzive edhe më tutje mbetet në
diagnostikimin me kohë dhe terapinë adekuate, mbikëqyrjen e nënës dhe gjendjes se frytit. 38
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Figura.5 Trombocitopenia 39

38

Dr. Daut Gorani Internist & KardiologQKUK, Klinika e sëmundjeve tëbrendshme https://telegrafi.com/hipertensioni-ne-shtatzenieph-gestozat/
39
WikiCardio
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4. Kujdesi Infermieror
Kujdesi infermieror tek gratë me sëmundje të gjakut në shtatzëni kërkon njohuri dhe aftësi të
mjaftueshme profesionale.
Qëllimi i procesit të kujdesit infermieror është të sigurojë kujdesin e duhur për pacientët për të
ruajtur dhe përmirësuar shëndetin, për të parandaluar sëmundjet dhe për të bërë lehtësimin e
dhimbjeve. Roli i infermierës te gratë shtatzëna është shumë i rëndësishëm. Ato janë të
përgatitura për t’u kujdesur për gruan shtatzënë dhe foshnjën e saj përgjatë fazës së kujdesit para
lindjes, gjatë dhe pas lindjes së foshnjës. Menjëherë me ardhjen e gruas në maternitet i hapet
kartela mjekësore, ku i merren të dhënat gjenerale, pyetet se a i ka bërë analizat e duhura, grupin
e gjakut dhe faktorin rehzus, matet presioni arterial etj. Përveç kësaj infermierja i sqaron gruas
gjithçka rreth procesit të lindjes, duke e këshilluar rreth teknikës së frymëmarrjes dhe metodave
të qetësimit, mënyrat dhe pozicionet që do t’a ndihmonin dhe do ti’a lehtësonin dhibmjet dhe
procesin e lindjes.

4.1. Vlerësimi fillestar infermieror
Infermierja pyet pacientën, në këtë rast gruan nëse është në gjendje ti përgjigjet pyetjeve, ose
familjarëve të saj apo përgjegjësit të saj, për faktorët e rrezikut dhe shkaktarët e sëmundjes.
Infermierja merr informata për sëmundjet e mëparshme dhe historinë familjare. Ajo pyet
gjithashtu pacienten për frekuencën dhe shkallën e sëmundjes, pyet për gjendjen e shtatzënisë,
për terapinë që e përdorë. Për shkak të ndikimit të sëmundjes në shtatzëni, infermierja pyet
pacientën për kohën e shfaqjes së shenjave të para të sëmundjes dhe ndikimin e saj në shtatzëni.

4.2. Vlerësimi psikosocial
Pacientja e ndien vetën në ankth për shkak të frikës së rrezikut për vetveten apo frytin. Terapitë
dhe kontrollat e rregullta dhe konsultat me mjekun mund të ulin shkallën e ankthit. Infermieret me
bisedat e tyre inkurajuese dhe përkrahja familjare, posaqërisht e bashkëshortit gjithashtu ndikojnë
në uljen e shkallës së anksiozitetit.
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5. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte rishikimi i literaturës, rasti rreth rrezikut dhe shkallës së
sëmundshmërisë të grave shtatzëna me sëmundje të gjakut.
Objektiva kryesore e këtij punimi është që të informoheni sa më shumë rreth komplikimeve dhe
rreziqeve nga sëmundjet e gjakut dhe shtatzënisë si: shkaktari i sëmundjes, shenjat e sëmundjes, rreziqet
e sëmundjes, diagnostifikimi, rehabilitimi, dhe kujdesi infermieror te gratë shtatzëna.

6. PËRFUNDIM
Gratë me shtatzëni me risk të lartë kanë nevojë përkujdes më të shpeshtë para lindjes dhe në disa
raste për mjek specialist. Kujdesi shëndetësor prekoncepsional është kujdesi që një grua në moshën e
duhur për të lindur fëmijë merr përpara shtatzënisë. Ky lloj kujdesi mbikëqyr faktorët biomjekësorë,
të sjelljes dhe riskut social që mund të prekin shëndetin e gruas dhe të fetusit. Synimi është të ofrohet
informacion dhe trajtim përpara shtatzënisë, që të mund të përmirësojë shëndetin e gruas dhe të
ndihmojë në uljen e rreziqeve për fetusin. Hetimi për sëmundjet e ndryshme që mund të prekin
femrën gjatë shtatzënisë është i një rëndësie të veçantë. Një pjesë e këtyre sëmundjeve mund të
transmetohen tek foshnja duke shkaktuar dëmtime të shkalleve të ndryshme.Rekomadimet e mjekut,
përcjellja e kujdesi infermieror, edukimi i vazhdueshëm, përkrahja nga familjarët dhe stafi mjekësor,
ndihmojnë pacientet të tejkalojnë vështirësitë gjatë shtatzënise dhe të diagnostikohet në tërësi.
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7. REKOMANDIMET

Rekomandimet infermierore mund të themi se janë përmbledhje e disa këshillave rreth sëmundjes
përkatëse dhe të cilave duhet të ju përmbahet pacienti.
Disa nga rekomandimet infermierore për pacientët me sëmundje të gjakut janë:

 Gratë shtatzëna duhet që të ndërmarrin masa dhe të kenë kujdes ndaj sëmundjeve të cilat i
kam trajtuar pak më lartë.
 Duhet të marrin njohuri për sëmundjet e gjakut.
 Njohuri për sëmundjet e fituara në shtatëzani dhe trajtimi efikas i tyre
 Duhet që të bëjnë ekzaminime sa më të shpeshta.
 Kontrolle mjekësore tek gjinekologu.
 Ambient të përshtatshëm për jetesë.
 Edukimi i pacientit për menaxhimin e drejtë të terapisë farmakologjike.
 Të mos bëj asnjë ndryshim, përgjysmim apo ndërprerje të terapisë pa u konsultuar me
mjekun.
 Këshillimi i pacientit për menaxhimin e situatave stresuese.
 Të lajmërohet tek mjeku në rast të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore.
 Edukimi shëndetësor për gruan shtatëzënë dhe për familjarët e saj.
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8.a. REZYME

Sëmundjet e gjakut gjatë shtatzënisë përfshijnë një spektër të gjerë të çrregullimeve.
Qëllimi kryesor i studimit ishte analizimi dhe njohja ose edukimi shëndetësor rreth
sëmundjeve të gjakut në shtatzëni. Metoda e cila është përdorur është rishikim i
përgjithshëm i literatures. Ne duhet ti kushtojmë më shumë vëmendje parandalimit,
njohjes dhe trajtimit të sëmundjeve të gjakut në gratë shtatzëna në mënyrë që
komplikimet të parandalohen dhe të zvogëlohen.
Fjalët kyqe: Sëmundjet e gjakut, shtatzënia, komplikimet.

8.b. SUMMARY
Blood disorders during pregnancy include a wide spectrum of disorders.
The main purpose of the study was to analyze the blood disorders in pregnancy.
The method which is used in this thesis is a general review of literature.
So we should pay more attention to prevention, recognition and treatment of blood
disorders in pregnant women so therefore, all the attention should be paid to blood
disorders and the risk that it poses to pregnancies, prevention and more efficient
treatment of these diseases.
Key words: blood disorders, pregnancy, complications.
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