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ABSTRAKTI
Puberteti, ose siç njihet ndryshe mosha e pjekurisë seksuale, shoqërohet më ndryshime të shumta
fizike dhe psikologjike tek njeriu. Studime të shumta kanë treguar se mosha e fëmijërisë sa vjen
dhe shkurtohet, ndërsa puberteti nis gjithnjë e më herët duke shkaktuar një disbalancë mes
zhvillimit fizik dhe atij mendor. Puberteti tek femrat, i nënkuptuar si shfaqja e menstruacioneve të
para, ndodh me shpesh rreth moshës 12-13 vjeç. Menarka nuk është ngjarje finale e pubertetit. Ajo
më shumë shënon fillimin e fazës seë fundit të zhvillimit pubertal. Menstruacioni i parë, fillon në
mes të moshës 11-13 vjeç. Kjo moshë ballafaqohen me sfida të mëdha prandaj nese do të kishte
edukim të mjaftueshëm familjar, shoqërorë, broshura, edukim shkollorë, media, institucionet
shëndetsore për ciklin menstrual atëherë këto do të jenë të përgatitur psiqikisht dhe fizikisht.
Qëllimi i punimit është paraqitja e menarkes te vajzat e Republikës së Kosovës për periudhen
2008-2017, të gjendet mosha dhe mesatarja e menarkes. Kemi arritur në rezultate se për periudhen
2008-2017 kanë qenë 12.911 vajza, mesatarja e të cilave ka qenë 13 vjeç dhe mediana ka qenë 14
vjeç. Krahasuar me vendet e Shqipëris së veriut kjo shifer mbetet e njejt dhe se edhe atje mesatarja
e menarkes është 13 vjeç. Mosha e shfaqjes së menarkes në vendin tonë në Kosovë është mjaft
stabile dhe se të dhënat nuk ndryshojnë shumë ndër vite.
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2. HYRJE
2.1. Anatomia dhe fiziologjia e organeve gjenitale femërore
2.2. Ovaret (vezorët)
Ovaret (vezorët) janë qendra riprodhuese në formë bajame, të vendosura në afërsi të mureve
pelvike laterale, në secilën anë të uterusit dhe që prodhojnë ovocite. Ovaret prodhojnë gjithashtu
esterogjen dhe progesteron, hormone përgjegjëse për zhvillimin e tipeve seksuale dytësore dhe për
rregullimin e shtatzënisë. Vezorët janë struktura rreth 3 deri në 4 cm. të gjata dhe janë të kapura
tek ligamenti i gjerë.
Funksionet primare të vezorëve janë ovogjeneza dhe prodhimi i hormoneve. Vezorët, tubat e
fallopit dhe ligamentet mbajtëse quhen adnekse. Pra, ovaret janë gjithashtu edhe qendra endokrine
që prodhojnë hormone riprodhuese. Te femrat para pubertetit kapsula me ind lidhor
(tunikaalbuginea e ovoarit) e cila përfshinë sipërfaqën e ovarit mbulohet nga një shtresë e lëmuar
e mezotelit ovarian ose nga epiteli sipërfaqësorë (germinal), e cila është një shtresë teke me qeliza
kuboide që i jep sipërfaqës një pamje të zbehtë ngjyrë gri në kontrast.
Pas pubertetit epiteli siperfaqësorë ovarian në mënyrë përparuese bëhet cikatrikal dhe
shtrembërohet, për shkak të rupturës së përseritur të folikujve ovarian dhe çlirimit të ovociteve
gjatë ovulacionit. Enët e gjakut, enët limfatike dhe nervat e ovareve kryqëzojnë buzën pelvike duke
kaluar në faqen superolaterale të ovarit dhe duke dalur nga kjo faqe, brenda shtresës peritoneale,
që quhet ligament suspenzor i ovarit, i cili vazhdon me mezovariumin e ligamentit të gjerë.

2.3. Tubat uterine
Tubat uterine, rreth 10 cm. të gjerë dhe me diametër rreth 1 cm, shtrihen anash duke filluar nga
brirët e uterusit. Secili tub, me skajin e tij proksimal hapet në bririn e uterusit dhe me skajin e tij
distal në kavitetin peritoneal. Tubat mbajnë ovocitet që vijnë nga ovaret dhe spermatozoidët që
hyjnë nga uterusi, për të arritur në vendin e përfundimit, në ampluen e tubit uterin. Tubi uterin
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drejton gjithashtu zigotën, nëndarje drejt kah vitetituterin. Për qëllim përshkrimi, tubi uterin ndahet
në katër pjesë: infundibulum, ampulla, isthmus dhe pjesa uterine.

2.4. Uterusi

Uterusi është organ (nga lat. mitër) muskulor, kavitar me muret e trasha dhe në formë dardhe. Me
gjatësi 7-8cm, gjerësi 5-7cm. Në pjesën e sipërme të saj edhe trashësitë e murit 2-3cm. Peshon
afërsisht 90g.Uterusi përbëhet nga dy pjesë madhore: trupi (që përbënë 2/3 e sipërme) dhe qafa
(që përbënë 1/3 e poshtme). Trupi i uterusit vjen duke u shtrënguar nga fundusi deri në isthmus.
Qafa e uterusit përbënë skajin vaginal të mitrës që është i ngushtë dhe në formë afërsisht cilindrike.
Lumeni i qafës, kanali cervical ka hapje të ngushtë në secilin skaj. Hapja e mbrendëshme
komunikon me kavitetin e trupit uterin dhe hapja e jashtme komunikon me vaginën. Muri i trupit
të uterusit (mitrës) përbëhet nga tri shtresa:
-

Perimetrium, shtresa e hollë, shtresa e jashtme;

-

Miometrium, shtresa e trashë e muskulaturës së lëmuar dhe

-

Endometrium, shtresë e hollë, shtresë e mbrendshme.

Embrioni dhe fetusi zhvillohen në uterus (mitër). Muret muskulare të uterusit përshtaten
për rritjen e fetuesit dhe më pas e sigurojnë forcën për daljen e tij gjatë procesit të lindjes. Uteruesi
jogravid (jo shtatzënë) zakonisht shtrihet në pelvisin e vogël, trupi i tij shtrihet mbi vezikën urinare
dhe cerviksi i tij midis vezikës urinare dhe rektumit. Pra, përmasat dhe pjesët e tij e ndryshojnë
gjatë ndryshimeve të ndryshme të jetës. Uteruesi i femrave të rritura zakonisht është i antervertuar
(maja me drejtim anterio superior në lidhje me boshtin e vaginës) dhe i antefleksuar (i përulur
përpara në lidhjeje me cerviksin) dhe në këtë mënyrë trupi i tij shtrihet mbi vezikën urinare. Si
rrjedhojë kur vezika urinare është e zbrazët, në mënyrë tipike, uterusi shtrihet në një plan pothuajse
transversal. Pozicioni i uterusit ndryshon sipas shkallës së mbushjës së vezikës urinare dhe
rektumit, si dhe të stadit të shtatzënisë.
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2.5. Vagina

Vagina, e cila përbëhet nga një tub muskulo membranoz i gjatë 7-9 cm. shtrihet nga pjesa
mediale e cerviksit të uterusit deri në orifisciumin vaginal, që është hapja në skajin inferior të
vaginës. Orifisciumi vaginal, orifisciumi uretral i jashtëm, si dhe duktuset e gjëndrave vestibulare
të mëdha dhe të vogla hapën në vestibulin e vaginës, që është orifiscium midis labia minora. Skaji
superior i vaginës rrethon cerviksin.
Vagina:
•

Shërben si kanal për lëngun menstrual,

•

Formon pjesën inferiore të kanalit të lindjës,

•

Shërben për penetrimin e penisit dhe të lëngut spermatik gjatë marrëdhënjës seksuale dhe,

•

Komunikon sipër me kanalin cervikal dhe poshtë me vestibulin e vaginës.

Vagina zakonisht është e mbyllur. Vagina shtrihet prapa vezikës urinare dhe uretrës, ku kjo e fundit
përkulet në murin e saj inferior anterior. Ajo gjendet përpara rektumit duke kaluar midis buzëve
mediale të muskujve levatorani (puborektal). Forniksi vaginal i cili është recesi për rreth cerviksit
përbëhet nga pjesa anterior-posterior dhe laterale. Forniksi vaginal posterior është pjesa më e hollë
dhe lidhet më ngushtë me xhepin rektouterin. Pjesa më e madhe inervohet nga nervat viscerale.

Figura.1. Pamje nga organet gjenitale femërore
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2.6. Periudhat e jetës së femrës krahasuar me aktivitetin e vezoreve

Gjithsej janë gjashtë periudha:
•

Periudha infantile (deri në moshën 7- vjeçare)

•

Periudha para pubertetit ( 8 deri në 10 vjeç)

•

Periudha e pubertetit (10 deri në 14 vjeç)

•

Periudha gjenerative (15 deri në 45 vjeç)

•

Klimaksi, menopauza dhe postmenopauza (45 deri në moshën 60 vjeçare)

•

Periudha e pleqërisë (nga mosha 60- vjeçare e deri në vdekje).

2.7. Periudha e pubertetit
Puberteti, ose siç njihet ndryshe mosha e pjekurisë seksuale, shoqërohet më ndryshime të shumta
fizike dhe psikologjike tek njeriu. Nëse në të kaluarën puberteti dhe adoleshenca koincidonin me
njëra-tjetrën, sot nuk është më kështu. Studime të shumta kanë treguar se mosha e fëmijërisë sa
vjen dhe shkurtohet, ndërsa puberteti nis gjithnjë e më herët duke shkaktuar një disbalancë mes
zhvillimit fizik dhe atij mendorë. Puberteti tek femrat, i nënkuptuar si shfaqja e menstruacioneve
të para, ndodh me shpesh rreth moshës 12-13 vjeç. Teoria e ndikimit të faktorëve raciale dhe
klimaterike sot e ka humbur një pjesë të vlerës së saj. Më tepër i nëshohet faktorëve gjenetikë,
statusi i shëndetit, lloji i ushqyerjes dhe kushteve social-ekonomike të ambientit. Në fakt, në
familjet e mëdha dhe me probleme sociale, puberteti manifestohet më vonë. E kundërta ka ndodhur
në vendet me përmirësim të vazhdueshëm të kushteve të jetesës së popullsisë, ku në më pak se 100
vite vihet re një ulje e ndjeshme e moshës së shfaqjes së pubertetit prej 3-4 vitesh. Menstruacionet
e para paraprihen nga shfaqja dhe modifikimi i shenjave seksuale sekondare. Shenja e parë është
ngritja e aereolës së gjirit, zakonisht rreth moshës 10 vjeç. Kjo tregon për fillimin e prodhimit të
estradiolit (hormoni kryesor femëror) nga ovari (vezorja). Më pas zhvillohen gjinjtë, të cilët kanë
formë e vëllim të ndryshëm, sipas racës, familjes, karakteristikave trupore, tipit të ushqimit,
aktivitetit sportiv. Qimëzimi pubik shfaqet zakonisht disa muaj pas fillimit të zhvillimit të gjinjëve,
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qimëzimi aksilar ndodh më vonë (1-2 vjet me vonë) dhe arrin stadin adult për 2-3 vjet. Ndryshime
ndodhin edhe në gjenitalet e jashtme, në lidhje me modifikimin e formës, ngjyrës dhe konsistencës
së tyre. Karakteristikë në këtë periudhë janë dhe disa sekrecione të pakta, të bardha, që janë shenjë
e aktivitetit hormonal, pra krejt normale. Ardhja e menstruacioneve të para është momenti më
domethënës për arritjen e pjekurisë femërore, zakonisht 2 vjet nga fillimi i zhvillimit të gjinjve.
Vlen të përmendet se ciklet e para të menstruacioneve mund të jenë të parregullta, qoftë në
intervalin mes tyre, qoftë në kohëzgjatje, apo në sasinë e gjakut të humbur. E gjitha kjo është krejt
fiziologjike. Po kështu, në periudhën pubertale vihet re një rritje e dukshme strukturale, e cila
ndërpritet pas rreth 4 vjetësh nga menarka.

2.7.1. Cikli menstrual
Me cikël menstrual nënkuptojmë periudhën kohore prej ditës së parë të gjakderdhjës menstruale,
e deri në shfaqjen e ardhme të menstruacionit. Menstruacioni është manifestimi i dukshëm i
gjakderdhjes ciklike fiziologjike nga mitra, e cila shkaktohet për shkak të zhveshjes së endometrit
që vjen si rezultat i bashkëveprimit të hormoneve, kryesisht të boshtit hipotalamo-hipofizo-ovarial.
Që të ndodh menstruacioni, ky bosht duhet të jetë i koordinuar në mënyrë aktive, endomentri duhet
të jetë i përgjegjshëm ndaj hormoneve të vezorës (esterogjeneve dhe progesteronit) dhe trakti
rrjedhës duhet të jetë i kalushëm. Menstruacioni i parë (menarke) shfaqet në moshën 12-14
vjeçare dhe në shfaqjen e tij ndikojnë shumë faktorë, siç janë: klima, ushqimi, sëmundjet
etj.
Menstruacioni i vërtetë është gjakderdhje nga endometri i proliferuar nën ndikimin e hormoneve
endogjene. Prandaj çdo gjakderdhje periodike nga mitra nuk është menstruacion, edhe nëse për
kah intensiteti, kohëzgjatja dhe ritmi i përngjanë menstruacionit të vërtetë. Menstruacionit të
vërtetë i paraprinë gjithmonë ovulimi dhe formimi i trupit të verdhë.
Menstruacionet normale karakterizohen me kohëzgjatjen, intensitetin dhe ritmin e tyre. Sipas
kohëzgjatjës, menstruacionet normale konsiderohen menstruacionet të cilat zgjasin mesatarisht 35 ditë, kurse menstruacionet jonormale konsiderohen menstruacionet që zgjasin më tepër se 7 ditë.
Intensiteti i gjakderdhjës ditën e parë është minimal, ditën e dytë dhe të tretë diç me i theksuar,
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kurse ditën e katërt dhe të pestë ndërpriten komplet. Sasia mesatare e humbjes se gjakut gjatë ciklit
normal menstrual është rreth 30-80 ml. Pothuajse tri të katertat e kësaj sasie të gjakut humbet gjatë
dy ditëve të para te menstruacioneve. Femrat të cilat janë nën moshën 35-vjeçare kanë tendencë të
humbin me shumë gjak gjatë menstruacioneve sesa ato që kanë moshë më të madhe se 35 vjeç.
Tajitja menstruale përmban normalisht gjak, qeliza epiteliale endometriale dhe vagjinale të
deskuamuara, mukus cervical dhe baktere. Cikli menstrual zgjatë random 28 ditë, mirëpo intervalet
24 deri 32 ditë konsiderohen normale, nëse ciklet nuk kanë çrregullime të mëdha. Në fillim dhe në
fund të moshës riprodhuese cikli menstrual manifeston me shumë çrregullime dhe është me i
paparashikueshem për shkak të mungesës se ovulacionit.
Cikli menstrual manifestohet me ndryshime ciklike në tërë traktin riprodhues të femrës, si në:
vezore, endometër, qafë të mitrës, vepërques, vagjinë, e gjithashtu edhe në organet jashtëgjinore,
siç janë: gjinjtë, gjëndrat e tjera endokrine, qendra termorregulluese e hipotalamusit etj. Prej tyre,
ndryshimet në endocerviks dhe në gjinjë mund të shihen drejtpërdrejt, ndryshimet në qëndren
termorregulluese të hipotalamusit mund të konstatohen duke e matur temperaturë bazale, kurse
ndryshimet në vagjinë dhe në endometer mund të vlerësohen me ekzaminim histologjik, përmes
biopsis.

13

2.7.2. Menarka
Menarka nuk është ngjarje finale e pubertetit. Ajo më shumë shënon fillimin e fazës së fundit të
zhvillimit pubertal. Aspekti më i rëndesishëm i të gjithë këtij procesi është vazhdimi i stimulimit
të folikulave ovariale, ndërsa përfundimisht vjen ovulacioni, që tregon dhe maturimin e sistemit
hormonal. Duhen afërsisht 20 cikle përpara këtij funksioni të fundit të rëndesishëm që ovaret të
fillojnë të funksionojnë rregullisht.
Menstruacioni i parë, i cili fillon në mes të moshës 11-13 vjeç femra duhet të jenë të përgatitura
që t’i presin këto ndodhi zhvilluese. Mirëpo ndodh menstruacioni të jetë një ekspriencë e frikshme,
për vajzat të cilat nuk e kuptojnë duke ndodhur kjo shoqërohet me ndryshime të mëdha psiqike.
Prandaj edukimi paraprak rreth paraqitjes se ciklit menstrual ndikon mjaft te adoleshenca. Kjo
moshë ballafaqohen me sfida të mëdha prandaj nëse do të kishte edukim të mjaftueshëm familjarë,
shoqërorë, broshura, edukim shkollorë, media, institucionet shëndetësore për ciklin menstrual
atëherë këto do të jenë të përgatitur psiqikisht dhe fizikisht.
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3. QËLLIMI I PUNIMIT

•

Qëllimi kryesor i punimit është paraqitja e menarkes në vendin tonë për 10 vitet e fundit
nga 2008 – 2017.

•

Qëllim tjetër është edhe shfaqja e moshës së menarkes tek vazjat në Kosovë dhe gjetja e
mesatares aritmetike si dhe medianes.
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4. METODOLOGJIA E PUNËS

Materiali dhe metoda e punës është studim apo hulumtim shkencorë. Janë marrë të dhënat nga
regjistrat dhe janë shfaqur më poshtë nëpërmes tabelave dhe grafikoneve.
Gjithashtu tek pjesa e rishikimit të literatures, shënimet dhe të dhënat janë marrë nga biblioteka e
Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Gjakovës.
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5. REZULTATE
Tabela.1. Paraqitja e numrit të përgjithshëm të vajzave në vendin tonë Kosovë nga periudha 2008
– 2017 si dhe ndarja e tyre sipas grupmoshave të shfaqjës së menarkes.

Mosha e shfaqjes së

Numri

Përqindja %

9 vjeç

12

0.09

10 vjeç

49

0.38

11 vjeç

388

3.01

12 vjeç

1901

14.72

13 vjeç

3093

23.96
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29.79
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2254

17.46
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6.65

17 vjeç
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2.73
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1.00
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19

0.15

20 vjeç

7

0.05

22 vjeç

3

0.02

Gjithsej

12.911

100.0%

menarkës
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Grafikoni.1. Paraqitja e numrit të përgjithshëm të vajzave në vendin tonë Kosovë nga periudha
2008 – 2017 si dhe ndarja e tyre sipas grupmoshave të shfaqjës së menarkes.

9

10

11

12

13

14

15

18

16

17

18

19

20

22

6. DISKUTIMI
Menarka konsiderohet nga shumica e autorëve si shenjë e sigurtë e arritjës së pjekurisë seksuale
tek vajzat. Të dhënat e një punimi të realizuar, i këtij lloji sikurse tek ne, në vitet 1987-1998 në
disa prej qyteteve të Shqipërisë së Veriut. Mostra ishte 1806 vajza të ndara në 15 grup-mosha.
Mosha mesatare e menarkës është përcaktuar mosha 13 vjeç. Fillimi i cikleve menstruale 95%
mendohet të nisë dikund mes viteve 10 dhe 16 vjeç, ndërsa 99% të tyre midis moshës 9 dhe 17
vjeç.
Nga të gjitha vajzat e mostrës, 68% e kanë menarken. Mosha më e vogël e menarkës rezulton të
jetë 8 vjeç. Para moshës akute 10 vjeçare, asnjë vajzë nuk rezulton me menarke, para asej akute
11 vjeç, dikund 2% e grup-moshës dhe para moshës 12 vjeç diku 11.9% e grup-moshave.
Ndërkohë, para moshës 16 vjeç rezoltojnë 2.5% apo 4 vajza pa menarkë.
Vajzat me moshën akute më të madhe pa menarke është ajo me moshë 17 vjeç.
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7. PËRFUNDIMI

•

Mosha e shfaqjes së menarkes në vendin tonë në Kosovë është mjaft stabile dhe se të dhënat
nuk ndryshojnë shumë ndër vite,

•

Nga periudha apo nga viti 2008 e deri tek viti 2017 janë regjistruar 12.911 paciente vajza
me menarkë,

•

Mosha mesatare e pacienteve vajza me menarkë sillet diku 13 vjeç,

•

Mediana e këtyre pacienteve vajza me menarkë është 14 vjeç.
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8. REZYME
Puberty, or otherwise known as the age of sexual maturity, is accompanied by numerous physical
and psychological changes in humans. Numerous studies have shown that childhood ages and
shortens puberty ever before, causing a disbalance between physical and mental development.
Puberty in women, implied as the appearance of first menstruation, occurs more often around the
age of 12 to 13 years. Menarque is not the final event of puberty. It marks the beginning of the last
phase of puberty development. The first menstruation starts between 11-13 years of age. This age
faces great challenges, so if there are sufficient family, social, brochure, school education, media,
health care institutions for the menstrual cycle then they will be prepared psychologically and
physically.
The purpose of the paper is to present the menarkes to the daughters of the Republic of Kosovo
for the period 2008-2017, to find the age and average of the menarkes. We have come to the
conclusion that for the period 2008-2017 there were 12,911 girls, the average of which was 13 and
the media were 14 years old. Compared to northern Albania, this figure remains the same and the
average of menarke is 13 years old. The age of the emergence of the menarke in our country in
Kosovo is quite stable and the data does not change much over.
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