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Abstrakt
Anomalitë e lindura organizohen në mënyrë tipike sipas sistemeve dhe
organeve. Përgjatë shtatzënisë duhet të bëjmë ekzaminime për të shikuar nëse
fetusi është duke u rritur normal apo jo. Një skanim për anomali tregon nëse
fetusi është duke u zhvilluar normal si dhe ku është e vendosur placenta në
mitër.
Qëllimi kryesor i këtij punimi të diplomës është t'i shfaqim proceset
diagnostifikuese dhe ekzaminuese që ndihmojnë në zbulimin e anomalive
fetale. Pikat kryesore do të jenë procedurat ekzaminuese dhe analizat e duhura
si dhe ndikimi gjenetik te këto anomali.
Të dhënat e përgjithshme ـEkzaminimi i trisemestrit të parë ofron një opsion
joinvaziv për zbulimin e hershëm të shtatzënive aneuploidike. Ky ekzaminim
është bërë nga një kombinim i dy shënuesve biokimikë, pra gonadotropina e
lirë βـhumane (βـHcg e lirë dhe plazmaـproteina A (PAPPـA), mosha amtare
dhe trashësia e transluencës nuchale të fetusit (NT) 11+0-13+6 javë të
shtatzënisë. Një pasojë e dobishme e ekzaminimit (screening-ut) është
diagnozë e hershme e trisomive 21, 18 dhe 13. Në 11+0-13+6, prevalencë
relative e trisomive 18 dhe 13 në trisominë 21 janë gjetur të jenë 1-3 dhe 1-7,
respektivisht. Të tre trisomitë lidhen me rritjen e moshësh së nënës, rritjes së
NT të fetusit dhe zvogëlimit të PAPP-A, por në trisominë 21 β-Hcg në serum
është e rritur, ndërsa në trisomitë 18 dhe 13 β-Hcg e lirë zvogëlohet.
Ekzaminimi prenatal për trisomitë bazohet në analizën e shënuesve biokimikë.
Interesimi për ekzaminimin prenatal të trisomive është fokusuar në tremujorin
e parë. Qëllimi i programeve të kontrollit në trisemestrin e parë, është
identifikimi i grave me rrezik më të lartë për të pasur një fëmijë të prekur nga
Sindroma Down, Sindroma Patau dhe defektet e Sindromit Edward dhe ato gra
që do të përfitojnë nga testimi. Për shkak të rritjes së rrezikut të trisomisë 21,
një gruaje shtatzënë më të vjetër se 35 vjeç, në mënyrë rutinore i ofrohen teste
diagnostike prenatale invazive. Testi më i zakonshëm për diagnozën gjenetike
është amniocenteza, por shkalla e humbjes spontane të fetusit në lidhje me
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amniocentezën është mesatarisht 1׃200 procedura. Për shkak të rrezikut, testi i
analizës së serumit është bërë një hap i parë joinvaziv në zbulimin e
pacienteve në rrezik për anomalitë kongjenitale.
Përfundim ׃Diagnostifikimi i hershëm-me kohë i anomalive fetale mundëson
menaxhimin dhe trajtimin adekuat, sepse rastet me anomali kongjenitale,
përveç që është e vështirë për familjarët, është problem madhor edhe për
shoqërinë.
Fjalët kyçe ׃shtatzënia, testet biokimike, anomalitë kongjenitale, ekografia.
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Abstract
Introduction: In born abnormalities are typically organized according to
systems and organs. During pregnany we have to do examination to see if the
fetus is growing ore not. An anomalous scan shows if the fetus is developing
normaly and where the placenta is located in the mithras.
The purpose of this paper is to show diagnostic and examination processes
that help in detecting fetal abnormalities. The main points will be the
examination procedures and appropriate analyzes as well as the genetic impact
of these anomalies.
General information-The first trimester screening programme offers a
noninvazive option for the early detection of anenploidy pregnancies. This
screening is done by a combination of two biochemical markers i.e serum free
β-human chorionic gonodotrophin (free β-hCG) and pregnancy associated
plasma proteine A (PAPP-A), maternal age and fetus nuchal translucency (NT)
thickness at 11+0-13+6 weeks of gestation. At 11+0-13+6 weeks, the relative
prevalence of trisomies 18 and 13 to trisomy 21 are found to be one to three
and one to seven, respectively. All three trisomies are associated with
increased maternal age, increased fetal NT and decreased PAPP-A, but
trisomy 21 serum free β-hCG is increased whereas in trisomies 18 and 13 free
β-hCG is decreased. The goal of first trimester maternal serum screening
programs is to identify women at increased risk of having a baby affected with
Down syndrome, Patau syndrome and Edward syndrome defects and those
that will benefit from the testing. The association between advancing maternal
age and increased risk od older than 35 yeras at delivery are routinely offered
invasive prenatal diagnostic testing. The most commonly used test for genetic
diagnosis is amniocentesis, but the rate of spontaneous fetal loss related to
amniocentesis averages about one in every 200 procedures. Because of the risk,
serum analyte testing has become an important, nonivasive first step in
detecting patiens at risk for congenital abnormalities.
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Conslusion: The early diagnostication in time, of fetal abnormalities provides
adequate menangment and treatment, because congenital anomalies, apart
from being difficult for the family are major problem for the society as well.
Keywords: pregnancy, biochemial tests, congenital anomalies, vitra sound.

8

1. HYRJE
Shtatzënia përfshin ndryshime të shumta psikologjike, hormonale dhe
biokimike. Testet biokimike përdoren për ta vlerësuar shëndetin e nënës,
pozitën e placentës dhe të fetusit. Ato ndihmojnë në diagnostifikimin dhe
monitorimin e kushteve të nënës, siç janë diabeti gestacional, hipertensioni
gestacional, pre-eklampsia, anomalitë kromozomale të fetusit, siç është
Sindroma Down. Këto analiza biokimike dhe hormonale përbëjnë vetëm një
aspekt të kujdesit obstetrik. Ato duhet të përdoren së bashku me gjetjet klinike
dhe veçanërisht ultrasonografike. Kur një anomali fetale është e zbuluar,
shtatzënia mund të ndërpritet para 24 javësh. Pas javës së 24 ndërpritet vetëm
nëse ekziston ndonjë rrezik thelbësor që fëmija i lindur të jetë seriozisht i
dobët. Shumica e diskutimeve rreth ndërprejeve të vonshme të shtatzënisë për
shkak të anomalive të fetusit është fokusuar në atë që përbën një rrezik të
konsiderueshëm të hendikepit serioz. Dyshimi për një anomali fetale mund të
sugjerohet nga një histori familjare p.sh., fibroza cistike. Nga ana tjetër, një
anomali mund të zbulohet rastësisht nga një kontrollë rutinore e shtatzënës.
Kërkimet e fundit kanë qenë të fokusuara në diagnostifikimin e anomalive në
fazat e hershme të gestacionit. Përderisa disa anomali vërehen herët, disa të
tjera dallohen pas javës 18-26. Diagnostifikimi i hershëm i tyre ka benefitet e
tij ׃ndërprerja në javët e para është më e sigurt si dhe ka mundësi ndërprerjeje
kirurgjike, që disa gra e preferojnë. Diagnostifikimi i avancuar përfshin
ultrasonografinë 2D, 3D dhe 4D. Ndërsa disa studime të konsiderueshme na
rekomandojnë rezonancën magnetike (MRI) për diagnostifikimin e anomalive
neurologjike. Vendimi i një gruaje që të vazhdojë shtatzëninë edhe pas
konfirmimit të anomalisë së fetusit kërkon mbështetje si dhe respektim te
vendimit. Edhe pse ekzistojnë raste kur mjeku nuk e këshillon ndërprerjen e
shtatzënisë. Prandaj është e rëndësishme që kur të planifikojnë një shtatzëni
duhet të jenë të informuara për testet diagnostike të anomalive fetale para
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javës 14, në mënyrë që të shmangim komplikimet e një aborti spontan apo të
shkaktuar në javët më vonë. 1

2 Shtatzënia

Shtatzënia është periudha e fekondimit të qelizës vezë brenda trupit të nënës si
shkak i kombinimit të të dy palëve të kromozomeve të partnerëve. Edhe pse në
ditët e sotme shtatzënia mund të bëhet edhe in vitro, ku vezët e fekonduara
futen në trupin e nënës së ardhshme. Shtatzënia normale zgjat 280 ditë, 40
javë, 10 muaj lunarë ose 9 muaj kalendarikë. Për të diagnostifikuar një
shtatzëni, bëhet testi i shtatzënisë. Elementet që konstatojnë shtatzëninë janë
gjetur në urinë dhe gjak, kështu që mostrat merren nga këto dy materiale.
HCG mund të detektohet në gjak 8 ditë pas fertilizimit të vezës, ndërsa në
urinë 10 ditë pas fertilizimit. Gjithashtu ultrasonografia obstetrike mund të
përdoret për diagnostifikimin e shtatzënisë. Periudha e shtatzënisë ndahet në
tre trisemestra, i pari përfshin javën e 1-12, i dyti prej javës 13-28, kurse
trisemestri i tretë është prej javës së 29-40. Gruaja shtatzënë për të siguruar
mirëqenien e saj, për shkak se kemi ndryshime në trup dhe të embrionit ajo
duhet t'i nënshtrohet edhe një diete të bollshme me vlera ushqyese. Ato duhet
të marrin shtesa të acidit folik, si dhe duhet që të shmangin medikamentet e
rrezikshme, drogërat si dhe alkoolin. Një dietë e shëndetshme është e
rëndësishme nëse një grua është shtatzënë ose planifikon të jetë. Ushqimi i
shëndetshëm ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e embrionit. Rekomandohen
fruta dhe perime, ushqim dhe perime, pije jo me sasi të madhe me sheqer.
Ekzistojnë disa vitamina dhe minerale që janë të rëndësishme gjatë
shtatzënisë ׃acidi folik, vitamina D, vitamina C, hekuri, klaciumi. Përveç
testeve të ndryshme për ta determinuar një shtatzëni, janë edhe simptomat
karakteristike për këtë fazë, p.sh. ׃ndërprerja e ciklit menstrual, të vjellurat
(vomitus), të munduarit (nausea), konstipacion. Prej çrregullimeve të
mundshme gjatë shtatzënisë janë ׃hipertensioni, diabeti gestacional, proeklampsia, anemia etj. 2
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2.1 Zhvillimi i embrionit

Zhvillimi i embrionit fillon disa orë pas fertilizimit. Zakonisht, ndarja e parë
fillon afërsisht 16 orë pas fertlizimit. Veza e fertilizuar ndahet në dy qeliza bija
të quajtura blastomere. Në ditën e 2-të të jetës, embrioni normalisht përbëhet
nga 2 apo 4 qeliza blastomere; ditën e 3-të qeliza blastomere rritet për 2 ose 3
blastomere. Në ditën e 4-të të stadit qelizor të embrionit vjen stadi i morules
ku embrioni është i përbërë nga 16-32 qeliza. Në stadin e blastocistit,
respektivisht në ditën e 5-të, embrioni përbëhet nga 60-120 qeliza, ku një
shtresë e jashtme qelizash, e cila do të formojë placentën dhe një shtesë e
brendshme qelizash të cilat do ta formojnë vetë embrionin. 3
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Fig. 1 Paraqitja skematike e zhvillimit të embrionit në 5 ditët e para të jetës.

8 javë pas fekondimit, qeliza e fekonduar quhet embrion, që do të thotë "duke
u rritur brendapërbrenda". I gjithë ky proces jetësor fillon me kombinimin e
23 kromozomeve të partnerëve nëpërmjet bashkimit të qelizave riprodhuese të
tyre. Për t'u implantuar veza e fekonduar, ajo duhet të kalojë përgjatë
vezëpërçuesit dhe të vendoset në epitelin e mitrës. Përcaktimi i shtatzënisë
numërohet prej datës së fundit të ciklit menstrual si dhe duke pasur në
konsideratë se fertilizimi merr kohë rreth dy javë. Mirëpo, jo çdoherë veza
implantohet në vendin e duhur.
Në ditën e 18-të embrioni përbën 3 shtresa׃


endoderma



mezoderma



ektoderma

Në ditën e 27-të embrioni duhet të ketë tubin neural të mbyllur plotësisht si
dhe zemra fillon të rrahë. Në javën e 5-8-të fillon periudha organogjenike, e
cila është periudhë kritike për zhvillimin e zemrës, gjymtyrëve, zorrëve etj.
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Fig 2. Zhvillimi i embrionit

2.2 MONITORIMI I SHTATZËNISË

Shtatzënëa duhet që të marrë këshillat paraprake lidhur me ndryshimet në
shtatzëni, aktin e lindjes, kujdesin për të posalindurin etj. Ky lloj kujdesi
mbikëqyr faktorët biomjekësorë, të sjelljes dhe riskut social që mund të prekin
shëndetin e gruas dhe të fetusit. Qëllimi i monitorimit është që të ofrohet
informacioni para shtatzënisë, në mënyrë që të përmirësojmë shëndetin e gruas
dhe të ndihmojmë në uljen e rreziqeve për fetusin. 4
Këtu përfshihet këshillimi prekoncepsional, që nënkupton kujdesin e një
gruaje që në moshën e duhur për të lindur fëmijë merr përpara shtatzënisë. Në
kontrollat rutinore rregullisht duhet të shikohen edhe vlerat e analizave, si׃
urinë, hemokulturë, glikemia, provat hepatike, provat renale, analizat për SST
(sifilizi, HIP-AIDS), testet verale të hepatitit )HBsAG, HVC), ultrascreening-u.
Gjatë çdo vizite mjeku kontrollon peshën dhe tensionin alterial. Urina si dhe
mostra e gjakut merren në vizitën e parë si dhe në ato në vazhdim. Gjatë
urinokulturës përcaktohet prezenca e bakterieve, vlerat e larta të sheqerit (që
mund të jetë shenjë e diabetit) ose vlerat e larta të proteinës (që mund të jetë
shenjë e pre-eklampsisë, një lloj i tensionit të lartë arterial). Testet me mostra
nga gjaku tregojnë për vlerat e hekurit në organizëm, për ndonjë anemi
ekzistuese, si dhe nëse ekzistojnë sëmundje infektive si ׃HIV, sifilizi, hepatiti
etj. Testet diagnostike janë të rëndësishme për të përcaktuar madhësinë dhe
pozitën e motrës, për ndonjë kancer të mundshëm cervical si dhe testet që
përcaktojnë madhësinë dhe pozitën e fetusit. Pas vizitës së parë, nëna e
ardhshme duhet të ndjekë kontrolla rutinore çdo 4 javë. Në muajin 7 dhe 8,
kontrollat bëhen më të shpeshta, çdo dy javë. Në çdo vizitë maten vlerat e
nënës si ׃pesha, tensioni arterial si dhe urinokultura. Shikohet për peshën e
fetusit si dhe i dëgjohen të rrahurat e zemrës. Gjatë periudhës së shtatzënisë,
sidomos në trisemestrin e parë, disa medikamente shkaktojnë defekte të mëdha
te fetusi, andaj ato duhet të merren me udhëzim nga mjeku specialist. 5
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3

EKZAMINIMI EKOGRAFIK

Ekografia është metodë ekzaminuese për vlerësimin e një pacienti në
obstetrikë. Kjo kërkon që të gjenden përgjigjet e këtyre pyetjeve ׃a është
gruaja shtatzënë, a është fetusi i gjallë, përcaktimi i muajve të shtatzënisë?
Sa i përket asaj se kush duhet ta kryejë procedurën, është një prej çështjeve më
të kundërshtuara. Përgjigja duhet të jetë se ekzaminimi ekografik duhet të
kryhet dhe të interpretohet vetëm nga ata persona, të cilët kanë trajnimin e
përshtatshëm (duke përfshirë eksperiencën didaktike dhe atë praktike). 6
Në procedurën e ekografisë nuk ka rrezatim të jonizuar. Ekografia obstetrikale
i referohet përdorimit të specializuar të valëve të tingujve për të vizualizuar
dhe për rrjedhojë për të përcaktuar kushtet klinike të një gruaje shtazënë dhe të
embrionit ose të fetusit të saj. Kjo nuk identifikon të gjitha anomalitë fetale.
Për rrjedhojë, nëse ekziston dyshimi për ndonjë anomali të mundshme,
pacientja duhet t'i nënshtrohet testit invaziv të amniocentezës (vlerësimi i
lëngut që ndodhet në qeskën që e rrethon embrionin) ose vlerësimit të vileve
koriale (vlerësimi i indit të placentës) për të përcaktuar shëndetin e gruas. 7
Ekografia ndihmon edhe në përcaktimin e moshës së shtatzënisë. Marrja e
vendimeve të duhura në situata të ndryshme si lindja e parakohshme,
shtatzënisë së zgjatur si dhe pre-eklampsisë varen shumë nga njohja e moshës
së fetusit. Pa pasur më parë një konfirmim të hershëm të datës së përafërt të
lindjes (DPL) bëhet mjaft i vështirë diagnostifikimi i çrregullimeve të fetusit.
Kontrolli biokimik për defekte të fetusit dhe anomali kromozomike kërkon një
përcaktim të saktë të moshës së fetusit. Për këtë edhe shumë arsye në vendet
në zhvillim është bërë thuajse e zakonshme ofrimi të paktën një herë i
kontrollit ekografik në gjysmën e parë të shtatzënisë, me qëllim përcaktimin e
saktë të moshës së shtatzënisë. Një shtatzëni intrauterine mund të identifikohet
për herë të parë përmes ekografisë transvaginale pas 4 javë nga
menstruacionet e fundit (MF). Që në këtë moment e derisa embrioni mund të
dallohet dhe matet diku nga java e 5-të deri në javën e 6-të, formulat që
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përdorin diametrin e sakusit mund të përcaktojnë me përafërsi të ulët moshën e
embrionit. Mesatarja e diametrit të sakusit rritet me 1mm çdo ditë gjatë këtij
intervali dhe në këtë mënyrë mosha e embrionit (në ditë) llogaritet duke shtuar
30 mm diametrit të sakusit. Ky parametër nuk duhet të përdoret si vendimtar
në përcaktimin e moshës së embrionit, sepse marshi i gabimit në parashikimin
e moshës përmes sakusit është shumë më i madh se ai i gjatësisë së fetusit
(GJF).

3.1

KUR

PËRDORET

EKOGRAFIA

PËR

TË

PËRCAKTUAR MOSHËN E SHTATZËNISË?

Që në kohën Nagele, mjekët obstetër kanë përdorur moshën e amenorresë në
përcaktimin e shtatzënisë. Në shtatzënitë, në të cilat mosha e amenorresë nuk
është e sigurt ose kur mendohet se janë të pabesueshme si pasojë e cikleve të
çrregullta, e përdorimit të kontraceptivëve hormonalë apo një menstruacion i
fundit i lehtë jonormal, të dhënat nga biometria ekografike gjithmonë janë më
të preferuara. Në shumë shtete është bërë praktikë e zakonshme përdorimi i
ekografisë përgjatë gjysmës së parë të shtatzënive, madje edhe për ato me data
të sigurta të menstruacioneve.
Pra, kur i kemi të dyja, cila nga këto duhen përdorur?
Si strategji të mundshme gjithmonë duhet mbështetur në moshën e aminorresë,
por vetëm nëse madhësia e ekografisë e kalon hapësirën e zonës që pritet duke
rënë në kundërshti me metodën e moshës së aminorresë. Përcaktimi i moshës
duke përdorur më shumë moshën ekografike, mund të çojë në përcaktimin e
gabuar të moshës nëse fetusi ka pasur një çrregullim të madh në fillimet e
rritjes së tij duke shkaktuar mospërputhje. Në mungesë të faktorëve
predispozues nga ana e moshës e nënës për kufizim të hershëm të rritjes apo
në rastin kur ekografia sugjeron një sindromë gjenetike apo insuficiencë të
plancentës, mund të ndihemi më të sigurt kur mbështetemi në vizitat me
ekografi në rastin kur ekziston një mospërputhje. Ekzitojnë të dhëna në rritje
se një vizitë ekografike e kryer para jaës së 22-të është më e preferuar se
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mosha e amenorresë, pavarësisht besueshmërisë apo afërsisë së rezultatit me
atë të moshës së amenorresë. Përdorimi ekskluziv i vizitave ekografike për
moshë shtatzënie ka treguar se ka ndikuar në përmirësimin e saktësisë në
parashikimin e kontrollit nëpërmjet shënuesve biokimikë për sindromën Down.
Kontrolli ekografik në vlerësimin e rritjes së fetusit kryhet kur nga prekja e
barkut dhe matjeve të gjatësisë së fetusit ngriten dyshimet për një rritje
jonormale. Gjatësia e fondusit të mitrës në vetvete, e shoqëruar me njohjen e
faktorëve predispozues klinikë që frenojnë rritjen intrauterine (KRIU)
zakonisht përdoren si një test ekzaminimi për rritjen e pamjaftueshme të
fetusit, ndërsa ekografia konsiderohet si një test diagnostikues. 8

3.2

Tremujori i parë

Ekzaminimet ekografike ndahen në ato të tremujorit të parë, të dytë dhe të
tretë. Tremujori i parë fillon dhe zgjat deri në fund të javës 12 ׃kjo nënkupton
që derisa të kuptojmë për një shtatzëni të pacientes, ajo është pothuajse 5-6
javë. Shtatzënia te çdo grua është e ndryshme, disa bëhen shumë vitale,
mirëpo ka të tjera që ndihen tmerrshëm. Rreth 25% e grave shtatzënë kanë
gjakderdhje të vogla gjatë tremujorit të parë.9
Studimet e bëra nga serumi i nënës në tremujorin e parë kanë treguar se testimi
i dyfishtë ndihmon në identifikimin e 90% të femrave në rrezik për sindromën
Down, 94% të të gjitha defekteve kryesore kromozomale, si p.sh., sindromi
Patau, sindromi Edward, triploidi dhe sindromi Turner, 60% të defekteve të
tjera kromozomale të tilla si grisjet, trisomitë e pjesshme, aneuploiditë e
kromozomeve. Ekzaminimi i serumit të nënës ka disa kufizime. Një
disavantazh është se zbulimi i defektit të tubave nervorë do të kërkonte një test
të veçantë, testi AFP pas 15 javësh ose mbështetja në skanimin e anomalisë së
fetusit në 18-22 javë të njohur gjithashtu si skanimi morfologjik. Një
disavantazh tjetër është se ekzaminimi i hershëm preferon të identifikojë ato
shtatzëni kromozomale anormale që janë të destinuara për të dështuar.
Përafërsisht 30% të fetuseve të prekura vdesin midis 12 javëve të para të
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shtatzënisë. Kështu gratë janë të detyruara në mënyrë të panevojshme të
vendosin të ndërpresin një shtatzëni që do të shkaktojë humbje.

10

Pacinetët që bëjnë vlerësimin ekografik të tremujorit të parë, shpesh kanë
hemorragji vaginale, që ngre çështjen e një shtatzënie ektopike ose të
kërcënimit për abort. Synimi kryesor është të përcaktojmë nëse shtatzënia
është intrauterine dhe nëse embrioni jeton. Nëse gjatë tremujorit të parë kryhet
një ekzaminim ekografik, duhet të bëhet edhe vlerësimi i moshës së
shtatzënisë. Dy metodat më të zakonshme të vlerësimit të moshës së
shtatzënisë janë ׃diametri mesatar i sakusit të shtatzënisë dhe gjatësia kokëtrup (CRL-Crown Rump Length). Anomalitë morfologjike të zbuluara në
stadin embrionik gjatë tremujorit të parë, janë zbuluar përmes sondave
ekografike transvaginale. Këto anomali përfshijnë pothuajse çdo sistem
organesh. Duke u nisur nga kjo, shpesh mund të shtrohet pyetja se cili është
momenti i duhur për të zbuluar një anomali të caktuar. Në këtë rast zbulimi i
saktë dhe i sigurt i një anomalie është më i rëndësishëm sesa zbulimi i
hershëm i një anomalie morfologjike. Gjatë diagnostifikimit në tremujorin e
parë, duhet pasur parasysh 4 momente kritike të mundshme׃


pozicioni normal i zorrëve embrionale jashtë abdomenit, që stimulon
një defekt të murit abdominal



proeminim i vezikulave cerebrale në zhvillim



diagnoza e mundshme fals-negative e ancefalisë



diagnoza fals-pozitive e anomalive cerebrale vermiane dhe callosale.

Këto struktura maten për arsye se nuk janë zhvilluar plotësisht në një moshë
të hershme të shtatzënisë.

3.2.1

TESTI I KOMBINUAR I TESTIMIT TË
TREMUJORIT TË PARË

Ekzaminimi i tremujorit të parë kryhet në mes 10-14 javëve të shtatzënisë.
Shënuesit që përdoren për llogaritjen e rrezikut janë dy shënues biokimikë׃
PAPP-A dhe β-hCG e lirë. Nivelet e zvogëluara të PAPP-A para javës 14 të
17

shtatzënisë shoqërohen me një rritje të rrezikut për sindromën Down dhe
trisominë 18. Ndërsa nivelet e rritura të hCG lidhen me një rrezik të rritjes së
sindromit Down. Marka e tretë në transluencën nukale të fetusit (NT, një zonë
që përmban përmbajtje fluide prapa qafës së fetusit) e cila kryhet me
ultratinguj. Matja nukale e transluencës duhet të merret në mes 10 dhe 13
javëve e 6 ditë të shtatzënisë. Shumica e fetuseve me sindromin Down kanë
një rritje të matjes së NT, në krahasim me fetuset normale të të njëjtës moshë
gestacionale. 11

3.3

TREMUJORI I DYTË DHE I TRETË

Megjithëse, numri i fetusve mund të jetë e vështirë të vlerësohet gjatë
shtatzënisë së hershme, në tremujorin e dytë dhe të tretë ai është mjaft i lirë
dhe i saktë. Në raportin ekografik duhet të raportohet nëse fetusi jeton, fakt i
cili identifikohet në bazë të aktivitetit kardiak. Pasi është identifikuar jeta dhe
numri i fetusve, duhet të përcaktohet shtrirja e fetusit dhe pjesa paraqitëse,
përcaktimi i moshës së shtatzënisë dhe peshës së fetusit. Rëndësia e këtij
ekzaminimi qëndron në faktin se nuk është procedurë invazive, është e sigurt
dhe gjerësisht pranohet nga pacientet dhe mund të sigurojë shumë
informacione mbi rrjedhën e shtatzënisë.12
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4

GJENETIKA DHE DIAGNOZA PARA LINDJES

Sëmundjet gjenetike shpesh perceptohen si të rralla. Mundësia e diagnozës
para lindjes për një shkallë të gjerë çrregullimesh vazhdon të rritet me rritjen e
përparimeve në fusha të tjera të gjenetikës. Sot njihen një mori sëmundjesh
kromozomike, të cilat mund të numërohen te një numër i konsiderueshëm
fëmijësh e të rritur. Këtu shfaqen ndryshime si në zhvillim fizik ashtu edhe në
atë kognitiv. Andaj, është e rëndësishme të njihemi me proceset ekzaminuese
në mënyrë që këto ndryshime te fetusi të vërehen qysh në javët e para të
ngjizjes. Në këtë rast ekografia luan një rol thelbësor në kryerjen e depistimit
dhe diagnozës para lindjes. Anomalitë kromozomike shfaqen në rreth 0.9 % të
të porsalindurve dhe vlerësohet se të paktën 10-15 e ngjizjeve kanë anomali
kromozomike. Anomalitë kromozomike jane shkaku kryesor i humbjes së
shtatzënive dhe 95% i ngjizjeve me kromozome jonormale humbin para
lindjes. Anomalitë që vihen re te fetuset e abortuara ndryshojnë prej atyre që
vihen re te lindjet e gjalla. Anomalitë më të zakonshme që janë vënë re te
abortet spontane të tremujorit të parë janë 45, X dhe 47, +16 (trizomia 16).
Anomalitë kromozomike mund të jenë numerike ose strukturale. Ato mund të
përfshijnë 1 ose më shumë autozome, kromozome seksuale, ose të dyja së
bashku. Aneuploidia i referohen pranisë së një numri jonormal kromozomesh
dhe pothuajse gjithmonë shoqërohet me anomali të zhvillimit fizik dhe/ose atij
kognitiv. Aneuploidia është lloji më i zakonshëm me domethënie klinike i
anomalive kromozomike dhe shfaqet në 3-4% të shtatzënive të konstatuara.
Rreziku i trisomisë rritet me rritjen e moshës së nënës.

4.1

SINDROMA DOWN- DEPISTIMI DHE
DIAGNOZA PRENATALE
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Diagnoza prenatale ka për qëllim identifikimin prenatal të sëmundjeve të
ndryshme fetale. Fillimisht objekt i saj ishin sëmundjet gjenetike, anomalitë
kromozomale dhe malformacionet fetale. Më pas objektivat e saj u shtuan me
depistimin e pre-eklampsisë, hipoksisë fetale, anemisë fetale në rastet me
izoimunizim RH etj. Qëllimi i depistimit është seleksionimi i pacientëve që do
t'u nënshtrohen testeve invazive që do të identifikojnë sëmundjen në fjalë në
një stad ende subklinik.
Sindromi Down (trisomia 21) është çrregullimi më i shpeshtë i kromozomit
dhe një nga shkaqet më të zakonshme të vonesës mendore te fëmijët. Faktori
më i rëndësishëm i rrezikut për paraqitjen e sindromës Down është mosha e
nënës, sepse shkaku i trisomisë 21 të kromozomit, 90% të rasteve është pasojë
e gabimit gjatë ndarjes mejotike të qelizës ovale. Prandaj te femrat në moshën
mbi 35 vjeç, rreziku i trisomisë është 1׃290 dhe te gratë nën 35 vjeç është
1׃1200. Kujdesi prenatal përfshin ekzaminimin prenatal dhe diagnozën
prenatale të sëmundjeve fetale të shkaktuara nga anomalitë me numrin e
kromozomeve. Depistimi biokimik për sindromën Down bëhet duke dozuar në
gjakun e shtatzënës tre përbërës׃


Alfa-fetoproteinës (AFP)



HCG



Estriolit

Duke kombinuar rreziqet relative që burojnë nga dozimi i këtyre parametrave
me riskun që buron nga mosha materne u arrit të përmirësohet aftësia
depistuese për fetuset Down. Ky kombinim quhet ndryshe edhe triple test.
Triple test arrin të identifikojë 60% të shtatzënive si shtatzëni me risk të lartë
për sindromë Down. Zakonisht kryhet në intervalin e moshës gestacionale
MG= 15-20 javë, por është më sensibël në MG= 16-18 javë. Ky test në radhë
të parë shërben për depistimin e trisomisë 21 (sindroma Down) dhe spinës
bifida (defekt i tubit neural), dhe më pak për depistimin e trisomisë 18.
Kromozomi 21 i trisomisë është një faktor në ndryshimin e funksionit të
shumicës së organeve dhe disa nga këto ndryshime janë të dukshme tashmë në
periudhën para lindjes. Funksioni i indeve të fetusit që prodhojnë ose
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metabolizojnë biomolekulat që tejkalojnë barrierën placentare mund të
vlerësohen në mënyrë invazive nga analizat biokimike nga gjaku i nënës.13

Fig 3. Struktura e kromozomeve të sindromws Down.
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Fig 4. Kariotipi i sindromës Down

4.2 SINDROMI EDWARD
Trisomia 18, e njohur edhe si sindromi Edward është një çrregullim gjenetik.
Njerëzit me këtë sindromë kanë tri kopje të kromozomit 18, përderisa njerëzit
"normal" kanë dy kopje të kromozomit gjenetik. Është vlerësuar se rreth
1׃3000 lindje të gjalla janë të infektuar nga ky sindromë. Incidenti rritet sa
është mosha e nënës e vjetër. Sindromi ka një shkallë shumë të ulët të
mbijetesës. Njerëzit me sindromin Edward shpesh kanë anomali të zemrës,
keqformime të veshkave dhe çrregullime të tjera të organeve të brendshme.
Një fëmijë i lindur me sindromën Edward mund të ketë një nga këto
karakteristika׃


keqformime strukturore të zemrës
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keqformime strukturore të veshkave



retardim mendor



hipotension muskular



atrofi te ezofagut



probleme të frymëmarrjes



sy të vegjël (microophtalamia)



mungesë të disa eshtrave

Fig 5. Kariotipi i femrave me sindomën Edward
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4.2.1 DIAGNOSTIKIMI I SINDROMËS EDWARD

Fetuset me trisomi 18 kanë një tipar karakteristik në depistimin biokimik.
Diagnoza e sindromës Edward bazohet në gjetje klinike dhe ekzaminim
objektiv. Më vonë përcaktimi i kariotipit (përcaktimi i numrit të kromozomeve)
konfirmon diagnozën. Analizat e gjakut të të porsalindurit tregojnë nivele të
ulëta të trombociteve (trombocitopeni), neutropeni (neotrofile të ulëta; lloj i
qelizave të bardha të gjakut), anemi. Ekzaminimi me ultrasonografi të zemrës
është i rëndësishëm, sepse tregon ndryshime strukturore në zemër.
Ekzaminimi me rreze X ndihmon ne diagnostifikimin e sistemit skeletor
anormal. Testet më të përdorura janë double test dhe triple test. Në testin e
dyfishtë maten nivelet e β-hCG dhe alfa-fetoprotein nga gjaku i nënës. Testi i
dyfishtë bëhet në periudhën prej 15 deri 20 javë të shtatzënisë.
Testi i trefishtë mat nivelet e alfa-fetoproteinës, estriolin e lirë dhe β-hCG nga
gratë shtatzëna. Përveç sindromit Edward ky test përdoret edhe te sindromi
Down, sindromi Patau, defektet e tubit nervor, trisomisë 16. Në rast të rrezikut
të njërës nga këto teste kryhen teste invazive p.sh., amniocenteza. 14

4.3 SINDROMI PATAU

Sindromi Patau i njohur edhe si trisomia 13 është çrregullim kromozomal
gjenetik. Njerëzit që vuajnë prej saj kanë një kopje shtesë të kromozomit 13.
Rrezik për të marrë këtë sindromë është kur gratë lindin foshnjat më vonë. Kjo
është më e rrallë se sa disa sindromat të tjera, ajo Down dhe Edward. Ajo
shfaqet në 1׃20000 lindje të gjalla dhe pjesa më e madhe e fëmijëve me këtë
sëmundje vdesin në foshnjëri. 15
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Sindromi Patau paraqitet me një varg çrregullimesh që kryesisht janë
mikrooftalmi dhe heksadaltili. Trisomia 13 është e lidhur me aftësitë e
kufizuara intelektuale dhe anomali fizike në shumë pjesë të trupit. shumë
fëmijë me këtë sindromë dështojnë të rriten dhe të fitojnë peshë në atë masë që
konsiderohet normale. Karakteristika të tjera të trisomisë 13 janë׃


koka e vogël (mikrocefali)



tonus të zvogëluar muscular



një vrimë e ndarë apo e çarë në irisin e syrit (koloboma)



veshë të ulët



rrudhë e vetme pallmare



herni të kërthizës dhe herni inguinale



duart e mbyllura

Fig 6. Karakteristikat e sindromës Patau
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Fig 7. Kariotipi i sindromës Patau

Diagnostikimi i sindromit Patau- infantët me sindromën Patau dhe Edward
kanë karakteristika të ngjashme andaj është e vështirë për t'i diferencuar.
Pseudotrisemia 13 është përdorur për të përshkruar fëmijët më karakteristika të
trisomisë, mirëpo me kariotip normal. Për diagnostifikim ndihmojnë studimet
citogjenetike dhe analizat kromozomale, si dhe ehokardiografi për anomalitë
kardiake dhe radigrafi e skeletit. E rëndësishme është që të njoftohen nënat me
fëmijë paraprakisht me trisomi 13, që është e mundur të paraqitet edhe në
shtatzëninë e ardhshme.
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5. PROCESET EKZAMINUESE DHE
DIAGNOSTIFIKUESE

E gjithë shkenca e mjekësisë bazohet në procedurat ekzaminuese dhe
diagnostifikuese. Puna e cila bëhet për të diagnostifikuar një sëmundje ose
anomali quhet proces diagnostik. Profesionistët mjekësorë janë në një pozicion
besimi. Në përgjithësi ata duhet të veprojnë me profesionalizëm, integritet dhe
ndershmëri si dhe respekt për dinjitetin dhe të dhënat e pacientit.16 Në asnjë
pjesë të takimit profesionistë shëndetësorë-pacientë nuk është më e dukshme
se sa gjatë ekzaminimit fizik. Ekzaminuesi duhet të projektojë një person të
përzemërt dhe të durueshëm gjatë gjithë ekzaminimit. Të gjitha sistemet e
organizmit kanë karakteristika të ndryshme, në bazë të së cilave edhe bazohen
procedurat diagnostifikuese. Ajo që ka rëndësi në këtë punim është
diagnostifikimi

te

shtatzënat.

Defektet

gjatë

shtatzënisë

mund

të

diagnostifikohen përgjatë muajve të shtatzënisë ose pas lindjes së fëmijës duke
u bazuar në specifikën e anomalisë. Një test skreningu është procedurë e cila
bëhet për të parë nëse shtatzëna ose fetusi do të kenë probleme eventuale.
Ndonëse shpeshherë skriningu mund të japë edhe vlera të rreme, tregon që ka
anomaly, mirëpo në të vërtetë nuk ka. Andaj është e rëndësishme të jemi
korrektë si dhe të përdorim metoda diagnostifikuese plotësuese. Zakonisht
këto bëhen të gratë me rrezik potencial si dhe te ato me mbi 35 vjeç e më të
moshuara. Disa prej anomalive mund të zbulohen vetëm pas lindjes,
nganjëherë shihen menjëherë në lindje. Mirëpo ka të atilla p.sh., defektet e
zemrës që diagnostifikohen vonë gjatë jetës.

5.1 AMNIOCENTEZA

Kur kemi të bëjmë më amniocentezë merret një sasi e lëngut amniotik për
testim. Mostra përfshin qeliza të fetusit që përmbajnë informacionin gjenetik.
Amniocenteza zakonisht bëhet mes javës 15-20 gjatë shtatzënisë, por mund të
bëhet edhe më vonë. Me antiseptikë pastrohet regjioni i abdomenit si dhe
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aplikohet anestezion në një zonë të vogël. Me gjilpërë kalojmë përgjatë
abdomenit deri në mitër për të marrë mostrën. Ultrasonografinë mund ta
përdorim për ta shikuar drejtimin e gjilpërës.

Fig 8. Procedura e amniocentezës

Amniocenteza ofrohet përgjatë shtatzënisë për të shikuar nësë fetusi ka
ndërrime kromozomale p.sh., sindromi Down, sindromi Edward, sindromi
Patau. Përveç dobive amniocenteza bart në vete edhe rreziqe. Si shkak i
procedurës mund të kemi humbje të shtatzënisë në fillim të javës 23.
Amniocenteza është procedurë e besueshme, por me arsyen që është invazive
bart rreziqet e veta. Pa sukses mund të jetë vetëm në rastin kur nuk është marrë
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sasi e mjaftueshme e lëngut amniotik, por edhe nëse nuk është marrë mostra
adekuate.17
Amniocenteza nuk është e domosdoshme të bëhet, mirëpo testet screening
(ultrazëri, double test dhe triple test) janë të domosdoshme në tremujorin e
parë të shtatzënisë për të gjitha nënat e ardhshme. Pra, nëse këto teste japin
vlera të rrezikshme për anomaly eventuale, atëherë duhet të bëhen hulumtime
të mëtutjeshme. Amniocenteza është procedurë ku bëhet caktimi i kariotipit të
fetusit respektivisht numri dhe pamja e kromozomeve.
Përmes likuidit amniotik të aspiruar mund të analizohen׃


kariotipi i amniociteve për të diagnostifikuar defektet kromozomale



nivelet e AFP për te diagnostifikuar defektet e tubit neural



raporti lecitinë- sfignomielinë për të përcaktuar pjekurinë e pulmoneve
fetale



dozimi i bilurubinës përmes analizës spektrofotomoetrike për të
vlerësuar gravitetine hemolizës fetale me izoimunizim RH.

Amniocenteza nuk mund të kuptohet pa ekzaminim ekografik. Ekografia
shërben për përcaktimin e moshës gestacionale, lokalizimin e placentës,
vlerësimin e likuidit amniotik dhe orientimin nëpër hapësirat që ai formon si
dhe përcaktimin e numrit të fetusve. Ajo duhet të kryhet në të njëjtën kohë me
amniocentezën.
Indikacionet e amniocentezës gjenetike׃
 mosha materne në momentin e lindjes > 35 vjeç
 me më shumë se 3 aborte spontane
 rrezik i lartë për defekte të tubit neural
 anamneza familjare pozitive për anomali kromozomale
 teste anormale në screening-un e bi-test dhe triple test
 infeksione materne potencialisht të dëmshme për fetusin
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5.2 ULTRASONOGRAFIA

Ultrazëri ndryshe njihet edhe si ultrasonografi, është metodë diagnostike
bazuar në përdorimin e ultratingullit. Përdoret zakonisht për të parë strukturat
e brendshme të trupit ose për të gjetur burimin e një patologjie.
Ultrasonografia që përdoret për të ekzaminuar gruan shtatzënë quhet
ultratingull obstetric. Qëllimi i ultrasonografisë obstetrike është për të
identifikuar gjendjet të cilat janë të dëmshme për nënën dhe fetusin.
Përcaktimi i gjinisë bëhet pas javës 12 të gestacionit. Gjatë ultrasonografisë
obstetrike shikohet forma e fetusit, pjesët e trupit si dhe nëse ekziston ndonjë
keqformim i mundshëm kontrollohet kafka e fetusit, fytyra, zemra, gishtërinjtë,
kurrizi etj. Ultrazëri mund të bëhet përmes vaginës si dhe përmes abdomenit.
Ultrazëri bëhet për disa arsye, të cilat janë të ndryshme në periudha të caktuara
të shtatzënisë. Në fillim, për të parë nëse kemi shtatzëni apo jo, si dhe për të
parë se ku ka filluar shtatzënia, a është fetusi gjallë dhe sa fetuse ka mitra, si
dhe të dijmë kohën e shtatzënisë. Hulumtimet kanë treguar se ultrazëri nuk
mund t'i bëjë dëm foshnjës.

5.3 KORDOCENTEZA
Kordocenteza është test diagnostik me anë të cilit ekzaminohet kordoni
umbilikal i fetusit për të detektuar anomalitë fetale. Kordoni umbilikal është I
përbërë prej dy arterieve dhe një venë. Vena ka për detyrë të dërgojë gjakun e
oksigjenuar në fetus prej nënës, ndërsa arteriet e largojnë gjakun e
paoksigjenuar nga fetusi. Kordocenteza është e rëndësishme atëherë kur nuk
mund të nxjerrin informacione me anë të amniocentezës ose ultrasonografisë.
Me anë të këtij testi mund të matim edhe vlerën e pH-së, oksigjenit,
kromozomet si dhe infeksionet. Komplikacioni më i shpeshtë gjatë
kordocentezës është hemorragjia, e kjo më shpesh nëse punksioni bëhet para
javës 21. Gjatë këtij testi mund të shfaqet bradikardia te fetusi.
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Një komplikim tjetër i mundshëm është edhe hematoma e kordonit umbilikal
që nuk ka ndonjë simptomë karakteristike. Kordocenteza zbulon anomalitë
kromozomale dhe anemitë fetale, mirëpo jo ato anomali neurologjike. Testi i
kordocentezës duhet kryhet ekskluzivisht nën kushtet e spitalit, përdoret
anestezi lokale. Para fillimit të procedurës është e nevojshme aplikimi i
ultrasonografisë për të përcaktuar vendnodhjen dhe madhësinë e fetusit. Është
procedurë invazive.

Fig 9. Procesi i kordocentezës

31

6. VLERËSIMI EKOGRAFIK I AKSIT NEURAL TË
FETUSIT.

Keqformimet e sistemit nervor qendror janë ndër anomalitë më të shpeshta te
fetusi. Truri i fetusit pëson ndryshime të mëdha gjatë zhvillimit në periudhat e
shtatzënisë. Ekografia përdoret si mjet kryesor në diagnostifikimin e këtyre
ndryshimeve, mirëpo sot përdoret edhe MRI, rezonanca magnetike, si teknike
premtuese në verifikimin e anomalive fetale. MRI-ja nuk mendohet të jetë e
dëmshme për fetusin dhe aparatura bën të mundur ekzaminimin e shpejtë në
një shkallë rezulocioni të përshtatshëm. MRI-kur kryhet nga një profesionist
jep vlera sesa ekzaminimi ekografik.
Nga java 11 e shtatzënisë strukturat intrakraniale më të dukshme janë plekset
koroid ekogjenik të shndritshëm, që mbushin ventrikujt e gjerë lateralë. Në
tremujorin e dytë të shtatzënisë është e mundshme të kryhet një ekzaminim
ekologjik i hollësishëm i strukturave cerebrale, tashmë të mirëzhvilluara, me
anë të të cilit mund të zbulohet pjesa më e madhe e anomalive. Incidenca
mesatare e defekteve të tubit neural është 1 deri në 2 për çdo 1000 lindje, me
vlerë maksimale prej 7 në 1000 lindje. 18
SPINA BIFIDA- termi spina bifida i referohet mbylljes jo të plotë të
elementeve kockore në anën e pasme të shtyllës kurrizore. Spina bifida mund
të jetë e dy llojeve, spina bifida e hapur dhe spina bifida e mbyllur. Spina
bifida e formës së hapur mbizotëron në lindje dhe është një defekt i gjithë
trashësisë së lëkurës, indeve të buta nën të dhe harqeve vertebrale duke
ekspozuar kanalin neural. Spina bifida e mbyllur karakterizohet nga një ndarje
vertebrale e mbuluar nga lëkura.
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Fig 10. Tubi neural normal dhe spina bifida
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Spina bifida shfaqet gjatë muajve të parë të shtatzënisë (17-30 ditë). Sinonimi
më i zakonshëm i spina bifidës është copëtim i palcës kurrizore ose palcë e
hapur. Rreziku i këtij defekti është se nëpërmjet këtij copëtimi të kanalit të
shtyllës kurrizore mund të dalë palca kurrizore. Ky defekt mund të vërehet
gjatë radiografisë së shtyllës kurrizore për shkaqe të ndryshme. Zakonisht
shfaqet në pjesën e poshtme lumbale të shtyllës kurrizore. Simptomat shfaqen
gjatë lindjes ose intestifikohen në zhvillimin e mëtejshëm ׃dhembje në shpinë,
ndërprerje të lëkurës duke e bërë atë të futet brenda.
Për diagnostifikim të spina bifidës përdoret rezonanca magnetike e cila ofron
pamje të qarta të shtyllës kurrizore dhe të rrënjëve nervore.

ANENCEFALIA- është mungesë e kubës kraniale dhe telencefalonit.
Keqformimet që shoqërojnë këtë anomali janë të shpeshta dhe përfshijnë buzë/
palatum të çarë, spina bifida, omfalocelen. Po ashtu shoqërohen edhe me
polihidramnion.
Diagnoza përcaktohet lehtë në tremujorin e dytë dhe të tretë dhe mbështetet në
mungesën e kubës kraniale. Megjthatë duke përdorur ekografinë vaginale koka
e fetusit mund të dallohet që në javën e 7 të shtatzënisë, diagnoza mund të jetë
e vështirë për t'u përcaktuar në tremujorin e parë.19

Fig 11. Mungesa e kubës kraniale te anencefalia
34

Shkaqet e anencefalisë në mesin e foshnjave shpeshherë janë të panjohura.
Disa foshnja kanë anencefali për shkak të ndryshimit të gjeneve ose
kromozomeve të tyre. Anencefalia mund të shkaktohet gjithashtu nga një
kombinim i gjeneve me faktorë të tjerë siç janë gjërat më të cilat nëna bie në
kontakt me mjedisin ose që ajo ha ose pi, mirëpo edhe medikamentet që ajo
përdor gjatë shtatzënisë. Marrja e mjaftueshme e acidit folik para dhe gjatë
shtatzënisë ndikon në parandalimin e defekteve të tubit neural. Anencefalia
mund tët diagnostifikohet gjatë shtazënisë ose pas lindjes së fëmmijës. Gjatë
shtatzënisë diagnostifikohet me anë të testeve prenatale, ndërsa ato posnatale
vërehet qysh në lindje në bazë të karakteristikave të sindromës.20

Fig 12. Tri defektet e tubit neural.
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7. ANOMALITË E LINDURA TË ZEMRËS
Zemra është organ muskulor që ka për detyrë të shpërndajë gjakun në tërë
organizmin. Zemra është njëra prej organeve të para që formohet në trupin e
fetusit gjatë zhvillimit embrional.
Sëmundjet e lindura të zemrës janë anomali të zakonshme të lindura. Andaj
ekografia para lindjes për zbulimin e anomalive të fetusit është bërë një pjesë
rutinore e menaxhimit të shtatzënive. Mbi 50% e fetuseve me anomali
kromozomale kanë anomali të zemrës. Anomalitë e lindura të zemrës janë
shkaku kryesor i vdekjeve të të porsalindurit dhe fëmijëve, jo për shkak të
tërësisë së keqformimeve, por edhe për shkak të incidencës së lartë.
Ekzaminimi i zemrës së fetusit duhet të kryhet atëherë kur mund të përfitohen
pamje të përshtatshme për diagnozë në shumicën e pacienteve rutinë. Zemra e
fetusit mund të shihet me ekografi transvaginale që në javën e 9 të shtatzënisë
dhe në ekografinë abdominale në javën e 11 të saj. Disa forma të
keqformimeve të zemrës nuk janë të dukshme në fazat e hershme të
shtatzënisë. Prandaj, gjatë vlerësimit të hershëm mund të mos zbulohen disa
nga dëmtimet që zhvillohen më vonë.
Anomalitë e zemrës së fetusit kërkojnë një sistem ekografik me rezulucion të
lartë dhe Doopler me ngjyra. Vlerësimi strukturor i zemrës kryhet hap pas hapi,
me anë të përdorimit të analizës sekuencionale dhe segmentare. Hapat kyçë të
këtij vlerësimi janë׃






përcaktimi i vendosjes viscerale dhe i pozicionit të zemrës
dallimi i morfologjisë të çdo përbërësi të secilit segment
vlerësimi i mardhënieve hapsinore ndërmjet përbërësve të segmenteve
përcaktimi i lidhjeve ndërmjet segmnenteve në bashkimin e
arterioventrikulare (AV) dhe ventrikuloarteriale (VA).

Këto segmente përfshijnë ׃atriumet, ventrikujt dhe arteriet e mëdha dhe dy
ndërlidhës ׃arterioventrikulare dhe ventrikuloarteriale.
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