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Abstrakt
Hyrje: Placenta është i vetmi organ i përkohshëm që zhvillohet gjatë shtatzënisë dhe zgjat
deri në fund të shtatzënisë.
Të dhëna të përgjithshme: Placenta është e ndërtuar nga dy inde, maternale (decidua
basalis) dhe ajo fetale. Prezenca e placentës mundëson vendosjen e lidhjes intime ndërmjet
nënës dhe fetusit. Zhvillimi i saj fillon me mbarësimin e qelizës vezë, ndërsa funksioni i
përfundon me prerjen e kordonit umbilikal, pas lindjes së fëmijës. Placenta tek njerëzit është e
tipit hemo-korialo-endotelial, që do të thotë se endoteli i kapilarëve në vilet korionike në
kontakt indirekt me gjakun e nënës nëpërmes trofoblastit që i mbulon vilat korionike.
Placenta gjatë ekzistimit të vet ka rol të shumëfishtë. Qëllimi i saj është që të sigurojë
kushte optimale për zhvillimin e fetusit. Funksionet e placentës janë: nutritive, hormonale,
respiratore dhe funksioni jashtëqitës, imunologjike dhe mbrojtëse si dhe funksioni hemostatik.
Nëpërmes funksioneve të përmendura, placenta gjatë zhvillimit në organizmin e nënës, fetusit
i siguron funksionin e mushkërive, veshkave dhe mëlçisë.
Përfundim: Pas periudhës së dytë të lindjes – lindjes së fëmijës, përfundon funksioni i
placentës dhe pason periudha e tretë e lindjes – lindja e placentës dhe e mbështjellësve të saj.
Fjalët kyçe: placenta, decidua basalis, tipi hemo-korialo-endotelial, funksionet e
placentës, periudha e tretë e lindjes dhe mënyrat e shkolitjes së placentës.
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Abstract
Introduction: The placenta is a temporary organ which is developed during pregnancy and
lasts until the end of pregnancy.
General information: Placenta is made of two tissues, maternal (decidua basalis) and
fetal. The presence of the placenta allows the establishment of intimate contact between
mother and fetus. The development of the placenta begins with fertilization of the egg, and
her function stops by cutting the umbilical cord after the child is born. The placenta in
humans is hemo-chorionic-endothelial-type, which means that the endothelium of fetal
capillaries in the chorionic villi is in indirect contact with the maternal blood through the
trophoblast covering the chorionic villi.
Placenta plays multiple roles during its existence. The purpose of the placenta is to ensure
optimal conditions for the development of the fetus. The functions of the placenta are:
nutritional, hormonal, respiratory and excretional function, immunological, protective and
hemostatic function. Through the above mentioned functions, the placenta replaces the
function of the lungs, kidneys and liver during the development of the fetus.
Conclusion: After the second stage of labor – the birth of baby, the function of placta
ceases dhe follows by the third stage of labor – birth of placenta and its.
Keywords: placenta, decidua basalis, hemo-chorionic-endothelial type, function of the
placenta, third labor stage, and ways of placenta separation.
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1 HYRJE
Në këtë punim është paraqitur placenta nga krijimi dhe zhvillimi i hershëm deri në fund të
shtatzënisë respektivisht fillimit të lindjes kur përfundon roli i saj si dhe periudha e trete e
lindjes. Përshkruan funksionet më të rëndësishme të placentës që kontribuojnë në zhvillimin e
shëndoshe të frytit gjatë shtatzënisë. Placenta (Fig. 1) është organ i cili e lidh organizmin e
nënës me atë të fetusit gjatë shtatzënisë në një tërësi unike pa të cilën nuk është i mundur
zhvillimi i frytit. Është organ i përkohshëm i njeriut dhe i vetmi i cili përbën ind të dy
individëve. Zhvillimi normal i placentës është parakusht për zhvillimin normal të shtatzënisë.
Njohja me detajet e këtij procesi është ndër sekretet e fundit të cilat mjekësia reproduktive
nuk i ka zbuluar në tërësi. Ndërlikueshmërinë dhe ndijshmërinë e periudhës më të hershme të
këtij procesi më së miri e tregon e dhëna se 65% e embrioneve dështojnë në periudhën kur
shtatzëninë nuk është e mundur ta zbulojmë me parametra klinikë dhe atyre hormonalë që sot
janë rutinorë1.

Fig. 1: Placenta

1.1 Zhvillimi i hershëm i placentës
Qëllimi i placentës është që të sigurojë kushte optimale për zhvillimin e fetusit. Për këtë
arsye është i rëndësishëm zhvillimi normal i placentës. Zhvillimi i placentës fillon në
momentin e mbarësimit të qelizës vezë. Qeliza vezë e mbarësuar quhet zigotë. Prej saj, me
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ndarje të njëpasnjëshme mitotike, krijohet blastomeri 8 qelizor. Tek blastomeri, qelizat janë të
ndërlidhura me lidhje të ngushta komunikimi dhe e formojnë morulën që futet në hapësirën e
mitrës. Me grumbullimin e lëngjeve ndërmjet qelizave të morulës krijohet kavitetit, blastoceli,
ndërsa morula shndërrohet në blastocistë.
Në fazën e blastocistës, para implantimit të saj në endometrin e përgatitur decidualisht,
bëhet ndarja e qelizave:


Shtresa e jashtme e qelizave, trofoblasti, dhe



Shtresa e brendshme e një grumbulli qelizor në brendësi të blastocistës,
embrioblasti

Fig. 2: Implantimi i blastocistës në mukozën e endometrit, dita 6-7.
1. endometri, 2. hipoblasti, 3. siniciciotrofoblast, 4. citotrofoblasit, 5. epiblasti

Qelizat e embrioblastit diferencohen në lloje të ndryshme të indeve dhe organeve
embrionale. Deri në muajin e katërt të shtatzënisë, varësisht nga raporti ndaj vendit të
implantimit, dallohen tri zona të njohura si ndryshime të deciduas:


Pjesa që i nënshtrohet embrionit është decidua bazale (lat. decidua basalis),



Pjesa që gjendet në sipërfaqen e embrionit në rritje është decidua kapsulare (lat.
decidua capsularis),



Decidua që mbështjell pjesën e mbetur të hapësirës së mitrës quhet decidua
parietale (lat. decidua parietalis)

fetale. Për zhvillimin e placentës dhe membranave fetale është me rëndësi aktivizimi me kohë
i gjeneve në kromozomet e babait sepse pjesa fetale e placentës varet nga gjenomi i babait2.
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Përkundër kësaj, pjesa më e madhe e placentës ka orgjinë nga qeliza e mbarësuar vezë.
Rritja dhe zhvillimi normal i placentës përfshin procese të ndërlikuara, pjesërisht të
kontrolluara nga faktorët e rritjes dhe citokinima2.
Ditën e shtatë pas mbarësimit, vie deri te implantimi i blastocistës në shtresën bazale të
endometrit dhe futja në stromë.
Implantimi është një varg i ngjarjeve të para-programuara në gjenonim njerëzor dhe
përbëhet nga:


Apozicionimi apo animi i blastocistës paraimplantues përgjatë mukozës së
endometrit



Adhezioni i blastocistës për endometër



Invazioni i trofoblastit në decidua1

Gjatë implantimit, trofoblasti diferencohet në dy shtresa të ndryshme (Fig. 2):


Shtresa e jashtme, sinciciotrofoblasti multinuklear



Shtresa e brendshme, citotrofoblasti mononuklear2

Brenda sinciociotrofoblastit krijohen kavitete të shumta, lakuna.
Disa sinousoida, për të cilët konsiderohet se krijohen nga kapilarët e gjakut të endometrit,
hapen në lakuna. Me lidhjen mes vete të lakunave, krijohet hapësirë unike që mbushet me
plazmën e gjakut të nënës dhe sekrecionin e gjëndrave të endometrit dhe paraqet hapësirës
interviloze2.
Placenta dhe membranat fetale zhvillohen para se të formësohet embrioni. Kushtet e
nevojshme për rritje dhe zhvillim normal të fetusit janë implantimi i suksesshëm i blastocistës
dhe zhvillimit i placentës hemokorionike. Për zhvillim të placentës hemokorionike janë të
nevojshëm:


Suporti fizik



Kushtet normale hemostatike



Furnizim i mjaftueshëm me gjakun e nënës2

Në javën e tretë të shtatzënisë paraqiten uvulat - vilet primare, më vonë lobulusi ose
kotiledoni i placentës, të cilët mes vete janë të ndarë me mure ndarëse - septum placentae.
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Disa janë të përforcuara për decidua dhe paraqesin vilet e futura ose të ngjitura, me to
vazhdojnë vilet e reja të cilat futen në lakuna dhe quhen vilet e lira.
Ditën e 16-të të zhvillimit embrional, krijohen vilet sekondare ose mezenkimale, ndërsa
deri në ditën e 20-të të zhvillimit embrional, vilet kalojnë në terciare apo definitive, të afta për
shkëmbim maternal-fetal të lëndëve dhe gazrave.
Java e katërt karakterizohet me vaskularizim së pari në polin – këndin ku është bërë
implantimi. Gjatë javëve 5. dhe 6. të shtatzënisë, fillon reduktimi i qelizave të trofoblastit,
ndërsa në stromën e vileve, qartë vërehen qelizat e Hofbauerit3.
Në muajin e tretë lunar, vaskularizimi përfundon në tërësi, ndonëse kapilarët ende janë të
vendosur kryesisht në mënyrë qendrore. Fillon edhe shtresimi i fibrinës.
Në muajin e katërt formohet pllaka korionike. Reduktimi i qelizave të Hofbauerit fillon në
muajin e pestë lunar, dhe vazhdon me shtresimin e fibrines.
Në muajin e gjashtë paraqiten vilet të madhësisë së mesme me stromë retikulare, gjersa
fibrozimi i vileve bazike përfundon.
Në muajin e shtatë vie deri te zgjerimi sinusoidal i kapilarëve dhe fibrizimi i vileve të
mesme, ndërsa placenta peshon rreth 300 gramë3.
Zgjerimi maksimal i kapilarëve është i dukshëm në muajin e nëntë, kur qelizat e
trofoblastit i gjejmë në rreth 25% të sipërfaqes së vileve3.
Kah fundi i shtatzënisë, në placentë mblidhet fibrinë, në veçantë nën pllakën korionike. Në
zonën e pllakës bazale fibrina krijon të ashtuquajturën shtresë të Rohr-it, e më thellë në
deciduan bazale gjendet shtresa e Nitabuchov-it e fibrinës4. Pikërisht në atë vend, placenta
ndahet nga mitra gjatë lindjes.

1.2 Anatomia e placentës
Placenta është e ndërtuar nga 15-20 kotiledone. Çdo kotiledon përbëhet nga 4 deri 5
lobuluse, secili me trungun apo trunkusin e vet, ose vile të rendit të parë. Lobulusi degëzohet
në vile të rendit të dytë, e këto në vile terminale ose të rendit të tretë, që përfundojnë në
hapësirat interviloze. Dallojmë edhe vile kapëse, skaji tjetër i të cilave “kap” deciduan dhe i
jep stabilitet placentës. Në hapësirat interviloze gjendjet gjaku i nënës, ndërsa në enët e gjakut
të vileve gjendet gjaku i fëmijës (Fig. 3).
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Fig. 3: Paraqitja sagitale e placentës.
1. Kordoni umbilical, 2. Amnioni, 3. Pllaka korionike, 4. Hapësira intraviloze, 5. Pllaka bazale, 6. Kotiledoni, 7. Vilet

Për funksionimin e indit të placentës janë shumë me rëndësi pikërisht këto struktura që
gjenden ndërmjet dy qarkullimeve të gjakut, dhe këto struktura janë të njohura edhe si
membrana “uteroplacentare”. Në strukturën e kësaj membrane futen:


Qelizat e trofoblastit



Stroma e vileve



Kolagjeni, dhe



Endoteli i kapilarëve3

Të gjitha këto struktura gjatë shtatzënisë pësojnë ndryshme kuantitative dhe kualitative,
sepse në fillim të shtatzënisë - gestacionit raporti i indit të placentës dhe embrionit është 7:1
në favor të placentës, ndërsa në fund të shtatzënisë po ashtu 7:1, por tash në favor të frytit3.
Në mënyrë që placenta t’i përgjigjet nevojave gjithnjë e më të mëdha të frytit, ajo pëson
ndryshime strukturale dhe atë pikërisht në nivelin e membranës atero-placentare.
Forma e placentës është e rrumbullakët apo ovale – në formë pogaçeje, por mund të jetë
edhe e parregullt:


Unazore (placenta anularis)



Dypjesësh (placenta bipartita),



Me skaje të ngritura (placenta circumvalata),



Mund të jetë e lidhur me një placentë më të vogël të ndarë (placenta succenturiata).
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Sipërfaqen e ka 250-400 cm2, dhe ka anën materiale – nga nëna ose uterine dhe nga fryti fatale ose amniotike.

Fig. 4: Ana fetale e placentës.
3. Kordoni umbilikal

Anën fetale e përbën pllaka korionike (Fig. 3 dhe Fig. 4), e cila është e mbuluar me
epitelin e amnionit, nën të cilin gjendet indi lidhës i amnionit dhe korionit, në formë të
membranës së hollë të tejdukshme, që nga bazamenti mund të shkolitet. Me lidhjen e
amnionit dhe korionit krijohet membrana amniokorionike e njohur si ujori, brenda të cilit
gjendet lëngu amnial, ndërsa kaviteti korionik zhduket. Në pllakën korionike insertohet
nëpërmes enës umbilikale fetale të gjakut një venë dhe dy arterie umbilikale, të cilat nën
epitelin e amnionit degëzohen nëpër indin lidhës të korionit, duke hyrë dhe zhytur në thellësi
në kotiledone.
Kordoni umbilikal është organ që e lidh placentën me frytin dhe nëpër të cilin kalojnë enët
e gjakut. Me rritjen dhe zhvillimin e frytit rritet edhe kordoni umbilikal, bëhet gjithnjë e më i
gjatë e më i trashë. Gjatësia e rëndomtë është ndërmjet 50 dhe 100 cm, e mund të jetë i trashë
sa gishti i vogël apo edhe më i trashë.
Gjatë zhvillimit prenatal, ajo është pjesë fiziologjike e frytit, e mbështjellur me amnion.
Rritet nga qeska e verdhë – sacusi vitelin, formohet deri në javën e pestë të zhvillimit fetal, e
pasi të jetë formuar, zëvendëson qeskën e verdhë dhe bëhet burim i materieve ushqyese.
Kordoni umbilikal përbëhet nga mukoza e bardhë e dendur e Warton-it që i mbështjell dhe
mbron enët e gjakut5.
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Ana maternale e placentës quhet edhe pllakë bazale, në aspektin makroskopik përbëhet nga
15 deri 20 kotiledone, të cilët ndërmjet vete janë të ndarë me thellime - brazda të cekta (sulci
placentae), në vend të septumave të shkoqur (Fig. 3 dhe Fig. 5).

Fig. 5: Ana maternale e placentës.
1. Kotiledoni, 2. Skaji i amnionit

Ana maternale, menjëherë pas lindjes së placentës, është e mbuluar me shtresë të hollë të
gjakut të koaguluar dhe lehtësisht adherent (hematomë retroplacentale). Në skajet e placentës
insertohen membranat, me hapje në drejtim të kanalit cervikal – hyrjes së mitrës. varësisht
nga pozita e placentës në mitër.
Placenta gjatë shtatzënisë rritet me ndihmen e hiperplazionit dhe hipertrofisë. Gjatë rritjes
së indit apo organit, me hiperplazion rritet në të ADN, ndërsa gjatë rritjes me hipertrofi vetëm
sasia e përgjithshme e proteinave dhe ARN3. Në reproduksionin human, me analizën e
placentës është gjetur rritje e ADN deri në peshën e saj rreth 400 gramë, që i përgjigjet javën
së 34-të të shtatzënisë. Pas javës së 34-të, rritet pesha e placentës, por përmbajtja e saj me
ADN nuk ndryshon3. Sipërfaqja e membranës hemokorionike në javën e 28-të është 4,8 m2,
ndërsa në shtatzënitë në terminin e lindjes është 11-14 m2, që është më pak (130%) se rritja e
peshës së fetusit në periudhën e njëjtë (240%)3.
Placenta e pjekur - maturuar peshon rreth 400-600 gr. dhe ka madhësi të përafërt 18:15:2,5
cm. Pesha e placentës përcaktohet pas drenazhit të gjakut së paku 2 orë dhe pas ndarjes së
kordonit umbilikal dhe membranës.
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Pesha e placentës rritet nga 20 gr. në javën e 10-të në 600 gr. në javën e 40-të, që është në
masë të konsiderueshme më pak se rritja e peshës së fetusit, nga 5 gr. në javën e 10-të në rreth
3400 gr. në javën e 40-të apo rreth 700 herë. Raporti i peshës së placentës dhe fetusit rritet në
mënyrë sukcesive përgjatë shtatzënisë, nga 1:3,5 në javën e 24-të në 1.7 në javën e 40-të3.

1.3 Qarkullimi i gjakut në placentë
Qarkullimi placental që përbëhet nga ai maternal dhe fetal, mbahet me ndryshimin e
tensionit të gjakut. Shkëmbimi i oksigjenit, dioksidit të karbonit dhe të gjitha materieve
ushqyese si dhe të jashtëqitjeve të metabolizmit fetal kryhen ndërmjet hapësirës inerviloze
dhe hapësirës interviloze fetale, nëpërmes membranës hemokorionike. Në fillim të
shtatzënisë, membrana hemokorionike ka trashësi prej rreth 20μm dhe përbëhet nga:


Endoteli i kapilarëve



Indit lidhës të vileve koriale



Shtresës qelizore të citotrofoblastit, dhe



Qelizave të sincicitrofoblastit3.

Përgjatë shtatzënisë membrana tëhollohet në rreth 5μm sepse zhduken qelizat e
sinciciotrofoblastit dhe citotrofoblastit, ndërsa ngelin të ashtuquajturat sythat sinciciotikë.
1.3.1

Qarkullimi fetaloplacental

Gjaku i de-oksigjenizuar nga fetusi vie deri në placentë nëpërmes dy arterieve umbilikale,
të cilat në mënyrë spirale mbështillen rreth venës umbilikale. Secila arterie furnizon gjysmën
e placentës. Para se të futen në placentë, dy arterie umbilikale janë të lidhur me disa
anastomoza. Pasi kordoni umbilikal të futet në placentë, arteriet degëzohen në mënyrë radiale
brenda pllakës korionike para se të futen në vile. Venat kthehen mbrapa nga vilet, duke e
bartur gjakun e oksigjenizuar dhe lidhen në kordonin umbilikal në venën umbilikale. Në
placentë, qarkullimi i gjakut fetal është rreth 500 mL në minutë6.
1.3.2 Qarkullimi atero-placentar
Vendoset kah fundi i tremestrit të parë. Gjaku qarkullon kah mitra nëpërmes arteries së
mitrës, të cilat janë degë të arteries së brendshme iliake edhe ovariane. Gjaku i nënës hyn në
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hapësirën interviloze nëpërmes arterieve spirale në endometër. Në termin, hapësira interviloze
furnizon me gjak ndërmjet 100 dhe 200 arterie spirale, ndërsa gjaku largohet nga 75 deri 175
vena6.

1.4 Paraqitja e placentës gjatë periudhës së tretë të lindjes – periudha
placentare
1.4.1 Periudha e tretë e lindjes – periudha placentare
Periudha e tretë e lindjes – periudha placentare, fillon në momentin e lindjes së fëmijës,
ndërsa përfundon me lindjen e placentës. Kjo periudhë në kushtet fiziologjike pa aplikim të
uterotonikëve zgjat deri në 1 orë, ndërsa pas aplikimit të uterotonikëve, kjo periudh
shkurtohet dhe zgjat rreth 12-15 minuta.

1.4.1.1 Shkolitja e placentës
Në fillim të periudhës së tretë të lindjes, pas daljes së fëmijës dhe lëngut amnial, fundusi i
mitrës është në nivelin e kërthizës sepse mitra për shkak të presionit i cili presion vjen për
shkak të kontraksioneve të fijeve muskulore të mitrës, përbrenda zvogëlohet shpejt. Kjo është
pasojë e retraksionit të muskujve të mitrës. Pas 5 deri 10 minuta pas lindjes së fëmijës, gruaja
ndjen shtrëngim të mitrës që paraqet kontraksionet e muskulaturës së mitrës. Pasojë e kësaj
është zvogëlimi i sipërfaqes së insercionit të placentës kështu që placenta joelastike ngritët në
pjesën e vet të mesme. Për këtë shkak shkëputen enët atero-placentare të gjakut dhe nga ato
fillon gjakderdhja në hapësirën në mes të murit të mitrës dhe placentës, hapësirën retroplacentare. Gjaku mblidhet në këtë hapësirë (hapësirës ndërmjet murit të mitrës dhe placentës)
dhe kështu formohet hematoma retro-placentare7. Hematoma me rritjen e vet, në mënyrë
mekanike e ngrit - shkolit placentën ashtu që ajo plotësisht largohet - shkolitet nga bazamenti.
Kontraksionet e mëtejme e shtyjnë placentën në pjesën e poshtme të mitrës drejt kanalit
cervikal dhe në vagjinë.
Modus Schultze – mënyra e shkolitjes së placentës nga qendra (Fig. 6) është një
mekanizëm me të cilin placenta fillon të shkolitet në mes – nga mesi, që ndihmohet me
gjakderdhje në hapësirën retroplacentale dhe formim të hematomës. Gjatë shkolitjes së
placentës me këtë mënyrë, gruaja gjatë periudhës së tretë të lindjes ka pak gjakderdhje. Gjatë
kësaj mënyre të shkolitjes së placentës, placenta lind nga ana fetale dhe pas kësaj derdhet
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gjaku i rrjedhshëm apo i koaguluar, i cili ka qenë i grumbulluar në mes të murit të mitrës dhe
placentës. Kjo formë ose mënyrë e shkolitjes së placentës është mënyra më e shpeshtë dhe
paraqitet në rreth 80% të lindjeve3.

Fig. 6: Mënyra e shkolitja së placentës nga qendra - Modus Schultze

Modus Duncan – mënyra e shkolitjes së placentës nga periferia (Fig. 7) – placenta
shkolitet nga skaji i vetë i poshtëm në drejtim të fundusit të mitrës. Gjatë shkolitjes së
placentës me këtë mënyrë, gjatë periudhës së tretë të lindjes, vazhdon të rrjedh gjaku nga
mitra, ndërsa placenta del nga kanali i lindjes nga ana maternale.

Fig. 7: Mënyra e shkolitja së placentës nga periferia - Modus Duncan
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Shenjat e shkolitjes së placentës:


Shenja e Schröder-it – placenta e shkolitur lind në segmentin e poshtëm të mitrës
apo vagjinës, fundusi i mitrës ngritët për rreth 4 deri 5 centimetra kah harku i
djathtë brinjor sepse placenta e shkolitur vendoset në segmentin e poshtëm uterin
dhe ajo e ngrit e detyron sepse i zë vendin trupit të mitrës fortë të kontrahuar dhe
retrahuar.
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Shenja e Küstner-it – përdoret për të vërtetuar nëse placenta është shkolitur. Me
dorë shtypet mbi simfizë dhe lëvizet mitra në drejtim kranial. Nëse kordoni
umbilikal me atë rast nuk tërhiqet, do të thotë se nuk e ka ndjekur lëvizjen e mitrës,
ndaj placenta është shkolitur. Në rast se kordoni umbilikal gjatë shtypjes mbi
simfizë, tërhiqet brenda, kjo tregon se placenta ende nuk është shkolitur.



Shenja e Ahlfeld-it – bazohet në përcjelljen e lëshimit të vendit ku është lidhur
kordoni umbilikal nga ana e nënës me pe ose me pean. Si rregull, kordoni umbilikal
nga ana e nënës menjëherë afër vulvës lidhet me një pe ose vendoset një pean që të
mos gjakderdh nga kordoni umbilikal. Ky pe ose pean menjëherë pas lindjes së
fëmijës fillon e lëshohet ose zbret poshtë. Zbritja ose lëshimi i peanit ose perit i cili
ka qenë e vendosur krejt afër vulvës menjëherë pas lindjes së fëmijët, për rreth 10
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cm larg vulvës, tregon se placenta është shkolitur. Nëse peri ose peani nuk lëshohet
për rreth 10 cm larg vulvës, kjo tregon se placenta ende nuk është shkolitur.

Manovrat për shtyrjen e placentës:


Manovra sipas Baerit – me dy duar kapet muri abdominal në drejtimin për së gjati,
e pastaj muri ngritët dhe gruas i urdhërohet të shtyjë.



Manovra sipas Dorn-Ahlfeld-it – e vendosim mitrën e kontrahuar në linjën e
mesme, vendosim katër gishta në anën e prapme të mitrës, ndërsa gishtin e madh në
anën e përparme dhe më pas mitra shtyhet kah kanali i lindjes dhe nxjerrët placenta.

1.4.1.2 Ekzaminimi i placentës
Placenta vendoset në pllakë të rrafshët dhe me këtë rast shihet a është më i vogël apo më i
madh se pjesa e pllakës uterine të mbuluar me koaguluat gjaku të trashësisë prej disa mm deri
20

1 cm3. Koagulati me gishta, me lëvizje të krasitjes, lehtësisht largohet, pas së cilës shihen
kotiledonet dhe ndërmjet tyre brazdat. Duhet me kujdes të ekzaminohet kotiledonet, sepse
mungesa e tyre tregon në placentë defektoze dhe duhet të bëhet eksplorimi i mitrës. Pas
ekzaminimit të anës maternale, placenta kapet për kordonin umbilikal dhe ngritët, ndërsa
membranat varen përtej skajeve me hapje prej 10 cm. Membranat shkoqiten, ndërsa placenta
shtrihet në bazament të rrafshët.
Shikohet dhe evidentohet insercioni i kordonit umbilikat që mund të jetë qendror paraqendror, lateral dhe margjinal ose në membrana. Përcillet rrjedha e enëve të gjakut, nga
insercionit deri në skaje. Të gjitha enët e gjakut duhet ta përfundojnë rrjedhën e vet deri në
skajet e placentës, nëse ndonjë enë e gjakut kalon në membrana duhet të mendohet në
placentë shtesë (placenta succenturiata).

1.4.1.3 Menaxhimi i periudhës së tretë të lindjes
Dallojmë menaxhim aktiv dhe konzervativ të periudhës së tretë të lindjes. Me rëndësi është
të përcillet lartësia e fundusit të mitrës dhe kontraktilitetit i mitrës, si dhe gjendja e
përgjithshme e gruas. Priten shenjat e shkolitjes së placentës. Me menaxhim konservativ
humbet një sasi më e madhe e gjakut prandaj sot i qasen menaxhimit aktiv. Kjo përfshin
aplikimin e 0,2 mg ergometrin ose 5 UI oksitocin me çka arrihet kontraksion i fortë dhe
retraksion i mitrës7. Në menaxhimin aktiv shërbehemi me tërheqjen e kordonit umbilikal
(“cord traction”) kur placenta është e shkolitur (Fig. 8)7.

Fig. 8: Cord traction

21

Kordoni umbilikal mbështillet rreth gishtave të dorës së djathtë, ndërsa dorën e majtë e
shtrijmë mbi murin e përparmë të mitrës. Kordoni umbilikal tërhiqet teposhtë, ndërsa mitrën e
shtypim derisa placenta të paraqitet në vagjinë që më pas kahja e tërheqjes të kthehet përpjetë.
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2 QËLLIMI
Qëllimi i punimit është paraqitja e placentës, të shpjegohet ndërtimi i saj dhe funksionet
gjatë 10 muajve lunarë të shtatzënisë, nga mbarësimi e deri te përfundimi i periudhës së tretë
të lindjes – periudhës placentare.
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3 DISKUTIMI
3.1

Funksionet e placentës

Placenta është organ i ri, që krijohet gjatë shtatzënisë, është ind lidhës me strukturë
epiteliale.
Funksionet themelore të placentës kryhen nëpërmes membranës placentare që bën ndarjen
e gjakut të nënës nga ai i fëmijës. Placenta mundëson kalimin e oksigjenit dhe materieve
ushqyese tek fetusi, si dhe kalimin e materieve jashtëqitëse nga metabolizmi fetal në gjakun e
nënës. Veç kësaj, placenta prodhon një sërë hormonesh, disa krejtësisht të reja, e disa të tjera
organizmi i prodhon edhe jashtë shtatzënisë.
Është me rëndësi funksioni imunologjik i placentës, më saktë ndryshimet e gjendjes
imunologjike të shtatzënisë dhe krijimi i barrierës imunologjike ndërmjet nënës dhe frytit, që
mundëson që fetusi të zhvillohet si elotransplantat. Të gjitha funksionet i kryejnë:


Qelizat epiteliale të vileve koriale,



Qelizat e citrotrofoblastit, dhe



Sinciciotrofoblasti3.

Po qelizat e njëjta e kryejnë funksionin e difuzionit të rëndomtë, lehtësimin e difuzionit,
transportit aktiv, prodhojnë një varg hormonesh dhe proteinash specifike të shtatzënisë si dhe
të hormoneve të tjera.
3.1.1 Funksioni hormonal i placentës
Proceset endokrine në shtatzëni janë procese unike në fiziologjinë e organizmit të njeriut.
Placenta si organ i veçantë endokrin krijon hormone specifike për shtatzëninë:


Gonadotropin korionik (HCG)



Laktogjen placental human (HPL)



Hormone steroide gjinore dhe mineralokrotikoide,



Renin, angiotenzionogjen,



Angiotenzin II,



Kortikotropin (ACTH),



Gonadoliberin (GnRH),



Samostatin, inhibin, relaksin dhe një varg proteinash specifike për shtatzëni.
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Përcaktimi i hormoneve në qarkullimin e nënës mundëson vlerësimin e gjendjes së fetusit
dhe funksionimit të placentës, sepse pararendësit hormonalë krijohen në fetus, ndërsa
metabolizohen në placentë.
Hormonet specifike të shtatzënisë shfrytëzohen për konfirmim laboratorik të shtatzënisë.
Faktorët e hershëm të shtatzënisë, EPF (early pregnancy factor) dhe faktori që stimulon
trombocitet, PAF (platelet activating factor), me siguri janë treguesit e pare të shtatzënisë.
Mund të përcaktohen në gjakun e nënës para implantimit të blastocistës. Për nga ndërtimi
kimik, EPF është peptid, ndërsa PAF është lipid i thjeshtë. Të dy veprojnë fuqishëm si
imunosupresivë. Nuk përdoren si teste rutinë për konfirmimin e shtatzënisë për shkak të
ndërlikueshmërisë së përcaktimit në gjak.

Gonadropini korionik human
Gonadropini korionik, HCG është zbuluar nga Ascheim dhe Zondek në vitin 19273. HCG
ka veprim biologjik të ngjashëm me LH, të dyja veprojnë ndaj indeve të njëjta, me kohë të
ndryshme gjysmë-zbërthimi në plazmë: për HCG është 24 orë, ndërsa për LH është vetëm 2
orë. Konfirmimi i HCG në urinë apo serum të gruas në moshën reproduktive është indikacion
i shtatzënisë.
Për nga përbërja kimike është hormon glikoproteinik, të madhësisë molekulare prej rreth
50.000 daltonësh. Pjesëmarrja e karbohidrateve në molekulën e HCF është më e larta nga të
gjitha glikoproteinet e njohura dhe përbën 30%3. Karbohidratet e mbrojnë molekulën e HCG
nga shpërbërja enzimike në qarkullim, kështu që koha e gjysmë-zbërthimit të HCG është më e
gjatë se e LH. Molekula e HCG përbëhet nga alfa-zinxhirët dhe beta-zinxhirët, mes vete të
lidhur me lidhje jo-kovalente, me ura disulfide. Alfa dhe beta-zinxhirët e HCG krijohen në
sinciciotrofoblast.
Me metoda specifike imunokimike për përcaktimin e HCG në plazmë ose serum mund të
dëshmohet prezenca qysh në fillim të implantimit. Pas implantimit, HCG futet në qarkullimin
e nënës. Në shtatzëninë normale, HCG mund të konfirmohet në serum më së shpeshti
ndërmjet ditëve 8-të dhe 10-të pas ovulacionit8.
Nëse metoda është spcifike, që do të thotë se antitrupi e njeh ekskluzivisht HCG-në, HCG
është tregues i parë, i konfirmuar i shtatzënisë. Gjetja negative sigurisht përjashton prezencën
e trofoblastit. HCG mund të konfirmohet në serumin e nënës tek madhësia e blastulës me
diametër 1 mm. Niveli i HCG në serum rritet duke u dyfishuar nga vlera paraprake çdo 1,5-
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2,5 ditë. Në javën e 9-të të shtatzënisë krijohet më së shumti HCG. Më pastaj, vlerat e serumit
bien dhe deri në fund të shtatzënisë janë në nivelin prej 10% të përqendrimeve kulmore.
Eliminimi metabolik dhe renal i HCG nga qarkullimi kap vlerën 2-6 mL të plazmës në
minutë. HCG nga serumi zhduket 2 javë pas lindjes. HCG ka veprim luteotropik në
shtatzëninë e hershme. HCG ekzogjene mund ta zgjasë fazën luteinike të ciklit menstruar
duke nxitur krijimin e progesteronit në trupin e verdhë. Gjashtë deri tetë javët e para të
shtatzënisë, HCG nga placenta e përkrah dhe stimulon trupin e verdhë në prodhimin e
progesteronit. Me veprim imunosupresiv mundëson implantimin, duke mos lejuar që embrioni
si alotransplantat të refuzohet nga trupi i nënës. Në shtatzëninë e vonshme HCG nxit
steroidogjenezën

në

placentë

dhe

rregullon

krijimin

e

hormonit

androgjen

dehidroepiandrosteron (DHEA) dhe sulfatit të tij (DHEAS) në koren e gjëndrave mbiveshkore
të fetusit8. Kështu nxit lëshimin e testisëve në skrotum.

Fig. 9: Placenta si organ endokrin.
a) Placenta, b) Gjëndra mbiveshkore fetale, c) vezoret - trupi i verdhë

Laktogjeni placental human
Ky hormon krijohet në qelizat e trofoblastit sincicik. Për nga ndërtimi është protein me
zinxhir të thjeshtë prej rreth 190 aminoacideve në përbërje të të cilit gjendjen edhe dy lidhje
sulfide8. Në serumin e nënës, HPL mund të zbulohet për herë të parë në javën e 5-të të
shtatzënisë. Deri në javët 34-36 të shtatzënisë, përqendrimi i tij rritet dhe atëherë arrin vlerat
më të larta. Sasia e HPL të sekretuar në gjakun e nënës është proporcionale me masën e
placentës. Kah fundi i shtatzënisë, placenta krijon 1 g HTP në ditë, sasinë më të madhe nga të
gjitha hormonet. Koha e gjysmë-zbërthimit në plazmën e nënës për HPL është 10 deri 30
minuta. Prodhimi i ulur nga placenta shpejt reflektohet në përqendrimin në serumin e nënës.
Në serumin e fetusit dhe urinën e nënës HPL është shumë e ultë. Sinteza e HPL në placentë
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është tregues i funksionit të placentës, dhe me këtë në mënyrë indirekte edhe të gjendjes së
frytit.
Ky hormon stimulon lipolizën dhe rritjen e aminoacineve qarkulluese të lira që mundëson
burim të energjisë për metabolizmin e nënëns dhe ushqimin e fetusit si dhe veprim të kundërt
me atë të insulinës, që shkakton rritje të nivelit të insulinës së nënës.

Inhibina dhe prolaktina
Janë hormone proteinike të trupit të verdhë së krijohen nga placenta. Gjatë shtatzënisë,
inhibina krijohet në qelizat e trofoblastit sincicin. Parandalon tajimin e FSH, krahas
hormoneve gjinore, dhe kështu rritjen e folikulave në vezore dhe ovulacionin gjatë
shtatzënisë. Relaksina gjatë shtatzënisë krijohet në trupin e verdhë, e më pastaj në placentë.
Sekrecioni nxit HCG-në, ndërsa për herë të parë mund të konfirmohet 14 ditë pas mbarësimit.
Vepron drejtpërsëdrejti në zbutjen e qafës së mitrës, sjell deri te relaksimi i ligamenteve të
pelvikut dhe rregullon kontraktilitetin e mitrës.

PAPP-A
Protein specifik për shtatzëninë me origjinë nga trofoblasti dhe në tërësi sekretohet në
qarkullimin e nënës. Së pari është izoluar nga serumi i shtatzënave, ku përqendrimi i tij rritet
gradualisht deri në lindje. Në tremestrin e parë të shtatzënisë (ndërsa javëve 11-të dhe 14-të të
shtatzënisë) në serum është një ndër markerët e aneuplodisë fetale. Në kombinim me β-HCG
të lirë dhe vlerat e traslucences nukale të palës së qafës të llogaritur me anë të vizitës
ekografike, shërben në përzgjedhjen e grave me kromozomopati.

Progesteroni dhe estrogjeni
Deri në javën e 8-të të shtatzënisë, progesteroni krijohet në trupin e verdhë, e më pas fillon
sinteza e tij në placentë, dhe para fundit të shtatzënisë tajohen rreth 500 mg progesteron në
ditë.
Sasi të mëdha të hormoneve estrogjene krijohen në njësinë fetoplacentale. Veprimi i tyre
është i domosdoshëm për mirëmbajtjen e shtatzënisë. Nxisin rritjen e mitrës dhe gjëndrave të
qumështit. Veçanti e steroidogjenezës në njësinë fetoplacentale është fakti se placenta nuk
përmban enzime që mund të krijojnë hormone steroide nga kolesteroli, por mundet vetëm ato
androgjene të tajuara nga gjëndra mbiveshkore fetale e maternale t’i shndërrojë në hormone
estrogjene8.
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3.1.2 Funksioni nutritiv i placentës

hemokorionike gjendet në sipërfaqen e vileve placentare, ka strukturë lipide, trashësi prej 20
mikronësh në javën e 16-të dhe vetëm 4-5 mikronë në fund të shtatzënisë3. Ky është kufiri
mes fetusit dhe nënës. Në mënyrë selektive lëshon materie të caktuara, ndërsa për materiet
tjera është i padepërtueshëm. Transferi materno-fetalë kryhet me:


Difuzion të rëndomtë



Difuzion të lehtësuar



Transport aktiv



Ultrafiltrim



Pinocitozë (3).

Difuzioni i rëndomtë shënon kalimin prej vendit me përqendrim më të lartë në atë me
përqendrim më të ultë. Në këtë mënyrë kalojnë të gjitha gazërat, duke përfshirë oksigjenin
dhe dioksidin e karbonit, lipidet, vitaminet e tretshme në yndyrna (vitamina K ka rol të
rëndësishëm në koagulimin e gjakut, dhe i jepet fëmijës menjëherë pas lindjes, për ta
parandaluar gjakderdhjen), kreatinin, urea dhe materie të tjera me peshë të ultë molekulare si
p.sh. barnat.
Glukoza për fetusin është burimi kryesor i energjisë dhe kalon nëpër placentë nëpërmes
difuzionit të lehtësuar, dhe kjo është kalimi nga vendi me përqendrim më të lartë në atë me
përqendrim më të ultë me përdorimin e fosforilizacionit. Fetusi human pothuajse në tërësi
është i varur nga glukoza e nënës që kalon nëpër placentë, dhe pak është i varur nga prodhimi
vetanak i sasive të vogla të glukozës9. Në kushtet fiziologjike, dallimi i përqendrimit të
glukozës së nënës (80-90 mg%) dhe fetusit (60-70 mg%) është rreth 20 mg3.
Transporti/kalimi aktiv është kalim nga vendi me përqendrim më të ultë në atë me
përqendrim më të lartë, me përdorimin e mekanizmit enzimor: me këtë mënyrë kalohen
aminoacidet, vitaminat e tretshme në ujë, metalet e rralla si bakri, hekuri, jodi, zinku.
Aminoacidet me origjinë maternale paraqesin burimin kryesor të azotit për placentën dhe
fetusin9.
Ultrafiltrimi është kalimi në bazë të ndryshimit të presionit nga njëra anë në tjetrën të
membranës: me këtë mënyrë kalon uji dhe me vete bart elektrolitet Na, K, Cl.
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Pinocitoza është metodë e kalimit të proteinave me peshë të lartë molekulare. Albuminat
fare nuk kalojnë, ndërsa globulinat variojnë: imunoglobulina A (IgA) nuk kalon, IgM në sasi
mezi të hetueshme, ndërsa IgG relativisht lehtë. Polipeptidet, përfshirë këtu hormonet
polipeptide (insulin, TSH, ACTH), fare nuk kalojnë nga nëna tek fryti apo anasjelltas.
Për kalimin e gazrave dhe materieve ushqyese nga nëna tek fetusi me rëndësi është vëllimi
i hapësirës interviloze dhe qarkullimi uteroplacental i gjakut; me zvogëlimin e tij zvogëlohet
edhe ofrimi i materieve nga nëna.
3.1.3 Funksioni respirator dhe ekskretor - jashtëqitës i placentës
Oksigjeni kalon në kushtet fiziologjike nga nëna tek fetusi, ndërsa dioksidi i karbonit në
drejtim të kundërt me sistemin e difuzionit të rëndomtë. Kalimi varet nga:


Ndryshimi i përqendrimit respektivisht përqindjes vëllimore (vol.%),



Ndryshimit të shtypjes parciale (pO2) nga njëra dhe tjetra anë e membranës
hemokorionike, dhe



Trashësinë e membranës.

Gruaja gjatë shtatzënisë jeton në nivele pothuajse të pandryshueshme të pO2, pCO2 dhe
statusit acidobazik të gjakut sikur jashtë shtatzënisë, përveç retencionit të lehtë të CO2 që sjell
deri në uljen e pH aktuale në rreth 7,35 - 7,40. pO2 i nënës është 95 mmHg, ndërsa pCO2 34
mmHg3.
Për oksigjenin ekziston gradienti i shtypjes materno-fetale dhe saturimit nga arteria uterine
e nënës, nëpërmes arteries spiralis dhe hapësirës interviloze deri te vena umbilinale. Nga vena
umbilikale, gjaku dhe oksigjeni kalojnë nëpër qarkullimin e gjakut sistemik dhe pulmonal
fetal me ç’rast O2 e përdor dhe është 4 vol.% O2 në arterien umbilikale, që gjatë kthimit në
placentë, ndryshimi është 7 vol%3. Konsumi i përgjithshëm i O2 i mitrës me fetus dhe
miometër është rreth 22 mL në minutë. Nga kjo, 4 mL janë për miometër, 2 mL për placentë
dhe rreth 16 mL për fetusin. Pak para lindjes, fetusi pranon nga sistemi i qarkullimit të gjakut
të nënës rreth 20-30 mL oksigjen në minutë, prandaj është e kuptueshme që edhe ndërprerja
afatshkurtër e furnizimit me oksigjen mund të jetë fatale për fetusin10.
Dioksidi i karbonit (CO2) është në raport me jetën postnatale në përqendrim më të lartë. pH
aktuale e gjakut fetal në shtatzëni është rreth 7.35, gjatë lindjes ulet fiziologjikisht, pH
normale në arterien umbilicalis është mbi 7.25, e nga 7.25 vlerat janë normale.
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Roli ekskretor - jashtëqitës mundëson kalimin e produkteve përfundimtare të metabolizmit
(acidi i ureik, bilirubina, urea, etj) në kahje të kundërt, nga sistemi i qarkullimit të gjakut të
fetusit në sistemin e qarkullimit të gjakut të nënës. Produktet e jashtëqitjes të metabolizmit
nga organizmi i nënës sekretohen bashkë dhe në të njëjtën mënyrë sikur produktet

e

jashtëqitjes në organizmin e nënës10.
3.1.4 Funksionit imunologjik dhe mbrojtës i placentës
Fetusi që zhvillohet nga qeliza vezë e mbarësuar është transplantat alogjenik sepse
përmban antigjene që ka trashëguar nga i ati, e të cilët janë të panjohura për sistemin
imunologjik të nënës. Fetusi nuk i nënshtrohet reaksionit të refuzimit sepse në qelizat e
sincicio - trofoblastit dhe citotrofoblastit mononuklear që vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me
gjakun e nënës, respektivisht me deciduan, dhe kështu edhe me qelizat imunokompetente të
nënës, nuk ka ekspresion të antigjeneve të klasës I, as të antigjeneve të klasës II të kompleksit
kryesor të gjeneve të tolerancës indore11.
Në tremestrin e pare të shtatzënisë, qelizat e citotrofoblastit ekstraviloz shprehin në
sipërfaqen e vet antigjene joklasike të klasës I (antigjenet HLA-G dhe HLA-E), si edhe
molekula klasike HLA-C, që tregojnë polimorfizëm të kufizuar11.
Në sipërfaqen e qelizave të sincicio-trofoblastit, antigjenet e kompleksit kryesor të
tolerances indore nuk janë të përfaqësuara, kështu që qelizat trofoblaste të vileve përbëjnë
shtresën e pandërprerë HLA-negative të qelizave fetale që i ndan qelizat imunokompetente të
nënës nga qelizat fetale HLA-pozitive.
Roli mbrojtës i placentës është i rëndësishëm sepse ndalon kalimin e shumicës së
mikroorganizmave nga sistemi i qarkullimit të gjakut të nënës në sistemin e qarkullimit të
gjakut të fëmijës10. Megjithatë, ka disa mikroorganizma që mund ta tejkalojnë këtë barrierë
dhe shkaktojnë dëmtime të placentës dhe frytit siç janë disa viruse, si p.sh. Rubeola,
Citomegalovirus, Epstein-Barr, ose toksoplazma.
3.1.5 Funksioni hemostatik i placentës
Hemostaza gjatë shtatzënisë është e përshpejtuar dhe e lehtësuar falë rritjes së përqendrimit
të disa faktorëve të koagulimit (faktorët VII, VIII, X dhe XII) dhe ngadalësimit të aktivitetit
fibrinolitik të plazmës3. Për shkak të prezencës së dy inhibitorëve të fibrinolizës, inhibitorëve
të aktivatorit të plazminogjenit (PAI):


Endoteliale (PAI1) dhe
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Placentale (PAI2),

gjatë shtatzënisë vie deri te ulja e aktivitetit fibrinolitik. Aktivatorët e plazminogjeneve
janë serin-proteaza të cilat plazminogjeni inaktiv i shndërron në plazmin aktiv, e ky e zbërthen
fibrinën dhe fibrinogjenin në produkte të zbërthyera (FDO).

Janë dy tipe të aktivatorëve plazminogjeneve:


Indore



Tipi urikinaz

dhe i inhibojnë inhibitorët endoteliale dhe placentale3. Gjatë shtatzënisë fibrinoliza
vazhdimisht ngadalësohet, ndërsa menjëherë pas shkolitjes së placentës shpejt kthehet në
vlerat e para shtatzënisë.
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4 KONKLUZION
Në mënyrë që placenta ta kryejë funksionin e vet gjatë shtatzënisë, parakusht është rritja
dhe zhvillimi i saj normal. Pjesa më e madhe e placentës ka origjinë nga qeliza vezë e
mbarësuar. Njësinë themelore funksionale e përbëjnë vilat korionike, daljet në formë gishtore
të korionit. Sipërfaqja e vilës është e mbuluar me qeliza që puthiten apo një shtresë e
diskontinuar e qelizave të citotrofoblastit, apo drejtëpërsëdrejti në membranën bazale.
Membrana bazale është në kontakt të drejtpërdrejtë me pjesë qendrore të vilës korionike që e
plotësojnë qelizat me origjinë mezehimale dhe enët fetale kapilare të gjakut me qeliza
endoteliale.
Qelizat e sinciciotrofoblastit dhe citotrofoblastit janë qeliza specifike të placentës dhe
emërtohen me emërtimin e përbashkët trofoblast. Detyrë e saj themelore është sigurimi i
kontaktit të drejtpërdrejtë të sistemit të qarkullimit të gjakut të nënës dhe të frytit.
Placenta përbëhet nga pjesa maternale dhe ajo fetale. Me avancimin e shtatzënisë, vjen deri
te rritja e saj. Kah fundi i shtatzënisë është rreth 400-600 gr., ka formë ovale apo të
rrumbullakët, me trashësi prej 3 cm.
Gjatë shtatzënisë, placenta me funksionet e veta nutritive, respiratore, imunologjike,
hormonale, jashtëqitëse, hemostatike dhe mbrojtëse i siguron fetusit rritje dhe zhvillim
normal. Është me rëndësi të theksohet se për të gjitha funksionet e sipërpërmendura është e
rëndësishme membrana uteroplacentale.
Pas përfundimit të periudhës së ekspulsionit – lindjes së fëmijës, përfundon edhe funksioni
i placentës, dhe pason periudha e tretë e lindjes – lindja e placentës dhe mbeshtejellseve të
frytit.
Në këtë punim është paraqitur ndërtimi i placentës, funksioni i saj gjatë periudhës së
shtatzënisë dhe periudha e tretë e lindjes – shkolitja e placentës dhe lindja e saj.
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