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Abstrakt
Hyrje: Sistemi i organeve gjenitale femrore (organa genitalia feminina) ka për detyrë
prodhimin e qelizave për riprodhim gjegjësisht qelizave vezë, të mundësojë fekondimin
e qelizës vezë, rritjen dhe zhvillimin e fetusit deri në lindje.
Qëllimi i punimit: është të paraqesim të dhënat mbi patofiziologjinë, shkaqet, pasojat,
mundësit e diagnostikimit të hershëm dhe mjekimin e shtatzënisë ektopike, duke bërë
rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjithshme: Shtatzënia ektopike ndodh kur blastocista implantohet
jashtë mitrës. Shprehja “shtatzëni jashtë mitrës” ose “shtatzëni ekstrauterine”, jo
gjithnjë është e saktë. Shtatzënia në pjesën intersticale të tuba uterina, në këndin ose
bririn atretik të mitrës apo në qafën e mitrës, nuk është shtatzëni jashtë mitrës sepse janë
pjesë të mitrës. Për këtë shkak shprehja “shtatzëni ektopike” është më adekuate sepse i
përfshin të gjitha lokalizimet. Paraqitja e shtatzënisë ektopike më së shpeshti shprehet
ndaj numrit të përgjithshëm të lindjeve, dhe është e ndryshme në vende të ndryshme,
dhe lëkundet nga 100 deri në 200 lindje shfaqet një shtatzëni ektopike. Kohëve të fundit
kudo në botë ka një rritje të shfaqjes së shtatzënive ektopike, por për fat të mirë ka një
zvogëlim të përfundimit letal. Shtatzënia ektopike mund të shfaqet në cilëndo kohë të
moshës reproduktive të femrës, por më së shpeshti haset në mes të moshës 31 - 40
vjeçe. Grupet më të rrezikuara janë gratë të cilat kanë pasur shtatzëni ektopike, ato të
cilat janë mjekuar nga inflamacione të organeve të komblikut të vogël, ato të cilat kanë
pasur ndërhyrje operative në adnekse si dhe ato të cilat përdorin mjet kontraceptiv
(IUD). Diagnostikimi i hershëm dhe i besueshëm i shtatzënisë ektopike, është një sfidë
profesionale për secilin profesionist. Nga qëndrimi fillestar mungesë e shtatzënisë në
hapësirën e mitrës si shenjë ekografik i shtatzënisë ektopike, deri në vizualizimin e
ndryshimeve karakteristike ekografike për shtatzëni ektopike. Shtatzënia ektopike ende
edhe sot është diagnoza me më shumë gabime diagnostikuese. Me simptomatologjinë e
shumëllojshme, ajo imiton shumë çrregullime dhe abnormalitete. Nëse bazohemi vetëm
në të dhëna anamnestike për vënien e diagnozës së shtatzënisë ektopike, saktësia
diagnostikuese lëkundet në rreth 50% të rasteve, dhe në momentin kur mendojmë se
është lehtë të diagnostikohet, ajo me mënyrën dhe formën e paraqitjes i befason edhe
mjekët me shumë përvojë. Me aplikimin e diagnostikës ekografike në përgjithësi dhe
ekografisë transvagjinale në veçanti, së bashku me Color Doppler, fitohet në kualitet,
shpejtësi dhe siguri diagnostikuese, ndërsa shënjuesit biokimik – vlerat e Beta HCG-së,
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na ndihmojnë pos në diagnostikim edhe në trajtimin e shtatzënisë ektopike në mënyrë
ekspektative dhe konzervative. Të gjitha metodat për diagnostikimin e shtatzënisë
ektopike ndahen në: metoda jonvazive dhe invazive. Në grupin e parë bënë pjesë edhe
diagnostika ekografike e cila aplikohet në dy mënyra: transabdominale dhe
transvagjinale. Ndihma e diagnostikës ekografike në diagnostikimin e shtatzënisë
ektopike fillimisht mbështetet në diagnostikimin ose përjashtimin e shtatzënisë
intrauterine. Ndryshimet sonografike që flasin për shtatzëni intrauterine mbështetën në
karakteristikat sonografike të qeskës gestative dhe pranisë së frytit në hapësirën e mitrës
eventualisht me vizualizim të pulsimeve kardiake. Kriteret sonografike të shtatzënisë
ektopike mundemi t’i klasifikojmë në shenja sonografike në mitër dhe në adnekse.
Çdonjëri prej tyre mund të ketë rëndësi sugjestive dhe diagnostike. Vetëm me vizitë
ekografike transabdominale, shtatzënia ektopike diagnostikohet në rreth 43% të rasteve,
ndërsa ndjeshmëria diagnostikuese me këtë metodë diagnostike është e ulët në rreth
25%. Ekografia transvagjinale, krahasuar me atë transabdominale ofron të dhëna më të
qarta. Pos karakteristikave të përshkruara sonografike, Color Doppler sonografia
karakterizohet me fluks me shpejtësi të madhe dhe indeks të ulët të rezistencës më pak
se 0.45.
Përfundim: Diagnostikimi i hershëm - me kohë i shtatzënisë ektopike, mundëson
menaxhim dhe trajtim adekuat, dhe në këtë mënyrë parandalon zhvillimin e gjendjeve të
rënda shëndetësore të formës së urgjencave të abdomenit akut duke e rrezikuar jetën e
pacientes si dhe duke e ruajtur edhe fertilitetin – plleshmërinë e pacientes.
Fjalët kyç: shtatzënia ektopike, diagnostikimi, trajtim-mjekimi.
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Abstract
Introduction: The female genital system (organa genitalia feminina) is responsible for
production of reproductive cells i.e. egg cells, fertilization of egg cell, growth and
development of the fetus until its birth.
The purpose of this paper: is to present data on pathophysiology, causes,
consequences, possibilies of early diagnostication and treatment of ectopic pregnancies,
by reviewing the literature.
General information: Ectopic pregnancy occurs when blastocyst gets implanted
outside uterus. The term “out-womb pregnancy” or “extrauterine pregnancy”, not
always is correct. Pregnancy in interstitial part of uterine tubes, atretic uterine horn or in
cervix, is not extrauterine pregnancy because these are parts of the uterus. Thus, the
term “ectopic pregnancy” is more appropriate because it includes all locations. The
occurrence of ectopic pregnancy is expressed relative to the total number of births, edhe
it varies depending on country, having one ectopic pregnancy in 100 to 200 births.
During recent years, there is an increase in occurrence of ectopic pregnancy on global
level, but fortunately there are less cases with lethal consequences. Ectopic pregnancy
may occur in any time within reproductive age, but most frequently between age 31 and
40. The high-risk groups include women that have had ectopic pregnancy previously,
those that have been treated of inflamations of small pelvic organs, those who have
undergone surgical interventions in adnexes and those that have used intrauterine
devices (IUD). Early and reliable diagnostication of ectopic pregnancy is a professional
challenge for every professional, from the initial stance – absence of pregnancy in
uterine cavity as an ultrasound sign of ectopic pregnancy, to the visualization of
characteristic ultrasonographic changes for ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is the
diagnosis with the most diagnostic errors up to date. With diverse symptomatology, it
mimics many disorders and abnormalities. If we are based only on anamnestic data for
diagnosting the ectopic pregnancy, diagnostic accuracy varies in about 50% of cases,
and when we might think it’s easy to diagnose, it suprises even most experienced
physicians with its way and form of appearance. By applying ultrasound diagnistics in
general, and transvaginal ultrasound in particular, together with Color Doppler, we gain
diagnostic quality, speed and reliability, while biochemical markers – values of Beta
HCG help us, besides diagnotication, in treatment of ectopic pregnancies in expective
and conservative manner.
7

Methods for diagnosting the ectopic pregnancy are divided into: invasive and noninvasive methods. In the first group is included diagnostic ultrasound also, which is
applied in two ways: transabdominal and transvaginal. The help of diagnostic
ultrasound in diagnosting the ectopic pregnancy initially is relied on diagnosting or
excluding intrauterine pregnancy. Sonographic changes that indicate intrauterine
pregnancy are based on sonographic features of gestative sac and the presence of fetus
in uterine cavity, possibly with the visualization of cardiac activity. Sonographic criteris
of ectopic pregnancy may be classified in sonographic signs in uterus and in adnexes.
Each of them may have suggestive and diagnostic significance. By transabdominal
ultrasound examination only, ectopic pregnancy is diagnosed in 43% of cases, while
diagnostic sensitivity with this diagnostic method is low, about 25%. Transvaginal
ultrasound, compared to transabdominal ultrasound, offers more accurate data. Besides
described sonographic features, Color Dopplet sonography is characterized with a flux
of higher velocity dhe lowe resistance index, less than 0.45.
Conclusion: The early diagnostication, in time, of ectopic pregnancy, enables
appropriate management and treatment, thus preventing the development of several
medical conditions in form of acute abdomen emergencies that threaten the life of
patient and preserving fertility of the patient.
Keywords: ectopic pregnancy, diagnostication, treatment.
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1 Hyrje

Sistemi i organeve gjenitale femërore (organa genitalia feminina) ka për detyrë
prodhimin e qelizave për riprodhim gjegjësisht qelizave vezë, të mundësojë fekondimin
e qelizës vezë, rritjen dhe zhvillimin e fetusit deri në lindje. Organet gjenitale të femrës,
për nga prejardhja embrionale, vendosja topografike dhe funksionale, ndahen në organe
gjenitale të brendshme dhe të jashtme1.

1.1 Organet e jashtme gjenitale të femrës
Organet e jashtme gjenitale të femrës (organa genitalia feminina externa) (Fig. 1)
janë vulva dhe gjinjtë–mammae. Vulva ose pudendum femininum është organ i jashtëm
gjenital që për nga vendosja topografike ndodhet në regjionin gjenital (regio genitalis).
Kjo është shprehje e përbashkët për të gjitha organet e jashtme gjenitale. Në organet e
jashtme gjenitale bëjnë pjesë:
Mbivetja (mons Pubis s. Veneris) (Fig. 1), është në formë të një trekëndëshi e
ndërtuar nga indi dhjamor nënlëkuror (paniculus adiposus), i cili te gratë arrijnë trashësi
deri në rreth 20-30 mm, dhe e mbuluar nga lëkura, e cila pas pubertetit mbulohet me
qime (crines).
Buzët e mëdha gjenitale (labia maiora pudendi) (Fig. 1), janë dy palosje gjatësore
të lëkurës me madhësi-gjatësi mesatare rreth 70-90 mm, dhe gjerësi rreth 20-30 mm që
rrethojnë anash hyrjen e vagjinës, të pasura me ind dhjamor dhe nga jashtë të mbuluara
me qime. Këto palosje nga ana e përparme-anteriore takohen me njëra-tjetrën dhe
formojnë përngjitjen-komisurën e përparme-anteriore dhe nga prapa takohen në
perineum dhe formojnë përngjitjen-komisurën e sprasme-posteriore. Buzët e mëdha
gjenitale në 1/3 e poshtme përmbajnë gjëndrat e Bartholinit. Në buzët e mëdha gjenitale
ka shumë gjëndra djerse dhe dhjami. Hapësira në mes të dy buzëve quhet rima pudendi.
Ndërmjet përngjitjes-komisurës së sprasme-posteriore dhe anusit ndodhet perineumi.
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Fig. 1: Organet e jashtme gjenitale të femrës

Buzët e vogla gjenitale (labia minora pudendi) (Fig. 1), janë po ashtu dy palosje
gjatësore të lëkurës që janë të vendosura në anën e brendshme dhe nën buzët e mëdha
gjenitale. Kanë gjatësi rreth 30-35 mm dhe gjerësi rreth 10-15mm. Për t`i vënë në dukje
duhen larguar buzët e mëdha gjenitale. Nga para këto ndahen në dy degëzime dhe e
mbajnë klitorin (praeputium clitoridis dhe frenulum clitoridis), ndërsa nga pas shkojnë
dhe shkrihen në 1/3 e poshtme të buzëve të mëdha gjenitale. Si në buzët e mëdha, ashtu
edhe buzët e vogla gjenitale kalojnë mjaft fije nervore dhe enë gjaku.
Kathici (clitoris) (Fig. 1), ndodhet para dhe përfaqëson organin mashkullor rudimentar (penis). Është i ndërtuar nga dy trupa kavernozë (corpora cavernosa clitoridis)
që zmadhohen kur mbushen me gjak.
Hyrja për në vagjinë ose pragu i vagjinës (vestibulum vaginae) (Fig. 1), është
hapësirë që kufizohet nga: klitori, komisura e pasme, faqet e brendshme të buzëve të
vogla dhe himeni-cipa e virgjërisë ose mbeturinat e tij. Në vestibulum, 1-2 cm nën
klitor, ndodhet hapja-hyrja e jashtme e uretrës (osthium urethrae externum) dhe kanalet
e gjëndrave të Bartholinit.
Uretra (urethra feminae) është një kanal, i cili e lidh fshikën e urinës me hapjendaljen e jashtme të uretrës (orifitium externum urethrae). Ka një gjatësi rreth 3-4 cm,
për çka duhet pasur kujdes gjatë zbrazjes së fshikës së urinës nëpërmjet kateterizimit.
Uretra fillon nga fshika e urinës, është e drejtë dhe përfundon me daljen-hapjen e
jashtme të uretrës (orifitium externum urethrae), (Fig. 1) që ndodhet jashtë në vulvë.
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Gjëndrat e Skenës (ductuli Scene), kanalet e gjëndrave të Skenës, janë dy daljeçelje të dy gjëndrave të vogla, të cilat ndodhen për rreth uretrës nga afër dhe jashtë saj.
Këto gjëndra me sekretin e tyre nëpërmes kanaleve të veta njomin pragun e vagjinës.
Cipa e virgjërisë (hymen) (Fig. 1) është një membranë e hollë e përbërë nga indi
lidhor dhe enë gjaku, që e mbyll hyrjen për në vagjinë (te vajzat) para çvirgjërimit
(deflorimit). Kjo cipë formon kufirin ndërmjet organeve gjinore të jashtme dhe të
brendshme. Për nga ndërtimi (Fig. 2), himeni ka disa forma: gjysmëhëne (semilunare),
unazore (anulare), në formë shoshe, etj. Pas marrëdhënieve të para seksuale (coitarche)
himeni çahet (deflorohet) dhe me këtë rast mbesin mbeturinat e tij që quhen carunculae
hymenales, ndërsa pas lindjes - carunculae myrtiformes. Në raste shumë të rralla himeni
nuk ka vrimë dhe quhet hymen imperforatus, gjegjësisht atresio hymenalis. Në këtë rast
gjaku menstrual nuk mund të kalojë në vagjinë dhe të largohet, por fillimisht
grumbullohet në vagjinë (haematocolpos). Nëse nuk diagnostikohet me kohë kjo
anomali, me gjak menstrual mbushet edhe mitra (haematometra), e më vonë edhe tubat
uterine (haematosalpinx) dhe në fund gjaku menstrual nëpër tubat uterine kthehet në
hapësirën abdominale.

Fig. 2: Format e himenit: a) Hymen anularis, b) Hymen septatus, c) Hymen cribriformis, d) Hymen imperforatus
(atresio hymenalis) me pasojat shoqëruese

Gjëndrat e Bartholinit (glandulae Bartholini) (Fig. 2), quhen edhe gjëndrat e
mëdha vestibulare. Në të vërtetë janë dy gjëndra të vogla, të rrumbullakëta
tuboalveolare. Janë të vendosura në 1/3 e poshtme të buzëve të mëdha dhe kanalin e vet
e hapin para himenit në anën e brendshme të buzëve të vogla. Me sekretin e vet lagin
vulvën dhe hyrjen për në vagjinë. Kur këto gjëndra infektohen, ato zmadhohen, skuqen,
kanali i tyre mbyllet e mbushet me qelb (Bartholinitis) dhe kjo gjendje shoqërohet me
dhembje dhe temperaturë.
Perineumi (perineum), (Fig.

1) quhet vendi në mes të dy tuber ossis ischi,

përkatësisht nga komisura-përngjitja e prapme e vagjinës dhe muri i pasmë i saj e deri
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në anus. Perineumi është i ndërtuar nga indi lidhor, muskulor dhe dhjamor, që është i
mbuluar me lëkurë. Ka një lartësi-trashësi afër 3-4 cm2.
Gjiri (mammae) (Fig. 3) është organ çift i vendosur në zonën e gjoksit (regio mammaria) në pjesën e përparme të kafazit të kraharorit (regio antethoracalis). Gjiri është i
ndërtuar nga parenkima gjëndërore-gjëndrat e qumështit (glanduale mammariae) dhe
indit lidhor ose stroma. Në sipërfaqe të tij ndodhet areola mammae, e pigmentuar, ku
gjenden kanalet e zbrazjes së qumështit. Në thith (mamilla) çelen 15 deri në 20 vrima të
qumështit (ductus lactiferi).

Fig. 3: Gjiri

1.2 Organet e brendshme gjenitale të femrës
Në organet të brendshme gjenitale të femrës (organa genitalia feminina interna)
bëjnë pjesë: vagjina (colpes), mitra (uterus) tubat e mitrës-vezpërçuesit (tubae uterinaesalpinges) dhe vezoret (ovarii) Janë të vendosura në komblikun e vogël (pelvis minor)
në hapësirën peritoneale (cavum peritonaei). Zhvillohen nga kanalet e Muller-it dhe
kanë zanafillë mezodermale.
1.2.1

Vagjina (colpes, vaginae, cunnus)

Është një kanal muskulo-membranor i gjatë afër 11 cm, që fillon nga himeni - cipa e
virgjërisë dhe mbaron duke u fiksuar në qafën e mitrës. I lidh organet e jashtme dhe të
brendshme gjenitale të femrës. Në vendin ku fiksohet për qafën e mitrës formohen katër
thellime - kube ose fornikse (fornices vaginae).
Dy nga këto thellime janë laterale, djathtas dhe majtas, fornixes lateralis dextra et
sinistra, një i sipërm - fornix anterior dhe një i poshtëm - fornix posterior.
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Ky i fundit është më i thellë dhe aty grumbullohet sperma pas marrëdhënieve
seksuale receptaculum seminis.

Fig. 4: Organet e brendshme gjenitale të femrës

Ndërtimi anatomik i vagjinës: muri i vagjinës është i ndërtuar nga tri shtresa:
•

shtresa mukoze, është shtresa e brendshme e vagjinës, e ndërtuar me epitel
shumë shtresor të sheshtë. Trashësia e epitelit varet nga ndryshimet hormonale. Para pubertetit dhe në moshat e thyera (menopauzë) ky epitel është i
hollë dhe i ndjeshëm. Mukoza e vagjinës nuk ka gjëndra dhe paraqitet me
palosje tërthore (columnae rugarum). Këto palosje luajnë rol në elasticitetin
dhe zgjerimin e vagjinës.

•

shtresa e mesme muskulore. është e ndërtuar nga dy shtresa të holla, me fije
muskulore të vendosura në formë rrethi. Nga ana e jashtme janë të vendosura
disa fije gjatësore. Gjatë aktit të lindjes këta muskuj e shtojnë elasticitetin e
vagjinës.

•

shtresa e jashtme ose konjuktivale, është e ndërtuar me ind lidhor të pasuruar
me enë gjaku, degë e arteries uterina dhe arteries vesicalis.

Funksioni i vagjinës, - është organ i kopulimit dhe rrugë që i lidh organet e
brendshme dhe të jashtme gjenitale nëpër të cilën edhe kryhet lindja normale.
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Fig. 5: Organet e brendshme gjenitale të femrës. 1. Vagjina (colpes, vaginae), 2. Mitra (uterus),
3. Tubat e mitrës (tuba uterinae), 4. Vezoret (ovaria)

1.2.2

Mitra (uterus)

Është një organ i fortë muskulo-zgavror, në formë dardhe i vendosur në mes të
komblikut-legenit të vogël, midis fshikës urinare dhe rektumit (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6).
Përmasat e mitrës te femrat e rritura, që nuk kanë lindur përafërsisht janë: gjatësia 6-7
cm, gjerësia në pjesën fundike 3-4 cm, trashësia 1-2 cm dhe peshon rreth 50 gr. Tek
gratë, të cilat kanë lindur, përmasat e mitrës janë: gjatësia 7-8 cm, gjerësia në pjesën
fundike 4-5 cm dhe trashësia e murit të mitrës: 2-3 cm, ndërsa pesha rreth 50-100 gr.
Këto përmasa ndryshojnë gjatë shtatzënisë. Zgavra-hapësira e mitrës (Fig. 6) ka trajtën
e një trekëndëshi me kulm nga poshtë. Këndi i poshtëm i këtij trekëndëshi të zgavrës së
mitrës përkon me vrimën e brendshme të qafës së mitrës, kurse dy të sipërmet përkojnë
me hapjet e dy tubave në mitër.
Në mitër dallojmë këto pjesë: qafa e mitrës (cervix uteri), ngushtica (isthmus uteri),
trupi (corpus uteri) dhe pjesa e lartë ose fundusi i mitrës (fundus uteri) (Fig. 6).
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Fig. 6: Pjesët e mitrës

a) Qafa e mitrës - cervix uteri, ndodhet në pjesën e poshtme të mitrës dhe është
pjesa më e ulët dhe më e ngushtë e mitrës, që ka formë cilindrike me gjatësi rreth 2-3
cm. Në qafën e mitrës dallohen këto pjesë: pjesa e qafës së mitrës, e cila del në vagjinë
(pars vaginalis), pjesa e ndërmjetme (pars intermedia) dhe pjesa mbi vagjinë (pars
supra vaginalis). Nga pjesa vagjinale e qafës së mitrës fillon kanali cervikal, i cili e lidh
hapësirën e mitrës me vagjinën.
b) Trupi i mitrës - corpus uteri, ka formë trekëndëshi me bazë të kthyer nga lart. Dy
këndet anësore-laterale të këtij trekëndëshi i përgjigjen dy orificiumeve të tubave
uterine, ndërsa këndi i poshtëm i përgjigjet orificiumit të brendshëm të kanalit cervikal.
Trupi i mitrës përbën 2/3 e gjithë mitrës. Në trupin e mitrës ndodhet zgavra ose hapësira
e mitrës. Muret e mitrës janë të ndërtuara nga tri shtresa. Duke u nisur nga brendajashtë, këto shtresa janë:
Endometri, shtresa e brendshme ose mukoze. Kjo shtresë mbulon të gjithë sipërfaqen e brendshme të mitrës. Është e ndërtuar nga dy nënshtresa: nënshtresa e thellë ose
shtresa bazale, e cila është e vendosur mbi shtresën muskulore dhe kjo nënshtresë nuk
pëson ndryshime ciklike nën veprimin e hormoneve të vezoreve; nënshtresa
sipërfaqësore ose funksionale, është e drejtuar kah hapësira e mitrës. Kjo nënshtresë
pëson ndryshime ciklike gjatë ciklit menstrual nën ndikimin e hormoneve që prodhohen
në vezore dhe për këtë arsye quhet edhe shtresa funksionale e endometrit.
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Fig. 7: Ligamentet e mitrës

Myometri, shtresa e mesme ose muskulore, ka një trashësi rreth 2 cm dhe është e
ndërtuar nga fije muskulore të muskulaturës së lëmuar, që kanë një vendosje
karakteristike, e cila mundëson kontraksionet-tkurrjet e mitrës. Perimetri, shtresa
seroze e trupit të mitrës, që në fakt është peritoneumi visceral, i cili e mbulon mitrën.
Duke mbuluar mitrën, kjo shtresë nga para zbret në mes të mitrës dhe fshikës së urinës
dhe kështu krijon një thëllim ose ekskavacion që quhet: excavatio vesico-uterina. Nga
pas ky mbështjellës lëshohet midis anës së prapme të mitrës dhe rektumit, duke krijuar
në këtë mënyrë edhe një thellim apo hapësirë që quhet: excavatio recto-uterina ose
cavum Douglasi. Hapësira e Douglas-it, në të vërtetë, është pika më e ulët e hapësirës së
barkut-abdomenit. Nga anash mitrës perimetri ose shtresa seroze formon palosje apo
duplikatura, të cilat ngjiten duke formuar ligamentin e gjerë ose ligamentum latum uteri,
në të cilin fiksohen tubat uterine dhe vezoret.
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Fig. 8: Arkitektura e fijeve muskulare të myometrit

Funksioni i mitrës. Mitra kryen funksionin menstrual, sekretor dhe gjenerativ.
Nëpër mitër kalojnë spermatozoidet dhe pasi takohen me qelizën vezë bëhet fekondimi.
Veza e fekonduar, kthehet e mbetet në mitër, ku implatohet dhe zhvillohet fryti deri në
lindje.
1.2.3

Tubat e mitrës (tuba uterinae, oviductus, salpinges)

Janë organe çifte në formë tubi, me gjatësi 10-12 cm, që fillojnë nga këndet e mitrës
në pjesën fundore të saj, dhe, duke kaluar nëpërmjet të dy mureve të ligamenteve të
gjerë lateralisht, përfundojnë të lira në formë hinke në hapësirën e abdomenit (Fig. 4,
Fig. 5, Fig. 7, Fig. 9). Gjerësia e tyre nuk është e njëjtë. Ato janë më të ngushta te
këndi i mitrës dhe më të gjera në pjesën e lirë abdominale. Lumeni ose hapësira e
tubave uterine komunikon me hapësirën e mitrës.
Në tubat uterine nga ana anatomike dallojmë tri pjesë (Fig. 9):
•

pjesa që ndodhet në murin e mitrës (pars interstitialis)

•

pjesa e ngushtë (pars isthmica) dhe

•

pjesa e zgjeruar në formë hinke ose (ampulae tubae). Mendohet se në këtë
pjesë bëhet edhe pllenimi-fekondimi, i qelizës vezë.
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Fig. 9: Pjesët e tubave uterine: a) pars interstitialis, b) parts isthmica, c) ampulae tubae, d) fimbriae

Pjesa e lirë e tubave uterine, që ndodhet në hapësirën e abdomenit dhe ka formë
hinke, është e ndërtuar me disa zgjatje në formë thekesh ose fimbrie (fimbriae) e që
mendohet se shërbejnë për kapjen e qelizës vezë (ovum) dhe bartjen e saj nëpër tub.
Muret e tubave uterine janë të ndërtuara nga tri shtresa: shtresa e brendshme ose
mukoze, shtresa e mesme ose muskulore dhe shtresa e jashtme, seroze ose vazhdim i
peritoneumit visceral, i cili i mbështjell tubat uterine.
Funksioni: është organ nëpër të cilin kalojnë spermatozoidet pas marrëdhënieve
seksuale, dhe ku bëhet pllenimi-fekondimi i qelizës vezë në pjesën ampulare të tubit dhe
e bart qelizën–vezë të fekonduar në hapësirën e mitrës nëpërmjet të lëvizjeve
peristaltike dhe qelizave qerpikore-ciliare.
1.2.4

Vezoret (ovaria)

Vezoret (ovarium; greqisht oophoros), janë organe të brendshme gjenitale çifte, që
në të vërtetë janë organe gjëndërore seksuale të femrës, të vendosura nën tubat uterine
me formë dhe madhësinë e një bajameje deri në madhesin e vesë së pëllumbit (Fig. 4,
Fig. 5). Kanë përmasat 4:2:1 cm, gjegjësisht mestarisht i gjatë rreth 25 – 50 mm, gjërësi
rreth 5-20 mm dhe trashësi rreth 5-15mm si dhe peshojnë rreth 8-10 gram. Zakonisht
vezorja e djathtë është më e madhe se vezorja e majtë.

Kanë ngjyrë të bardhë në të

përhimët ose të trëndafiltë.
Te femrat para pubertetit kanë sipërfaqe të lëmuar, ndërsa pas pubertetit në sipërfaqe
humbet lëmueshmërinë, në të vihen re vraga apo cikatrice, për shkak të ndryshimeve që
pëson sipërfaqja në vendin ku ndodh ovulacioni. Vezoret nuk janë të fiksuara mirë, dhe
për këtë shkak ato edhe mund të lëvizin në hapësirën e legenit dhe nuk janë të mbuluara
me peritoneum. Pas moshës 55-vjeçare ato zvogëlohen shumë, forcohen dhe bëhen të
bardha nga zëvendësimi i indit funksional me ind cikatricial.
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Fig. 10: Vezorja – ndërtimi histologjik dhe ndryshimet ciklike: 1) Folikulet antrale, 2) Folikulet atretike, 3) Folikuli i
Graaf-it, 4) Ovulacioni, 5) Corpus luteum – faza e hershme në formim, 6) Corpus luteum – i formuar, 7) Epiteli
germinativ, 8) Corpus albicans, 9) Enët e gjakut, 10) Mezovariumi, 11) Folikuli primordial, 12) Folikuli primar

Ndërtimi histologjik i vezoreve. Ato ndërtohen nga dy pjesë: a) palca (medulla
ovarii) dhe b) korja (cortex ovarii) (Fig. 10).
a) palca ose pjesa e brendshme është e ndërtuar nga ind lidhor i shkriftë me disa
fije muskulore. Aty janë fijet nervore, enët e gjaku dhe enët limfatike, që
futen në vezore nëpërmes të mezovariumit.
b) korja në fakt përbën pjesën funksionale të vezores. Është e ndërtuar nga indi
lidhor. Në të ndodhen qelizat vezë në faza të ndryshme të zhvillimit.

Funksioni: vezoret kanë funksion të dyfishtë: në vezore rriten dhe zhvillohen deri në
pjekje qelizat vezë dhe, nga ana tjetër, ato veprojnë edhe si gjëndra me tajitje të
brendshëm, duke prodhuar e tajit hormone të caktuara.
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2 Shtatzënia jashtë mitrës – ektopike
Shtatzënia jashtë mitrës - ektopike ndodh kur blastocista implantohet jashtë mitrës.
Shprehja “shtatzëni jashtë mitrës” ose “shtatzëni ekstrauterine”, jo gjithnjë është e saktë.
Shtatzënia në pjesën intersticale të tuba uterina, në këndin ose bririn atretik të mitrës
apo në qafën e mitrës, nuk është shtatzëni jashtë mitrës sepse janë pjesë të mitrës. Për
këtë shkak shprehja “shtatzëni ektopike” është më adekuate sepse i përfshin të gjitha
lokalizimet. Fjala “ektopike” do të thotë “jashtë vendit”. Paraqitja e shtatzënisë ektopike
më së shpeshti shprehet ndaj numrit të përgjithshëm të lindjeve, dhe është e ndryshme
në vende të ndryshme. Incidenca e shtatzënisë ektopike lëkundet nga 100 deri në 200
lindje një shtatzëni ektopike. Kohëve të fundit kudo në botë ka një rritje të shfaqjes së
shtatzënive ektopike, por për fat të mirë ka një zvogëlim të përfundimit letal. Shtatzënia
ektopike mund të shfaqet në cilëndo kohë të moshës reproduktive të femrës, por më së
shpeshti haset në mes të moshës 31 - 40 vjeçe. Grupet më të rrezikuara janë gratë të
cilat kanë pasur shtatzëni ektopike, ato të cilat janë mjekuar nga inflamacione të
organeve të komblikut të vogël, ato të cilat kanë pasur ndërhyrje operative në adnekse si
dhe ato të cilat përdorin mjet kontraceptiv (IUD).
Rëndomë në shtatzëni, bëhet takimi i spermatozoidit dhe qelizës vezës në njërën nga
dy tubat uterine të cilat i lidhin vezoret me hapësirën e mitrës. Veza e fertilizuar pastaj
lëviz përgjatë tubës uterine duke u tërhequr nga qimet e holla – qepalla - cilie brenda
tubave derisa të arrijë në hapësirën e mitrës brenda 2 deri 3 ditëve. Me t’u vendosur aty,
veza e fertilizuar implantohet, duke u ngjitur për mbështjellësin e brendshëm të mitrës
(shtresën funksionale të endometrit) dhe prej aty vazhdon të rritet dhe zhvillohet 3.
Në shtatzëninë ektopike, veza e fertilizuar implantohet jashtë mitrës, rëndomë në
ndonjërën prej tubave uterine. Kjo tani quhet shtatzëni tubare ose shtatzëni ektopike
tubare.
Shtatzënia tubare nuk çon drejt lindjes së foshnjës. Tubi uterin - salpinges nuk mund
të zgjerohet dhe t’i krijojë hapësirë të nevojshme dhe të mjaftueshme sikurse mitra për
zhvillimin e embrionit dhe po ashtu nuk ofron furnizim të mjaftueshëm me gjak. Për
momentin, ende nuk është zhvilluar ndonjë metodë për transferimin e sigurt të
embrionit nga tuba uterine në mitër4.Në raste të rralla (në rreth 3 deri 5% të shtatzënive
ektopike), implantimi bëhet diku tjetër, jashtë tubave uterine.
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Një shtatzëni ektopike jotubare mund të jetë:
•

Ektopike intersticiale: implantimi bëhet në këndin e sipërm të mitrës, në afërsi të
tubit Fallopian

•

Ektopike cervikale: implantimi bëhet në qafën e mitrës, cerviks

•

Ektopike në vrajë: implantimi bëhet në cikatricën e prerjes së më mëhershme
cesariane

•

Ektopike kornuale: implantimi bëhet në këndin e mitrës që vetë nuk është i
zhvilluar normalisht

•

Shtatzëni heterotopike: shtatzëni shumë e rrallë, me bineq, ku njëri fryt është në
vendin e duhur, e tjetri është me implantim ektopik, shfaqet në rreth një në
tridhjetë mijë lindje.

•

Ektopike ovariane: implantimi është bërë në vezore

•

Shtatzëni abdominale: implantimi është bërë diku brenda hapësirës abdomenale5

Këto janë raste të rralla që kërkojnë trajtime të veçanta për secilën veç e veç ose
trajtim të individualizuar.

Fig. 11: Shtatzënia normale dhe ajo ektopike
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2.1 Si vie deri te shtatzënia ektopike?
Ne nuk mund të dimë gjithmonë se për çfarë arsye është ardhur deri te shtatzënia
ektopike, por megjithatë janë të njohur disa shkaktarë dhe faktorë të riskut.
Siç u tha më sipër, vezës së fertilizuar i duhen 2 deri 3 ditë rrugëtim për t’u lëshuar
nga tubi fallopian deri në mitër. Ajo implantohet atje ndërmjet ditës 6 dhe 7 pas
fertilizimit.
Te shtatzënia ektopike, rrugëtimi i vezës së fertilizuar është i ngadalësuar dhe ajo
implantohet para se të arrijë në mitër. Janë disa gjëra që ia vështirësojnë vezës së
fertilizuar kalimin nëpër tubë, duke përfshirë këtu edhe dëmtimet në qimet e holla –
qepallat - ciliet që e ndihmojnë shtyrjen e qelizës vezë të mbarësuar në drejtim të mitrës.
Shkaktarët përfshijnë:
•

Shtatzëni të mëhershme ektopike

•

Infeksionet në mitër, tubat uterine - fallopiane apo vezore, veçanërisht nëse ato
infeksione zhvillohen në sëmundjes inflamatore pelvike (PID – Pelvic
Inflammatory Disease). Infeksioni me Chladymia është një prej shembujve.

•

Intervenimi kirurgjik në tubat uterine - fallopiane, me gjasë për shkak të ndonjë
shtatzënie ektopike të mëhershme apo për shkak të sterilizimit.

•

Intervenim kirurgjik në abdomen, sikur që është largimi i apendicitit, lindjet me
prerje cesariane, apo operacion për shkak të shtatzënisë ektopike

•

Endometrioza, një gjendje që i dëmton tubat uterine - fallopiane

•

Ndonjë problem me fertilitet. Edhe shtatzënitë me IVF (in vitro fertilization)
mund të jenë ektopike.

•

Disa forma të kontracepcionit, siç janë pilulat me vetëm progesteron

•

Konsumimi i duhanit: pirësit e duhanit kanë tendencë të kenë nivel të rritur të
një proteine në tubat uterine - fallopiane, që mund ta ngadalësojnë progresin e
vezës së fertilizuar.

Ka edhe mendime se përdorimi i mjetit kontraceptiv intrauterin (IUCD - intra-uterine
contraceptive device) e rrit riskun për shtatzëni ektopike.
Risku për shtatzëni ektopike është më i rritur tek gratë mbi moshën 35 vjeçare.
Shumë gra që kanë shtatzëni ektopike, megjithatë, nuk kanë ndonjë faktor të njohur
të riskut6.
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2.2 Çka ndodh kur një shtatzëni është ektopike?
Jo çdo rast i shtatzënisë ektopike është i njëjtë. Situatat mund të jenë:
•

Shtatzënia ndërpret zhvillimin dhe gradualisht fillon të tërhiqet brenda trupit,
si një abort spontan i hershëm. Nëse një shtatzëni ektopike përfundon në mënyrë
të tillë natyrale - spontane, gruaja nuk ka nevojë për kurrfarë trajtimi mjekësor.
Në këtë situat dhe në këto kushte mjeku mund edhe të mos jetë në gjendje të
përcaktojë nëse shtatzënia ka qenë ektopike apo ka qenë thjesht abort shumë i
hershëm. Në raste të tilla, këto quhen shtatzëni me lokacion të panjohur (PUL –
pregnancy of unknown location) 7.

•

Abort tubar. Shtatzënia ektopike nuk mund ta vazhdojë rritjen në tubë dhe
abortohet në mënyrë natyrale. Tubi uterin - fallopian bën kontraksione
(shtrëngohet dhe lirohet) për ta shtyrë vezën e fertilizuar jashtë nga tubi në
drejtim të abdomenit. Trupi i gruas mundet gradualisht ta absorbojë indin e
vezës së fertilizuar, por një skanim ultrasonografik mund të tregojë gjak apo
lëng në hapësirën peritoneale të pelvikut. Në këto raste kërkohen teste të
mëtejme, përcjellja e gjendjes, me gjasë i nevojshëm edhe trajtimi.

•

Shtatzënia vazhdon të rritet, duke e zgjeruar murin e hollë të tubit. Nëse nuk
trajtohet, tubi mund të pësojë rupturë – çarje – plasje, dhe në këto raste duhet
urgjentisht trajtim kirurgjik.

•

Shtatzëni ektopike jotubare, mund të vazhdojnë me rritje për aq kohë sa kanë
hapësirë të mjaftueshme për rritje. Këto raste rrallë zgjidhen pa trajtim
medikamentoz, i cili trajtim rëndomë është kirurgjik. Këto raste po ashtu janë
më të vështira për diagnostikim prandaj kërkohet bërja e më shumë analizave.

2.3 Simptomat e shtatzënisë ektopike
Disa nga simptomat e numëruara më poshtë mund të paraqiten ndërmjet javës së 5-të
dhe të 10-të të shtatzënisë, por ndonjëherë fare nuk ka simptome të qarta të shtatzënisë
ektopike. Kjo bën që shtatzënia ektopike të jetë e vështirë për diagnostikim, në veçanti
kur gruaja nuk e di apo as që dyshon që është shtatzënë.
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Simptomat mund të përfshijnë:
•

Gjakderdhje të parregullta vagjinale. Gjakderdhje që janë ndryshe nga
gjakderdhjet gjatë një cikli normal menstrual. Këto gjakderdhje mund të jenë
konstante – në vazhdimësi por të lehta gjatë disa javëve, ose mund të jenë
gjakderdhje me ngjyrë kafeje, ose edhe gjakderdhje në formë gjurmësh –
spotting-u. Ndonjëherë disa grave u vijnë menstruacionet me pak gjakderdhje të lehta, e pas 10-14 ditësh kanë sërish gjakderdhje, duke mos kuptuar se janë
shtatzëna.

•

Dhimbje në pjesën e poshtme të abdomenit. Kjo dhimbje ka gjasë të jetë në
vetëm njërën anë - unilaterale. Dhimbja mund të fillojë papritmas apo të
zhvillohet gradualisht dhe mund të jetë konstante dhe e fortë.

•

Dhimbje në supe. Dhimbje në supe – shpatull. Kjo ndodh nëse ka gjakderdhje
të brendshme në abdomen.

•

Probleme me zorrë apo fshikëzën e urinës. Gruaja mund të ketë diarre e
ndoshta edhe të vjella; ose dhimbje gjatë kryerjes së nevojës apo urinimit.

•

Kolaps - kollabim. Gruaja mund të ketë marramendje, të dridhura apo t’i bie të
fikët. Mund të duket e zbehtë, të ketë puls të shpejtuar - filiformë dhe të mos
ndihet mirë.

•

Mungesë simptomash. Gruaja mund të mos ketë asnjërin nga simptomat e
përshkruara më lart.

Nëse gruaja heton ndonjë nga simptomat e lartpërmendura, duhet të kërkojë
urgjentisht ndihmë mjekësore, edhe nëse është duke përdorur mjete kontraceptive dhe
nuk mendon se është shtatzënë. Nëse i shfaqen cilido prej simptomave të cekur dhe
testin e shtatzënisë e ka pozitiv, duhet ta takojë mjekun, maminë apo infermieren brenda
24 orëve.
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Tab. 1: Simptomet dhe shenjat e shtatzënisë jashtëmitrës

Simptomet e shtatzënisë jashtë mitrës
Simptomet

Shenjat e shtatzënisë jashtëmitrës

%e

Shenjat

pacienteve

%e
pacienteve

dhimbja në bark

90-100

ndjeshmëria e adnekseve

75-90

amenorea
gjakderdhja në vagjinë

75-95
50-80

ndjeshmëria e barkut
edemat e adnekseve

80-95
50

marramendjet

20-35

mitra e rritur

20-30

nxitja për jashtëqitje

51-55

ndryshimet ortostatike

10-15

simptomet e shtatzënisë

10-25

temperatura e ngritur

5-10

2.4 Diagnostikimi i shtatzënisë ektopike
Shtatzënia ektopike mund të jetë e vështirë për diagnostikim. Simptomat mund të
gabohen dhe mund të ngatërrohen me sëmundjeve gastro-intestinale, sindromin e
zorrëve iritabile, abort apo edhe apendicit 8.
Gjatë qëndrimit në spital, këto janë hapat e parë që ndërmerren, përveç nëse gruaja
është në gjendje ekstremisht të keqe:
•

Pacientja pyetet për simptomat, historinë e shtatzënisë dhe anamnezën paraprake
shëndetësore

•

Testi i shtatzënisë (me urinë dhe/ose gjak)

•

Skanim-egzaminimi

ultrasonografik.

Më

së

shpeshti

kryhet

skanimi

transvagjinal, i cili ofron imazhe më të qarta gjatë shtatzënisë së hershme.
Ekzaminimi ultrasonografik nuk është i dëmshëm as për shtatzënën dhe as për
shtatzëninë9. Vizita ultrasonografike sidomos ajo transvagjinale mund të vë në
dukje:
o Shtatzëni që zhvillohet normalisht në mitër. Në këtë rast, nuk ka nevojë
për kurrfarë trajtimi mjekësor, përveç nëse simptomat vazhdojnë të
shfaqen ose të përkeqësohen.
o Shtatzëni që është duke dështuar apo ka vdekur. Në këtë rast, pacientes i
ofrohet skanim tjetër apo opsione për trajtimin e abortit.
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o Mitër e zbrazët. Kjo gjetje konsiderohet shtatzëni me lokacion të
panjohur dhe nevojiten analiza të mëtejme.
o Shtatzëni që është duke u zhvilluar jashtë mitrës – shtatzëni ektopike.
Kjo rëndomë nuk shihet gjatë javëve të para të shtatzënisë, por mund të
shihet edhe më vonë10.
•

Analizat e gjakut. Me këto bëhet matja e nivelit të hormonit të shtatzënisë ßhCG-së në gjak. Në shtatzëninë e hershme, niveli i ß-hCG-së duhet të dyfishohet
çdo 48 orë. Pas abortit, niveli i ß-hCG-së bie mjaft shpejt. Nëse niveli rritet
ngadalë, apo rri në nivelin e njëjtë për një kohë të gjatë, kjo mund të jetë shenjë
se shtatzënia është duke dështuar apo është shtatzëni ektopike. Në raste mund të
bëhet edhe matja e nivelit të progesteronit në gjak. Kjo mund të ndihmojë në
përcaktimin nëse shtatzënia është duke dështuar apo rritur pa pasur nevojë që ßhCG-ja të përsëritet pas 48 orësh. Analizat e gjakut vetvetiu nuk mund të
tregojnë se ku është duke u zhvilluar shtatzënia, por mund t’i ndihmojnë mjekut
në monitorimin e pacientëve të cilët mund të kenë shtatzëni ektopike në rritje 11.

•

Laparoskopia. Investigimi bëhet me anestezi të plotë. Një kamerë e vogël kalon
nëpër një prerje në abdomen ashtu që të mund të shihen në mënyrë të
drejtpërdrejtë tubat uterine - fallopiane dhe organet e brendshme. Nëse është e
qartë se ka shtatzëni tubare, rëndomë trajtohet dhe largohet në të njëjtën kohë12.

2.4.1

Diagnoza me ultrazë e shtatzënisë tubare

Ultrazëri transvaginal dhe dopleri më ngjyrë (CD) krahas β-hCG janë metoda më të
besueshme diagnostike. Shtatzënia jashtëmitrës përjashtohet nëse në mitër shihet qeska
gestative. Kështu indirekt vërtetohet ose përjashtohet shtatzënia tubare. Diagnoza e
drejtëpërdrejtë e shtatzënisë në tubin e mitrës me ultrazë vendoset më rrallë në fazën e
hershme (20 deri 25% të rasteve). Këtu dopleri me ngjyra ofron përparësi shtesë duke
zbuluar vaskularizimin. Nëse fjala është për frytin e gjallë në tubin e mitrës, atëherë
diagnoza e drejtëpërdrejtë me ultrazë është e lëhtë dhe e sigurtë. Me ultrazë transvaginal
mund të shohim qeskën gestative në mitër prej fundit të javës së 5-të shtatzënisë (20
deri 25 ditë pas ovulimit ose 6 deri 7 ditë pas mungesës së menstruacionit). Atëherë
vlerat e β-hCG për shtatzëni normale janë prej 1000 deri 2200 i.j./L. Dy deri tri ditë më
vonë në shtatzëni normale (β-hCG>5000 i.j./L) do të duhej të shihet embrioni.
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Fig. 12: Imazh ultrasonografik i shtatzënisë ektopike tubare

Para këtyre paraqitjeve shihet shenja intradeciduale. Atë sigurisht edhe më herët do
të vërtetohet me ultrazë me dopler me ngjyra. Tek diagnoza e drejtëpërdrejtë e
shtatzënisë tubare me ultrazë duhet të jemi të kujdesshëm, sepse trupi i verdhë (corpus
luteum), cista e tij dhe disa ndryshime tjera munden këtu të imitojnë shtatzëninë
jashtëmitrës. Dy të tretat e shtatzënive tubare ka nivel të β-hCG mbi 2500 i.j./L edhe
atëherë mund të shihen me ultrazë. Në mes të javës së 6 të shtatzënisë krahas β-hCG më
tepër se 2500 i.j./L me ultrazë mund të shihet qeska gestative nëse dikund ekziston.
Në mitër nganjëherë me ultrazë shihet decidua e ndarë në shtatzëninë jashtë mitrës.
Qeska pseudogestative e tillë e imiton nganjëherë mjaft besueshëm qeskën gestative.
Ultrazëri ka vlerën e tij në zbulimin e gjakut në hapësirën e Douglasit. Poashtu është i
pazëvendësueshëm në diagnozën e shtatzënisë abdominale dhe cervikale. Duhet të
potencohet edhe se si qeska gestative në mitër nuk përjashton në tërësi edhe shtatzëninë
tubare. Ky është rasti me shtatzëninë heterotopike.
2.4.2

Kiretazha e mitrës

Vetëm në raste të paqarta i qasemi kësaj metode invazive. Më së shpeshti këto janë
shtatzënitë e parregullta me vlera të larta të hCG, nën zonat diskriminuese për
diagnostikë të besueshme me ultrazë.
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Rezhdat korionike janë vërtetim i shtatzënisë brendamitrore, ndërsa decidua dhe
reaksionet Arias-Stella të endometrit nxisin dyshimin në shtatzëninë jashtë mitrës.
2.4.3

Kuldocenteza - punksioni i hapësirës së Douglasit

Kjo metodë e thjeshtë dikur ishte ndihmesë kryesore diagnostike. Tek ekzaminimi
diagnostik me gjilpërë përmes kupës së pasme të vagjinës hyhet në hapësirën e
Douglasit dhe aspirohet lëngu. Gjaku i marrë i pakoaguluar konsiderohet si test pozitiv
(besueshmëria 85%). Në 50 deri 60% të rasteve akoma nuk ka ardhur deri te çarja e
tubit të mitrës. Vetëm 10 deri 20% të rezultateve të kuldocentezës në shtatzëninë
jashtëmitrës do të jenë negative. Atëherë me punksion fitohet lëngu seroz. Kuldocenteza
dikur është aplikuar ashtu që të orientojë në laparotomi. Sot kryesisht e ka zëvendësuar
laparoskopia.
Në fund të përshkrimit të këtyre veprimeve diagnostike duhet përsëritur:
•

Diagnoza e hershme e shtatzënisë jashtëmitrës është me rëndësi të madhe për
shëndet të përgjithshëm dhe aftësi reproduktive të femrës.

•

Kinikisht në shtatzëninë jashtëmitrës dyshohet dhjetë herë më shpesh sesa ajo
paraqitet.

•

Triada klasike: tumori i adnekseve, dhimbja dhe gjakderdhja vaginale, në
85% të rasteve nuk lidhet me shtatzëni jashtëmitrës.

2.5 Vetitë biokimike të shtatzënisë jashtëmitrës
Gonadotropina korionike humane (hCG) është hormon glikoproteinik të cilin e tajon
sinciciotrofoblasi. Gati 70% e molekulës është polipeptidike, ndërsa 30% janë
karbohidrate. Vetitë imunologjike dhe biologjike të hCG janë shumë të ngjajshme me
glokoproteina tjera - FSH, LH, TSH, ndërsa më i ngjajshëm është me hormonin
luteinizues (LH). Të gjitha këto hormone kanë varg α- dhe varg-β. Vargu-α tek të gjithë
është i përbërjes së njëjtë, ndërsa vargu-β është specifik për çdo hormon. Me përcaktim
radioimunologjik të β-hCG ekziston mundësia shumë e ndjeshme dhe diagnostikimi i
hershëm i shtatzënisë. Në gjak β-hCG është pozitiv vetëm 6 deri 7 ditë pas ovulacionit,
gjegjësisht fekondimit.
Në kohën e menstruacionit të pritur (të munguar) përqëndrimi i β-hCG është rreth
100 i.j./L. Në shtatzëninë normale brendamitrore β-hCG shpejt rritet, dhe çdo 1,5 deri 2
ditë niveli i saj në gjak dyfishohet (pas javës së 6 të shtatzënisë edhe më shpejt).
28

Niveli i hCG arrin vlerat më të larta në javën e 9 të shtatzënisë, kështu që atëherë
përqëndrimet janë 60 deri 100 i.j./L.
Tek shtatzënia jashtëmitrës, e cila më së shpeshti është anembrionale, niveli i β-hCG
është dukshëm më i ulët se tek shtatzënia normale. Poashtu, në shtatzëninë jashtëmitrës
β-hCG nuk ka rritje të rregullt, për më tepër, shpesh gjenden nivelet e saj të njëjta ose
rënia e lehtë. Tek niveli i β-hCG prej 1000 deri 1500 i.j./L me ultrazë transvaginal duhet
të shohim çdo shtatzëni normale. Nëse rritja dyditore e hCG është më e vogël se 50%,
ose nëse kemi plato mund të jemi të sigurtë se nuk është fjala për shtatzëni të rregullt.
Në diagnozën e shtatzënisë së hershme normale ose tubare i saktë është testi i
zgjedhjes së urinës për shtatzëni. Ai vërteton (për 5 minuta) nivelin e β-hCG prej 30
deri 50 i.j./L më lart. Vetëm në shtatzëninë tubare me fryt të gjallë (5 deri 10% të
rasteve) do të gjejmë përqëndrimet normale të β-hCG. Përcaktimi serik i β-hCG (çdo dy
ditë) konsiderohet si karakteristikë më e besueshme biokimike për shtatzëni normale
dhe abnormale. Niveli i β-hCG përdoret edhe tek përcjellja pritëse e shtatzënisë tubare,
si edhe pas mjekimit medikamentoz. Përcaktohet çdo 3 deri 5 ditë deri te arritja e
vlerave negative që nganjëherë zgjat edhe 4 deri 5 javë. Besueshmëria e përcaktimit të
β-hCG nganjëherë është e diskutueshme. Ai nuk e dallon shtatzëninë jonormale
brendamitrore prej jashtëmitrores. Një e treta e pacienteve me rupturë të shtatzënisë
tubare ka β-hCG rreth 100 i.j./L.
Progesteroni - P4 në serum poashtu është shenjë e besueshme e shtatzënisë normale
dhe abnormale. Vlerat e P4 nën 80 nmol/L tregojnë në gjasa të mëdha të shtatzënisë
tubare. Vlerat e P4 nën 50 nmol/L kanë vetëm shtatzënitë jonormale. Progesteroni në
gjak nën 20 nmol/L çdo herë flet për fryt jo të gjallë pa marrë parasysh në lokacion.
Niveli i estradiolit - E2 në gjak nën 1500 pg/ml është i lidhur në 94% të rasteve me
shtatzëni jonormale. Këso vlera të ulta gjejmë edhe në shtatzëninë jashtëmitrës.
Vlerat e P4 dhe E2 do të jenë normale shtatzëninë tubare me fryt të gjallë. Vlerat e
ulta të P4 dhe E2 kanë edhe shtatzënitë jonormale brendamitrore, sepse janë rezultat i
funksionit të trupit të verdhë. Të gjitha hormonet tjera në shtatzëninë e hershme (SP1,
PAPP-A, hPL) nuk kanë rëndësi të madhe në diagnostikimin e shtatzënisë tubare. Niveli
i progesteronit ka rëndësi tek përcjellja e gjendjes së pacienteve pas mjekimit
konservator dhe medikamentoz të shtatzënisë tubare. Ai dukshëm dhe shpejtë bie deri te
vlerat e ulta (<5 nmol/L) në mënyrën e tillë të suksesshme të mjekimit. Në këto situata
është bile edhe tregues më i mirë se β-hCG.
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3 Trajtimi i shtatzënive ektopike tubare
Nëse pacientja ndihet shumë keq, opsioni i vetëm i sigurtë është operacioni urgjent
për konfirmimin e diagnozës dhe për ndaljen e gjakderdhjes së brendshme 13.
Në shumicën e rasteve, megjithatë, mund të ofrohen disa opsione, varësisht nga
gjendja e pacientes, siç janë raporti i skanimit, analizat shtesë të gjakut, etj.

3.1 Veprimi ekspektativ
Një pjesë e shtatzënisë jashtëmitrës nuk do të zhvillohet deri tek çarja e tubit të
mitrës, por do të ketë ecuri klinike (10 deri 20%). Përzgjedhja e pacienteve për këtë
veprim nuk është e lehtë. Në të do të përfshijmë vetëm pacientet të cilat dëshirojnë.
Nevojitet mbikqyrje e përhershme, ekzamini me ultrazë dhe kontrollet e vlerave të βhCG, dhe mundësisë së qasjes së përhershme ndaj sallës operative.
Kriteret për këtë veprim janë:
•

β-hCG më i ulët se 2000 i.j./L

•

β-hCG serik - rënia ose gjetja e nivelit të njejtë

•

diagnoza e sigurtë e shtatzënisë tubare

•

nuk ka gjakderdhje të rëndësishme

•

nuk ka shenja të çarjes së tubit të mitrës

•

shtatzënia tubare më e vogël se 3,5 cm (masa më e madhe).

Në 75% të shtatzëneve të tilla të përzgjedhura mundemi ta shmangim ndërhyrjen
kirurgjike. Pacientet duhet të mbesin në spital deri në rënien e përhershme dhe/ose të
rëndësishme të β-hCG.
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3.2 Menaxhimi konservativ
Në këtë rast, pacientja nuk merr kurrfarë trajtimi aktiv, por kontrollohet në mënyrë të
rregullt për t’u siguruar se shtatzënia ektopike do të përfundojë më mënyrë natyrale.
Ky opsion merret parasysh nëse:
•

Pacientja ndihet mirë (ka puls normal, tension normal të gjakut dhe ndien pak
ose aspak dhimbje)

•

Në imazhet ultrasonografike nuk ka shenjë të rupturës së tubit uterin

•

Nivelet e ß-hCG-së janë relativisht të ulëta, dhe

•

Gjatë monitorimit, këto nivele kanë tendencë të rënies

Nëse pacientja i është nënshtruar menaxhimit konzervativ, duhet të bëjë vizita të
përsëritura në spital për t’i verifikuar nivelet e hormoneve të shtatzënisë. Derisa
rezultatet të mos kthehen në vlera normale, gjithmonë do të ekzistojë rreziku për
rupturën e tubit uterin14.
Gjatë kësaj kohe është me rëndësi që pacientja të sigurohet informata se kë duhet ta
kontaktojë në rast të përkeqësimit të gjendjes. Po ashtu është me rëndësi të mos ketë
marrëdhënie seksuale sepse ato e rrisin gjasën për rupturë, dhe të shmanget konsumimi i
pijeve alkoolike sepse kjo mund ta ndërlikojë situatën nëse përkeqësohet gjendja e
pacientes 15.

3.3 Mjekimi medikamentoz
Shtatzënia ektopike ndonjëherë mund të trajtohet me barna që bëjnë ndërprerjen e
zhvillimit të shtatzënisë dhe mundësojnë ri-absorbimin nga organizmi. Ky opsion mund
të ofrohet në rastet vijuese:
•

Pacientja ndihet mirë (ka puls normal, tension normal të gjakut dhe ndien pak
ose aspak dhimbje)

•

Në imazhet ultrasonografike nuk ka shenjë të rupturës së tubit

•

Shtatzënia ektopike është e vogël, rrahjet e zemrës mungojnë

•

Nivelet e ß-hCG-së janë relativisht të ulëta

Bari më së shpeshti i përdorur është Methotrexate dhe rëndomë injektohet në muskul.
Methotrexate është bar që përdoret për shumë gjendje, për ndaljen e rritjet që qelizave
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që ndahen në mënyrë rapide – në procese malinje16. Mund të shkaktojë abnormalitete në
frytin në zhvillim, prandaj jepet vetëm atëherë kur diagnoza e shtatzënisë ektopike është
e sigurt.
Mjekimi medikamentoz nuk është i përshtatshëm për gjithkënd, e në veçanti jo nëse:
•

Nivelet e hormoneve të shtatzënisë (sidomos ß-hCG-së) janë shumë të larta.

•

Pacientja ka ndonjë problem tjetër shëndetësor ku ndalohet përdorimi i
methotrexate, për shembull, bllokimi ose insuficienca e veshkave.

Avantazhi i mjekimit medikamentoz është se, nëse është i suksesshëm (dhe është në
90% të rasteve), pacientja i shmanget një operacioni dhe nuk ka nevojë të qëndrojë
shtrirë në spital. Nëse nuk është i suksesshëm, duhet që mjekimi të vazhdohet me rrugë
operative.
Pas injektimit, nevojitet të kryhen analizat e gjakut në mënyrë të rregullt për t’i matur
nivelet e hormoneve (sidomos ß-hCG-së) për të parë nëse ato janë duke rënë 17.
Analizat e gjakut rëndomë bëhen në fillim të trajtimit, në ditët 4 dhe 7 pas trajtimit;
pastaj një herë në javë, derisa vlerat e ß-hCG-së të dalin normale - negative. Kjo mund
të marrë 4 deri 6 javë, varësisht nga niveli i hormoneve në fillim të trajtimit.
Rreth 15% e pacienteve do të kenë nevojë për një injeksion të dytë, ndërsa një numër
i vogël do të kenë nevojë për operacion.
Derisa nivelet e hormoneve të mos kthehen në normale, është me rëndësi që të mos
kryhen marrëdhënie seksuale dhe të mos konsumohet alkooli, për arsyet e cekura më
parë.
Disa paciente kanë efekte anësore të moderuara nga trajtimi, siç janë ulcere të gojës,
dhimbje abdominale, tendencë për të vjellë, apo skuqje të lëkurës. Pacientja gjatë
trajtimit me Metotraksat, është më në rrezik për të pasur djegie nga dielli dhe për të
humbur një sasi të vogël të flokëve.
Pas një trajtimi të këtillë, pacientja këshillohet të presë 3 muaj para shtatzënisë së
ardhshme. Kjo kërkohet për shkak se barnat e përdorura gjatë trajtimit mund të jenë të
dëmshme në shtatzëninë e hershme sepse bëjnë reduktimin e sasisë së acidit folik në
sistemin e pacientes.
Është me rëndësi që pacientja të sigurohet se barnat janë larguar nga organizimi para
ngeljes sërish shtatzënë.
Kur niveli i hormonit ß-hCG-së kthehet në vlera normale, po ashtu këshillohet që
pacientja të fillojë sërish të marrë acid folik nëse planifikon shtatzëni të re.
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Duhet të bëhen analizat e gjakut në ditën e 7-të pas trajtimit. Nëse rezultatet tregojnë
se niveli i hormoneve është në rënie dhe se problemi është duke u zgjidhur, pacientja
mund t’i kthehet rutinës normale.
Pacientja mund të ketë gjakderdhje edhe për një kohë, dhe është mirë të bartë peceta
në vend të tamponëve, për t’i parandaluar infeksionet.
Cikli menstrual nuk fillon pa rënë niveli i hormoneve në vlera të ulëta pas së paku 4
javësh.
Pas operacionit, pacientja mund të kryejë marrëdhënie seksuale, pasi të janë ndalur
gjakderdhja dhe sekrecionet. Pas menaxhimit konvencional dhe medikamentoz,
këshillohet të pritet deri në kthimin e vlerave në normale. Pritja mund të zgjasë edhe më
tepër, nëse pacientja ndihet shumë e lodhur ose ndien ende dhimbje 18.
•

metotreksati 50 mg/m2 i.m. (1 mg/kg)

•

aktinomicina D

•

NaCl

•

tretësira hipertonike e glukozës (50%)

•

prostaglandinat E2 dhe F2α

•

mifepristoni (RU 486).

Përvojë më të madhe ekspertët botërorë, dhe tonët kanë me metotreksatin. Ai jepet në
një dozë ose doza përsëritet për 5 deri 7 ditë nëse nuk vie deri te rënia e vlerave të βhCG. Disa e japin edhe katër herë në javë në mënyrë alternative me acidin folik
(leukovorin) - 0,1 mg/kg, çka zvogëlon toksicitetin. Suksesi është 85 deri 95% për
shtatzënitë tubare pa fryt, ndërsa 70 deri 80% për ato me fryt të gjallë dhe vlera të larta
të hCG. Metotreksati, dhe barna të tjerë, mund të jepen në doza të vogla drejtëpërdrejtë
në shtatzëni tubare. Me laparoskopi, ose me ndihmë të ultrazërit transvaginal së pari me
punksion aspirohet përmbajtja e pastaj instilohet 12,5 deri 15 mg metotreksat. Tek
aplikimi i secilit prej barnave të përmendur duhet të kemi kujdes në dukuritë përcjellëse,
posaçërisht të citostatikëve. Përcjellja klinike dhe ekzaminimet laboratorike janë të
obligueshme deri në lëshimin e pacientes. Pacienten e lëshojmë kur vlerat e β-hCG bien
në mënyrë permanente, ndërsa niveli i progesteronit është nën 10 deri 15 nmol/L. Në
javën e parë pas aplikimit të metotreksatit shpesh shenojmë rritje të vlerave të β-hCG, e
tek pas shtatë ditësh fillon rënia.

33

Vlerat e β-hCG pas kësaj mënyre të mjekimit lehtë bien dhe për tri javë arrijnë ato
që kanë qenë para fillimit të mjekimit. Arritja e vlerave negative të β-hCG duhet pritur
për 4 deri 6 javë pas fillimit të mjekimit. Rezultati i ultrazërit në tubin e mitrës mbetet
edhe shumë më tepër, nganjëherë edhe shumë muaj.
Gati 5 deri 6% e pacienteve pas kësaj mënyre të mjekimit prapë duhet të operohet
për shkak të shenjave të çarjes së tubit të mitrës.
Pas mjekimit medikamentoz të shtatzënisë tubare tubi i mitrës është i kalueshëm në
79 deri 82% të pacienteve. Mundësia për shtatzënië e rregullt brendamitrore është e
njëjtë si edhe pas ndërhyrjes konservative kirurgjike në tubin e mitrës. Ajo është 80 deri
90%, e deri tek shtatzënia e sërishme tubare mund të vie në 11% të rasteve.
Tek mjekimi medikamentoz i shtatzënisë tubare dhe kontrolleve shtesë të tyre, duhet
çdoherë të mendohet që është:
•

Rreziku për pëlcitjen e tubit të mitrës është 5%.

•

Rreziku për pëlcitjen e tubit të mitrës tek β-hCG < 1000 i.j./L 10%.

•

Në shtatzënitë tubare në istmus, në intersticium mundësia e pëlcitjes së tubit
të mitrës edhe tek β-hCG 100 i.j./L ose më pak.

•

Në shtatzënitë tubare prej 8 javësh nevojitet të jepet serumi anti-D nëse
pacientja është Rh negative, dozën 50 μg për shtatzëni më të shkurtër se 12
javë.

•

Kontrolli i obligueshëm i KKS, trombociteve, uresë, testeve të mëlçisë.

•

Kjo është mënyra ideale e mjekimit tek trofoblasti persistent pas ndërhyrjes
së mëparshme kirurgjike.

•

Gjetja e ultrazërit e shtatzënisë tubare është pozitive edhe disa muaj pas
vlerave negative të marra të β-hCG.

•

Aplikimi i metotreksatit është mënyrë e volitshme e mjekimit të mjekimit të
shtatzënisë cervikale, ovariale dhe kornuale.

3.4 Mjekimi kirurgjikal
Mjekimi kirurgjikal i shtatzënisë ektopike tubale rekomandohet në rastet kur:
•

Pacientja nuk ndihet mirë në mënyrë akute; me dhimbje të mëdha ose
gjakderdhje të brendshme.

•

Ka shtatzëni ektopike të gjallë.

•

Ka nivel shumë të lartë të hormoneve sidomos ß-hCG-së.
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•

Diagnoza është e pasigurt.

Avantazhi i menaxhimit kirurgjikal është në trajtimin relativisht të shpejtë që
rëndomë nuk kërkon vizita të përsëritura në spital dhe analiza të përsëritura të gjakut.
Mund të jetë edhe opsion i preferuar nga pacientja, në raport me opsionet e tjera të
ofruara. Sidoqoftë, menaxhimi kirurgjikal nuk ofrohet nëse nivelet e hormoneve janë
shumë të ulëta, përveç nëse ka edhe arsye të tjera mjekësore për operim 19.
Në shumicën e spitaleve, operacioni kryhet me laparoskopi. Kjo përfshin bërjen e dy
ose tri prerjeve – shpimeve të vogla në abdomen, asisoj që kamera të mund ta tregojë
shtatzëninë ektopike në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të lejojë qasje instrumenteve që do
të përdoren për largimin e shtatzënisë ektopike.
Trajtimi laparoskopik shkurton kohën që pacientes i duhet ta kalojë në spital dhe
pacientja do të jetë në gjendje të rehabilitohet më shpejt se në rastin e modaliteteve tjera
kirurgjike20.
Mjekimi kirurgjik laparoskopik mund të mos jetë i mundur në rastet si:
•

Pacientja ndihet keq së tepërmi, ose

•

Pacientja paraprakisht ka pasur operacion në abdomen, ose

•

Kirurgu që e kryen operacionin është më i shkathtë në kryerjen e operacionit të
hapur se sa në atë laparoskopik

Në këto raste, pacientja i nënshtrohet operacionit që lë shenjë përgjatë vijës së
qimeve pubike – prerje transfersale.
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Fig. 13: Fotografi laparoskopike e shtatzënisë ektopike tubare të paruptuar

Cilido lloj operacioni të jetë kryer, mjeku i kontrollon me kujdes tubat uterine fallopiane dhe organet tjera pelvike. Kjo mund t’i japë ide mbi atë se nga çka është
shkaktuar shtatzënia ektopike, edhe pse kjo nuk është gjithmonë e qartë dhe e mundur.
Kjo mund t’i shërbejë mjekut edhe për këshillimin e pacientes lidhur me shtatzënitë në
të ardhmen.
Nëse për pacienten kjo është shtatzënia e parë ektopike, mjeku do t’i këshillojë
largimin komplet të tubit, me gjithë indin embrionik brenda. Kjo quhet salpingektomi.

Fig. 14: Salpingektomia
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Fig. 15: Shtatzëni ektopike e larguar me salpingektomi

Nëse pacientja ka tuba të dëmtuar, ose ka pasur shtatzëni të mëhershme ektopike, dhe
në veçanti nëse një tubë e ka të larguar më parë – asaj mund t’i ofrohet një opsion tjetër.
Mund të jetë i mundshëm largimi i shtatzënisë nga tubi i mbetur, dhe tubi të lihet
brenda, pra të mos largohet në tërësi. Kjo quhet salpingotomi.

Fig. 16: Salpingotomia

Avantazh i këtij opsioni të dytë është se pacientes i ngelet së paku një tub i cili mund
të jetë shëndoshë, ndoshta edhe funksional.
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Disavantazhet e këtij opsioni janë:
•

E rrit riskun që jo i tërë materiali i shtatzënisë të jetë larguar,

•

Pacientes do t’i duhet përcjellje e mëtejme e niveleve të ß-hCG-së, dhe

•

Ka risk më të madh për shtatzëni ektopike në të ardhmen.

Pas operacionit laparoskopik, pacientja duhet të rehabilitohet fizikisht pas rreth dy
javësh. Në rastin e operacioneve të hapura, kjo periudhë është deri në 6 javë.
Menstruacionet duhet të vijnë pas rreth 4 deri 6 javësh pas trajtimit, por në raste kjo
mund zgjasë edhe më shumë, veçanërisht nëse ciklet menstruale të pacientes kanë qenë
më të gjata se 4 javë.

4 Trajtimi i shtatzënive ektopike jotubare
Menaxhimi i shtatzënive jotubare varet nga vendi ku është bërë implantimi i
embrionit dhe nëse ai është ende apo jo gjallë. Secili rast duhet të shqyrtohet
individualisht, por shumica e rasteve zgjidhen në mënyrë kirurgjike.
Nëse pacientja i është nënshtruar menaxhimit kirurgjik, çfarëdo indi i larguar duhet
të ekzaminohet nën mikroskop – analiza pato-histologjike, për të konfirmuar se ka qenë
shtatzëni ektopike. Ai material më pastaj zakonisht hidhet nga spitali, në përputhje me
politikat e tyre sensitive lidhur me menaxhimin e mbetjeve.
Të gjitha format e këtyre shtatzënive janë shumë të rralla dhe të pazakonshme.
Prandaj diagnostika dhe mjekimi janë të posaçme. Këto janë:
•

Shtatzënia ovariale,

•

Shtatzënia abdominale,

•

Shtatzënia intraligamentare,

•

Shtatzënia intersticiale,

•

Shtatzënia cervikale,

•

Shtatzënia cornuale, dhe

•

Shtatzënia intramurale.

Këto përbëjnë rreth 5% të të gjitha shtatzënive jashtëmitrore.
Shtatzënitë ovariale përbëjnë 1 deri 3% të të gjitha shtatzënive jashtëmitrës. Kjo
formë e shtatzënive mund të paraqitet ashtu që qeliza vezë fekondohet dhe implantohet
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në folikul - primarisht, ose prej tubit të mitrës fryti i hedhur herët implantohet
sekondarisht në vezore. Është diçka më e shpeshtë te femrat që përdorin dispozitiv
intrauterin (IUD), të cilat kanë vezore policistike ose e mjekojnë infertilitetin me
induksion të ovulimit, dhe atyre të cilët iu janë nënshtruar procedurës së fekondimit
jashtëtrupor (IVF). Simptomet dhe gjetjet janë shumë të ngjajshme me shtatzëninë
tubare. Diagnoza vendoset me laparoskopi. As atëherë, nganjëherë, kjo shtatzëni nuk
mund të dallohet prej cistës së rupturuar të trupit të verdhë. Mjekohet me rezeksion të
vezores, ovariektominë, e mundet edhe me metotreksatin.
Shtatzënia abdominale poashtu mundet të shfaqet primarisht ose sekondarisht.
Shtatzënia e hershme tregon shenja të njëjta si edhe shtatzënia tubare. Më vonë
vendosja e diagnozës është më vështirë për shkak të llojllojshmërisë së simptomeve dhe
gjetjeve. Palpacioni i frytit në abdomen, mitra e vogël, ultrazëri, rezonanca magnetike
ose diagnostika rendgenologjike më së shpeshti e vërtetojnë dyshimin. Shpesh e
vërtetojmë kur induksioni i lindjes nuk ka sukses (prostaglandinat, oksitocina).
Abnormalitetet e frytit janë të shpeshta (35 deri 70% të rasteve).
Posa të dyshohet në abnormalitet kryhet ndërhyrja laparotomike sepse vdekshmëria e
nënës është e lartë (20%). Me operacion lind fëmija, ndërsa kërthiza lidhet menjëherë
afër placentës. Për shkak të zhvendosjes së placentës në organe vitale, placenta shpesh
duhet të mbetet. Pas operacionit çdoherë duhet kujdes në gjakderdhje sekondare.
Shtatzënia intraligamentare zhvillohet ndërmjet dy fletëve të plika lata të mitrës. Të
gjitha ato janë sekondare. Diagnoza gati çdoherë vendoset gjatë kohës së operacionit.
Shtatzënia intersticiale zhvillohet në pjesën intramurale të tubit të mitrës. Përbëjnë 2
deri 4% të shtatzënive jashtëmitrës. Ruptura e saj çdoherë shkakton gjakderdhje të
madhe dhe së shpejti shok hemorragjik. Në ultrazë shihet shtatzënia në pjesën anësore
të mitrës, ndërsa qesja gestative nuk është e rrethuar plotësisht me miometrium (si në
shtatzëni angulare). Mitra është e enjtur në mënyrë asimetrike me vaskularizim të pasur
mbi vendin e implantimit. Salpingektomia dhe rezekimi i bririt të mitrës është ndërhyre
kirurgjike më së shpeshti e nevojshme. Mund të aplikohet edhe metotreksati.
Shtatzënia cervikale në tërësi është e implantuar në qafën e mitrës, endocerviksit.
Përbën 0,1% të shtatzënive jashtëmitrës. Hyrja e jashtme e qafës së mitrës bëhet grykë e
madhe dhe në kanalin cervikal shihen pjesë të frytit. Qafa e mitrës është e zgjeruar, e
enjtur, e ndjeshme dhe shpesh është më e madhe se trupi i mitrës. Kjo shtatzëni lehtë
mund të ngatërrohet me abortin jo të plotë, kancerin e qafës së mitrës, miomin.
Shtatzëninë cervikale do ta diagnostikojmë me ekzaminim dhe/ose me ultrazë.
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Gjakderdhjet e qëndrueshme dhe mjaft të mëdha mund të ndalen me kateterin e Foleyit.
Pjesa më e madhe largohet, por përparimi i mëtutjeshëm i shtatzënisë cervikale duhet
të zgjidhet kirurgjikisht. Ekzistojnë mundësi si në vijim: evakuimi dhe kiretazha
(nganjëherë krahas serklazhës (mbërthimit) së mëparshme të qafës së mitrës), konizimi i
qafës së mitrës ose bile histerektomia. Rezultate të shkëlqyeshme arrihen me aplikimin
e metotreksatit, më së shpeshti përsëritet me dozë prej 1 mg/kg.
Shtatzënia kornuale është e vendosur në bririn atretik të mitrës së keqformuar (më së
shpeshti mitra dybrirëshe, uterus bicornis). Mjekohet me ekscizion të këtij briri.
Shtatzënia angulare vendoset në mitër, medialisht prej hyrjes së tubit të mitrës.
Shumica e këtyre shtatzënive hedhet, por një e katërta zhvillohet deri në afat, krahas
lindjes së fëmisë së gjallë. Prandaj rekomandohet qasja konservatore.
Shtatzënia intramurale është shumë e rrallë. Është e vendosur në tërësi në miometër.
Ardhmëria së shpejti do të mundësojë qasjen histeroskopike në tub të mitrës çka do
të shpejtojë diagnostikimin dhe mjekimin e shtatzënisë tubare.
Do të zhvillohen edhe procedurat e sigurta embriologjike dhe kirurgjike, të cilat
shtatzëninë jashtëmitrës do ta zhvendosin në mitër. Deri tash janë shenuar disa prej
reimplantimeve të tilla me sukses.
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5 Rehabilitimi
Rehabilitimi nga shtatzënia ektopike është e ndryshme nga një individ te tjetri. Mund
të ndodhë që rehabilitimi fizik të ndodhë shumë më parë se ai psikik.

5.1 Rehabilitimi fizik
Pas lëshimit nga spitali, pacientes i nevojitet një pushim së paku disa ditësh,
pavarësisht nga lloji i trajtimit që ka marrë. Nëse është e mundur, kthimi në punë të
bëhet tek atëherë kur pacientja ndihet e gatshme si në aspektin fizik, ashtu edhe në atë
emocional.

5.2 Rehabilitimi emocional
Për shumë gra shtatzënia ektopike është eksperiencë mjaft shqetësuese, në veçanti
nëse shtatzënia nuk ka qenë e planifikuar. Ajo mund të kalojë momente të vështira me
javë apo muaj të tërë pas humbjes. Shumë gra shqetësohen kur marrin vesh që kanë
qenë shtatzënë dhe se atë nuk kanë qenë në gjendje ta çojnë deri në fund. Ato kanë
mundur të kalojnë çaste të vështirë si raste emergjente, me gjëra të pakëndshme duke
ndodhur brenda një kohe të shkurtër. Aq më shqetësuese dhe frikësuese bëhet situata
kur pacientja kupton se edhe jetën e ka pasur në rrezik. Gjithë këtë shqetësime
emocionale mund të mbesin në kujtesë për një kohë 21.
Nëse pacientja është duke u trajtuar me Methotrexate ose është në pritje që shtatzënia
ektopike të tërhiqet në mënyrë spontane - natyrale, ajo mund të përjetojë ndjenjë të
pasigurisë dhe mundimit gjatë disa javëve. Po ashtu është shqetësuese kur pacientja
duhet të kryejë analiza të vazhdueshme të gjakut në spital, derisa t’i normalizohen
nivelet e hormoneve. Ndjenja bëhet edhe më e rëndë nëse mjeku e ka këshilluar të presë
disa muaj para se të provojë sërish të ngelet shtatzënë.
Pacientja mund ta ndiejë veten fajtore për situatën, në veçanti nëse kupton se ka
pasur infeksion siç është Chlamydia.
Është me rëndësi që të dihet se infeksionet si Chlamydia janë lehtësisht të
transmetueshme dhe shpesh nuk kanë kurrfarë simptomash dhe mund të rrinë të
fshehura për vite të tëra. Megjithatë, janë të lehta për t’u trajtuar.
Pacientja po ashtu mund të jetë e zemëruar me mjekët që janë marrë me trajtimin e
saj. Për fat të keq, shtatzënia ektopike është vështirë të diagnostikohet me siguri të lartë,
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por pacientja mund të mendojë se ka mundur të kursehet nga ndonjëri nga shqetësimet
nëse do të kishte pasur përkujdes më të mirë mjekësor.
Eksperienca e hidhur me shtatzëni ektopike mund të krijojë edhe ngarkesa në
marrëdhëniet me bashkëshortin. Mund të krijohet ndjesia se partneri nuk i kupton
problemet dhe shqetësimet nëpër të cilat është duke kaluar pacientja, e për këtë edhe
nuk reagon si duhet. Partnerët duhet të ndihen të fortë dhe të ofrojnë përkrahje njëritjetrit, në vend se të kaplohen nga pikëllimi.
Pacientja mund të ndihet e brengosur lidhur me atë se a do të mund të ngelet
shtatzënë sërish. Ose të ketë frikë se sërish do të ketë shtatzëni ektopike. Mund të ketë
dilema a të ngelet prapë shtatzënë a jo.
Nëse shtatzënia ektopike është trajtuar në mënyrë kirurgjikale, është detyrë e mjekut
që t’i tregojë pacientes mbi gjendjen e mitrës, tubave dhe vezoreve të saj dhe si këto
mund të ndikojnë në të ardhmen në fertilitetin e saj – në veçanti nëse ka pasur dëmtime
të qarta në tubin tjetër.
Nëse shqetësimet e tilla zgjasin shumë, pacientja duhet të kërkojë ndihmë nga mjeku.

6 Shtatzënitë e ardhshme
Gjasat për të pasur shtatzëni të shëndetshme ende janë të mira edhe pas trajtimit të
shtatzënisë ektopike, edhe nëse është hequr ndonjë nga tubat.
Gruaja do të ketë ovulacion një herë në muaj, ashtu siç ka pasur më parë. Edhe nëse
pacientja ka vetëm njërën nga tubat uterine, është e mundur të ngelet shtatzënë edhe
nëse ovulacion do të ketë në anën e kundërt.
Rreth 2/3 (64%) e grave do të ngelen shtatzënë në mënyrë natyrale, ndërsa një numër
i tyre do të kenë nevojë për trajtim të fertilitetit, ndërsa një numër i pacienteve nuk
provon më të ngelet shtatzënë22.
Gjasat për një shtatzëni tjetër ektopike janë ndërmjet 7% deri në rreth 10%, pra
maksimum 1 në 10. Kjo varet edhe nga lloji i trajtimit të mëparshëm dhe gjendja
shëndetësore e tubave apo tubit të mbetur.
Nëse pacientja ka pasur trajtim kirurgjikal por tubi nuk është larguar - salingotomi,
risku për shtatzëni tjetër ektopike është diç më i lartë, rreth 15%.
Kur njëri nga tubat uterine është dëmtuar (p.sh. për shkak të infeksionit), gjasat janë
më të mëdha që edhe tubi tjetër të jetë i dëmtuar.
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Kjo do të thotë se:
•

Gjasat për të ngelur shtatzënë janë më të vogla se normale.

•

Ka risk të rritur për shtatzëni tjetër ektopike nëse pacientja ngelet shtatzënë.

Gjasat për një shtatzëni tjetër ektopike jotubare janë shumë të vogla, por nëse ka
qenë shtatzëni kornuale dhe është menaxhuar në mënyrë kirurgjikale, mund të ketë
arsye për brenga në shtatzëninë e ardhshme. Është i rëndësishëm konsultimi me mjekun
për ta përcjellë më tej gjendjen.
Momenti më i përshtatshëm për t’ia filluar shtatzëninë e re, nëse pacientja ka pasur
trajtim kirurgjikal, duhet të caktohet nga mjeku dhe me gjasë ai do të kërkojë nga
pacientja të presë së paku një cikël menstrual para se të tentojë. Në rastin e trajtimit
medikamentoz, kjo periudhë do të jetë së paku 3 muaj pas trajtimit 23.
Nëse pacientja nuk dëshiron të ngelet shtatzënë, ajo duhet të konsultohet me mjekun
mbi metodën më të përshtatshme kontraceptive që duhet të përdorë. Pas një shtatzënie
ektopike, nuk rekomandohet përdorimi i IUD-së, dhe disa lloje të kontraceptivëve me
vetëm progesteron mund ta rrisin gjasën për një shtatzëni tjetër ektopike.
Gjëja më e rëndësishme në shtatzëninë e ardhshme është përcaktimi nëse shtatzënia
është duke u zhvilluar në vendin e duhur.
Pra, me të konstatuar se gruaja është shtatzënë, më së miri është që të kryhet një
ekzaminim ultrasonografik rreth javës së 6-të deri atë të 7-të.
Nuk ndihmon shumë ekzaminimi ultrasonografik para javës së 6-të sepse është tepër
herët të konstatohet nëse shtatzënia është duke u zhvilluar. Megjithatë, nëse pacientja
ndien dhimbje apo ka gjakderdhje, më së miri është të shkojë për të kryer vlerësimin e
shtatzënisë së hershme edhe para javës së 6-të.
Mjekut të ri duhet t’i tregohet anamneza e shtatzënive të mëhershme ektopike në
mënyrë që ai ta kuptojë rëndësinë e skanimit të hershëm. Po ashtu atij duhet t’i tregohet
nëse ndonjë nga tubat uterine është dëmtuar apo e larguar.
Po ashtu është me rëndësi konsultimi me mjekun nëse janë paraqitur simptomat e një
shtatzënie tjetër ektopike: cikle të vonuara menstruale, gjakderdhje ndryshe nga ajo e
rëndomta apo cilido nga simptomat e përmendur më herët.
Nëse gruaja është shtatzënë dhe skanimi tregon se shtatzënia është duke u zhvilluar
brenda në mitër, ka shumë mundësi se ajo nuk do të ketë nevojë për ndonjë analizë apo
përkujdesje të veçantë. Ajo duhet t’i nënshtrohet skanimeve rutinore rreth javës së 12-të
dhe 20-të të shtatzënisë24.
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