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Abstrakti
Hyrje:
Shtatzënia-barra (gravidanca, gestacioni) është një periudhë e jetës së femrës kur ajo
mban vezën e ngjizur, mbartësuar, e cila është implantuar në hapësirën e mitrës, ku rritet
dhe zhvillohet deri në lindje.
Qëllimi i punimit:
Është rinjohja me shtatzëninë normale, ndryshimet fiziologjike që shkakton shtatzënija si
dhe metabolizmin e materieve ushqyese në shtatzëni duke rishikuar literaturën.
Të dhëna të përgjigjthëshme:
Shtatzënia si proces normal, zgjatë 280 ditë, 40 javë, 10 muaj lunar, përkatësisht 9 muaj
kalendarik. Ushqimi i rregullt gjatë shtatzënisë luan rol të rëndësishëm në funksionimin
normal të organizmit të shtatzënës, si dhe në rritjen e në zhvillimin normal të fetusit.
Gjatë shtatzënisë rriten nevojat për disa vitamina dhe kripra minerale. Shtatzënia
manifestohet me ndryshime në funksionimin e organeve të ndryshme në organizmin e
shtatzënës. Gjatë shtatzënisë te shtatzëna, ndodhin ndryshime edhe në metabolizmin e
karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave.
Përfundim:
Të gjitha këto ndryshime, shfaqen në radhë të parë në statusin hormonal të cilat shoqërohën
me ndryshime biokimike, metabolike duke u manifestuar gjithashtu edhe në sferën
psikoemocionale të shtatzënës.
Fjalë kyçe: Shtatzënia, ndryshime fiziologjike, metabolizmi i materieve ushqyese në
shtatzëni.
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Abstract

Introduction:
Pregnancy - gestation (gestation, gestation) is a period of female life when she holds
the congenital, carrying baby, which is implanted in the uterine space where it grows and
develops up to birth.
Purpose of the project:
Is the recognition of normal pregnancy, the physiological changes that cause
pregnancy as well as the metabolism of nutrients in pregnancy by reviewing the literature.
Overall Data:
Pregnancy as a normal process that lasts 280 days, 40 weeks, 10 lunar
monthsrespectively 9 calendar months. Regular diet during pregnancy plays an important
role in the normal functioning of the pregnancy, as well as in the growth and normal
development of the fetus. During pregnancy the need for some vitamins and mineral salts
increases. Pregnancy is manifested by changes in the functioning of various organs in the
pregnancy process. During pregnancy, pregnant women experience changes in the
metabolism of carbohydrates, fats and proteins.
Conclusion:
All of thesechanges appear first of all in the hormonal status that is associated with
biochemical, metabolic changes being also manifested in the psycho-emotional sphere of
pregnancy.
Keywords: Pregnancy, physiological changes, metabolism of nutrients in pregnancy.
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2. Hyrje
Të dhënat mbi gjinekologjinë datojnë që në kohën e Hipokratit (babai i mjekësisë).
Ai ishte mjeku i parë që përshkroi për mamitë, menstruacionet, sterilitetin, shenjat e para të
shtatzënisë si dhe infeksionet puerperale (faza menjëherë pas lindjes). Historia më e
hershme e gjinekologjisë fillon me Soranus në shekullin e dytë p.e.s.dhe puna e tij
përmbante kapituj për: anatominë, shtatzëninë, menstruacionet, fertilitetin, lindjen, kujdesin
për të porsalindurin, dismenorrhenë, hemorragjinë uterine dhe përdorimin e spekulimit
vaginal. Në shekullin e 18-të u thelluan më tej njohuritë mbi shtatzëninë dhe fertilitetin.(1)
Në Kuran (shek. VII p.e.r), libri i shenjtë i muslimanëve, cilëson që qeniet
njerëzore krijohen nga një përzierje e sekrecioneve që vijnë nga mashkulli dhe femra. (2)
Zhvillimi i njeriut fillon me fekondimin, kur një gamete mashkullore ose spermatozoid
bashkohet me një gamete femërore ose ovocit për të formuar një qelizë të vetme, zigotën.
Kjo qelizë, shumë e specializuar shënon fillimin e secilit prej nesh si një individ unik.
Megjithëse zhvillimi fillon me fekondimin, etapat dhe kohëzgjatja e shtatzënisë së
përshkruar me mjekësin klinike, llogaritet duke nisur nga fillimi i periudhës menstruale të
fundit normale të nënës, e cila është rreth katërmbëdhjetë ditë para sesa të ndodh fekondimi.
Edhe pse e konsideruar si mosha gjestacionale (menstruale), kjo metodë e mbivlerëson
moshën e fekondimit me rreth dy javë. Gjithsesi, mosha gjestacionale përdoret gjerësisht në
praktikën klinike sepse fillimi i periudhës menstruale të fundit normal është zakonisht i
lehtë për t'u përcaktuar. Mirëpo, para se ta përshkruajmë fillimin e zhvillimit dhe
shtatzëninë,

po

rikujtojmë

gametogjenezën

dhe

sistemin

riprodhues

femëror.

Gametogjeneza – spermatozoidi (qeliza mashkullore) dhe ovociti (qeliza femërore) janë
qeliza shumë të specializuara, secila nga këto qeliza përmban gjysmën e numrit të
kromozomeve (numër haploid). Në vitin 1912 Felix Von Winiwarter raportoj vëzhgimet e
para të kromozomeve njerëzore duke shpallur që ndodhëshin 47 kromozome në qeliza
trupore. Njëmbedhjetë vite më vonë Theuphilus Shitskel Painter arriti në përfundim se
numri i saktë ishte 48, një konkluzion që u pranua në vitin 1956 kur Joe Hin Tjo dhe Albert
Levan raportuan se gjendëshin vetëm 46 kromozme në qelizat embrionale. Numri i
kromozomeve reduktohet gjatë mejozës. Pjekja e gameteve quhet spermatogjenezë te
4

meshkujt dhe ovogjenezë te femrat. Gjatë këtij procesi numri i kromozomeve përgjysmohet
dhe ndryshon forma e qelizës. Spermatogjeneza – është rrjedha e ngjarjeve me anë të së
cilës spermatogonet transformohen në spermatozoid të pjekur. Ky proces pjekjeje fillon në
pubertet. Spermatogonet, që kanë qenë në gjendje të fjetur në tubat seminifere të testeve, që
prej periudhës fetale, në pubertet fillojnë të shtojnë në numër. Ovogjeneza – është rrjedha e
ngjarjeve me anë të së cilës ovogonet transformohen në ovocite të pjekura. Ky proces
pjekjeje (maturimi) fillon përpara lindjes dhe përfundon në pubertet. Ovogjeneza vazhdon
deri në menopauzë e cila është ndërprerja permanente e menstruacioneve (hemorragji e
shoqëruar me cikël menstrual). (2). Në kuadër të pjesës hyrëse ne po japim edhe
domëthënien e embriologjisë. Fjala embriologji do të thotë studimi i embrionit; gjithsesi ky
term i referohet zakonisht zhvillimit të embrioneve dhe fetusëve para lindjës. Pjesë e
rëndësishme e praktikës moderne të obstetërve është embriologjia e zbatuar. Termat me
interes të vaçantë janë ovulacioni, ovociti, spermatozoidi, fekondimi, implantimi,
marrëdhëniet fetus-nënë, qarkullimi fetal, periudhat kritike etj. Një traktat i shkurtër
sanskrisht mbi embriologjinë e lashtë indiane mendohet të jetë shkruar në vitin 1416 p.e.s,
dhe ky shkrim i indianve i quajtur Garbha Upanishad, cilëson:
-

Nga bashkimi i gjakut me farën vjen në jetë embrioni. Gjatë periudhës së favorshme
për fekondimin, pas marrdhënjës seksuale, (ai) shndërrohet në një Kalada (embrion
njëditor). Pas 7 netësh, shndërrohet në një masë sferike. Pas një muaji, shndërrohet
në një masë të fort. Pas dy muajsh, është formuar koka dhe pas tre muajsh, shfaqen
zonat e gjymtyrëve.
Dijetarët grekë dhanë kontribut të rëndësishëm për shkencën e embriologjisë.

Aristoteli konsiderohet themeluesi i embriologjisë, pavarësisht prej faktit që ai hodhi idenë
që embrioni zhvillohej nga një masë pa formë, të cilën ai e përshkroi si një “fillesë të
paformuar plotësisht, me një thelb ushqyes dhe të gjitha pjesët e trupit”, dhe mendonte se
ky embrion lindtte nga gjaku i menstruacioneve pas aktivizimit nga fara e mashkullit. Një
mjek dhe shkencëtar grek në Romë, Claudius Galen shkroi një libër, Mbi formimin e
fetusit, në të cilën ai përshkroi zhvillimin e ushqyrjen e fetusit dhe strukturat që ne sot i
quajmë allantois, amnion dhe placentë. Është shpallur që revulucioni i embriologjisë filloi
me botimin e librit të William Harvey, De Generatione Animalium, në vitin 1651. Ai
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besonte që fara mashkullore ose spermatozoidi, pas hyrjes në mitër ose uterus, pësonte
metamorfozë drejt një substance të ngjashme me vezën, nga e cila zhvillohej embrioni.
Girolamo Fabricius shkroi dy traktate madhore të embriologjisë, përfshirë këtu një të
titulluar De Formato Foetu (fetusi i formuar), i cili përmbante ilustrime të embrioneve dhe
fetuesve në tapa të ndryshme të zhvillimit.

2.1. Anatomia e organëve gjenitale femërore të riprodhimit

Figura1. Organet

gjenitale të brendshme femërore

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&btnG=Search&q=organet+
gjenitale+te+brendshme+femerore#imgrc=smxmqd1IaqhiJM:
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2.1.1. Ovaret (vezorët)

Ovaret (vezorët) janë qendra riprodhuese në formë bajame, të vendosura në afërsi të
mureve pelvike laterale, në secilën anë të uterusit dhe që prodhojnë ovocite. Ovaret
prodhojnë gjithashtu esterogjen dhe progesteron, hormone përgjegjëse për zhvillimin e
tipeve seksuale dytësore dhe për rregullimin e shtatzënisë. Vezorët janë struktura rreth 3
deri në 4 cm. të gjata dhe janë të kapura tek ligamenti i gjerë.
Funksionet primare të vezorëve janë ovogjeneza dhe prodhimi i hormoneve.
Vezorët, tubat e fallopit dhe ligamentet mbajtëse quhen adnekse. Pra, ovaret janë gjithashtu
edhe qendra endokrine që prodhojnë hormone riprodhuese. Te femrat para pubertetit
kapsula me ind lidhor (tunikaalbuginea e ovoarit) e cila përfshinë sipërfaqën e ovarit
mbulohet nga një shtresë e lëmuar e mezotelit ovarian ose nga epiteli sipërfaqësorë
(germinal), e cila është një shtresë teke me qeliza kuboide që i jep sipërfaqës një pamje të
zbehtë ngjyrë gri në kontrast.
Pas pubertetit epiteli siperfaqësorë ovarian në mënyrë përparuese bëhet cikatrikal
dhe shtrembërohet, për shkak të rupturës së përseritur të folikujve ovarian dhe çlirimit të
ovociteve gjatë ovulacionit. Enët e gjakut, enët limfatike dhe nervat e ovareve kryqëzojnë
buzën pelvike duke kaluar në faqen superolaterale të ovarit dhe duke dalur nga kjo faqe,
brenda shtresës peritoneale, që quhet ligament suspenzor i ovarit, i cili vazhdon me
mezovariumin e ligamentit të gjerë.
Ligamenti ovarian është një mbetje e pjesës superiore të gubernakulumit ovarian të
fetusit. Ligamenti i ovareve lidhë skajin proksimal (uterin) të ovarit me këndin lateral të
uterusit menjëherë poshtë hyrjës së tubit uterin. Për shkak se ovari gjendet në kavitetin
peritoneal dhe sipërfaqja e tij nuk mbulohet nga peritoneumi, ovociti që çlirohet gjatë
ovulacionit kalon në kavitetin peritoneal. Gjithësesi, jeta e tij intraperitoneale është e
shkurtër sepse normalisht ai kapet nga fimbrijet e infundibulumit të tubituterin dhe mbahet
në brendësi të ampullës ku mund të fertilizohet. (3)
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2.1.2. Tubat uterine
Tubat uterine, rreth 10 cm. të gjerë dhe me diametër rreth 1 cm, shtrihen anash duke
filluar nga brirët e uterusit. Secili tub, me skajin e tij proksimal hapet në bririn e uterusit
dhe me skajin e tij distal në kavitetin peritoneal. Tubat mbajnë ovocitet që vijnë nga ovaret
dhe spermatozoidët që hyjnë nga uterusi, për të arritur në vendin e përfundimit, në ampluen
e tubit uterin. Tubi uterin drejton gjithashtu zigotën, nëndarje drejt kah vitetituterin. Për
qëllim përshkrimi, tubi uterin ndahet në katër pjesë: infundibulum, ampulla, isthmus dhe
pjesa uterine (2).
1. Infundibulum: skaji distal i tubit në formë hinke i cili hapet në kavitetitn peritoneal
nëpërmjet ostiumit abdominal. Proceset në formë gishtërinjësh të skajit me fimbrije
të infundibulumit shpërhapen mbi sipërfaqen mediale të ovarit; fimbrio ovariane e
madhe fiksohet në polin superior të ovarit.
2. Ampulla: pjesa më e gjerë dhe e gjatë e tubit, e cila fillon në skajin medial të
infundibulumit; fertilizimi i ovocitit zakonisht ndodhë në ampullë.
3. Isthmusi: pjesa me murë të trashë e tubit e cila hynë në konusinuterin.
4. Pjesa uterine: segmenti i shkurtër intramural i tubit, i cili kalon nëpërmjt murit të
uterusit dhe hapet me anë të ostiumituterin në kavitetinuterin të konusituterin.(3)

2.1.3. Uterusi

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

Perimetrium, shtresa e hollë, shtresa e jashtme;

-

Miometrium, shtresa e trashë e muskulaturës së lëmuar dhe

-

Endometrium, shtresë e hollë, shtresë e mbrendshme. (2)

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

Marrëdhënjët e uterusit me organet tjera

•

Në anën e përparme: xhepi vezikouterin dhe faqja superiore e vezikës urinare;
pjesa supravaginale e cerviksit lidhet me vezikën urinare dhe ndahet nga ajo
vetëm me anë të indit lidhor fibrotik.

•

Në anën e pasme: xhepi rektouterin, i cili përmbanë anës atintestinale dhe faqet
anteriore të rektumit; vetëm fascia pelvikeviscerale, e cila bashkon rektumin dhe
uterusin në këtë regjion i rezistojnë rritjës së përsonit intra abdominal.

•

Lateralisht: ligamenti i gjërë peritoneal që e rrethon trupin e uterusit dhe
ligamentet fasciale kardinale në secilën anë të cerviksit dhe vaginës; në kalimin
midis dy ligamenteve, ureteret shtrihen përpara dhe pak me sipër pjesës laterale
të forniksit vaginal dhe poshtë arterjeve uterine, zakonisht rreth 2 cm. lateralisht
pjesës supravaginale të cerviksit. (3)
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2.1.4. Vagina
Vagina, e cila përbëhet nga një tub muskulo membranoz i gjatë 7-9 cm. shtrihet nga
pjesa mediale e cerviksit të uterusit deri në orifisciumin vaginal, që është hapja në skajin
inferior të vaginës. Orifisciumi vaginal, orifisciumi uretral i jashtëm, si dhe duktuset e
gjëndrave vestibulare të mëdha dhe të vogla hapën në vestibulin e vaginës, që është
orifiscium midis labia minora. Skaji superior i vaginës rrethon cerviksin.
Vagina:
•

Shërben si kanal për lëngun menstrual,

•

Formon pjesën inferiore të kanalit të lindjës,

•

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

•

Komunikon sipër me kanalin cervikal dhe poshtë me vestibulin e vaginës.
Vagina zakonisht është e mbyllur. Vagina shtrihet prapa vezikës urinare dhe uretrës,

ku kjo e fundit përkulet në murin e saj inferior anterior. Ajo gjendet përpara rektumit duke
kaluar midis buzëve mediale të muskujve levatorani (puborektal). Forniksi vaginal i cili
është recesi për rreth cerviksit përbëhet nga pjesa anterior-posterior dhe laterale. Forniksi
vaginal posterior është pjesa më e hollë dhe lidhet më ngushtë me xhepin rektouterin. Pjesa
më e madhe inervohet nga nervat viscerale. (3)

2.2. Fiziologjia e sistemit riprodhues femëror
Procesi riprodhues të femra përfshin sistemin nervor qendror (në radhë të parë
hipotalamusin), gjëndren hipofizare, ovaret, si edhe uterusi (endometrin). Të gjitha këto
duhet të funksionojnë në mënyrë të përshtatshme që riprodhimi të ndodhë normalisht.
Hormoni hipotalamik gonadotropinë çlirues rregullon njëkohsisht edhe hormonin lutenizues
(LH), dhe hormonin folikulostimulues (FSH) në gjendjen hipofizare, dhe këtë e bënë duke
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u sekretuar në mënyrë pulsative. Ovaret i përgjigjen sekretimit të FSH dhe të LH në mënyrë
sekuenciale dhe të përcaktuar, duke çuar në rritje folikulare, ovulacion, si dhe formimin e
korpus luteum. Ky cikël është i destinuar për të prodhuar një ambient normal për
shtatzëninë, dhe nëse gruaja nuk bie shtatzënë, cikli fillon sërish. Në periudhën e hershme
të ciklit menstrual, ovari prodhon estrogjen, i cili është përgjegjës për rritjën endometriale.
Pas ovulacionit prodhohet, gjithashtu në sasi të konsiderueshme progesteronë i cili e
transformon endometrin duke krijuar një vend ideal për implantimin e embrionit. Nëse
gruaja nuk është shtatzënë, ovari nuk prodhon më esterogjen ose progesteron, endometri
shkatërrohet dhe cikli fillon sërish. Procesi i riprodhimit të gratë është një ndërveprim i
ndërlikuar dhe mjaft i evoluar i shumë komponentëve. Seria e ngjarjeve të orkestruara më
shumë kujdes, të cilat kontribuojnë në një cikël menstrual dhe ovulator normal, ka nevojë
për një input hormonal në kohë dhe rregullator, i cili e merr origjinën nga sistemi nervor
qëndror, gjëndra hipofizare, si dhe ovaret. Ky proces i ekuilibruar në mënyr mjaft delikate
mund të ndërpritet me lehtësi, duke rezultuar në një dështim të procesit të riprodhimit.
Bashkimi i pjesëve të ndryshme të këtij rebusi të ndërlikuar do të krijonte "tablonë e madhe
", që konsiston në një rishikim të mënyrës sesi është projektuar të funksionojë sistemi
riprodhuës të gratë.(4) Funksionet e koordinuara ngushtërisht të hipotalamusit, gjëndres së
hipofizës, ovareve dhe endometrit, i japin fillesën menstruacioneve ciklike, të
parashikueshme, të cilat tregojnë ovulimin e rregullt. Gjithashtu, ovulimi i rregullt kërkon
funksionimin normal të njësive të tjera endokrine të tilla si gjëndra tiroide dhe ato
mbiveshkore. Funksioni riprodhues më i dukshëm i hipotalamusit është sekretimi me pulse
i hormonit çlirues të gonadotropinës (GnRH). Duke filluar në pubertet, femrat kalojnë cikle
riprodhuese që perfshijnë ndryshime në aktivitetin e hipotalamusit, gjëndres pitutare,
ovareve, uterusit, tubave uterine, vaginës dhe gjëndrave të gjirit. Këto cikle mujore
përgadisin sistemin riprodhues për shtatzëni. Shtatzënia-barra (gravidanca, gestacioni) është
një periudhë e jetës së femrës kur ajo mban vezën e ngjizur, mbartësuar, e cila është
implantuar, rritet dhe zhvillohet.
Shtatzënia zgjat:
•

280 ditë,

•

40 javë,
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•

10 muaj lunar (1 muaj lunar = 28 ditë),

•

Përkatësisht 9 muaj kalendarikë. (6)

2.3. Fillimi i zhvillimit të njeriut (rrugëtimi deri tek
nisja e një shtatzënie) - java e parë

Siq e cekëm më lartë zhvillimi i njeriut fillon me fekondimin, bashkimi i spermatozoidit
dhe me ovocitin.

2.3.1. Ndarja mejotike dhe fillimi i zhvillimit
Mejoza është një tip i veçantë ndarjeje qelizore që përfshin dy ndarje mejotike;
Ndodh vetëm në qelizat germinale (fillestare). Qelizat germinale diploid japin si
pasardhës gamete haploid (spermatozoidin dhe ovocidin).
-

Ndarja e parë mejotike: është ndarje-reduktim sepse numri i kromozomeve
homologe në profazë dhe ndarjës së tyre në anafazë. Kromozomet homologe (një
nga se cili prind) qiftëzohen gjatë profazës dhe ndahen gjatë anafazës, me një
përfaqësues të secilit çift, që shkon në mënyrë të rastësishme, në secilën palë të
boshtit mejotik. Boshti kapet te centromeri i kromozomit, dhe në këtë rastë kemi
kromozome me dy kromatide. Kromozomi X dhe Y nuk janë homolog. Në fund të
ndarjës së parë mejotike secila nga qelizat e reja që është formuar (spermatozoidi
dytësor dhe ovociti dytësor), ka numër haploid kromozomesh, që dmth. gjysmën e
numrit të kromozomeve të qelizës paraardhëse. Kjo ndarje përbënë bazën fizike të
ndarjës.

-

Ndarja e dytë mejotike – pason ndarjën e parë por pa një interfazë normale (që
dmth. pa një etapë ndërmjetse të dyfishimit të ADN-së). Secili kromozom ndahet
dhe secila gjysmë, ose kromatid, tërhiqet drejtë një poli të veçant; pra, numri
haploid i kromozomeve ruhet dhe secila qelizë bijë e formuar nga mejoza ka numrin
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e reduktuar haploid të kromozomeve me një përfaqësues të secilit qift kromozomi
(tashmë një kromozom me një kromatid të vetëm).
Pra i gjithë ky proces siguron ruajtje të numrit të kromozomeve nga një brez të tjetri
me anë të reduktimit të numrit të kromozomeve nga diploidi në haploid duke prodhuar
kështu gamete haploide. Po ashtu bën të mundur shpërndarjen e rastësishme ndërmjet
gametës të kromozomeve që kanë ardhur nga nëna dhe babai. Studimet mbi fazën e
hershme të zhvillimit tregojnë që ovocitet njerëzore fekondohen zakonisht brënda 12 orëve
pas ovulacionit.
Zhvillimi i një folikuli ovarial karakterizohet nga rritja dhe diferencimi i ovocitit
parësorë, prolifermi i qelizave folikulare, formimi i zona pellocida, zhvillimi i theca
folliculi. Qelizat folikulare ndahen në mënyre aktive, duke formuar një shtresë të
stratifikuar rreth ovocitit. Shpejt folikuli ovarial merr formë ovale dhe ovocidi merr
pozicion ekscentrik. Menjëherë pas ovulimit/ovulacionit, muret e folikulit ovarial theca
folliculi pësojnë kolaps dhe tkurrën. Nën influencën e LH ato zhvillohen me një strukturë
gjëndrore (corpus luteum) trupi i verdhë, i cili sekreton progesteronë dhe një sasi
esterogjen, duke bërë që gjëndrat endometeriale të sekretojnë dhe të përgatisin endometrin
për inplantimin e blastokistit. Nëse ovocidi fekondohet, trupi i verdhë zmadhohet për të
formuar trupin e verdhë të barrës dhe rrit prodhimin e hormonit të tij. Nëse ovociti nuk
fekondohet,

trupi

i

verdhë involuon dhe

degjeneronë 10 deri

12 ditë pas

ovulimit/ovulacionit. Dhe ky trup i verdhë transformohet në një trup të bardhë cikatrical në
vezore.

2.3.2. Fekondimi, fazat e fekondimit
Vendi i zakonshëm për fekondim është ampula e trupit uterin, pjesa më e gjatë dhe e
gjerë e tij. Nëse ovociti nuk fekondohet këtu, ai kalon ngadalë përgjatë tubit në uterus –
(mitër) ku dëgjeneohët dhe përthithet. Megjithë se fekondimi mund të ndodh në pjesë të
tjera të tubit, ai nuk ndodh në mitër. Fekondimi është rrjedhojë e ndërlikuar e ngjarjeve të
kordinuara molekulare, që fillon me kontaktin ndërmjet një spermatozoidi dhe një ovociti
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dhe përfundon me përzirjen e kromozomeve materne dhe paterne, në metafazën e ndarjës së
parë mititike të zigotës, një embrion njëqelizorë. Procesi i fekondimit zgjatë rreth 24 orë.

Figura 2. Fekondimi
http://mjekesia.fajtori.com/index.php/gjinekologjia-obstetrika/407-fotogaleria-e-shtatzanise-113fekondimi

Në fillim të procesit të fekondimit, fazë e rendësishme është kalimi i spermatozoidit nëpër
(zona pellucida). Enzimet, esterazat, akrozina dhe neuramindaza formojnë një zonë për
shtegë të spermatozoidit për të hyrë me pas në ovocit. Koka dhe bishti i spermatozoidit
hyjnë në citoplazmën e ovocitit por membrana plazmatike e spermatozoidit mbetet mbrapa.

Nëse ndodh fekondimi:
•

Ndodh segmentimi i zigotës dhe blastogjeneza (formimi i blastokistit).

•

Blastokistiki fillon të implantohet në endometër në rreth ditën e gjashtë të fazës
luteale (dita e 20 e një cikli 28 ditorë).

•

Gonadotropina korionike humane, një hormonë i prodhuar nga syncytiotrophoblasti,
e mbanë trupin e verdhë në gjendje sekretimi të esterogjenëve dhe progesteronit.

•

Vazhdon faza luteale dhe menstruacioni nuk ndodh.
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Nëse nuk ndodh fekondimi:
•

Trupi i verdhë degjeneron.

•

Nivelet e esterogjenit dhe progesteronit bien dhe endometri sekretor hyn në një fazë
ishemike.

•

Ndodh menstruacioni
Fekondimi nga një spermatozoid bartës i X-it jep një zigotë 46, XX, e cila

normalisht zhvillohet në një femër, ndërsa fekondimi nga një spermatozoid bartës i Y-it, jep
një zigotë 46, XY, e cila normalisht zhvillohet në një mashkull.

2.3.3. Transportimi i gameteve
Ovociti (qeliza femërore), piqet në periudhën kohore të ciklit menstrual. Cikli
menstrual zgjatë mesatarisht 28 ditë, duke përcaktuar si dita e parë, ditën në të cilën fillon
rrjedha menstruale. Gjatë ovulacionit skaji me fimbrie i tubit uterin vjen në kontakt të
ngushtë me vezorën. Ovociti si rezultat i peristaltikës - lëvizjës të murit të tubit, të
karakterizuar nga alternimi i kontraksioneve dhe relaksimeve - e cila vepron për në drejtim
të uterusit.
Spermatozoidi (qeliza mashkullore) nga vendi i depozitimit, kryesisht me bishtin e tij
ecë në drejtim të uretrës me anë të kontraksioneve peristaltike të veshjës së trashë
muskulore të ductus deferenc. Gjatë një interkursi seksual, rreth hapjes se jashtme të
uterusit dhe në formniksin e vaginës, depozitohen rreth 200 deri 600 milion spermatozoide.
Spermatozoidet kalojnë ngadalë nëpër kanalin cervikal me anë të lëvizjeve të bishtit të tyre.
Enzima vezikulazë, e prodhuar nga gjëndra seminale, koagulon një sasi sperme dhe
formonë një tapë vaginale, e cila mund të parandalojë rikthimin e spermës në vaginë.
Kalimi i spermatozoideve nëpër uterus (mitër) e tupat uterinë rezulton kryesisht nga
kontraksionet muskulore të murëve të këtyre organëve. Spermatozoidet lëvizin me shpejtësi
2-3 mm. në minutë, por kjo luhatet në varësi të pH-së të mjedisit. Ata janë të palëvizshëm
gjatë depozitimit në epididimus, por në ejakulat bëhen të lëvizshëm. Disa spermatozoideve
u duhen deri në 45 minuta për të përfunduar udhëtimin. Vendin e fekondimit e arrijnë
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vetëm 200 spermatozoid. Spermatozoidët e sapo ejakuluar ju duhet një periudhë për të
ardhur në aftësim që zgjatë rreth 7 orë. Dhe studimet mbi fazat e hershme të zhvillimit
tregojnë që ovocitet njerëzore fekondohen zakonisht brenda 12 orëve pas ovulacionit.
Shumica e spermatozoideve ndoshta nuk mbijetojnë më shumë se 48 orë në traktin gjenital
femëror. Nëse ndodh shtatzënia, ciklet menstruale ndërpriten dhe endometri kalon në fazën
e shtatzënisë.

2.3.4. Segmentimi i zigotes dhe formimi i blastoksit
Faktori i hershëm i shtatzënisë përbën bazat e testit të shtatzënisë gjatë 10 ditëve të
para të zhvillimit. Gjenetikisht, zigota është unike, sepse gjysma e kromozomeve të saj
vijnë nga nëna dhe gjysma nga babai. Zigota përmban një kombinim të ri kromozomesh, i
cili është i ndryshëm nga ai që ndodhët në qelizat e secilit prind. Ky mekanizëm formon
bazën e trashëgimisë dyprindërore dhe variacionit në specie humane. Gjinia kromozomale e
embrionit përcaktohet në momentin e fekondimit, nga lloji i spermatozoidit (X ose Y) që e
realizon atë. Gjatë segmentimit, zigota është e rrethuar nga zona pellucida e trashë. Ndarja e
zigotës në blastomerë fillon rreth 30 orë pas fekondimit. Ndarje segmentimi të një
pasnjëshme formojnë blastomere që progresivisht zvogëlohën në përmasa. Pas fazës 9qelizore, blastomeret ndryshojnë formën e tyre dhe ngjeshën njëra me tjetrën për të formuar
një top kompakt qelizash. Qelizat e brendëshme të morulës (masa e brendëshme qelizore)
rrethohet nga një shtresë qelizash që formon shtresën e jashtme qelizore. Rreth tri ditë pas
fekondimit formohet morula sferike dhe kjo hyn në mitër. Menjëherë pas hyrjës së morulës
në uterus (4 ditë pas fekondimit), në brendësi të morulës shfaqet një hapsirë e mbushur me
lëngë, e quajtur kaviteti blastokistik. Për të formuar këtë hapsirë, lëngu vjen nga kaviteti
uterin, duke kaluar nëpër zona pellucida. Me shtimin e lëngut në kavitetitin blastokistik, ai i
ndanë blastomeret në dy grupe:
•

Në shtresë të jashtme e të hollë qelizash, trofoblasti (greq, trophe-ushqim), i cili i
formon pjesën embrionale të placentës.
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•

Një grup blastomerësh të vendosura në qendër, masa e brendëshme qelizore, e cila
formon embrionin; meqenëse kjo përbënë fillesën e embrionit, masa e brendëshme
qelizore quhet embrioblast.
Tani, embrioblasti projektohet në kavitetin blastokistik dhe trofoblasti formon murin

e blastokistit. Afërsisht, gjashtë ditë pas fekondimit (dita e 20-të e një cikli menstrual 28
ditorë), blastokisti ngjitet në epitelin e endometrit, zakonisht në afërsi të polit embrional.
Nga fundi i javës së parë blastokisti është implantuar në mënyrë sipërfaqësore në shtresën
kompakte të endometrit dhe e siguron ushqyerjen e tij nga indet e gërryera të nënës.

2.4. Vazhdimsia e zhvillimit embrional (formimi i diskut embrional
bilaminar) - java e dytë
2.4.1. Përfundimi i implantit dhe vëndet e implantit

Implantimi i blastokistit përfundon nga fundi i javës së dytë. Ky ndodh gjatë një
periudhe të kufizuar kohore, 6 -10 ditë pas ovulacionit. Qelizat e indit lidhor rreth vendit të
implantimit akumulojnë glikogjen dhe lipide dhe marrin pamje polihedrale. Disa nga këto
qeliza-qelizat deciduale-degjënerojnë në afërsi sinciciotrofoblastit penetrues. Ky prodhon
një hormone-gonadotropina korionike humane (hCG), e cila hyn në gjakun e nënës, me anë
të lakunave (lat. kavitete të zbrazëta). Në fund të javës se dytë prodhohet sasi e
mjaftueshme e hCG nga sinciciotrofoblasti, për të dhënë një test shtatzënie pozitiv, madje
megjithëse nëna mund të mos jetë e vetëdijshme për shtatzëninë. Zakonisht, implantimi i
blastokistëve ndodh në endometrin e uterusit, lart në trupin e uterusit, pak më shpesh në
murin posterior sesa në atë anterior. Implantimi i një blastokisti mund të dallohet me anë të
ultrasonografisë dhe provave radioimunologjike shumë sensitive të hCG, madje edhe në
fund të javës së dytë.

2.4.2. Formimi i kavitetit amniotik
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Me avanësimin e implantimit të blastokistit në embryoblast shfaqet një hapsirë e
vogël. Kjo hapsirë e vogël, është fillesa e kavitetit amniotik. Shpejt qelizat amniogjenikeamnioblastet ndahen nga epiblasti dhe formojnë amnionin, i cili përfshinë kavitetin
amniotik. Ndërkohë që formohet amnion, disku embrional dhe vezikuli umbilikal parësor,
në sinciciotrofoblast shfaqen kavitete të izoluara-lakunat. Lakunat mbushën shpejt me
përzirje gjaku nga kapilarët endometrial. Ky lëng në hapsirë lakunore-embriotrof- (greq.
trophe -ushqim) kalon në diskun embrional me anë të difuzionit dhe siguron materialin
ushqyes emrionit.

2.5.

Formimi i shtresave germinale dhe diferencimi i indeve dhe
organeve (fillimi i hershëm i shtatzënisë) - java e tretë

Zhvillimi i shpejtë i embrionit, nga disku embrional, gjatë javës së tretë, karakterizohet nga:
•

Shfaqja e shiritit primitive;

•

Zhvillimi i notokordes;

•

Diferencimi i tri shtresave germinale.
Java e tretë e zhvillimit embrional korrespodon me javën që pason periudhën e parë

menstruale që ka munguar; pra, 5 javë pas ditës se parë të periudhës se fundit menstruale
normale. Ndërprerja e menstruacioneve është shpesh treguesi i parë që një grua mund të
jetë shtatzënë. Rreth 3 javë pas konceptimit, afërsisht 5 javë pas periudhës së fundit
menstruale normale, një barrë e zakonshme mund të dallohet me anë të ultrasonografisë.
Simptomat e një shtatzënije janë nausea dhe të vjellat, të cilat ndodhin nga fundi i javës së
tretë. Shenja e parë e gastrulimit është shfaqja e shiritit primitive. Në javën e tretë fillon
edhe zhvillimi i hershëm i sistemit kardiovaskular fillestar. Formohet një sistem
kardiovaskular i hershëm ku enët e gjakut bashkohen me zemrën tubulare, më këmbëzen
lidhëse, korionit dhe veziken umbilikale. Rrahja e zemrës te embrioni, mund të piknisët me
anë te ultrasonografisë Dopler gjatë javës së pestë, rreth 7 javë pas periudhës së fundit
menstruale normale.
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2.6.

Fazat e zhvillimit embrional (pikat kryesore nga java e 4 në javën e
38-të)

2.6.1. Periudha organogjenetike nga java 4 - 8
Zhvillimi njerëzor mund të ndahet në tri faza.
•

Faza e parë është rritja, që përfshin ndarjen e qelizave dhe përpunimin e
produkteve të qelizës.

•

Faqa e dytë është morfogjeneza (zhvillimi i formës, përmasave dhe tipeve të tjera të
një organi të veçant). Morfogjeneza është një proces gjatë të cilit shfaqen shumë
ndërveprime komplekse.

•

Faza e tretë është diferencimi (pjekuria e proceseve psikologjike). Në fund të këtij
procesi diferencohen indet edhe organet te cillat janë të afta për kryerjen e
funksioneve të specializuara.
Një fazë e rëndësishme në ndërtimin e formës së trupit është palosja e diskut

embrional. Shumica e proceseve të zhvillimit varen nga ndërveprimet e koordinuara të
zheneve dhë faktorët mjedisorë. Pershkrimet e mëposhme japin një përmbledhje të
ngjarjeve kryesore dhe ndryshimeve në pamjen e jashtme të embrionit gjatë javës 4-8.
(2)

2.6.1.1. Java e katërt
Ndryshime madhore ne trup shfaqen gjatë javës së katërt. Ne fillim embrioni është
pothuajse i drejtë dhe ka 4 deri 12 ndarje që çojne në përmirësim të dukshëm të sipërfaqes.
Gjatë 24 ditëve, harqet e para faringaele janë të dukshme. Harku i parë dhe harku i dytë
janë të ndarë. Embrioni ështç lehtësisht i përkulur për shkak të palosjes se kockës dhe
kerbishtes. Truri i përparmë formon një ngritje prominente të kokës dhe palosja e embrionit
i jep embrionit formën e shkronjës C. Zemra prodhon një zgjatim anësor dhe hedh gjak.
Sythet e gjymtyrëve të sipërme vihen re në ditën e 26 ose 27 si ngritje të vogëla në muret
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ventrolaterale të trupit. Gjithashtu, janë të dukshme gropëzat otike, fillesat e veshëve të
brendshëm. Në anët e kokës, janë të dukshme trashjet ektodermale (plakodat e syrit). Drejtë
fundit të javës së katërt, një tiparë karakteristikë është një eminencëkaudale. Tani më
sistemi kardiovaskular është formuar dhe nga fundi i javës së katërt, neuropori kauzal, është
i mbyllur.

Figura 3. Pamje nga java e pestë e fetusit
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&q=java+e+katert+e+shtatza
nise&oq=java+e+kater

2.6.1.2. Java e pestë
Ndryshimet e formës së trupit janë të vogla gjatë javes së pestë krahasuar me ato që
shfaqen në javën e katërt, por rritja e kokës i kalon ato të pjesëve te tjera. Zmadhimi i kokës
shkaktohet kryesisht nga zhvillimi i shpejtë i trupit dhe zgjatimeve faciale. Shumë shpejtë
kontakton zemrën primitive. Madhësia e bebës është 1.25 mm. Nga kjo do të zhvillohet
lëkura, flokët, thonjtë, gjëndrat e qumshtit dhe ato të djersës si dhe smalti i dhëmbëve.

2.6.1.3. Java e gjashtë

20

Në javën e gjashtë, embrioni tregon reflekse ne lidhje me prekjen. Gjymtyrët e
sipërme fillojnë të tregojnë diferencime regjionale, ndërkohe që zhvillohen bërrylat dhe
zmadhohen pllakat e duarve. Fillojnë të zhvillohen tek pëllëmba e dorës zgjatimet e
gishtrinjëve, të quajtura fillesat e gishtërinjëve. Embrionet në javën e gjashtë tregojnë
lëvizje spontane si dridhje të trungut dhë e gjymtyrëve. Zhvillimi i gjymtyrëve të poshtme
shfaqet 4 - 5 ditë më vonë se gjymtyrët e sipërme. Disa ngritje të vogëla te veshit (konet
arurikulare) zhvillohen rreth kanalit të faringut apo qarjeve midis dy harqeve të para të
faringut.
Kanali të dëgjuarit ndihmonë në: formimin e të degjuarit, ndihmon formimin e pjesës
së jashtme të veshit dhe pjesës së lëmuar të skëletit të veshit të jashtëm. Duke qenë se është
formuar pjesa më e madhe e pigmentit retinal syri bëhet i dukshëm. Koka është shumë herë
më e madhe krahasuar me trungun dhe është e përkuluar mbi zemrën primitive. Ky
pozicion i kokës qon në përkuljen në zonën e cerviksit (qafës). Trungu dhe qafa kanë filluar
të drejtohen. Intestinet (zorrët) vazhdojnë ne pjesën e brendshme të kordonit umbilical.
Hermia e kërthizës është një gjë normale për ëmbrionin. Kjo shfaqet duke qenë se kaviteti
abdominal në këtë moshë është shumë i vogël që të mund të rregulloj rritjen e shpejt.

2.6.1.4. Java e shtatë

Figura 4. Pamje nga java e shtatë e fetusit
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&q=java+e+katert+e+shtat
zanise&oq=java+e+kater
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Gjatë javës së shtatë pasojnë ndryshime ne konsiderueshme ne zorrë. Pëllëmba e
dorës paraqet lobulime që paraprijnë diferencimin e gishtërinjëve. Komunikimi midis
indeve primitive dhe kordonit umbilikal është shndëruar në një tub të hollë, në duktusin
omfaloentrik. Në fund të javës së shtatë, fillon kockëzimi i kockave të gjymtyrëve të
sipërme.

2.6.1.5. Java e tetë
Në fillim të javës së fundit të periudhës embrionale, gishtërinjtë e duarve janë
ndarë por me membranë të dukshme. Eminenca kaudale është e dukshme por jo e qartë.
Pleksuesi vascular duket dhe formon një band në kokë. Në fund të javës së tetë bëhën të
dukshme të gjitha pjesët dhe gjymtyrën, gjishtat në gjithë gjatësinë dhe që janë të ndarë nga
njëri-tjetri. Gjatë fundit të kësaj jave
shfaqen

lëvizjet

(ekstremiteteve).

Në

e
këtë

gjymtyrëve
javë

fillon

kockëzimi i fëmiut. Të gjitha evidencat
tregojnë se pjesa e fundit e të ndenjurave
mbyllet në javën e tetë. Këmbët dhe duart
bëjnë lëvizje të koordinuara. Në fund të
javës së tetë, embrioni ka karakteristika të
dallueshme të qenjës njerëzore. Gjithësesi
koka zë gati gjysmën e embrionit duke
qenë

se

është

në

një

madhësi

jo

porporcionale. Është formuar regjioni i
qafës dhe qepallat janë të dukshme. Sytë
Figura 5. Pamje nga java e tetë e fetusit

mbyllen nga qepallat dhe në fund të javës

së tetë bashkohen nga fuzioni epithelial. http://mjekesia.fajtori.com/index.php/gjinekologji
Pjesët e zorrëve gjenden në mbrendësi të a-obstetrika/428-fotogaleria-e-shtatzanise-413-njegram-jete
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kordonit umbilikal. Pjesa kërcore e veshit të jashtëm fillon të marr formën perfundimore.
Edhe pse ka ndryshime në gjini në pamje të jashtme të organeve gjenitale, ato nuk janë aq
të dallueshme për të identifikuar më saktësi gjininë.

2.6.2. Periudha fetale nga java 9 - 38
2.6.2.1. Java e nëntë deri dymbëdhjetë
Në fillim të javës së 9-të, koka përbën afërsisht gjysmën e gjatësisë kokë-thembër të
fetusit. Më pas, rritja në gjatësi e trupit përshpejtohet, kështu që në fund të javës 12-të CRL
është më shumë se dyfishi. Megjithëse rritja e kokës ngadalësohet në këtë kohë, ajo është
akoma e madhe në raport me trupin. Në javën e 9-të, fytyra është e gjerë, sytë janë te
larguar, veshët janë të vendosur poshtë dhe qepallat janë të ngjitura. Në fund të javës së 12të qendrat e kockëzimit duken në skelet, veçanërisht në kokë dhe në kockat e gjata. Në
fillim të javës së 9-të këmbët janë të shkurtëra dhe kofshët relativisht të vogëla. Në fund të
javës së 12-të gjymtyrët e sipërme kanë afërsisht gjatësin relative përfundimtare, por
gjymtyrët e poshtme janë akoma jo shumë mirë të zhvilluara dhe janë lehtësisht më të
shkurtërta se gjatësia relative përfundimtare e tyre. Organet e jashtme gjenitale të
mëshkujve dhe të femrave duken të ngjashme deri në fund të javës së 9-të. Forma fetale
pjeket deri në fund të javës së 12-të. Në javën e 9-të mëlçia është organi kryesor i
eritropoezës (formimi rruzave të kuqe të gjakut). Nga fundi i javës së 12-të ky aktivitet bie
në mëlçi dhe fillon në shpretkë. Fillimi i urinës fillon midis javës së 9-të dhe të 12-të dhe
shkarkohet në lëngun amniotik nëpërmjet uretrës. Fetusi përthith sërisht pak nga lëngu
amniotik pasi e gëlltitë atë. Produktet fetale transferohen në qarkullimin amtar nëpërmjet
membranës placentare.
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2.6.2.2. Java trembëdhjetë
deri në gjashtëmbëdhjet

Rritja është e shpejtë në këtë
periudhë. Nga java e 16-të, koka
është relativisht e vogël e krahasuar
me atë të javës së 12-të dhe
gjymtyrët e poshtme janë zgjatur.
Lëvizja e gjymtyrëve, e para e të
cilave fillon në fnd të përiudhës
embrionale, bëhët e koordinuar
nga java e 14-të, por janë shumë të

Figura 6. Pamje nga java e pesëmbëdhjetë e fetusit

lehta që të ndjehën nga nëna. http://mjekesia.fajtori.com/index.php/gjinekologjiaLëvizjet e gjymtyrëve janë të obstetrika/435-fotogaleria-e-shtatzanise-513-njerreze-drite-ne-erresire
dukshme
gjatë
ekzaminimit
ekografik. Kockëzimi i skeletit fetal është aktiv gjatë kësaj periudhe, dhe kockat duken
qartë në pamjet ekografike nga fillimi i javës së 16-të lëvizje të lehta të syve dallohen në
javën e 14-të, gjithashtu edhe flokët dallohen në këtë periudhë. Nga java 16-të,
diferencohen vezoret dhe përmbajnë folikujt fillestarë ovarialë, që përbëjnë iogoninë. Gjinia
e fetusit mund të dalloohet në javën 12-14-të. Nga java 16-të, sytë janë më anteriorisht se
anterolateral.

2.6.2.3. Java shtatëmbëdhjetë deri njëzet
Rritja ngadalësohet në këtë periudhë, por fetusi vazhdon të rrisë akoma në milimetra
rreth 50 mm. Lëvizjet fetale - të shpejtuara - janë zakonisht të ndjeshme nga nëna. Lëkura
është e mbuluar me një material të yndyrshëm - vernix caseosa. Ky material konsiston në
një perzirje të qelizave epidermale të vdekura dhe supstancave yndyrore nga gjëndrat
dhjamore fetale. Qerpikët dhe flokët e kokës bëhen të dukshëm pas 20 javësh. Zakonisht
fetusët janë të mbuluar plotësisht më një push të hollë – lanugo – që ndihmon për të mbajtur
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vernix caseosa në lëkurë. Gjatë kësaj periudhe formohet një yndyrë ngjyrë kafe dhe ky
është vendi i prodhimit të nxehtësisë, veçanërisht në një infantile të sapolindur. Ky ind i
specializuar adipoz prodhon nxehtësi duke oksiduar acidet. Nga java e 20-të, testikujt
fillojnë të zbresin, por ato janë ende të lokalizuara në murin abdominal posteror, si edhe
ovaret në fetusët femëror.

2.6.2.4. Java njëzet e një deri njëzet e pesë
Ka një shtim të konsiderueshënm në peshë gjatë kësaj periudhe dhe fetusi është i
poporcinalizuar më mirë. Lëkura është zakonisht e rrudhur dhe më e tejdukshme,
veçanërisht gjatë pjesës së parë të kësaj periudhe. Lëkura është me ngjyrë të trandafiltë në
të kuqe. Në moshën 21 javë fillojnë lëvizjet e shpejta të syve dhe kapsallitjet e syve
rapoprtohen në javën 22-23-të. Nga java 24-të, qelizat epiteliale sekretore në murin
interalveolarë të mushkërive fillojnë të sekretojnë surfactant (një likuid aktiv sipërfaqësor
në alveolat e mushkërive). Thojnët e gishtave të dorës janë të pranishëm në javen e 24-të.
Megjithëse një fetus 22-25 javë mund të mbietojë nëse jepet kujdes intensiv, mund të vdes
për shkak të papjekurisë të sistemit respirator.

Figura 7. Pamje nga java e njëzet e një e fetusit
http://mjekesia.fajtori.com/index.php/gjinekologjia-obstetrika/462-fotogaleria-e-shtatzanise-813fytyra-e-fetusit.
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2.6.2.5. Java njëzet e gjashtë deri njëzet e nëntë
Në këtë moshë, fetuesi shpesh mbijeton nëse lind parakohe dhe jepet kujdes
intensivë. Mushkëritë dhe enët e gjakut të tyre janë të zhvilluar mjaftueshëm për të siguruar
një këmbim normal të gazeve. Për më tepër sistemi nervor qendror ka pjekurinë për të
drejtuar lëvizje ritmike të frymëmarrjës dhe për të kontrolluar temperaturën. Qepallat janë
të hapura në moshën 26-të javë, dhe pushi (lanugo) dhe flokët janë të zhvilluar mirë.
Thonjët e gishtërinjëve të këmbës janë të dukshëm dhe është i pranishëm indi i
konsiderueshëm supkutan dhe shumë rrudha zhduken. Gjatë kësaj periudhe, sasia e indit
dhjamor rritet në 3.5% të peshës së trupit. Shpretka është organ i rëndësishëm për
eritropoezën. Ky funksion përfundon në 28 javë, kohë në të cilën palca e kockës bëhet vend
kryesor i këtij procesi.

2.6.2.6. Java tridhjet deri tridhjetë e katër
Refleksi pupilar ndaj dritës mund të duket në moshën 30 javë. Zakonisht në fund të
kësaj periudhe lëkura është me ngjyrë të trëndafilt dhe e lëmuar dhe gjymtyrët e poshtme
dhe të sipërmë janë më të mbushura. Në këtë moshë, sasia e indit dhjamor është afërsisht
8% e peshës së trupit. Fetusët 32 e më shumë javë zakonisht mbijetojnë, nëse lindin në këtë
moshë. Në qoftë se një fetues me peshë normale lind gjatë kësaj periudhe, ai është para
kohe, sipas datës, sikundër mund të jëtë parakohe edhe sipas peshës.
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2.6.2.7. Java tridhjetë e pesë deri në tridhjetë e tetë

Fetuset që lindin rreth 35 javë kanë kapje të fortë dhe shfaqin një orientim spontan

ndaj dritës. Ndërsa i afrohet termit, sistemi nervor është i pjekur mjaftueshëm për të kryer
disa funksione. Shumë fetues gjatë kësaj periudhe të fundit janë të mbushur. Nga java 36,
perimetri i kokës dhe i barkut janë afërsisht të barabartë. Pas kësaj, perimetri i barkut mund
të jetë më i madh se ai i kokës. Përmasa e këmbës fetale është zakonisht lehtësisht më e
madhe se gjatësia e femurit në moshën 37 javë dhe është një parametër alternative për
konfirmimin e moshës fetale. Shihet një ngadalësim në rritje me afrimin e kohës normale të
lindjës. Rreth afatit të plotë të lindjës shumë fetues CRL 360 mm. dhe me peshë afërsisht
3400 g. një fetus shton afeërsisht 14g. në ditë gjatë këtyre javëve të fundit të shtatzënisë.
Në përgjithësi fetusët meshkuj janë më të gjatë dhe peshojnë më shumë se femrat. Gjoksi
është i dalë dhe gjinjët shpesh dalin lehtësisht në të dy gjinitë. Testet janë zakonisht në
skortum në fetuset meshkujt, në term; fëmijët meshkuj parakohe kanë teste të pazbritura.
Megjithëse koka është më e vogël në lidhje me trupin, përsëri është një nga pjesët më të
mëdha të vetuesit.

Figura8. Pamje nga java e fundit e shtatzënisë. Fetusi i gatshëm për lindje
mjekesia.fajtori.com/index.php/gjinekologjia-obstetrika
27

2.7.

Ndryshimet fiziologjike që i shkakton shtatzënia nëpër sisteme
Ndryshimet në fiziologjinë nënë-fetus, fetusi zmadhohet dhe ndryshimet në

vendosjen e organëve të nënës mund të bëjnë diagnozën dhe trajtimin sfidues. Gjatë
shtatzënisë, adaptimi i shumë sistemeve rezulton me fiziologji të ndryshuar.
Progesteroni dhe esterogjeni, dy prej hormoneve kryesore të shtatzënisë,
ndermjetësojnë shumë prej ndryshimeve fiziologjike në shtatzëni. Diafragma te gratë
shtatzëna mund të ngritet deri në 4 cm. dhe muri i poshtëm i krahrorit mund të zgjerohet
deri në 7 cm.(7).
Rritja e nivelit të progesteronit, si dhe ulja serike e motilines, shkakton relaksim të
muskujve të lëmuar, duke shkaktuar efekte të shumëfishta në disa sisteme organësh.

2.7.1. Sistemi kardiovaskular
Volumi i gjakut rritet me 45% deri 50% gjatë tre mujorit të parë deri në lindje.
Prodhimi i hormoneve placentare stimulon eritropoezën e nënës, e cila rrit masën e qelizave
të kuqe me rreth 20%. Kjo rezulton me një hemodilum funksional të shfaqur me një anemi
funksionale. Për këtë, shtatzënia duhet të konsiderohet një gjendje hipervolemike.
Frekuenca kardiake e nënës rritet rreth 7 javëve të para të shtatzënisë.
Gjatë tremujorit të tretë, debiti kardiak pakësohet në mënyrë drastike kur nëna
shtrihet në shpinë. Kjo vjen si rrjedhojë e komprometimit të kthimit venoz nga ekstremitetet
e poshtme nga kompresimi i venës kava inferior nga uterusi gravid.
Në shtatzëninë e vonshme, frekuenca kardiake e nënës rritet me rreth 20% mbi
vlerat e paralindjes. Rezistenca vaskulare sistemike ulet me 20%, por rritet gradualisht afër
kohës së lindjës. Kjo rezulton me ulje të presionit sistolik dhe diastolik gjatë shtatzënisë me
një përmirësim gradual në vlerat e gjendjës joshtatzënë ne periudhën e lindjës.
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2.7.2. Sistemi i frymëmarrjes
Në shtatzëni volumi i minutës së parë është i rritur, ndërsa volumi rezidual
funksional është i ulur. Megjithëse duket logjike që volumi i mushkërive duhet të jetë i ulur,
gjatë shtatzënisë, një rritje në volumin e minutës së parë bashkë edhe me ekspansionin
anterior dhe posterior të diametrit të krahrorit, rezulton me një rritje të volumit tidal,
gjithashtu, në këtë mënyrë, duke rritur ventilimin e minutës së parë. Harxhimi i oksigjenit
dhe ritmi metabolik bazal janë, gjithashtu, të rritur me rreth 20% gjatë shtatzënisë.
Konsumimi i oksigjenit rritet gjatë shtatzënisë. Ventilimi për një minut rritet në
50%, për shkak të rritjës së nivelit serik të progesteronit. Progesteroni jo vetëm që rrit
ndjeshmërinë e qendrës respiratore ndaj 𝐶𝑂2, por vepron edhe si stim`ulus i drejtpërdrejtë i
qendrës respiratore. Për shkak të rritjes se ventilimit për minut, nivelet e 𝑃𝑎𝑂2 të nënës
gjatë shtatzënisë së vonë shkojnë nga 104 -108 mmHg dhe 𝑃𝑎𝐶𝑜2 varion nga 27 në 32 mm
Hg. Ngritja e diafragmës më me shumë se 4 cm. rezulton në uljen e volumit total të
mushkërive me 5%. Pakësimi i vëllimit ekspirator rezerv dhe vëllimit rezidual, rezulton me
një kapacitet rezidual funksional 20% më të ulët se ai i grave jo-shtatzëna. (8)

2.7.3. Sistemi tretës dhe hepatobiliar
Gjatë shtatzënisë ka një ulje në lëvizshmërin e traktit gastrointestinal. Kjo
shkaktohet nga ndryshime mekanike në abdomen me zmadhimin e uterusit dhe me zbutjen
e muskujve të lëmuar të induktuar nga prodhimi i lartë i progesteronit në shtatzëni. Zbrazja
gastrike mund të vonohet deri në 8 orë.
Gratë shtatzëna konsiderohen të kenë një stomak plot, gjatë gjithë kohës në mënyrë
funksionale. Veq kësaj, një ulje e lëvizshmërisë së zorrës së trashë mund të rezultojë me
konstipacion të rënd, aq sa të shkaktojë dhembje domethënese abdominale.

29

Përveq alterimeve në tonusin e muskujve të lëmuar dhe në peristaltike, ndryshime të
tjera të dukshme ndodhin në traktin gastrointestinal. Funksioni i fshigzës së tëmthit është i
alteruar, po ashtu edhe përbërja kimike e bilës.
Gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë vëllimi i fshigzës së tëmthit mund të jetë dyfishi
i vëllimit që gjendet te gratë joshtatzëna dhe zbrazja e fshigzës së tëmthit është në mënyrë
të theksuar më të ngadaltë.

2.7.4. Sistemi renal

Shtatzënia rrit fliksin e gjakut në pelvisin renal me rreth 50%. Kjo rezulton me një
rritje të ritmit të filtrimit glomerular. Urinimi i shpesht është i zakonshëm. Kreatinina e
serumit është rreth 40% më pak se në një gjendje jo-shtatzënie. Prandaj, një kreatinin prej 1
mg/dL gjatë shtatzënisë konsiderohet jonormale.
Diametri i uretereve rritet në shtatzëni në mënyrë dytësore nga shtypja dhe lirimi i
muskulaturës së lëmuar. Peristaltika është e vonuar dhe refluksi ndodh lirisht nga vezika për
në segmentin e poshtëm uretral. Ne veshkë, ka një rritje me 50% në shkallën e filtrimit
glomerular që shoqërohet më një rritje prej 75% në fluksin renal. Ekskretimi me urinë i
glukozës rritet për shkak të rritjës se drejtperdrejt të shkallës se filtrimit glomerular.

2.7.5. Sistemi endokrin
Shtatzënia ndryshon funksionet e pjesës më të madhe të gjëndrave endokrine,
pjesërisht sepse placenta prodhon hormone dhe pjesërisht, sepse pjesa më e madhe e
hormoneve që qarkullojnë janë në një formë të lidhur me proteinat dhe kjo lidhje rritet me
shtatzëninë. Placenta prodhon një hormon (të ngjashëm me atë të hormonit stimulues të
tiroides) që rrit funksionin e tiroidës.
Rritja e rëndësishme e funksionit të tiroides mund të simulojë një hipertiroidizëm,
shpesh herë duke dhënë edhe simptoma të ngjashme si takikardia, palpitime, djersitje,
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paqëndrueshmëri emotive dhe rritje e vëllimit të tiroides. Gjithësesi, një hipertiroidizem i
vertetë verifikohet vetëm në 0.08% të shtatzënive. (9)

2.7.6. Gjaku, ndryshimet në koagulimin e gjakut
Vëllimi rritet në përpjesetim me hedhjen kardiake, por rritja e vëllimit plazmatik
është më i madh (afërsisht 50%) se sa ai i masës së rruazave të kuqe (rreth 25% ) dhe
përqëndrimi i hemoglobines mund të jetë i ulur nga hollimi, nga 13.3 në 12.1 gr. Numri i
rruazave të bardha të gjakut ( nga 5000 deri ne 7000 ) rritet lehtë deri në vlerat 900012000/ml. Masa totale e rruazave të bardha duhet të rritet për të kompensuar rritjen e
vëllimit. Shkaku i rritjës nuk dihet. Një leukocitozë e theksuar (20000/ml) mund të
verifikohet gjatë lindjes dhe ditëve të para pas saj. Nevojat e hekurit rriten deri në rreth 1 gr.
gjatë gjithë shtatzënisë dhe është më e lartë gjatë pjesës së dytë të shtatzënisë (6-7 mg/ditë).
Fetusi dhe placenta përdorin rreth 300 mg. hekur dhe rritja e rruazave të kuqe të
nënës ka nevojë për një sasi rreth 500 mg. Jashtqitjet humbin 200 mg. është e nevojshme
një sasi hekuri shtesë, sepse sasia e thithur me dietën plus atë të rezervave (zakonisht 300500 mg) rezultojnë të pamjaftueshme për të kënaqur kërkesat gjatë shtatzënisë. Edhe niveli
plazmatik i faktorëve VII, VIII, IX, dhe X rritet në mënyrë progresive, ndërsa niveli i
faktorëve Xl dhe XIII ulet dhe niveli i faktorëve II, V, dhe XII mbetet i pandryshuar.
pavarësisht, këtyre alterimeve në kaskadën e koagulimit dhe të numrit të trombociteve,
koha e hemorragisë dhe e koagulimit mbetete e pandryshuar.

2.7.7. Ndryshimet në lekurë
Kloazma (maska e shtatzënisë), një pigment me njolla ngjyrë kafe, manifestohet në
fytyrë dhe zigome. Zakonisht, rritet pigmenti i areolave të gjirit dhe shfaqet një vijë e errët
në qendër të abdomenit. Rritet edhe mundësia e teleangjektazive (zakonisht nga beli e
sipër) dhe e kapilareve të zgjeruar me mure të holla (zakonisht në gjymtyrët e ulët).
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2.8.

Metabolizmi i materieve ushqyese në shtatzëni
Metabolizmi i lëngjeve trupore dhe elektrolitëve janë të lidhur ngushtë midis tyre.

Me rritjen e vëllimit të lëngjeve jashtëqelizore rritet edhe mbajtja e kripërave. Vëllimi
brendaqelizorë rritet në mënyrë progresive deri në javën e e 34-të të shtatzënisë. Vëllimi
iplazës para shtatzënisë është 2600 Ml. në shtatzëni vëllimi i plazmës rritet afërsisht 40%
(1250 mL).

2.8.1. Metabolizmi i ujit në shtatzëni
Uji është materia kryesore e cila më së shumti ndikon në shtimin e peshës të
shtatzënës. Uji përmbanë afër 70% të peshës së fetusit. Në fetus me peshë normale, në fund
të shtatzënisë gjenden afër 2414 ml ujë. Lëngu amnional përmban afër 800 ml ujë, ndërsa
gjëndra e qumështit përmban 304 ml ujë. Në organizmin e njeriut, në kushte normale saia e
ujit që merret dhe sasia e ujit që sekretohet është në gjendje të drejtpeshimit. Mbajtja e
drejtpeshimit të 𝐻2 𝑂- ë në organizëm është me rëndësi të madhe për organizmin e njeriut,
sepse në këtë mënyrë ruhet sasia e pandryshuar e 𝐻2 𝑂-së në organizëm. Uji përbën 70% të
peshës trupore të njeriut.

Tabela 1. Përberja e ujit në inde të ndryshme të organizmit

INDET
Muskujt
Indi lidhor
Indi dhjamor
Indi eshtëror
Supstanca e bardhë nervore
Supstanca e përhimt nervore
Eritrocitet

PËRQINDJA E UJIT
75-80%
60%
20%
25%
70%
85%
60%
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Uji në organizëm është i shpërndarë në dy mënyra:
•
•

Uji brendaqelizor (intracelular) i cili përbën 50% të peshës trupore dhe
Uji jashtëqelizor (ekstracelular) i cili përbën 20% të peshës trupore.

Lëngjet jashtëqelizore gjenden në dy hapësira të organizmit:
•
•

Lëngjet intercelulare (intersticiale) që përbëjnë afër 15% të sasisë së lëngjeve
jashtëqelizore dhe
Lëngjet brendaqenore të cilat përbëjnë afër 5% të sasisë së lëngjeve jashtëqelizore.

Figura.1. Shpërndarja e lëngjeve në organizmin e njeriut të rritur.
SOI- substanca organike dhe inorganike;
LIC- lëngu intracelular; LEC- lëngu ekstracelular; LIST- lëngu intersticial; LP- lëngu
plazmatik.

50%

30%

15%
5%
SOI

LIC

LIST

LP

Barrierën në mes të hapsirës ndërqelizore dhe brendaqelizore e formon membrana
qelizore, ndërsa barrierën në mes të hapsirës brendaqelizore dhe hapësirës ndërqelizore e
formon muri kapilar. Qarkullimin e gjakut fetal prej atij material e ndan barrier placentare.
Vetë natyra e membranës e cila i ndan këto kompartmane, organizimit i mundëson që ky
këmbim i lëngjeve, elektroliteve dhe i substancave të tjera, të bëhen në mënyrë të
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pandërprerë dhe të mbajë ekuilibrin i cili është më se i nevojshëm për funksionimin normal
të organizmit. Në qarkullimin e gjakut gjatë shtatzënisë akumulohen afërsisht 1,3L ujë.
Në hapsirat ekstravaskulare uji gjendet kryesisht në indin nënlëkuror në sasi prej
1500 mL. Akumulimi i përgjithshëm i ujit në fund të shtatzënisë është 7500 mL. Gjatë
shtatzënisë në organizëm akumulohen afërsisht 7.5 L ujë, 3,8 kg. yndyrna dhe 925 g.
proteina. Ndryshimet që ndodhin në sistemin endokrin, kardiovaskular, urinar, si dhe
hematopoetik, të cilat shfaqen gjatë shtatzënisë, manifestohen me ndryshime edhe në
metabolizmin e lëngjeve trupore duke i ndryshuar përqëndrimet e elektroliteve në
kompartmanet intravaskulare, intersticiale dhe intracelulare. Këto ndryshime te shtatzënia
normale rregullohen me anë të mekanizmave kompensatorë (përplotësuese) që shfaqen
gjatë shtatzënisë.

2.8.2. Metabolizmi i elektroliteve në shtatzëni
Përqëndrimi i pandryshuar i elektroliteve ka rëndësi në mbajtjen konstante të sasisë
së lëngjeve në hapsirat brendaqelizore dhe jashtëqelizore. Ndryshimet në përqëndrimin e
elektroliteve janë me të vogla ne mes të hapsirës së lëngjeve brendaendore dhe intersticiale.
Elektrolitet, në përgjegjësi, luajnë këto funksione të rendësishme në organizmin e njeriut:
•

Mbajnë ekuilibrin e lëngjeve në organizëm,

•

Bëjnë rregullimin e presionit osmotik,

•

Bëjnë rregulliminm e ekuilibrit acido-bazik dhe

•

Bëjnë rregullimin e përçueshmërisë impulsive në aparatin neuromuskulor.
Këto funksione të elektrolitëve janë shumë të rëndësishme për mbajtjen e

homeostazës dhe funksionimin normal të organizmit në tërësi. Fetusi në fillim të shtatzënisë
përmbanë përqindje më të lartë të ujit. Përqindja e ujit ndryshonë gjatë shtatzënisë. Me
rritjen e shtatzënisë sasia e ujit të fetusit tregon tendencë të zvogëlimit në krahasim me
peshën trupore të tij. Gjatë shtatzënisë te fetusi do të manifestohet edhe rishpërndarja e
lëngjeve në hapsirën jashtëqelizore dhe brendaqelizore, kështu që lëngjet jashtëqelizore
zvogëlohen gjatë rritjës së shtatzënisë, ndërsa sasia e lëngjeve brendaqelizore rritet në
mënyrë progresive me rritjen e shtatzënisë. (10)
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2.8.2.1. Natriumi

Është elementi kryesor që mban presionin osmotik dhe njëkohësisht rregullon
homestazën e lëngjeve trupore. Prej sasisë së përgjithshme të 𝑁𝑎+ , e cila gjendet në filtratin
glomerular, 75 - 80% rithithet në tubat proksimale nëpërmjet mekanizmit të sistemit të
ATP-azës (adenosintrifosfatazës), ndërsa një pjesë e vogël rithithet në formë pasive.
Mekanizmi i rithithjes së𝑁𝑎+ është me rëndësi shumë të madhe, kur kemi parasysh
sasinë prej 5000-10000m. Eq /24h të 𝑁𝑎+ e cila gjendet në filtratin glomerular. Sasia e
përgjithshme e 𝑁𝑎+ , e cila gjendet në organizmin e shtatzënisë, është 950 m Eq (15g). në
fetus gjendën 290 m Eq 𝑁𝑎+ . Në plazmë gjenden afer 140 m Eq 𝑁𝑎+ . Ruajtja e ekuilibrit
të 𝑁𝑎 + në organizëm është më të vërtetë një mekanizëm i ndërlikuar, i cili është nën
veprimin e shumë faktorëve të cilët e rregullojnë rithithjen dhe largimin e 𝑁𝑎+ .

2.8.2.2. Kaliumi
Po ashtu është elektrolit i rëndësishëm për funksionimin normal të organizmit.
Rithithet në tubat proksimale të veshkave në formë aktive. Sasia e përgjithshme e kaliumit
është 300 m Eq (5g). Prej sasisë së përgjithshe të kaliumit pjesa më e madhe i takon fetusit
(154mEq) ndërsa sasi përafersisht të barabarta gjenden në uterus dhe placentë (45 mEq).
Gjëndra e qumështit përmban 35m.Eq kalium.
Për shkak të akumulimit të ujit në fund të shtatzënisë, koncentrimi i kaliumit në
plazmë ka prirje të zvogëlimit.(11) Homeostaza e kaliumit gjatë shtatzënisë rregullohet
nëpërmjet mineralokortikoideve (aldesteronit) të cilat kanë veprim ekskretues.
Edhe eleminimi i bikarbonateve ndikon në ekskretimin e kaliumit. Në shtatzëni, për
shkak të përqendrimit të lartë të progesteronit i cili ka veprim rithithës ndaj joneve të
kaliumit, bëhet rregullimi i homostazës së kaliumit. Progesteroni ka veprim antagonist me
aldosteronin në metabolizmin e elektroliteve (𝑁𝑎+ , 𝐶𝑙 − ).
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2.8.2.3. Kalciumi
Është element shumë i rëndësishëm për zhvillimin normal të shtatzënisë, po ashtu
edhe për fetusin. Absorbimi I 𝐶𝑎2+ rritet gjatë shtatzënisë, kurse në javën e 24-të dyfishohet.
𝐶𝑎2+ është i rëndësishëm për ndërtimin e eshtrave të shtatzënës dhe fetuesit. Niveli 𝐶𝑎2+ në
urinë zvogëlohet gjatë shtatzënisë.

2.8.2.4. Fosfori
Gjendet kryesisht brendaqelizor në përqendrime të larta. Fosfori ndikon në
rregiullimin e përqendrimit të kalciumit në plazmë.

2.8.3. Metabolizmi i karbohidrateve

Karbohidratet,(12) nga aspekti kimik, definohen si keto-derivate të alkooleve
polihidroksilike. Hidratet e karbonit sipas numrit të njësive te monosaharideve ndahën në
katër grupe. Metabolizmi i karbohidrateve kryesisht bëhet në dy nivele:
•

Metabolizmi i karbohidratëve i cili bëhet në nivel të enzimave qelizore dhe

•

Metabolizmi i karbohidrateve i cili rregullohet përmes faktorëve të cilët bëjnë
rregullimin e nivelit të glukozës në gjak.

Rolin kryesorë në rregullimin e metabolizmit të karbohidratëve e luan insulina. Insulina
vepron në shumicën e enzimave të cilat e kontrollojnë glikogjenolizën dhe glikogjenezën.
Përveq insulinës, në rregullimin e hemostazës së glukozës, rol të rëndësishëm luajnë mëlçia
dhe indet ekstrahepatike (veshkat, muskujt) në rregullimin e metabolizmit të karbohidratëve
rol të rëndësishëm luajnë edhe këto hormone: Hormoni kortikotrop, hormoni tireostimulues,
hormoni i rritjes, hormoni placenta-laktogjen, ekstradioli dhe progesterone. (13)
Hormoni somatotrop e rregullon metabolizmin e karbohidrateve, po ashtu hormonet
e gjendres mbi veshkore ndikojnë fuqishëm ne procesin glikogjenezës. (14) Në shtatzëni
paraqiten ndryshime të mëdha në metabolizmin e karbohidrateve, yndyrnave si dhe
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proteinave. Placenta pos funksioneve që i cekëm më lartë ka edhe funksion respirator,
nutritive, ekskretor, mbrojtës po ashtu edhe endokrin. Hormonet e shumta që sekretohen në
placentë janë më të rëndësishme për metabolizmin e karbohidrateve, yndyrnave dhe
proteinave. Këto hormone janë: hormoni placento-laktogjen human (HPL). Hormoni
koriogonadotropinë human (HCG) esterogjenet dhe progesterone. Në shtaztëni ndryshon
edhe përgjigja e organizmit në ngarkesë me glukozë, çka do të thotë se në shtatzëni
lajmërohet një lloj i rezistencës se lehtë ndaj insulinës.(15)

2.8.4. Metabolizmi i lipideve
Lipidet janë bashkëdyzime të cilat treten në tretës organik, por jo edhe në ujë. Në
bazë të strukturës kimike ato ndahen ne pesë grupe: derivatet e sterolit, acidet yndyrore,
esteret e glicerolit dhe derivatet e sfinginizinës. Roli i lipoproteinave është të transportojnë
lipidet në qarkullimin e gjakut dhe në indet e caktuara. Lipoproteinat sintetizohen në melqi.
Në metabolizmin e lipideve rol të rëndësishëm luajnë shumë hormone. Hormoni
më i rëndësishëm që ndikon në metabolizmin e lipideve, është insulina. Nëse insulina
ordinohet si terapi, atëherë do të shkaktohet rënia e nivelit të acideve yndyrore në gjak.(16)

2.8.5. Metabolizmi i proteinave
Proteinat përbëjnë ¾ të supstancës së thatë të organizmit. Në grupin e proteinave
bëjnë pjesë: proteinat strukturale, enzimet, gjenet, proteinat për bartjen e oksigjenit, si dhe
proteinat e muskujve. Njësia themelore e proteinave janë aminoacidet. Përqëndrimi i
aminoacideve në gjak është konstant 350 - 650 mg/L. Pas marrjes së ushqimit, shumë
shpejtë teprica e aminoacideve largohet prej qarkullimit të gjakut brenda 5-10 minutash.
Proteinat janë molekula me peshë të madhe molekulare, dhe si të tilla, mund të
kalojnë barrierën placentare. Ndër hormone kryesore që bëjnë rregullimin e metabolizmit të
proteinave janë: hormoni placentalo-laktogjen human, insulin, progesterone dhe glukagoni.
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Sasia e përgjithshme e proteinave në serum zvogëlohen në tremujorin e parë. Në javën e 20të të shtatzënisë është 60g/100mL. Plotësimi i nevojave me proteina në shtatzëni ne
shumicen e rasteve i plotëson edhe nevojat për vitamina dhe materie minerale.

2.9.

Ekuilibri acido-bazik në shtatzëni
Gjatë proceseve metabolike në mënyrë të pandërprerë prodhohen supstanca me

karakter acidik. Në shtatzëni, paraqitja e disa mekanizmave fiziologjikë përplotësues bënë
të mundur që vlerat e pH-së të mbahen përafërsisht në vlera të pandryeshuara, edhe pse
dihet se në shtatzëni dhe në lindje ekziston një alkalozë e lehtë respiratore. Në mbajtjen e
vlerave të pandryshuara të pH-së në shtatzëni një ndihmesë të rëndësishme jep sistemi
respirator e në anën tjetër nëpërmjet mekanizmit plotësues të veshkave krijohet mundësia e
shfaqjes së një alkaloze të lehtë respiratore në shtatzëni. Këta dy mekanizma plotësues apo
kompensator mundësojnë ruajtjen e ekuilibrit acido-bazik në kufijtë normal. Rregullimi i
ekuilibrit acido-bazik me anë të veshkave bëhet duke mbajtur bikarbonatet në nivel prej 1722 mEq/Liter. Veshkat për të mbajtur nivelin e bikarbonateve, sekretojnë jonet e hidrogjenit
dhe në tërësi rithithin jonet e 𝐻𝐶𝑂3− .

2.9.1. Acidoza
Acidoza paraqet rritjen e përqëndrimit të joneve të 𝐻 + në lëngje trupore. Mund të
shkaktohet nga formimi ose absorbimi i sasive të mëdha te acideve të cilat organizmi nuk
ka mundësi t’i neutralizojë ose t’i eleminojë. Acidoza shkaktohet edhe nga humbja e sasive
të mëdha të kationeve në lëngjet trupore. Acidoza respiratore paraqitet për shkak të
zovgëlimit të eleminimit te 𝐶𝑂2 përmes mushkërive dhe, si rezultat i kësaj, 𝐶𝑂2 rritet në
gjak (hiperkapnia).
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2.9.2. Alkaloza
Alkaloza paraqet gjendjen e zvogëlimit te 𝐻 + . Rritja e pH së jonit në organizëm
shfaqet në të gjitha rastet e eleminimit te acideve nga oranizmi ose në raste kur në
organizëm futen ose sintetizohen me shumë baza sesa që organizmi i njeriut është në
gjendje t’i eleminojë. Alkaloza pasqyrohet në rritjen e përqendrimit të𝐻𝐶𝑂3− (joni
bikarbonat) ose me uljen e 𝐻2 𝐶𝑂3 (acidi karbonik) në gjak. Alkaloza respiratore shfaqet në
rastet e hiperventilimit të mushkërive.(17)

2.10. Faktorët që ndikojnë në rritjen fetale
Për rritjen dhe prodhimin e energjisë fetusi kërkon disa supstanca. Gazet dhe lendët
ushqyëse kalojnë lirisht nga nëna tek fetusi nëpërmjet membranës placentare. Glukoza është
burimi kryesor i energjisë për metabolizmin dhe rritjen fetale; aminoacidet janë gjithashu të
nevojshme. Këto supstanca kalojnë nëpërmjet membranës placentare nga gjaku i nënës tek
fetusi. Insulina e nevojshme për metabolizmin e glykozës sekretohet nga pankreasi fetal;
tek fetusi ka një sasi jo të konsiderueshme të insulinës amtare, kjo për arsye se membrana
placentare është relativisht e papërshkueshme për këtë hormonë. Sot besohet se rritja fetale
stimulohet nga insulina, faktorët e rritjes të ngjashëm me insulinën, hormon i rritjes, si dhe
disa polipeptide të vogla (si somatomedina C), ka shumë faktor që mund të prekin rritjen
prenatale: faktorë amtarë, të bebit dhe ambientalë.

2.10.1.

Metabolizmi placentar dhe rëndesia e lëngut amniotik për fetusin

Placenta është vendi kryesor ushqyes dhe shkëmbyes i gazeve midis fetusit dhe
nënës. Placenta është organ feto-amtar, që ka dy komponente:
•

Pjesa fetale, që zhvillohet nga sakusi korionik

•

Pjesa amtare, që derivon nga endometriumi
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Placenta dhe kordoni umbilikal formojnë një sistem transporti për supstancat që
kalojnë midis nënës dhe fetusit. Lëndët ushqyese dhe oksigjeni kalojnë nga gjaku amtar,
përmes placentës, tek gjaku fetal dhe, materialet e panevojshme si dhe dioksidi i karbonit,
kalojnë nga gjaku fetal, përmes placentës, tek gjaku amtar. Placenta dhe membrana fetale
kryejnë funksionet dhe aktivitetet e mëposhtme: mbrojtjen, ushqyerjen, frymëmarrjen,
ekskretimin dhe prodhimin e hormoneve. Placenta, veçanërisht gjatë shtatzënisë së
hershme, sintetizon glikogjen, kolesterol dhe acide yndyrore, të cilat shërbejnë si burim
ushqyes dhe energjie për embrionin dhe fetusin. Placenta ka tre funksione kryesore:
•

Metabolizëm ( p.sh, sintezën e glikogjenit )

•

Transporti i gazeve dhe lendëve ushqyese

•

Sekretim endokrin ( p.sh gonadotropint kronike humane hCG ) (2)

Sigurimi i një furnizimi të mjaftueshëm me gjak në placentë gjatë tremujorit të dytë dhe
të tretë është një aspekt i rëndësishëm i placentimit dhe ky varet nga shndërimi fiziologjik i
arterieve spirale, i nxitur prej invadimit të endometrit nga trofoblastet ekstraviloze gjatë
stadeve të hershme të shtatzënisë. Shkëmbimi kryhet me anë të një prej katër proceseve
bazë; rrjedhja kryesore (tërheqja e lëndëve të tretshmë, difuzioni, mekanizmat e
transportimit me ndërmjetës dhe endocitoza) egzocitoza. Niveli i shkëmbimit transplacentar
varet nga shumë faktorë, siç janë sipërfaqja në dispozicion, përqendrimi i gradientit, nivelet
e fluksit të gjakut të nënës dhe të fetusit dhe dendësia e proteinave transportuese.
Ndryshimet në sipërfaqen viloze, distancë e difuzionit dhe sjelljen e transportueseve lidhen
me kufizimet e rritjes intrauterineë. (18)

2.11. Ushqyeshmëria gjatë shtatzënisë dhe ndryshimet e metabolizmit të
lëngjeve ushqyëse
Ka të dhëna të mjaftueshme që konfirmojnë se të ushqyerit jotëmirë gjatë periudhës para
lindjës shoqerohet me rezultate të dëmshme në shtatzëni, sidomos me kufizimin e rritjës
intrauterine dhe me lindjën e parakohshme. Udhëzimet specifike për ushqyrjen janë hartuar
mbi bazën e peshës së gruas shtatzënë, ose në mënyrë më specifike, mbi indeksin e masës
trupore (BMI), është verifikuar se shtimi optimal i peshës në shtatzëni është afër 12 kg.
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:

Figura 9. Ushqimi i shëndetshëm gjatë shtatzënisë
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&q=food+pregnancy&oq=fo
od+pregnancy&gs_l=psyab.3...2669.6883.1.7715.6.6.0.0.0.0.0.0..0.0.dummy_maps_web_fallback..
0...1.1.64.psy-ab..6.0.0....0.NsmDJjHhsG8#imgrc=OqelcPatzwmncM
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Tabela 2. Nutrition During Pregnancy, 1990; Shtimi total në peshë i rekomanduar për gratë shtatëzëna .

FENOTIPI

TREGUESI I MASËS
TRUPORE

SHTIMI NE PESHË
Kg

Nën peshë

Më pak se 19.8

12.5- 18.0

Peshë normale

19.9- 26.0

11.5- 16.0

Mbipeshë

26.1- 29.0

7.0- 11.5

Më shumë se 29.0

≥6.0

Obeze

Modifikuar nga National Academy of Sciences, Nutrition During Pregnancy, Pjesa 1, shtimi në peshë. Ëa
shington DC, National Academies Press, 1990.

Shtesat e kalorive për 300kcal /ditë është e mjaftueshme për një shtim të mirë në
pesë të nënës dhe rritjen e fetusit. Praktika e marrjes së vitaminave dhe mineraleve para
lindjes është mjaft e përhapur, por pas tremujorit të parë, shumë specialistë të të ushqyerit
mendojnë se nuk është e nevojshme. Zakonisht, shtesat e rekomanduara për një grua të
ushqyer si duhet me një shtatzëni të vetme janë: hekur 30 mg/ditë gjatë tremujotit të dytë
dhe të tretë për të plotësuar kërkesat e fetusit për errythropoeisis dhe acid folik 400mg/ditë
gjatë periudhës para shtatzënisë dhe gjatë tremujorit të parë për të parandaluar defektet në
lindje.
Racionet ditore të rekomanduara për gratë shtatzëna (Tabela 2) – Porcionet
dietetetike të rekomanduara për gratë jo-shtatzëna dhe shtatzëna. Gratë që nuk konsumojnë
sa duhet produktet e qumshtit mund të përfitojnë nga shtesat e kalciumit. Kjo mund të
arrihet lehtësist me një recet për kundër acid të kalciumit karbonat, në pjesën më të madhe
në form të përtypshme. Kjo, jo vetëm që plotëson rezervat e kalciumit, por kuron gjithashtu
refluksin e ezofagut që ndodh zakonisht gjatë gjysmës së dytë të shtatzënisë. Tek të gjitha
gratë shtatzëna, faktorët ushqyes të riskut duhen trajtuar duke përfshirë BMI-në e ulët
fillestare, fëmijët e më parshëm të lindur nën peshë, adoleshencën, kufizimet dietike fetare
dhe kulturore, sëmundjet që kërkojnë manipulime dietetike, abuzimi me supstanca dhe
çrregullimet e të ngrënit (KOLASA dhe ËEISMILLER, 1995). Disa gra përfitojnë nga
këshillimi dietetik me një dietolog apo specialist ushqimi. (19)
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Tabela 2. PORCIONET DIETETIKE TË REKOMANDUARA PËR GRATË

Lëndet ushqyese

Jo shtatëzën

Shtatëzën (fëmijë)

(15-50 vjec)
Energji, kcal

1900-2200

+300

44- 50

60

Vitaminë A, µg RE

800

800

Vitaminë, D, µg

5- 10

10

8

10

Vitaminë K, µg

55- 95

65

Vitaminë C, mg

60

70

Thiamin, mg

1.1

1.5

Riboflavin, mg

1.3

1.6

Niacin, mg NE

15

17

1.5- 1.6

2.2

Folat, µg

400

400

Vitaminë B12, µg

2.0

2.2

Kalcium, mg

800- 1200

1200

Fosfor, mg

800- 1200

1200

Magnez, mg

280

300

Hekur, mg

15

30

Zink, mg

12

15

Jod, µg

150

175

Selen, g

50- 55

65

Proteinë, g

Vitaminë E, mg TE

Vitaminë B6, mg

Tabelë e përgaditur nga Institute of medicine, National Academi of Scienses: Racionet dietetike te
rekomanduara, botimi 10, Ëashington DC, Akademitë Kombëtare Të Shtypit, 1998: me modifikime nga
Kolegji Amerikan I Obstetërve dhe Gjinekologëve; vendim I komunitetit të ACOG.

Ushqimi i rregullt gjatë shtatzënisë luan rol të rëndësishëm në funksionimin normal
të organizmit të shtatzënës, si dhe në rritjen e zhvillimin normal te fetusit. Shfrytëzimi i
kalorive në organizmin e shtatëzënës është faktori më i rëndësishëm prej të cilit varet edhe
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pasha trupore e të posalindurit. Vlen të cekët se për t'u zhvilluar shtatzënia në formë
normale duhet të shtohen edhe 80.000 cal. Po ashtu mineralet dhe vitaminat janë materie
shumë të rëndësishëm për zhvillimin normal të shtatzënisë meqenëse gjatë shtatëzënisë
rriten nevojat për hekur, atëherë këto nevoja duhet të zëvendësohen me substanceë që
përmbajnë hekur dhe të merren me rrugë orale dhe parenterale. Vitamin D dhe kalciumi
janë materie të nevojshme për zhvillimin normal të shtatzënisë dhe fetusit. Në shtatzëni
rriten nevojat për calcium dhe dhe vitamin D. Fetusit i nevojiten rreth 30g. calcium pra
nevojitën që në organizmin e shtatzënës të futën afër 1200 mg. calcium. Ushqimi më i
preferuar për zëvendësimin është qumështi dhe prodhimet e tij. Po ashtu acidi folik është
materie e rëndësishmë për zhvillimin normal të shtatzënisë. Në shtatzëni rriten nevojat për
shfrytëzimin e acidit folik, për arsye se rritet edhe procesi i eritropoezës. Nevojat ditore për
acid janë afër 800 µg / 24 orë. Ushqimi gjatë shtatzënisë duhet t'i plotësojnë nevojat në
aspektin sasior (kuantitativ), si dhe në aspektin cilësor (kualitativ). Me ushqim kuantitativ
nënkuptojmë, që ushqimi të përmbajë sasi të mjaftueshme të materieve ushqyese në mënyrë
që metabolizmi i shtatzënës të jetë adekuat, dhe të ketë zhvillim normal të fetusit. Ushqimi
duhet t'i plotësojë edhe kriteret kualitative, që do të thotë se ushqimi duhet të përmbajë
materiet esenciale të cilat janë të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e fetusit. Këto
materie janë: vitaminat, oligoelementet, si dhe aminoacidet esenciale. Dihet se për rritje dhe
zhvillimin e fetusit, nënave u nevoitet sasi më e madhe e materieve ushqyese. Për zhvillim
normal të shtatzënisë, si dhe për zhvillim normal të fetusit nevoitet shfrytëzimi i materieve
ushqyëse. (17)

2.12. Vizitat mjekësore të shtatzënisë
Vizita e parë para lindjës është një nga elementet më të rëndësishmet, veçanërisht
nëse gruaja nuk ka pasur trajtim para shtatzënisë. Në mungesë të trajtimit para shtatzënisë,
zbatohen gjithë direktivat për trajtimin para shtatzënisë. Për të lehëtsuar çdo frikë nga
lindja, gjatë rrjedhjës se trajtimit para lindjës, gruas shtatëzënë i duhet shpjeguar qartë
procesi i shtatzënisë, dhembjeve të lindjës dhe lindjës, veçanërisht grave që lindin për herë
të parë.

Vizita e parë duhet bërë pasi gruaja zbulon se mund të jetë shtatzënë. Testet

shtëpijake të shtatzënisë kanë një ndjeshmeri dhe specifikim të paktën prej 95%; shumë prej
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tyre mund ta zbulojnë shtatzëninë që në javën e pestë menstruale. Aspektet më të
rëndësishme të vizitës së parë para lindjes përfshinë edukimin, vlerësimin e rriskut, analizat
e duhura laboratorike dhe përcaktimin e moshës së shtatzënisë. Ekzaminimi fizik gjatë
vizitës së parë duhet të përfshijë një vlerësim të kujdesshëm të përmasave të uterusit.
Gruaja shtatzënë duhet edukuar për ruajtjen e shëndetit dhe shpeshtësinë e vizitave para
lindjës.
Ushqimi duhet individualizuar dhe pacientës t'i jepet një vlerësim i shtimit të
dëshirueshëm në peshë. Larja e mirë e duarve gjithnjë nxitet, sepse kjo është një nga
mënyrat më të mira për të shmangur sëmundjet infektive të marra në komunitet. Vizitat në
vazhdim duhet të përfshijnë edhe vlerësimin e përmasave të uterusit dhe pozicionin e
fetusit. Vlerësimi i rritjës dhe përmasave të uterusit duhet kryer gjatë çdo vizite para lindjes.
Pas 12 javëve dhe para 20 javëve, rritja e duhur e uterusit vlerësohet nëpërmjet
vendndodhjës së fundusit të uterusit në pjesën e poshtme të barkut. Në javën e 20 të
shtatzënisë, shumica e grave kanë një fundus të prekshëm në kërthiz. Pas 20 javësh, lartësia
fundale matet duke përdorur distancën nga maja e pubisit symphysis deri në maje të
fundusit. Numri i javëve të shtatzënisë të kryera duhet të jetë i barabartë me këto përmasa
në centimetra (+ ose – 2 cm). Kjo matje duhet të jetë sa më e sakt. Javën e 30-të
tështatzënisë, fetusi është aq i madh, sa mund të preket nga barku. Gjatë kësaj vizite dhe
vizitave të tjera duhet dokumentuar pozicioni i fetusit. (19)
"Për shtatzënitë normale, rekomandohet që kontrollet mjekësore të kryhen çdo muaj
deri në muajin e shtatë. Në muajin e tetë, kontrollet mjekësore shtohen dhe bëhen çdo dy
javë, në muajin e nëntë, këshillohet që kontrollet mjekësore të kryhen çdo javë." 1
Në rast të problemeve të paparashikuara shëndetsore si të nënës ashtu edhe të
embrionit/fetusit, numri i kontrolleve mjekësore edhe mund të shpeshtohet.

1

Save the Children- Protokolli i Kujdesit Antenatal,
https://albania.savethechildren.net/sites/albania.savethechildren.net/files/library/Kalendari%20i%20vizitave%
20final.pdf
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Shtojca
(kalendari i zhvillimit të njeriut, parametrat normal të fetusit nga java e 10 deri në lindje)

Java 10: 5g/ 3.1-4.2 cm
Java 11: 8g/ 4.4-6 cm
Java 12: 8-14g/ 6.1cm
Java 13: 13-20g/ 6.5-7.8 cm
Java 14:25g/ 8-9.3 cm
Java 15: 50g/ 9.3-10.3 cm
Java 16: 80g/ 10.8- 11.6 cm
Java 17: 100g/11-12 cm
Java 18: 150g/ 12.5- 14 cm
Java 19: 200g/ 13-15 cm
Java 20: 260g/ 14-16 cm
Java 21: 300g/ 18 cm
Java 22: 350g/ 19 cm
Java 23: 455g/ 20 cm
Java 24: 540g/ 21 cm
Java 25: 700g/ 22 cm
Java 26: 910g/ 23 cm
Java 27: 1000g/ 24 cm (gjatësia totale 34 cm)
Java 28: 1100g/ 25 cm (gjatësia totale 35 cm)
Java 29: 1250g/ 26 cm (gjatësia totale 37 cm)
Java 30: 1350g/ 27 cm (gjatësia totale 38 cm)
Java 31: 1600g/ 28 cm (gjatësia totale 40 cm)
Java 32: 1800g/ 29 cm (gjatësia totale 42 cm)
Java 33: 2000g/ 30cm (gjatësia totale 43 cm)
Java 34: 2280g/ 32cm (gjatësia totale 44 cm)
Java 35: 2500g/ 33 cm (gjatësia totale 45 cm)
Java 36: 2750g/ 34 cm (gjatësia totale 46 cm)
Java 37: 2950g/ 35 cm (gjatësia totale 47 cm)
Java 38: 3100g/ 35 cm (gjatësia totale 47 cm)
Java 39: 3250g/ 36 cm (gjatësia totale 48 cm)
Java 40: 3400g/ 37-38 cm (gjatësia totale 48-50 cm)
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Corricolum Vitale (Cv-ja e kandidates)

Të dhëna personale
1.Mbiemri

Alija

2.Emri

Argjiro

3.Nacionaliteti

Shqiptare

4.Shtetësia

Kosovare

5.Data e lindjës

19.01.1996

6. Gjinia

Femër

7.Numri Personal

1241002221

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

044-987-982

Adresa:

Lugbunar/Gjakovë

Emaili:

argjiroalija@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e Mesme e Lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë " Hysni Zajmi"
Gjakovë
Dega: Asistent i Infermierisë/2014

Universiteti

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID- së

140306081
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