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Shkurtesat
LMP- Dita e menseve të fundit (Last Menstrual Period)
SGA- I vogël për moshën e shtatzënisë (Small for Gestational Age)
hCG- Gonadotropina kronike human
RZF- Të rrahurat e zemrës fetale
AFP- α-fetoproteina
TN – Translucenca nukale
CVS- Chronic villous sampling (marrja e vileve koriale)
PAPP-A- Protein plazmatike A e lidhur me shtatzëninë
OBSH- Organizata botërore e shëndetësisë
DCP- Disproporcioni cefalo- pelvik
RhPM- Rupturë e hershme premature e membranave
LA- likidi amniotic
PGE- prostaglandina E

Abstrakti
Shtatzënia-barra (gravidanca, gestacioni) është një periudhë e jetës së femrës kur ajo mban vezën
e ngjizur, mbarësuar, e cila është e implantuar, rritet dhe zhvillohet.
Lindja përcaktohet si dalja e fetusit dhe adnekseve fetale nga organizmi amtar.
Shtatzënia është një gjendje e veçantë e nënës gjatë të cilës, në trupin e saj është duke u zhvilluar
një fetus. Produkti human i konceptimit nga momenti i fertilizimit deri në javën e tetë të
shtatzënisë quhet embrion, nga java e tetë e shtatzënisë e deri në lindje quhet fetus. Shtatzënia
zgjat 280 ditë, 40 javë, 10 muaj lunarë, 9 muaj kalendarikë.
Ajo mund të përfundojë si dështim i hershëm (deri në javën e 16-të), dështim i vonshëm (nga
java e 16-të deri në javën e 28-të), lindje e hershme e parakohshme (nga java e 28-të deri në
javën e 32-të), lindje e vonshme e parakohshme (nga java e 32-të deri në javën e 37- të), lindje
në kohë (nga java e 37-të deri në javën e 42-të) dhe lindje e vonuar (pas javës së 42-të).
Tërësia e fenomeneve qe kanë për qëllim nxjerrjen e fetusit dhe të adnekseve fetale (likidi
amnional, placenta dhe membranat) nga uterusi përbën aktivitetin e lindjes, ose me thjesht
lindjën. Gjatë lindjës duhet të merrën parasysh tre faktorë: objekti i lindjes, rrugët e lindjës dhe
kontrakcionet e lindjës.
Përsa i përket menyrës se si kryhet një lindje kemi lindje eutocike ose normale, distocike,
spontane, e provokuar, e drejtuar (potencuar) dhe operatore.
Kurse për nga diskursi klinik i lindjës dallojmë 4 periudha, që sipas rendit kronologjik renditën
në: periudhën e parë ose të dilatacionit, periudhën ekspulzionit, periudhën placentare dhe
periudhën e hemostazës.
Termi mami reflekton një filozofi të kujdesit që është drejtuar ndaj grave dhe nevojave
individuale të tyre riprodhuese. Kjo filozofi përfaqësohet nga Modeli i Mamive të Kujdesit.
Modeli i Mamive të Kujdesit përfshinë: “Monitorimin e mirëqenies fizike, psikologjike dhe
sociale të nënës gjatë gjithë ciklit të lindjës” dhe bazohet në besimin se shtatzënia dhe lindja janë
procese normale të jetës.
Arti dhe gëzimi i mamive qëndron në aftësitë e mamive që njeh individualitetin e çdo gruaje,
beson në të dhe punon drejt të njejtit qëllim për lindjën më të mirë të sajë. Roli i tyre është të
kujdesen për një grua shtatzënë gjatë kujdesit antenatal, gjatë lindjës e deri në 28 ditë pas lindjës
së fëmijës. Ato sigurojnë të gjitha kujdeset dhe shërbimet e nevojshme profesionale gjatë
shtatzënisë normale dhe lindjës, duke perfshirë ekzaminimet gjinekologjike, këshillimin
kontraceptiv, recetat dhe kujdesin për lindje.
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2.Hyrje
2.1 Shtatzënia
Shtatzënia është një gjendje fiziologjike e cila ndodh në trupin e femrës. Për qëllime obstetrikale,
kohëzgjatja e shtatzënisë bazohet në moshën e shtatzënisë. Mosha e vlerësuar e fetusit llogaritet
nga dita e parë e mestruaconit të fundit (LMP-last menstrual period) duke pranuar një cikël
menstrual 28 ditor.
Një shtatzëni normale zgjat rreth 40 javë (37-42 javë) dhe është e ndarë në tre tremestra. Çdo
tremestër zgjat 12-14 javë ose tre muaj. Çdo tremujorë vjen me ndryshimet e veta specifike
hormonale dhe fiziologjike.
Tre mujori i parë – Zgjat nga java e parë deri në javën e 12-të të shtatezënisë. Është periudha më
e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës pasi që gjatë kësaj periudhe, struktura e trupit të foshnjës
dhe sistemet e organeve zhvillohen. Shumica e dështimeve dhe defekteve të lindjes ndodhin
gjithashtu gjatë kësaj periudhe.
Rëndësi shumë të madhe duhet ti kushtohet edhe një diete të shëndetshme duke përfshirë këtu edhe
marrjën e acidit folik për të ndihmuar në parandalimin e defekteve të tubit nervor.
Gjatë këtij trimestri shtatzëna mund të ketë dhimbje koke, lodhje, të vjellura dhe kapsllëk.
Tre mujori i dytë – Është nga java e 13-të deri në javën e 27-të të shtatzënisë, shpesh quhet
"periudha e artë", sepse shumë nga efektet e pakëndshme të shtatzënisë së hershme zhduken.
Megjithatë mund te kemi simptoma te tjera të tilla si dhembje barku, dhembje të shpinës, kapsllëk
dhe dhembje të këmbëve. Diku ndërmjet javës së 16-20-të shtatzëna fillon të ndjej lëvizjet e para
të fëmijës.
Tre mujori i tretë – (java e 28-të- 42-të) është faza përfundimtare e shtatzënisë. Vështirësitë që
filluan në tremujorin e dytë do të vazhdojnë, së bashku me disa të reja. Ndërsa foshnja rritet dhe
vendos më shumë presion në organet e brendshme, mund të keni vështirësi në frymëmarrje dhe
urinim më të shpeshtë. Kjo është normale dhe sapo pason lindja këto probleme largohen.

Figura.1 Trimestrat e shtatzënisë
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Gravide quhet gruaja shtatzënë. Me krijimin e shtatzënisë së parë ajo bëhet primigravide dhe me
shtatzënit në vazhdim një multigravide.
Graviditeti është numri total i shtatzënive (normale ose jonormale). Nuligravide quhet një grua që
nuk është dhe nuk ka qenë shtatzënë më parë.
Pariteti është lindja e një fetusi të gjallë apo të vdekur, i cili peshon 500 gr ose më shumë.
Nulipare është një grua që nuk ka realizuar kurrë një lindje përveç abortit.
Primipare konsiderohet një grua e cila ka pas vetëm një fetus ose fetuse që kanë arritur të lindin
pas javës së 24-të të shtatzënisë ose mbi 500 gr. Përfundimi i një shtatzënie pas fazës së abortit i
jep paritet nënës, ndërsa mulipare është një grua e cila ka realizuar dy ose më shumë lindje.
Nga një kendveshtrim klinik praktik një fetus konsiderohet i jetueshëm kur ka arritur një moshë
shtatzënie 23-24 javë dhe një peshë 500-600 gr edhe pse kjo është shumë e rrallë.
Një i porsalindur imatur (i papjekur) peshon 500-1000gr, i lindur midis javës së 20-të dhe 28-të të
shtatzënisë.
Një i porsalindur prematur është ai që peshon 1000-2500gr dhe kohëzgjatja e shtatzënisë është 28
deri në 37 javë.
I porsalinduri me peshë të vogël lindje është ai fryt i lindur gjallë që peshon 2500gr ose më pak.
Një i porsalindur i vogël për moshën e shtatzënisë (small for gestational age-SGA) është ai që ka
përmasa më të vogla për moshën e shtatzënisë (<2 SD).
I porsalindur i pjekur është një bebe e lindur gjallë që ka plotësuar 37 javë të shtatzënis dhe
zakonisht peshon me shumë se 2500 gr.
I porsalinduri postmatur (serotin) është ai që ka plotësuar 42 javë ose më shumë të shtatzënisë.
Parashikimi i lindjës përbën një problem madhor të kujdesit prenatal, përcaktimi i kohës së lindjes
mbetet një problem për lindjet parakohe dhe shtatzënitë serotine.
Përqindja e lindjeve shprehet zakonisht si numri i të lindurve gjallë në 1000 banorë.
Përqindja e fertilitetit shprehet si numri i të lindurve gjallë në 1000 gra të moshës 15-44 vjeç, duke
qenë njësia matëse më e ndjeshme e aktivitetit riprodhues në një popullsi të dhënë.
Intervali neonatal është intervali nga lindja deri në ditën e 28-të jetës.
Periudha perinatale është periudha e shtrirë në intervalin fetal dhe neonatal të hershëm, nga java e
28-të e shtatzënisë deri në 7 ditët e para të jetës.
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2.1.2 Diagnoza e shtatzënisë

Diagnoza e hershme e shtazënisë sot konsiderohet si një tregues i rendësieshëm për shëndetin
publik, që reflekton efikasitetin e kujdesit të paralindjes të ofruar nga sistemet shëndetësore.
Çdo mjek, i cili merr përsipër kujdesin shëndetësor të grave në moshë riprodhuese, pavarësisht
nga specialiteti apo nga natyra e punës së tij duhet ta vlerësojë shtatzëninë në të gjitha hapat
diagnostikë apo terapeutikë.
Ndryshimet endokrinologjike, fiziologjike dhe anatomike të shtatzënisë zakonisht shkaktojnë
shfaqjen e simptomave klinike që tregojnë se shtatzënia egziston. Këto simptoma manifestohen
me tre grupe të mëdha që klasifikojnë në vetvete diagnozën e shtatzënisë: në manifestime të
supozuara, të mundshme dhe të sigurta.
Manifestimet e supozuara – simptomat
1.Amnorea - Ndërprerja e menseve shkaktohet nga rritja e niveleve të esterogjenëve dhe
progesteronit të prodhuara nga trupi i verdhë (corpus luteum). Kështu, amnorea është një shenjë
e besueshme e konceptimit tek gratë të cilat kanë një cikël menstrual të rregullt por jo edhe te
gratë me cikël menstrual të çrregullt. Vonesa e menseve mund të shkaktohet edhe nga faktorë të
tjerë siç janë: stresi, emocione të forta, sëmundje kronike, medikamentet opioide dhe
dopaminorgjike, çrregullimet endokrine, dhe disa tumor gjenitourinar.
2. Të përzierat dhe të vjellat - Kjo shenjë e zakonshme ndodh afërsisht në 50% të grave shtatzënë
dhe është më e theksuar nga java e dytë deri në javën e 12-të të shtatzënisë. Zakonisht është më e
theksuar në mëngjes por mund të ndodh në çdo kohë dhe mund të nxitet nga aromat e të gatuarit
dhe erërat e këqija. Të vjellurat e zgjatura, të shoqëruara me dehidrim dhe ketonuria (hipermensis
gravidarum) mund të kërkojnë hospitalizim dhe lehtësimin e simptomave me terapi kundër të
vjellave. Megjithëse mekanizmi nuk është kuptuar ende, të përzierat ka mundësi të jenë të
lidhura me rritjen e shpejtë në serum të niveleve të gonadotropinës kronike humane (hCG).
3.Gjiri - Dhembja dhe tendosja e gjinjëve (mastodinia), mund të variojë nga një ndjesi si shpim
gjilpërash deri në një dhimbje të qartë e shkaktuar nga përgjigjja hormonale e duktuseve mamare
dhe sistemit alveolar. Zgjerimi i gjendrave yndyrore rrethore të qumshtit të thumbit të gjirit
(tuberkulave të Montgomerit) ndodh në javën e 6-8-të shtatzënisë dhe është rezultat i stimulimit
hormonal. Sekretimi i kulloshtrës mund të fillojë pas javës së 16-të shtatzënisë.
4.Ndijimi i lëvizjeve të para fetale - Përceptimi i lëvizjeve të para fetale ndodh në javën e 18-20të të gratë shtatzëna për herë të parë, dhe në javën e 14-16-të tek multigravidet. Peristaltika e
zorrëve mund të ngatërrohet me levizjet fetale, prandaj kjo nuk është një shenjë e besueshme e
shtatzënisë.
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Shenjat
Rritja e temperatures bazale trupore - Zakonisht është treguese e shtatzënisë në një periudhë
3javore, nëse është matur dhe shënuar me kujdes.
Lëkura - Kloazma ose maska e shtatzënisë është ngjyrosja e lëkurës në kafe të errët në pjesën e
ballit, hundës, harkut zigomatik dhe është më e theksuar në ato gra të cilat kanë ngjyrë të errët të
lekurës. Linea nigra është ngjyrosja në ngjyrë kafe të errët e thumbave të gjinjëve, pjesës së
poshtme të vijës së mesit të abdomenit, nga umbulikusi deri në pubis. Baz e këtyre ndryshimeve
është stimulimi i melanoforeve nga rritja e hormonit stimulus të melanociteve. Strijet e
shtatzënisë (të gjinjeve dhe të abdomenit) shkaktohen nga ndarja e indit dhe kolagjenit dhe duken
si cikatrice të çrregullta. Telangiektazitë janë lezione të zakonshme të lekurës që rezultojnë nga
nivelet e larta të estrogjenëve qarkulluese. Këto shenja vaskulare në formë ylli zbehen kur
shtypen. Një shenjë shoqëruse është gjithashtu eritema pulmunar. Të dyja këto shenja shihen dhe
tek pacientet me demtime të heparit.

A

B
Figura 1.2 A.Linea nigra, B. Kloazma

Manifestimet e mundshme - shenjat
1. Organet pelvike – Në ndryshimet e shumta të organeve pelvike të përceptuara nga mjekët me
eksperiencë përfshihen shenja e Chadwick (kongjestioni i vaskulaturës së pelvisit që shkakton
ngjyrosje në vjollcë të vaginës dhe kolumit), shenja e Hegar (zgjerimi i zonës së butë të istemusit
që rezulton në ngjeshjen e istemusit në ekzaminimin bimanual në javën e 6-8-të të shtatzënisë).
2. Zmadhimi abdominal dhe uterin - Në javën e 12 -të të shtatzënisë, uterusi zakonisht palpohet
nepërmjet paretit abdominal dhe ngjason me një tumor të butë, që rritet deri në fundë të
shtatzënisë.
3.Kontraksionet uterine - Zakonisht shfaqen kontraksionet e padhimshme (kontraksionet e
Braxton hicks) të cilat ndihen si shtrengime apo shtypje dhe fillojnë nga java e 28-të e
shtatzanisë dhe rriten në mënyr konstante.
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Manifestimet e sigurta
1.Rrahjet e zemrës fetale (RZF) - Të rrahurat e zemrës fetale mund të zbulohen në javën e 10-të
të shtatzanisë me anë të dopplerit fetal manual. Shpeshtësia e rrahjeve të zemrës fetale është 120160 rrahje në minutë.
2. Balotimi dhe palpimi i fetusit - Është një simptomë që konstatohet në mes të shtatzënisë,
atëherë kur raporti midis fetusit dhe sasisë likidit amniotik është në favor të këtij të fundit. Ky
fenomen dallohet kur dora e ekzaminuesit, duke ushtruar presion të menjëhershëm mbi uterus e
“fundos” fetusin në likidin amniotik dhe ky i fundit rikthehet pastaj menjeherë në pozicionin
fillestar, rikthim që mund të ndjehet nga dora e ekzaminuesit. Dobia klinike e kësaj shenje
shtohet edhe më tepër në manovrat e Leopoldit.
3.Ekzaminimi ekografik i fetusit - Është një nga teknikat më të përdorshme të diagnostikimit dhe
monitorimit të shtatzënisë. Aktiviteti kardiak bëhet i dallueshëm në javën e 5-6-të, zgjatimet e
gjymtyrëve në javën e 7-8-të, gishtat dhe lëvizjet e gjymtyrëve në javën e 9-10-të të shtatzënisë.
Në fundë të periudhës embrionale embrioni ka një pamje humane.
4.Testet e shtatzënisë- Testet e hershme të shtatzanisë masin ndryshimet e niveleve të hCG-së.
hCG-ja prodhohet nga sincitotrofoblasti, 8 ditë pas fertilizimit dhe mund të zbulohet në serumin
e nënës pasi ndodh implantimi, 8-11 ditë pas konceptimit. Nivelet e hCG-së arrijnë kulmin në
javën e 10-12 të shtatzënisë ato ulën gradualisht në tremujorin e dytë dhe të tretë dhe rritën
lehtësisht pas javës së 34-të të shtatzënisë.
Testi i urinës- Është metoda më e zakonshme e përdorur për konfirmimin e shtatzënisë. Duke
përdorur antitrupat testi identifikon në njesinë ß të hCG-së duke minimizuar reaksionet e
kryqëzuara me hormonet e tjera me strukturë të ngjashme.

Figura 1.3 Testi i shtatzënisë
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2.1.3 Vlerësimi i moshës së shtatzënisë dhe i ditës së lindjës
Vlerësimi i moshës së shtatzënisë mund të behët nepërmjet të disa metodave.
Si metodë më të lehtë për përcaktimin e moshës së shtatzënisë është kalendari i shtatzënisë.
Normalisht një shtatzëni humane zgjat 280 ditë ose 40 javë (9 muaj kalendarik ose 10 muaj hënor)
nga dita e parë e menseve të fundit, por dita e lindjës mund të përcaktohet edhe matematikisht
duke përdorur rregullën e Nägel-it: zbrit 3 muaj nga muaji i ciklit menstrual normal të fundit, shto
7, ditës së parë të menseve të ciklit të fundit menstrual dhe shto një vitë.
Parametrat klinikë të moshës së shtatzënisë
1.Ekografia - Është teknika e përdorur më gjerësisht për përcaktimin e moshës së shtatzënisë. Në
javën e 6-12-të të shtatzënis mund të matet distanca kranio-kudale e embrionit (nga maja e kokës
e deri tek të ndenjurat. Matja e diametrit biparietal fetal së bashku me gjatësinë e femurit dhe
cirkumferencën e abdomenit përdorët për të vlerësuar moshën e shtatzënisë dhe rritjen fetale pas
javës së 13-të. Ekografia përdorët për të matur parametrat e rritjës fetale, vlerësimin e peshës fetale,
anatominë fetale dhe për të matur vëllimin e likidit amniotik.
2.Madhësia uterine - Në javën e 8-të të shtatzënisë uterusi është i palpueshëm mbi simfizën pubike,
në javën e 12-të bëhet një organ abdominal dhe në javën e 16-të zakonisht ndodhet në pikën e
mesit ndërmjet simfizës pubike dhe umbilikusit.
3.Përceptimi i lëvizjeve fetale – Lëvizja e parë fetale zakonisht përceptohet në javën e 17-të tek
multiparet dhe në javën e 18-të tek primiparët.
4.Të rrahurat e zemrës fetale (RZF – të) - mund të dëgjohën me anë të fetoskopit në javën e 20-të
të shtatzënisë, ndërsa ekografia doppler zakonisht i dallon rrahjet e zemrës fetale në javën e 7-të
të shtatzënisë.

Figura 1.4 Rrethi i vlerësimit të moshës së shtatzënisë
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2.1.4 Testet laboratorike gjatë shtatzënisë
Ekzaminimet e gjakut - Në vizitën e parë janë të nevojshme të kryhen këto analiza: hematokriti,
hemoglobina, leukocitet dhe formula leukocitare, grupi i gjakut, faktori Rh, antitrupat kundër
antigjeneve të grupit të gjakut, testet serologjike për rubeolën, hepatitin B dhe HIV. Për pacientet
me risk mund të nevojitet testi për toksoplasmozën, për gratë që kanë pasur diabet të më hershëm
duhet që të ju matet niveli i glukozës.
Në tremujorin e tretë të shtatzënisë duhet të përsëritet hematokriti.
Ekzaminimi i hCG-së, estriolit të pakonjuguar, α fetoproteinave (AFP) dhe inhibinës (testi i
katërfishtë) në serumin e nënës për të depisituar defektet e tubit neural dhe anomalitë
kromozomike kryesisht trizominë 21 dhe 18-të, duhet të ofrohet midis javës së 15-të dhe 20-të të
shtatzënisë. Edhe pse si metodë më e përdorur sot po përdorët ekzaminimi në tremujorin e parë
duke përdorur kombinimin e analitëve të serumit të nënës (proteina a e lidhur e plazmës me
shtatzënin [PAPP-A] dhe ß-hCG e lirë) si dhe matja ekografike e trashësisë mukale të fetusit
(TN- translucenca nuchale).
Testet gjenetike – Zakonisht ofrohen për gratë me anomali të trashëguara dhe atyre me moshë më
të madhe se 35 vjeç. Marrja e vileve koriale (CVS -corial virus sampling) bëhet në javën e 1014-të shtatzënisë me anë të teknikës transabdominale ose transcervikale. Amniocinteza zakonisht
bëhet në javën e 16-20-të shtatzënisë, nën drejtimin e ekografisë.
Testet e urinës – Kryhet analiza e urinës dhe testet depistuese të saj (p.sh testi për nitrate), si dhe
kultura për infeksionet e traktit urinar. Antibiogrami kryhet nëse numri i bakterieve është mbi
105/ml në një porcion të zbrazur të urinës ose nëse në një porcion urine të marrë vërehen
bakterie. Proteinuria më shumë se 300 mg në 24 orë mund të tregojë disfunksion renal, ose në
qoftë se shoqërohet me hipertension relativ kemi të bëjmë me vendosjen ose progredimin e
preeklampsisë. Prania e glukozurisë tregon që dalja e glukozës nga veshkat tejkalon kapacitetin
reabsorbues renal. Gjatë shtatzënisë, prania e ketoneve në urinë zakonisht tregon marrje në sasi
jo të përshtatshme të karbohidrateve por nuk ka rreziqe për fetusin dhe nuk është shenjë e
diabetit të nënës.
Paptesti-testi i Papanikolaut kryhet kur nuk kemi në dispozicion ndonjë rezultat të kohëve të
fundit. Disa obstretër kryejnë në mënyrë rutine ekzaminimet për gonorrhenë dhe klamidia,
ndërsa disa të tjerë vetëm te pacientët me rrezik të lartë. Kur është i indikuar kryhet edhe
ekzaminimi mikroskopik i sekrecioneve vaginale.
Streptokoku i grupit B- bëhet midis javës së 35-37-të shtatzënisë. Gratë positive trajtohën në
momentin kur pranohen për lindje (medikamenti i zgjedhur është penicilina). Në këtë mënyrë
ulet rreziku i sepsit nga streptokoku i grupit B tek të porsalindurit.
Testi në lekurë i tuberkulinës-është nënprodukt i proteinës së purifikuar [PPD] dhe është i
nevojshëm vetëm tek pacientet me rrezik të lartë.
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2.2. Lindja
2.2.1 Hyrje dhe përkufizime
Lindja normale definohet si paraqitje ose prani e kontraksioneve të rregullta të mitrës të cilat
kontraksione shoqërohen me dilatim–zgjerim progresiv dhe shkurtimin e qafës së mitrës dhe
lëshim të fetusit. Pra, lindja normale përmbledh një varg mekanizmash dhe ndodhish fiziologjike
që sjellin lindjën e fëmijës, daljen e placentës dhe cipave amnionale nga organet gjenitale të nënës
pas përfundimit të javës së 28-të të amnoresë.
Fetusi, i cili normalisht gjendet në kavitetin uterin në vendosje longitudinale me kokë poshtë, i
shtyrë nga kontraksionet uterine dhe shtërzimet e vullnetshme të gruas duhet të përshkojë një kanal
të përbër nga segmenti i poshtëm uterin, kolumi, vagina e rrethuar nga inde të buta, muskujt
perineal dhe vulva. Ky kanal (i quajtur edhe kanal i butë) është pjesërisht i rrethuar nga pjesë
kockore që formojnë të ashtuquajturin “baqini i vogël”.
Çdo i porsalindur me peshë më shumë se 500gram dhe pas javës së 22-të, të shtatzënisë regjistrohet
si lindje. (WHO-OBSH 1993).
Gjatë lindjës duhet të merrën në konsideratë tre faktorë: objekti i lindjes, rrugët e lindjes dhe
kontrakcionet e lindjes.
Përsa i përket menyrës se si kryhet një lindje kemi lindje:
Eutocike ose normale: kur lindja kryhet nga forcat e veta natyrale pa komplikacione ose rreziqe
për nënën dhe fetusin;
Distocike: kur gjatë lindjes ka probleme, komplikacione dhe rrezik për nënën, fetusin ose për të
dy.
Spontane: nëqoftëse lindja fillon, vazhdon dhe përfundon në mënyrë natyrale dhe autonome, pa
asnjë ndërhyrje.
E provokuar (e indukuar): nëqoftëse fillimi i aktivitetit të lindjes provokohet artificialisht.
E drejtuar (potencuar): nëqoftëse evulucioni spontan i lindjes ndimohet artificialisht (nëpërmjet
medikamenteve, ndërhyrjeve jatrogjene ose anestezisë).
Operatore: nëqoftëse fëmija nxirret nëpërmjet nderhyrjeve kirurgjikale, manual ose instrumentale.
Përsa i përket numrit të fetuseve që lindin lindja ndahët në:
E thjeshtë ose unike- kur lind vetëm një fetus.
Multiple - kur lindin më shumë se një fetus. Vetë lindja multiple ndahët në: binjakë, tenjakë,
katërnjakë, pesënjakë etj.
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Përsa i përket fenomeneve më modifikuese që ndodhin gjatë lindjes, vlen të përmendim tre tipa:
Amtare (dinamike) që ka të bëjë me modifikimin e kanalit të lindjes për shkak të kontraksioneve
uterine dhe kalimit të fetusit.
Amtaro-fetale (mekanike) që kanë të bëjnë me modifikimin e raportit midis fetusit (trupit të
lëvizshëm dhe kanalit të lindjes).
Fetale (plastike) që kanë të bëjnë me modifikimin e fetusit si pasojë e kalimit të tij në kanalin e
lindjes.
Në obstetrikë raporti midis fetusit, uterusit dhe kanalit të lindjes ka një emërtim specifik ndryshe
nga gjuha e përditshme. Flasim për raport të brëndshëm (intrinsek), kur duam të tregojmë raportin
e pjesëve fetale midis tyre që mund ta përkufizojmë si “qendrimi fetal”. Ndërsa me raport të
jashtëm (ekstrinsek), kuptojmë lidhjen midis trupit fetal, uterusit dhe baçinit, të klasifikuar si:
vendosja, paraqitja dhe pozicioni.
Qëndrimi fetal, apo thënë ndryshe “raporti i pjesëve të veçanta të fetusit midis tyre” karakterizohet
normalisht nga një flexion i trupit vertikal: koka e flektuar mbi trup; ekstrimitetet e sipërme janë
në pozicion abduksioni; parakrahët janë të flektuar mbi krahë dhe të kryqëzuar mbi sternum;
kofshët janë të mbledhura mbi barkë; këmbët janë të mbledhura mbi kofshë dhe të kryqëzuara në
planin ventral (të barkut). Në këtë mënyrë fetusi merr formën ovoidale, duke u përshtatur me
kavitetin uterin. Deri në javën e 30-të të shtatzënisë, fetusi ka një lëvizshmëri të konsiderueshme
në kavitetin uterin, ndërsa në javët e fundit, kur fetusi është i rritur dhe hapësira e disponueshme
zvogëlohet, lëvizjet fillojnë dhe rrallohen, derisa fetusi merr pozicionin përfundimtar.
Vendosja, shpreh raportin midis boshtit gjatësor fetal dhe atij uterin. Normalisht vendosja është
gjatësore (longitudinale) kur këto dy boshte janë paralele; me fjalë të tjera, boshti kranio- kaudal i
fetusit përkon me boshtin gjatësor të uterusit. Në kushte patologjike vendosja mund të jetë
transverzale dhe boshti kranio-kudal i fetusit mund të jetë pingul me diametrin gjatësor të uterusit;
ose vendosja mund të jetë oblike kur aksi kranio-kudal i fetusit kryqëzon aksin gjatësorë të uterusit
duke formuar një kënd të hapur.

Figura 1.5. Qëndrimi normal fetal dhe paraqitjet cefalike.
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Paraqitja, tregon pjesën e parë të madhe të fetusit që vihet në raport me ngushticën e sipërme
pelvike. Me pjesë të madhe të fetusit kuptojmë një pjesë të tij, që për të kaluar në kanalin e lindjës,
duhet të realizojë një mekanizëm të veçantë. Trupi i fetusit ka tri pjesë të mëdha: koka, podiumet,
trungu (trupi pa gjymtyrë). Bazuar në mekanizmat e nevojshëm për lindjen e fetusit vlerësohen
gjashtë lloj paraqitjesh fetale, katër cefalike, një podalike dhe një me shpatull.
Paraqitjet cefalike si pasojë e qëndrimit të kokës fetale ndahen në:





Paraqitje me verteks ose me majën e kokës (koka plotësisht e flektuar);
Paraqitje me bregmë (deflexion fillestar i kokës);
Paraqitje me ballë (koka fetale midis flexionit dhe deflexionit);
Paraqitja me fytyrë (koka plotësisht e deflektuar)

Paraqitja podalike vlerësohet në rreth 4% të të gjitha lindjeve dhe ndodh kur fetusi paraqet
podiumet në planin e hyrjes. Kur vendosja është transversale, në hyrjen pelvike paraqitet trupi i
fetusit. Pasojë e kontraksioneve është shpatulla që paraqitet në planin e hyrjes dhe për këtë arsye
flitet për “paraqitje me shpatull”. Një zone anatomike e veçantë e pjesës paraqitëse që krijon një
pikë referimi në planin e hyrjes përkufizohet si indeks i paraqitjës ose indeks fetal. Niveli i pjesës
prezantuese shpreh raportin e indeksit fetal dhe të cirkumferencës së saj të madhe, me planet e
kanalit të lindjës. Një mënyrë e thjeshtë për të shprehur këtë nivel është ajo e vlerësimit në
centimetra të distancës midis indeksit fetal dhe planit të spinave iskiadike, duke vlerësuar me
shenjë (-) kur është sipër nivelit të spinave iskiadike dhe me shenjën (+) kur ndodhet poshtë këtij
niveli.
Paraqitja
Vertexi

Indexi
Fontanella e vogël (fontanella trekëndore;
zakonisht flitet për oksiputin)
Fontanela e madhe
Rrënja e hundës
Mjekra
Os sacrum (maja)
Akromioni

Bregma
Balli
Fytyra
Podiumet
Shpatulla
Tabela 1. Indekset e paraqitjes

Pozicioni, është raporti që ka “indeksi fetal apo i pozicionit” (një pjesë e veçantë e pjesës paraqitëse
te fetusit) me disa pika referimi mbi perimetrin e hyrjes pelvike, të quajtura ndryshe edhe “indeks
amtar”. Këto pika janë ekstremitetet e dy diametrave oblikë dhe korrespodojnë nga përpara me
eminencën ileo-pectina, dhe prapa me artikulacionin sakro iliak. Çdo paraqitje mund të marr 4
pozicione sipas raportit të “indeksit fetal” me çdo njërin nga 4 “indekset amtare”. Dy diametrat
oblikë të hyrjes pelvike e marrin emrin nga ekstremiteti i tyre anterior; kështu, obliku i majtë
shtrihet nga eminenca ileo – pektinea e majtë në simfizën sacro-iliake të djathtë dhe e kundërta për
diametrin oblikë të djathtë.
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Dy diametrat oblikë formojnë dy zona ovoidale të quajtura edhe “zonat e impenjimit”. Impenjimi
preferencial i njerës zonë apo i tjetrës varet nga fakti se në baçinin e veshur nga indet e buta
diametri tranzverzal rezulton më i shkurtër në krahasim me atë oblik, kjo për arsye të muskujve
iliopsoas. Gjithashtu vihet re një prevalenc më e madhe e përdorimit të zonës së majtë të
impenjimit, sepse zakonisht diametri oblik i majtë është pak më i gjatë (1-2mm) se diametri oblik
i djathtë. Bëhet fjalë për një asimetri fiziologjike te baçinit, për shkak se pesha e trupit bie më tepër
mbi artikulacionin e djathtë. Në hapësirën e krijuar nga zonat e impenjimit vihet re një pozicionim
karakteristik i fetusit, me kurriz të drejtuar nga përpara duke adaptuar formën e kavitetit abdominal
amtar. Është e rendësieshme të mos ngatërrohet koncepti i impenjimit të pjesës së paraqitur në
ngushticën e sipërme me atë të fiksimit të saj. Një pjesë paraqitëse shumë e vogël (në rast të
lindjeve para kohe) mund të jetë e impenjuar por jo e fiksuar; dhe në të kundërt, në rast të DCP-ve
pjesa e paraqitur mund të fiksohet por pa u impenjuar.
Për të aplikuar një shembull në paraqitjen me majën e kokës (verteksi) frekuenca e përafërt e
pozicioneve rezulton si më poshtë:





OISA-oksipito iliak i majtë i përparëm 60%
OIDP- oksipito iliak i djathtë i pasëm 6%
OIDA- oksipito iliak i djathtë i përparëm 30%
OISP- oksipito iliak i majtë i pasëm 3%

Rreth 1% u dedikohet rasteve me pozicione të ndërmjetme dhe kryesisht pozicioneve transversale
OTS dhe OTD.

Figura 1.6 Dy zonat e impenjimit në nivel të ngushticës së sipërme të baçinit normal.
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2.2.2 Shkaqet e shpërthimit të aktivitetit të lindjës
Faktorët që ndikojnë në shpërthimin e aktivitetit të lindjes, vazhdojnë të mbeten ende pak të
njohura dhe të diskutueshme. Për të kuptuar mirë mekanizmin e fillimit të lindjes, duhen kujtuar
disa pika të rëndësieshme. Miometri i uterusit është i përbër kryesisht nga qeliza të muskulaturës
së lëmuar, ndërsa në kolumin uterin mbizotron indi konjuktival, sidomos në traktin më të
poshtëm të tij. Në javët e fundit të shtatzënisë, kolumi pëson një sërë modifikimesh që
konsistojnë në një zbutje graduale të tij, në një zgjerim dhe njekohësisht shkurtim të kanalit
cervikal, modifikime që ne i quajmë “maturim” dhe që janë pasojë, mbi të gjitha, e veprimit të
prostaglandinave E2 të prodhuara lokalisht.
Mbarëvartja e proçesit të lindjës varet kryesisht nga dy faktorë:
1. Forcat kontraktuese ekspulsive e muskulit uterin (miometrit) dhe
2. Lëshueshmëria e kolumit uterin
Fillimi i lindjes realizohet kur akivizohen kontraksionet uterine dhe fillon zgjerimi i kolumit
uterin. Faktorët që bashkëveprojnë në shperthimin e aktivitetit të lindjes janë:
1. Faktorët nervorë: uterusi dhe vazat e tij kanë inervim ortosimpatik dhe parasimpatik të përbërë
nga fibra nervore kolinergjike preganglionare, postganglionare dhe nga fibra adrenergjike
postganglionare. Ekziston edhe një inervim eferent dolorifik dhe sensorial, kryesisht i
përqëndruar në nivelin e kolumit. Stimulimi i këtyre fibrave eferente është pikënisja e një
refleksi neuroendokrin (refleksi i Fergusonit) që provokon lëshimin e oksitocinës nga
neurohipofiza duke kontribuar kështu, në shpërthimin dhe në ecurin e proçesit të lindjes.
Mendohet që mekanizmi i veprimit në këtë rast është një frenim i aktivitetit të adrenalinës mbi
receptorët ß-adrenergjikë të miometrit dhe njëkohsishtë një rritje të influencës α1-adrenergjike.
Meqënëse veprimi i adrenalinës mbi receptorët ß-adrenergjik frenon aktivitetin kontraktues të
endometrit dhe stimulimi α1-adrenergjike e rrit këtë aktivitet, dhe asaj që shpjeguam më sipër
është një rritje progressive e eksitabilitetit miometrial.
2. Faktorët mekanikë. Prej kohësh është e njohur që rritja mbi normë e presionit intrauterin
(shtatzënia multiple dhe polihidramnioni) favorizon fillimin para kohe të aktivitetit të lindjes;
nga ana tjetër, edhe rënja e menjehershme e këtij presioni (RhPM me dalje massive të LA-së)
apo një veprim traumatik i dhunshëm mbi uterus (aksidente rrugore) kanë një veprim të
ngjashëm. Këta faktorë mekanikë mund të stimulojnë çlirimin e PGE-së nga ana e indeve uterine
dhe të membranave amniokoriale që nga ana e tyre nxisin refleksin e Fergusonit me pasojë
shpërthimin e aktivitetit të lindjes.
3.Faktorët ambientalë. Në pjesën më të madhe lindjet ndodhin me shpesh në orët e mengjesit dhe
kjo d.m.th se proçesi i lindjes ka filluar në orët e mbrëmjes. Ndoshta në këtë proçes ka një
ndikim sekrecioni ciklik i melatoninës si dhe fenomene të tjera të lidhura me fetoperiodicitetin.
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4.Faktorët fetal. Studimet e fundit demonstrojnë se rritja e prodhimit të kortizolit fetal stimulon
një sërë enzimash placentare (aramatazë, steroidfosfatazë) që nga ana e tyre ulin prodhimin e
progesteronit, rrisin atë të esterogjenit dhe më e rendësieshmja, mendohet se rrisin prodhimin
lokal të PGE2. Këto fakte tregojnë se maturimi i aksit hipotalamus-hipofizë-surenale fetal, luan
një rol të rëndësieshëm si faktor ndihmës në shpërthimin e aktivitetit të lindjes, përveç të qënit
një faktor thelbësor në zhvillimin normal të fetusit.
5. Oksitocina. Oksitocina është një oktapeptid i prodhuar nga posthipofiza, në gjendje të stimuloj
kontraksionet uterine. Sekretimi i saj nga hipofiza amtare provokohet nga një seri stimujsh, si
impulse nervore, ambientale, biohumorale dhe në të kundërtën inhibohet nga ankthi dhe alkooli.
Gjatë shtatzënisë nivelet e receptorëve miometriale të oksitocinës rritën në mënyrë të ndjeshme;
për më shumë në fillim të proçesit të lindjes, niveli i tyre rritet akoma më shumë duke kaluar dytre herë atë të arritur në javët e fundit të shtatzënisë gjë që shkon paralelisht me rritjen e
ndjeshmërisë ndaj oksitocinës të fibrave miometriale. Veprimi i drejtëpërdrejtë i oksitocinës mbi
fibrat myometrial, vjen me anë të tre mekanizmave të ndryshëm. Para se gjithash oksitocina rrit
kapjen e joneve të kalçiumit nga ambienti jashtëqelizor, duke influencuar kështu funksionimin e
kanaleve të kalçiumit. Së dyti; rrit futjen e këtyre jonëve të Ca në retikulin sarkoplazmatik duke
rritur kështu sintzën e inositol-trifosfatit dhe së fundi frenon aktivitetin e ATP-së nga membrana
qelizore, duke vonuar kështu eleminimin e joneve Ca intraqelizore. Nga ana tjetër mendohet se
oksitocina stimulon rritjen e prodhimit të PGF2α.nga veprimi i së cilës varet vijueshmëria e
proçesit të lindjes si dhe rrit prodhimin e oksitocinës nga hipofiza fetale. Së fundi duhet thënë se
me gjithë përdorimin me sukses të oksitocinave sintetike në provokimin e aktivitetit të lindjes
apo në fuqizimin e aktivitetit uterin kontraktues, prodhimi i oksitocinës endogjene nuk duhet të
jetë faktori kyq në shpërthimin e aktivitetit të lindjes.
6.Esterogjenet. Veprimi i esterogjeneve në shpërthimin e aktivitetit të lindjes, nuk është shumë i
lidhur me vlerën absolute të përqendrimit plazmatik të tyre sesa me ndryshimin e raportit
progesteron/esterogjen, që gjatë lindjes spostohet në favor të të dytit. Efektet kryesore të kësaj
predominance esterogjenike mbi miometrin janë:
a) rritja e eksitabilitetit të fibroqelizës muskulare;
b) rritja e sintezës të të gjitha proteinave të domosdoshme për tkurrjen e fibroqelizës muskulare;
c) Shtimi i numrit të urave intraqelizore sidomos në ditët që i paraprijnë shpërthimit të aktivitetit
të lindjes, fenomen ky, që fuqizon perhapjen e impulsit elektrik duke rritur aktivitetin kontraues
të miometrit;
ç) janë ndër faktorët që ndikojnë në rritjen e nr. të receptorëve miometriale për oksitocinën;
d) rritja e prodhimit të prostglandinave nga ana e miometrit dhe e membranave amnio-kronale.
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7. Progesteroni zotëron veprime të shumëfishta, por jo të gjitha janë të njohura, ai kundërshton
veprimet e esterogjenit në uterus duke bllokuar receptorët e esterogjenit, inhibon veprimin e
fosfolipazës A2, duke penguar në këtë mënyrë prodhimin e prostaglandinave.
8.Relaksina është një hormon polipeptid i prodhuar nga korpus luteum, nga endometri dhe nga
placenta, veprimi i së cilës provokon një ulje të fosfolirimit të zingjirëve të lehtë të miozinës
duke kundershtuar në kët mënyrë aktivitetin kontraues të uterusit.
9. Prostaglandinat janë në gjendje të provokojnë kontraksionet uterine, madje intense, në çdo
periudhë të shtatzënisë edhe kur jepen në doza shumë te ulta. Lidhja e PGE2 me receptorin e saj
specific mbi qelizën miometrale, sjell një rritje të AMP-së ciklike endoteliale, duke dhënë kështu
një efekt miorelaksant, ndërsa lidhja e PG F2 α me receptorin e saj rrit përqendrimin intraqelizor
të kalçiumit të lirë me mekanizma të ngjashëm me ata të oksitocinës, duke fuqizuar ndjeshëm
stimulin kontraktues uterin.
Së fundmi nëse tentojmë të bëjmë një klasifikim vertikal të shkaqeve që qojnë në shpërthimin e
aktivitetit të lindjes, duke pranuar se rritja e kortizolit është faktorë i parë i cili fiziologjikisht vë
në lëvizje proçesin. Rritja e kortizolit plazmatik sjell një ulje të prodhimit të progesteronit dhe
një rritje relative të përqendrimit plazmatik të eserogjenit. Predominimi estrogjenik aktivizon
mekanizmat që fusin në lojë prodhimin e oksitocinës dhe të prostglandinave që nga ana e tyre
kanë aftësinë të vetëfuqizohen duke ndikuar fuqieshëm në shpërthimin e aktivitetit të lindjes dhe
në pakthyeshmërinë e këtij aktiviteti.
Faktorët nervorë, mekanikë dhe ato ambietalë kanë rol kryesisht mbështetës, por ndonjëherë
mund të dalin në plan të parë duke u bërë faktorë të vërtetë, parësorë në shpërthimin e aktivitetit
të lindjes. Menjëherë pas daljes së placentës dhe membranave, vërehet një lëshim masiv nga ana
e deciduas dhe e miometrit të prostglandinave që ndikojnë si stimulus të fuqieshëm të
kontraktimit uterin duke luajtur një rol parësor në hemostazën e paslindjes dhe duke dhënë një
kontraktim pothuajse tetanik të uterusit, duke shndërruar atë në një “glob të gurtë”, që quhet dhe
“globi i sigurisë”.
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2.2.3 Faktorët që ndikojnë në lindje
Kanali i lindjes - Përbëhet nga pjesa kockore e baçinit të vogël dhe pjesët e tij të buta.
Kanali kockor - Pelvisi kockor ndahet nga linea inominata në dy pjesë: pjesën e sipërme qe quhet
pelvis major (pelvisi i madh) dhe pjesën e poshtme pelvis minor (pelvis i vogël).
Kanali kockor mund të krahasohet me një cilindër të parregullt me bosht të harkuar nga përpara.
Ai përbëhet nga:




Pareti anterior - që është i shkurtër, me gjatësi mesatare 4.5-5cm dhe formohet nga faqja
e pasme e simfizës pubike;
Pareti posterior që është më i gjatë, (12.5cm) dhe formohet nga faqja e përparme os
sacrum dhe os koksea
Paretet laterale janë 9cm në pjesën më të gjërë të tyre; ato kanë një sipërfaqe të çrregullt
dhe janë të formuara nga faqja mediale e tre kockave pelvike nën linjën inominata.

Në pelvis minor dallojmë:




Hyrjen e sipërme pelvike ose ngushticën e sipërme pelvike
Kavitetin pelvik dhe
Ngushticën e poshtme

Ngushtica e sipërme pelvike ka formën e një zemre me majë nga përpara, duke formuar në
planin horizontal një kënd rreth 60°; ndan kavitetin e pelvis major nga pelvis minor. Hyrja
pelvike paraqet për fetusin pengesën e parë që ai duhet të kalojë, prandaj është e rëndësieshme të
vlerësohet nëse përmasat e saj janë të përshtatshme për angazhimin dhe fillimin e zbritjës së
kokës fetale.
Diametrat e hyrjes pelvike janë:






Diametri antero-posterior (konjugata anatomike), nga promontoriumi në buzën e sipërme
të simfizës pubike është 11cm i gjatë.
Diametri antero-posterior (konjugata e vërtetë), nga promontorumi në pikën më të dalë të
pjesës së pasme të simfizës pubike; 10.5-10.8cm i gjatë.
Diametri oblikë i majtë, diametri oblikë i djathtë lidh pikën e mesit të eminences ileopektinea i njërës anë dhe simfizës sacro-iliake të anës tjetër; 12-12.5cm i gjatë
Diametri transversal i madh lidh, në drejtim transversal, dy pikat më të largëta të linjës
terminale; 13.5cm i gjatë
Diametri transversal i mesëm është pingul me diametrin antero-posterior në pikën ku ai
takohet me diametrat oblikë; normalisht është 12 cm i gjatë.
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Kaviteti pelvik, gjendet në hyrje të pelvikut, ka formë cilindrike të çrregullt. Nga pikëpamja
klinike dhe e mekanikës së lindjes, diametri më i rëndësieshëm i ngushticës se mesme është
diametri bispinoiskiadik ose transversal që normalishtë është 10.5-11cm.
Ngushtica e poshtme apo plani i daljes - përfaqëson portën dalëse të kanalit pelvik. Fetusi për të
dal nga kanali, ndjek një linjë imagjinare që quhet “aksi i kanalit të lindjes” ose “aksi pelvik”. Ky
aks në pjesën e tij të parë është pingul me planin e hyrjes pelvike dhe kalon në mes të konjugata
anatomike, pastaj kalon në mes të diametrit antero-posterior të hyrjes në pelvis inferior. Ndërkaq,
në pjesën e tij të dytë ai formon një kënd të hapur nga përpara i quajtur “gjuri i kanalit të
lindjes”. Si rrjedhojë, fetusi, për të dalë jashtë, duhet të kkryej një kthes në fillim përpara pastaj
mbrapa dhe lart.
Pjesët e buta - Përveç rezistencës nga struktura kockore e pelvisit, fetusi, gjatë daljes, duhet t’i
nënshtrohet edhe rezistencës së ushtruar nga pjesët e buta të baçinit.
Pjesët e buta që përbëjnë kanalin e lindjes janë:






Segmenti uterin inferior
Kolumi uterin
Kanali vaginal
Plani perineal
Unaza vulvare

Pelvimetria – Janë matjet dhe ekzaminimet që vlersojnë in vivo përmasat e baçinit me qëllim
kalueshmërin e fetusit gjatë lindjes. Pelvimetria është e jashtme që ka të bëjë me matjet e
dimensioneve të jashtme të baçinit; e brendshme e cila realizohet nëpërmjet vizitës vaginale,
kryesisht në tremujorin e tretë të shtatzënisë dhe radiologjike që aktualisht pothuajse nuk
përdorët më.

Figura 1.7 Pelvimetri për matjen e dimensioneve të jashtme të baçinit
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Fetusi ose trupi i lëvizshëm – Që fetusi të lindë, normalisht, duhët të kaloj përmes kanalit të
lindjes; kjo paraqet një trup të lëvizshëm që ecën nën shtytjen e forcës përmes një rruge të
detyruar. Nga pikëpamja obstetrikale pjesa më e rëndësieshme e fetusit përbëhet nga koka; ajo
është pjesa më viluminoze dhe më pak e komprimueshme dhe në pjesën më të madhe të rasteve
del e para në kanalin e lindjës. Suturat janë linjat e kontaktit midis shtresave dhe në disa vende
formojnë hapësira më të mëdha që quhen fontanella. Suturat dhe fontanellat i japin kokës së
fetusit një fare
elasticiteti thelbësor për modifikimin e kokës për të lehtësuar kalimin në kanalin e lindjës.
Suturat kryesore të kokës janë:






Sutura sagitale, e pozicionuar midis dy kockave parietale,
Sutura frontale ose metopike, e pozicionuar midis dy kockave frontal,
Sutura koronare, e pozicionuar midis dy skuamave të kockës frontale dhe dy parietaleve,
Sutura lumbdoide, e pozicionuar midis skuamave të oksipitalit dhe dy parietaleve,
Sutura temporale, ose laterale, të pozicionuara midis skuamave të kockës temporale dhe
dy parietaleve.

Fontanelat e kokës fetale janë:





Fontanela anteriore (bregmatike), ose fontanela e madhe,
Fontanela posteriore (oksipitale), ose fontanela e vogël,
Fontanela laterale anteriore, ose pterike, e majtë dhe e djathtë,
Fontanela laterale posterior, ose asterike, e majtë dhe e djathtë.

Në kokën e fetusit mund të merren në konsideratë disa hapësira të njohura me emra të veçantë,
si: Oksiputi, i pozicionuar poshtë fontanelës triangolare; verteksi, i pozicionuar midis dy
fontanelave oksipitale dhe bregmatike; bregma, hapësir rreth fontanelës së madhe; sinciputi i
pozicionuar para fontanelës së madhe.
Në drejtim transversal kemi dy diametra: diametri bitemporal 8-8.5cm dhe diametri biparietal
9.2cm.
Në drejtim longitudinal kemi: diametrin suboksipito-bregmatik -9.5cm dhe i përket perimetri i
vogël prej 30-32cm; diametrin oksipitofrontal – 11-11.5cm dhe atij i përket perimetri i mesëm
34cm; diametrin oksipito mental- 12.5-13.5cm dhe i përket perimetri më i madh prej 37cm;
diametri submento-bregmatik - 9.5cm dhe i përket një perimeter prej 30-32cm, pra përafërsisht
sa është perimetri suboksipitobregmatika.
Trupi i fetusit pavarësisht se duket mjaft voluminoz, zakonisht nuk përbën pengesë në lindje.
Diametrat më të rëndësieshëm te tij janë: diametri biakromial (12cm) dhe bitrokanterik (9 cm).
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Forca (kontraksionet uterine) - Progresioni i fetusit në kanalin e lindjes është pasojë e veprimit
të forcës që shprehet nëpërmjet kontraksionit të muskulaturës uterine dhe forcave ndihmëse të
aktivitetit të lindjes (presa abdominale). Me fillimin e aktivitetit të lindjes, presioni intrauterine
rritet në 20-30mmHg gjatë kontraksioneve, që shfaqen çdo 10-15min dhe zgjasin afërsisht rreth
30-40sekonda. Tonusi normal në lindje fillon me rreth 10`mmHg dhe rritet lehtësisht gjatë
dekursit të lindjes. Kontraksionet rriten në intensitet për të arritur 50mmHg. Gjatë ekspulsionit,
me efektin shtesë të përpjekjeve ekspulsive të vullnetshme të nënës, presioni intrauterin mund të
rritet deri në 100mmHg. Pragu i dhimbjes gjatë aktivitetit të lindjes është niveli i 25 mmHg i
presionit intrakavitar. Në fillim të aktivitetit të lindjes kontraksionet nuk janë të dhimbshme,
megjithëse kalojnë limitin e 25 mmHg, e njëjta gjë ndodhë në periudhën placentare dhe në
periudhën postpartum. Kontraksionet uterine mund të vlerësohen nëpermjet palpimit abdominal.
Në bazë të vlerësimit klinik me palpim të kontraksioneve, zgjatja e tyre varion nga 15-20 sek. në
fillim të aktivitetit të lindjes dhe 60-70 sek. në fund të periudhës së dilatacionit dhe asaj
ekspulsive. Çdo kontraksion ka tri faza, fazën e rritjes, fazën e sheshtë dhe atë të zbritjes.
Në bazë të zgjatjës lidhur me periudhat e lindjes dallojmë tre tipe kontraksionesh:
Tipi i I: faza e rritjes me zgjatje më të madhe se ajo e zbritjës,
Tipi i II: zgjatje e njëjtë për të dy fazat,
Tipi i III: faza e rritjes me zgjatje më të vogël se ajo e zbritjes.
Gjatë aktiviteti i lindjes, kontraksionet shkaktojnë sheshim dhe dilatim të kolumit uterin, si
rezultat i shkurtimit të fibrave miometriale në segmentin e sipërm uterin dhe një zgjatje dhe
hollim të segmentit të poshtëm uterin. Ky proçes është i njohur si retraktim. Segmenti i poshtëm
zgjatet dhe hollohet gjatë përparimit të lindjes dhe lidhja ndërmjet segmentit të poshtëm dhe të
sipërm rritet në abdomen. Kur lindja paraqitet e bllokuar, lidhja ndërmjet segmentit të sipërm dhe
të poshtëm bëhet e dukshme në nivelin e kërthizës; kjo është e njohur si unaza e Bandlit.
Kontraksionet inicohen nga një pacemaker në këndin uterin të majtë dhe përhapen poshtë gjatë
miometrit. Kontraksionet shfaqen fillimisht në fundusin e uterusit, ku edhe janë më të fuqieshme,
dhe zgjasin më gjatë sesa në segmenti e poshtëm. Ky fenomen është i njohur si “dominimi
fundik”.
Kontraksionet uterine janë të pavullnetshme, normalisht janë peristaltike dhe intermitente; gjatë
aktivitetit të lindjes bëhen të dhimbshme. Dallojmë disa lloj kontraksionesh:
Kontraksionet e shtatzënisë, me frekuencë dhe intesitet të ulët, të pakordinuar dhe të
padhimbshme.
Kontraksionet e “paraaktivitetit” ose të Braxton-Hicks, që manifestohen me frekuencë dhe
intesitet më të madh, me një shkallë të ulët koordinacioni, të padhimbshme, përceptohen dobët
nga gruaja, më shumë si një ndjenjë diskomforti.
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Kontraksionet e periudhës prodomale, të periudhës së dilatacionit dhe ekspulsionit, që kanë
frekuencë dhe intensitet në rritje; shkallë e lartë koordinimi dhe përceptohen nga gruaja si të
dhimbshme.
Kontraksionet e periudhës placentare, që megjithëse kanë frekuencë dhe intensitet nuk janë të
dhimbshme.
Kontraksionet e paslindjes shumë intense, me frekuencë që vjen duke u ulur që shoqërohen nga
retraksioni i gjithë organeve abdominale dhe nuk janë të dhimbshme.
Kontraksionet e lehonisë, me frekuencë dhe intensitet të ulët, ndonjëherë të dhimbshme,
veçanarisht tek gratë që kanë lindur më shumë se tri herë.
Gjatë ushqyerjes me gji aktivizohet një refleks mamilo-hipotalamo-hipofizar që provokon
çlirimin e oksitocinës dhe favorizon inovulacionin uterin puerperial.
Forcat ndihmëse të lindjes - Pasi plotësohet dilatacioni i kolumit uterin dhe pas plasjes së
membranave amniokoriale, forcës se kontraksioneve uterine i shtohet edhe forca e prodhuar nga
kontraksionet e vullnetshme të paretit abdominal dhe të diafragmës që gjeneron një rritje të
konsiderueshme të presionit intraabdominal, që i shtohet kontraksioneve uterine në fazën e
ekspulsionit.

Figura 1.8 Kohëzgjatja e kontraksionit
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2.2.4 Fiziologjia e lindjes
Ndërveprimi i tre faktorëve të përshkruar: forcës, kanalit dhe trupit të lëvizshëm, përcakton një
sërë modifikimesh në organizmin amtar dhe në veçanti, në kanalin e lindjes, në raportin midis
fetusit dhe kanalit dhe në organizmin fetal. Modifikime të tilla përbëjnë “fenomenet e lindjes”.
Tërsia e fenomeneve të lindjes është e përbërë nga tri kategori:
1. Amtare ose dinamike – Fenomenet dinamike ose amtare janë modifikimet e kanalit të lindjes
që ndodhin për shkak të përgatitjes për kalimin e fetusit. Këto përfshijnë:





Zgjerimin e segmentit të poshtëm uterin;
Sheshimin dhe zgjerimin e kolumit uterin;
Formimi i qesës amnio-koriale dhe çarjen e membranave amnio-koriale;
Tendosjen e vaginës, perineumit dhe unazës vulvare.

2. Amtaro-fetale ose mekanike- Fenomenet amtaro-fetale ose mekanike janë modifikimet e
raportit midis trupit të lëvizshëm (fetusit) dhe kanalit të lindjes për shkak të forcës. Këto
zhvillohen në mënyrë kronologjike në 6 kohë, që janë:







Reduktimi i diametrave dhe angazhimi i pjesës paraqitëse
Progredimi
Rrotullimi i brendshëm
Lirimi i pjesës paraqitëse
Rrotullimi i jashtëm
Ekspulsioni i plotë i fetusit

Angazhimi – I referohet kalimit të pjesës me të cilën paraqitet fetusi në një nivel më poshtë planit
të hyrjes pelvike.
Zbritja – Me zbritje kuptohet kalimi i më poshtë i pjesës paraqitëse përmes pelvisit.
Flexioni - Fleksioni i kokës fetale ndodh në mënyrë pasive kur koka zbret duke marr formën e
pelvisit kockornga rezistenca kockore dhe e indeve te buta të dyshemesë pelvike.
Rrotullimi i brendshëm – Nënkupton rrotullimin e pjesës prezantuese nga pozicioni i saj original.
Ekstensioni - Ndodh kur fetusi ka zbritur në nivel të introitusit. Koka fetale del në pozicion
ekstensioni dhe rrotullohet rreth simfizës pubike.
Rrotullimi i jashtëm – I njohur si rikthimi nënkupton kthimin e kokës fetale në pozicionin e vet
anatomik në lidhje me kurrizin fetal.
Ekspulsioni - Nënkupton daljen e pjesës tjetër të fetusit. Pas shpatullës pjesa tjeter e trupit del pa
veshtërsi.
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3. Fetale ose plastike - Gjatë kalimit në kanalin e lindjes, fetusi pëson ndryshime në formë,
ndryshime që prekin kryesisht pjesën e paraqitur dhe që quhen “fenomene plastike”.
Kur pjesa e paraqitur është koka, vihen re ndryshime që prekin indet e buta dhe kockat; kur është
fjala për një paraqitje të shpatullës ose podiumet, ndryshimet prekin indet e buta. Deformimet e
pjesëve të buta quhen me një emër të përbashkët “tumore të lindjes”. Kur bëhet fjalë për kokën
dhe deformimi është i theksuar, flitet dhe për “caput succedaneum” ose për “cefalhematoma”.

2.2.5 Stadet e lindjes
Lindja është përshkruar në katër stade:
Stadi 0 – Periudha prodromale
Stadi I - Periudha e dilatacionit fillon me shpërthimin (fillimin) e aktivitetit të lindjes dhe
përfundon kur kolumi uterin ka arritur dilatimin e plotë dhe nuk palpohet më.
Stadi II – Periudha e ekspulsionit fillon kur ka ndodhur dilatimi i plotë i kolumit uterin dhe
përfundon me ekspulsionin e fetusit.
Stadi III – Periudha placentare fillon me lindjen e bebit dhe përfundon me ekspulsionin e
placentës dhe të adnekseve fetale.
Periudha prodromale – Përpara shpërthimit të aktivitetit të vërtetë të lindjes ndodhin disa
ndryshime fiziologjike. Rrëshqitja e kokës fetale në kanalin pelvik, e njohur si lehtësimi,
zakonisht ndodh dy javë ose më tepër para fillimit të aktivitetit të lindjes (në shtatzënin e parë),
ndërsa tek gratë pluripare, lehtësimi zakonisht nuk ndodh deri në fillim të aktivitetit të lindjes.
Gjatë 4-8 javëve të fundit të shtatzënisë ndodhin kontraksionet uterine të padhimbshme me
frekuencë gradualisht në rritje. Këto kontraksione janë të njohura si kontraksionet e Braxton
Hicks, mund të jenë të shpeshta, ndonjëherë çdo 10-20 minuta.
Në shumicën e rasteve, kur fillon aktiviteti i lindjes, kolumi është i zgjeruar 1-3 cm. Me
shkurtimin e kolumit uterin masa muskulare e kanalit cervikal fillon të relaksohet, në këtë kohë
në vaginë bie “tapa mukoide”, që karakterizohet nga një sasi mukusi me ngjyrë të kuqe ose kafe.
Fillimi i lindjes është përcaktuar si koha e fillimit të kontraksioneve të dhëmbshme të rregullta
uterine, që shkaktojnë sheshimin dhe dilatimin e kolumit uterin. Shenjat klinike të fillimit të
aktivitetit të lindjes përfshijnë:




Fillimin e kontraksioneve të rregullta, intermitente dhe të dhimbshme uterine, që
shkaktojnë dilatacionin progresiv të kolumit uterin,
Daljen e mukusit me njolla gjaku nga rrugët gjenitale,
Rupturën e membranave – kjo mund të variojë dhe mund të ndodh në fillim të
kontraksioneve ose mund të vonohet deri në lindjen e bebit.
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Periudha e dilatacionit
Periudha e parë e lindjes fillon me fillimin e kontraksioneve të rregullta uterine dhe mbaron me
dilatacionin e plotë cervikal. Gjatë periudhës së parë të lindjes monitorohet gjendja e nënës,
gjendja e fetusit dhe përparimi i aktivitetit të lindjes. Monitorimi i gjendjes amëtare realizohet
përmes vezhgimeve të rregullta të gjendjes së përgjithshme të pacientës (temperaturës, pulsit, TA
dhe debitit urinar, si dhe analizës së urinës për proteina dhe ketone). Dy fazat e periudhës së parë
të lindjes janë faza latent dhe aktive. Faza latent- nis me fillimin e aktivitetit të lindjes dhe
përfundon me kur kolumi i pacientes është 3 cm i dillatuar. Tek primiparet duhet të kemi
rrafshimin e kolumit për të thënë që kjo fazë ka mbaruar ndërsa tek pluriparet nuk ka nevojë të
kemi rrafshim të kolumit, por vetëm 3 cm dilatacionin. Kjo fazë zakonisht zgjatë 8 orë.
Faza aktive – Fillon kur dilatacioni është 3 cm dhe përfundon me dilatacionin e plotë 10 cm të
kolumit uterin. Mesatarja e shpejtësisë së dilatacionit të kolumit uterin gjatë fazës aktive të
lindjes është të paktën 1.5 cm tek multiparet dhe 1.2 cm tek primiparet. Kufiri normal më i ulët i
shpejtësisë së dilatacionit është 1 cm në orë.
Monitorimi i periudhës së parë të lindjes




Observacionet rutinë (të bëra zakonisht çdo orë ose çdo gjysmë ore) të gjendjes amtare,
fetale dhe të kontraksioneve,
Një ekzaminim i kujdesshëm abdominal,
Një ekzaminim i kujdesshëm vaginal.

Në ekzaminimin abdominal gjatë aktivitetit të lindjes vlerësohet forma e uterusit, që zakonisht
është ovoide kur kemi vetëm një fetus dhe e rrumbullakët kur kemi më shumë fetuse dhe në
rastin e polihidroamnionit. Po ashtu e rendësieshme është të vlerësohet madhësia e fetusit gjatë
palpimit dhe të përcaktohet vendosja fetale.
Zbritja dhe angazhimi i kokës është një pjesë thelbësore e çdo ekzaminimi gjatë lindjes, e cila
vlerësohet duke përcaktuar se sa pjesë të kokës mbi hyrjen pelvike jemi në gjendje ti prekim:







Kur arrijmë të palpojmë 5/5 e kokës, kjo nënkupton se e gjithë koka është mbi planin e
hyrjes së pelvisit.
4/5 e kokës e palpueshme do të thotë që vetëm një pjesë e vogël e kokës ndodhet nën
planin e hyrjes dhe që kokën mund ta zhvendosni mbi planin e hyrjes me anë të kapjes
gjatë palpimit të thellë mbi simfizën pubike.
3/5 e kokës e palpueshme do të thotë që nuk mund ta ngresh kokën mbi planin e hyrjës.
Gjatë përpjekjes për të kapur kokën fetale, fillimisht gishtat do të kenë tendencë për tu
laguar nga njëri-tjetri dhe më pas do të bashkohen me njeri-tjetrin pa arritur në hyrjen e
pelvisit.
2/5 e kokës e palpueshme do të thotë qe pjesa më e madhe e kokës është nën hyrjen
pelvike. Kur përpiqeni të kapni kokën, gishtat largohen nga njëri-tjetri në drejtim nga
qafa fetale drejt hyrjes pelvike.
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1/5 e kokës e palpueshme do të thotë që mbi planin e hyrjes vetëm sa arrini të prekni kokën
fetale.

Figura 1.9 Vlerësimi abdominal i angazhimit të kokës fetale.

Niveli i pjesës paraqitëse gjatë ekzaminimit vaginal realizohet me spinat ischiadike dhe shprehet
me cm, sipër dhe poshtë spinave ischiadike.
Kontraksionet mund të vlerësohen duke vënë njërën dorë mbi abdomen dhe duke ndier kur
uterusi forcohet dhe kur zbutet. Matet kohëzgjatja dhe fortësia, si dhe frekuenca e
kontraksioneve në 10 minuta.
Ekzaminimi vaginal bëhet në një kaluç gjinekologjik. Gabimi më i zakonshëm në një rast të tillë
është kërkimi i promontorumit shumë poshtë. Gishtat duhet të jenë në pozicion horizontal, nëse
promontoriumi nuk mund të arrihet, ky është tregues se diametri anterio-posterior është
plotësisht normal (11-12 cm ose më shumë). Gjatë ekzaminimit vaginal duhet te përcaktohet
edhe forma e sakrumit. Normalisht ai është i rregullt, pa deformime dhe me kurbë nga përpara.
Në fund, para heqjes së gishtave bëhet ekzaminimi i harkut pubik për të vlerësuar nëse ai është
mjaftushmërisht i gjërë për të lejuar lirimin e kokës, normalisht ai është 95°.
Diagnoza e paraqitjes dhe pozicionit fetal- Fontanella posterior (oksipitale) ndodhet në pjesën e
pasme të kokës fetale dhe ndihmon në identifikimin e oksiputit, fontanella anteriore ndodhet në
pjesën qendrore të kokës fetale, oksiputi ndodhet në pjesën e pasme të kokës, ndërsa verteksi
është pjesa e majës së kokës që shtrihet midis dy fontanellave.
Vlerësohet gjithashtu se shkurtimi i kolumit uterin që qon në zhdukjen e kanalit endocervikal dhe
që ndodh në fillim të aktivitetit të lindjes. Kanali endocervikal i një kolumi të formuar është rreth
3 cm, kurse kur kolumi është i rrafshuar, nuk ka kanal endocervikal por vetëm një rreth kolumi të
hollë. Dilatacioni vlerësohet me centimetra dhe mënyra më e mirë e matjes është krahasimi i
hapjes së gishtave me kompletin e rrathëve që ndodhen në bllokun e lindjes. Në praktikën e
përditshme spitalore dilatacioni i kolumit uterin gjatë një vizite vaginale matet me cm.
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1 gisht
1.25cm
2 gishta
3cm
3 gishta
4.5 cm
4gishta
5.5cm
5 gishta
7 cm
50% e dilatacionit
6 gishta
8.5cm
75% e dilatacionit
7 gishta
9.5 cm
95% e dilatacionit
Tabela 2. Vlerësimi i dilatacionit të kolumit uterin.
Membranat dhe likidi amniotik. Ruptura e membranave mund të jetë e qartë kur ka rrjedhje
likidi. Gjithësesi, duhet kërkuar prania e membranave që mbulojnë pjesën paraqitëse. Zakonisht
nëse pjesa paraqitëse është lartë, është lehtë të dallohen membranat intakte. Nëqoftëse pjesa
paraqitëse është e puthitur mirë me segmentin atëherë është vështirë t’i dallosh dhe duhet pritur
kontraksionin, gjatë të cilit një pjesë e likidit kalon midis pjesës paraqitëse dhe membranave
duke bërë që këto të dallohen qartë. Ndonjëherë, para pjesës paraqitëse mund të dallohet kordoni
umbilikal.
Modelimi. Është mbivendosja e kockave të kafkës fetale, që mund të ndodhë gjatë lindjes si
pasojë e shtypjes që pëson koka fetale gjatë kalimit në pelvisin amëtar.
Klasifikimi i shkallës së modelimit. Preken suturat sagitale dhe parietale dhe më pas vlerësohet
raporti ose afërsia e dy kockave fqinje. Shkallët e modelimit ndahën:





0 = Ndarje normale e kockave me sutura të diferencuara mirë
1+ = kockat prekin njëra tjetrën
2+ = Kockat mbivendosen por mund të ndahën nga presioni i vizitës vaginale
3+ = Kockat mbivendosen por nuk ndahën nga presioni i vizitës vaginale

3+ konsiderohet modelimi theksuar. Të dhënat e mësipërme përdoren gjerësisht në partogramë.

Figura 2.0 Partogrami
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Periudha e ekspulsionit
Në fillimin e stadit të dytë të lindjes, gruaja zakonisht ndjen nevojën e shtyrjes poshtë në çdo
kontraksion. Kjo shtypje abdominale së bashku më forcën e kontraksioneve uterine, bën të mundur
ekspulsionin e bebit. Gjatë stadit të dytë të lindjes për të vlerësuar progresionin e lindjes matet
zbritja e kokës fetale. Stadi i dytë i lindjes zakonisht zgjatë 30 min deri në 3 orë tek gratë
primigravide dhe 5 deri në 30 minuta tek gratë multigravide. Zgjatja mesatare është 50 minuta tek
primiparet dhe 20 minuta tek multiparet.
Pozicionet e lindjes - Pacjentja zakonisht lind në kurriz (d.m.th pozicionin dorsal), sepse është më
lehtë për personin që ndjek lindjen. Megjithatë, ky pozicion ka disavantazhin se mund të shkaktojë
hypotension supin (në shpinë), që mund të rezultojë në vuajtjet fetale. Ky problem mund të evitohet,
nëse vendoset një jastëk i fortë në krahun e djathtë të gruas, në mënyrë të tillë që ajo të kthehet 15
gradë anash. Pozicioni vertikal ka filluar të përdoret gjithnjë e më shumë në të gjithë botën.
Pacientja ulet në gjunjë dhe ndihmon vetën me krahët e tendosur fort. Ky pozicion ka avantazhe
se rrit efektivitetin e forcës shtytëse të pacientës.
Menaxhimi i fazës së dytë të lindjes
Zbrazja e vezikës urinare. Çdo faktor që pengon zbrazjen e kokës fetale ose pakëson forcën e
kontraksioneve uterine, duhet të korrigjohet. Prandaj, është shumë e rëndësieshme për pacienten
të zbrazë vezikën, përpara se të fillojë shtresëzimin.
Mbrojtja e perineumit. Është e rëndësieshme për të rritur fleksionin e kokës fetale, që diametri më
i vogël i mundshëm të kalojë nëpermes vaginës. Kjo mund të realizohet duke shtypur menjëherë
regjionin sipër anusit.
Rrethimi i kokës. Kur koka është duke dalë dhe plani i daljes tendoset shumë, mund të kërkohet
nevoja e epizotomisë. Mamia ose mjeku duhet të vendosin një dorë në verteks, për të parandalur
lirimin e menjëhershëm të kokës. Dora tjetër, duke mbajtur perineumin, lëviz sipër që të ndihmojë
ekstensionin e kokës. Është e rëndësieshme që koka fetale vetëm të mbahet nën kontroll dhe jo të
shtyhet prapa.
Kontrolla për kordonin. Kontrollohet nëse kordoni umbilikal është i shtrenguar fortë dhe jo rreth
qafës së bebit. Një kordon i lirë mund të lirohet rreth kokës, por një kordon i shtrënguar duhet
kapur me klem dhe prerë, përpara lirimit të trupit.
Lirimi i shpatullave dhe trupit. Me tërheqje të lehtë të kokës nga mbrapa dhe fleksion lateral,
shpatulla e përparme lirohet nga pjesa nën simfizën pubike. Pastaj ngrihet shpatulla e pasme sipër
perineumit. Pjesa tjetër e trupit të bebit duhet të lirohet, duke ndjekur trajektoren e kanalit të lindjes
dhe jo duke e tërhequr atë thjesht drejt.
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Periudha placentare
Faza e tretë e lindjes fillon menjëherë pas lindjes së fëmijës dhe mbaron me daljen e placentes dhe
membranave. Zgjatja normale e fazës së tretë të lindjes varet nga metoda e ndjekur për daljen e
placentës, por zakonisht është më pak se 30 minuta.
Fiziologjia e periudhës placentare. Gjatë fazës së tretë të lindjes kontraksionet uterine vazhdojnë,
megjithëse më pak frekuente dhe më të dobta se në fazën e ekspulsionit. Uterusi kontrahohet
zvogëlohet dhe, si rezultat, placenta shkëputet dhe shtyhet nga segment i sipërm uterin për në
drejtim të segmentit uterin të poshtëm dhe vaginës. Kontraksioni i muskulit uterin shtyp enët
uterine të gjakut dhe proçeset kuaguluese parandalojnë hemorragjinë. Faza e tretë është e
rëndësieshme sepse hemorragjitë e paslindjes janë një komplikacion i zakonshëm, por shpesh me
pasoja fatale për lehonën.
Menaxhimi i periudhës placentare. Ka dy mënyra për menaxhimin e fazës së tretë të lindjes;
metoda aktive dhe pasive.
Menaxhimi aktiv. Menjëherë pas lindjes së fëmijes kryhet një ekzaminim abdominal për të
përjashtuar një binjkë të dytë. Aplikohet oksitocina, personi që drejton lindjen vendos dorën e tij
në abdomenin e pacientes, mbi uterus për të ndjerë kontraksionin. Pasi uterusi kontrahohet
ushtrohet një tërheqje konstante në kordonin umbilikal. Dora tjetër vendoset mbi simfizën pubike
dhe uterusi shtyhet sipër. Shkëputja e placentës ndodh kur uterusi kontrahohet. Me këtë manovër
placenta lëviz nga segment i sipërm për në segmentin e poshtëm uterin, duke shkaktuar ngritjen e
uterusit në abdomen. Sapo të shfaqet kjo, tërheqja e lehtë konstante e kordanit umbilikal, do të
sjell lirimin e placentës nga segmenti i poshtëm ose nga vagina. Nëse nuk ndodh shkëputja e
placentës gjatë kontraksionit të parë uterin pas aplikimit të oksitocinës, prisni deri në shfaqjen e
kontraksionit vijues dhe atëherë përsërisni manovrën. Avantazhet e metodës aktive konsistojn në
reduktimin e sasisë së gjakut të humbur pas lindjes.
Menaxhimi pasiv. Pas lindjes së fëmijës priten shenjat e shkolitjes së placentës. Kur shfaqen
shenjat e shkolitjes se placentës, i kërkohet pacientes të shtërezojë dhe placenta lirohet spontanisht
vetëm nga sforcimi i gruas. Vetëm pasi të jetë liruar placenta, aplikohet oksitocina. Shenjat e
shkolitjes placentare konsistojnë në zgjatjen e kordonit umbilikal. Kjo shenjë vërehet më lehtë nëse
kordoni është kapur me një klemë në nivelin e vulvës. Çdo zgjatje e kordonit umbilikal mbi klemë
tashmë dallohet me lehtësi. Fundusi i uterusit ngrihet në abdomen kur placenta lëviz nga segmenti
i sipërm i uterusit në segmentin e poshtëm dhe në vaginë. Një sasi gjaku del papritur nëpërmjet
vaginës. Placenta është shkolitur plotësisht nëse kordoni umbilikal nuk shkurtohet, kur uterusi
shtyhet lart. Nëse shenjat e shkolitjes placentare nuk janë shfaqur ende, 30 minuta pas fillimit të
fazës së tretë, atëherë duhet të jepet një medikament oksitocik dhe duhet zbatuar menaxhimi aktiv
i kësaj faze të lindjes.
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2.2.6 Roli i mamisë në përgatitjen e gruas shtatzënë për lindje
Termi mami reflekton një filozofi të kujdesit që është drejtuar ndaj grave dhe nevojave
individuale të tyre riprodhuese. Një mami është një profesioniste e kujdesit shëndetësor e cila
ofron një sërë shërbimesh për kujdesin shëndetësor për gratë, duke përfshirë ekzaminimet
gjinekologjike, këshillimin kontraceptiv, recetat dhe kujdesin në lindje dhe pas lindjes.
Mamia ka një punë shumë të shpërblyer në mbarë botën, roli i sajë është të jetë pranë gruas që
lindë dhe të ndajnë së bashku lumturin dhe dhimbjen.
Kujdesi psikologjik i mamisë për gruan fokusohet në vlerësimin e frikës, qetësimin, perfshirjen e
partnerit dhe eksperiencat e shkuara.
Në momentin që gruaja pranohet në maternitet, mamia merr të dhënat prenatale me qëllim të
identifikimit të nevojave dhe rreziqeve individuale të gruas në lindje. Fletorja e shtatzënave,
grumbullimi i të dhënave shëndetësore dhe qasja kompjuterike në të dhënat për shëndetin
antenatal janë një strategji për një menaxhim të sigurt dhe efektiv gjatë lindjes. Edhe nëse gruaja
nuk ka pasur kujdes antenatal, ajo duhet të pyetet për informatat bazë si: mosha, pesha trupore,
gjendja e përgjithshme, sëmundjet e tjera, alergji në terapi, statusin respirator dhe procedurat
kirurgjike paraprake. Historitë e shtatzënive të kaluara dhe e tashmja duhet të evidentohet me
kujdes nëse janë përcjell me diabet, anemi, hipertension, infeksione etj. Gjendja e fëmijëve nga
shtatzënit më paraprake dhe të konfirmohet termini i lindjës.
Gruaja po ashtu pyetet nga mamia për kohën dhe fillimin e kontraksioneve, frekuencen dhe
kohëzgjatjen e kontraksioneve, lokacionin dhe karakterin diskomfort të shkaktuar nga
kontraksioni si: dhëmbje në shpinë, dhëmbje suprapubike dhe gjendjen e membranave amniale.
Ekzaminimi fizikal – Përfshin: vlerësimin e përgjithshëm sistemik, sistemin kardiovaskular,
sistemin respirator, lëkurën dhe vlerësimin e edemave në ekstremitete. Vlerësimi i frekuencës së
frytit është më rëndësi për mamin.
Vlerësimi i kontraksioneve të mitrës është karakteristik e përgjithshme e aktivitetit të lindjes
matet përmes palpacionit, si dhe me regjistër elektronik, ku bëjnë pjesë: frekuenca, intensiteti,
kohëzgjatja dhe tonusi i mitrës. Është detyrë e mamisë që të njoftoj mjekun nëse kemi ngritje ose
rënie të kontraksioneve jashtë kufijve normal.
Kujdesi mjeksor i mamisë gjatë lindjes është komponenta esenciale e kujdesit të saj, masat
higjenike, banjo dhe dushi, ndikojnë në gjendjen e saj dhe zvoglojnë diskomfortin.
Urinimi - gruaja duhet të inkurajohet që të urinojë çdo 2 orë. Zbrazja e zorrës gjatë aktivitetit të
lindjes vie deri të rënia e mortalitetit të zorrëve, mirëpo përmbajtja e zorrës zakonisht zbrazet gjatë
periudhës së dytë të lindjes. Për shkak të rritjes se infeksionit, mamia duhet menjëherë të bëjë
pastrimin e regjionit perineal. Tre hapat që duhet bërë për parandalimin e infeksionit janë: pastrimi
i duarve, dezinfektimi dhe sterilizimi.
Pozicioni i gruas në lindje inkurajohet për lëvizje, ecje, qëndrim në këmbë që është më i
përshtatshëm se qëndrimi në shtrat.
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Figura 2.1 Pozicionet e gruas shtatzënë për lindje
Përkrahja fizike dhe emocionale mund të rezultojnë me lindje më të shkurtër, zvoglimin e
komplikimeve dhe zvoglimin e nderhyrjeve obstetrike.
Mamia mund të eleminoj ankiozitetin të gruaja në lindje përmes të shpjeguarit të terminologjisë së
panjohur në lindje, dhënjes së informatave dhe pregatitjeve, senzacionet që do ti ketë dhe
procedurave që do ti nënshtrohet.
Kujdesii mamisë në lindje
Peridha e dilatacionit – Fillon me kontraksionet e para uterine dhe përfundon me dilatimin
komplet të qafës së mitrës. Gjatë kësaj periudhe nga ana e mamisë i monitorohen nënës rutin çdo
gjysmë ore gjëndja e fetusit, kontraksionet me anë të Ctg-së si dhe përparimi i aktivitetit të lindjës.
Monitorimi i gjëndjes amtare bëhet nëpërmjet të vezhgimeve të rregullta të gjëndjes së
përgjithshme të pacientit: temperatura, pulsi, analizat e urinës, ketonet etj. Është shumë e
rëndësieshme që të bëhet monitorimi i fetusit gjatë lindjes, në mënyrë që të vlerësohet reagimi i tij
ndaj stresit që shkakton lindja. Amniotomia është një teknologji që përfshin përformimin e
membranës korioamniotike. Përpara se të kryhet amniotomia është e rëndësieshme të konfirmohet
se fetusi do të paraqitet me kokë dhe jo me kordonin umbilikal ose me ndonjë pjesë tjetër të trupit
dhe është i vendosur mirë në cerviks. Zakonisht obstretri e kryen amniotominë, ndërsa mamia
asiston duke shtypur lehtë fundusin në mënyrë që pjesa prezantuese të angazhohet në pelvik pasi
të shpërthehen membranat, atëher vertetohet se uji ka rrjedh dhe kordoni nuk ka prolabuar para
largimit të dorës.
Periudha e ekspulzionit - Fillon në momentin e dilatimit komplet (8-10cm) dhe perfundon me
daljen e frytit. Në këtë periudhë, nëse ka nevojë intervenohet forcepsi ose epizotomia. Epizotomia
është një prerje kirurgjikale e cila bëhet në pjesën muskulare të vaginës dhe anusit. Mamia e kryen
epizotomin kur koka ndodhet në dalje të pelvikut dhe në kohën e kontraksioneve të mitrës.
Paraprakisht jepet një anestetik lokal dhe më pas prehet me gërshër perineumi.
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Periudha placentare - Fillon menjëherë pas daljes së frytit dhe përfundon me daljen e placentës
dhe cipave amniale, duhet pasur kujdes që ta lejojmë daljen e placentes në mënyrë spontane sepse
mundë të vie deri te gjakderdhja ose infeksioni. Gjatë kësaj faze bëhet edhe ndërprerja e kordonit
umbilikal 2-3 min pas lindjës, derisa të ndërpritet pulzimi. Poashtu nëse nëna është Rh negative
atëherë duhet marrë gjakë nga kordoni 2ml për të bërë analizat e grupit të gjakut të fëmijës. Nëse
nëna është Rh negative e foshnja Rh pozitive atëherë merret rrogami deri në 72 orë pas lindjes.
Periudha e hemostazës - Fillon menjëherë pas periudhës së tretë dhe zgjat 2 orë. Pacientja duhet
të jetë nën kontroll, pasi në këtë faze ka gjakderdhje. Mamia pastron perineumin, vaginën dhe
qafën e mitrës, shikohet për ndonjë lendim, përcillet edhe foshnja me mënyrën roming dhe i
percillet temperatura. Mbas dy ore lehona vendoset në dhomë, ku lihet të pushojë.
Vlerësimi i foshnjës
Vlerësimi në lindje përfshin dy stade: vlersimin e menjëhershëm duke përdorur pikëzimin e
Apgarit dhe vlersimi komplet për të konfirmuar normalitetet dhe të vërehen devijimet nga normalja.
Vlerësimi i Apgarit ofron një mënyrë të vlerësimit të gjëndjes së foshnjës në lindje, në bazë të 5
variableve:
1.
2.
3.
4.
5.

Përpjekja për frymarrje,
Të rrahurat e zemrës,
Ngjyra,
Tonus muskular,
Refleksi ndaj irritimeve.

Vlerësimi fillimisht bëhet në minutën e parë, vlersimet tjera bëhen 5-10 minuta. Secili rezultat
shenohet me 0.1-2; kështu që foshnjës i jepet pikëzimi komplet në 10 pikë. Rezultati prej 7-10,
në minutin e parë sugjeron gjendje të mirë të të porsalindurit, rezultati 4-6, indikon depresion të
moseruar që kërkon një mas të reanimimit, rezultati 0-3, është rëndë i deprimuar dhe kërkon
reanimim të menjëhershëm-ventilim.
Ekzaminimi në lindje - Mamitë ndërmarrin ekzaminimin fizikal në përgjithësi për të konfirmuar
normalitetet dhe të vërej deformimet nga normalja. Kjo zakonisht kryhet në orën e parë pas
lindjes.
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Rezyme
Hyrje: Shtatzënia-barra (gravidanca, gestacioni) është një periudhë e jetës së femrës kur ajo
mban vezën e ngjizur, mbaresuar, e cila është e implantuar, rritet dhe zhvillohet.
Lindja përcaktohet si dalja e fetusit dhe adnekseve fetale nga organizmi amtar.

Qëllimi i punimit: Është njohja e rolit të mamisë në lidhje me pregatitjen e gruas shtatzënë
për lindje.

Të dhënat e përgjithshme: Shtatzënia është një gjendje e veçantë e nënës, gjatë të cilës, në
trupin e saj është duke u zhvilluar një fetus. Produkti human i konceptimit nga momenti i
fertilizimit deri në javën e tetë të shtatzënisë quhet embrion, nga java e tetë e shtatzënisë e deri
në lindje quhet fetus. Shtatzënia zgjat 280 ditë, 40 javë, 10 muaj lunarë, 9 muaj kalendarikë.
Tërësia e fenomeneve që kanë për qëllim nxjerrjen e fetusit dhe të adnekseve fetale (likidi
amnional, placenta dhe membranat) nga uterusi përbën aktivitetin e lindjes, ose me thjesht
lindjën. Gjate lindjës duhet të merren parasysh tre faktorë: objekti i lindjes, rrugët e lindjes dhe
kontrakcionet e lindjes.

Përfundim: Arti dhe gëzimi i mamive qëndron në aftësitë e mamive që njeh individualitetin e
çdo gruaje, beson në të dhe punon drejt të njejtit qëllim, për lindjën më të mirë të sajë.

Fjalë kyqe: shtatzëni, lindje, fetus.
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Resume
Introduction: Pregnancy-gestation (gestation, gestation) is a period of female life when she
maintains the embedded, mature egg which is implanted, grows and develops.
The birth is defined as the fetal fetal outbreak and fetal adenocyte by the mother organism.
The aim of this study: is to recognize the midwife's role in the preparation of pregnant
woman for birth.
General Data: Pregnancy is a special condition of the mother during which a fetus is
developing in her body. The human product of conception from the moment of fertilization to the
eighth week of pregnancy is called an embryo, from the eighth week of pregnancy to the east is
called the fetus. Pregnancy lasts 280 days, 40 weeks, 10 months lunar, 9 calendar months.
The totality of phenomena that are designed to fetal fetal fetal adenocyte (amniotic, placenta and
membranes) from uterus is the birth function, or simply birth. Three factors need to be taken into
account during birth: birth, birth and birth contractions.
Conclusion: The art and the joy of midwifery lies in the skills of the midwife who recognises
the individuality of each woman, believes in her and works with her towards the same goal, her
best possible birth.
Key words: pregnancy, birth, fetus.
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