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Abstrakti

Hyrje: Anamneza dhe vizita në perinatologji në fakt paraqesin bazën mbështetëse për
ecurinë e një shtatzënie normale dhe përfundim me sukses të saj, me të vetmin qellim që të
arrihet lindja e fëmijës së shëndosh dhe të mbrohet edhe shëndeti i nënës.
Të dhëna të përgjithshme: Si edhe në degët e tjera të mjekësisë, ashtu edhe në
perinatologji, anamneza, gjegjësisht marrja e të dhënave mbi sëmundjet në familje dhe të vetë
pacientit, si dhe ekzaminimi fizik, duhet të jenë themel i qasjes ndaj pacientit. Rezultatet dhe
gjetjet e cekura do t’u japin orientim ekzaminimeve të mëtejme laboratorike dhe
ekzaminimeve me aparate bashkëkohore në drejtimin e duhur me qëllim të vënies së
diagnozës së saktë, e cila gjë është parakusht për mjekim të suksesshëm. Anamneza në
perinatologji mund të ndahet në atë familjare, personale dhe në veçanti të rëndësishme – atë
reproduktive. Gjatë marrjes së të dhënave mbi sëmundjet ose çrregullimet e mëhershme,
gjithmonë duhet pyetur shtatzënën në mënyrë të përgjithshme, ashtu që ajo vetë të deklarohet
nëse ka qenë e sëmurë nga ndonjë sëmundje, apo nëse dikush nga familja ka pasur ndonjë
sëmundje. Mirëpo, pas kësaj, gjithmonë duhet të bëhen pyetje mbi gjendjet dhe sëmundjet,
për të cilat dimë se kanë ndikim të drejtpërdrejtë në rrjedhën dhe zhvillimin e shtatzënisë ose
lindjes. Ekzaminimi fizikal i shtatzënës, dallon në varësi nga kohëzgjatja e shtatzënisë.
Gjithmonë duhet të bëhet pas marrjes së anamnezës dhe duhet të fillojë me ekzaminim të
përgjithshëm, pas së cilës vijohet me ekzaminim gjenital. Çdo shtatzënë duhet t’i nënshtrohet
ekzaminimit të parë deri në javën e 8-të, ndërsa ekzaminimet te mëvonshme kryhen tek
shtatzënat e shëndosha me shtatzëni të pa-rrezikuar (rreth 80% të shtatzënive), në intervale
prej 1 muaji deri në javën e 32-të, kur ekzaminimet bëhen më të shpeshta, në intervale prej 3
ose 2 javësh: java e 35-të, 37-të dhe 39-të, kështu që numri i përgjithshëm i ekzaminimeve të
jetë tetë deri nëntë. Nëse shtatzëna lajmërohet në ekzaminimin e parë në cilëndo javë të
shtatzënisë së avancuar, që ende nuk janë raste të rralla, gjatë ekzaminimit të parë të një
shtatzëne të tillë duhet të kryhen të gjitha procedurat anamnestike, fizikale dhe laboratorike që
janë të parashikuara për ekzaminimin e parë të programuar në fillim të shtatzënisë. Te
shtatzënat që bëjnë ekzaminime të rregullta antenatale, procedura në secilin ekzaminim është
si vijon: matja e tensionit të gjakut, analiza e urine – pranisë së proteinave në urinë dhe matja
e peshës trupore, dhe tek faktori i fundit me rëndësi të veçantë është analiza e shtimit të
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peshës trupore gjatë shtatzënisë, palpacioni i mitres nga jashte sipas kapjeve të PavlikLeopoldit, analizohet dhe përcaktohet tonusi i saj dhe kontraktibiliteti eventual, përcaktohet
lartësia e fundit të mitrës: lartësia e fundusit në raport me pikën fikse të abdomenit (simfiza,
kërthiza, ksifoidi) dhe largësia e fundusit nga simfiza, matur në centimetra. Pastaj dëgjohen të
rrahurat e zemrës fetale me dëgjuese obstetrike sipas Pinard-it, me pajisje Doppler ose anë të
kardiotokograf-it - CTG, vazhdohet me vizite me spekulum, duke analizuar sekrecionet
vagjinale, vështrohet shkalla e pastërtisë e sekretit vagjinal, merret strishoja sipas Papanicolao
- PAP-test-i. Vazhdohet me viziten gjinekologjike - palpimi i qafës së mitrës dhe analizohet
gjatësia e qafës se mitrës dhe gjendja e kanalit cervikal i cili duhet te jete i mbyllur. Behet
edhe kkzaminimi ultrasonografik, vizita e parë ultrasonografike tek shtatzënitë e parrezikuara, kryhet nga java e 11-të deri në javën e 14-të, me ç’rast përcaktohet distanca CRL,
trashësia e palës së qafës, prania e kockës nazale, lokalizimi i placentës, morfologjia fetale
dhe biometria - vjetërsia e moshës gestative. Nga java e 18-të deri 22-të të shtatzënisë,
biometria - vjetërsia e moshës gestative, përcaktohet pozita e placentës, dhe gjurmohet për
anomalitë eventuale të fetusit – morfologjia fetale. Në fund të shtatzënisë – para lindjes duhet
te kryhen edhe matjet e jashtme të komblikut – pelvimetria për të planifikuar mënyrën e
përfundimit të shtatzënisë.
Përfundim: marrja korrekte dhe me kujdes e të dhënave anamnestike, dhe vizitat e
rregullta të shtatzënës gjatë shtatzënisë janë parakusht për uljen e mortalitetit – vdekshmërisë
perinatale dhe vdekshmërisë maternale – të nënave, që është edhe qëllimi i perinatologjisë
moderne.
Fjalët kyç: shtatzëna, anamneza, vizita në perinatologji
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Abstract
Introduction: Anamnesis and prenatal screening is the foundation for progress in normal
pregnancy and its successful outcome, with the sole goal to achieve the birth of healthy child
as well as protection of mother’s health.
General information: Same as in other branches of medicine, also in perinatology,
anamnesis i.e. data collecting on diseases in family and the patient, as well as physical
examination, should be foundation of approach to the patient. Results and findings will give
the pathway to further laboratory examinations and examinations with modern devices to the
correct direction with the aim to establish the correct diagnosis, which is precondition for
successful treatment. Anamnesis in perinatology may be divided into: of family, personal and
especially important – reproductive. During the data collection on previous diseases or
disorders, the preganant woman should be asked in a general manner, so that she may declare
whether she was suffering from a disease, or whether someone from her family have had any
disease. However, after this, we have always to make questions on conditions and diseases for
which we know that have direct impact on development of pregnancy and labor. Physical
examination of the pregnant woman, differs depending on the duration of the pregnancy. It
alwas has to be performed after anamnesis, and begins with general examination, after which
a genital examination follows. Every pregnant woman must undergo the first examination
until the 8th week, while later examinations will be performed in healthy pregnant women
with non-threatened pregnancies (about 80 of pregnancies), in intervals by 1 month until the
32nd week, when the examinations become more frequent, in intervals from 3 or 2 weeks: 35th,
37th and 39th week, so that the total number of examinations is eight to nine. If the pregnant
woman undergoes the first examination in any week during an advanced pregnancy, which
cases are not yet rare, during the first examination must be performed all anamnestic, physical
and laboratory procedures that are planned for first programmed examination in the beginning
of the pregnancy. The pregnant women and undergo regular antenatal examinations, the
following procedure must be followed: blood pressure measurement, urine tests – presence of
proteins in urine and body weight measurement, and in the last factor of great importance is
analysis of weight gain during pregnancy, palpation of uterus from outside according to
Pawlik-Leopold maneuvers, examination and determination of its tonus and contractibility,
determination of the height of uterine fundus: fundus height in relation to fixed points of
abdomen (symphysis, umbilicus, xiphoid) and distance of fundus from syphysism measured
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in centimeters. Afterwards, fetal heart rate is monitored with obstetrical Pinard horn, with
Doppler equipment and cardiotocograph – CTG, and then continues with examinations with
speculum, where vaginal secretions are examined, purity level of vaginal secretion is
evaluated, and Papanicolaou smear is taken – PAP test. It continues with gynecological
examination – palpation of cervix and its length is evaluated as well as condition of cervical
canal which should be closed. It follows by a ultrasound examination, the first ultrasound
examination at unthreatened pregnancies is done from the 11th up to 14th week, when are done
evaluation of CRL distance, thickness of neck fold, presence of nasal bone, position of
placenta, fetal morphology and biometry – gestation age. From the 18th week to 22nd week of
pregnancy, biometry – gestation age, position of placenta, and tracking for fetal anomalies –
fetal morphology. At the end of the pregnancy – before the delivery, measurements of pelvis
must be done – pelvimetry, in order to plan the end of pregnancy.
Conclusion: correct and careful collection of anamnesis data, and regular examination of
the pregnant woman during the pregnancy is a condition for lowering the mortality rate –
perinatal death rate and maternal death rate – of mothers, which is the goal of modern
perinatology.
Key words: pregnant woman, anamnesis, examinations in perinatology
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1 Hyrje:
Si edhe në degët e tjera të mjekësisë, ashtu edhe në perinatologji, anamneza, gjegjësisht
marrja e të dhënave mbi sëmundjet në familje dhe të vetë pacientit, si dhe ekzaminimi fizik,
duhet të jenë themel i qasjes ndaj pacientit. Rezultatet dhe gjetjet e cekura do t’u japin
orientim ekzaminimeve të mëtejme laboratorike dhe ekzaminimeve me aparate bashkëkohore
në drejtimin e duhur me qëllim të vënies së diagnozës së saktë, e cila gjë është parakusht për
shërim të suksesshëm.
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2 Anamneza
Anamneza në perinatologji mund të ndahet në atë familjare, personale dhe në veçanti të
rëndësishme – atë reproduktive. Gjatë marrjes së të dhënave mbi sëmundjet ose çrregullimet e
mëhershme, gjithmonë duhet pyetur shtatzënën në mënyrë të përgjithshme, ashtu që ajo vetë
të deklarohet nëse ka qenë e sëmurë nga ndonjë sëmundje, apo nëse dikush nga familja ka
pasur ndonjë sëmundje. Mirëpo, pas kësaj, gjithmonë duhet të bëhen pyetje mbi gjendjet dhe
sëmundjet, për të cilat dimë se kanë ndikim të drejtpërdrejtë në rrjedhën dhe zhvillimin e
shtatzënisë ose lindjes.
Anamneza familjare mund të jetë tejet e rëndësishme. Gjithmonë duhet bërë pyetje të
targetuara mbi atë a ka shtatzëna anëtarë të familjes që vuajnë nga diabeti, hipertensioni,
obesiteti apo lindja e fëmijëve me anomali kongjenitale. Pyetja nuk ka të bëjë vetëm me
prindërit por edhe në brezin e dytë dhe të tretë, sepse sëmundja në brezin e dytë, duke marrë
parasysh recesivitetin e trashëgimit të shumë sëmundjeve, mund të jetë e rëndësishme.
Anamneza personale ka rëndësi edhe më të madhe. Kjo për shkak se shumë sëmundje të
kaluara mund të ndikojnë drejtpërsëdrejti jo-volitshëm në shtatzëni. Edhe në anamnezën
personale pyetjet e targetuara vlejnë në veçanti ndaj sëmundjeve të metabolizmit dhe sistemit
të qarkullimit të gjakut.
Pas deklaratave të pavarura të shtatzënës, gjithmonë të bëhen pyetje se a ka vuajtur nga
diabeti - sëmundja e sheqerit, në cilëndo formë, duke përfshirë këtu edhe çrregullimet e
përkohshme të tolerancës ndaj karbohidrateve; sepse jo vetëm diabeti por edhe intoleranca e
glukozës jashtë shtatzënisë, do të sjellë deri te shfaqja e bile së paku të diabetit gestativ
tranzitor me efekte të theksuara të pavolitshme ndaj rritjes dhe zhvillimit të frytit. Informatë të
rëndësishme, duke e marrë parasysh pjesëmarrjen në popullatë, paraqesin edhe sëmundjet e
sistemit kardiovaskular dhe të sistemit renal, të cilat shpesh janë të ndërlidhura.
Hipertensioni, qoftë edhe në formë të lehtë, shpesh përkeqësohet gjatë shtatzënisë dhe sjell
deri te zhvillimi i pre-eklampsisë së superponuar.
Sëmundjet e veshkave, p.sh. glomerulonefretitis kronik, pielonefretitis kronik, edhe më
tepër favorizojnë zhvillimin e hipertensionit / preeklampsisë. Edhe sëmundja në shikim të
parë banale, cistitis, respektivisht bakteriuria, të cilën e kanë 5-10% e grave të moshës
reproduktive, mund të jetë simptomë i pielonefretitit latent, me implikacione të njëjta në
zhvillimin e shtatzënisë. Sëmundjet e kaluara të fëmijërisë si p.sh. rubeola, fruthi, varicela
përjashtojnë, sipas rregullit, mundësinë e infektimit të ri dhe viremia gjatë shtatzënisë si dhe
infeksionet transplacentale të frytit.
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Nga sëmundjet e kaluara të sistemit gjenital duhet të merren vesh dhe të evidentohet
inflamacionet dhe operacionet e mëparshme. Sëmundjet e kaluara të adneksit, jo rrallë të
lidhura me infertilitet, sipas rregullit janë të shkaktuara me inflamacione ascedente nga qafa e
mitrës, ndër të cilat edhe me infeksionin klamidial i cili ndikon jo-volitshëm ndaj shtatzënisë.
Inflamacionet e vagjinës dhe të qafës së mitrës janë vatra të këtyre infeksioneve. Nga
operacionet e mëparshme, më së shpeshti hasen:


Shtatzëna me konizim të cerviksit (rreth 1% të tyre),



Shtatzëna me prerje të mëparshme cesareske (7% të tyre, me trend të rritjes), dhe,



Më rrallë, Shtatzëna me operacione të mëparshme të anomalive të mitrës ose
enukleacion të miomës së mitrës.

Të gjitha shtatzënat e përmendura, respektivisht shtatzënitë e tyre janë të rrezikuara nga:


Krijimi i shtatzënisë ektopike,



Abortit të hershëm apo të vonshëm, si dhe



Lindjes së parakohshme, respektivisht lindjes së fëmijës me peshë të ulët apo shumë të
ultë (500-1500 g.).

Anamneza reproduktive ka rëndësi të veçantë. Shumë ngjarje në reproduktimin e
hershëm, me ç’rast me rëndësi janë ato të pavolitshmet, në shtatzënitë e mëvonshme
përsëriten, ndërsa rezultat përfundimtar i tyre është humbja perinatale. Mund të thuhet
figurativisht se infertiliteti dhe shumë gjendje patologjike të shtatzënisë e përbëjnë
numëruesin, ndërsa humbja perinatale është emëruesi i përbashkët i tyre. Çdo grua që në
shtatzëninë e hershme ka humbur frytin, në shtatzëninë aktuale ka gjasa shumëfish më të
mëdha që ta humb përsëri. Prandaj, gjatë marrjes së anamnezës duhet të merren të dhëna të
sakta mbi shtatzënitë e mëparshme të pasuksesshme.
Nën anamnezë të pavolitshme reproduktive nënkuptohen:


Abortet spontane të hershme



Abortet spontane të vonshme



Lindjet e parakohshme



Lindja e fëmijës me peshë tejet të ultë (500-999 g) dhe peshë të ultë (1000-1499) të
lindjes



Fëmijë hipotrofik dhe hipertrofik



Vdekje perinatale e fëmijës
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Lindja e fëmijës me anomali kongjenitale



Sëmundjet e mëhershme të shtatzënisë, si p.sh.:
o Diabeti,
o Rh-imunizimi,
o Kolestaza,
o Preeklampsia,
o Placenta previa,
o Abrupcioni – shkolitja parakohe e placentës, etj.

Gjatë marrjes së të dhënave mbi shtatzënitë e mëhershme, duhet të respektohet kjo renditje:


Java e shtatzënisë kur ka përfunduar, respektuar kur ka vdekur fryti



Gjinia, pesha dhe gjatësia e fëmijës



A ka lindur fëmija e vdekur, apo ka qenë i gjallë e pastaj ka vdekur



Nëse ka vdekur, me sa ditë dhe për çfarë arsye, sipas mundësisë duhet të merret vesh
shkaku i vdekjes, respektivisht diagnoza patologjiko-anatomike



Zhvillimi i mëtejmë i fëmijëve të gjallë perinatalisht, në veçanti shmangiet nga
zhvillimi normal psikomotorik i fëmijëve
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3 Ekzaminimi i shtatzënës
Ekzaminimi i shtatzënës, ai fizik, dallon në varësi nga kohëzgjatja e shtatzënisë. Gjithmonë
duhet të bëhet pas marrjes së anamnezës dhe duhet të fillojë me ekzaminim të përgjithshëm,
pas së cilës vijohet me ekzaminim gjenital.

3.1 Ekzaminimi i përgjithshëm
Ekzaminimi i përgjithshëm duhet të kryhet me rastin e ardhjes së parë të shtatzënës.
Duhet:


Të matet gjatësia dhe pesha e shtatzënës,



Të vlerësohet sistemi i saj kockor,



Të ekzaminohet zemra,



Të ekzaminohen mushkëritë,



Të ekzaminohet abdomeni,



Të matet tensioni i gjakut, dhe



Të analizohen proteinat në urinë.

Pas kryerjes së ekzaminimit të përgjithshëm të shtatzënës, kërkohen disa analiza të
domosdoshme laboratorike:


Grupi i gjakut (AB0 dhe Rh)



Seroreaksionet ndaj luesit - sifilisit



Pasqyra e plotë e gjakut,



Analiza e plotë e urinës

Analiza bakteriologjike e urinës, testi i ngarkesës me glukozë dhe këshillimi gjenetik
kryhen, sipas masave të pranuara në kujdesin antenatal, tek shtatzënat tek të cilat ekzistoj kjo
nevojë, në bazë të anamnezës familjare, personale dhe reproduktive. E njëjta vlen edhe për
marrjen e gjakut për të konfirmuar antitrupat në toksoplazmë dhe disa infeksione virusale.

Ekzaminimi gjenital në shtatzëninë e hershme dallohet nga ajo në shtatzëninë e vonshme
dhe në lindje. Këtë dallim e kushtëzojnë rrethanat specifike të madhësisë së mitrës, zhvillimit
të frytit dhe mekanizmit të lindjes, me ç’rast tek të gjitha këto ekzaminime ekzistojnë
elemente të përbashkëta.
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3.2 Ekzaminimi në shtatzëninë e hershme
Ekzaminimi fillon me inspektim të organeve gjenitale të jashtme, me ç’rast vërehen
ndryshimet patologjike, siç janë pezmatimi, rrjedhje, ndonjë tumefakt.
Pas inspektimit të organeve gjenitale të jashtme, vijon ekzaminimi i detyrueshëm me
spekulum. Futet spekulimi dypjesësh, që përbëhet nga pasqyra e përparme dhe e prapme dhe
mundësohet ekzaminim i detajuar e të gjitha pjesëve të vagjinë, por kërkohet që ekzaminuesi
të ketë asistent, sepse në të kundërtën, nuk ka dorë të lirë për marrjen e analizave shtesë.
Spekulumi - pasqyra njëpjesëshe (tipi Cusco dhe modifikime të ndryshme të tij) mundëson
që mjaftueshëm të vërehen detajet e vagjinës, pas futjes në vagjinë mund të përforcohet ashtu
që ekzaminuesi të ketë duart e lira për veprimet të ndryshme të mëtejme.
Pas futjes së spekulimit, së pari përshkruhet sekrecioni në vagjinë e më pas muri vagjinal
dhe qafa e mitrës. Sekrecioni normal është i varfër, ka ngjyrë të bardhë, kryesisht gjendet në
pjesën e prapme – forniksin e pasmë. Sekrecioni duhet të analizohet me mikroskop, që
realizohet duke e përzier pjesën e sekrecionit me 0.5-1% tretësirë metilen blu ose tretësirë
fiziologjike.
Në preparat të tillë nativ kërkohen:


Qelizat epiteliale,



Laktobacilet fiziologjikisht prezente,



Leukocitet,



Bakteriet,



Paraziti trichomonas vaginalis, dhe



Myshqet

Preparati në metilen blu është më i përshtatshëm sepse me ngjyrë shënohen bërthamat e
leukociteve, qelizave epiteliale dhe baktereve dhe më lehtë dallohen nga trihomonasi. Në bazë
të pjesëmarrjes së elementeve të sipërcekura, sekrecioni vagjinal shkallëzohet në 3 shkallë të
pastërtisë sipas Shcröder-it. Përveç klasifikimit në njërin prej 3 shkallëve të pastërtisë, duhet
gjithmonë të ceket a janë gjetur elemente të tjera që mund të dallohen në preparatin nativ:


Trichomonas vaginalis,



Myshqet



Gardnerela
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Qelizat
epiteliale
Shkallë
e parë
Shkallë
e dytë

+++

Laktobacilet

Koket

Leukocitet

+++

trihomonas
Pozitive

++

Shkallë
E tretë

+

+

±

myshqet

ose
negative

+

+++

gardnerela

Tab. 1: Shkallët e pastërtisë së sekretit vagjinal sipas Schröder-it

Për shembull: shkalla e pastërtisë 2, trihomonas dhe myshqet nuk janë gjetur - negative,
gardnerela pozitive.
Përcaktimi i shkallës së pastërtisë është tejet i rëndësishëm, sepse diagnostikimi i gjendjeve
patologjike dhe shërimi i tyre mundësojnë parandalimin e infeksionit ascedental dhe
korioamnionitisin si pasojë, që është shkaktar më i shpeshtë i lindjes së fëmijëve me peshë të
ultë apo tejet të ultë të lindjes; këta fëmijë përbëjnë kontingjentin më të rëndësishëm të
vdekjes perinatale dhe dëmtimeve permanente të fëmijëve.
Pas përcaktimit të shkallës së pastërtisë duhet çdo shtatzëne, të cilave nuk u është bërë me
vite përpara, t’u merret strisho direkte dhe citologjike endocervikale sipas Papanicolaouu.
Marrja e strishos është e rëndësishme, sepse sipas hulumtimeve të fundit, 70-110 nga 1 mijë
shtatzëna kanë formë të lehtë apo të rëndë të atipisë intraepiteliale të qafës së mitrës.
Shumë rrallë do të jetë e nevojshme të ndërmerret procedurë aktive, por në 1/3 të atipive të
zbuluara qysh në shtatzëni tërhiqen nëse shërohen, dhe – në veçanti e rëndësishme – me
citodiagnostikë në shtatzëni zbulohen lezionet preinvazive, të cilat më pastaj shndërrohen në
karcinom invaziv.
Hap i ardhshëm është përshkrimi i murit vagjinal dhe qafës së mitrës. Sekrecioni/mukoza e
vagjinës është roze e zbehtë, ndërsa qafa e mitrës me ngjyrë të njëjtë, i epitelizuar, tek gratë
që nuk kanë lindur – janë në formë konike, ndërsa te ato që kanë lindur – janë në formë
cilindrike.
Tek të gjitha primiparat, në fillim të shtatzënisë dhe tek gratë që kanë lindur më parë, qafa
e mitrës është e mbyllur, nuk mund të futet as maja e gishtit. Tek gratë që nuk kanë lindur,
qafa e mitrës lejon futjen e majës apo edhe mollëzës së gishtit krejt kah fundi i shtatzënisë,
dhe është i kalueshëm për gishtin dy deri tri javë para terminit të lindjes.
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Tek gratë që kanë lindur më parë, qysh në tremestrin e dytë qafa e mitrës lejon futjen e
majës së gishtit, ndërsa në tremestrin e tretë mund të lejojë futjen e tërë mollëzës së gishtit;
me rëndësi është që gryka e qafës së mitrës – hyrja nga jashtë kanalit cervikal të mos jetë e
kalueshme gjatë palpimit me gisht.
Pas palpimit të qafës së mitrës vijon palpimi bimanual i trupit të rritur të mitrës. Me gishtin
tregues dhe të mesëm në vagjinë dhe me dorën tjetër mbi simfizë përfshihet trupi i mitrës corpus uteri dhe përcaktohet madhësia e tij, forma, konzistenca, dhe pozita.
Madhësia dhe forma e trupit të mitrës varen nga kohëzgjatja e shtatzënisë. Pas mungesës
së menstruacioneve, me 5 javë të amenorresë, mitra është rritur fare pak, është zbutur pjesa e
saj istmike (shenja

e Hegar-it), dhe në tërësi është diç më e butë, me konsistencë të

ndryshueshme, mund të zbulohet edhe forcimi segmental (shenja e Piskaçek-ut). Në javën e
gjashtë dhe shtatë, mitra bëhet diç më e madhe, ndërsa me 8 javë është e madhësisë së grushtit
së vogël ose grushtit të femrës, atëherë veç është plotësisht e butë, dhe ka formë ovale në
formë të dardhës. Pas kësaj, nga java e 8-të dhe 12-të rritet, bëhet sferike, dhe në javën e 12-të
është e madhësisë se shuplakës/grushtit mashkullor, ndërsa në javën e 16-të është e madhësisë
së kokës së fëmijës dhe me fundin e saj del nga pelviku i vogël.
Pozita e mitrës përcaktohet me raportin e saj në tërësi ndaj boshtit për së gjati të pelvikut
dhe vagjinës (positio), raportit të trupit të mitrës ndaj boshtit të njëjtë (versio) dhe raportit të
trupit ndaj qafës së mitrës (flexio).
Mitra në tërësi mund të jetë e zhvendosur kah sifiza, sakrumi, murit të djathtë apo të majtë
pelvik (antepositio, retropositio, dextropositio, sinistropositio uteri). Kjo është pasojë e
tërheqjes së mitrës, më së shpeshti për shkak të adezioneve të vjetra pas kalimit të ndonjë
procesi inflamator, kah njëra anë, apo shtyrjen e mitrës me procesin ekspansiv (tumor) kah
ana e kundërt.
Versio uteri paraqet inklinimin/animin e mitrës kah boshti i pelvikut: te anteversioni i
trupit të mitrës është e shmangur kah simfiza, ndërsa cerviksi në drejtim të sakrumit; inklinimi
është në regjionin e istmusit, respektivisht kufirit korpusocervikal.
Tek retrovesioni, trupi i mitrës është i anuar kah sakrumi, ndërsa qafa e mitrës kah muri i
përparmë i vagjinës dhe simfiza.
Tek dekstroversioni, trupi është i anuar murit të djathtë pelvik, ndërsa qafa e mitrës shikon
kah muri i majtë vagjinal.
Tek sinistroversioni, trupi është i anuar murit të majtë pelvik, ndërsa qafa e mitrës shikon
kah muri i djathtë vagjinal.
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Flexio uteri paraqet lakimin e korpisit ndaj qafës së mitrës. Anteflexio do të thotë se këndi
ndërmjet korpusit dhe qafës së mitrës rëndomë është 90o dhe 135o, i kulmuar ventralisht.
Retroflexio ka kuptim të kundërt, dhe paraqet kënd të ngushtë ndërmjet trupit dhe qafës
kah sakrumi. Mund të jetë, ndonëse rrallë, dextoflexio ose sinistroflexio uteri.
Më së shpeshti te ¾ e grave dhe shtatzëna mitra është në pozitën anteversio-anteflexio
(AVF), pastaj vijnë retroversio-retroflexio (RVF), gjersa variacionet tjera janë shumë më të
rralla.
Në fillim të shtatzënisë, mitra e ruan pozitën që e ka pasur më përpara. Pas 16 javësh, kur
korpusi i mitrës me frytin, placentë dhe lëngun amnial del nga pelviku, humbet këndi
ndërmjet qafës dhe trupit të mitrës, zhduket flexio, korpusi i mitrës ngadalë, me zhvillimin e
shtatzënisë, zgjatet dhe i afrohet umbilikusit e më pas vazhdimin ksifoid të sternumit. Deri
afër fundit të shtatzënisë, mbetet versio e qafës së mitrës kah sakrumi.
Tek retroversio-flexio uteri (RVF) e fiksuar duhet të mendohet në mundësinë e
inkarceracionit të mitrës gravide në pelvik, për shkak të pamundësisë së rritjes së trupit gravid
të mitrës nga pelvikum rreth javës së 16-të, por një gjendje e tillë është tejet e rrallë.
Gjatë palpimit vagjinal duhet gjithmonë, e edhe gjatë shtatzënisë, të palpohen zonat e
adneksit, në të dyja anët e mitrës, me ç’rast mund të gjendjen ënjtje cistike apo të tjera të
vezoreve apo të kanalit të vezoreve; shpesh në njërën vezore palpohet një ciste e vogël, me
diametër prej 5 cm, që jo rrallë është trupi i verdhë cistik, kështu që një gjetje e tillë duhet
vetëm të përcillet. Çfarëdo gjetje në adnekse kërkon ekzaminim ultrasonografik, i cili
përndryshe nuk është i nevojshëm në shtatzëninë e hershme nëse nuk ka shmangie të statusit
fizik nga normalja:


Gjakderdhje,



Mitra më e vogël apo më e madhe se normalja,



Gjetjet në adnekse,



Dyshimet në shtatzëni ekstrauterine.

3.3 Ekzaminimi në shtatzëninë e avancuar
Çdo shtatzënë duhet t’i nënshtrohet ekzaminimit të parë deri në javën e 8-të, ndërsa
ekzaminimet te mëvonshme kryhen tek shtatzënat e shëndosha me shtatzëni të parrezikuar
(rreth 80% të shtatzënive), në intervale prej 1 muaji deri në javën e 32-të, kur ekzaminimet
bëhen më të shpeshta, në intervale prej 3 ose 2 javësh: java e 35-të, 37-të dhe 39-të, kështu që
numri i përgjithshëm i ekzaminimeve të jetë tetë deri nëntë.
18

Nëse shtatzëna lajmërohet në ekzaminimin e parë në cilëndo javë të shtatzënisë së
avancuar, që ende nuk janë raste të rralla, gjegjësisht ende nuk mund të përjashtohen, gjatë
ekzaminimit të parë të një shtatzëne të tillë duhet të kryhen të gjitha procedurat fizikale dhe
laboratorike që janë të parashikuara për ekzaminimin e parë të programuar për javën e tetë të
shtatzënisë – në fillim të shtatzënisë. Te shtatzënat që bëjnë ekzaminime të rregullta
antenatale, procedura në secilin ekzaminim është si vijon.
1. Matja e tensionit të gjakut, analiza e urine – pranisë së proteinave në urinë dhe
matja e peshës trupore, dhe tek faktori i fundit me rëndësi të veçantë është analiza
e shtimit të peshës trupore gjatë shtatzënisë.
2. Mitra palpohet nga jashtë, me rastin e plapimit sipas kapjeve të Pavlik-Leopoldit,
analizohet dhe përcaktohet tonusi i saj dhe kontraktibiliteti eventual, përcaktohet
lartësia e fundit të mitrës: lartësia e fundusit në raport me pikën fikse të abdomenit
(simfiza, kërthiza, ksifoidi) dhe largësia e fundusit nga simfiza, matur në
centimetra.
3. Dëgjohen të rrahurat e zemrës fetale me dëgjuese obstetrike sipas Pinard-it, me
pajisje Dopler ose anë të kardiotokograf-it. – CTG-së.
4. Per speculam – me vizitën me spekulum, orientohemi duke analizuar sekrecionet
vagjinale, vështrohet shkalla e pastërtisë e sekretit vagjinal, nëse janë paraqitur
ndryshime krahasuar me gjetjet e mëparshme ose nëse është bërë shërimi i
inflamacionit apo ngjashëm. Merret strishoja sipas Papanicolao (PAP-test-i) nëse
nuk është marr, përsëritet para atipisë së diagnostikuar të qafës së mitrës apo në
mënyrë klinike ose analizohet në rast nevoje edhe vizita me kolposkop nëse
paraqiten ndryshime të reja.
5. Palpimi i qafës së mitrës. Tek gratë që nuk kanë lindur asnjëherë, qafa e mitrës
është plotësisht e mbyllur ose lejon futjen e majës së gishtit deri në javën rreth 36të. Tek atëherë kanali i qafës së mitrës lejon futjen e mollëzës së tërë të gishtit,
ndërsa pas javës së 37-të ose 38-të bëhet i kalueshëm deri te membranat dhe pjesës
prezantuese të frytit. Kalueshmëria fillimisht është e ngushtë, ndërsa para terminit
qafa e mitrës zbutet, vie deri te vija e mesit, bëhet lehtësisht e kalueshme, për gisht
(1,5) e edhe më tepër. Nëse nuk shfaqen ndryshimet e cekura, duhet të mendohet
mbi atë se mund të bëhet fjalë për koncepcion të mëvonshëm. Te gratë që kanë
lindur, qafa e mitrës qysh në tremestrin e parë mund të lejojë futjen e majës së
gishtit apo të mollëzës së gishtit, ndonëse jo shpesh. Pas javës së 16-të, e
veçanërisht pas javës së 28-të, në tremestrin e tretë, mundësia e futjes nëpër qafën e
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mitrës është dukuri e rregullt dhe gjetje normale, nën kushtin që pjesa e sipërme e
qafës së mitrës të jetë e mbyllur. Gjetje e tillë të kalueshmërisë së kanalit cervikal
nuk duhet të shpallet patologjike, por në raste, veçanërisht tek primiparat, kërkon
kujdes të shtuar dhe indikon ekzaminim më të shpeshtë, e ndonjëherë edhe regjim
shtrati për shtatzënën. Gjatë palpimit të qafës së mitrës, duhet saktësisht të
dallohen: qafa e mbyllur e mitrës (hapja e jashtme), i insertueshëm - kalueshëm për
majën - mollëzën e gishtit (1/2 cm), i insertueshëm-kalueshëm për majën e gishtit, i
insertueshëm-kalueshëm për mollëzën të gishtit (2 cm) dhe i kalueshëm për kanalin
cervikal (deri te membranat).
6. Ekzaminimi ultrasonografik, vizita e parë ultrasonografike tek shtatzënitë e parrezikuara, kryhet nga java e 11-të deri në javën e 14-të, me ç’rast përcaktohet
distanca CRL, trashësia e palës së qafës, prania e kockës nazale, lokalizimi i
placentës, morfologjia fetale dhe biometria - vjetërsia e moshës gestative. Nga java
e 18-të deri 22-të të shtatzënisë, me ç’rast përcaktohet madhësia e kokës fetale, që
është e rëndësishme për vlerësimin e moshës gestative, përcaktohet pozita e
placentës, dhe gjurmohet për anomalitë eventuale të fetusit – morfologjia fetale, që
mund të jetë e pritshme dhe të zbulohen me ekzaminim ultrasonografik që
mundemi ti hasim rreth 5 në 1.000 shtatzëna nga popullata e pa-selektuar.

3.3.1 Ekzaminimi i jashtëm. Pozita, qëndrimi dhe vendosja e fëmijës
Në tremujorin e fundit të shtatzënisë, veçanërisht 8 javët e fundit, kur fetusi arrin madhësi të
mjaftueshme dhe kur lëngu amnial nuk e përbën pjesën më të madhe të vëllimit të mitrës, me
ekzaminim klinik mund të vlerësohen mjaft saktë elementet e vendosjes së frytit në mitër,
gjegjësisht pozita, qëndrimi dhe vendosja e frytit, gjersa për vlerësimin e habitusit të frytit
duhet ekzaminim shtesë ultrasonografik.

Pozita vendosja e frytit paraqet raportin e boshtit për së gjati të frytit ndaj boshtit për së
gjati të mitrës – gjegjësisht boshtit për së gjati të nënës. Pozita mund të jetë për së gjati longitudinale, për së gjeri-tërthorazi ose transfersus dhe i pjerrët - obliqus (situs
langitudinalis, situs transversus, et situs obliquus).
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Fig. 1: Vendosja (situs): a) Situs longitudionalis, b) Situs obliqus, c) Situs transfersus

Pozita – positio e frytit paraqet kthimin e qafës/zverkut dhe shpinës, respektivisht fytyrës
dhe barkut të frytit ndaj mureve të mitrës. Dallohen i pari apo i majti dhe i dyti apo qëndrimi i
majtë. Tek qëndrimi I. qafa e fëmijës - shpina është e kthyer kah ana e majtë e nënës (positio
prima seu sinistra), ndërsa te qëndrimi II. (positio secunda seu dextra) qafa - shpina e frytit
është e kthyera kah ana e djathtë e mitrës dhe nënës. Shpesh fëmija me qafën dhe shpinën nuk
është i kthyer plotësisht në të majtë apo plotësisht në të djathtë, por edhe përpara dhe prapa,
kështu që dallohet qëndrimi I.a (shpina e kthyer majtas dhe përpara), I.b (shpina e kthyer
majtas dhe prapa), gjegjësisht II.a (shpina e kthyer djathtas dhe përpara) dhe II.b (shpina e
kthyer djathtas dhe prapa). Më së shpeshti haset qëndrimi Ia. pastaj vjen II.b, ndërsa dy të
tjerat janë shumë më të rralla.
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Fig. 2: Pozita (positio): I – shpina e fetusit e kthyer majtas në raport me murin e abdomenit të nënës, II – shpina e fetusit
e kthyer djathtas, I/a – majtas-para, I/b – majtas-prapa, II/a – djathtas-para, II/b – djathtas-prapa

Qëndrimi - Habitusi i frytit (habitus fetus), paraqet marrëdhëniet, raportet e pjesëve të
imta të frytit ndaj trupit. Paraqitja tipike e frytit është e semiflektuar, fig. 3. Boshti kurrizor i
frytit ka një përkulje nga para, ndërsa anësitë e frytit janë të lakuara në nyjet e mëdha dhe të
mbështetura në bark, ose në kraharor dhe koka e përkulur-flektuar nga para. Gjatë lindjes,
fetusi edhe më shumë mblidhet ashtu që merr formë cilindrike.

Fig. 3: Qëndrimi (habitus) dhe forma cilindrike e frytit gjatë aktit të lindjes
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Diagnostika ultrasonografike sot në përgjithësi aplikohet për konfirmimin ose sqarimin e
gjetjeve të pasigurta të ekzaminimit fizik të shtatzënisë së avancuar, që është në veçanti e
rëndësishme në rastet kur palpacioni është i vështirësuar, psh. te hidramnioni – shtimi i lëngut
amanial, te shtatzënitë multiple – me shumë fëmijë, te hipertonusi i mitrës. Te shtatzënitë e
shëndosha të parrezikuara, ekzaminimi me radhë ultrasonografik kryhet ndërmjet javëve 34
dhe 37. Në atë ekzaminim konfirmohet pozita, qëndrimi dhe habitusi i fëmijës dhe zbulohen
anomalitë zhvillimore që janë në dispozicion të diagnostikues ultrasonografike.

3.3.2 Ekzaminimi fizik
Ekzaminimi fizik në shtatzëninë e avancuar përbëhet nga inspeksioni, palpacioni,
auskultacioni, ndërsa perkusioni aplikohet në raste të veçanta.
Me inspeksion vërehet nëse barku dhe mitra brenda tij janë ovale për së gjati apo për së
gjeri. Kjo e dyta, zgjojnë dyshime për pozitë për së gjeri – të tërthorët të frytit.
Palpacioni kryhet duke e përfshirë frytin me gishtat e duarve, që bëhet sistematikisht me
kapjet/manovrat sipas Leopold-Pavlikut.

Palpimi nënkupton të ndierit e abdomenit me duar në pozita specifike apo me lëvizjen e
tyre në mënyra të caktuara, duke praktikuar nivele të ndryshme të shtypjes. Shtatzëna duhet të
shtrihet me shpinë dhe t’i mbledhë këmbët në gjunjë, me shputat e vendosur rrafsh në shtrat.
Duhet të sillemi rreth saj; ndonjëherë duke e palpuar abdomenin e saj duke qëndruar te
shputat e saj dhe duke shikuar kah trupi i saj në drejtim të kokës – fytyrës së saj; ndonjëherë
duke qëndruar prapa saj e duke ia kthyer shpinën fytyrës së saj gjegjësisht duke u përballur
me shputat e saj: e ndonjëherë duke qëndruar krahas asaj.
Palpimi ndihmon në vlerësimin e madhësisë së fetusit, prezantimin e tij (cila pjesë e
foshnjës do të prezantohet në qafën e mitrës gjatë lindjes), dhe pozitën e tij në raport me
trupin e nënës (a është i kthyer kah ana e përparme apo e prapme).
Janë katër palpime të abdomenit, të cilave mjekët dhe mamitë u referohen si manovrimet e
Leopoldit. Ato duhet të bëhen me renditje të caktuar.
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Fig. 4: Manovrat e Leopoldit

3.3.2.1 Manovra e parë e Leopoldit: palpimi i fundusit të mitrës
Palpimi fundal nënkupton palpimin e pjesë së sipërme të mitrës në formë kupole, të quajtur
fundos i mitres. Gjatë kujdesit antenatal, është dashur të matet gjatësia e mitrës nga ashti
pubik deri në pjesën e fundit – fundosin e mitrës dhe të bëhet krahasimi me moshën
gestacionale të foshnjës për të parë nëse është duke u zhvilluar normalisht. Qëllimi i kapjes së
parë ose palpimit të fundusit të një gruaje në lindje është që të zbulohet se si është duke
qëndruar foshnja brenda mitrës, gjegjësisht çka ndodhet në fundosin e mitrës1.
Përdoren shuplakat e të dy duarve për palpimin e cilësdo anë të fundusit, me gishta mjaft
afër njëri tjetrit. Duhet të shikohet nëse pjesa e sipërme e mitrës është e fortë dhe e
rrumbullakët apo e butë dhe e parregullt. Nëse forma ndihet si e butë dhe e parregullt dhe nuk
lëvizin lehtë nën shtypjen e lehtë të duarve, atëherë kombliku - prapanica e foshnjës është
duke e okupuar fundusin dhe foshnja është e kthyer me kokë poshtë. Ky është prezantimi
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cefalik. Ka disa prezantime të ndryshme cefalike, ku më i shpeshti dhe më i lehti dhe më i
dëshiruari për foshnjën për të lindur është prezantimi me vertex.
Nëse preket – pallohet ose ndihet një formë e fortë dhe e rrumbullakët në fundus, atëherë
kemi të bëjmë me kokën e foshnjës. Tek një grua që është në procesin e lindjes, kjo do të
thotë se foshnja do të lind me prezantim të të ndenjurave – prezantim me komblik (prapanica kombliku do të jetë pjesa prezantuese). Më së miri është që ajo grua të udhëzohet për lindje në
spital, sepse lindjet e tilla janë më të vështira dhe risku i ndërlikimeve është më i lartë. Nëse
fundusi ndihet “i zbrazët”, foshnja mund të jetë në pozitë diagonale apo transverse në mitër.
Manovri i dytë do të mundësojë që të determinohet kjo.
3.3.2.2 Manovra ose kapja e dytë e Leopoldit: palpimi lateral - anësor
Manovri i dytë ndihmon në zbulimin e shtrirjes së fetusit, a është i shtrirë:


në mënyrë longitudionale,



në mënyrë diagonale - oblique, apo



në mënyrë transversale - tërthore

Shtrirja longitudinale është normale. Rastet me shtrirje transversale duhet të udhëzohen
menjëherë në qendra sekondare ose terciare – spital ose klnik, sepse foshnja nuk mund të ketë
lindje vagjinale në këtë pozitë dhe mund të ketë nevojë për lindje me rrugë operative me
prerje cesareske për ta kryer lindjen.
Duart duhet të vendosen në të dy anët e mesit të abdomendit të shtatzënës. Bëhet shtyrje e
lehtë me njërën dorë gjersa me dorën tjetër mbahet mitra stabile; shtypja bëhet herë me
njërën, herë me tjetrën dorë. Nëse ndihet formë e rrumbullakët, e fortë e kokës fetale në njërën
anë, dhe fundusi ndihet i zbrazët, mund të jetë në pyetje shtrirja transversale dhe në këtë rast
shtatzëna duhet të udhëzohet në mënyrë urgjente në qendra sekondare ose terciare
shëndetësore – spitale ose klinik.
Manovri ose kapja e dytë po ashtu ndihmon në determinimin nëse foshnja është e kthyer
përpara apo prapa. Duhet të hetohet rregullsia e formave që ndihen me prekje të duarve. Nëse
ndihet formë e madhe e lëmuar nën dorë, kjo mund të jetë shpina e fetusit, që do të thotë se ai
është i kthyer brenda.
Nëse ndihen “gunga” të parregullta me duar, këto janë me gjasë shputat, bërrylat apo
gjunjët e fetusit dhe në këtë rast ai është i kthyer përpara. Nuk është e lehtë të rrotullohet nga
ky pozicion gjatë kalimit nëpër kanalin e lindjes.
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3.3.2.3 Manovra ose Kapja e tretë e Leopoldit: palpimi i thellë pelvik
Manovri ose kapja e tretë ndihmon në konfirmimin prezentacionit fetal: a është cefalik –
me kokë apo me të ndenjura – me komblik?
Në rastin e prezantimit me kokë - cefalik, fetusi është i kthyer me kokë poshtë, ndërkaq që
prapanicën - komblikun e ka në fundosin e mitrës - pjesën e sipërme të mitrës.
Vendosemi përballë këmbëve të gruas, duke ia kthyer shpinën fytyrës së shtatzënës, dhe i
vendosim duartë në pjesën e poshtme të abdomenit të saj, me gishta duke shtypur kah
brendësia menjëherë përmbi ashtin pubik (Fig. 5: Palpimi i thellë pubik).

Fig. 5: Palpimi i thellë pubik

Kështu do ta ndihet pjesa prezantuese e fetusit që është duke u future në rrugët e lindjes qafën e mitrës. Nëse është i fortë dhe i rrumbullakët, prezantimi është me kokë - cefalik; nëse
është i butë dhe i formës së parregullt, mund të dyshohet në prezantim me komblik - me të
ndenjura.
Me këtë manovër mund të konfirmohen gjetjet nga manovra i dytë rreth asaj se a është
shpina e fetusit e kthyer përpara apo prapa. Nëse shpina është e kthyer përpara, kjo pozitë
quhet pozitë oksipito-anteriore (Fig. 5a). Oksiputi është pikë në pjesën e prapme të kafkës
fetale, që shtrihet në pozitë anteriore, gjegjësisht kah ana e përparme e nënës. Foshnja që
prezantohet në pozitën oksipito-posteriore (Fig. 5: Palpimi i thellë pubik) mund të ketë më
tepër vështirësi gjatë lindjes.
3.3.2.4 Manovra e katërt e Leopoldit: kapja e Pawlick-ut
Qëllimi i manovrës së katër (të njohur edhe si kapja e Pawlick-ut) është të ndihmojnë në
determinimin nëse koka fetale (në prezantim cefalik) është lëshuar dhe angazhuar në pelvisin
e nënës dhe është futur në qafën e mitrës. Shkalla e futjes vlerësohet me atë se me sa gishta
mund ta kapni kokën fetale (Fig. 6).
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Fig. 6: Kapja e Pawlick-ut

Nëse të pesë gishtat mund ta kapin kokën fetale menjëherë përmbi ashtit pubik, koka ende
nuk është futur në qafën e mitrës. Nëse mund ta kapni vetëm në gjerësinë e dy gishtave, koka
është futur.
Auskultacioni përbëhet nga dëgjimi i të rrahurave të zemrës fetale. Metoda klasike e
auskultacionit nënkupton dëgjimin me dëgjuese obstetrike stetoskop sipas Pinard-it. Të
rrahurat e zemrës fetale më së qarti dhe më intensivisht dëgjohen nga ana e shpinës së fetusit:
gjatë paraqitjes me kokë – në pozitën I – të parë, majtas nën kërthizë, ndërsa gjatë pozitës II –
djathtas nën kërthizë.
Dëgjimi i të rrahurave të zemrës fetale është metodë indirekte për diagnostikimin e
qëndrimit dhe habiturit të fëmijës. Sot të rrahurat e zemrës fetale në shtatzëninë e avancuar
dëgjohen me kërkuesin ose mjetin me Doppler. Avantazh i tij është që mundëson dëgjimin e
të rrahurave të zemrës fetale edhe te gratë shumë obeze edhe gjatë hidramnionit, por edhe
psikologjikisht, sepse shtatzënave mund t’i dëgjojë të rrahurat e zemrës feale. Me kërkuesin
doplerik mund të dallohen qëndrimi dhe habitusii fëmijës në mitër, sepse të rrahurat e zemrës
fetale përhapen në mënyrë difuze dhe me kërkues mund të kapen gjithandej.
3.3.3 Ekzaminimi i brendshëm
Me ekzaminim ose vizitën biamuale vagjinale, me ndihmën e gishtit tregues dhe të mesëm
të futu në vagjinë, nëpërmes forniksit të përparëm vagjinal ose kanalit cervikal – nëse është i
hapur, analizohet gjatësia e cerviksit, kalueshmëria e kanalit cervikal dhe mund të palptopet
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pjesa prezantuese, të konstatohet nëse është koka apo kombliku si dhe thellësia e lëshimit të
pjesës prezantuese. Koka e frytit është sferike, gjithandej e fortë, në të mund të preken suturat;
kombliku është pjesërisht i fortë dhe i butë, në të mund të palpohen pjesë të buta (gluteuset)
dhe ato të forta me gunga - sakrumi. Me palpimin e qafës së mitrës (të shihet para) vlerësohet
gjatësia e saj, fortësia respektivisht butësia, kalueshmëria respektivisht hapja, pozita në raport
me linjën kaluese të pelvikut.

3.4 Ekzaminimi gjatë lindjes
Ekzaminimi i jashtëm gjatë lindjes është i njëjtë me atë kah fundi i shtatzënisë. Kryhet
manovra – palpime sipas Leopold-Pawlik-ut dhe bëhet dëgjimi i të rrahurave të zemrës fetale.
Të rrahurat e zemrës fetale dëgjohen me kërkues doplerik, jo vetëm me dëgjim por edhe me
shënim në shiritin lëvizës me ndihmën e pajisjes së quajtur kardiotokograf - CTG.
Ekzaminimi i brendshëm kryhet nën masat më të rrepta të asepsës. Para futjes së dy
gishtërinjve, gishtit tregues dhe atij të mesëm, të mbuluar me dorëza të seterilizuara, me
gishtat e dorës së lirë zgjerohet hyrja në organin gjenital dhe me një gazë sterile të zhytur në
mjetin dezinfektues, me një potez nga sipër e teposhtë, bëhet fshirja. – pastrimi. Gishtat futen
në vagjinë, lehtas, duke iu shmangur shtypjes në regjionin suburetral i cili është i ndijshëm;
menjëherë pas futjes së majës së gishtërinjve me to kryhet shtypje kah muri i prapëm dhe
kështu avancohet deri te fornikset vagjinale.
Në mënyrë sistematike bëhet palpimi dhe përshkruhet: perineumi, vagjina, fornikset
vagjinale, qafa e mitres, respektivisht gryka – hyrja në kanalin cervikal të qafës së mitrës,
prania e ujorit – amnioni, pjesa prezantuese dhe palpimi i komblikut të vogël.
Perineumi mund të jetë i lartë apo i ultë, i fortë apo elastik.
Vagjina është e gjatë apo shkurtuar – (kur koka e fëmijës është lëshuar), e lëmueshme, e
rrudhosur, mund të ketë rritje të ndryshme, septume, përmban sekrecion me ngjyrë të mardhë,
të lëngëta, të përlyera me gjak ose prani të gjakut; nëse sekrecionet vagjinale janë me prani
uji, atëherë kjo i përgjigjet pranisë së lëngu amnial që rrjedh, mund të jetë qumështor, i pastër,
apo në të gjelbër dhe verdhë nga përzierjet e mekoniumit. Fornices vaginae janë të mbajtura
dhe të larta kur koka është në hyrje të pelvikut dhe qafa e mitrës e mbajtur, i rrafshët kur koka
është lartë, e qafa e mitrës është zhdukur, me rastin e kokës që lëshohet, ose e zhdukura
plotësisht qafa e mitrës kur ajo është e çelur në tërësi.
Qafa e mitrës mund të jetë me tërë gjatësinë e vet e mbajtur, me konsistencë të fortë ose e
zbutur, ndërsa kanali i qafës së mitrës mundet me qenë mbyllur ose i insertueshëm apo i
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kalueshëm. Cilësi tjetër e qafës së mitrës është pozita e saj në raport me boshtin e pelvikut komblikut. Para fillimit të lindjes dhe gjatë shtatzënisë, qafa e mitrës rëndomë është e
vendosur në drejtim nga mbrapa, më afër boshtit kurrizor gjegjësisht kockës sakrale. Kah
fundi i shtatzënisë, gjatë javëve të fundit, qafa e mitrës zbutet, vendoset në linjën e mesme,
“maturohet” dhe dy deri tri javë para terminit bëhet i kalueshëm për gishtin. Në lindje, nën
ndikimin e kontraksioneve, kanali cervikal i cili para kontraksioneve është i gjatë rreth 1.5
cm, e edhe më i gjatë, dhe me kalueshmëri për rreth një gisht - rreth 1 cm, shkurtohet në
gjatësi në rreth 1 - 0.5 cm dhe hapet për rreth në 2 cm. Kur cerviksi si i tillë humbet - zhduket,
mbetet gryka e jashtme e mitrës. Gryka – kanali cervikal, njëkohësisht zgjerohet deri në hapje
të plotë rreth 10 cm, dhe gjithashtu tëhollohet, dhe bëhet me trashësisë rreth 2-3 mm, ndërsa
konsistenca e qafës së mitrës mund të jetë e butë apo e fortë; nëse është i butë, atëherë në
prekje duket sikurse preket një tel, por mundet të jetë e butë si dhe gjatë kontraksioneve të
mitrës edhe të tërhiqet.
Zakonisht zhdukja e qafës së mitrës - cerviksit, hapja e kanalit cervikal - grykës dhe
lëshimi i kokës janë procese të sinkronizuar të fazës së parë të lindjes – pjesë e mekanizmit të
lindjes. Koka, e cila më së shpeshti është pjesë prezantuese (në 96% të lindjeve), lëshohet me
ndihmën e forcës së kontraksioneve, dhe njëkohësisht e hap kanalin cervikal ose qafën e
mitrës edhe në mënyrë pasive – mekanike nën ndikimin e amnionit gjegjësisht kokës gjatë
secilit kontraksion, dhe distraksion aktiv të muskulaturës së segmentit të poshtëm uterin.
Koka me kalimin nëpër pelvikun e vogël në çdo moment të lindjes gjendet në lartësi të
caktuar të kanalit të pelvikut, në raport me rrafshet e pelvikut.
Gjatë çdo ekzaminimi vagjinal, me rëndësi është të vlerësohet thellësia (apo lartësia) e
angazhimit të kokës dhe vendosja e saj, sepse kjo është shenj e avancimit të lindjes, si dhe
parakusht për vendimin mbi intervenimin eventual të personelit mjekësor. Në rrjedhën e
lëshimit të kokës mund të dallohen disa nga etazhat e saj.
1. Koka është e lëvizshme mbi hyrjen e pelvikut, manovrin e tretë dhe të katërt të
Leopold-Pawlik-ut e gjithë koka palpohet mbi hyrjen e pelvikut, me ekzaminim
vagjinal konstatohet nëse i gjithë pelviku është i zbrazët e koka nuk mund të
arrihet.
2. Koka e puthitur për hyrjen e pelvikut (pozita -3). Gjetja është si nën 1, por me
ekzaminim vagjinal arrihet koka, pjesa e saj e poshtme.
3. Koka me segment të vogël

në pelvik (pozita -2). Pika udhëheqëse e kokës

ndërmjet rrafshit të dytë dhe të tretë, me perimetrin e vet më të madh nuk ka kaluar
nëpër hyrjen e pelvikut. Prej së jashtmi me manovrin III. dhe IV. palpohet nga
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njëra anë oksiputi - qafa, e nga ana tjetër mjekra e fëmijës, ndërsa koka tashmë
është e fiksuar në hyrjen e pelvikut. Me ekzaminim të brendshëm konstatohet se
kaviteti i komblikut është i lirë, por deri te promontoriumi mund të arrihet vetëm
duke e kthyer – lakuar gishtin, ndërsa simfiza është e zënë tek në të tretën e
sipërme.
4. Koka është me segmentin e mesëm në pelvik (pozita -1). Pika udhëheqëse është
në rrafshin e dytë të pelvikut, me diametrin e vet më të madh sapo e ka kaluar
hyrjen e pelvikut. Prej së jashtmi, koka është plotësisht e fiksuar, okciputi nuk
mund më të palpohet, por vetëm mjekra; prej së brendshmi gjatë vizitës
gjinekologjike pjesa e pasme e murit të simfizë është e lirë vetëm në të tretën e
poshtme, ndërsa kaviteti i kockës sakrale mund të palpohet vetëm me gisht të
lakuar.
5. Koka me segmentin e madh në pelvik (pozita 0.). Pika udhëheqëse është në
rrafshin interspinal, koka me diametrin më të madh ka kaluar mirë nëpër hyrjen e
pelvikut, koka nga jashtë nuk mund më të palpohet; me ekzaminim vagjinal faqja e
prapme e simfizës është plotësisht e zënë, konkaviteti i kockës sakrale nuk
palpohet, por ende mund të palpohen spinat.
6. Koka është në fund të pelvikut (pozita +1). Pika udhëheqëse e ka kaluar rrafshin
interspinal, koka mbështetet në diafragmën e pelvikut, ndërsa gjatë shtërzimeve,
perineumi mufatet. Me ekzaminimin vagjinal tanimë spinat nuk mund më të
palpohen.
7. Koka është në dalje të pelvikut (pozita +2). Koka e fëmijës shihet nga jashtë edhe
kur shtatzëna në lindje nuk ka shtërzime.

Gjatë ekzaminimit vagjinal, gjatë përshkrimit të kokës apo komblikut, si pjesë prezantuese,
duhet të përshkruhet raporti i pjesëve të tyre karakteristike në raport me përmasat e pelvikut.
Te koka ato janë sutura sagittalis dhe fontanelat, ndërsa te kombliku crista sacralis dhe
diametri bituberal.
Sutura sagittalis përfundon në njërën anë me fontanelën e vogël, e në tjetrën anë me
fontanelën e madhe. Fontanela e vogël e pasme është në formë trekëndëshi, ndërsa fontanela e
madhe e cila ndodhet në pjesën e përparme të kokës së fëmijës është në formë katërkëndëshi.
Sutura sagittalis, sipas rregullit, palpohet, dhe atë te prezantimi me ballë ose me fytyrë. Duhet
të konstatohet se ku ndodhet sutura sagitalis në diametrin e pjerrët – obliqus të parë ose të
dytë ose në diametrin transfersus të komblikut si dhe në cilën pozitë ndodhet fontanela e
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vogël majtas, djathtas, para pas gjegjësisht majtas para, majtas pas, dhe djathtas para dhe
djathtas pas, në rastet kur sutura sagitalis përputhet ose është e vendosur në njërin nga
diametrat obliq të daljes së komblikut.
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4 Matja e pelvikut - komblikut
Matja e pelvikut apo menzurimi është pjesa e fundit e ekzaminimit fizikal të shtatzënës.
Matet me kompas pelvimeter sipas Baudeloque ose e njohur si pelvimetria.

Fig. 7: Pelvimetria

Matjet e jashtme të komblikut janë:


distantia interspinalis (distanca midis të dy spina iliaca anterior superior, që ka një
gjatësi 24-26 cm),



distantia intercristalis (distanca midis të dy crista iliaca, që ka një gjatësi 28 cm),



distantia intertrochanterica (distanca midis të trohantereve të kockave femorale, dhe
ka një gjatësi 32 cm),



conjugata externa Baudelocque, është distanca midis tehut të sipërm të simfizës dhe
procesus spinosus të unazës së 5-të lumbale, dhe ka një gjatësi 20 cm.

Fig. 8: Matjet e jashtme: a) distantia interspinalis, b) distantia intercristalis, c) distantia intertrochanterica, d conjugata
externa Baudelocque dhe Rombi i Michael-isit
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Matjet e brendshme të komblikut janë:


conjugata diagonalis fig. 9, matet gjatë vizitës obstetrike, duke prekur promontoriumin
- harkun sakrovertebral, dhe pastaj duke bërë matjen me një vizore. Pra, ky diametër
fillon nga simfiza dhe përfundon në promontorium. Te femrat me zhvillim normal, ky
diametër ka gjatësi rreth 12,5-13 cm.



conjugata vera obstetrica është matja më e rëndësishme e pelvikut, sepse është
diametri më i shkurtër i pjesës hyrëse të komblikut të vogël, si dhe diametri më i
shkurtër sagital i hapësirës së komblikut. Ky diametër midis promontoriumit dhe tehut
të poshtëm të simfizës, përcaktohet duke hequr, zbritur, nga conjugata diagonalis 1.5
cm (trashësinë e kockës së simfizës) dhe ky diametër ka gjatësi rreth 11-13 cm.

Fig. 9: Conjugata diagonalis – mënyra e matjes

Fig. 10:



Diameter transfersa, është diametri i cili bashkon dy pikat më të largëta të planit të
hyrjes së komblikut, dhe ka gjatësi 13 cm.



Diameter obliqus I dhe II kanë gjatësi 12 cm. Fillojnë nga nyejt sakroiliaka dhe
përfundojnë në linea pectinea të anës së majtë (i pari-I ose i djathti) dhe në linea
pectinea të anës së djathtë (i dyti-II ose i majti).

Pjesa e mesme e pelvikut-komblikut ka formë të rrumbullakët, dhe diametri transfersa dhe
përsëgjati, kanë një gjatësi 12 cm.
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Fig. 11:

Në planin e daljes ndodhën dy diametra:


Diameter recta fillon nga tehu i poshtëm i simfizës, deri në majën e ossi coccygis. Ka
gjatësi 9 cm, por gjatë aktit të lindjes os coccygis me rastin e ekspulsionit ç’vendoset
për rreth 2 cm, ashtu që ky diametër ka gjatësinë 11 cm (9 cm + 2 cm = 11 cm).



Diameter transfersa shtrihet në mes të dy tuber ossis ischii, dhe ka gjatësi 11 cm.

Fig. 12:
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Fig. 13:

Vlerat normale të këtyre matjeve flasin për ndërtim të rregullt dhe normal të rrugëve të
lindjes.
Në pjesën lumbosakrale mund të vihet në dukje rombi i Michael-isit (fig. 8), që është një
fushë në formë rombi, e cila përkufizohet nga katër gropëza. Gropëza e sipërme i përgjigjet
procesus spinosus të unazës së 5-të lumbale, gropëza e poshtme i përgjigjet fillimit të vijës
sagitale (crena ani), gropëzat laterale iu përgjigjen spina iliaca posterior superior. Nëse rombi
i Micheal-isit është i rregullt, atëherë edhe ndërtimi i komblikut është i rregullt. Nëse tehet e
sipërme të këtij rombi janë të shkurtra dhe të cekëta, atëherë është fjala është për pelvikun e
cekët dhe rakitik (pelvis plana rachitica). Nëse rombi i Micheal-isit është i ngushtë dhe i
përzgjatur, kemi një pelvik në përgjithësi të ngushtë (pelvis iusto minor). Nëse rombi i
Micheal-isit është asimetrik, atëherë fjala është për pelvikun e ngushtë dhe oblik (pelvis
obliqua). Çdo anormalitet i ndërtimit të komblikut ka për pasojë pengesa gjatë lindjes. Për
këtë arsye është e rëndësishme që fillimisht të diagnostikohën anormalitet e mundshme, në
mënyrë që në këto shtatzëna të programohet lindja me rrugë operative.
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