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ABSTRAKT

Hyrje: Lindjet podalike gjithmonë kanë qenë çështje aktuale në obstetrikë, për shkak të
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së lartë perinatale dhe pasojave afatgjate.
Qëllimi i punimit: Roli i mamisë në menaxhimin dhe parandalimin e ndërlikimeve te lindja
podalike, si dhe përcaktimi i prevalencës së lindjeve podalike si dhe përfundimet perinatale.
Metoda: Është një studim retrospektiv i kryqzuar sektorial (cross-sectional study), që u
zhvillua në Spitalin regjional "Isa Grezda" Gjakove, në 1112 paciente, pjesëmarrëse në studim. Në përpunimin e të dhënave u përdorën metoda statistikore deskriptive dhe analitike
Rezultatet: Nga gjithsej 1112 lindje të gjalla, 36 prej tyre ishin me prezantim podalik. Prevalenca e lindjeve podalike në këtë spital ishte 3.2% (36/1112x100). Prej gjithsej 36 lindjeve
podalike:30 (83.3%) kanë lindur me prerje Cezariane, ndërsa 6 (16.7%) kanë lindur rrugë
vaginale. Sipas paritetit 14 (38.8%) ishin primipare, ndërsa 22 (61.2%) ishin multipare.
Mosha mesatare e grave që kishin lindje podalike ishte 31.5 ±5 vjeç. Pesha mesatare e foshnjave tek gratë që realizuan lindje podalike vaginale ishte 2028±854 gram, ndërsa tek ato
me prerje Cezariane ishte 2800±580 gram. Mosha gestative e 36 grave që realizuan lindje
podalike ishte 35.4±4 javë gestative.
Përfundim: Erdhem në përfundim se prevalenca e lindjeve podalike në këtë spital ishte
3.2%. Lindja me prerje Cezariane te paraqitjet podalike është 5 herë më e lartë se lindja me
rrugë vaginale (83.3% kundër 16.7%). Kishte dallime signifikante në peshë e foshnjave në
mes atyre që linden me rrugë vaginale dhe atyre që linden me prerje Cazariane.
Fjalët kyqe: Lindja podalike; prevalence; përfundimet perinatale.
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ABSTRACT
Introduction: Podalic births have always been the actual issue in obstetrics, due to high perinatal morbidity and mortality and long-term consequences.
Aims: The role of midwifery in the management and prevention of podalicy complications
as well as to determine the prevalence of podalic births and perinatal outcomes.
Method: It is a retrospective cross-sectional study, conducted at the Regional Hospital "Isa
Grezda" in Gjakova, in 1112 patients, participating in the study. Descriptive and analytical
statistical methods were used in data processing.
Results: Out of a total of 1112 live births, 36 of them were podalic presentation. The prevalence of podalic births in this hospital was 3.2% (36 / 1112x100). Of the total 36 podalic
births: 30 (83.3%) were born with Caesarean section, while 6 (16.7%) were born vaginal delivery. According to parity 14 (38.8%) were primipara, while 22 (61.2%) were multipara. The
average age of women who had podalic was 31.5 ± 5 years. The average weight of infants
born to fetal vaginal births was 2028 ± 854 grams, while for those with cesarean section 2800
± 580 grams. The gestational age of 36 women who made podalic births was 35.4 ± 4 gestational weeks. Conclusion: We conclude that the prevalence of podalic births in this hospital
was 3.2%.Birth with Caesarean section to podalic presentation was 5 times higher in comparison with vaginal delivery (83.3% vs 16.7%). There was a difference in the weight of babies
between those born with vaginal delivery and those born with Caesarean delivery.
Keywords: podalic births; prevalence; perinatal outcomes.
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1. HYRJE
1.1 Përkufizimi
Me prezantim podalik nënkuptojmë atëherë kur podiumet apo këmbët e fetusit gjenden në
hyrje të kanalit të lindjes, kjo paraqitje quhet prezantim podalikë. Lindjet podalike gjithmonë
kanë qenë çështje aktuale në obstetrikë, për shkak të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së
lartë perinatale dhe pasojave afatgjate.

1.2 Incidenca
Incidenca e prezantimit podalik lidhet me moshën e shtatzënisë (shif tabelën nr 1. më poshtë).
Megjithatë, frekuenca e përgjithshme e prezantimeve podalike në mbarë botën sillet rreth 34% në të gjitha lindjet 1, 2

Tabela nr.1. Përqindja e prezantimeve podalike në bazë të moshës gestative
Mosha e shtatzënisë në javë
21-24 javë
25-28 javë
29-32 javë
33-36 javë
37-40 javë

1

Përqindja e prezantimeve podalike
33 %
28 %
14 %
9 %
3 deri 4 %

Tunde-Byass MO, Hannah ME. Breech vaginal delivery at or near term. Semin Perinatol. 2003 Feb. 27(1):34-45.

2

Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for
breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial Collaborative Group. Lancet. 2000 Oct 21. 356(9239):137583.
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1.3 Llojet e prezantimeve podalike
Ekzistojnë 3 llojet e paraqitjes podalike:


Prezantim pelvik i plotë (10% të rastëve): Kofshët dhe gjunjët e fetusit janë të
flektuara. Në hyrje të pelvikut prezantojnë; gluteuset, këmbët dhe organet gjenitale.
Ky prezantim është më i volitshëm për lindje me rrugë vaginale.



Prezantimi Natik apo Frank Breech (65% të rastëve): Kofshët e fetusit janë të
flektuara mbi abdomen, ndërsa gjunjët janë në extension (të shtrira). Në hyrje të pelvikut prezantojnë vetëm gluteuset dhe organet gjenitale, ndërsa këmbët janë të shtrira
mbi gjoks. Poashtu, edhe ky prezantim është i volitshëm për lindje me rrugë vaginale.



Prezantimi jo e plotë (25% të rastëve): Prezantim me këmbë ose gjunjë të fetusit. Në
planin e hyrjës paraqiten këmbët ose gjunjët e fetusit. Ky lloj prezantimi nuk është i
volitshëm për lindje me rrugë vaginale. (Figura nr. 1)
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Figura 1 Llojet e prezantimeve podalike

Ekzistojnë disa variante të prezantimeve jo e plotë;


Paraqitje me njëren këmbë;



Paraqitje me të dy këmbët;



Paraqitje me njërin gju;



Paraqitje me të dy gjunjët;



Paraqitjet e përbëra (të përzirë).

1.4 Etiologjia
Faktorët që favorizojnë paraqitjen podalike në përgjithësi ndahen në tri grupe;


Shkaqet fetale,



Shkaqet maternale,



Shkaqet placentare.

1.4.1 Në shkaqet fetale bënë pjesë:


Lindja parakohe - Zakonisht para lindjes 96 % të fetuseve kthehet spontanisht në një
paraqitje cefalike (versioni spontan fiziologjik). Por në çoftë se lindja ndodh papritur
(p.sh. pas traumas, pëlcitja e parakohshme e membranave amniotike, infeksioni që e
nxit lindjen e parakohshme etj.), fetusi mund të mos ketë ndryshuar akoma pozitën.3



Anomalit kongjenetale fetale, sidomos anomalit e sistemit nervorë qendrorë si hydrocefalusi (koka e madhe nuk e lejon rrotullimin), spina bifida etj



Shtatzënitë e shumëfishta ose multifetale (si rezultat i hapsirës së kufizuar në mitër fetuset marrin pozitën e detyruar)



Polihydramnioni ( për shkak hapsirës së madhe në dispozicion fetusi e ndryshon
shpesh pozitën nga lëvizjet të shumta )



Olygohidramnioni ( për shkak hapsirës së vogël në dispozicion fetusi mbetet në pozitë
të njejtë, nuk mund ta realizojë versionin fiziologjikë) 4

3

Bergenhenegouwen LA, Meertens LJ, Schaaf J, Nijhuis JG, Mol BW, Kok M, et al. Vaginal delivery versus caesarean section in preterm
breech delivery: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Oct 16.
4
Roecker CB. Breech repositioning unresponsive to Webster technique: coexistence of oligohydramnios. J Chiropr Med. 2013 Jun.
12(2):74-8.
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1.4.2 Në shkaqet maternale bënë pjesë:


Viciatura pelvike ( e lindura apo e fituara)



Kontrakturat e pelvikut (pas lëndimeve traumatike të pelvikut)



Tumoret e pelvikut



Anomalit mulleriane (uterus subseptus, septalis, unicornus, bicornus, uterus T)



Tumorët previa të uterusit (miomat cervikale, submukozale etj.)



Multipariteti



Ideopatik

1.4.3 Në shkaqet placentare bënë pjesë:


Placenta previa ( pengon rrotullimin)



Kordoni umbilikal i shkurtë ( nuk e lejon versionin fiziologjik të fetusit)



Placenta e inseruar në cornus uteri (brinjë të mitrës)

1.5 Patofiziologjia
Podiumet dhe këmbët e fetusit nuk sigurojnë një pykë efektive për zgjerimin e qafës së mitrës. Si pasoj e saj, mund të vie deri te kompresioni i kordoni umbilikal duke shkaktuar
asfiksion intrapartal, apo edhe prolapsi i tij që përbënë një emergjencë obstetrike (përfundimi
lindjes me prerje cezareane emergjente). Po ashtu mund të ndodh bllokimi i kokës gjatë fazës
së expulsionit për shkak të spazmës së qafës së mitrës, duke u shtrënguar fortë rreth qafës, ajo
shkakton ndërprejën e qarkullimit të gjakut në kordonin umbilikal, dhe nëse kjo gjendje zgjatë më tepër se 8 minuta mund vie deri te vdekja intrapartale e fetusit.
13

1.6 Mortaliteti dhe Morbiditeti
Shumë ndërlikime janë të lidhura me një lindje me prezantim podalikë të tilla si:


Lëndimet traumatike gjatë lindjes



Strangulacioni i kordonit umbilikal rreth këmbëve të fetusit



Kompresioni i kordonit umbilikal



Prolapsi ose rënja e kordonit umbilikal



Asfiksioni

Incidenca e prolapsit të kordonit umbilikal tek prezantimi podalik varet nga lloj i prezantimit
(shih tabelën nr. 2 më poshtë)

Tabela 2 Incidenca e prolapsit të kordonit umbilikal tek prezantimi podalik
Lloji i prezantimit podalik
Me këmbë
Komplet
Natik (Frank breech)

Incidenca e prolapsit të kodonit umbilikal
17 %
5 %
0.5 %

1.7 Diagnoza
Përcaktimi i paraqitjes podalike bëhet në bazë të:
1. Ekzaminimit fizik
2. Ekzaminimit pelvik
3. Ekzaminimit ekografik5

1.7.1 Ekzaminimi fizik: me palpacion, respektivisht me kapjet e Leopoldit mund të kofirmohet paraqitja podalike, edhe pse gabimet diagnostike janë të mundura. (shif figurën nr.
2)

5

Orion Gliozheni & Astrit Bimbashi. Obstetrika. Expovision: Tiranë; 2010
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Figura 2 Manovrat e LEOPOLDIT, ne diagnostikimin e paraqitjes podalike

1.7.2 Ekzaminimit vaginal: Gjatë ekzaminimit vaginal te prezantimet cefalike prekët koka e
rrumbullakët, e lëmuar, e fortë dhe që balloton, nëse membranat janë të pa pëlcirura dhe koka
ende nuk është angazhuar, ndërsa nëse membranat amniotike janë të pëlcitura është i lehtë
përcaktimi kokës, përveç karakteristikave të më sipërm të kokës, prekën edhe fontanellat dhe
suturat. Te prezantimi me podium, prekët një pjesë jo e rrumbullakët, e gjërë, e butë, jo e
rregullt. Mund të prekën edhe organet gjenitale dhe anusi. ( shif Figurën 3)
14

Figura 3. Ekzaminimi pelvik dhe karakteristikat te prezantimi podalik

1.7.3 Ekzaminimit ekografik; Sot diagnoza e paraqitjës podalike realizohet gjithmonë
nëpërmjet ekzaminimit ekografik. Përmes ekzaminimit ekografik përveç paraqitjes, doku15

mentohen edhe pozicioni fetal, numri fetuseve, vendosja e placentës, vëllimi i lëngut amniotikë, anomalit fetale etj.

Figure 4 Ekzaminimi ultrasonografik – Prezantimi pelvik

16

1.8 Diagnoza diferenciale
Në diagnozë diferenciale me paraqitjet podalike hynë:


Prezantimi me fytyrë



Prezantimi me ballë

1.9 Menaxhimi i lindjes podalike

1.9.1 Menaxhimi antenatal (para lindjes)

Pas diagnostikimit të paraqitjes podalike duhet që;


Vizitat antenatale të bëhen në interval më të shpeshta në mënyrë që të konfirmohet
mos ka ndodhur rrotullimi spontan nga paraqitja podalike në atë cefalike.



Në qoftë se paraqitja podalike është e pranishme edhe pas javës së 36 të shtatzënisë,
mund të merrët në konsiderat version i jashtëm.



Realizohet pelvimetria klinike, duke i vlerësuar rrugët e lindjes për të përjshtuar gratë
me viciatur pelvike. Sepse lindja me një pelvik të pa përshtatshëm shoqërohet me
shkallë të lartë të morbiditetit dhe mortalitetit fetal dhe amtarë.

1.10 Versioni (rrotullimi)
Versioni është një procedur obstetrikale që përdorët për të këthyr pjesën paraqitëse fetale nga
podaliku në paraqitje cefalike (version cefalik), ose nga paraqitja cefalike në paraqitje podalike (version podalik). Për shkak se versionin cefalik kryhet duke manipuluar apo rrotulluar
fetusin nga jashtë nëpërmjet murit abdominal, manovra quhet version cefalik i jashtëm.
Ndërsa version podalik kryhet me rrotullim të fetusit nga mbrenda ndaj quhet version podalik
i brendshëm. Ky i fundit përdorët rrallë.
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1.10.1 Versioni cefalik i jashtëm
Përdoret në rrotullimin e podalikëve unikë ose për lindjen e binjakut e dytë. Aplikohet pas
javës së 36 të shtatzënisë. Përqindja e suksesit të kësaj procedure sillet në mes 35-80%, me
një mesatare 60%. 6

6

Hofmeyr GJ, Kulier R. External cephalic version for breech presentation at term. The Cochrane Library. 1996.
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Figura 5 Versioni cefalik i jashtëm
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1.10.2 Indikacionet dhe kushtet për aplikimin e versionit cefalik të jashtëm janë:


Te gratë me paraqitje podalike unike,



Mosha e shtatzënisë të jetë mbi 36 javë gjestative,



Shtatzëni multiple me vendosje transversal ose oblike,



Përdorimi i CTG dhe ekografisë në kohë reale është e domosdoshme gjatë procedures,



Përdorimi i tokolitikëve gjatë procedurës është e diskutueshme,



Mund të përdorët gjatë procedurës anestezi regjionale ose epidurale.
1.10.3 Kundërindikacionet për versionon cefalik të jashtëm janë:



Placenta previa;



Olygohidramnioni;



Anomalit kongjenetale uterine;



Strangulimi i kordonit umbilikal rreth kokës apo trupit;



Shtatzënit multiple;



PPROM;



Intervenimet kirurgjike të mëparshme në uterus (miomektomia etj.);



Anomalit kongjenetale të fetusit të konfirmuara;



IUGR.
1.10.4 Komplikacionet gjatë realizimit të versionit cefalik të jashtëm janë:



Abrupcioni placentës;



Ruptura e uterusit;



Ruptura e membranave amniotike;



Lindje e parakohshme;



Asfiksion fetal;



Prolaps i kordonit umbilikal pas PROM;



Hemorragji fetomaternale;



Embolia nga likidi amniotik;



Vdekje in utero e fetusit;
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Komplikacionet paraqiten në 1 deri 2% të rastëve që realizojnë version cefal të jashtëm

7

Versioni cefalik i jashtëm gjithmonë duhet të kryhet në institucione ku ekziston mundësia për
të realizuar një lindje me prerje cezariane urgjente.

1.10.5 Versioni podalik i brendshëm

Për shkak të morbiditetit dhe mortalitetit shumë të lartë fetalë dhe amëtarë version podalik i
brendshëm rrallë aplikohet. Kryhet vetem si një procedur jetëshpëtuese ose të lindja e binjakut të dytë jo-cefalik.

7

Grootscholten K, Kok M, Oei SG, Mol BW, van der Post JA. External Cephalic Version–related risks: a meta-analysis. Obstetrics & Gynecology. 2008 Nov 1;112(5):1143-51.
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Figura 6. Versioni podalik i brendshëm
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1.10.6 Indikacionet për versionin podalik të brendshëm


Aplikohet si e vetmja mundësi (një shans mbijetese) për lindje të shpejtë të binjakut të
dytë me paraqitje jo cefalike, kur ekzistojnë kushtet jetëkërcënuese si hemorragji uterine, asfiksi fetale e rënd, prolaps i kordonit umbilikal dhe që kërkohet intervenim
shumë i shpejtë.

1.10.7 Kundërindikacionet për versionin podalik të brendshëm janë:


PROM



Olygohydramnion



Hiperkinezia uterine



Dilatimi i qafës së mitrës jo i avansuar

1.10.8 Komplikacionet nga version podalik të brendshëm janë:


Ruptura e uterusit



Hemorragjia uterine



Asfiksi fetale



Traumat e kanalit të lindjes



Traumat fetale si;



Fraktura e kockave të gjata



Luksacionet



Ruptura e mëlqisë së fetusit



Hemorragji intrakraniale



Deficite neurologjike etj.



Vdekshmëria perinatale sillet rreth 5 deri 27% 8

8

Little WA, Friedman EA. THE TWIN DELIVERY-FACTORS INFLUENCING SECOND TWIN MORTALITY. Obstetrical & gynecological survey. 1958 Oct 1;13(5):611-23.
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Versioni podalik i brendshëm po aplikohet gjithmonë e më rrallë për shkak të morbiditetin
dhe mortalitetit të lartë fetal dhe maternal.

1.11 Menaxhimi gjatë lindjes
Për shkak të rrezikut të lartë për komprimim apo prolaps të kordonit umbilikal, gratë
shtatzëna me paraqitje podalike duhet:


Të hospitalizohen me fillimin e aktiviteti të lindjes ose pas plasjës spontane të membranave amniotike.



Me ekzaminim ekografik të konfirmohet tipi i paraqitjes podalike dhe shkalla e
fleksionit të kokës fetale



Të përjshtohen anomalit kongjenetale fetale incompatibile me jetën (psh. anencefalia).
Kontribon në përcaktimin e modusit të lindjes.



Merrët një anamnezë e hollësishme dhe një ekzaminim fizik detal për të vlerësuar
gjendjen e nënës dhe mirëqenjën fetale.



Monitorimi fetal kardiotokografik është i domosdoshëm, për të diagnostikuar herët
vuajtjet fetale intrapartale dhe për të përcaktuar modusin dhe menaxhimin e lindjes.



Indukimi apo stimulimi i lindjes me oxytocin në lindjen me prezantim podalik është
mjaft i diskutueshëm. Megjithatë, oxytocina duhet të përdoret vetëm në çoftë se kemi
çrregullime të kontrakcioneve.



Mbi bazën e këtyre të dhënave (të më sipërm), përcaktohet edhe metoda më e
përshtatshme e lindjes te prezantimet podalike, gjithnjë në mbrojtje të nënës dhe të fetusit.

Para vitit 1975, të gjitha shtatzënat me paraqitje podalike unike kanë lindur me rrugë vaginale. Lindja me prerje cezariane rezervohej për indikacione specifike fetale dhe amëtare ( si
CTG-patologjike, prolapsi i kordonit umbilikal, placenta previa, abrupcioni i placentes,
dështimi procesit të lindjes etj.).
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1.11.1 Kriteret për lindje me rrugë vaginale te paraqitjet podalike janë:


Prezantim podalik i plotë



Mosha gjestative më e madhe se 34 javë



Koka fetale e flektuar



Pelvimetria kompatibile për lindje me rrugë vaginale ( nuk ka disproporcion cefalopelvin)



Nuk ka indikacione amëtare dhe fetale për lindje me prerje cezariane



Fetusi i pa aftë për të mbijetuar ( mosha gestative më e vogël se 25 javë dhe peshë më
të vogël se 700 gram)



Anomalit kongjenetale fetale inkompatibile me jetën

Shumë gra me paraqitje podalike mund të lindin me rrugë vaginale pa rrezik domethënës për
dëmtime apo vdekje intrapartale. Edhe pse, te të posalindurit me paraqitje podalike, që kanë
lindur me rrugë vaginale, kanë vdekshmëri 5 herë më të lartë në raport me të posalindurit me
paraqitjen normale me kokë.

Sot shumica vendeve rekomandojnë si rrugë më të zakonshme të lindjes te paraqitjet podalike, operacionin cezarian, pasi ka shkallë të ultë të mortalitetit dhe morbiditetit perinatal.
Dhe incidenca e lindjeve me operacion cezarian për bebat me prezantim podalik ka arritur
deri 95%. Prova më e madhe e rastësishme deri më tani është "The Term Breech Trial" rezultatet e të cilit u botuan në tetor 2000, që treguan përmirësim e rezultateve perinatale për
lindje selektive me prerje cezariane për foshnjat me prezantim podalik, edhe pse më vonë
këto të dhëna fillestar janë vënë në dyshim.

1.11.2 Indikacionet për lindje me prerje cezariane te prezantimet podalike janë:
1. Primiparet me prezantim podalik
2. Prezantim me këmbë
3. Shtatzëni gemellare, binjaku i parë me prezantim podalik
4. Lindje e mëparshme me prerje cezariane për prezantim podalik
5. Lindje e parakohshme me prezantim podalik (paraqet rritje të rrezikut për hemorragji intracerebrale, nëse lind me lindje vaginale)
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6. Kur koka e fetusit është në hiperextension ekstrem (lindja vaginale mund të rezultojë me lëndime të shtyllës korrizore të qafës.

1.12 Lindja me paraqitje podalike
Pozicioni fetal te paraqitjet podalike përcaktohet duke përdorur sakrumin si pikë udhëheqëse
fetale në pelvikun amëtar. Ekzistojne 8 pozicione të mundshme (Shif figuren);


Sacroanterior



Sacroposterior



Sacrotransversal i majtë



Sacrotransversal i djathtë



Sacroanterior i majtë



Sacroposterior i majtë



Sacroanterior i djathtë



Sacroposterior i djathtë
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Figura 7. Pozicionet fetale te prezantimet podalike

1.13 Lindja vaginale podalike
Ekzistojnë tri metoda të përgjithshme të lindjes së podalikut me rrugë vaginale:
1.13.1 Lindje vaginale spontane e podalikut; Foshnja lind krejtësisht spontanisht pa asnjë
tërheqje ose manipulim tjetër përveç mbështetjes së foshnjës.
1.13.2 Lindje e asistuar e podalikut; Foshnja lind spontanisht deri te kërthiza, por pjesa e
mbetur e trupi extrahohet apo lind me tërheqje të obstetrit duke përdorur për asistim manovra
të caktuara për lindje podalike.
1.13.3 Extracioni i plotë i podalikut; E gjithë trupi i foshnjës nxirret nga obstetrik me
ndihmën manuale. Kjo metodë është bërë vetëm në rastet e distresit fetal. E takojmë shpesh te
27

lindja e binjakut të dytë. Sot rrallë përdoret, është zavëndësuar krejtësisht nga lindja cezariane.

1.14 Mekanizmi i lindjes vaginale spontane
Lindja realizohet pa asnjë ndihmë apo manover obstetrikale. Fetusi nëpër kanalin e lindjes i
realizon disa lëvizje:



Angazhimi - fetusi me diametrin bitrokanterik (10cm), angazhohen në hyrje të pelvikut (ngushticën e sipërme) përgjatë diametrit oblik ose transversal



Zbritja – vazhdon me zbritjen e podiumeve në diametrin oblik, kur arrijnë muskulin
levatoriani të dyshemes së pelvikut fillon rrotullimi brendshëm



Rrotullimi brendshëm – padiumet nga diametrik oblik që ishin të angazhuar bëjnë
një rrotullim prej 45˚, dhe kalon në diametrin e drejt apo anterio-posterior, me që rastë
kofsha e përparme vendoset nën simfizën pubike dhe shërben si pikë mbështetëse.
Podiumet paraqiten në planin e daljes së pelvikut dhe tentojnë të rrotullohen nga sacrum transversal në sacrumin anterior.



Lirimi – lirimi podiumeve ndodh kur diametri bitrokanterik fetal kalon nën simfizën
pubike. Nën veprimin e kontrakcioneve realizohet një fleksion lateral i trupit fetale në
anën e majtë, me që rastë lejon kofshën posterior të rrëshqasë jashtë vulvës dhe të dal
nga kanali lindjes. Ky mekanizëm ndiqet nga një fleksion lateral i anës së kundërt që
mundëson lirimin e kofshës anterior, pra lindin të dy podiumet.



Rrotullimi jashtëm-pas lindjes së podiumeve shpatullat angazhohen zakonisht me
diameter transversal në hyrje të pelvikut. Kjo lëvizje shkakton rrotacionin e jashtëm të
podiumeve tashmë të lindura.

Shpatullat angazhohen, zbritin, bëjnë rrotullimin e jashtëm dhe lirohen njejtë si podiumet.
Pas lindjes së shpatullave në hyrje të pelvikut angazhohet koka në diametrin oblik ose
transversal. Në kavitetin e pelvikut bëhet rrotullimi kokës në pozicionin anterio-occipital.
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Pastaj ociputi rrëshqet nën simfizën pubike dhe pjesët të tjera të kokës dalin me
mekanizmin e flexionit: fillimisht mjekra, pastaj goja, hunda dhe balli.

Figura 8 Mekanizmi i lindjes podalike.
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1.15 Lindja e asistuar e podalikut

Lindja podalike e asistuar realizohet kur obstetri vlerëson që lindja spontane vaginale nuk
mund të ndodh ose kur indikohet përshpejtimi i lindjes për indikacione fetale ose amëtare.
Në këto rrethana obstetri asiston në lindjen e këmbëve, shpatullave, krahëve dhe kokës.
Për lindjen e këtyre strukturave trupore obstetri përdorë manovra të ndryshme si:



Manovra Kristellar



Manovra e Pinnard’s



Manovra e Prague’s



Inciozioni Dührssen



Manovra Bracht



Manovra Mauriceau-Smellie-Veit



Forcepsi Piper

Kur kryhet lindja spontane e podiumeve, pasi umbilikusi shfaqet në perineumin amëtar, obstetri vendos gishtin e mesëm tek njëra kofshë pastaj tjetrën duke bërë presion lateralisht derisa pelvisi fetal rrotullohet për ta sjell boshtin korrizorë nga përpara. Kështu kofsha rrotullohet
nga jashtë në artikulacionin koksofemoral dhe çon në fleksionin e gjurit dhe lindjen e njëres
këmbë pastaj të këmbës tjetër. Trupi i lindur i fetusit vendoset mbi dorë ose mbështillet me
një peshqir për ta mbajtur. Kur të dy shpatullat janë të dukshme, trupi rrotullohet në krah të
kundërt të lëvizjes së akrepave të orës. Obstetri lokalizon humerusin e djathtë dhe bën një
lëvizje lateralisht të krahut përmes krahrorit dhe e nxerr jashtë perneumit. Në mënyrë të ngjajshme trupi rrotullohet në drejtim të akrepave të orës, për të liruar krahun e majtë. Për lindjen
e kokës më shpesh përdoren dy manovra: Manovra Bracht, Manovra Mauriceau-SmellieVeit.
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1.15.1 Manovra Bracht
Sipas Bracht_it koka lirohet spontanisht duke e ngritur trupin e lindur të fetusit lartë mbi abdomen dhe njëherit duke për një presion fundik (Kristellar), për ta mbajtur fleksionin e
kokës së fetusit. Gjatë nxerrjes së pjesshme të podalikut shpatulla e përparme mund të këtë
vështirësi në dalje, kur ajo ështe e vendosur pas simfizës pubike. Në këtë moment, trupi ngrihet lartë drejt simfizës pubike dhe obstetri fut njëren dorë përgjatë zgavrës pelvike amëtare
dhe identifikon humerusin e pasëm të fetusit, ku me një tërheqje delikate të humerusit poshtë,
krahu i pasëm lirohet lehtësisht duke lejuar lindjen e shpatullës dhe të krahut të përparëm. 9

Figura 9 Manovra sipas Bracht_it

9

ġEYĠSOĞLU H, YALÇINKAYA T, EREL CT, ARVAS M. Makat geliĢlerinde doğum Ģeklinin neonatal mortalite üzerine etkisi.
Perinatoloji Dergisi. 1993;1:219-23.
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1.15.2 Manovra Mauriceau-Smellie-Veit
Në këtë manover gishti i mesit dhe tregues i dorës së obstetrit futet në gojë, ndërsa trupi vendoset mbi parakrah. Dy gishtat e dorës tjetër vendosen në formë sfurku në qafën e bebës dhe
aplikohet një tërheqje delikate për poshtë. Në të njejtën kohë trupi ngrihet drejt simfizës pubike duke lejuar lindjen e gojës, hundës, vetullave dhe ballit mbi perineum. Nëse dështon
manovra Mauriceau-Smellie-Veit për ta lindur kokën atëherë aplikohet Forcepsi Piper.
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Figura 10 Manovra Mauriceau-Smellie-Veit
1.15.3 Forcepsi Piper

Forcepsi Piper aplikohet kur dështon manovra Mauriceau-Smellie-Veit për ta lindur
kokën. Kjo procedur përdoret kur cerviksi është plotësisht i dilatuar dhe kur koka është në
dalje të pelvisit. Forcepsi Piper është metoda më e mirë për ta lindur kokën sepse:


Është një lindje e kontrolluar, dhe shmangët dekompresioni i papritur i kokës



Shmangët tërheqja e padrejtë e qafë, kështu që rreziku i dëmtimit të pleksusit brachial është më i vogël.
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Figura 11 Forcepsi Piper dhe mënyra e aplikimit
1.15.4 Manovra e Prague’s

Përdoret tek podaliket dorsoposterior. Kur pas lindjes së trupit, shpina e fetusit mbetët në
pozicion posterior dhe rrotullimi nuk është i mundur, ekstrakcioni kokës në një pozicion
oksipital-posterior realizohet me manovren e Pragës. Një dorë e obstetrit mban shpatullat nga
poshtë, ndërsa me tjetrën ngre trupin lartë drejt abdomenit të nënës. Kjo manover flekton
kokën brenda kanalit të lindjes dhe çon në lirimin oksiputit mbi perineum
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Figura 12 Manovra e Prague’s
1.15.5 Inciozioni Dührssen

Bëhet prerja qafën e mitrës në pozicionet e orës 10, 2 dhe 6. Përdoret te lindjet podalike
premature, ku koka e fetusit është shumë më e madhe në krahasim me trupin, dhe për pasoj
koka mund bllokohet (ngecë) gjatë lindjes në nivelin e qafës së mitrës jo-poltësisht të dilatuar. Në këto rrethana lindja e shpejtë është e detyruar, sepse asfiksia fetale mund të çoj në
vdekje fetale intrapartale ose ndërlikime neurologjike të rënda dhe ireverzibile. Në këtë situ35

atë për lindjen e kokës merret në konsiderat prerja e Dührssen për ta mbrojtur jetën e fetusit.
Kjo prerje liron kokën e fetusit, por mund të këtë pasoja amëtare për shkak të hemarragjisë së
rënd. Kjo procedur aplikohet vetëm në raste urgjente kur drejtpërdrejt rrezikohet jeta e fetusit.

Figura 13 Inciozioni Dührssen
1.15.6 Manovra e Pinnard’s (Pinardit)
Bëhet kapja dhe lirimi i gjymtyrëve të poshtme (vënia e gishtave në fossa poplitea, përkul
gjurin dhe kap këmbën)
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Figura 14 Manovra e Pinnard’s

1.16 Komplikimet gjatë lindjes podalike
Faktorët që ndikojnë në komplikimet gjatë lindjes podalike janë:


Cerviksi jo plotësisht i dilatuar



Bllokimi i krahëve rreth qafës (unilaterale dhe bilateral)
37



Hiperextensioni kokës (apo deflexioni kokës)

Komplikimet më të shpeshta janë:


Asfiksia fetale – Ndodh për shkak të prolapsit të kordonit umbilikal dhe shtypjës së
kordonit umbilikal. Më shpesh paraqitet te prezantimi pelvike jo i plotë (sidomos te
prezantimet me këmbë).



Dëmtimet traumatike gjatë lindjes podalike – përfshijnë:
1. Rupturen në tentorium cerebella
2. Cephalohematoma
3. Disrupturen e shtyllës korrizore
4. Hemorragji intrakraniale
5. Paraliza brachiale
6. Fraktura e kockave të gjata (femurit, klavikules etj.)
7. Tortikolis traumatika
8. Rupturë e mëlqisë
9. Vdekje intrapartale



Dëmtimet traumatike të kanalit të lindjes – përfshijnë:
1. Laceracionet e cerviksit
2. Hematoma vaginale
3. Laceracionet e clitorisit
4. Laceracionet e periuneumit (shkalla I deri IV)17

1.17 Roli i mamisë në menaxhimin dhe parandalimin e ndërlikimeve te
lindja podalike
Kujdesi i vazhdueshëm gjatë procesit të lindjës përfshinë:
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1.17.1


Monitorimi dhe menaxhimi i fazës së parë të lindjes (apo faza e dilatimit)
Pranimi pacientës në sallën e lindjes (regjistrimi: emri, mbiemri, viti lindjes, vendbanimi dhe ora)



Monitorimi i mirëqenies së nënës (matja e tensionit arterial, pulsit, frymëmarrjes dhe
temperatures dhe marrja e mostrave të gjakut për analiza rutine laboratorike)



Identifikimi i shqetësimit të nënës dhe marrja e masave të duhura (si ndihma adekuate
për dhimbje dhe hidratim, si dhe këshilla për pozicionet e përshtatshme, lëvizjet, dhe
frymëmarrjet etj.)



Monitorimi i fillimit dhe progresit të lindjes me partograf (përcjellja e dilatimit dhe
shkrirjës së qafës së mitrës, zbritjës së pjesës prezantuese, ruajtja e cipave amniale. Te
prezantimi podalik ka shumë rëndësi evitimi i plasjes së parakoshme të membranave
amniotike etj.)



Monitorimi i vazhdushëm mirëqenies së fetusit gjatë fazës së parë të lindjes (ndëgjimi
RZF çdo 15 minuta dhe CTG çdo 2 orë, ose nëse është e nevojshme CTG e vazhdushme)



Identifikimi i shqetësimit të fetusit dhe marrja e masave të duhura. (në rastë të CTG
patologjike dhënja e alarmit)

1.17.2

Monitorimi dhe menaxhimi i fazës së dytë të lindjes apo expulsionit



Pozicionimi pacientës në tavolinën e lindjes



Pas çdo kontrakcioni dëgjohen RZF dhe regjistrohen



Monitorimi i vazhdushëm mirëqenies së nënës dhe fetusit gjatë lindjes, si dhe identifikimi i shqetësimit të nënës dhe fetusit dhe marrja e masave të duhura.



Sigurohet vija venoze



Pregaditja e dokumentacionit



Thirret ekipa e obstetrëve si dhe neonatologeve



Kateterizohet vezika urinare dhe lirohet urina



Ordinohet analgjezi pudentale në vendin ku do të bëhet epiziotemia



Nëse pelviku bënë shtypje mbi vulve, bëhet epiziotemia një apo e dy anëshme



Pas lindjes së foshnjës i bëhet pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes



Kllampohet dhe prehet kordoni umbilikal



Mbështjellet foshnja me kompresa të ngrohta
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1.17.3

Menaxhimi aktiv i fazës së tretë të lindjes apo fazës placentare



Pas lindjes ordinohet 10 UI oxytocin intramuskular



Bëhet shtypja suprapubike me qëllim të provës për shkolitje të placentës



Bëhet traksioni i kontrolluar i kordonit umbilikal me presion fundik në të njejtën
kohë.



Pritet periudha e shkolitjes spontane të placentës rreth 30 minuta



Nëse ka hemorragji ordinohet lëngje dhe uterotonik



Nëse edhe pas 30 minutash nuk shkolitet placenta, bëhet liza manuale e saj.



Ordinohen uterotonik dhe antibiotikë



Nëse nuk ka gjakderdhja sanohet epiziotemi dhe laceracionet të mundshme të kanalit
të butë të lindjes.

1.17.4

Monitorimi dhe menaxhimi i fazës katër të lindjes apo post-placentare



Përcillet nëna për parametrat vital (tension arterial, puls, temperaturë, frymëmarrje)



Menaxhohet dhimbja dhe hidratohet



Vlerësohet për gjakderdhje të mundshme



Vlerësohet plaga e epiziotemis



Në rastë gjakderdhje merrët mostëra e gjakut për analiza rutine laboratorike dhe grup
gjakut



Sigurohet gjak dhe plazmë, në rastë nevoje ordinohet transfuzioni.

2. QËLLIMI I PUNIMIT


Roli i mamisë në menaxhimin dhe parandalimin e ndërlikimeve te lindja podalike.



Përcaktimi i prevalencës së lindjeve podalike si dhe përfundimet perinatale.
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3. MATERIALI DHE METODAT
Është një studim retrospektiv i tipit transversal (cross-sectional study), që u zhvillua në
Spitalin regjional "Isa Grezda" Gjakove, në 1112 paciente, pjesëmarrëse në studim. U zgjedh
ky tip i studimit, me qëllim të përcaktimit të prevalencës dhe përfundimeve perinatale te
lindjet podalike. Te dhenat u grubulluan ne menyre retrospektive nga protokolet e lindjes gjatë periudhës gushtë - nentor 2017. Në përpunimin e të dhënave u përdorën metoda statistikore
deskriptive dhe analitike.
U analizuan faktorët maternal dhe obstetrikal të tilla si; mosha e nënës, mosha gestative,
pariteti, mënyra e lindjes si dhe faktorët neonatal si pesha e fetuseve dhe Apgar score. Si dhe
u përcaktuar prevalenca e lindjeve podalike dhe shkaqet që favorizojnë paraqitjet podalike.
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4. REZULTATET
Nga gjithsej 1112 lindje të gjalla, pjesëmarrëse në këtë studim, 36 prej tyre ishin me prezantim podalik. Prevalenca e lindjeve podalike në këtë spital ishte 3.2% (36/1112x100). Prej
gjithsej 36 lindjeve podalike:30 (83.3%) kanë lindur me prerje Cezariane, ndërsa 6 (16.7%)
kanë lindur rrugë vaginale (Figura 15.).
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50.00%
Lindjet me SC
40.00%

Lindjet podalike vaginale

30.00%

16.70%
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0.00%
Lindjet me SC

Lindjet podalike vaginale

Figura 15 Modusi i lindjes te paraqitjet podalike

Mosha mesatare e grave që kishin lindje podalike ishte 31.5 ±5 (me një interval moshe nga
18 vjeç deri në 41 vjeç).
Sipas paritetit 14 (38.8%) ishin primipare, ndërsa 22 (61.2%) ishin multipare (Figura 16).
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Figura 16 Përqindja sipas paritetit te grate me paraqitje podalike.

Pesha mesatare e foshnjave tek grat që realizuan lindje podalike vaginale ishte 2028±854
gram, ndërsa tek ato me prerje Cezariane ishte 2800±580 gram. Mosha gestative e 36 grave
që realizuan lindje podalike ishte 35.4±4 javë gestative.
Shkaqet më të shpeshta që konsiderohen si faktorë që favorizojnë paraqitjen podalike ishin;
lindje e parakohshme, shtatzënit multiple, oligohydramnioni, anomalit e mitrës, placenta previa, hydrocephalusi etj. (Tabela 3.)

Tabela 3 Shkaqet më të shpeshta që favorizojnë paraqitjen podalike
Shkaku
Lindja parakohe
Shtatzënit multiple
Oligohydramnion
Uterus uni dhe bicornus
Placenta previa
Hydrocephalus
Ideopatik
Totali

Nr. grave
14
8
5
2
2
1
4
36

Përqindja
38.8%
22.2%
13.8%
5.6%
5.6%
2.8%
11.2%
100%
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5. DISKUTIMET
Gjatë një periudhe të studimit prej 3 muaj, që kishte 1112 lindje, 36 prej tyre ishin lindje podalike, duke dhënë një prevalencë për paraqitjet podalike rreth 3.2%. Ndërsa incidenca
botërore për prezantimet podalike sillet rreth 3-4% [10-17]. Shkalla e lindjeve podalike me
prerje Cezariane në studimin tone doli të jetë 83.3%, e njetë në krahasim me një numër të
madhë të studime në vende të ndryshme që sillet në mes 60 -94%. Në një studim 6 vjeçare
(1997-2003) në SHBA e botuar nga NCHS, shkalla e lindjeve me prerje cezariane te prezantimet podalike u rritë nga 83.8% në vitin 1997 në 85.1% në vitin 2003 [18-20]. Në Suedi,
shkalla e operacioneve cezariane për foshnjat me prezantim podalik u rritë nga 75.3% në 86%
nga viti 1999 deri në 2001 [22]. Në Hollandë, shkalla e operacioneve cezareane u rritë nga
50% në 80% brenda dy muajve pas publikimit të proçesit të kundërvajtjes [23]. Obstetritë
kanë debatuar për rolin e lindjes me prerje cezariane për foshnjat me prezantim podalik, si
një mënyrë potencialisht më e sigurtë e lindjes. Megjithatë, shumica dërrmuese e foshnjave
me prezantim podalik në vendet e zhvilluara sot lindin me prerje Cezariane, dhe të dhënat në
përgjithësi e mbështesin këtë praktikë. Prova më e madhe e rastësishme deri më tani është
"The Term Breech Trial" rezultatet e të cilit u botuan në tetor të vitit 2000 që treguan
përmirësim e rezultateve perinatale për lindje selektive me prerje cezariane për foshnjat me
prezantim podalik, edhe pse me vonë këto të dhëna fillestar janë vënë në dyshim [19-21].
Shkaqet që favorizojnë paraqitjen podalike në përgjithësi ndahen në tri grupe: shkaqet fetale,
shkaqet maternal, shkaqet placentare. Prej shkaqeve më të shpeshta konsiderohen; lindja parakohe, shtatzënit multiple, çrregullimet e likidit amnial, anomalit e mitrës dhe të fetusit.
Edhe në studimin tonë sipas shkallës së përqindjes faktorët që favorizojnë një prezantim podalik ishin: lindje e parakohshme, shtatzënit multiple, oligohydramnioni, anomalit e mitrës,
placenta previa, hydrocephalusi etj.10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

10

Steven GG, Jennifer RN, Joe LS (2012) Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies 5: 478-479.
11 Alan HDC, Lauren NT, Murphy G, Neri L (2007) Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology p: 1-10.
12 Danielian PJ, Wang J, Hall MH. Long term outcome by method of delivery of fetuses in breech presentation at term: population based follow up. Bmj. 1996 Jun 8;312(7044):1451-3.
13 Tilahun T, Mengistie H, Hiko D. Prevalence and Perinatal Outcome of Singleton Term Breech Delivery
in Mizan Aman General Hospital, South West, Ethiopia; A Three Year Retrospective Hospital based
Study. J Women's Health Care. 2016;5(319):2167-0420.
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6. PËRFUNDIMI
 Erdhem në përfundim se prevalenca e lindjeve podalike në këtë spital ishte 3.2%.
 Lindja me prerje Cezariane të paraqitjet podalike është 5 herë më e lartë se tek lindja
me rrugë vaginale (83.3% kundër 16.7%).
 Kishte dallim signifikante në peshën e foshnjave në mes atyre që linden me rrugë vaginale dhe atyre që linden me prerje Cazariane.
 Mosha mesatare e grave ishte e lartë, ndërsa mosha gestative ishte e ultë.
 Shkaqet më të shpeshta që konsiderohen si faktorë që favorizojnë paraqitjen podalike
ishin: lindjet e parakohshme, shtatzënit multiple, olygohydramnioni, anomalit e mitrës, placenta previa, hydrochephalusi etj.

14 Kotaska A, Menticoglou S, Gagnon R, Farine D, Basso M, Bos H, Delisle MF, Grabowska K, Hudon L,
Mundle W, Murphy‐Kaulbeck L. Vaginal delivery of breech presentation. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2009 Nov 1;107(2):169-76
15 Lee HC, El-Sayed YY, Gould JB. Population trends in cesarean delivery for breech presentation in the
United States, 1997-2003. American journal of obstetrics and gynecology. 2008 Jul 31;199(1):59-e1.
16 National Center for Health Statistics. Birth Cohort Linked Birth and Infant Death Data Set.Hyattsville,
MD: National Center for Health Statistics; 1997
17 National Center for Health Statistics. Natality public-use tape and CD-ROM. Hyattsville, MD: National
Center for Health Statistics; 2003.
18 Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term
Breech Trial Collaborative Group. Lancet. 2000;356(9239):1375–1383.
19 Hannah ME, Whyte H, Hannah WJ, Hewson S, Amankwah K, Cheng M, et al. Maternal outcomes at 2
years after planned cesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: the
international randomized Term Breech Trial. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(3):917–927.
20 Whyte H, Hannah ME, Saigal S, Hannah WJ, Hewson S, Amankwah K, et al. Outcomes of children at 2
years after planned cesarean birth versus planned vaginal birth for breech presentation at term: the
International Randomized Term Breech Trial. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(3):864–871.
21 Glezerman M. Five years to the term breech trial: the rise and fall of a randomized controlled trial. Am
J Obstet Gynecol. 2006;194(1):20–25
22 Alexandersson O, Bixo M, Hogberg U. Evidence-based changes in term breech delivery practice in
Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84(6):584–587.
23 Rietberg CC, Elferink-Stinkens PM, Visser GH. The effect of the Term Breech Trial on Medical Intervention Behavior and Neonatal Outcome in The Netherlands: An Analysis of 35,453 Term Breech Infants.
Obstet Gynecol Surv. 2005;60(5):289–290.
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