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ABSTRAKTI
Hyrje: Rrjedhën e lindjes normale e përcaktojnë tre faktorë kryesorë: Foshnja si
objekt i lindjes, kanali – rrugët e lindjes, dhe forcat e lindjes – kontraksionet e mitrës.
Qellimi i punimit: është të paraqesim të dhënat mbi lindjen aktive, duke bërë
rishikimin e literatures.
Të dhëna të përgjithëshme: Lindja është mënyra e ekspulsionit të fetusit dhe
placentës. Proçesi i lindjes është një gjendje fiziologjike normale që shumica e grave e
përjetojnë pa komplikacione. Qëllimi i menaxhimit të këtij proçesi është sigurimi i një
lindje të sigurt për nënën dhe bebin e saj.
Stafi mjekësor duhet të përpiqet që pacientja dhe personi shoqërues dhe mbështës i
saj të ndihen të mirëpritur, të qetë dhe të informuar gjatë gjithë proçesit të lindjes.
Në dhomën e lindjes duhet të inkurajohet kontakti fizik midis prindërve dhe të
porsalindurit. Duhet bërë çdo përpjekje për të nxitur ndërveprimin familjar dhe për të
mbështetur dëshirën e familjes që në atë moment të jenë sëbashku.
Roli i obstetrit, mamisë dhe stafit që merr pjesë në lindje është të parashikojnë dhe
menaxhojnë komplikacionet që mund të ndodhin dhe që mund të dëmtojnë nënën dhe
fetusin. Kur merret një vendim për të kryer një ndërhyrje duhet të mendohet me kujdes
për shkak se interventet kanë përfitime dhe rreziqe potenciale.
Menaxhimi më i mirë në shumicën e rasteve është observacioni dhe kur është e
nevojshmë, ndërhyrja e kujdesshme.
Përfundim: Aktiviteti i lindjes është një progresion i kontraksioneve uterine që
rezulton në rrafshimin dhe dilatimin e kolumit dhe në përpjekje të vullnetshme të
kontraktimit të muskujve abdominale që çojnë në ekspulsionin nga vagina të produktit
të konceptimit.
Fjalët kyç: Lindja, komplikimet, menaxhimi, sigurimi i një lindje të sigurt.
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ABSTRACT
Introduction: The normal birthrate determines three main factors: baby as the
subject of birth, the canal - the birth paths, and the birth forces - uterine contraceptives.
Purpose of the work: is to present data on active birth by making the literature
review.
General Data: The East is the way of expelling the fetus and the placenta. The birth
process is a normal physiological condition that most women experience without
complications. The purpose of managing this process is to ensure a safe birth for her
mother and baby.
Medical staff should endeavor to make the patient and accompanying person and
their support feel welcome, calm and informed during the entire maternity process.
In the maternity room physical contact between parents and newborns should be
encouraged.
Every effort must be made to promote family interaction and to support the family's
desire to be together at that moment. The role of obstetric midwifery and midwifery
staff is to anticipate and manage the complications that may occur and which may harm
the mother and the fetus.
When making a decision to make an intervention, it should be thought carefully
because interventions have potential benefits and potential risks. Better management in
most cases is observation and when necessary, careful intervention.
Conclusion: Birth activity is a progression of uterine contraction that results in
flattening and dilatation of the colon and in the voluntary contraction of abdominal
muscle contraction that lead to the expulsion from the vagina of the product of
conception.
Key words: Birth, complications, management, securing a safe birth.
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1 HYRJA
1.1 Faza aktive
Faza aktive shënon një ndryshim të shpejtë në zgjerimin e qafës së mitrës. Faza
aktive fillon kur zgjerimi i qafës së mites bëhet me një shpejtësi prej të paktën 1.2
cm/orë te gratënulipare dhe 1.5 cm/orë te grate multipare. Ky ndryshim në fazën aktive
zakonisht ndodh kur zgjerimi I qafës është midis 3 dhe 5 cm, por vendosja e
kujdesshme e diagnozës bëhet në mënyrë retrospektive. Kur kontraksionet e mites janë
të rregullta dhe shoqërohen me një zgjerim 3-4 cm të qafës së mitës, është arritur pragu i
fillimit të fazes aktive te aktive të lindjes. Friedman-i vuri re se kohëzgjatja mesatare e
fazës aktive te gratë nulipare ishte 4.9 orë, me një deviacion standard prej 3.4 orësh.(1)
Rezultatet e përfituara prej tij kishin ndryshueshmëri të madhe dhe maksimumi i
kohëzgjatjes së fazës aktive qe 11.7 orë. Po kaq shumë varionte edhe shpejtësia e
zgjerimit të qafës së mitës, nga 1.2 në 6.8 cm/orë.

2 ÇRREGULLIMET E FAZËS AKTIVE
Çrregullimet e fazës aktive mund të ndahen në protraksion (disfunksioni parësor i
lindjes) dhe ndërprerje (ndërprerja dytësore) të lindjes.(2) Protraksioni nënkupton uljen
e shpejtësisë së ndryshimit të qafës së mitës në më pak se 1.2 cm/orë për gratë nulipare
dhe në më pak se 1.5 cm/orë për gratë multipare. Këto raporte përbëjnë më pak 5 %
cm/orë te të gjitha gratë shtatzëna.(3,4,5) Shpejtësia e zgjerimit të qafës së mitrës mund
të ngadalësohet nga përdorimi i analgjezisë epidurale.(6,7) Në studim, që përfshinte 199
gra nulipare, që bënë lindje të vetvetishme, ecuria e lindjes së vetvetishme te gratë që
kishin marrë analgjezi epidurale u krahasua me atë të grave që kishin marrë meperidinë
intravenoze.(8) Zgjerimi i qafës së mitrës në çastin e pranimit në spital dhe në kohën e
fillimit të analgjezisë ishte i njëjtë për secilin grup (3 deri 4 cm). Gratë, që iu nënshtruan
analgjezisë epidurale patë nevojë për më shumë oksitocinë, në interval më të gjata dhe
patën një stad të parë, dhe të dytë më të gjatë të lindjes. Pritja totale për intervalin e
lindjes ishin rreth 2orë.
Shkaku më i shpeshtë i protraksionit të lindjes është aktiviteti i papërshtatshëm i
mitrës. Tokodinamometria e jashtëm është përdorur për të vlerësuar kohëzgjatjen e
8

intervalit midis kontraksioneve, por nuk mund të përdoret për të bërë vlerësimin e
forcës së kontraksionit uterin. Monitori i jashtëm mbahet mbi murin e barkut dhe
regjistron një vlerë relative të intensitetit të kontraksioneve uterine, që pasqyron lëvizjet
e saj gjatë ndryshimit të formës. Vlera të sakta të aktivitetit uterin mund të merren me
anë të një kateterit për presionin intrauterine (KPIU).
Një KPIU përdoret shpesh kur ndryshohet për aktivitet të papërshtatshëm të mitrës si
pasojë e protraksionit ose ndërprerjes së lindjes, mund të përdoret gjithashtu, për të
monitoruar ose për të tritruar oksitovinën për nxitjen e shtërzimeve derisa të arrihet
efekt i dëshiruar.
Kufiri minimal i presionit gjatë një kontraksioni, i nevojshëm për zgjerimin e qafës
së mitrës, është 15 mm Hg mbi linjën bazë.(9)
Kontraksionet spontane normale krijonë presion më të lartë se 60 mm Hg.(10)
Kur diagnostikohet një aktivitet intrauterine i papërshtatshëm perms KPIU-t,
zakonisht injektohet oksitocinë.
Pjesa më e madhe e grave shtatzëna reagojnë mirë ndaj kësaj ndërhyrje, kanë zgjerim
normal të qafës së mitrës dhe bëjnë lindje vaginale. Rouse dhe bp, vunë re se mund të
jepet oksitocinë për të paktën 4 orë përpara se të diagnostikohet ndërprerja sekondare e
lindjes, për të shmangur komprometimin e fetusit apo të nënës.

3 ÇRREGULLIMET E KOMBINUARA
Një çrregullim i kombinuar i zgjerimit të qafës së mitrës gjatë fazës aktive
përkufizohet si ndërprerja e ecurisë së lindjes kur pacijentja ka pasur më parë
protraksion të lindjes. Ky çrregullim shoqërohet me më pak rezultate të favorshme përsa
i përket lindjes vaginale në krahasim me pacientet që kanë vetëm ndërprerje të lindjes.
Në rast se diagnostikohet një çrregullim i tillë, është i nevojshëm një vlerësim i
aktivitetit të mitrës, ekzaminimi i kapacitetit të pelvisit, përcaktimi i pozicionit, stacionit
dhe i peshës së fetusit. Sistemi alternative i klasifikimit të çrregullimeve të fazës aktive
të lindjes mbështetet në gjendjen elektromekanike të uterusit në lidhje me tonusin
uterin.
Disfunksioni hipotonik është formimi dhe kalimi i pamjaftushëm i potencialeve
aktive përmes miometrit ose mungesën e përgjigjjes së qelizave të miometrit ndaj
stimulit kontraktues.
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Kontraksionet hipotonike uterine nuk janë të shpeshta, kanë amplitudë të ulët dhe
shoqërohet nga presione intrauterine bazë të ulët ose normale. Diskomforti i nënës është
minimal. Në situate të tilla klinike dhe kur faza aktive e lindjes ka filluar përdoret
zakonisht oksitocin.
Disfunksioni hipertonik është një gjendje e vënë re kryesisht te gratë që lindin për
herë të pare, e zakonisht vihet re në stadet e hershem të lindjes. Ai karakterizohet nga
kontraksione të rregullta, por që nuk çojnë në zgjerimin apo shkurtimin e qafës së
mitrës.
Kontraksionet e shpeshta e me amplitude të ulët shoqërohen shpesh me presion
intrauterine bazë të lartë. Diskomforti i nënës zakonisht është i konsiderueshëm. Në të
tilla situate klinike dhe kur pacientja është në fazën latent të lindjes, rekomandohet
pushimi terapeutik dhe pritja deri sa situate të zgjidhet vetvetiu.
Kur diagnostikohet, në shumicën e rasteve vihet re që pacientja hyn shumë shpejt në
fazën aktive të lindjes. Në qoftë se disfunksioni hipertonik shfaqet kur pacientja është
ndërkaq në fazën aktive të lindjes, mund të bëhet amniotomia me ose pa dhënie të
njëkohshme të oksitocinës.

4 STADET E LINDJES
Lindja është përshkruar në katër stade që janë përcaktuar si më poshtë:
•

Stadi 0 - Periudha prodromale

•

Stadi I - Periudha e dilatacionit fillon me shpërthimin (fillimin) e aktivitetit
të lindjes dhe përfundon kur kolumi uterin ka arritur dilatimin e plotë dhe nuk
palpohet më.

•

Stadi II - Periudha e ekspulsionit fillon kur ka ndodhur dilatimi i plotë i
kolumit uterin dhe përfundon me ekspulsionin e fetusit.

•

Stadi III - Periudha placentare fillon me lindjen e bebit dhe përfundon me
ekspulsionin e placentës dhe të anekseve fetale.(11)

4.1 PERIUDHA PRODROMALE
Përpara shpërthimit të aktiviteti të vërtetë të lindjes ndodhin disa ndryshime
fiziologjike. Rrëshqitja e kokës fetale në kanalin pelvik, e njohur si lehtësimi, zakonisht
ndodh dy javë ose më tepër para fillimit të aktivitetit të lindjes (në shtatzëninë e parë).
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Në gratë që kanë lindur një herë apo pluriparet, lehtësimi zakonisht nuk ndodh deri në
fillim të aktivitetit të lindjes. Klinikisht nëna mund të vërejë një farë rrafshimi të pjesës
së sipërme të barkut dhe një rritje të presionit në pelvis. Kjo zbritje e fetusit shpesh
shoqërohet me diskomfort, që lidhet me mbledhjen e organeve abdominale poshtë
diafragmës (shtrëngim zemre, ulje të ventilimit), ndërkohë që kemi dhe rritje të
diskomfortit pelvik dhe të frekuencës së urinimit. Gjatë 4-8 javëve të fundit të
shtatzënisë ndodhin kontraksione uterine të padhimbshme me frekuencë gradualisht në
rritje.
Këto kontraksione të njohura si kontraksionet Braxton Hicks mund të jenë të
shpeshta, ndonjëherë çdo 10-20 minuta dhe me intensitet progresiv. Gjatë ecurisë së
shtatzënisë, përpara fillimit të shpërthimit të vërtetë të aktivitetit të lindjes, kolumi
uterin fillon të zbutet, të sheshohet dhe të zgjerohet. Në shumicën e rasteve, kur fillon
aktiviteti i lindjes, kolumi është i zgjeruar gati 1-3 cm. Kjo është më e shpeshtë në
multiparet, kurse përsa i përket nulipareve kolumi uterin është më i fortë dhe i mbyllur.
Me shkurtimin e kolumit uterin, masa muskulare e kanalit cervikal fillon të relaksohet.
Në këtë kohë në vaginë bie «tapa mukoide», që karakterizohet nga një sasi mukusi me
ngjyrë të kuqe ose kafe.
Gjatë fazës aktive të lindjes gruaja zakonisht është e vetëdijshme për kontraksionet e
saj gjatë fazës së parë. Intesiteti i dhimbjes varet nga marrëdhënia feto-pelvike, nga
cilësia dhe forca e kontraksioneve uterine, si dhe nga gjendja fizike dhe emocionale e
gruas shtatzënë.
Një numër i vogël grash referojnë se nuk kanë diskomfort gjatë fazës së parë të
aktivitetit të lindjes.
Me fillimin e aktivitetit të lindjes normal të vërtetë, disa gra referojnë për dhimbje të
lehta mesi që rrezatohen dhe përreth pjesës së poshtme të barkut.
Shpërthimi (fillimi) i aktivitetit të lindjes. Fillimi i lindjes është përcaktuar si koha
e fillimit të kontraksioneve të dhimbshme, të rregullta uterine, që shkaktojnë sheshimin
dhe dilatimin e kolumit uterin. Shpesh është e vështirë të përcaktohet me siguri koha e
saktë e fillimit të lindjes për shkak të ndodhjes së “aktivitetit të rremë”, ku fillimi i
kontraksioneve të dhimbshme nuk është i lidhur me dilatacionin progresiv të kolumit
uterin (shih kreu.. faqe….). Shenjat klinike të fillimit të aktivitetit të lindjes përfshijnë:
•

Fillimin e kontraksioneve të rregullta, intermitente dhe të dhimbshme uterine,
që shkaktojnë dilatacion progresiv të kolumit uterin.

•

Kalimin e mukusit me njolla gjaku nga rrugët gjenitale.
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•

Rupturën e membranave - kjo mund të variojë dhe mund të ndodhë në fillim të
kontraksioneve ose mund të vonohet deri në lindjen e bebit.

4.2 PERIUDHA E DILATACIONIT (stadi i parë)
Periudha e parë e lindjes fillon me fillimin e kontraksioneve të rregullta uterine dhe
mbaron me dilatacionin e plotë cervikal. Gjatë periudhës së parë të lindjes monitorohet
gjendja e nënës, gjendja e fetusit, dhe përparimi i aktivitetit të lindjes. Monitorimi i
gjendjes amëtare realizohet përmes vëzhgimeve të rregullta të: gjendjes së përgjithshme
të pacientes (temperaturës, pulsit, TA dhe debitit urinar, si dhe analizës së urinës për
proteina dhe ketone). Është thelbësore të monitorizohet fetusi gjatë lindjes në mënyrë që
të vlerësohet se si reagon ndaj streseve të lindjes.
Dy fazat e periudhës së parë të lindjes janë faza latente dhe faza aktive.
4.2.1 Faza latente
Nis me fillimin e aktivitetit të lindjes dhe mbaron kur kolumi i pacientes është 3 cm i
dilatuar. Tek primiparet, duhet të kemi dhe rrafshim të kolumit për të thënë që ka
mbaruar faza latente e lindjes. Gjithsesi, tek pluriparet, nuk ka nevojë të kemi rrafshim
të kolumit, por vetëm 3 cm dilatacion. Gjatë fazës latente, kolumi dilatohet ngadalë.
Megjithëse nuk ka nevojë që të vihet kufizim kohor për dilatacionin e tij, kjo fazë
normalisht nuk zgjat më shumë se 8 orë. Gjatë fazës latente ka një rritje progresive të
zgjatjes dhe shpeshtësisë së kontraksioneve uterine.
4.2.2 Faza aktive
Fillon kur dilatacioni është 3 cm dhe përfundon me dilatacionin e plotë (10 cm) të
kolumit uterin. Gjatë fazës aktive, ndodh dilatacioni më i shpejtë i kolumit. Kolumi
duhet të dilatohet të paktën 1 cm në orë (shih kurbat e Fridmanit, kreu… faqe..).
Mesatarja e shpejtësisë së dilatacionit të kolumit uterin gjatë fazës aktive të lindjes është
të paktën1.5 cm tek multiparet dhe 1.2 cm tek primiparet. Kufiri normal më i ulët i
shpejtësisë së dilatacionit është 1 cm në orë.
4.2.3 Monitorimi i periudhës së parë të lindjes
• Observacionet rutinë (të bëra zakonisht çdo orë ose çdo gjysmë orë) të gjendjes
amëtare, fetale dhe të kontraksioneve
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•

Një ekzaminim i kujdesshëm abdominal

•

Një ekzaminim i kujdesshëm vaginal

Ekzaminimi abdominal luan rol të rëndësishëm në ekzaminimin e plotë fizik gjatë
aktivitetit të lindjes. Në ekzaminimin abdominal gjatë aktivitetit të lindjes vlerësohet
forma e uterusit.
Normalisht, uterusi ka formë ovoide kur kemi vendosje gjatësore dhe vetëm një
fetus. Uterusi është i rrumbullakët kur kemi shtatzëni me dy ose më shumë fetuse dhe
në rastin e polihidramnionit. Është e rëndësishme të konstatohet nëse lartësia e fundusit
përkon me moshën e shtatzënisë dhe me të dhënat e vizitave të tjera antenatale. Po aq e
rëndësishme është të vlerësohet madhësia e fetusit gjatë palpimit dhe a përkon madhësia
e fetusit me amenorenë, me madhësinë e fetusit të matur në vizitat e mëparshme
antenatale dhe me lartësinë e uterusit. Përmasat e fetusit, që duken më të vogla sesa
priten, mund të kenë lidhje me datën e pasaktë të menstruacioneve të fundit, kufizimin e
rritjes intrauterine dhe shtatzëninë multiple. Është e rëndësishme të përcaktohet
vendosja fetale. Nëse pjesa paraqitëse nuk është koka, ka rrezik për prolaps të kordonit
umbilikal. Një vendosje jonormale mund të sugjerojë një shtatzëni me më shumë se një
fetus ose placenta previa. Gjatë kryerjes së palpimit abdominal, nëse pjesa paraqitëse
është koka, duhet përcaktuar se me cilin nëntip paraqitjeje kemi të bëjmë (me majën e
kokës, me ballë apo me fytyrë) {shih Manovrat e Leopoldit}. RZF-të janë një nga
treguesit kryesorë të mirëqënies fetale.(12)
4.2.4 Zbritja dhe angazhimi i kokës
Ky vlerësim është pjesë thelbësore e çdo ekzaminimi gjatë lindjes. Zbritja dhe
angazhimi i kokës është faktor i rëndësishëm i vlerësimit të përparimit të lindjes dhe
duhet kryer para çdo ekzaminimi vaginal. Zbritja dhe angazhimi i kokës vlerësohet duke
përcaktuar se sa të satën pjesë të kokës mbi hyrjen pelvike jemi në gjendje të prekim:
•

Kur arrijmë të palpojmë 5/5 e kokës, kjo nënkupton se e gjithë koka është mbi
planin e hyrjes së pelvisit.

•

4/5 e kokës e palpueshme do të thotë që vetëm një pjesë e vogël e kokës ndodhet
nën planin e hyrjes dhe që kokën mund ta zhvendosni mbi planin e hyrjes me anë
të kapjes gjatë palpimit të thellë mbi simfizën pubike.
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•

3/5 e kokës e palpueshme do të thotë që nuk mund ta ngresh kokën mbi planin e
hyrjes. Gjatë përpjekjes për të kapur kokën fetale, fillimisht gishtat do të kenë
tendencë për t’u larguar nga njëritjetri dhe më pas do bashkohen me njëri-tjetrin
pa arritur deri në hyrjen e pelvisit.

•

2/5 e kokës e palpueshme do të thotë që pjesa më e madhe e kokës është nën
hyrjen pelvike. Kur përpiqeni të kapni kokën, gishtat largohen nga njëri-tjetri në
drejtimin nga qafa fetale drejt hyrjes pelvike.

•

1/5 e kokës e palpueshme do të thotë që mbi planin e hyrjes vetëm sa arrini të
prekni kokën fetale. Aftësia për të dalluar midis 3/5 dhe 2/5 është shumë e
rëndësishme. Nëse arrini të prekni vetëm 2/5 e kokës fetale, atëherë koka është e
angazhuar, duke përjashtuar kështu mundësinë e disproporcionit cefalo-pelvike
Fig. 1

Fig. .1: Cefalo-pelvike

Kur pika më e ulët e pjesës paraqitëse është në nivelin e spinave ischiadike, thuhet se
pjesa paraqitëse është në nivelin 0. Nëse pjesa paraqitëse është në nivelin e planit të
hyrjes, thuhet se niveli është -3. Me zbritjen e pjesës prezantuese ekzaminuesi mund të
vlerësojë gjatë ekzaminimit vaginal sa centimetra sipër ose poshtë spinave. Niveli i
pjesës paraqitëse gjatë ekzaminimit vaginal realizohet në raport me spinat ischiadike
dhe shprehet me centimetra sipër dhe poshtë spinave ischiadike (shih fig. 8.2).
ischiadike është pjesa paraqitëse. Kur pjesa paraqitëse është në perineum, niveli i saj
është në +3. (13)
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4.2.5 Kontraksionet
Kontraksionet mund të vlerësohen duke vënë njërën dorë mbi abdomen dhe duke
ndier kur uterusi forcohet dhe kur zbutet. Matet kohëzgjatja dhe fortësia, si dhe
frekuenca e kontraksioneve në 10 minuta. Në bazë të zgjatjes, klasifikimi i
kontraksioneve është:
•

Kontraksione që zgjasin më pak se 20 sekonda (kontraksione të dobëta).

•

Kontraksione që zgjasin 20-40 sekonda (kontraksione të moderuara).

•

Kontraksione që zgjasin mbi 40 sekonda (kontraksione të forta).

4.2.6 Ekzaminimi vaginal
Ekzaminimi vaginal ideal zakonisht bëhet në një kaluç gjinekologjik, por në mjaft
spitale praktikohet edhe vizita në krevat.
Gjatë ekzaminimit vaginal bëhet një tentativë për të arritur me majën e gishtit të
mesit promontoriumin sakral. Gabimi më i zakonshëm në një rast të tillë është kërkimi i
promontoriumit shumë poshtë.
Gishtat duhet të jenë përafërsisht në pozicion horizontal. Nëse promontoriumi nuk
mund të arrihet, gjë që ndodh në baçine normale, ky është tregues që diametri anteroposterior është plotësisht normal (11-12 cm ose më shumë).
Nëse promontoriumi arrihet, pika ku dora bie në kontakt me buzën e poshtme të
simfizës pubike shënohet me gishtin tregues të dorës tjetër.
Pas tërheqjes së gishtave të ekzaminimit, distanca midis kësaj pike dhe majës së
gishtit të mesit matet me metër.
Nga heqja e 2 cm (gjerësia e simfizës pubike) realizohet matja e diametrit anteroposterior (konjugata obstetrikale). Ky është diametri pelvik ku duhet të kalojë koka e
bebit.(13)
Kjo matje duhet të krahasohet me diametrat e kokës fetale. (Fig.2)
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Fig. .1: Matja e diametric e kokës fetale

4.2.7 Vlerësimi i planit të daljes
Në ekzaminimin vaginal spinat iskiadike dalin jashtë dhe janë lehtësisht të
palpueshme. Nëse dalin më shumë se normalisht janë tregues të ngushticave të
diametrave pelvikë dhe ndoshta të hyrjes së saj. Gjatë ekzaminimit vaginal duhet të
përcaktohet përafërsisht forma e sakrumit. Normalisht ai është i rregullt, pa deformime
dhe me kurbë nga përpara. Format e tjera do të ishin anormale për një pelvis të rregullt.
Në fund, para heqjes së gishtave bëhet ekzaminimi i harkut pubik për të vlerësuar nëse
ai është mjaftushmërisht i gjerë për të lejuar lirimin e kokës. Normalisht ai është 95°,
dhe dy gishta duhet të akomodohen lehtësisht në majën e harkut pubik.
Diagnoza e paraqitjes dhe pozicionit fetal. Fontanela posteriore (oksipitale) ndodhet
në pjesën e pasme të kokës fetale dhe ndihmon në identifikimin e oksiputit. Është më e
vogël se fontanela anteriore kufizohet, nga 3 sutura dhe ka formë trekëndëshe.
Fontanela anteriore (bregmatike) ndodhet në pjesën qendrore të kokës fetale dhe
kufizohet nga katër sutura duke fituar formën e një rombi. Ajo është më e madhe se
fontanela posteriore. Sutura sagitale bashkon fontanelën posteriore me atë anteriore.
Oksiputi ndodhet në pjesën e pasme të kokës midis fontanelës posteriore dhe qafës.
Verteksi është pjesa e majës së kokës që shtrihet midis dy fontaneleve. Sinciputi është
pjesa e kokës fetale përpara fontanelës anteriore; në të përfshihet edhe balli (shih kreun
7).
Vlerësohet shkurtimi i kolumit uterin që çon në zhdukjen e kanalit endocervikal dhe
që ndodh në fillim të aktivitetit të lindjes.
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Gjatësia e kanalit endocervikal gjendet duke matur largësinë midis orificiumit të
brendshëm dhe të jashtëm të tij, gjatë ekzaminimit vaginal. Kanali endocervikal i një
kolumi të formuar është rreth 3 cm, kurse kur kolumi është i rrafshuar, nuk ka kanal
endocervikal por vetëm një rreth kolumi të hollë.
Gjatësia e kolumit e matur në centimetra ose milimetra përfaqëson shkallën e
shkurtimit. Dilatacioni vlerësohet me centimetra dhe mënyra më e mirë e matjes është
krahasimi i hapjes së gishtave me kompletin e rrathëve që ndodhen në bllokun e
lindjes.(14)

Fig. 2: Vlerësimi vaginal i angazhimit të kokës fetale

Fig. 3: Vlerësimi i diametrit antero-posterior nëpërmjet konjugatës diagonale

Fig. 4: Vlerësimi i harkut pubik dhe distancës midis spinave iskiadike.
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2 gishta

=

3 cm

3 gishta

=

4.5 cm

4 gishta

=

5.5 cm

5 gishta

=

7 cm (50% e dilatacionit)

6 gishta

=

8,5 cm (75% e dilatacionit)

7 gishta

=

9.5 cm (95% e dilatacionit)

Tab. 1: Në praktikën e përditshme hospitalore dilatacioni i kolumit uterin gjatë një vizite vaginale matet me
centimetra.

4.2.8 Membranat dhe likidi amniotik.
Ruptura e membranave mund të jetë e qartë kur ka rrjedhje likidi. Gjithsesi, duhet
kërkuar prania e membranave që mbulojnë pjesën paraqitëse. Zakonisht, nëse pjesa
paraqitëse është lart, është e lehtë të dallohen membranat intakte. Është e vështirë t’i
dallosh ato kur pjesa paraqitëse është e puthitur mirë me segmentin.
Në këtë rast për duhet pritur kontraksionin, gjatë të cilit një pjesë e likidit kalon
midis pjesës paraqitëse dhe membranave, duke bërë që këto të dallohen qartë.
Ndonjëherë, para pjesës paraqitëse mund të dallohet kordoni umbilikal. (Fig.6)

Fig. 5: Shperthimi i ujit ne shtatzani
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4.2.9 Pjesa paraqitëse
Para ekzaminimit vaginal duhet kryer një ekzaminim abdominal për të përcaktuar
vendosjen e fetusit dhe pjesën paraqitëse. Nëse pjesa paraqitëse është koka, duhet
përcaktuar fillimisht se sa të pesta arrihen të preken mbi hyrjen e pelvisit. Zakonisht
pjesa paraqitëse është koka, por mund të jenë edhe podiumet, shpatulla, ose krahu.
Në në këtë stad, gruaja shtatzënë mund të lejohet të lëvizë ose të ulet në një karrige
ashtu si ajo dëshiron. Kur pacientja shtrihet në krevat, pozicioni në shpinë duhet të
shmanget. Gratë në fazën aktive të lindjes duhet të shmangin ngrënien, përveç
patatinave të ftohta ose disa gllënjka ujë apo lëngje të ndryshëm për të njomur gojën dhe
buzët. Nëse për shkak të një lindje të zgjatur janë të nevojshme sasi të rëndësishmë të
likideve dhe kalorive, ato duhet të jepen në rrugë intravenoze. (15)
3 cm

-

2 gishta

7 cm

-

50% - 5 gishta

8.5 cm

-

75%

10 cm

-

100%

Tab. 2: Vlerësimi i dilatacionit uterin.

4.3 PERIUDHA E EKSPULSIONIT (Stadi i dytë)
Stadi i dytë i lindjes fillon qafa e mitës është zgjeruar plotësisht (stadi i pare) dhe
mbaron me daljen e foshnjës. Megjithëse zbritja e fetusit fillon përpara se qafa e mitrës
të zgjerohet plotësisht, në shumicën e rasteve, zbritja bëhet vetëm kur cerviksi është
zgjeruar plotësisht. Gjithashtu, kur qafa zgjerohet plotësisht, mund të fillojnë përpjekjet
shtytëse të nënës.
4.3.1 ÇRREGULLIMET E STADIT TË DYTË LINDJES
Protraksioni i zbritjes përkufizohet si zbritja, gjatë stadit të dytë të lindjes, e pjesës
me të cilën do të paraqitet fetusi me shpejtësi të vogël se 1 cm/orë te gratë nulipare dhe
më të vogël se 2 cm/orë te gratë multipare.(16) Ndërprerja e zbritjes nënkupton
mosvazhdimin e zbritjes. Në të dy rastet nevojitet një vlerësim i shpejtë i aktivitetit të
mitrës, i pozicionit të fetusit, i përpjekjeve shtypëse të nënës, dhe një rivlerësim i peshës
së fetusit. Më pas mund të merren vendime për llojin e ndërhyrjes, siç mund të jetë
19

përdorimi i oksitocinës për të nxitur përpjekjet shtytëse të nënës ose lindjes vaginale me
ndërhyrje apo lindje me operacion cezarian. Menaxhimi i stadit të dytë të lindjes mund
të jetë i vështirë dhe vendimet në lidhje me ndërhyrjen duhet të merren sipas rastit
konkret.
Kohëzgjatja mesatare e stadit të dytë është 50 minuta për gratë nulipare dhe
20minuta për gratë multipare, por kjo ndryshueshmëri e lartë dhe këto shifra nuk vlejnë
për rastet e përdorimin të anestezisë.(17) Kohëzgjatja maksimale e stadit të dytë, siç
është përcaktuar më parë, duhet të jetë dy orë. Përdorimi i anestezisë regjionale e rrit
kohëzgjatjen mesatare të dytë të lindjes me 20-30 minuta.(18,19) Faktorë të tjerë, që
ndikojnë në kohëzgjatjen mesatare të stadit të dytë janë pariteti, përmasat e nënës, pesha
e lindjes, pozicioni oksipital posterior dhe stacioni i fetusit në kohën e zgjerimit të plotë
të qafës së mitrës.(20)
Këto udhëzime janë si në vijim te gratë nulipare stadi i dytë, quhet i tejzgjatur kur
zgjat mbi 3orë, në qoftë se është përdorur anestezia regjionale ose mbi 2 orë pa anestezi
te gratë multipare, stadi i dytë, quhet i tejzgjatur kur zgjat mbi 2 orë, në qoftë se është
përdorur anestezia regjionale ose mbi 1 orë pa anestezi.(21) Gjithsesi rezultatet e lindjes
nuk komprometohen edhe nëse stadi i dytë zgjat më shumë se normalisht, por ka prova
se rritet sëmundshmëria e nënës. Me zgjatjen mbi 2 orë të stadit të dytë të lindjes, te
nëna mund të shfaqen trauma perineale, korioamnioniti, hemorragjia pas lindjes, nevoja
për lindje me ndihmën e instrumenteve.(22) Menaxhimi i stadit të dytë duhet të bëhet
sipas rastit klinik konkret.
4.3.2 Pozicionet e lindjes
Pacientja zakonisht lind në kurriz (d.m.th. pozicion dorsal), sepse është më e lehtë
për personin që ndjek lindjen. Megjithatë, ky pozicion ka disavantazhin se mund të
shkaktojë hipotension supin (në shpinë), që mund të rezultojë në vuajtje fetale. Ky
problem mund të evitohet, nëse vendoset një jastëk i fortë në krahun e djathtë të gruas,
në mënyrë të tillë që ajo të kthehet 15 gradë anash. Pozicioni lateral, parandalon
problemin e hipotensionit supin.
Pozicioni vertikal ka filluar të praktikohet gjithnjë e më shpesh në të gjithë botën.
Pacientja ulet në gjunjë dhe ndihmon veten me krahët e tendosur fort. Ky pozicion ka
avantazhe se rrit efektivitetin e forcës së pacientes, faza e dytë zgjat më pak dhe ul
numrin e rasteve që kanë nevojë për asistencë.(23)
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4.3.3 Modelimi i kokës tek një i porsalindur
Është e rëndësishme mbrojtja e perineumit për të rritur fleksionin e kokës fetale, që
diametri më i vogël i mundshëm të kalojë nëpërmjet vaginës. Kjo mund të realizohet
duke shtypur menjëherë regjionin sipër anusit.
4.3.4 Rrethimi i kokës
Kur koka është duke dalë dhe plani i daljes tendoset shumë, mund të kërkohet
episiotomia (shih kreu.. faqe...). Mamia ose mjeku duhet të vendosin një dorë në
verteks, për të parandaluar lirimin e menjëhershëm të kokës. Dora tjetër, duke mbajtur
perineumin, lëviz sipër, që të ndihmojë ekstensionin e kokës. Është e rëndësishme që
koka fetale vetëm të mbahet në kontroll dhe jo të shtyhet prapa.
4.3.5 Kontroll për kordonin
Kontrollohet nëse kordoni umbilikal është i shtrënguar fort ose jo rreth qafës së
bebit. Një kordon i lirë mund të lirohet sipër kokës, por një kordon i shtrënguar duhet
kapur me klem dhe prerë, përpara lirimit të trupit.

Fig. 6: Pozicionet e gruas gjatë aktivitetit të lindje
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Fig. 7: Mbrojtja e perineumit

Fig. 8: Epiziotomia mediane. Midis perineumit dhe kokes fetale vendosen dy gishta dhe bëhet prerja vertikalisht
poshtë.

Fig. 9: Lirimi i kokës. Oksiputi mbahet afër simfizës
duke ushtruar një shtypje të lehtë në mjekrën e fetusit në
majën e kockës koksigeale.

Fig. 10: Lirimi i kokës. Në perineum dallohet goja.
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Fig. 11: Aspirimi i hundës dhe gojës menjëherë mbas
lirimit të kokës.

Fig. 12: Kontrolli i kordonit umbilikal nëse është i
shtrënguar fort rreth qafës së bebit.

4.3.6 Lirimi i shpatullave dhe trupi
Me tërheqje të lehtë të kokës nga mbrapa dhe fleksion lateral, shpatulla e përparme
lirohet nga pjesa nën simfizën pubike. Pastaj ngrihet shpatulla e pasme sipër perineumit.
Pjesa tjetër e trupit të bebit duhet të lirohet, duke ndjekur trajektoren e kanalit të lindjes
dhe jo duke e tërhequr atë thjesht drejt.

Fig. 13: Asistenca e mamisë në lirimin e shpatullave dhe trupit të bebit
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4.4 PERIUDHA PLACENTARE (Stadi i tretë)
Faza e tretë e lindjes fillon menjëherë pas lindjes së fëmijës dhe mbaron me daljen e
placentës dhe membranave. Zgjatja normale e fazës së tretë të lindjes varet nga metoda
e ndjekur për daljen e placentës, por zakonisht është më pak se 30 minuta.
Fiziologjia e periudhës placentare Gjatë fazës së tretë të lindjes kontraksionet uterine
vazhdojnë, megjithëse më pak frekuente dhe më të dobëta se në fazën e ekspulsionit.
Uterusi kontraktohet e zvogëlohet dhe, si rezultat, placenta shkëputet dhe shtyhet nga
segmenti i sipërm uterin për në drejtim të segmentit uterin të poshtëm dhe vaginës.
Kontraksioni i muskulit uterin shtyp enët uterine të gjakut dhe proçeset koaguluese
parandalojnë hemorragjinë. Faza e tretë është e rëndësishme sepse hemorragjitë e
paslindjes (HPP) (shih kreu) janë një komplikacion i zakonshëm, por shpesh me pasoja
fatale për lehonën.
4.4.1 Menaxhimi i periudhës placentare
Ka dy mënyra për menaxhimin e fazës së tretë të lindjes:
•

Metoda aktive, dhe

•

Metoda pasive.

4.4.2 Manaxhimi aktiv
Menjëherë pas lindjes së fëmijës kryhet një ekzaminim abdominal për të përjashtuar
një binjak të dytë. Aplikohet oksitocinë nëse nuk ka një fetus të dytë. Personi që drejton
lindjen vendos dorën e tij në abdomenin e pacientes, mbi uterus për të ndjerë
kontraksionin. Pasi uterusi kontraktohet, ushtrohet një tërheqje konstante në kordonin
umbilikal. Dora tjetër vendoset mbi simfizën pubike dhe uterusi shtyhet për sipër.
Shkëputja e placentës ndodh kur uterusi kontraktohet.(24) Me këtë manovër placenta
lëviz nga segmenti i sipërm për në segmentin e poshtëm uterin, duke shkaktuar ngritjen
e uterusit në abdomen. Sapo të shfaqet kjo, tërheqja e lehtë konstante e kordonit
umbilikal, do të sjellë lirimin e placentës nga segmenti i poshtëm ose nga vagina. Nëse
nuk ndodh shkëputja e placentës gjatë kontraksionit të parë uterin pas aplikimit të
oksitocinës, prisni deri në shfaqjen e kontraksionit vijues dhe atëherë përsërisni
manovrën. Avantazhet e metodës aktive konsistojnë në reduktimin e sasisë së gjakut të
humbur pas lindjes.(25)
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4.4.3 Menaxhimi pasiv i fazës së tretë të lindjes
Pas lindjes së fëmijës priten shenjat e shkolitjes së placentës. Kur shfaqen shenjat e
shkolitjes së placentës, i kërkohet pacientes të shtërzojë dhe placenta lirohet spontanisht
vetëm nga sforcimi i gruas. Vetëm pasi të jetë liruar placenta, aplikohet oksitocina.
Shenjat e shkolitjes placentare konsistojnë në zgjatjen e kordonit umbilikal. Kjo shenjë
vërehet më lehtë nëse kordoni është kapur me një klemë në nivelin e vulvës. Çdo zgjatje
e kordonit umbilikal mbi klemë tashmë dallohet me lehtësi.
Fundusi i uterusit ngrihet në abdomen kur placenta lëviz nga segmenti i sipërm i
uterusit në segmentin.

Fig. 14: Shkolitja e placentës

Placenta është shkolitur plotësisht, nëse kordoni umbilikal nuk shkurtohet, kur
uterusi shtyhet lart. Nëse shenjat e shkolitjes placentare nuk janë shfaqur ende 30
minuta pas fillimit të fazës së tretë, atëherë duhet të jepet një medikament oksitocik dhe
duhet zbatuar manaxhimi aktiv i kësaj faze të lindjes.(26)
4.4.4 Partograma
Paraqitja e regjistrimeve dhe e grafikëve ka provuar se është bërë një përparim i
madh në menaxhimin e lindjes, pasi këto bëjnë të mundur njohjen e hershme të lindjes
që mund të bëhet jofunksionale. Partograma është vetëm një pjesë letre në të cilën ka
një paraqitje grafike të progresit të aktivitetit të lindjes. Partograma duhet filluar pasi
nëna është pranuar në repartin e lindjes; kjo regjistron që nga koha zero, kohë në të cilën
mund të kenë filluar kontraksionet. Megjithatë, pika e fillimit në partogramë varet nga
vlerësimi vaginal në kohën e pranimit në repartin e lindjes. Ky lloj sistemi regjistrimi ka
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vlerë se tregon kujdes për ndonjë shmangie nga proçesi normal i aktivitetit. Përdorimi i
partogramës në një nivel të aplikueshëm bën të mundur një transferim të hershëm tek
njësitë e specializuara përpara së të ndodhin dëmtime serioze. Kjo ka çuar në një
reduktim të vdekshmërisë amëtare.

5 INDUKSIONI DHE PËRFORCIMI I AKTIVITETIT TË
LINDJES
Induksioni në aktivitetin e lindjes është proçesi i fillimit të aktivitetit të lindjes.
Shtimi i aktivitetit të lindjes është stimulimi artificial i aktivitetit të lindjes që ka filluar
spontanisht. Induksioni në aktivitetin e lindjes duhet të fillojë vetëm pas vlerësimit të
përshtatshëm të nënës dhe fetusit. Vlerësimi i gjendjes së kolumit uterin në sensin e
shkurtimit dhe zbutjes (pikëzimi sipas Bishop) është i rëndësishëm për suksesin e
shpërthimit të aktivitetit të lindjes.
Zakonisht

induksioni duhet

të bëhet

sipas disa indikacioneve specifike.

Indikacionet e përgjithshme për induksionin e aktivitetit të lindjes janë amëtare, si:
preeklampsia, HTA kronik, diabeti mielitus apo i shtatzënisë, sëmundjet e zemrës dhe
gjendje të tjera që kërkojnë ndërprerjen e shtatzënisë.(27)
Sot kërkohet gjithnjë e më shumë zgjedhja e ditës së lindjes, nga ana e partnerëve.
Indikacionet fetoamëtare përfshijnë:
•

Shtatzënia e zgjatur (serotine)

•

Papajtueshmëria e faktorit Rh

•

Anomalitë fetale

•

Korioamnioniti

•

Plasja e parakohshme e membranave

•

Insuficenca placentare

•

Dyshimet për kufizim të rritjes intrauterine.

5.1 Kundërindikacionet absolute
Kundërindikacionet absolute për induktimin e aktivitetit të lindjes janë: një pelvis i
ngushtë, placenta previa, më shumë se një lindje cezariane e mëparshme, miomektomia
intramurale apo submukoze (në raste kur gjatë ndërhyrjes preket i gjithë muri uterin),
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histerotomia dhe pozicionet transversale, si dhe paraqitje të tjera patologjike (paraqitje
me ballë apo me fytyrë).

5.2 Kundërindikacionet relative
Kundërindikacionet relative për induktimin e aktivitetit të lindjes janë: paraqitja
podalike, oligohidramnioni, shtatzënia multiple, pluripariteti i thellë, lindje cezariane e
mëparshme, prematuriteti.

5.3 Komplikacionet e induksionit të aktivitetit
Në shumë raste induksioni i aktivitetit të lindjes e përball gruan me më shumë vuajtje
dhe diskomfort sesa një lindje vaginale apo edhe cezariane.
Induksioni mund të dështojë, lindja mund të zgjatet, kontraksionet tetanike të uterusit
mund të shkaktojnë shkolitje të parakohshme të placentës, rupturë të uterusit.
Laçeracionet e kolumit uterin, infeksionet intrauterine (chorio-amnionitis) dhe HPPtë janë shumë më të shpeshta se në lindjet vaginale normale.
Një lindje e induktuar e përball fëmijën me rrezikun e prematuritetit nëse vlerësimi i
datës së konceptimit është llogaritur keq.
Lindja e përshpejtuar mund të na çojë në dëmtime fizike. Prolapsi i kordonit mund të
ndjekë një amniotomi.
Aplikimi i pamenduar i oksitocinës apo ndjekja e pakujdesshme gjatë induksionit
mund të na çojë në vdekje fetale in utero apo në lindje të fëmijës me pak pikë sipas
vlerësimit të Apgarit.

5.4 Metodat e zbutjes dhe të zgjerimit të kolumit uterin
Zbutja cervikale përpara induksionit të aktivitetit të lindjes mund të lehtësojë
shpërthimin dhe vazhdimësinë e aktivitetit të lindjes dhe të rritë mundësitë për lindje
vaginale, veçanërisht në shtatzëninë e parë.

5.5 Prostaglandinat
Zakonisht, për zbutjen dhe dilatimin e kolumit uterin përdoren dy forma të
prostaglandinave: Misoprostol [PGE1] dhe Dinoprostoni [PGE2]. Megjithëse në treg
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është i disponueshëm vetëm dinoprostoni si Pg xhel i aprovuar nga FDA [Food & Drug
Administration], përsa i përket zgjerimit të kolumit uterin përdoret gjërësisht
misoprostoli.
Në të vërtetë (bazuar në mjaft studime të kohëve të fundit) misoprostoli dhe
dinoprostoni të aplikuar lokalisht, intravaginal dhe nga goja, mund të sigurojnë
përmirësime domethenëse.

5.6 Dinoprostoni
Është paketuar në shiringë njëdozëshe që përmban 0,5 mg PgE2 në 2.5 ml gel viskoz
të dioksidit koloidal të silikonit në triacetin. Shiringa është e ngjitur me një kateter të
butë plastik për administrim intracervikal.

5.7 Misoprostoli
Është prodhuar në tableta 100 μg të pashënuara dhe në tab 200 μg të shënuara që janë
për administrim oral, vaginal dhe anal. PGE2 nuk mund të përdoret në shtatzëna
astmatike, me glaukomë apo me infarkt miokardi të mëparshëm.
Hemorragjia e pashpjeguar vaginale, korioamnioniti, plasja e membranave apo lindje
cezariane të mëparshme janë kundërindikacione relative në përdorimin e misoprostolit
si shpërthyes i aktivitetit të lindjes.
Për zbutjen dhedilatacionin apo induksionin, misoprostoli jepet ovul vaginal me doza
25 μg çdo 4-6 orë.
PGE1 dhe PGE2 kanë efekte anësore të njëjta si dhe rreziqe që përfshijnë: fetusin
(bradikardi, VFA), urgjencë për operacion cezarian, hipertoni uterine dhe lindje
precipitoze, nauze dhe të vjella.
Gjithsesi, literatura sot nuk flet për diferencë domethënëse mes kontrollit dhe grupit
të trajtimit me prostaglandina për zbutjen dhe dilatacionin e kolumit uterin.
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PARAMETRAT
PIKËVE

E

0

1

2

3

I
mbyllur

1–2

3–4

5 ose më shumë

0-30

40 – 50

60 – 70

Gjatësia (cm)

>4

2–4

Qëndrimi

-3

-2

e fortë

Mesatare
gjysmë
posterior

1-2
1ose0
e butë
Anterio
r

80 ose më
shumë
1-2

Zgjerimi (cm)
Hapja (për qind)

Konsistenca
Pozicioni i cerviksit

posterior

1 ose 2

Tab. 3: Pikëzimi Bishop për induksionin përzgjedhës të lindjes

5.8 Relaksina
Relaksina është një hormon polipeptid që prodhohet në corpus luteum, decidua dhe
korion. Proteina e purifikuar relaksin 2mg në xhel aplikohet intravaginal ose
intracervikal.
Është e suksesshme në 80% të rasteve; aktiviteti i lindjes në 1/3 e rasteve zgjat jo më
shumë se 12 orë.

5.9 Kateteri balon
Një kateter Foley me 25-50 ml balon futet përgjatë kanalit cervikal. Më pas balona
mbushet me likid steril dhe kateteri tërhiqet lehtë deri në nivel të orificiumit cervikal
intern.
Kjo metodë indukton dilatacionin në 8-12 orë. Kolumi, kur nxjerrim balonin, mund
të dilatohet 2-3 cm.
Kjo mundëson amniotominë, por shkurtimi mund të jetë i pandryshueshëm.

5.10 Zgjeruesit higroskopik
Zgjeruesit higroskopikë laminarë natyralë janë produkte të kërcellit të tharë të
leshterikëve të ujërave të nxehta, laminaria digitata ose laminaria japoneze.
Me t’u vendosur në kolum për 6-12 orë, laminaria e rrit diametrin me tre apo
katërfishin duke nxjerrë ujin nga indet cervikale, dhe gradualisht duke shkaktuar fryrje
dhe zgjerim të kanalit cervikal.
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Dilatator sintetik si laminar apo sulfat magneziumi është edhe dilapani me përbërje të
një polimeri të qëndrueshëm hidrofil jotoksik.(28)

6

OKSITOCINA
Është një hormon polipeptidik i prodhuar në hipotalamus dhe i sekretuar nga lobi i

pasmë i gjëndrës së hipofizës në mënyrë pulsuese.
Është i njëjtë me analogun e tij sintetik, i cili është një substancat më të fuqishme
uterotonike. Oksitocina sintetike është një metodë efektive për nxitjen e shtërzimeve.
Aplikimi IV i një solucioni shumë të holluar oksitocinë është një nga mënyrat klasike
dhe më efektive për induksionin e aktivitetit të lindjes.
Oksitocina përshpejton ritmin e lëvizshmërisë të muskulaturës uterine, që zakonisht
identifikohet klinikisht përgjatë tremujorit të fundit dhe rritet me afrimin e kohës së
lindjes.

6.1

Doza e oksitocinës duhet të jetë individuale

Dhënia e saj përcaktohet në bazë të analizës partografike të aktivitetit të lindjes.
Protokolli i dozimit të oksitocinës bazohet në parimin “doza më e vogël e aftë të japë
efekt”.
Në shumë raste është e mjaftueshme të shtojmë 1ml oksitocinë {10 UI oksitoksinë 1l
sol. glukozë 5% (1 mUI/ml)}.
Infuzioni i përshtatshëm i oksitocinës për të filluar induksionin apo përshpejtimin
është1mUI/min, preferueshëm me një infuzion të vetëm apo duke e rritur infuzionin me
2ml/UI në intervale çdo 10 minuta.
Kur kontraksioni prej 50-60 mm Hg (sipas presionit të brendshëm të monitoruar) apo
prej 40-60 sekondave (një monitorim i jashtëm) ndodh në intervale prej 2.5-4 minuta,
doza e oksitocinës nuk duhet rritur më.
Oksitocina duhet të ndërpritet kur dallojmë një hiperstimulim apo edhe kur shohim
vuajtje fetale, por mund rifillohet kur RZF dhe aktiviteti uterin janë normalizuar.(29)
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REGJIMI

Doza e ulët

Doza e lartë

DOZA

DOZA E

FILLESTARE

RRITJES

(MUI/MIN)

(MUI/MIN)

0.5-0.1

1

INTERVALI

30-40

1-2

2

15

-6

-6

15

6*, 3.1

15

6

Tab. 4: Nxitja e shtërzimeve me oksitocinë: shembuj të regjimeve të oksitocinës me doza të ulëta dhe të larta

6.2 Amniotomia
Amniotomia mund të jetë një mënyrë e efektshme për të induktuar aktivitetin e
lindjes në rastet e përzgjedhura me kujdes, me nivel të lartë Bishopi. Lirimi i likidit
amniotik nga uterusi zvogëlon vëllimin intrauterin, duke shkurtuar fibrat muskulare të
miometrit.
Në këtë mënyrë shtohet dhe fuqizohet aktiviteti uterin. Membranat çahen me
delikatesë dhe pa e lëvizur pjesën paraqitëse (pa e shtyrë) për të nxjerrë likidin
amniotik.
Amniotomia duhet të realizohet gjatë fazës aktive të aktivitetit të lindjes (dilatacioni
>3cm).
Takikardia fetale është shpesh prezente gjatë amniotomisë. Amniotomia në rastet e
mirëpërzgjedhura shkurton kohën e aktivitetit të lindjes, por nuk ul incidencën e lindjes
cezariane.(30)

6.3 Drejtimi aktiv i lindjes
Aplikimi i hershëm dhe agresiv i oksitocinit për korrektimin e aktivitetit joefikas të
mitrës te primiparet mund ta ulë numrin e prerjeve cesareske, por edhe, sipas studimeve
të fundit, mund që më herët të lajmërojë në nevojën për prerje cesareske.
Procedura, e quajtur drejtim aktiv i lindjes, qartë është paraqitur në një numër të
madh të punimeve të O’Driscoll-it me bashkëpunëtorë, edhe pse vërejtja kryesore është
se nuk kanë pasur grup kontrollues përkatës.
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Kjo procedurë përfshin diagnostikimin e saktë të lindjes sipas kritereve rigoroze,
furnizimin dhe kujdesin e individualizuar dhe të vazhdueshëm të pacientes,
amniotominë e hershme dhe aplikimin e infuzionit oksitocinik kur qafa e mitrës
zgjerohet me shpejtësi më të vogël se 1 cm/orë në fazën aktive të lindjes.
Qëllimi i procedurës është të arrihet aktivitet efikat i mitrës me përfundim të lindjes
brenda 12 orëve nga pranimi.
Në periudhën prej 20 vitesh, me një procedurë e këtillë, shkalla e prerjeve cesareske
është mbajtur në shkallën prej rreth 5%, mortaliteti perinatal është zvogëluar në suazat
që janë karakteristike për botën e industrializuar, ndërsa mbi 90% e grave kanë lindur
brenda 12 orëve.

6.4 Rreziqet nga përdorimi i oksitocinit
Përdorimi i oksitocinit gjatë lindjes aktive bart rreziqe që mund të parandalohen me
përdorimin racional dhe përcjelljen e kujdesshme (monitorim). Komplikimi më i
shpeshtë është hiperstimulimi i mitrës, që ndonjëherë mund të shkaktojë rrezikim të
fetusit. Për shkak të protokolleve të ndryshme të aplikimit të oksitocinit dhe definimit
jouniform, nuk është e njohur incidenca e vërtetë e hiperstimulimit të mitrës.
Hulumtimet klinike kanë raportuar se incidenca sillet prej 0% deri 58%. Ky ndërlikim
mund të shmanget duke i zbatuar në mënyrë të përpiktë udhëzimet për përdorimin e
oksitocinit.
Ndërlikimet potenciale të lidhura e oksitocinin, që kuantifikohen më rrallë dhe më
vështirë, janë përdorimi i tepruar i analgjetikëve, infusioni intravenoz dhe monitorimi
elektronik që e pamundësojnë lëvizjen e gruas dhe kështu, bën veprim të kundërt, duke
e ngadalësuar avancimin e lindjes.
Rreziku për rupturën e mitrës të shkaktuar me infuzionin oksitocinik është i
papërfillshëm dhe oksitocini mund të përdoret në mënyrë të sigurt edhe tek gratë të cilat
në shtatzënitë e kaluara kanë lindur me prerje cesareske me incizion të segmentit të
poshtëm të mitrës.

7 STIMULIMI I GJINJVE
Përshpejtimi i shtatzënisë që përparon ngadalë me anë të stimulimit të thimthit të
gjirit dhe areolës është teknikë që zbatohet një kohë të gjatë.(31)
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Efikasiteti i stimulimit të gjirit në lindjen e prolonguar nuk është dëshmuar në
studimet klinike, por megjithatë, hulumtimet tregojnë se stimulimi i gjinjve nxit
zgjerimin e qafës së mitrës dhe induktimin e lindjeve.
Është treguar se edhe stimulimi i lehtë i gjinjve shkakton kontraksione më të
hershme e më të shpeshta se sa me oksitocin, por të një intensiteti më të vogël.
Ekziston mundësia që stimulimi i gjinjve shkakton kontraksione hipertonike të
mitrës, që mund të rezultojnë në bradikardi fetale. Shmangia e hipertonusit të mitrës në
studimet e randomizuara është rezultat i formës më të butë të stimulimit, qoftë me leckë
të nxehtë e të lagtë, qoftë me stimulimin e lehtë të alternuar të të dy gjinjve ose me cikle
të shkurtëra të stimulimit prej 2 minutash, pas së cilëve vazhdohet me 5 minuta pushim.
Të dhënat që janë në dispozicion tregojnë se stimulimi i lehtë i thimthave, me
përcjellje të kujdesshme të kontraksioneve të mitrës, mund të jetë efikas në rritjen e
kontraktilitetit të mitrës në lindjet me avancim të ngadalshëm.

7.1 Zvogëlimi i rezistencës së indit të butë
Kohëzgjatja e gjithmbarshme e lindjes te multiparet është shumë me e shkurtër se te
primiparet.
Është supozuar dhe vërtetuar në mënyrë direkte se rezistenca e indit të butë të gruas
është më e vogël te multiparat për shkak të ngrehjes të indit në lindjen e mëparshme.
Janë bërë përpjekje për përshshpejtimin e avancimit të lindjes duke e ulur rezistencën e
indit të butë me mjete farmakologjike dhe mekanike.
Relaksini, hormoni që në mënyrë natyrore prodhohet në vezore dhe që relakson
ligamentet e indin e butë tl komblikut, mund të përshpejtojë maturimin e qafës së mitrës
para fillimit të lindjes.
Studimet e reja tregoja se relaksini ka në tërësi veprim antagonist ndaj oksitocinit,
kur aplikohet gjatë lindjes.
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8 POZITA E GRUAS DHE KUJDESI
Aktiviteti dhe pozita e gruas mund të kenë ndikim të madh në avancimin e lindjes.
Pozita e gruas mund të ndahet në dy kategori të përgjithshme: vertikale dhe shtrirë.
Pozita vertikale përfshin uljen, qëndrimin në këmbë dhe shëtitjen.
Pozita e shtrirë përfshin pozitën në shpinë dhe pozitën laterale. Historikisht pozita
vertikale janë preferuar nga gratë që lindin.
Pozita e shtrirë është popullarizuar prejse gratë kanë filluar të lindin në spital dhe
prejse stafi profesional është përfshirë në vetë procesin e lindjes.(32)
Studimi i Roberts-it me bashkëpunëtorë sugjeron se pozita me qëndrim vertikal dhe
anësor lateral në krahasim me pozitës me shpinë dhe pozitën ulur janë të shoqëruar me
intensitetin dhe efikasitetin më të madh të kontraksioneve.
Ndryshimi i pozitës siguron efikasitetin më të madh të lindjes. Në testet e
randomizuara, pozita me qëndrim vertikal ka qenë shoqëruar me kohëzgjatje më të
shkurtër të lindjes dhe intensitetin më të madh të kontraksioneve të mitrës.
Në studimet që kanë bërë krahasimin e pozitës me qëndrim vertikal dhe atë anësor
lateral nuk janë gjetur diferenca në kontraktilitetin e mitrës apo kohëzgjatjen e lindjes.
Ekziston tendencë e përdorimit më të vogël të barnave në mënyrë që të ndihmohet
lindja në pozitë me qëndrim vertikal, por nuk ka lidhje të fortë me përfundimin e lindjes
me metodë instrumentale.
Dy studime të randomizuara kanë treguar se lëvizja e udhëzuar është së paku aq
efektive sa oksitocini në përshpejtimin e lindjes abnormalisht të prolonguar. 30 Është e
qartë se gratë që lindin preferojnë lirinë në vendimin mbi ndryshimin e pozitës gjatë
vetë rrjedhës së lindjes. Nëse iu jepet një liri e këtillë, gjatë lindjes gratë shpesh e
ndërrojnë

pozitën.

Përveç kësaj, gratë kanë vështirësi të mëdha në mbajtjen e vetëm një pozite. Me
avancimin e lindjes, gratë preferojnë të kalojnë kohë më të gjatë në pozitën e shtrirë,
veçanërisht nëse qafa e mitrës ka arritur shkallën e dilatimit prej 5 deri 6 cm. Për
avancim optimal të lindjes, gruas duhet t’i lejohet të marrë pozitë që i përgjigjet me
vërejtjen se duhet të nxitet ndërrimi periodik i pozitës dhe lëvizja.
Me avancimin e lindjes, gratë duhet të kalojnë kohë më të gjatë në pozitë të shtrirë,
në veçanti në pozitën e shtrirë anësore laterale.
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9 QËNDRIMET E NDRYSHUARA DHE PRAKTIKAT
LIDHUR ME LINDJEN
Në përgjithësi, dekada e kaluar ka sjellë ndryshimin e qëndrimit të kujdesit
profesional gjatë lindjes.
E stimuluar nga të dhënat e kontrolleve të rastësishme, Chalmers (dhe të tjerë, në
1989) demonstroi të dëmshme shumë prej ndërhyrjeve të praktikuara në lindje (të tilla si
depilimi, klizma, epiziotomia, plasja artificiale e membranave, dhe induktimi i lindjes
pa indikacion real).
Punimi në fjalë bashkë me rekomandimet e OBSH-së për lindjen (1986), ndryshoi
qëndrimet dhe praktikat mbi lindjen.
Ndërhyrjet duhet të aplikohen vetëm kur kanë indikacion mjekësor, dhe indikacionet
për këto ndërhyrje janë pak më të shpeshta se rastet e aplikuara.
Për shembull; operacioni cezarean nuk duhet të ndodhë më shumë se 5-15% të
lindjeve (në varësi të sistemit të referimit spitalor); epiziotomitë duhet të jenë ngjarje të
rralla (ndoshta me incidencë më pak se 10% të lindjeve); depilimi pubik dhe rreth zonës
perineale nuk kërkohet asnjëherë mbi baza mjekësore dhe mund të rezultojë me pak më
tepër infeksion; klizmat nuk janë përfituese dhe shpesh bëhen shkas për ndotjen e gruas
gjatë lindjes më tepër sesa të parandalojnë infeksionet; pastrimet rutinë ose masazhet e
perineumit nuk kanë treguar se janë përfituese; amniotomia rutinë është gjithashtu e
pajustifikuar nga studimet.
Shumica e lindjeve mund të konsiderohen si normale (rreth85%) dhe vetëm pak
(15%) kërkojnë asistencë të specializuar të kujdesit obstetrikal.
Vitet e fundit vërehet një rritje e pranueshmërisë dhe e përkrahjes së mamive si
ofrueset e para të kujdesit shëndetësor në lindje.
Ndërsa përdorimi rutinë i pajisjeve për monitorimin e lindjes dhe ndërhyrjet për ta
shpejtuar atë, nuk janë të justifikuara nga studimet bashkëkohore.
Përdorimi i tyre mund të jetë fitimprurës kur ka indikacion mjekësor.(33)
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