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1. HYRJE
Quhen shtatzëni të shumta-multiple, ato që janë me dy ose më shumë fëmijë. Të
dyfishtë ose më shumë sasia e frytave që lindin si rezultat i fekondimit të dy vezorëve,
mund të jetë i njëjtë seksi edhe atje, dhe në të njëjtën kohë do të jetë i ngjashëm me njëritjetrin jo më shumë se vëllezërit dhe motrat e zakonshëm. Binjakë lindin më pak dhe janë
rezultat i fekondimit të vezës një nga sperma, e cila është ndarë më pas. Që binjakët janë
bartës të materialit gjenetik, ata gjithmonë janë të lindur homoseksual, të ngjashme me
njëri-tjetrin dhe gjithmonë kanë të njëjtin grup të gjakut. U morën në shqyrtim kartelat e
lindjeve për periudhën kohore 2005-2006, në Spitalin Regjinal “Isa Grezda”, Gjakovë. U
analizuan dhe u morën të dhëna nga kartelat me lindje multiple, gjithsej 106, nga të cilat:
Binjakë - 91; Trinjakë - 13, dhe Katërnjake - 2.1
Në vendet e zhvilluara të botës, incidenca e lindjeve multiple është rritur ndjeshëm në
dekadat e fundit nga 1/100 deri në 1/70 lindje, me 40% rritje në rastet e binjakëve dhe tre
deri në katër herë rritje në rastet me lindje me më shumë se dy fetuse. Në spitalin tonë kjo
incidencë është parë të jetë (për vitet 2005-2006) 1/62 lindje. Kjo rritje i atribuohet
kryesisht përdorimit të teknikave të fekondimit in-vitro (FIV).2 U konstatua se rezultati
neonatal i binjakëve nuk kishte ndryshime domethënëse me atë të shtatzënive unike për të
njëjtën moshë shtatzënie.3
Në binjakë, rreth 30% janë të njëjtë, ose monozigot, dhe 70% janë dizigotikë (fig. 1).
Monozigotët binjake rezultojnë nga fertilizimi i një veze të vetme e cila më pas ndahet
herët në dy gjysma, të cilat zhvillohen më pas si të veçanta. Binjakët monozigotë mund të
jenë dikorionik, diamniotik, monokorionik biamniotike, monokorionike, dhe madje të
bashkuar, në varësi të kohës midis fertilizimit dhe ndarjes. Sa më e gjatë kjo periudhë
kohore aq më shumë struktura të përbashkëta do të kenë fetuset. Për sa i përket pretencës
së placentave të veçanta për çdo binjak, e rëndësishme është dita e tretë.
Në 30% të binjakëve monokorionikë, ndarja ndodh përpara ditës së tretë pas fertilizimit,
duke çuar në placenta të veçanta për çdo binjakë (bikorionike); binjakët që kanë placentat e
tyre janë gjithmonë në sakuse amniale të ndara dhe me përkufizim janë biamniotike.
Megjithatë, në 70% të binjakëve monozigot, ndarja ndodh pas ditës së tretë, duke çuar në
një placentë të vetme për të dy fetuset (monokorionike).
1
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Rrallë ndodh që ndarja të bëhet pas ditës së nëntë, duke na dhënë binjakë
monoamniotike, monokorionike. Nëse kjo ndarje do të ndodhte pas ditës së 12-të do të
kishim binjakët e bashkuar. Binjakët dizigotë rezultojnë nga fertilizimi i dy vezëve të
ndryshme, dhe me përkufizim çdo binjakë ka placentën dhe sakusin amnial të vetëvetes
(bikorionike biamniotike) me disa përjashtime në disa raste të veçanta në binjakët
dizigotikë monokorionik që vjen nga fuzioni i dy blastociteve të veçanta. Incidenca e
binjakëve dizigotë e lidhur me poliovulacionin ka një komponent herë ditar dhe gjithashtu
varion sipas grupeve etnike (deri në pesë herë më e lartë në disa pjesë të Afrikës dhe
Azisë), mosha amtare e avancuar (2% në 35 vjeç), multipariteti (2% pas katër lindjesh),
dhe metoda e konceptimit.4 Në kundërshti me këtë, incidenca e binjakëve monozigotë
është pothuajse konstante në gjithë botën me 3-4 për 1000 lindje. Pas fekondimit in-vitro
(IVF), pjesa më e madhe e binjakëve janë dizigotë (85%), ndërsa 15% janë monozigotë.
Aktualisht, IVF rrit katër herë riskun e binjakëve monozigotë, ku 1/50 të gjithë
konceptimeve janë monozigotë krahasuar me 3 deri 4 për 1000 lindje nga konceptimi
natyral.5

Figura 1. Ndarja korionike
e shtatzënive multiple.
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Disa mekanizma janë hedhur për të shpjeguar pse këto teknika predispozojnë për ndarje
të embrionit, si fortësia e zonës pelucide me induktimin e ovulacionit, kultivimi i zgjatur
dhe transferimi i blastocistit me fertilizimin in-vitro, mikromanipulimet e zonës pelucide
me injeksionin intracitoplazmatik të spermës (ICSI në gjuhën anglo-saksone) si dhe
mbushje e asistuar.6

1.1 Shkaqet
Pa dyshim, arsyeja kryesore është trashëgimia, veçanërisht nëpërmjet linjës së nënës. Ka
një mendim që mund të shkaktojë shtatzëni të shumta që rezultojnë nga përdorimi i
teknologjive riprodhuese të asistuara. Sipas studimeve të shumta, deri më sot, rreth 50% e
shtatzënive të shumëfishta të ndodhë pas IVF, si dhe për shkak të stimulimit hormonal e
maturimit të vezëve. Një faktor tjetër i rëndësishëm është mosha e nënës. Në gratë më të
vjetra se 35 vjet, probabiliteti i shtatzënisë të shumta është më i lartë për shkak se para se
dështimi ovarian është një rritje e prodhimit të hormoneve.

1.2 Shenjat
1. Lodhje e tepruar – rrit marramendje, lodhje, sepse trupi është duke punuar jashtë
orarit të edukuarit e dy fëmijëve
2. Shenja e parë e shtatzënisë të shumta – yndyrë pozitive në strip prove
3. Bark të madh
4. Sëmundje të rënda në mëngjes (lodhje)
5. Një jonormalitet, rezultati i analizës AFP - një test të gjakut për të përcaktuar
rrezikun e anomalive të rritjes në lindje. Kur një shtatzëni të shumëfishtë është
zakonisht rezultat i një të lartë apo pozitiv.
6. Numri i të rrahurave të zemrës, rreh me ndihmën e pajisjeve të veçanta për sistemin
Doppler.
Me siguri është konfirmuar prania e shtatzënive të shumta është e mundur vetëm me
ndihmën e ultrazërit.
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Veçoritë e shtatëzanisë multiple - Gjatësia mesatare e një shtatzëni të shumëfishtë është
37 javë. Në fakt, me trupin e gruas ka të njëjtat ndryshime fiziologjike që gjatë shtatzënisë
normale, por në rastin e shtatzënisë së shumta ato janë më të theksuara. Për shkak të rritjes
së shpejtë të vëllimit të mitrës dhe lëngut amniotik shton presionin mbi organet e
brendshme. Rrjedhimisht, ajo mund të jetë urthi, çrregullime të sistemit të tretjes,
kapsllëku, urinimi i shpeshtë. Si rezultat i paragjykimeve të forta, është e vështirë
diafragma e sistemit kardiovaskular dhe respirator. Gjatë shtatzënisë trupi i gruas, ka dy
ose më shumë fëmijë e cila, më të kërkuar. Prandaj, pas konfirmimit të pranisë së
shtatzënisë të shumta, një grua duhet rregullisht të marrin pjesë në klinikat antenatale.
Gjithashtu, ju duhet të rrinsninë proteinat e hekurit që përmbajnë edhe dietë, duke marrë
acid folik dhe ilaçe që ndihmojnë në lehtësimin dhimbjeve, të muskujve, dhe te organet e
brendshme. Është e rëndësishme për të monitoruar futje të kripës dhe lëngjeve, dhe për të
parandaluar të fituar peshë të tepërt. Kur një normë shumëfish shtatzënisë e shtim në peshë,
pavarësisht nga pesha e vetë gruas është mes 16-21 kg.7

1.3 Rritja e profesionit shëndetësor – mjekësia në Evropë
Në shekullin e 13-të, mjekësia në Evropën e civilizuar, është themeluar në mënyrë të
vendosur si një shkencë laike dhe një profesion që është i pushtuar në mënyrë aktive për
eliminimin e femrave si shëruese - si përjashtim i atyre nga qarqet arsimore. Kisha ka
vendosur kontrolle të rrepta nëpër profesionet e reja, dhe ka lejuar zhvillimin e saj vetëm
sipas kushteve të doktrinës katolike. Mjekët e arsimuar nuk u lejuan të trajtonin të sëmurët
pa këshillën e priftit, dhe nuk ishte për të trajtuar ata që refuzuan të rrëfeheshin.
Në fund të trajnimit mesjetare mjekësor, nuk kishte asgjë që do të shkelte doktrinën e
kishës, dhe disa nga të cilat do të mund të identifikohen si “shkencë”. Studentët e
mjekësisë ishin të kufizuar për të mësuarit e edukimit të lashtë. Studentët dhe mjekët rrallë
kanë pasur kontakt me pacientët, dhe eksperimentimin nuk e kanë zbatuar; Operacionet
ishin koncepte të panjohura. Duke pasur parasysh këtë, derdhja e gjakut ishte një praktikë e
zakonshme, si dhe trajtimi i Leeches. Teoritë mjekësore janë të bazuara shpesh në logjikë
dhe jo në vëzhgim.
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Harrington K, Campbell S, Bewley S, Bower S (1991) Doppler velocimetry studies of the uterine artery in
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Përveç disa përjashtimeve, universitetet janë mbyllur për gratë, dhe ligjet kanë qenë të
licencuar dhe u krijuan për të ndaluar funksionimin e të gjithë mjekëve, përveç atyre me
diploma universitare. Objektivat e parë ishin shëruesit e fshatit, por gratë mësuan dhe
filluan të trajtojnë të njëjtën klientelë urbane si dhe mjekë të arsimuar.
Deri në shekullin e 14-të, Fushatat për Mjekësinë profesionale qenë drejtuar kundër
popullatës urbane, pra kryesisht për femrat me arsim të përhapur në të gjithë Evropën.
Mjekët janë konsideruar ekspertët mjekësore, dhe ata e gjykonin gruan si një “magjistare”
e veçantë. Kisha legjitimohet profesionalizmit mjekësor, të rezulton trajtim joprofesionale,
dhe e barazuar atë me herezi: "Nëse një grua guxon për të shëruar pa arsim të arritur, ajo
njihej si magjistare dhe duhet të vdesë – të ekzekutohej".

1.4 Gratë dhe rritja e profesionit mjekësor – mamia
Sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka ndoshta vend të industrializuar e që me
norma më të ulëta (7%) sesa mjeke - mamia. Femrat në Shtetet e Bashkuara

është

infermiere e punës, e cila në çdo rast nuk është një zëvendësim për rolin autonome të cilat
gratë e gëzojnë si një mami dhe një shëruese me ndikim.
Përgjigja në pyetjen se si gratë janë të izoluara nga profesioni mjekësor / mamia dhe të
bëhet një infermiere është në historinë e gjatë të klasës dhe luftës për pushtet në të gjitha
fushat e jetës. Në mënyrë të veçantë, kur femrat posedonin një vend në mjekësi, ajo njihej
si një mjekësi popullore. Kur mjekësia popullore qe shkatërruar, u la pa vend për gratë përveç në role varësie e infermiereve. Së shpejti, profesioni mjekësor ka bërë të lidhur
ngushtë me një shumëllojshmëri të organizatave amerikane të biznesit - me gjithë respektin
për Pasteur, Koch dhe kërkuesve të tjera evropian në lëmin e mjekësisë gjatë shekullit të
19-të. Carnegiesi dhe Rokfelerët janë ata që sigurojnë fitoren përfundimtare të profesionit
mjekësor për gjininë femërore.
Vitet 1800 në Amerikë kanë qenë të arsimuar në mjekësinë e rregullt, të cilët trajtohen
në klasën e mesme dhe të lartë, arsimi i të cilit ishte shumë i varfër - programet mjekësore
zgjatnin nga disa muaj deri në dy vjet; shumë shkolla mjekësore nuk kanë objekte klinike;
Nuk kishte asnjë praktikë në vetë trupin e njeriut. Këta mjekë janë të mësuar me trajtimin e
shkarkimeve të rënda të gjakut, doza të mëdha të laxatives, dhe opiumit, vonë dhe
narkotikëve të lidhura, të cilat shpesh ishte më e dëmshme dhe vdekjeprurëse sesa
sëmundja "trajtuar".
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Mjekët pa leje, ishin shumë më të sigurt dhe më efektive, duke përdorur shtojcat e buta
me përbërje bimor, ndryshime në dietë dhe përmbajtje të këtyre metodave të dhunshme.8

1.4.1 Suksesi në punë
Dyzet javë të shtatzënisë është një periudhë intensive e ndryshimeve të shumta
fiziologjike dhe nganjëherë patologjike në trupin e një gruaje shtatzënë të shkaktuar
kryesisht nga rritja e hormoneve seksuale të femrave dhe rritja e fëmijërisë. Shtatzënia
ndikon edhe në mënyrë indirekte në shëndetin e zgavrës me gojë dhe dhëmbëve. Edhe pse
këto ndryshime janë kryesisht fiziologjike, ato ende i bëjnë gratë shtatzëna më shumë se
pacientët dentarë normalë dhe specifika e gjendjes së tyre duhet të merren parasysh në
diagnozën dhe terapinë e sëmundjeve orale. Gjatë ushqyerjes me gji, nëna është në një
mënyrë të veçantë që lidhet me foshnjat sepse çdo gjë në gjakun e nënës mund të hyjë në
qumësht dhe të ndikojë në foshnjë, ndër të tjera, ilaçe që ndonjëherë përdoren për trajtim.
Njohuritë dhe të kuptuarit e ndryshimeve fiziologjike gjatë shtatëzanisë dhe laktacionit
dhe ndikimin e tyre në shëndetin e nënës, njohja e efekteve të barnave të aplikuara ose
rrezatimi në fetus ose foshnjë, si dhe pasojat negative të shtyrjes së trajtimit të dhëmbëve
janë njohuritë e nevojshme në trajtimin e grave shtatzëna. Njohja e pamjaftueshme e
lartpërmendur krijon pasiguri tek mjeku në trajtimin e grave shtatzëna dhe infermierëve
dhe zakonisht çon në shtyrjen e periudhës pas lindjes ose duke shmangur përshkrimin e
barnave të kërkuara. Qëllimi i këtij punimi është të shqyrtojë ndryshimet që ndodhin në
trup të grave shtatzëna dhe ushqyerjes me gji dhe të përshkruajnë efektin e tyre në
modifikimin e trajtimit konvencional.
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Marina Tkalčić, Universitet u Zagrebu. (Marrë nga www.Libcom.org)
11

Sepse kur kemi një klinikë shtatzënë ose me gji, ne kemi vetëm një por dy (ose më
shumë) pacientë, dhe ne po ndikojmë në mënyrë indirekte në shëndetin e fëmijës së saj
duke e trajtuar nënën e saj.9

Figura

2.

Anastomozat

në

placentat monokorionike
Për sa i përket trinjakëve dhe multipletëve të lartë pjesa më e madhe e tyre të rezultuar
pas IVF janë zakonisht polizigotë dhe polikorionikë /poliamniotikë.10 Megjithatë, 5% deri
në 10% e shtatzënive multiple pas IVF-it dhe deri në 50% të shtatzënive multiple të
arritura në mënyre natyrale janë monokorionike.11 Fetuset në shtatzënitë multiple kanë një
qëndrim in-utero më të komplikuar se në ato unike, me një incidencë më të lartë të
kufizimit së rritjes, anomali kongjenitale, dhe vdekje intrauterine; binjakët monozigotë janë
në rrezik më të lartë se binjakët dizigotëtë.12 Megjithatë, në një vështrim të afërt elementi
korionik është ai që përcakton rezultatin sesa elementi zigotikë. Shifrat e rritura të
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në binjakët monozigotë janë kryesisht të lidhura me
angio-arkitekturën e placentas monokorionike me anastomozat vaskulare pothuajse
kurdoherë të pranishme (96%) (fig. 2), të cilat virtualisht mungojnë në shtatzënitë binjake
dikorionike.
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Liesbeth L, Deprest J. Fetal Problems in Multiple Pregnancy. High Risk Pregnancy, third edition.
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Këto anastomoza vaskulare janë të paparashikueshme dhe të shpërndara dhe mund të
shkaktojnë shkëmbim gjaku në sasi të konsiderueshme midis fetuseve, duke çuar në
komplikacionin unik siç është sindroma e transfuzionit binjak-binjak, perfuzioni arterial i
kundërt i binjakut, dhe transfuzioni akut pas vdekjes intrauterine të njërit binjak.13 Më tej
kjo placenta e vetme e krijuar që të mbajë një fetus, duhet tani të mbajë dy ose më shumë
dhe shpesh nuk është e ndarë në mënyrë të pabarabartë, duke shpjeguar incidencën e rritur
të kufizimit së rritjes në monokorionikët krahasuar me bikorionikët.14 Si rrjedhojë,
vdekshmëria perinatale në binjakët monokorionikë është përafërsisht dy herë më e lartë
sesa në binjakët bikorionikë (2.8% vs 1.6%) dhe katër herë më i lartë sesa në shtatzënitë
unike (2.8% vs 0.7%). Megjithatë, statistikat perinatale e nënvlerësojnë problemin pasi
humbjet fetale janë më të larta përpara se fetuset të jenë të jetueshëm. Si të tilla, binjakët
monokorionikë kanë një humbje fetale gjashtë herë më të lartë (12%) midis javës së 10-të24-të të shtatzënisë të krahasuar me binjakët bikorionik dhe unik (2%), e cila i dedikohet
kryesisht sindomit të transfuzionit midis binjakëve.15 Jo vetëm që shtatzënitë multiple
paraqesin shumë probleme, por edhe menaxhimi i tyre është i komplikuar pasi duhet të
merren parasysh dy ose më shumë fetuse. Ky shqetësim është veçanërisht tek
monokorionikët në të cilët mirëqenia e njërit fetus varet shumë nga e tjetrit, sepse të
ardhmet e tyre janë të lidhura në mënyrë të pandryshueshme nga anastomozat vaskulare të
placentës së përbashkët.16
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Luke B, Keith LG. The contribution of singleton, twins and triplets to low birth weight, infant mortality
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Liesbeth L, Deprest J. Fetal Problems in Multiple Pregnancy. High Risk Pregnancy, third edition.
16
Jacobson S, Imhof R, Manning N, MannionV (1990) The value of Doppler assessment of the
uteroplacental circulation in predicting preeclamsia or intrauterine growth retardation. Am. J.Obstet Gynecol.
162; 110-114
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1.5. Etiologjia dhe patogjeneza
Çdo grua ka bërë vetëm një egzaminim ekografik Doppler të arterieve uterine.
Shtatzënitë multiple ose shtatzënitë me anomali të njohura janë përjashtuar nga studimi.
Ekografia Doppler është kryer në pozicion shtrirë në kurriz dhe në mungesë të lëvizjeve
fetale dhe ritmi i RZF-ve ishte brenda normës (120-160 RZF) 8, 9. Janë përfshirë në
studim 52 gra, gjatë periudhës 2004-2007 me anamnezë të ngarkuar. 30 gra (57.7%) kanë
më shumë se 1 kriter pranimi (shih më poshtë). Të gjitha karakteristikat e popullatës të
marrë në studim dhe rezultatet e shtatëzanisë janë paraqitur në tab 1. Ekografia Doppler e
përdorur ka qënë Medison SAB 6000 me sondë 3.5 dhe 5 MHz, Sonda është vendosur në
të majtë dhe të djathtë në kuadrantet e poshtme të murit anterior abdominal amëtar, duke
identifikuar fillimisht arteriet iliake dhe më medialisht nga to edhe arteriet uterine. Vala e
çdo arterie uterine është marë pranë arteries iliake eksterne, para se arteriet uterine të
ndahen në degë 11, 13, 14. Të gjitha gratë ranë dakort me qëllimin e dhe përdorimin e të
dhënave në punimin në fjalë.
Prania e një notchi diastolik në valën e arterieve uterine është vlerësuar cilësisht, e
përcaktuar si rënie e shpejtësisë së qarkullimit të gjakut në këto arterie. Indeksi i
rezistencës është kalkuluar nga 4 valë të cilësisë së mirë. Një RI >0.58 është përcaktuar si
anormale, ndërsa një RI >0.7 është vlerësuar si shumë anormale 11, 12. Të dhënat klinike
dhe përfundimi i shtatzënisë janë grumbulluar nga kartelat e grave, regjistri i lindjeve, të
dhënat e ekografisë Doppler (të dhënat e regjistruara në memorien e aparatit).
Tabela 1. Karakteristikat amtare dhe përfundimi i lindjes
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Tabela 2. Të dhënat diagnostike

Çdo diskordancë ndërmjet kërkesës ushqyese fetale dhe furnizimit vaskular placentar
mund të rezultojë në alterim të rritjes fetale. Përmasa e placentës në neonatët me kufizim të
rritjes fetale, është 24 % më e vogël në fetuset me kufizim të rritjes për të njëjtën moshë
shtatzënie.17 Anomalitë madhore strukturale placentare të cilat janë shoqëruar me KRF
përfshijnë arterie unike umbilikale, inserim velamentoz i kordonit umbilikal, placenta
bilobare, hemangioma placentare dhe placenta previa. Sidoqoftë duhet theksuar se nuk ka
një lezion të vetëm viloz uteroplacentare18 i cili në mënyrë të qëndrueshëm rezulton në
KRF. KRF rezulton prej akumulimit të një sërë dëmtimesh placentare, siç janë anomalitë e
vaskulaturës uteroplacentare lezionet inflamatore kronike, distako placente, mozaicizmi i
kufizuar placentar, patologjitë uteroplacentare të lidhura me trombofilinë.19

1.6 Epidemiologjia
Në 92% të rasteve, shtatzënia multiple është anemike, ndërsa në prevalencën e mbetur
prej 8% të mbijetesës së embrionit përtej zgavrës së mitrës dhe në këtë rast quhet vibruese.
Pse embrioni është futur vetëm në tubacion? Përgjigjet dhe arsyet e bazuara ende janë duke
u hetuar, megjithatë, konsiderohet se të gjithë faktorët e përfshirë në mekanizmat e
transferimit të vezëve përmes tubacionit mund të përfshihen. Transporti përmes tubacionit,
ashtu si ndezja e epitilit tubular nën rregullim janë hormonet ovariane.

17

Mouzinho, A, Rosenfeld, CR, Sanchez, PJ, Risser, R. Effect of maternal hypertension on neonatal
neutropenia and risk of nosocomial infection. Pediatrics 1992; 90:430.
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nosocomial infection. Eur J Pediatr 1999; 158:71.
19
Wennergren, M, Wennergren, G, Vilbergsson, G. Obstetric characteristics and neonatal performance in a
four-year small for gestational age population. Obstet Gynecol 1988; 72:615.
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Estrogjenet rrisin kontraktitetin e myelopenit të miceliumit dhe përshpejtojnë fillimin e
ciliareve, ndërsa progesteroni vepron në të kundërt, më saktësisht zvogëlon tkurrjen e vijës
së vezës dhe ngadalëson rrahjen e ciliareve dhe transportin e vezës.20

1.7 Pasqyra klinike
Duke pasur parasysh se shumëllojshmëria e simptomave i ngjan një numri anomalish të
shtatzënisë së hershme, shtatzënia multiple konsiderohet të jetë sëmundje gjinekologjike
me çrregullimin më diagnostik. Duke u bazuar vetëm në veçoritë klinike, diagnoza e saktë
është vendosur vetëm në gjysmën e rasteve.21

1.7.1 Forma akute e shtatzënisë multiple
Në këtë formë, shfaqet e një këputje në zgavrën e barkut dhe gjakderdhje anormale në
zgavrën e barkut, duke shkaktuar dhimbje të papritur dhe kolaps kardiovaskular. Dhimbja
ndodh në të dy supet dhe nën pastrim, për shkak të ngritjes së tensionit të gjakut. Muri i
barkut është palpimi më i vështirë dhe më i ndjeshëm, dhe i mukusit të qafës së mitrës në
provimin bimanual zakonisht është i dhimbshëm ("excision cervikal"). Shtatzënia multiple
intersticiale është shumë e rrezikshme për këputje të mitrës.
Sipas një studimi, është e mundur të parashikohet tubi i këputjes bazuar në nivelin βhCG pas pranimit të kësaj mase intratubulare, gjegjësisht përmasave të saj të matura me
ultratinguj.22
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Šimunić V. Izvanmaternična trudnoća. U: Šimunić V i sur. Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost;
Medicinski potpomognuta oplodnja, IVF. Zagreb: Školska knjiga; 2012. str. 657-70
21
Šimunić V. Izvanmaternična trudnoća. U: Šimunić V i sur. Ginekologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2001.
str. 183-94.
22
Karadeniz RS, Tasci Y, Attay M, Akkus M, Akkurt O, Gelisen O. Tubal rupture in ectopic pregnancy: is it
predictable? Minerva GInecol. 2015;67(1):13-9.
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1.7.2 Simptomat e vërteta
Tre simptomat karakteristike të shtatzënisë multiple janë dhimbja (95%), amenorreja
(75%) dhe gjakderdhja vaginale (60%). Simptomat e shtatzënisë multiple përfshijnë
marramendje, dhe kërkojnë të ulen.23 Dhimbja, si simptoma më e zakonshme, është në
75% të rasteve të shtatëzanisë multiple, dhe manifestohet edhe në të dy anët, të përhapura.
Dhimbja jashtëzakonisht e rëndë është më shpesh një shenjë e një zbulimi të të miturit, i
cili për shkak të gjakderdhjes së tepërt shpejt kalon në një goditje hemorragjike.
Dhimbja shkakton tendencën dhe shtrirjen e peritonit dhe ndarjen e gjatësive vale
hematike. Lëndimi i shtyllës kurrizore është rezultat i gjakderdhjes në zgavrën e barkut dhe
nxitjen e nervit frenetik. Gjakderdhja zakonisht ndodh si e dukshme, e errët dhe e
ndryshme nga gjaku i zakonshëm menstrual. Kjo ndodh për shkak të prishjes së pjesshme
të endometriumit që është decidualizeri. Në të vërtetë, endometriumi është i fryrë për
shkak të një mungese relative të progesteronit, e shkaktuar nga një nivel i ulët i
gonadotropinës humane (β-hCG). Mund të jetë më pak e mundshme që gjakderdhja do të
refuzojë të gjithë hedhurinën decidual, dhe kjo duket si një dalje në zgavrën e mykut. E
vetmja gjendje në të cilën nuk ndodh gjakderdhja vaginale është shtatzënia tubale me fruta
të gjallë dhe nivele të larta të β-hCG.24

1.8 Diagnoza
Sot, diagnoza e shtatzënisë multiple vendoset 10 deri 14 ditë më herët se sa ishte 30
vjet më parë. Mesatarja është rreth javës së 8-të të shtatëzanisë dhe në 90% të rasteve para
prishjes së tubit me simptoma të dhimbjes së papritur dhe jostabilitetit hemodinamik dhe
gjakderdhjes në zgavrën e barkut. Në diagnozën e shtatzënisë multiple, është tejet e
rëndësishme përcaktimi i nivelit β-hCG. Përkatësisht, në shtatzëninë multiple, niveli i βhCG është dukshëm më i ulët se ai i shtatzënisë normale. β-hCG në një shtatzëni të
mirëdashës përsërit saktësisht çdo 48-72 orë deri sa të arrijë një nivel prej 10,000-20,000
IU / mL. Megjithatë, vetëm në shtatzëninë tubale me fruta të gjallë (5-10% të rasteve),
niveli β-hCG mund të jetë i pastër.
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Šimunić V. Izvanmaternična trudnoća. U: Šimunić V i sur. Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost;
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Gjithashtu, në shtatzëninë multiple, vlerat β-hCG nuk rriten siç duhet, por shpesh ka një
trombotë ose një rënie të butë në nivelin e hormonit në fjalë. Nëse rritja dy-ditore e β-hCG
është më pak se 50% ose ka një pllajë, mund të vërtetohet se kjo nuk është një shtatzënie e
hollë intrauterine. Treguesi më i besueshëm biokimik i shtatzënive multiple dhe jonormale
multiple është përcaktimi i serumit të β-hCG, çdo dy ditë duhet bërë matje më e saktë e të
njëjtit nivel. Prandaj, një rënie e papritur ose e përhershme do të çonte në abortin e
hershëm spontan. Niveli β-hCG përdoret gjithashtu në një formë shembullore dhe
mjekësore të trajtimit të shtatëzanisë multiple.

Procedura është e tillë që β-hCG të

përcaktohet çdo 3-5 ditë derisa gjetja të negativizohet, gjë që mund të zgjasë 4-5 javë. 25

1.9 Kujdesi atenatal dhe kujdesi gjatë lindjes
Kujdesi prenatal është një shërbim shëndetësor që ka një potencial për te reduktuar
incidencen e vdekshmërisë apo dhe sëmundshmërisë perinatale. Ky potencial është për
shkak të identifikimit dhe të trajtimit të gjendjeve shëndetësore dhe reduktimin të risqeve
potenciale të identifikuara si dhe ndihmon gratë për ti adresuar faktorët e lidhur me sjelljen
që kontribuojnë në rezultate jo të mira të lindjes. Kujdesi prenatal ka më shume gjasa të
jetë efektive dhe të shmangë rezultatet e padëshiruara të shtatzënisë në qoftë se ai fillon që
në tremujorin e parë dhe vazhdon ë merret gjatë gjithë shtatzënisë sipas standardeve të
ndjekjes së gruas shtatzanë26. Ka standarde të ndryshme në lidhje me ndjekjen e
përshtatshme (fillimi dhe numri vizitave të përcaktuara së gruas shtatzënë). Kështu sipas
shoqatës së obstetërve dhe e gjinekologëve të Kanadasë rekomandohet marrja e kujdesit
prenatal çdo 4-6 jave gjatë shtatzënisë se hershme, çdo 2-3 javë pas javës së 30 të
shtatzënisë dhe më pas çdo 1-2 jave pas javës së 36 te shtatzënisë 33 ndërkohe që
akademia amerikane e pediatërve AAP dhe Kolegji amerikan i obstetrikaneve dhe
gjinekologeve 34 rekomandojnë që një grua e cila përcaktohet me një shtatzëni të
pakomplikuar duhet të marrë kujdesin e plote antenatal çdo 4 javë gjatë 28 javëve të para të
shtatzënisë, çdo 2-3 javë deri në javën e 36 të shtatzënisë dhe pas kësaj periudhe deri në
lindje çdo javë.
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Menon S, Colins J, Barnhart KT. Establishing a human corionic gonadotropin cutoff to guide a
methotrexate treatment of ectopic pregnancy: a systemic review. Fertil Steril. 2007;87:481-4.
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8:15 doi:10.1186/1471-2393-8-15
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Indeksi i kujdesi antenatal te përshtatshëm gjatë shtatzënisë i propozuar nga Kotelchuck i
përbërë nga dy pjesë muaji në te cilën fillon kujdesi antenatal dhe numri i vizitave të kryera
si pjesë e kujdesit antenatal27.
Si një përdorim jo efektiv i kujdesit antenatal është konsideruar ose fillimi i marrjes së
kujdesit antenatal pas muajit të katërt të shtatzënisë ose marrja e më pak se 50% e numrit të
përcaktuar të kujdesit optimal prenatal.28
Aktualisht në Kosovë, sipas protokolleve të hartuara nga Ministria e Shëndetësisë në
bashkëpunim me Institutin Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor, rekomandohet kapja e
hershme e shtatzënisë gjatë tremujorit të parë dhe kryerja e të paktën 4 vizitave
kontrolluese për gruan shtatzëne. Ky kontroll ofrohet falas në kujdesin shëndetësor parësor
në të gjithë Kosovën dhe konsiston në analiza laboratorike dhe ekzaminime ekografike për
të vlerësuar gjendjen shëndetësore të nënës me qëllimin e një shtatzënie dhe të një
mëmësie të sigurt.29 Lidhja midis mungesës së kujdesit prenatal apo një kujdesi prenatal jo
të përshtatshëm është studiuar masivisht deri më sot. Në shumë kërkime kujdesi prenatal
është konsideruar i rëndësishëm në lidhje me reduktimin e rrezikut për rezultate negative
apo të padëshiruara të shtatzënisë siç është vdekshmëria foshnjore pesha e ulët në lindje
dhe problem shëndetësore të foshnjave por gjithashtu kanë treguar një risk të rritur të
lindjes me sasinë e pakët të të kujdesit prenatal.30 Studimi i kryer në vitin 2000 në lidhje
me faktin se cili nga indekset Kessnet apo Kotelchuch është më i saktë për të përcaktuar
lidhjen midis kujdesit antenatal të përshtatshëm dhe lindjes parakohe, tregoi qe pavarësisht
se cili indeksi është përdorur për të përcaktuar çdo të thotë kujdes antenatal jo të
përshtatshëm, ai në të gjitha rastet është në lidhje me rritjen e rrezikut për lindje
parakohe.31
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Beginnings: Guidelines forcare during pregnancy and childbirth. Volume 71. Ottaa, SOGC; 1998
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Ministria e Shendetësis 2009. Paketa baze e shërbimeve në kujdesin parësor.
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Ratzon, R., Sheiner, E., &Shoham-Vardi, I. (2011). The role of prenatal care in recurrent preterm birth.
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 154(1), 40-44.
31
Krueger, P. M., & Scholl, T. O. (2000).Adequacy of prenatal care and pregnancy outcome. Journal of the
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Grafikoni 1. Lindje me SC dhe LV

Grafikoni 2. Numri total i lindjeve multiple rezultoi 106. Prematuriteti tek shtatzëni
multiple.
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1.10 Si të parandalojmë gabimet mjekësore në sallën e lindjes
Në ShBA, sipas raportit të Institutit Mjekësor Amerikan të vitit 1999, si rezultat i
gabimeve mjekësore ndodhin rreth 98000 vdekje në vit (>250 paciente në ditë). Ky numër
vdekjesh është më i madh se sa aksidentet rrugore, kanceri i gjirit dhe AIDS të marra së
bashku. Më shumë se 50% e tyre mund të parandalohen. Përveç këtyre vdekjeve, mbi 1
milion paciente në vit vuajnë nga sëmundje të lidhura me një gabim mjekësor.32
Shpesh gabimi i ngarkohet një individi, dhe jo institucionit, pasi kjo është më e lehtë për
t’u bërë dhe më e pranueshme nga opinioni.33
Por thelbi i këtij diskutimi është: “Si të mësojmë nga gabimet tona”?
Ka dy mënyra për të vlerësuar gabimet menaxheriale:
1. Vlerësimi i gabimeve të individëve, të lidhura me pakujdesinë,
harresat, mungesën e vëmendjes, lodhjen dhe sjelljen.
2. Vlerësimi i sistemit, i orientuar drejt kushteve të punës që
institucioni siguron.
Po çfarë duhet të kuptojmë me sigurinë për pacientet? Siguria për pacientet në
obstetrike dhe në sallën e lindjes, është kryesisht e lidhur me këta faktorë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mënyrat e komunikimit të stafit
Gabimet mjekësore
Gabimet instrumentale
Edukimin e stafit
Përdorimin e protokolleve dhe udhëzuesve
Edukimin e pacienteve
Lodhjen e personelit
Një tjetër pyetje që lind domosdoshmërish është; kush është qëllimi final i punës

tonë në sallën e lindjes? Është që të lindë një fëmijë i shëndetshëm dhe gruaja të mos ketë
probleme gjatë lindjes dhe në të ardhmen, pra të ketë siguri për nënën dhe beben e saj. Por
jo gjithmonë pacientet kurohen drejt. Bebet gjithashtu, jo gjithmonë kurohen mirë dhe në
kohen e duhur. Gabimet njerëzore janë kurdoherë të pranishme. Siguria për pacientet dhe
fëmijët e tyre është një rrugë e gjatë dhe jo një finish. “Errare est Humanum”, që dë
thotë: “Të gabosh është njerëzore, por të vazhdosh në përsëritje të gabimit (nga krenaria)
është e lig dhe e pafalshme”. Çdokush mund të bëjë gabime, çdo ditë dhe çdo gabim ka
një komponente humane. Gabimi njerëzor është shkak i 30-100% të aksidenteve dhe është
normale mundësia për të gabuar.
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Lewis Thomas, në 1979 ka thënë: Problemi qëndron jo se ka ”njerëz të këqij” që
punojnë në sistemin shëndetësor, por që njerëz të mirë punojnë në sisteme të këqija
shëndetësore, që kanë nevojë të bëhen me të sigurta. Gabimet njerëzore janë të
paevitueshme; problemi qëndron si të minimizojmë gabimet dhe si të gjejmë rrugët për t’i
parandaluar ose për t’i korrigjuar ato. Shkaqet kryesore të gabimeve gjate aktivitetit të
lindjes dhe lindjes lidhen me tre faktorë:
1. Probleme të komunikimit
2. Probleme mjekësore
3. Lodhjen e personelit
Porsa i përket komunikimit, ky është një faktor kulturor që ndihmon shumë në sigurinë
për pacientin. Të gjithë ne duhet të flasim një gjuhë të përbashkët. Po shpesh në praktikën e
përditshme ndodh që mjeku nuk komunikon si duhet me kolegët e tij ose me infermieret
dhe shpesh ai është i mbingarkuar me punë. Personeli nganjëherë është i pamjaftueshëm,
mund të bëhen gabime në dhënien e medikamenteve, ose qëllon që ka paciente me emra të
njëjtë, etj.
Zgjidhja në këto raste është trajnimi i stafit lidhur me mënyrat e komunikimit si dhe
mësimin e të punuarit në ekip, veçanërisht për sektorët me risk të lartë klinik, siç është dhe
salla e lindjes apo ajo e operacionit. Por, në sistemin tonë shëndetësor, aktualisht nuk ka
një ekip trajnues të tillë; nuk ka në fakultet, nuk ka gjatë specializimit dhe nuk ka as në
spital.
Normalisht të gjitha urdhrat verbale duhet të verifikohen (verbatim) dhe të gjithë urdhrat
operacionale duhet të sqarohen mirë para se të kryhen. Të gjitha urdhrat me shkrim, duhet
të rishkruhen nëse nuk janë të qarta dhe të pyetet e ripyetet nëse mendohet që nuk janë të
sakta. Informacionet për situata kritike duhet të transmetohen sa më shpejt dhe me
korrektësi maksimale të gjithë ekipit, me qëllim që të përcaktohen dhe ndiqen saktë hapat
që do të ndërmerren.
Gabimet në dhënien e medikamenteve mund të shkaktojnë dëmtime të shëndetit të
pacienteve. Një spital është subjekt i të paktën një gabimi medikamentoz në ditë dhe
sigurisht numri i këtyre gabimeve vargon në funksion të standardeve të çdo spitali.
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Po kështu janë shumë me të shpeshta gabimet me oksitocinën dhe dozimin e saj, që
mund të çojnë në hiperkinezi uterine, rupture të uterusit ose operacione cezariane të
panevojshme dhe mund të arrijë deri në vdekje të gruas e të fëmijës së saj. Për këtë arsye,
protokollet amerikane rekomandojnë një politike standarde dhe strikte në dhënien e
oksitocinës. Vendosen 30 UI në 500 ml sol. fiziologjik dhe lidhen me pompën elektrike.
Fillohet me 1 mU/min dhe rritet doza gradualisht, por asnjëherë më shpesh se në intervale
15 min. Vetëm një person ka të drejtë të prekë pompën. Nëse ka >5 kontraksione në 10
min, pavarësisht nga RZF-të, atëherë kemi të bëjmë me takisistole. Infermierja ose mjeku
janë të detyruar të ndalojnë menjëherë oksitocinën, nëse observohet takisistola.34
Porsa i përket faktorëve njerëzorë, këto lidhen me lodhjen e tepërt, mungesën e
vëmendjes, një sëmundje të mundshme të personit të stafit, ankthin dhe axhitimin. Ndodh
jo rrallë që të ketë një ngarkesë pune të madhe. Pagjumësia shton lodhjen dhe ul
performancën e sistemit psikomotor. Kjo është provuar nga shumë studime. Përdorimi i
pijeve alkoolike nga personeli gjatë punës shton shumë risqet për humbje të vëmendjes dhe
lodhje fizike.
Nga ana tjetër, qëndrimi zgjuar për 24 orë, shton nivelin e alkoolit në gjak, duke sjellë të
njëjtat rreziqe që sjell edhe alkooli. Sjellja jo e mirë e personelit, lidhet ngushtë me
gabimet mjekësore. Në një studim të bërë në ShBA, në 102 spitale të ndryshme, në vitet
2004-2007, rezultoi se rreth 67% e të anketuarve nga stafi mjekësor ishin të mendimit se
sjellja e keqe e një personi të stafit, ndikon shumë në gabimet mjekësore.
Korrigjimi i këtyre sjelljeve jo normale, ka një ndikim shumë pozitiv në raportet midis
stafit si dhe në kujdesin ndaj pacientit. Disa forma të shfaqjes së sjelljeve të alternuara
janë:
(1) mungesa e respektit për personelin,
(2) ngritja e zërit,
(3) përdorimi i një gjuhe abuzive,
(4) kërcënimet,
(5) inatet dhe
(6) abuzimet fizike.
34
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Situata të tilla shihen jo rrallë në ambientet e punës edhe tek ne dhe veçanërisht midis
mjekëve dhe infermiereve. Ndonëse numri i këtyre individëve me këto sjellje është i vogël,
impakti që ata japin në të gjithë stafin është i madh, duke u bërë shkak për situata të
padëshiruara, gabime mjekësore dhe probleme të tjera që rrezikojnë shëndetin e
pacienteve. Ne rastet e vdekjeve amtare ose perinatale, këto bëhen shkas për shtim të
mosmarrëveshjeve brenda stafit mjekësor, midis stafit dhe pacienteve apo familjarëve të
tyre, humbje të besimit të pacienteve ndaj personelit mjekësor dhe të gjitha këto çojnë në
një ulje të imazhit të institucionit.
Po të bënim një analizë të përgjithshme të këtyre gabimeve mjekësore, që ndikojnë në
shëndetin e pacienteve, do të arrinim në konkluzionin që mungesa e sigurisë për shëndetin
e pacientit është një simptom i organizimit jo të mire të punës. Gabimet mund të ndodhin,
por shtrirja e dëmtimit aktual ose përsëritja e gabimit, është një produkt i asaj se si ne do të
reagojmë ndaj tij. Puna sa vjen e bëhet më e madhe dhe më e ndërlikuar, ndërkohë që
sistemi ynë organizativ mbetet akoma jo në atë nivel që duhet të jetë.
Çfarë duhet të kërkonim ne për të minimizuar gabimet mjekësore. Do të kërkonim në
radhë të parë:
a) Produktivitet
b) Kualitet shërbimi
c) Siguri për pacientet
Të gjitha këto duhet të fillojnë të përmirësohen që tani dhe vazhdimisht në të ardhmen
dhe kjo quhet përmirësim i vazhdueshëm.
Çfarë do të kërkonim ne për të parandaluar gabimet madhore në sallën e lindjes?
1) Të përmirësojmë komunikimin duke edukuar stafin, duke minimizuar sjelljet e
pahijshme dhe duke trajnuar personelin.
2) Të minimizojmë gabimet medikamentoze duke uniformizuar dhe respektuar
protokollet (p.sh atë të oksitocinës, sulfatit të Mg, etj).
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3) Të luftojmë lodhjen dhe humbjen e vëmendjes duke bërë një organizim më të
mirë të punës, në bashkëpunim dhe me stafin drejtues të spitalit.35

1.11 Udhëheqja e lindjes
Drejtimi i lindjes normale bazohet në disa parime kryesore:
Lindja normale është proces fiziologjik dhe nuk kërkon ndërhyrje aktive të mamisë.
Mamia e ndërton veprimtarinë e vet me të dhëna “asiston”, “ndiq” ose “kuro” në një lindje.
Pra, funksioni i saj është i thjeshtë, vetëm ndjekja pa ndërhyrje. Në shumë raste është e
ndaluar të ndërhyhet. Shpesh mamitë e konsiderojnë lindjen gabimisht si sëmundje ose
ngjarje kirurgjike dhe si ndërhyrje për ta modifikuar zhvillimin e saj natyror me lëndë
farmakologjike. Ndihma duhet dhënë kur lindja arrin në periudhën e daljes si dhe në
periudhën anore.
Por pavarësisht, çdo lindje duhet të ketë domosdoshmërish dhe ndihmën e mamisë, për
shumë arsye, si p.sh., psikologjike, të asepsisë dhe të kushteve. Pra, gruaja nuk duhet të
lindë në shtëpi, sado i përshtatshëm të jetë mjedisi i shtëpisë. Kjo për shumë arsye, si ato
psikologjike, ashtu dhe për sigurimin e asepsisë dhe të kushteve tjera. Në përgjithësi është
mirë, që gruaja të shtrohet në shtëpinë e lindjes pak ditë më parë se t’i filloj lindja, që të
jetë nën kontroll mjekësor të vazhdueshëm.36
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2. QËLLIMI I PUNIMIT
Të jemi të mirë i informuar për sa i përket risqeve fetale dhe amtare në shtatzënitë
multiple, dhe evidentimi i rëndësisë së përcaktimit të korionicitetit si faktor prognostik i
rëndësishëm në rezultat-in e shtatzënisë duke bere rishikimin e literaturës.
Gjithashtu, ne duhet të jemi të mirë informuar për protokollet ekografike në menaxhimin
e lindjes parakohe tek shtatzënitë multiple.
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3. Materiali dhe metoda e punës
U morën në shqyrtim kartelat e lindjeve për periudhën kohore 2005-2006, në Spitalin
Regjinal “Isa Grezda”, Gjakovë. U analizuan dhe u morën të dhëna nga kartelat me lindje
multiple, gjithsej 106, nga të cilat: Binjakë - 91; Trinjakë - 13, dhe Katërnjake - 2. Kartelat
u panë në këndvështrimin e prematuritetit, mënyrës së lindjes, vdekshmërisë perinatale,
komplikacioneve amtare, përcaktimit të korionicitetit dhe amniocitetit. Gjatë këtij studimi
u informuan dhe u mor konsensusi i pacienteve.

27

4. REZULTATET:
Në mënyrë retrospektive u studiuan të gjitha kartelat, dhe u vlerësuan të dhënat
demografike, pariteti, risku, mënyra e lindjes, përfundimi i shtatzënisë, ekzaminimet
ekografike, roli i ndërhyrjeve jatrogjenike. Numri total i lindjeve multiple rezultoi 106, që
do të thotë 1/62 lindje është gemelare, numër i cili ka pësuar një rritje dhe kjo probabilisht
e lidhur me aplikimin e metodave të fekondimit të asistuar (FIV-ET) gjithsej 24 (23%).
Prematuriteti tek shtatzëni multiple rezultoi 55%, ndërsa e ndarë sipas peshave rezultoi: me
peshë shumë të ulët <1500 g., 32 bebe (14%), me peshë të ulët <2500 gr, 138 bebe (60%).
Feto morto in utero 4 (1.7%), dhe vdekshmëria perinatale rezultoi 26 raste (11%). Për sa i
përket mënyrës së lindjes, 72 (68%) lindën me S/C dhe 34 (32%) lindën vaginal. Për arsye
objektive gjatë këtij studimi rezultatin neonatal nuk u studiua në kuptim afat gjatë. Për sa i
përket komplikacioneve amtare, me të shpeshtat ishin RhPM 27 raste (25%), preeklampsi
14 raste (13%), distako placente 4 raste, 4 raste me anemi ferriprive, dhe një rast i veçantë
me hepatosteatozë akute amtare të shtatzënisë. Vetëm në tetë raste (7%) është specifikuar
në kartelë korioniciteti (në një rast shtatzëni 31 javë, gemelare unikoriale biamniale
rezultoi vdekje fetale inutero e njërit prej gemelarëve).
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5. DISKUTIMET:
Konfirmohet edhe nga studimi ynë, se korioniciteti përcakton rezultatin më tepër sesa
zigoziteti. Gratë me shtatzëni multiple janë gjithashtu në rrezik edhe për komplikacione të
tjera si transfuzioni binjak-binjak, monoamniociteti, prolapsi i kordonit, distako e
placentës, placenta previa, asfiksi intrapartum, dhe trauma në lindje. Gratë me shtatzëni
multiple hospitalizohen 6 herë më shumë se popullata tjetër shtatzënë me komplikacione
antepartum më të shpeshta si lindje preterm, rupturë e hershme e parakohshme e
membranave (RhPM), dhe preklampsia. Përveç kostove të larta në shtrimin antepartum një
tjetër kosto e lartë është lindja premature e tyre (40% më e lartë e krahasuar me shtatzënitë
unike) për të njejtën moshë shtatzënie si dhe kosto për shkak të qëndrimit më të gjatë dhe
komplikacioneve. Jo rastësisht shtatzënitë multiple janë të shoqëruara me shifra të larta të
kostos shëndetësore. Terapia intensive neonatale është e nevojshme në ¼ e binjakëve, ¾ e
trinjakëve, dhe pothuajse 100 % të katërnjakëve me ditëqëndrimin respektivisht 18 ditë, 30
ditë, dhe 58 ditë. Për sa i përket komplikacioneve amëtare ato janë më të shpeshta se në
shtatzënitë unike siç janë risqet kardiovaskulare, anomalitë hematologjike, çrregullimet
metabolike dhe preeklampsia. Hemorragjitë placentare antepartum nga distako janë 3 herë
më të rritura veçanërisht në tremujorin e tretë. Infeksionet urinare janë 1.4 herë më të
shpeshta dhe janë kryesisht të traktit të poshtëm urinar nga staza urinare që ka si shkak
uterusin e hiperdistenduar. Ky hiperdistendim mund të shkaktojë më shpesh dhe atoni
uterine postpartum dhe si rrjedhojë të kemi hemorragji postpartum e cila është kalkuar të
jetë 6 % në binjakët, 12% në trinjakët, dhe 21% të katernjaket. Ekografia ka një rol të
madhë në menaxhimin me sukses të shtatzënive multiple.
Përcaktimi i saktë i korionicitetit dhe amniocitetit është me rëndësi vitale për të njohur
grupet me risk të lartë, për të cilët monitorimi mund të përmirësojë rezultatin. Shtatzënitë
monokorionike janë veçanërisht në rrezik për FGR, rritje diskordante, anomali kongenitale,
dhe vdekjes fetale in utero. Megjithëse e rrallë placentimi monoamnial paraqet një risk
ekstrem për mundësinë e madhe të transfuzionit binjak-binjak, kordonit të koklavitur, dhe
vdekje fetale. Evidenca të përmirësimit të rezultatit nëpërmjet ekografisë janë të kufizuara.
Studimet tregojnë se ekografia është e rëndësishme në menaxhimin e shtatzënive multiple.
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Në një studim (RADIUS), në ekzaminime selektive, binjakët u diagnostikuan (të dy) me
herët në javët e shtatzënisë sesa në grupin e kontrollit. Më tepër se S! e tripletëve në grupin
e kontrollit nuk u diagnostikuan deri në 26 javë shtatzëni dhe afërsisht 10% nuk u
diagnostikuan deri në fillimin e aktivitetit të lindjes. Studimi RADIUS tregoi një reduktim
prej 50% të komplikacioneve perinatale në grupin me ekzaminim. Në gjysmën e dytë të
shtatzënisë, rritja fetale duhet të vlerësohet periodikisht nëpërmjet ekzaminimeve seriale
ekografike. Shumë klinicistë i përsërisin çdo muaj këto ekzaminime megjithëse intervali
më i mirë kohor ende nuk është i përcaktuar. Ky interval mund të zgjatet nëse është pare
një rritje e mirë fetale, veçanërisht në shtatzënitë dikorionike. Ekografia endo-vaginale për
matjen e gjatësisë së kolumit është po aq e rëndësishme në parashikimin e lindjes parakohe
si në shtatzënitë unike.
Columi i shkurtuar në ekografinë endo-vaginale është në marrëdhënie të ngushtë me
rrezikun e lindjes parakohe. Një gjatësi d” 25 mm në javën e 24-të të shtatzënisë është një
parashikues i mirë për lindje para kohe përpara javës së 32-të, 35-të, ose 37-të në
shtatzënitë binjake. Gjithsesi ende nuk ka evidenca që ekografia endo-vaginale përmirëson
thirrjet dalëse ashtu sikundër nuk ka evidenca të mjaftueshme për të rekomanduar një
cerklazh për një kolum të shkurtuar.
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6. PËRFUNDIMI
Shtatzënitë multiple janë me probleme të shumta si në aspektin e komplikacioneve
fetale ashtu dhe ato amtare, dhe duket të kenë një impakt financiar më të madh se
shtatzënitë me një fetus (unike). Protokollet ekografike do të përmirësonin rezultatin dhe
menaxhimin më të mire të tyre multiple. Ekografia luan një rol vendimtar në kujdesin
antenatal të shtatzënive multiple si në përcaktimin e korionicitetit dhe amniocitetit,
identifikimi i anomalive fetale dhe placentare, rritjen fetale dhe likidin amnial.
Çështjet e menaxhimit të shtatzënive multiple janë komplekse, sepse duhet të merret në
ngarkim më shumë se një fetus. Përcaktimi i korionicitetit luan një rol të rëndësishëm në
menaxhimin e shttazënive multiple dhe kjo bëhet në mënyrë të saktë në tremujorin e parë.
Përcaktimi korrekt i korionicitetit është i nevojshëm për menaxhimin e kufizimit rritjes,
vdekjes intrauterine të njërit binjak, apo anomalive diskordante. Progresi në fushën
perinatale mund të bëhet në diagnozën fetale dhe riprodhimin e asistuar. Thirrjet dalëse
neonatale për binjakët dhe trinjakët është i njëjtë si për unikët me të njëjtën moshë
shtatzëni. Kërkime të tjera për parandalimin dhe trajtimin e lindjes premature janë të
nevojshme.
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7. REZYME
Të jetë në dijeni me lidhjet fetale dhe rreziqet e nënës së shtatzënisë së shumëfishtë.
Përcaktimi i saktë i chorionicitit si një faktor i rëndësishëm prognostik për rezultatin
neonatal. Të njohin strategjitë ultratinguj në menaxhimin e punës së parakohshme.
Përcaktimi i korionicitetit duket më i saktë kur ai realizohet përpara javës së 14-të të
shtatzënisë (100% sensitivitet dhe 99% specificitet). Vendi i inserimit të kordonit umbilikal
mund të përcaktohet më mirë ekografikisht midis javës së 18-20 të shtatzënisë dhe
identifikon një grup të binjakëve monokorionikë për risk të lartë të rritjes diskordante. U
konstatua se rezultati neonatal i binjakëve nuk kishte ndryshime domethënëse me atë të
shtatzënive unike për të njëjtën moshë shtatzënie.
Fjalët kyçe: shtatzënia, shtatzënitë multiple.
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8. SUMMARY
Be aware of the fetal ties and the dangers of multiple pregnancy motherhood. Accurate
determination of chorionicitis as a significant prognostic factor for neonatal outcome.
Recognize ultrasound strategies in managing premature work.
Determination of chorionicity seems more accurate when it is performed before the 14th
week of pregnancy (100% sensitivity and 99% specificity). The umbilical cord insertion
site can be better defined ecographically between the 18-20 week of pregnancy and
identifies a group of monocoronal twins for high risk of discordant growth. It was found
that the neonatal outcome of twins did not change significantly with that of unique
pregnancies for the same age of pregnancy.
Key words: pregnancy, multiple pregnancy.
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Shtojcë

Figura 3. Shtatzënia binjake me kokë poshtë dhe kokën lartë.
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Figura 4. Binjakët në javën e 11 të shtatzënisë, ku tregohen nga ultratingujt 3D.
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Figura 5. Ilustrimi në mitër, i shtatzanisë trenjakë, në javë 24.
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Figura 6. Binjakët në javën e 11.
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