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Parathënie 

Përdorimi i gjërë i hormoneve femërore filloi në vitet 1960-të, kohë në të cilën 
kontraceptivët oralë u hodhën në qarkullim. Ndërsa terapia hormonale 
zëvëndësuese fitoi popullaritet në vitet 1970-të duke bërë që rreth 30-40 % e 
femrave në postmenopauzë në vendet e zhvilluara të bëhen përdoruese të kësaj 
terapie. Llogaritet që rreth 8.8 % e femrave të moshës 15-49 vjeç në të gjithë botën 
të jenë përdoruese të kontraceptivëve oralë të kombinuar. Vërehet një dallim mes 
vendeve të zhvilluara në të cilat 18.3 % e femrave përdorin kontraceptivë oralë  
dhe vendeve më pak të zhvilluara ku kjo shifër është vetëm 7.3 %, ndërkohë që në 
Shqipëri prevalenca e përdorimit të kontraceptivëve në femrat e moshës 15-49 vjeç 
është vlerësuar rreth 1.6%. 

Pak kohë pas hedhjes në përdorim të kontraceptivëve oralë të kombinuar u 
raportua rasti i parë me tromboemboli venoze e shkaktuar nga përdorimi i tyre. Që 
nga ajo kohë një numër i madh studimesh janë munduar të hedhin dritë mbi 
sigurinë, avantazhet dhe disavantazhet e terapisë hormonale me përmbajtje 
estrogjenike dhe progesteronike. Përdorimi i estrogjenit oral është raportuar si një 
faktor që rrit riskun për tromboemboli venoze. Në femrat në moshë riprodhuese 
risku për tromboemboli venoze rritet nga 2 deri në 6 herë gjatë përdorimit të 
terapisë hormonale me përmbajtje estrogjenike dhe progesteronike, ndërkohë që 
në femrat në postmenopauzë që trajtohen me terapi hormonale zëvëndësuese risku 
për tromboemboli venoze rritet nga 2 deri në 4 herë. 

Numri i madh i femrave që marrin terapi hormonale të kombinuar bën që edhe një 
risk i vogël të prekë jetën e shumë prej tyre. Ndaj është e rëndësishme që terapia 
hormonale të jetë e sigurt dhe të sjellë sa më pak efekte anësore tek përdoruesit. 
Studimet e fundit po mundohen të hedhin dritë mbi mekanizmin me të cilin 
shkaktohet tromboza venoze nga terapia hormonale e kombinuar. Ndryshimet në 
hemostazë janë thelbësore për të kuptuar mekanizmin me të cilën shfaqet 
tromboza. Ky studim është një përpjekje për të treguar ndikimin e hormoneve 
estrogjen e progesteron në parametrat e hemostazës. Studimet e zhvilluara dhe ato 
që do të zhvillohen me tej në këtë fushë do të jenë një ndihmë e madhe për njohjen 
e efekteve anësore që mund të lindin nga përdorimi i terapisë hormonale të 
kombinuar, por edhe për nxitjen e ndryshimeve të mëtejshme në përmbajtjen e 
kësaj terapie me qëllim reduktimin e ndikimit të saj në hemostazë dhe si rrjedhojë 
uljen e riskut për tromboza venoze dhe arteriale.  
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Shkurtime 0F0F

1 

ANCOVA Analiza e kovariancës 

APC Proteina C aktive 

aPTT Koha e tromboplastinës parciale të aktivizuar 

AT III Antitrombina III 

BMI Indeksi i peshës trupore 

CBG Globulina kortikosteroid bartëse 

COCs Kontraceptivë oralë të kombinuar 

DVT Trombozë e thellë venoze 

E1 Estroni  

E2 Estradioli  

E3 Estrioli  

EE Ethinylestradioli, formë sintetike e estrogjenit 

EPCR Proteina C e lidhur me receptorët endotelialë 

F 1+2 Fragmentet 1+2 të protrombinës 

FDP Produkte të degradimit të fibrinës 

FIX Faktori IX i koagulimit 

FSH Hormoni folikulostimulues 

FV Faktori V i koagulimit 

1F1F

2FVa Forma aktive e faktorit V 

FVII Faktori VII i koagulimit 

FVIII Faktori VIII i koagulimit 

FX Faktori X i koagulimit 

FXI Faktori XI i koagulimit 

FXII Faktori XII i koagulimit 

FXIII Faktori XIII i koagulimit 

GnRH Hormoni gonadotropin lirues 

GSD Gestodene, formë sintetike e progesteronit 

hCG Gonadotropina korionike humane 

HMwK Kininogjen me peshë molekulare të lartë 

IVF Fekondimi in vitro 

1 Shkurtimet në këtë punim janë ruajtur në gjuhën angleze, kuptimi është dhënë në shqip. 
2 Çdo faktor i koagulimit që shoqërohet me indeksin-a paraqet formën aktive të tij. 
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LH 

 

Hormoni luteinizues 

LNG Levonogestrel, formë sintetike e progesteronit 

MANOVA Analiza multivariate e variancës 

MI Infarkti i miokardit 

PAI-1 Inhibitori i aktivizuesit të plazminogjenit 1 

PAI-2 Inhibitori i aktivizuesit të plazminogjenit 2 

PAP Kompleksi plazminë-antiplazminë 

PC Proteina C 

PCI Inhibitori i proteinës C 

PF3 Faktori trombocitar 3 

PS Proteina S 

SD Deviacioni standard 

SE Deviacioni standard i mesatares 

SHBG Globulina bartëse e hormoneve seksuale 

TAFI Inhibitori i trombinës aktive në fibrinolizë 

TF Faktori indor 
TFPI Inhibitori i rrugës së faktorit indor 

TM Trombomodulina 

tPA Aktivizuesi indor i plazminogjenit 

u-PA Aktivizuesi i tipit urokinazë 

VT Tromboza venoze 

VTE Tromboemboli venoze 

vWf Faktori von Willebrand 
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Hyrje 

Në fillim, përbërja estrogjenike e kontraceptivëve konsiderohej përgjegjëse për 
efektin protrombotik të kontracepsionit hormonal, si rrjedhojë sasia e estrogjenit që 
përmbanin kontraceptivët u reduktua në sasinë minimale të nevojshme për një 
kontroll efikas të ciklit të vezores (Gerstman et al., 1991). Pas kësaj mendohej se 
ishte gjetur zgjidhja meqënëse shumë studime epidemiologjike dhe klinike 
raportonin një risk të ulët për tromboemboli venoze (VTE) në femrat që përdornin 
kontraceptivë oralë të kombinuar (COCs) me doza të reduktuara të estrogjenit. Por 
më vonë u diskutua se përbërësi progesteronik në kombinim me estrogjenin mund 
të ndikonte në shtimin ose pakësimin e efekteve protrombotike (Herings et al., 
1999), ndaj u bënë ndërhyrje edhe në komponentin progesteronik të COCs, në këtë 
rast jo në dozë por në formulimin kimik. Kështu në kombinim me estrogjenin që 
nga fillimi i përdorimit të terapisë hormonale janë dalluar tre gjenerata 
progesteronikësh: gjenerata e parë e cila përdoret rrallë e më rrallë përfshinte 
lynestrenol dhe norethisterone, gjenerata e dytë e cila ka një përdorim të gjërë 
përfaqësohet nga levonorgestrel dhe norgestrel dhe gjenerata e tretë dhe më e 
fundit që përfshin gestodene dhe desogestrel.  

Gjeneratat e ndryshme të progesteronikëve në kombinim me estrogjenin mendohet 
të kenë ndikim të ndryshëm në riskun për VTE mes përdoruesve të COCs me 
përmbajtje të njëjtë të EE por lloje të ndryshme të progesteronit. (van Hylckama 
Vlieg & Middeldorp, 2011). Ky diskutim filloi në vitin 1995, kur tre studime të 
pavarura epidemiologjike raportuan diferenca në riskun për VTE. (WHO, 1995; 
Jick et al., 1995; Spitzer et al., 1996). Kjo tregoi se efekti protrombotik i estrogjenit 
duhet të lidhej edhe me llojin e progesteronit me të cilin kombinohej.  

Diskutimet mbi shtimin e riskut për VTE në përdoruesit COCs, u pasuan nga 
diskutime për një risk të rritur edhe në lidhje me sëmundjet arteriale. Një 
metaanalizë e vitit 2005 referoi një rritje të riskut për probleme kardiake dhe 
vaskulare në përdoruesit e COCs në doza të vogla të estrogjenit (Baillargon et al., 
2005). Studimet janë fokusuar në shpjegimin e mekanizmit me të cilin terapia 
hormonale e kombinuar rrit riskun për trombozë. Të dhënat e fundit tregojnë se 
ndryshimet në hemostazë gjatë përdorimit të COCs përforcohen në rast se femrat 
janë dhe duhanpirëse (Luque-Ramírez et al, 2009). 

Një model i mirë për të kuptuar efektin e hormoneve të brëndshme estrogjen e 
progesteron në hemostazë është fekondimi in vitro (IVF). Gjatë këtij procesi 
përdoren protokolle me kombinime të ndryshme hormonale për të arritur 
prodhimin e sa më shumë vezëve. Nivelet e estrogjenit dhe progesteronit 
ndryshojnë në mënyrë dramatike brenda një kohe të shkurtër si pasojë e terapisë 
hormonale parapërgatitore. Kohë më parë është referuar se këto ndryshime 
ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në hemostazë (Biron & Galtier-Dereure, 
1997; Lox et al., 1998). Në më shumë se një studim është raportuar për shfaqjen e 
trombozave të ndryshme gjatë fekondimit in vitro (Brechmann & Unterberg, 2000; 
Ludwig et al., 2000). 
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Studimet e kohëve të fundit janë përqëndruar në shpjegimin e mekanizmit me të 
cilin terapia hormonale e kombinuar rrit riskun për tromboza venoze dhe arteriale. 
Tashmë dihet se deficiencat e lindura të inhibitorëve të koagulimit si antitrombina 
III, proteina S, proteina C, mutacione të gjenit të protrombinës, faktorit V dhe 
fibrinogjenit janë faktorë të fuqishëm risku për trombozat venoze (Rosendaal, 
2003; Rosendaal & Reitsma, 2009).  

Kërkimet e vazhdueshme në lidhje me trombozën kanë mundësuar një interpretim 
më të mirë të efekteve të shumëfishta të COCs në parametrat e hemostazës dhe 
riskun për VTE. Ndryshimet që ndodhin në rrugët koagulante, antikoagulante dhe 
fibrinolitike gjatë përdorimit të COCs kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë objekt 
kërkimi për shumë studiues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KREU I 

PJESA  TEORIKE 

 
 



Ibrahimi E. (2014): Ndikimi i terapisë hormonale me përmbajtje estrogjenike dhe 
progesteronike në parametrat e hemostazës 

 
1.1  Hemostaza  

Gjaku qarkullon në organizëm falë gjendjes së tij fluide, megjithëse në disa raste ai 
mund të kalojë në gjendje solide si pasojë e koagulimit. Procesi që siguron 
fluiditetin e gjakut, parandalon humbjet dhe ndihmon në ripërtëritjen e enëve të 
gjakut, quhet hemostazë. Hemostaza është një proces dinamik që realizohet në sajë 
të ndërveprimit të sistemit prokoagulant, antikoagulant dhe atij fibrinolitik. Në këtë 
proces marrin pjesë elementë si: muri i enëve të gjakut, trombocitet dhe leukocitet, 
faktorët e koagulimit dhe inhibitorët e tyre, faktorët e fibrinolizës dhe inhibitorët e 
tyre, jonet e kalciumit (Ca++) dhe fosfolipidet (Hoffman et al., 2001; Norris, 2003). 
Ndërmjet proteinave në përbërje të gjakut janë edhe faktorët e koagulimit e 
inhibitorët e tyre. Faktorët e koagulimit aktiviteti i të cilëve lidhet me vitaminën K 
janë faktorët II, VII, IX dhe X, ndërsa fibrinogjeni dhe faktorët V, VIII, XIII e XI 
lidhen me trombinën. Faktorët e koagulimit sintetizohen në mëlçi, përveç faktorit 
V i cili sintetizohet në trombocite dhe faktorit VIII që sintetizohet në endotelium.  

Meqenëse hemostaza është përgjegjëse për ruajtjen e gjendjes fluide të gjakut dhe 
në të njëjtën kohë formimin e trombeve, kur këta janë të nevojshëm, është e 
domosdoshme që disa mekanizma të punojnë së bashku për të ruajtur një ekuilibër 
mjaft delikat. Procesi gjatë të cilit formohet një tromb fibrine quhet koagulim. Pasi 
enët e gjakut ripërtërihen, trombi duhet të largohet, kjo realizohet në sajë të një 
procesi tjetër që quhet fibrinolizë. Sistemi hemostatik aktivizohet menjëherë nëse 
konstatohet një dëmtim në enët e gjakut. Format prekursore të faktorëve të 
koagulimit transformohen në forma aktive dhe i gjithë procesi rregullohet nga 
komponentët qelizorë të gjakut dhe muret e enëve të gjakut (Hoffman et al., 2001).  

Koagulimi i gjakut është përkufizuar gjithnjë si një kaskadë reaksionesh 
enzimatike ku aktivizimi proteolitik i një proenzime çon në aktivizimin e një 
proenzime tjetër në kaskadën e reaksioneve (Mann, 1999). Ky model përbëhet nga 
dy rrugë thuajse të pavarura nga njëra-tjetra, që konvergojnë në një rrugë të 
përbashkët e cila përfundon me prodhimin e trombinës (Fig. 1.1). Modeli bazohet 
në studimet in vitro dhe mund të përshkruhet si një model laboratorik. Sipas tij, 
kaskada e koagulimit mund të iniciohet në dy rrugë: rruga e jashtme e quajtur 
ndryshe edhe rruga e faktorit indor (TF) dhe rruga e brendshme ose rruga e 
kontaktit. Në kushte normale fiziologjike, faktori indor, një glikoproteinë 
transmembranore, është i lokalizuar në brendësi të shtresës së brendshme të enëve 
të gjakut. Një dëmtim i enëve të gjakut shkakton ekspozimin e TF në gjak. Më pas, 
TF lidhet me faktorin VIIa dhe formën zimogene të faktorin X (FX), çka sjell 
fillimin e një kaskade reaksionesh të koagulimit (Owens et al., 2010). 

Përmes rrugës së kontaktit, koagulimi fillon me aktivizimin e faktorit XII (FXII) 
nga kininogjeni dhe prekallikreina, ose nga autoaktivizimi nëpërmjet 
bashkëveprimit me polifosfatet dhe acidet nukleike. Forma aktive e faktorit XII 
(FXIIa) aktivizon faktorin XI, i cili më pas aktivizon faktorin IX (Woodruff et al., 
2011). Faktori IXa mund të aktivizojë faktorin X, duke nxitur në këtë mënyrë 
aktivizimin e rrugës së përbashkët të koagulimit. 
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1.2  Procesi i koagulimit 

MacFarlane dhe Davie & Ratnoff dhanë përshkrimin e parë të sistemit të 
koagulimit në vitin 1964. Ata propozuan një “kaskadë” reaksionesh që ndodhnin 
sipas një radhe të përcaktuar dhe finalizoheshin me formimin e trombit të fibrinës. 
Zhvillimi i të gjithë reaksioneve bazohej në një mekanizëm të ngjashëm në të cilin 
një proteinë inaktive (zimogene) shndërrohej në një enzimë aktive. Prodhimi i 
enzimës aktive sipas këtij modeli kërkonte një kompleks multiproteinik, një 
sipërfaqe kontakti dhe jonet Ca2+. Disa koncepte të këtij modeli janë akoma të 
vlefshme dhe sot, megjithëse janë bërë ndryshime dhe plotësime të rëndësishme.  

Për lehtësi studimi reaksionet që përbëjnë koagulimin ndahen në 3 faza të 
ndryshme: fillimi i koagulimit, përforcimi i koagulimit dhe përhapja e përfundimi i 
përgjigjes prokoagulante (Fig. 1.3) (Monroe & Hoffman, 2006).  

 

 

 

Figura 1.1: Skematizim i hemostazës. Paraqiten rrugët me të cilat fillon koagulimi, 
sistemi prokoagulant, sistemi inhibitor i koagulimit i përfaqësuar nga rruga e proteinës C , 
TFPI dhe antitrombina si dhe sistemi fibrinolitik dhe inhibitorët e tij.  
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1.2.1 Fillimi i koagulimit të gjakut 

Sistemi hemostatik aktivizohet menjëherë nëse një enë gjaku dëmtohet. Dukuria e 
parë që shfaqet është ngushtimi i enëve të gjakut që arrin të pengojë humbjet e 
gjakut nga enët e vogla por nuk jep të njëjtin rezultat nëse enët e gjakut janë të 
mëdha. Dëmtimi i enëve të gjakut mundëson një kontakt të plazmës me qelizat e 
indit subendotelial të cilat mbartin faktorin indor. Faktori indor është një proteinë 
që përveç qelizave të indit subendotelial është gjetur thuajse në çdo ind të 
organizmit (Østerud & Bjoklid, 2006). Një dëmtim në enët e gjakut apo prania e 
markerëve inflamatorë (interleukinave), stimulon sintetizimin e TF nga qelizat e 
indit subendotelial. Faktori VII i koagulimit, i cili qarkullon me plazmën, lidhet me 
TF dhe aktivizohet menjëherë nga proteazat e koagulimit ose jo (në varësi të 
burimit qelizor të TF). Një sasi e vogël e formës aktive të FVII qarkullon me 
plazmën dhe konsiderohet iniciator i koagulimit (Morrissey et al., 1993). 
Kompleksi FVIIa/TF në prani të kofaktorëve Ca2+ dhe fosfolipideve, nxit 
aktivizimin e FX në FXa (formë proteolitike) dhe FIX në FIXa (Fig. 1.2). 

Format aktive të dy proteinave luajnë role të ndryshme në reaksionet e 
njëpasnjëshme të koagulimit. FXa aktivizon faktorin V në qelizat që mbartin TF. 
Veprimi i përbashkët i FXa dhe FVa mundëson sintezën e një sasie të limituar të 
trombinës. Në varësi të forcës së stimulit, procesi i koagulimit mund të vazhdojë 
më tej ose të ndërpritet nga veprimi i inhibitorit të rrugës së faktorit indor (TFPI). 

 

 

 

Figura 1.2: Fillimi i koagulimit in vivo 
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1.2.2 Përforcimi i koagulimit 

Sasia e vogël e trombinës së prodhuar nga qelizat që mbartin TF, arrin të aktivizojë 
trombocitet në qarkullim dhe ato të atashuara në qelizat rreth zonës së dëmtuar. 
Lidhja e trombociteve në matriksin ekstraqelizor të sipërfaqes subendoteliale 
ndërmjetësohet nga faktori von Willebrand (vWf), i cili vepron si “ngjitës” mes 
trombociteve dhe kolagjenit. Trombocitet e aktivizuara shprehin receptorë 
specifikë prokoagulantë që lokalizojnë enzimat dhe kofaktorët (kryesisht 
fosfolipide të ngarkuara negativisht), të cilat janë përgjegjëse për përforcimin e 
koagulimit në sipërfaqe të trombociteve. Aktivizimi i trombociteve nga trombina 
nxit sintezën e FV. Nga ana tjetër trombina aktivizon faktorin VIII duke e veçuar 
atë nga vWf, e më tej ajo aktivizon faktorin V dhe faktorin XI në sipërfaqe të 
trombociteve (Fig.1.3) (Monroe et al., 2002; Wagner et al., 2003). 

1.2.3 Përhapja dhe përfundimi i koagulimit 

Gjatë fazës së fundit të koagulimit formohen komplekse enzimatike shumë efikase 
në sipërfaqen e trombociteve. Kompleksi tenazë (FIXa/FVIIIa) aktivizon faktorin 
X dhe kompleksi protrombinazë (FXa/FVa) aktivizon protrombinën (FII) duke e 
shndërruar atë në trombinë. Shndërrimi i protrombinës në trombinë kalon në disa 
stade, një ndër të cilët rezulton në krijimin e formës aktive të 𝛼𝛼-trombinës dhe 
fragmenteve 1+2 të protrombinës (F1+2). Meqenëse trombina e lirë në qarkullim 
është vështirë të matet, forma stabël e shpërbërjes së protrombinës, F1+2, përdoret 
shpesh si tregues i shndërrimit të protrombinës në trombinë. Në prani të trombinës, 
fibrinogjeni shndërrohet në monomer të fibrinës duke shkëputur dy fibrinopeptide 
(A dhe B) nga skaji N-terminal i molekulës së tij. Monomerët e fibrinës më pas 
formojnë oligomerët e fibrinës dhe më tej polimerët të cilët formojnë një tromb 
fibrine të paqëndrueshëm. Forma aktive e FXIII vepron si një transglutaminazë dhe 
krijon lidhje mes molekulave të fibrinës duke sjellë një formë polimere të 
patretshme që përbën rrjetën e fibrinës. Kjo strukturë izolon enën e dëmtuar duke 
mënjanuar humbjet e gjakut. Faktori XIIIa gjithashtu lidh edhe proteina të tjera në 
trombinën e formuar, midis të cilave janë dhe dy inhibitorët e fibrinolizës: 
inhibitori i trombinës aktive në fibrinolizë (TAFI) dhe antiplazmina e cila pengon 
shpërbërjen e shpejtë të trombit (Volberg et al., 2008). 

Rregullimi i procesit të koagulimit është thelbësor për të mënjanuar një aktivizim 
të përgjithshëm të sistemit që do të çonte në formimin e masave të mëdha të 
fibrinës. Sistemi i koagulimit duhet të jetë aktiv vetëm në zonën e dëmtuar dhe 
duhet të qëndrojë aktiv për një kohë të shkurtër, të mjaftueshme për të prodhuar 
sasinë e duhur të fibrinës që do të çojë në mbylljen e zonës së dëmtuar. Ruajtja e 
ekuilibrave në procesin e koagulimit është vërtet e komplikuar dhe mundësohet 
nga sisteme të rëndësishme që funksionojnë në bazë të përgjigjeve negative dhe 
pozitive. Përgjigjja pozitive gjenerohet nga aktivizimi i një proenzime nga produkti 
i reaksionit. Kështu për shembull, në prani të TF, Ca2+ dhe fosfolipideve, FVIIa 
nxit shndërrimin e faktorit FVII në formën e tij aktive pra në vetë FVIIa (Fig. 1.3). 
Përgjigjja pozitive më e rëndësishme është aktivizimi i faktorit V nga trombina. 
FVa së bashku me kofaktorët, Ca2+ dhe fosfolipidet, nxisin më tej transformimin e 
protrombinës në trombinë, e cila siç u përmend më lart nxit aktivizimin e FV në 
FVa. 
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Figura 1.3: Modeli i koagulimit bazuar në qelizë sipas Monroe et al (2002). Koagulimi 
ndodh në tre faza: fillimi i koagulimit (A), përforcimi i koagulimit (B), përhapja e 

koagulimit (C). 
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1.3  Inhibimi natyral i koagulimit 

Një sistem kompleks i inhibitorëve të koagulimit shërben për të mbrojtur 
organizmin nga koagulimi i pakontrolluar dhe për ta kufizuar koagulimin në zona 
të caktuara. Njihen tre sisteme kryesore të inhibitorëve natyralë të koagulimit: 
TFPI, rruga heparinë-antitrombinë dhe rruga e proteinës C. TFPI pengon lidhjen e 
FVIIa me TF dhe mund të inaktivizojë kompleksin TF/FVIIa vetëm pasi ka 
bashkëvepruar më parë me FXa. Sapo formohet një sasi e mjaftueshme e FXa, e 
cila krijon lidhje me TFPI, fillon të veprojë një përgjigje negative. Për pasojë, kemi 
një inhibim të shpejtë të aktivizimit të kompleksit TF-FVIIa në kaskadën e 
koagulimit (Esmon, 2005). 

Antitrombina III (AT III) është inhibitori më i rëndësishëm për format e 
aktivizuara të faktorëve të koagulimit. Targeti më i rëndësishëm i saj është 
trombina. Megjithatë, ajo lidhet dhe inhibon edhe faktorë të koagulimit si IXa, Xa, 
XIa, XIIa, si dhe kompleksin TF/FVIIa (Kobayashi, 2005). Aftësia e antitrombinës 
për të inhibuar këta faktorë shpejtohet dukshëm nga prania e komponimit heparan-
sulfate në shtresën endoteliale dhe heparina që prodhohet nga granulat e qelizave të 
endoteliumit (Gomez et al., 2005). Lidhja e trombinës me AT III formon një 
kompleks të qëndrueshëm trombinë-antitrombinë (TAT), përqëndrimi plazmatik i 
të cilit është tregues për prodhimin e trombinës dhe funksionimin e sistemit të 
koagulimit. 

Rruga e proteinës C mendohet të jetë mekanizmi më i rëndësishëm me të cilin 
parandalohet tromboza në mikroqarkullimin e gjakut. Proteina C qarkullon në 
formën e saj inaktive në gjak. Aktivizimi i saj nxitet nga lidhja e trombinës me 
trombomodulinën (TM) në sipërfaqen endoteliale (Esmon, 2005). Kompleksi 
trombinë/TM aktivizon proteinën C që qarkullon e lirë në plazëm dhe atë të lidhur 
me receptorët endotelialë (EPCR). Proteina C e aktivizuar (APC) është inaktive si 
inhibitor kur është e lidhur me EPCR. Për t`u aktivizuar ajo duhet të lidhet me 
proteinën S dhe të shkëputet nga EPCR. Kompleksi proteinë S/APC inaktivizon në 
mënyrë proteolitike FVa dhe FVIIIa çka redukton formimin e kompleksit 
protrombinazë dhe tenazë (enzima përgjegjëse për aktivizimin e trombinës dhe 
FX) (Dahlback & Villoutreix, 2005). 

Kompleksi trombinë/TM shërben gjithashtu si nxitës për inaktivizimin e trombinës 
nga antitrombina (Rezaie et al., 1995). Të treja rrugët, AT III, TFPI dhe rruga e 
proteinës C përbëjnë një sistem të rëndësishëm mbrojtjeje ndaj trombozës. 
Deficiencat në sistemin e proteinës C dhe antitrombinës lidhen me rritjen e riskut 
për tromboemboli venoze (VTE) (Simioni et al., 2006). Rezistenca ndaj APC, e 
shkaktuar zakonisht nga një mutacion në gjenin për faktorin V, është një nga 
trombofilitë e lindura më të zakonshme. Ndikimi i deficiencave të TFPI është 
akoma i paqartë edhe pse në disa raste është përmendur mundësia që rezistenca 
ndaj TFPI të jetë një tjetër risk gjenetik për VTE (Lwaleed & Bass, 2006). 

1.4  Sistemi fibrinolitik 

Sistemi fibrinolitik është përgjegjës për degradimin e trombit nga sistemi vaskular. 
Ai merr pjesë gjithashtu në proceset e trombogjenezës. Proteina kryesore në 
sistemin fibrinolitik është plazminogjeni, i cili pas aktivizimit enzimatik formon 

7 
 



Ibrahimi E. (2014): Ndikimi i terapisë hormonale me përmbajtje estrogjenike dhe 
progesteronike në parametrat e hemostazës 

 
plazminën, e cila arrin të shpërbëjë rrjetën e fibrinës në produkte të degradimit të 
fibrinës (FDP). FDP-të kanë përmasa të ndryshme, më të vegjlit janë fragmentet D 
dhe fragmentet E. Fragmentet D-dimer janë përcaktuar tashmë si markerë shumë të 
mirë të fibrinolizës (Siragusa, 2006). 

Formimi i plazminës nxitet nga dy aktivizues kryesorë: aktivizuesi indor i 
plazminogjenit (t-PA) dhe aktivizuesi i tipit urokinazë (u-PA). Që të dy qarkullojnë 
në plazëm si forma prekursore joaktive dhe aktivizimi i tyre kryhet falë këputjes 
proteolitike. Sintetizimi i t-PA kryhet nga qelizat endoteliale. Midis fibrinës dhe t-
PA ka një afinitet të fuqishëm, ndaj formimi i fibrinës rrit sekretimin e t-PA. Nga 
ana tjetër, plazminogjeni lidhet ngushtësisht me fibrinën në zona specifike dhe në 
sajë të ndërmjetësimit edhe të t-PA, fibrina shërben si kofaktor për copëtimin 
enzimatik të plazminogjenit në plazminë. Plazmina është një enzimë e fuqishme 
jospecifike që shpërbën gjithashtu fibrinogjenin në fragmente më të vogla. Disa 
nga këto produkte reduktojnë grumbullimet e trombociteve dhe polimerizimin e 
fibrinës, duke shërbyer kështu si antikoagulantë (Cesarman-Maus & Hajjar, 2005). 

u-PA aktivizohet nga faktori XIIa, kallikreina dhe plazmina në bazë të mekanizmit 
të përgjigjes pozitive. Roli i u-PA në shpërbërjen e trombit është ende i paqartë, 
megjithatë është parë se ka një rëndësi të veçantë në shumë procese të tjera të 
lidhura me fibrinolizën siç janë rimodelimi indor dhe migrimi qelizor (Fig. 1.4) 
(Mazzieri & Blassi, 2005). 

1.5  Inhibitorët e fibrinolizës 

Inhibitori kryesor i plazminës aktive është antiplazmina. Antiplazmina lidhet në 
mënyrë të pakthyeshme me plazminën në qarkullim dhe me atë në sipërfaqe të 
trombit. Në këtë mënyrë formohet një kompleks stabël plazminë/antiplazminë 
(PAP) që përdoret si marker i prodhimit të plazminës. Antiplazmina lidhet me 
fibrinën nga faktori XIIIa gjatë formimit të trombit. Lidhja tromb-antiplazminë 
rregullon fibrinolizën, bashkëveprimi i plazminës së lirë me antiplazminën është i 
rëndësishëm në parandalimin e gjendjes litike sistemike (Coughlin, 2005).  

Tipi I i inhibitorit të aktivizuesit të plazminogjenit (PAI-1) është gjetur në plazëm e 
trombocite dhe funksionon si inhibitor i t-PA dhe u-PA. Sinteza nga qelizat 
endoteliale reduktohet në prani të: citokinave proinflamatore (interleukinat-1 dhe 
faktorit të nekrozës tumorale), nga endotoksinat e prodhuara gjatë sepsisit dhe nga 
trombina (Huber, 2001). PAI-1 vepron si një reaktant i fazës akute, përqëndrimi i 
të cilit rritet gjatë inflamacionit dhe trombozës, ndaj dhe është propozuar si një 
faktor i rëndësishëm risku për sëmundjet kardiovaskulare (Feinbloom & Bauer, 
2005). 

Inhibitori i trombinës aktive në fibrinolizë (TAFI) aktivizohet nga trombina dhe 
sipas të dhënave të fundit edhe nga plazmina (Fig.1.4). Lidhja e TAFI me 
trombinën dhe trombomodulinën nuk lejon aktivizimin e tij. Mekanizmi anti-
fibrinolitik i TAFI përfshin largimin e zonës ku lidhet plazminogjeni në molekulën 
e fibrinës. Meqënëse lidhja e plazminogjenit me fibrinën është e nevojshme për 
aktivizimin e t-PA, mungesa e saj inhibon fibrinolizën (Bouma & Meijers, 2003). 
Inhibitorë të tjerë të fibrinolizës janë 𝛼𝛼2-makroglobulina.  
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Figura 1.4: Sistemi fibrinolitik. Fibrinogjeni shndërrohet në fibrinë në stadin e fundit të 
procesit të koagulimit. Trombi i fibrinës stabilizohet nga FXIIIa i cili lidh në mënyrë 
kovalente monomerët e fibrinës. Plazmina mund të shpërbëjë rrjetën e fibrinës. 

1.6  Të dhëna mbi parametrat e hemostazës të analizuar gjatë këtij studimi 

Fibrinogjeni (faktori I) është një glikoproteinë e tretshme që sintetizohet në mëlçi. 
Ai përbëhet nga gjashtë vargje polipeptide (dy vargje α, dy vargje β dhe dy vargjet 
γ) (Fig.1.5-a). Pesha molekulare e molekulës së maturuar është rreth 340 kDa. 
Përafërsisht 75% e fibrinogjenit total është e pranishme në plazëm dhe në kushte 
normale ka një përqëndrim 2-4 g/l, pjesa tjetër është e shpërdarë në fluidin 
ndërqelizor dhe në limfë me një gjysëm-jetë 3-5 ditë (Collen et al., 1972).  

Lokusi që kodon për molekulën e fibrinogjenit është i lokalizuar në kromozomin 4 
dhe përfshin tre gjene të cilët së bashku kanë një gjatësi prej 50 kb dhe janë të 
lidhur ngushtësisht me njëri-tjetrin (Crabtree, 1987). Fibrinogjeni është një 
rregullator i rëndësishëm i aktivitetit të trombinës dhe një faktor risku i pavarur për 
trombozën arteriale dhe venoze (Danesh et al., 2005). Fibrinogjeni plazmatik është 
substrat i rrjetës së fibrinës dhe ndikon në strukturën e kësaj rrjete. Sa më i madh 
përqëndrimi plazmatik i fibrinogjenit aq më e dendur formohet rrjeta e fibrinës 
(Machlus et al., 2011). 

Protrombina (faktori II) është një formë zimogene një-vargëshe e varur nga 
vitamina K, aktivizimi i të cilës jep formën aktive të faktorit II (IIa ose trombina). 
Ajo prodhohet në mëlçi dhe pesha molekulare e saj është rreth 72 kDa, 
përqëndrimi mesatar plazmatik rreth 100 μg/ml dhe gjysëm-jeta 2.5 ditë (Bancroft 
et al., 1992).  
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Figura 1.5-a: Struktura e molekulës së fibrinogjenit  

Gjeni me gjatësi 11 kb që kodon protrombinën është i lokalizuar në kromozomin e 
11dhe përmban 14 ekzone dhe 13 introne, ndërsa proteina e maturuar e koduar nga 
ky gjen përmban 579 aminoacide. Shumë studime janë munduar të shpjegojnë 
polimorfizmin karakteristik që shpreh ky gjen dhe të gjejnë lidhjet që mendohet se 
ekzistojnë mes tij dhe trombofilisë (Degen, 1992). Nivelet e larta të protrombinës 
janë lidhur shpesh herë me një risk të rritur për VTE, ndërsa  deficiencat e 
protrombinës janë më të rralla për shkak të shprehjes autozomale që i karakterizon. 
Ato janë klasifikuar si hipoprotrombinemia ose disprotrombinemia, shfaqen gjatë 
çrregullimeve gjenetike dhe prekin transkriptimin ose funksionet e proteinës. 

Koha e tromboplastinës parciale të aktivizuar (aPTT) është koha e nevojshme për 
formimin e koagulës kur shtohet tromboplastinë parciale në plazëm. 
Tromboplastina parciale është një ekstrakt indor me një fraksion fosfolipidik të 
cilit ndryshe nga ekstrakti i plotë indor i mungon TF. Koha parciale e 
tromboplastinës është mjaft e ndjeshme ndaj rrugës së kontaktit (rrugës së 
brendshme), por bëhet më e ndjeshme ndaj faktorëve të kësaj rruge (faktorit XII, 
prekallikreinës, kininogjenit) nëse një agjent aktivizues ( silicë, kaolin, etj) i 
shtohet reaksionit. Shumë lloje reagentësh fosfolipidikë me origjinë shtazore dhe 
bimore si p.sh cefalina, janë përdorur si tromboplastinë parciale (Kitchens, 2005; 
Teruya et al., 2001). 

Faktori V  është një glikoproteinë një-vargëshe e ndërtuar nga 2196 aminoacide që 
qarkullon në plazëm me një përqëndrim mesatar 6.6 μg/ml. Ai gjendet gjithashtu 
në strukturat granulare të trombociteve në një sasi që varion nga 18 deri në 25% 
(Mann & Kalafatis, 2003). Pesha molekulare e FV është rreth 330 kDa, gjeni 
përgjegjës për kodimin e tij i cili ndodhet në kromozomin 1 dhe përmban 24 
introne dhe 25 ekzone, është 80 kb i gjatë (Wang et al., 1988). Deficienca e lindur 
e faktorit V është një çrregullim i rrallë që trashëgohet në mënyrë autozomale 
recesive. Kombinimi i deficiencës së FV me atë të faktorit FVIII shfaqet më 
shpesh se format e vetme. Në shumë raste është parë se deficienca e FV është e 
lidhur vetëm me FV që ndodhet në trombocite, ndërsa forma plazmatike është në 
nivele normale (Janeway et al., 1996). 
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Faktori VIII prodhohet nga qelizat endoteliale dhe një pjesë mendohet të prodhohet 
nga qelizat e mëlçisë, megjithëse mARN-ja e tij është gjetur edhe në shumë qeliza 
dhe inde të tjera të organizmit. Ai prodhohet si një molekulë një-vargëshe që 
përmban 2332 aminoacide, ka peshë molekulare 330 kDa, 5% të së cilës e zënë 
karbohidratet (Rotblat et al., 1985). Ajo sekretohet në dy vargje me peshë 
molekulare 280 kDa njëri dhe 50 kDa tjetri. Molekula e faktorit VIII përmban tre 
domene: domeni A që përsëritet tre herë, domeni B në qendër dhe domeni C i 
përsëritur dy herë. Përqëndrimi plazmatik FVIII është rreth 0.2 µg/ml, ndërsa 
gjysëm-jeta e tij është 12 orë në prani të vWF dhe reduktohet ndjeshëm në 
mungesë të vWF. Gjeni që kodon për faktorin VIII është i lokalizuar në 
kromozomin X, është 186 kb i gjatë dhe përmban 25 introne dhe 26 ekzone 
(Gitschier et al., 1984). Faktori VIII shërben si një kofaktor për FIXa.  

Antitrombina III është një glikoproteinë me peshë molekulare 58 kDa, pjesë e 
familjes së serpinave (inhibitorë të proteazave serine), e zbuluar nga Morawitz në 
vitin 1905. Ajo prodhohet në mëlçi, përqëndrimi plazmatik i saj është rreth 150 
mg/l dhe ka gjysëm-jetë rreth 3 ditë (Conard et al., 1983; Collen et al., 1977). 
Struktura primare e AT III tek njeriu përmban 432 aminoacide dhe 4 zinxhirë 
karbohidratesh, që përbëjnë rreth 15% të peshës molekulare. Gjeni që kodon për 
AT III është i gjatë 13.5 kb, përmban 7 ekzone dhe 6 introne dhe është i lokalizuar 
në kromozomin 1. Antitrombina III është inhibitori kryesor i trombinës, ajo 
mbulon rreth 80% të aktivitetit inhibitor ndaj trombinës në plazëm. Deficienca e 
AT III paraqitet si një faktor risku për tromboembolinë venoze dhe zakonisht 
transmetohet si një tipar autozomal dominant (Wells et al., 1994; Tait et al., 1991).  

Proteina C prodhohet në mëlçi si një formë prekursore që përbëhët nga një zinxhir 
i vetëm me 461 aminoacide. Para se të sekretohet, ajo copëtohet në dy vargje 
polipeptidikë të lidhur me lidhje disulfide, njëri i lehtë (155 aminoacide) dhe tjetri i 
rëndë (262 aminoacide). Pesha molekulare e proteinës mature është 62 kDa dhe 
karbohidratet zënë rreth 23% të saj. Përqëndrimi plazmatik i proteinës C varion 3-5 
mg/ml, ndërsa gjysëm-jeta e saj është 6-8 orë. Proteina C është një formë inaktive 
e një  serinë proteaze (APC), që u zbulua nga Seegers në vitin 1960 dhe u izolua e 
u purifikua nga Stenflo në vitin 1976. Gjeni që kodon proteinën C është 11 kb, 
përmban 9 ekzone dhe 8 introne dhe është i lokalizuar në kromozomin 2 
(Castellino, 1995). 

D-dimeri është një produkt i shpërbërjes së fibrinës, saktësisht zona e domenit D të 
polimerit të fibrinës. Veprimi i plazminës shpërbën fibrinën në dy fragmente, 
fragmentet E dhe D. Niveli plazmatik i D-dimerit është tregues i aktivitetit 
fibrinolitik. Fibrinoliza e vazhdueshme që shoqëron VTE bën që nivelet e D-dimer 
të mbeten të larta për rreth një javë, pavarësisht se gjysëm-jeta e tij është 4-6 orë 
(Kline et al., 2000) (Fig. 1.5-b).  
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Figura 1.5-b: Formimi i fibrinës dhe D-dimerit. Veprimi i trombinës në molekulën e 
fibrinogjenit mundëson shkëputjen e fibrinopeptideve A e B, formimin e fibrinës. Më tej 
veprimi i plazminës e shpërbën fibrinën në fragmentet e degradimit të saj, fragmentet D 
dhe E. 
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1.7  Hormonet riprodhuese  

Cikli menstrual te femra përbëhet nga tre faza: faza folikulare, faza ovulatore dhe 
faza luteale. Në rregullimin e ciklit menstrual marrin pjesë hormone të 
hipotalamusit, hipofizës dhe vezores, ndërveprimi i të cilëve rregullohet nga 
mekanizmi i përgjigjes negative dhe pozitive. Gonadotropinat hipofizare, LH 
(hormoni luteinizues) dhe FSH (hormoni folikulo stimulues) që prodhohen në 
mënyrë ciklike gjatë ciklit menstrual, janë hormone bazë për zhvillimin e folikulës 
dhe ovulimin e vezës. Në fillimet e fazës folikulare FSH sekretohet në sasi 
relativisht të mëdha, ndërsa 48 orë para ovulimit sekretimi bie gradualisht. 
Sekretimi i LH është përgjithësisht konstant gjatë ciklit menstrual, duke përjashtuar 
“pikun e LH” që arrihet 8-40 orë para ovulimit (Fig. 1.6). 

Nivelet e estrogjenit dhe progesteronit gjatë ciklit menstrual kanë ulje ngritjet e 
tyre në varësi të fazave. Gjatë menstruacioneve dhe fazës folikulare të hershme 
niveli i tyre është i ulët, për të arritur “pikun” në fazën preovulatore. Pas ovulimit 
niveli i estrogjenit bie dukshëm, ndërsa progesteroni arrin nivele maksimale në 
fazën luteale. 

1.7.1 Estrogjeni 

Estrogjeni është hormoni seksual më i rëndësishëm tek femra, i nevojshëm për 
zhvillimin e ciklit menstrual, shfaqjen e tipareve sekondare femërore dhe 
riprodhimin. Tre format kryesore natyrore të estrogjenit janë: estroni (E1), 
estradioli (E2) dhe estrioli (E3) (Fig. 1.7).  

 

 
Figura 1.6: Ndryshimet hormonale gjatë ciklit menstrual 
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Estradioli përbën formën mbizotëruese të estrogjeneve, ai arrin nivele maksimale 
gjatë viteve riprodhuese tek femra dhe paraqet gjithashtu aktivitetin estrogjenik më 
të mirë. Hormoni luteinizues i sekretuar nga hipofiza, stimulon sintezën e 
estrogjenit në vezore, ndërkohë që hormoni folikulo stimulues nxit maturimin e 
folikulës dhe procesin e ovulimit. Gjatë periudhës riprodhuese te femrat, thuajse i 
gjithë estrogjeni biologjikisht aktiv, 17-β estradioli, sekretohet nga qelizat 
granulare në vezore. Në sasi të vogla ai prodhohet edhe në mëlçi, gjëndrat 
mbiveshkore, gjëndrat e qumështit dhe qelizat dhjamore. Pas ovulimit, trupi i 
verdhë prodhon përveç sasive të mëdha të progesteronit, dhe një sasi të vogël 
estrogjeni.  

Ethinylestradioli (EE) është një formë sintetike e estrogjenit që përdoret në 
prodhimin e kontraceptivëve oralë të kombinuar në doza 20-50 µg. Grupi ethinyl 
në karbonin e 17 e bën këtë formë sintetike të ketë afinitet më të lartë për 
receptorët, jetëgjatësi më të madhe dhe transport biologjik më të mirë se estradioli 
natyral (Fig. 1.7). Sasia më e madhe e estrogjenit në gjak (40-90%) qarkullon e 
lidhur me një proteinë mbartëse të hormoneve seksuale (SHBG) që prodhohet në 
mëlçi. Një sasi prej 10-30% transportohet nga albumina, dhe vetëm 1% qarkullon i 
lirë. 

1.7.2 Progesteroni 

Progesteroni prodhohet dhe sekretohet nga trupi i verdhë në vezoret e femrës në 
periudhën riprodhuese e në sasi të vogla prodhohet edhe nga gjëndrat mbiveshkore. 
Sinteza dhe niveli plazmatik i progesteronit ashtu sikurse ai i estrogjenit pëson 
ndryshime të dukshme gjatë ciklit menstrual. Në fazën folikulare të hershme dhe 
preovulatore vërehen nivele të ulta, ndërsa arrihet maksimumi i nivelit në fazën 
luteale. Proteina kryesore transportuese e progesteronit është globulina 
kortikosteroid bartëse (CBG), ndërkohë që progesteroni i lirë përbën vetëm 2-4% 
të totalit. Metabolizmi i shpejtë dhe absorbimi i ngadaltë i progesteronit natyror ka 
kufizuar përdorimin e tij në prodhimin e COCs dhe për pasojë janë prodhuar një 
numër i konsiderueshëm progesteronesh sintetike (gestagens, progestogens, 
progestins). Kjo seri sintetike progesteronike mund të klasifikohet në dy grupe të 
mëdha: progesteronikët me prejardhje nga 19-nortestosteroni dhe progesteronikët 
me prejardhje nga 17-𝛼𝛼 hidroksiprogesteroni.  

1.8  Kontraceptivët oralë të kombinuar 

1.8.1 Përbërja kimike  

Kontraceptivët oralë të kombinuar përfaqësojnë një kombinim sintetik i estrogjenit 
me progesteronin, veprimi i të cilëve pengon ovulimin nëpërmjet inhibimit të 
sekretimit të hormoneve hipofizare dhe hipotalamike. Përbërësi progesteronik i 
COCs inhibon sintezën e LH (ovulimin), ndërsa estrogjeni bllokon sekretimin e 
FSH (maturimin e folikulës). Përbërësi estrogjenik i COCs ka një rol determinues 
në kontrollin e ciklit të vezores e për rrjedhojë edhe në efektivitetin e veprimit të 
kontraceptivëve oralë. Megjithatë veprimi i estrogjenit është më i sigurt nëse 
kombinohet me një nga format sintetike të progesteronit. 
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Në të gjithë COCs komponenti estrogjenik është EE, ndërsa komponenti 
progesteronik ndryshon në varësi të kombinimit, llojit të COCs. Në vitin 1970 në 
përbërje të COCs u futën progesteronikët e “gjeneratës së dytë”, të cilët kishin veti 
androgjenike dhe bashkëveprimi i tyre me EE përforconte dukshëm veprimin 
biologjik të COCs. Levonorgestrel (LNG) është përfaqësuesi më i përdorur i 
progesteronikëve të “gjeneratës së dytë” (Fig. 1.7).  

 

 

Figura 1.7: Strukturat kimike të estrogjeneve dhe progesteronit natyral dhe atyre sintetikë. 
Estradioli, estrioni, estrioli dhe progesteroni janë hormone steroide që prodhohen nga 
organizmi, ndërsa ethynilestradioli, gestodene dhe levonogestrel janë forma sintetike. 

Nëse ndjekim historikun dhe evoluimin e COCs, vihet re një ndryshim i 
vazhdueshëm në lidhje me përbërësin progesteronik dhe dozat e përdorura. 
Meqenëse pjesa më e madhe e efekteve anësore që shkaktohen nga COCs janë të 
lidhura me dozën e EE dhe llojin e progesteronit, vazhdimisht është reduktuar doza 
e këtyre përbërësve pa cënuar efektivitetin në kontrollin e ciklit të vezores. Në 
fillim doza e EE ishte 100-150 µg dhe trajtimi konsistonte në një tabletë në ditë për 
3 javë, shoqëruar me një javë ndërprerje të trajtimit. Në vitet 70-të u hodhën në 
qarkullim COCs me një dozë ditore vetëm me 30 µg EE, dozë që vazhdon të 
përdoret masivisht edhe sot, ndonëse qarkullojnë gjithashtu kombinime me 20 µg 
EE të cilat në shumë raste nuk kanë rezultuar efikase në kontrollin e plotë të ciklit 
të vezores. 

Efektet e padëshiruara, kryesisht me karakter androgjenik, që sillte komponenti 
progesteronik në përbërje të COCs, nxitën zhvillimin e formave të reja dhe 
reduktimin e dozës së tij. Në vitet 80-të, një lloj i ri progesteroni u përdor në 
përbërje të COCs. Të ashtuquajturit progesteronikët e “gjeneratës së tretë”, ku ndër 
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më të përdorurit janë desogestrel (DSG) dhe gestoden (GSD), kishin një efekt të 
reduktuar androgjenik dhe veprimtari anti-estrogjenike më të ulët në metabolizmin 
e mëlçisë. Progesteronikët e “gjeneratës së dytë” dhe ata të “gjeneratës së tretë” e 
kanë prejardhjen nga 19-nortestosteroni. 

Është konstatuar gjithashtu se edhe përbërësi estrogjenik në COCs ndikon në 
aktivitetin e mëlçisë dhe sasinë e enzimave që prodhohen në këtë organ, ndër të 
cilat janë dhe faktorët e koagulimit në formën e tyre inaktive. Është parë se 
proteina plazmatike më e ndikuar nga estrogjeni është globulina mbartëse e 
hormoneve seksuale (SHBG). Estrogjeni sintetik (EE) që merret nga goja sjell një 
rritje të nivelit plazmatik të SHBG, rritje që lidhet edhe me dozën e EE. Përdorimi i 
SHBG si marker për matjen e efektit estrogjenik të COCs është sugjeruar nga disa 
studime (Odlind et al., 2002). 

1.8.2 Përdorimi i kontraceptivëve oralë  

Më shumë se 100 milionë femra në mbarë botën, që përbëjnë rreth 8.8% të 
femrave në moshë riprodhuese, përdorin kontraceptivë hormonalë të kombinuar, 
shumica e të cilëve janë preparate orale (Lemaintre, 2003). Përqindja më e lartë e 
përdoruesve të COCs i takon vendeve të zhvilluara (18.3%), ndërsa në vendet në 
zhvillim është vlerësuar se rreth 7.3% e femrave janë përdoruese të COCs. Në 
vendet në zhvillim mesatarisht rreth 32% e femrave nuk kanë përdorur kurrë 
kontracepsion oral, megjithëse ka një variabilitet shumë të madh midis vendeve. 
Në shumë vende këto preparate përdoren vetëm nga femrat në moshë të re dhe me 
nivel më të lartë edukimi (UN, 2010).  

Të dhënat rreth shitjeve të COCs tregojnë për rritje të përdoruesve në të gjithë 
botën; një rritje me 19% është raportuar për periudhën 1994-99, e cila ka vijuar me 
21% në vitet 1999-2004. Duhet theksuar se këto të dhëna mund të mos përfshijnë 
një sasi të madhe të kontraceptivëve hormonalë që janë siguruar nga programet 
ndërkombëtare të planifikimit familjar. Të dhënat e shitjeve janë tregues edhe për 
tendenca të tjera si: rënie në përdorimin e COCs që përmbajnë doza të larta të 
estrogjenit (≥ 50 μg); rënie në përdorimin e COCs që përmbajnë progesteronikët e 
fundit si gestoden e desogestrel (IARC, 2007). 

1.9  Ndikimi i hormoneve riprodhuese në hemostazë 

Ruajtja e balancave në hemostazë është shumë e rëndësishme për parandalimin e 
dy dukurive të kundërta, trombozës dhe hemorragjisë. Në kushte fiziologjike 
normale, komponentët e sistemit koagulues dhe fibrinolitik janë të mirërregulluar 
dhe trombet lokalizohen në zonat periferike të enëve të gjakut. Në rastin e një 
stimulimi, i cili vjen si rezultat i dëmtimit të enëve të gjakut apo ngacmimeve nga 
elementë të ndryshëm biokimik, balanca hemostatike mund të prishet duke i hapur 
rrugë formimit të masave trombotike që pengojnë qarkullimin normal të gjakut në 
inde dhe organe. Trinia e paraqitur nga Rudolf Virchow në vitin 1856 mbetet ende 
e vërtetë. Ai do të shkruante: ndryshimet në paretet e enëve të gjakut, çrregullimet 
në qarkullimin e gjakut dhe ndryshimet në përbërjen e gjakut, janë gjithmonë të 
pranishme në trombozë. Shfaqja e trombozës është shpesh e lidhur me ndikimin e 
një ose më shumë faktorëve, të cilët mund jenë gjenetikë ose të fituar.  
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Kërkimet e vazhdueshme në lidhje me trombozën kanë mundësuar një interpretim 
më të mirë të efekteve të shumëfishta të COCs në parametrat e hemostazës dhe 
riskun për VTE. Ndryshimet që ndodhin në rrugët koagulante, antikoagulante dhe 
fibrinolitike gjatë përdorimit të COCs kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë objekt 
kërkimi për shumë studiues. Studime të mirëplanifikuara rast-kontroll kanë treguar 
se COCs rrisin aktivitetin prokoagulant (Tans et al., 2000; Middeldorp et al., 2000; 
Meijers et al., 2000b). Ndryshimet në sistemin antikoagulant janë gjithashtu të 
konsiderueshme; ato duket se shoqërohen me rënie të nivelit dhe aktivitetit të 
antitrombinës III dhe TFPI, dy inhibitorët më të rëndësishëm të shumë faktorëve 
prokoagulantë (Harris et al., 1999). Sistemi i proteinës C ndikohet gjithashtu nga 
COCs, një rritje e diskutueshme e nivelit të PC dhe inhibitorëve të saj është 
raportuar në disa studime (Kemmeren et al., 2004). Ndërkohë që nivelet e proteinës 
S dhe APC thuhet se ulen ndjeshëm gjatë trajtimit me COCs, rënia është më e 
theksuar në trajtimin me COCs të “gjeneratës së tretë” sesa në trajtimin me COCs 
të “gjeneratës së dytë” (Koenen et al., 2005; Kemmeren et al., 2004). Sistemi 
fibrinolitik diskutohet se gjithashtu ndikohet nga përdorimi i COCs. Reduktimi i 
nivelit të PAI-1 dhe rritja e nivelit plazmatik të t-PA e plazminogjenit, shoqërohen 
me rritje të nivelit të TAFI (Meijers et al., 2000b). 

1.10  Indikatorët e riskut për tromboemboli venoze dhe arteriotrombozë 

Ndër shfaqjet klinike të trombozës venoze janë tromboza e thellë venoze (DVT) 
dhe embolizmi pulmonar (PE), të emërtuara shpesh me një term të përbashkët, 
tromboembolizëm venoz (VTE). Faktorët që ndikojnë në shfaqjen e VTE janë: 
kirurgjia, inflamacionet malinje, jeta sedentare, shtatzania, trajtimi me estrogjene 
dhe trombofilia. Termi trombofili përdoret për të përshkruar çdo gjendje të lindur 
ose të fituar që rrit riskun për VTE (Simioni et al., 2006). Trombofilia e lindur 
përfshin rezistencën ndaj formës aktive të proteinës C (APC) e quajtur ndryshe 
mutacioni i FV Leiden, mutacionin e protrombinës, deficiencat e AT III, proteinës 
S dhe C. Ndërkohë që format më të zakonshme të trombofilisë së fituar janë 
antitrupat ndaj fosfolipideve (antikoagulantët lupus dhe antitrupat anti-kardiolipin) 
si dhe rezistenca e fituar ndaj APC. Duhanpirja, nivelet e larta të FVIII, dhe 
trombozat venoze të mëparshme, janë diskutuar gjithashtu si faktorë që rrisin 
riskun për VTE (Rich‐Edwards et al., 2002). Gjatë viteve të fundit janë paraqitur 
forma të reja të trombofilisë si rritja e nivelit plazmatik të faktorëve IX dhe XI dhe 
ndryshimet në nivelet e TAFI e TFPI, ndryshime që shtojnë riskun për VTE. 
(Dahm et al., 2003; Meijers et al., 2000a). Është akoma në diskutim nëse faktorët e 
riskut për sëmundjet kardiovaskulare dhe arteriosklerozën janë të lidhur me riskun 
për VTE (Wattanakit et al., 2012).  

Megjithatë, më parë është treguar se pacientët që kanë shfaqur VTE kanë një risk 
të rritur për sëmundje kardiovaskulare dhe se ekziston një lidhje mes 
ateriosklerozës dhe VTE (Prandoni et al., 2003). Sëmundjet kardiovaskulare dhe 
arterioskleroza për një kohë të gjatë janë shpjeguar me depozitime të yndyrnave në 
paretet e enëve të gjakut (arteriet e mesme dhe të mëdha). Ky koncept ka ndryshuar 
në dy dekadat e fundit dhe tashmë dihet se këto fenomene janë të lidhura me 
mosfunksionimin e endotelit si pasojë e depozitimit të LDL-kolesterolit, radikaleve 
të lira, infeksioneve nga mikroorganizmat, hipertensionit, toksinave të lidhura me 
duhanin, terapisë estrogjenike ose kombinimit të disa prej këtyre faktorëve me 
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njëri-tjetrin (Ross, 1999). Risku që femrat e shëndetshme në periudhën riprodhuese 
të vuajnë nga VTE është i vogël. Studimet kanë treguar se probabiliteti për 
shfaqjen e VTE në femrat e moshës 20-50 vjeç varion nga 0.11 në 0.97 në 1000 
femra (Nordström et al., 1992). Kërkimet për riskun e VTE tek femrat janë shtuar 
që pas futjes në përdorim të COCs në vitin 1960-të. Rezultatet tregojnë se ekziston 
një lidhje mes riskut për VTE dhe dozës së EE në përbërje të COCs, me një 
tendencë për ulje të riskut për VTE gjatë reduktimit të dozës së EE (Rosendal et 
al., 2003).  

Është parë gjithashtu se risku për VTE ndikohet dukshëm edhe nga kohëzgjatja e 
trajtimit, kështu risku është më i lartë në vitin e parë të përdorimit dhe ulet me rreth 
50% në vitet në vazhdim (Bloemenkamp et al., 2000; Lidegard et al., 2002). 
Ndërkohë që përdorimi i kontraceptivëve me përbërje vetëm progesteronike nuk 
ndikon në riskun për VTE (Collins & Crosignani, 2003). Sipas të dhënave të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë, femrat në moshën riprodhuese rrezikohen 
shumë pak nga sëmundjet kardiovaskulare. Një studim që përfshin vendet e 
zhvilluara tregon se risku për infarkt të miokardit (MI) në femrat 20-44 vjeç varion 
nga 0.14 në 21.28/1 milion femra në vit (Hanaford, 2000).  

Përdorueset e COCs të “gjeneratës së tretë” mendohet se janë më pak të rrezikuara 
për MI se femrat që përdorin COCs të “gjeneratës së dytë” (WHO, 1997; Tanis et 
al., 2001). Ky përfundim sidoqoftë vjen në kundërshtim me studime të tjera që 
tregojnë për një risk të njëjtë të të dy kategorive të lartpërmendura (van den Bosch 
et al., 2003). Sipas disa kërkimeve, duhanpirja dhe hipertensioni shtojnë gjithashtu 
ndjeshëm riskun për MI në radhët e përdoruesve të COCs, ndërsa të dhënat 
tregojnë edhe për një ndikim të diabetit dhe hiperkolesterolemisë në sëmundjet 
vaskulare. 

1.11  Fekondimi in vitro 

Infertiliteti prek rreth 10% të çifteve në mbarë botën (Van Voorhis, 2007). Që prej 
vitit 1987, vit kur fekondimi in vitro (IVF) u krye për herë të parë, kanë lindur 
rreth 5 milion “bebe-provëza” në të gjithë botën. IVF konsiderohet një teknikë pa 
risqe dhe efektive por e kufizuar në sigurinë për sukses të plotë. Të dhënat tregojnë 
se suksesi në IVF është rreth 30% dhe vetëm 25% e fekondimeve përfundojnë me 
lindjen e një jete (Malizia et al., 2009). 

Gjatë përgatitjes për IVF, për të patur në dispozicion një numër të madh vezësh, 
gruaja i nënshtrohet një trajtimi me GnRH dhe FSH për të stimuluar vezoret 
maksimalisht. Trajtimi me GnRH redukton në maksimum sasinë e E2 që prodhohet 
nga vezorja, më pas trajtimi me FSH, nxit rritjen e përqëndrimit plazmatik të 
estradiolit në nivele maksimale dhe maturimin e shumë folikulave. Niveli i E2 gjatë 
IVF shpesh herë e kalon edhe nivelin e E2 në muajt e fundit të shtatzanisë (Fig. 
1.10). Studimet kanë treguar se rritja e shpejtë e nivelit të E2 gjatë përgatitjes për 
IVF mund të induktojë një gjendje prokoagulante si pasojë e veprimit të 
drejtpërdrejtë në disa parametra të hemostazës. Modeli i ndryshimeve hormonale 
gjatë IVF është unik për studimin e efektit të estrogjenit të brendshëm në 
hemostazë. 
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Nivelet e larta të E2 rrisin numrin e qelizave folikulare ovarike gjatë induktimit të 
ovulimit; vezoret policistike, mosha e re dhe indeksi i masës trupore (BMI) i ulët, 
janë faktorë që mund të shkaktojnë sindromën e hiperstimulimin të vezoreve 
(OHSS). Megjithatë, ka referenca të ndryshme që kundërshtojnë njëra-tjetrën në 
lidhje me ndërveprimin e këtyre faktorëve me OHSS (Chan & Dixon, 2008; 
Whelan & Vlahos, 2000). 

 

 

Figura 1.8: Ndryshimet e nivelit të estradiolit në faza të ndryshme të jetës së një femre. 

 
1.11.1 Protokolli i fekondimit in vitro 

Për të induktuar hiperstimulimin e vezores, prodhimi i estrogjenit inhibohet deri në 
minimum duke nisur trajtimin me GnRH në ditën e 21-të të ciklit menstrual. Dy 
javë më vonë bëhet një matje e nivelit të E2 për të verifikuar rënien e përqëndrimin 
të tij në vlera minimale. Përqëndrimi i E2 gjatë kësaj faze duhet të jëtë <150 pg/ml, 
në mënyrë që doza e GnRH të reduktohet. Stimulimi i vezoreve fillon me 
përdorimin e një forme rikombinante të FSH, ndërkohë që reagimi i vezoreve 
kontrollohet në mënyrë periodike (çdo 6 ditë) me matje të nivelit të E2 dhe ekografi 
të vezores për të parë zhvillimin e folikulave. Kur konstatohet se folikulat kanë 
arritur përmasa 18 mm, trajtimi vazhdon me hCG (gonadotropina korionike 
humane) për të nxitur maturimin final të vezëve të cilat do të ekstraktohen nga 
trupi i gruas rreth 36-38 orë më vonë. Vezët merren 10-14 ditë pas fillimit të 
stimulimit me FSH dhe transferimi i embrioneve kryhet 3-5 ditë pas marrjes së 
vezëve. Pas transferimit të embrioneve, gruas i jepet progesteron për të ndihmuar 
procesin e implantimit të embrioneve. 
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1.11.2 Faktorët që ndikojnë në suksesin e fekondimit in vitro 

Pavarësisht arritjeve, suksesi i IVF është relativisht i ulët, ai varion nga 25% deri 
në 30% dhe nuk ka pasur rritje te dukshme kohët e fundit (Nyboe Andersen et al., 
2009). Problemi më i zakonshëm që shfaqet gjatë fertilizimit in vitro është 
dështimi në implantimin e embrioneve pas transferimit të tyre në uterusin e nënës. 
Dështimi i IVF mund të shkaktohet nga shumë faktorë si: mosha e burrit dhe e 
gruas, mbipesha, çrregullime endokrine të lidhura me sistemin hipotalamo-
hipofizar dhe tiroiden e gjëndrën mbiveshkore, aftësinë pranuese të endometrit, 
cilësinë e embrioneve që transferohen dhe çrregullimet trombofilike. 

Studime të ndryshme kanë raportuar se femrat që kanë një histori të lidhur me 
trombofilinë janë më të predispozuara për abort spontan dhe dështim në procesin e 
implantimit të embrioneve (Christiansen et al., 2006; Wichers et al., 2009; Younis 
et al., 2000). Megjithatë, mekanizmat me të cilët tromboza ndikon në suksesin e 
IVF nuk janë akoma të qartë. Azem et al (2004) raportoi një shpeshti më të madhe 
të shfaqjes së trombofilisë tek femrat që kishin pasur disa IVF të dështuara në 
krahasim me një grup femrash që kishin arritur sukses që në IVF-në e parë. Në një 
studim të kryer nga Qublan et al. (2006), 69% e femrave tek të cilat nuk kishte 
patur sukses IVF, kishin së paku një faktor trombogjenik të lindur ose të fituar, 
krahasuar me 25% të femrave të grupit ku IVF kishte patur sukses. Në një 
publikim nga Grandone et al. (2001) mutacioni i gjenit të faktorit V Leiden është 
parë se ka një prevalencë 14.4% në grupin me IVF jo të suksesshëm krahasuar me 
prevalencën 1% që është llogaritur në grupin e kontrollit. Këto rezultate tregojnë se 
çrregullimet në sistemin hemostatik ndikojnë në suksesin e IVF. 

1.11.3 Risku për tromboemboli venoze gjatë fekondimt in vitro 

VTE në gratë shtatzëna pas IVF është raportuar në shumë raste dhe frekuenca e 
shfaqjes është llogaritur të jetë nga 0.8/1000 deri 1.1/1000 (Mara et al., 2004). Siç 
edhe pritet këto vlera janë cilësuar si të krahasueshme me ato të shtatzanisë 
normale. Publikimet e fundit raportojnë se frekuenca e shfaqjes së VTE pas 
fekondimit in vitro është rritur dukshëm gjatë tremujorit të parë në krahasim me dy 
tremujorët e tjerë të shtatzanisë (Rova et al., 2012). Studimet kanë treguar 
gjithashtu se risku për VTE jo vetëm është më i lartë gjatë tremujorit të parë (pas 
IVF) por është më i lartë edhe se ai në shtatzani normale (Henriksson et al., 2013). 
Procedura që ndiqet gjatë IVF ka ndryshuar vazhdimisht në drejtim të një 
protokolli më të butë për pacientët, me doza të reduktuara të gonadotropinave dhe 
stimulim më të vogël, për të reduktuar sa më shumë problemet e ndryshme që sjell 
IVF në gratë që i nënshtrohen ndoshta edhe më shumë se një herë. Është konstatuar 
se faktorë si mosha, indeksi i peshës trupore dhe duhanpirja, ndikojnë në riskun për 
VTE gjatë shtatzanisë normale, vlen e njëjta gjë për shtatzaninë pas IVF, me 
përjashtim të BMI-së e cila duket se nuk ndikon në këtë rast (Henriksson et al., 
2013). Ndonëse shpjegimi për këtë përfundim nuk është dhënë ende, mendohet se 
niveli i lartë i estrogjenit mund të ndikojë në këtë situatë por akoma është e paqartë 
se si. Terapia hormonale dhe rritja e shpejtë e nivelit të estradiolit gjatë IVF është 
raportuar se ndikojnë në disa stade të procesit të hemostazës duke nxitur një 
gjendje prokoagulante të theksuar (Aune et al., 1993; Lox et al., 1998).  
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1.12 Ndryshimet në hemostazë dhe risku për trombozë gjatë shtatzanisë 

Gjatë shtatzanisë përqëndrimi i faktorëve të koagulimit (VII, VIII, IX, X, XII, 
vWf, fibrinogjeni) rritet ndjeshëm (Greer, 1999; Hellgren, 2003). Është vërejtur se 
faktorët II dhe V nuk ndryshojnë në mënyrë sinjifikative gjatë shtatzanisë, 
ndërkohë që ka mendime kontradiktore për ndryshimin e AT III (Bremme et al., 
1992; Clark et al., 1998). Gjithsesi shumica e studimeve tregojnë se niveli i AT III 
mbetet konstant gjatë shtatzanisë. Aktiviteti i proteinës C duket se nuk ndikohet 
nga shtatzania dhe nivelet e larta të estrogjenit që e shoqërojnë atë. Nga ana tjetër 
rënia e nivelit të proteinës S konsiderohet si ngjarje fiziologjike dhe është akoma e 
paqartë nëse kjo gjë ndikon në gjendjen hiperkoagulante dhe rritjen e riskut për 
tromboemboli (Comp et al., 1989; Lefkowitz et al., 1996).  

Tromboembolia venoze është një ndër shkaqet kryesore që çojnë në vdekjen e 
gruas gjatë lindjes. Në vendet e zhvilluara frekuenca e këtij fenomeni është 
llogaritur mesatarisht 1.1 në 100 000 lindje (James et al., 2006). Risku për VTE 
është 5 herë më i lartë gjatë shtatzanisë normale, në mënyrë të veçantë gjatë tre-
mujorit të tretë dhe deri në 6 javë pas lindjes. Sipas disa studimeve, gjatë 
shtatzanisë 1 në 1000 gra preken nga VTE (Jacobsen et al., 2008).  

1.13 Mekanizmi i veprimit të estrogjenit në hemostazë 

1.13.1 Receptorët qelizor për estrogjenin 

Enët e gjakut janë struktura komplekse me mure të përbërë nga qeliza të muskujve 
të lëmuar dhe një shtresë me qeliza endoteliale. Qelizat endoteliale dhe ato të 
muskujve të lëmuar kanë afinitet shumë të lartë për estrogjenin, duke shprehur dy 
lloje receptorësh për të (Mendelsohn et al., 1994), receptorët 𝛼𝛼 dhe β. Receptorët 𝛼𝛼 
janë identifikuar në qelizat vaskulare si tek femrat ashtu dhe tek meshkujt dhe 
mendohet të aktivizojnë gjene target specifik në qelizat vaskulare (Karas et al., 
1994). Ndërsa receptorët β përveçse kanë një strukturë dhe funksion të ndryshëm 
nga receptorët 𝛼𝛼, takohen më shumë në qeliza të organeve të tjera të trupit si në 
mitër, vezore, mushkëri, tru, etj (Shimizu et al., 1997). Receptorët e estrogjenit si 
të gjithë receptorët e hormoneve steroide janë të organizuar në domene (Fig. 1.9). 
Domenet amino-terminale A-B të receptorëve të estrogjenit përmbajnë një zonë 
aktivizuese të transkriptimit të pavarur nga ligandi (TAF-1). Domeni lidhës i 
ADN-së (DBD) përmban dy “motive” të cilët janë ruajtur mirë tek të gjithë 
receptorët e hormoneve steroide. Domeni D është faktori përcaktues (Hinge 
region) për këta receptorë. Domeni E përmban domenin lidhës të hormonit (HBD) 
dhe një zonë aktivizuese transkriptimi të pavarur nga hormoni (TAF-2). Domeni F 
përfaqëson një rajon të ndryshueshëm që përfshin renditjen (sekuencën) për 
heliksin 12 të molekulës. Receptori β i zbuluar së fundmi ka ngjashmëri të lartë me 
receptorin α. Në domenin lidhës me ADN-në, DBD, homologjia është 96%, në 
domenin lidhës me hormonin, HBD, homologjia është 53%, ndërsa në domenin A-
B receptori β është unik. ((Mendelsohn & Karas, 1999). 
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Figura 1.9: Struktura e receptorëve të estrogjenit (sipas Mendelsohn & Karas, 1999). 
Numrat sipër dhe poshtë çdo receptori, tregojnë përkatësisht numrat e nukleotideve dhe 
aminoacideve. Indeksi me yll tregon proteinën e parashikuar 530 amino-acide. 

1.13.2 Mekanizmi i aktivizimit të shprehjes së gjeneve nga receptorët e estrogjenit  

Estrogjeni futet në qelizat target me anë të difuzionit pasiv dhe lidhet me receptorë 
brendaqelizorë që kanë afinitet të lartë për të. Receptorët e estrogjenit 𝛼𝛼 dhe β janë 
faktorë transkriptues që pësojnë ndryshime konformacionale pas lidhjes me 
ligandin. Komplekset estrogjen-receptor formojnë dimerë që lidhen në zona 
specifike në rajonet e kontrollit të gjeneve target, elementët e përgjigjes ndaj 
estrogjenit, të cilët janë të ndarë nga nukleotidet (N). Komplekset e formuara 
lidhen me disa aktivator  të aftë të aktivizojnë aparatin e përgjithshëm transkriptues 
(GTA) që transkripton ADN-në në ARN (Fig. 1.10). Këto proteina që krijojnë 
lidhje me receptorët e estrogjenit përfshijnë proteinat koaktivizuese (CoAct) dhe 
integruesin e përgjithshëm të transkriptimit (Int).  

Proteinat e lidhura me receptorët e estrogjenit mund të kenë edhe funksione 
enzimatike, siç është aktiviteti si acetiltranferaza histonike (HAT). Receptorët e 
estrogjenit mund të pengojnë gjithashtu transkriptimin e gjeneve të caktuara duke 
bashkëvepruar me korepresorët (Mendelsohn & Karas, 1999). 

1.13.3 Ndikimi i estrogjenit në hemostazë 

Megjithëse efekti i estrogjeneve në riskun për VT dhe parametrat e hemostazës 
është i njohur prej kohësh, mekanizmi i veprimit nuk është ende i qartë. Të dhënat 
për mekanizmin qelizor që përfshihet në ndryshimet hemostatike janë të pakta. 
Autorë të ndryshëm kanë referuar se estrogjenet nxisin sintezën e prostaciklinës 
nga qelizat endoteliale dhe ndikojnë në reduktimin e sintezës së tromboksan nga 
trombocitet (Durand & Blache, 1996).  

Studimet e kryera tek minjtë kanë hedhur idenë se estrogjenet ndikojnë në sintezën 
e AT III, ndërsa studimet në nivel të gjeneve sugjerojnë ndikimin e hormoneve në 
nivelet gjenike të FXII dhe FIX meqenëse promotorët e tyre kanë struktura që 
kontrollojnë përgjigjen ndaj estrogjeneve dhe androgjeneve (Farsetti et al., 1995; 
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Crossley et al., 1992). Reduktimi i nivelit të FVII gjatë terapisë estrogjenike është 
raportuar nga disa studime, megjithatë mendimet oponente janë gjithashtu prezente 
(Salomaa et al., 1995). Në një studim tjetër të kryer po tek minjtë, nivelet e 
mARN-së për FV në palcën e kockës janë rritur ndjeshëm nga 17 β-estradioli. Kjo 
rritje nuk është parë të ndodhë në qelizat e mëlçisë. Efekti i mësipërm i 17 β-
estradiolit ndëmjetësohet nga të dy llojet e receptorëve, receptorët 𝛼𝛼 dhe β 
(Move´rare et al., 2004), ndërkohë që sekuencat Cis-aktivizuese, që kontrollojnë 
përgjigjen ndaj estrogjeneve, nuk janë gjetur akoma në asnjë promotor të gjeneve 
që kodojnë parametrat e tjerë të hemostazës. 

Një hipotezë tjetër është aktivizimi i drejtpërdrejtë i hemostazës si rezultat i 
reduktimit të sasisë së inhibitorëve të koagulimit dhe të proteinave antifibrinolitike, 
PAI-1, duke nxitur aktivizimin e fibrinolizës. Mekanizmi me të cilin arrihet 
reduktimi i këtyre proteinave mendohet të jetë i lidhur me kontrollin e shprehjes së 
gjeneve përgjegjëse për këto proteina nga estrogjeni (Nabulsi et al., 1993; The 
Writing Group, 1996). 

 

 

 

Figura 1.10: Mekanizmi i aktivizimit të shprehjes së gjeneve nga receptorët e estrogjenit 
(Karas, 1999) 
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QËLLIMI I STUDIMIT 

Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i ndikimit të terapisë hormonale me 
përmbajtje estrogjenike e progesteronike në sistemin prokoagulant, proteinat 
inhibitore të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik. 

 

Objektiva specifikë: 

o Vlerësimi i ndikimit të sasive të larta të estrogjenit dhe progesteronit 
karakteristike për fekondimin in vitro, në sistemin prokoagulant, proteinat 
inhibitore të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik. 

o Studimi i ndryshimeve të niveleve të tre parametrave bazë prokoagulantë gjatë 
tremujorit të parë dhe të dytë të shtatzanisë. 

o Krahasimi i ndikimit të dy llojeve të ndryshme të progesteronit në kombinim 
me të njëjtën dozë të estrogjenit në sistemin prokoagulant, proteinat inhibitore 
të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik. 

o Vlerësimi i efektit shtesë të duhanpirjes në sistemin prokoagulant, proteinat 
inhibitore të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik në përdoruesit e COCs. 

o Vlerësimi i ndikimit të kohëzgjatjes së trajtimit me COCs në sistemin 
prokoagulant, proteinat inhibitore të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik. 
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2.1 Modeli i studimit 

Në këtë studim janë përfshirë 170 femra të analizuara në tre grupe. Grupi i parë 
përbëhej nga femra që i janë nënshtruar terapisë hormonale parapërgatitore për 
fekondim in vitro, grupi i dytë nga femra që do të merrnin terapi hormonale të 
kombinuar në formën e COCs dhe grupi i tretë nga femra në fund të tremujorit të 
parë dhe në fund të tremujorit të dytë të shtatzanisë (Fig. 2.1).  

Para se të bëheshin pjesë e studimit, pjesëmarrëset iu nënshtruan një pyetësori rreth 
disa karakteristikave bazë si mosha, BMI-ja, trajtimi që do të merrnin (për dy 
grupet e para), historiku familjar dhe personal i sëmundjeve, medikamentet e 
ndryshme që mund të merrnin apo kishin marrë kohët e fundit (deri në 2 muaj më 
parë), si dhe nëse ishin duhanpirëse. Femrat që u përfshinë në studim ishin të 
shëndetshme, nuk kishin histori familjare apo personale të lidhura me koagulimin 
dhe trombofilinë dhe nuk kishin marrë asnjë lloj medikamenti për një periudhë dy 
mujore përpara përfshirjes në studim.  

 

 
 

Figura 2.1: Ndarja e individëve të analizuar sipas grupeve dhe nëngrupeve. 

Gjatë terapisë parapërgatitore për IVF janë analizuar 40 femra të moshës 34.7±6.5 
vjeç. Matjet e parametrave të hemostazës janë realizuar në dy momente gjatë 
terapisë hormonale: matja e parë është realizuar në kohën kur niveli i E2 ka 
rezultuar <50 pg/mL (në fazën e inhibimit maksimal të sintezës së E2), ndërsa 
matja e dytë është realizuar në fazën e hiperstimulimit maksimal të vezoreve (para 
ekstraktimit të vezëve) kur sinteza e E2 ka qënë maksimale (Fig. 2.2). 

Për të parë ndikimin e estrogjenit dhe progesteronit në hemostazë gjatë shtatzanisë, 
janë analizuar 30 femra në fund të tremujorit të parë dhe 30 femra në fund të 
tremujorit të dytë të shtatzanisë. Ndërsa në grupin e femrave që do të merrnin 
terapi hormonale të kombinuar në formën e kontraceptivëve oralë janë testuar 70 
femra të moshës 34.2±7.3 vjeç. Matjet e parametrave të hemostazës në të gjitha 

Individët e 
analizuar
(n = 170)

Gjatë  IVF
(n = 40) Përdorues 

të COCs
(n = 70)

EE/LNG 
(n = 37) 

EE/GSD 
(n = 33)

Në 
shtatzani
(n = 60)

Tremujori I
(n = 30)

Tremujori II
(n = 30)
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femrat e trajtuara me COCs janë realizuar përkatësisht: matja e parë në ditët 21-26 
të ciklit menstrual para fillimit të terapisë me COCs dhe matja e dytë në ditët 18-21 
të ciklit pas ndërprerjes së trajtimit, i cili ka zgjatur mesatarisht 2.8±2.1 muaj. 

2.2 Trajtimi 

Gjatë përgatitjes për fekondim in vitro për të induktuar hiperstimulimin e vezores 
fillimisht femrat janë trajtuar me GnRH duke filluar në ditën e 21-të të ciklit 
menstrual. Pas nisjes së menstruacioneve, rreth 10 ditë pas fillimit të trajtimit me 
GnRH, është bërë një matje e nivelit të E2 për të verifikuar rënien e nivelit të tij në 
vlera minimale. Stimulimi i vezoreve është realizuar duke përdorur një formë 
rikombinante të FSH-së. Në momentin që nga ekografia e vezoreve është 
konstatuar se folikulat kanë arritur përmasa rreth 18 mm, trajtimi hormonal është 
përmbyllur me hCG (gonadotropin korionike humane) për të nxitur maturimin 
final të vezëve. Në grupin e trajtuar me COCs, nga 70 femra të analizuara 37 prej 
tyre do të merrnin 30µg EE/75µg LNG dhe 33 të tjerat do të merrnin 30µg 
EE/75µg GSD. 

 

 
 

Figura 2.2: Skemë që tregon trajtimin hormonal gjatë parapërgatitjes për IVF dhe kohën 
kur janë marrë kampionet e gjakut për testimin e parametrave të hemostazës. 

 
2.3 Parametrat që janë analizuar 

Në grupet që i janë nënshtruar IVF dhe terapisë me COCs janë analizuar 8 
parametra të hemostazës. Nga parametrat prokoagulantë janë testuar PT, aPTT, 
fibrinogjeni, faktori V dhe faktori VIII. Në sistemin antikoagulant janë analizuar 
dy proteina inhibitore të koagulimit antitrombina III dhe proteina C dhe si tregues i 
aktivitetit të sistemit fibrinolitik është testuar niveli i D-dimerit.  
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Gjatë IVF janë testuar gjithashtu si parametra plotësues, kolesteroli, LDL-
kolesteroli e trigliceridet, në fillim të trajtimit hormonal dhe niveli i estradiolit në 
fazën e inhibimit maksimal dhe hiperstimulimit të vezores. Gjatë shtatzanisë është 
analizuar niveli i PT, fibrinogjenit dhe aPTT-së. 

2.4 Kampionimi dhe përpunimi i gjakut  

Mostrat e gjakut janë marrë në mëngjes esëll nga ora 8 deri në 10, pas një qëndrimi 
në qetësi për rreth 15 minuta. Për matjen e parametrave të hemostazës gjaku është 
kampionuar duke përdorur tuba me vakum që përmbanin Na/citrat (0.13 mol/L, pH 
7.4). Mostrat e gjakut janë centrifuguar menjëherë për 20 minuta (1500 
rrotullime/min) në temperaturën e dhomës. Pas ndarjes së plazmës nga masa 
qelizore është centrifuguar sërish plazma për të eliminuar në maksimum elementët 
qelizorë (kryesisht trombocitet). Mostrat e hemolizuara dhe me trombe të formuara 
nuk janë marrë në analizë. Brenda 4 orëve pas centrifugimit është realizuar matja e 
faktorëve të koagulimit, proteinave inhibitore të koagulimit dhe D-dimerit. 
(University of Washington, Department of Laboratory Medicine, 2005; Kitchen et 
al., 2009) 

Për marrjen e kampionit që do të përdorej për matjen e estradiolit, kolesterolit, 
LDL-kolesterolit dhe triglicerideve u përdorën tuba me xhel pa antikoagulantë. Pas 
kampionimit tubat janë lënë për 1 orë në qetësi dhe më pas janë centrifuguar për 15 
min (3000 rrotullime/min) në temperaturën e dhomës. 

2.5 Metoda laboratorike  

Parametrat prokoagulantë 

Për matjen e parametrave prokoagulantë (PT, fibrinogjeni, FV, FVIII dhe aPTT), 
është përdorur analizatori gjysmë-automatik BFT II nga Siemens Healthcare 
Diagnostics, i cili realizon matjet në bazë të metodës së koagulometrisë. Parimi i 
metodave koagulometrike që synojnë në formimin dhe evidentimin e trombit të 
fibrinës bazohet në realizimin in vitro të gjithë kushteve të nevojshme për 
aktivizimin e kaskadës së koagulimit (Kitchen et al., 2009) (Fig. 2.3). Zbulimi i 
trombit të fibrinës, që finalizon reaksionet e koagulimit bëhet nëpërmjet metodave 
të ndryshme. Analizatori BFT II kombinon metodën mekanike dhe foto-optike për 
të vënë në dukje formimin e trombit falë një pajisjeje turbodensitometrike unike që 
gjendet në strukturën e tij. Përcaktimi i nivelit të faktorëve të koagulimit bëhet 
duke iu referuar një kurbe kalibrimi të ndërtuar në bazë të hollimeve të një 
standard plazma me përqëndrim të njohur të faktorëve të koagulimit. 

Kitet dhe gjithë aksesorët e tjerë për matjen e faktorëve të koagulimit janë marrë 
po nga Siemens Healthcare Diagnostics (Dade Behring, Marburg, Gjermani). 
Protokolli që shoqëron kitet dhe reagentët është zbatuar për çdo rast.  

Matja e kohës së protrombinës (në sekonda) është bërë duke përdorur Thromborel 
S, fibrinogjeni është matur duke përdorur Multifibren U, dhe aPTT është matur 
duke përdorur Pathromtin SL dhe CaCl2 si aktivator të kaskadës koaguluese. 
Nivelet e FV dhe FVIII (pas një hollimi të plazmës me bufer imidazole, 1:20 për 
FV dhe 1:5 për FVIII) janë përcaktuar duke përdorur përkatësisht: FV deficient 
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plazma, Thromborel S dhe FVIII deficient plazma, Pathromtin SL dhe CaCl2. 
Protokolli i zbatuar për gjithë faktorët e koagulimit është paraqitur në tabelën 2.1. 
Përveç aPTT dhe PT (protokolli i të cilave nuk ka nevojë për kalibrim, pasi 
rezultati jepet thjeshtë si kohë e koagulimit në sekonda) të gjithë faktorët e tjerë 
janë matur pasi është bërë kalibrimi specifik i secilit me standard plazma. (Siemens 
Healthcare-BFT II reference guide, 2008). 

 

 
 
Figura 2.3: Parimi bazë i metodave koagulometrike. Një aktivator i koagulimit, kalciumi 
dhe fosfolipide inkubohen me plazmën e varfër në trombocite çka nxit aktivizimin e 
kaskadës së koagulimit. Ky reaksion përfundon në formimin e fibrinës, prania e së cilës 
mund të evidentohet me sy, me metoda foto-optike dhe elektromekanike. Rezultati 
zakonisht jepet si kohë (s) e nevojshme për t`u formuar trombi i fibrinës dhe më pas kjo 
kohë përballet me kurbën e kalibrit që është ruajur në kujtesën e aparatit. 

Antitrombina III 

Metoda më e përdorur për matjen e nivelit të antitrombinës III është metoda 
kromogjenike (heparin-kofaktor). Kjo metodë është përdorur edhe në këtë studim 
për matjen e nivelit të AT III, nëpërmjet analizatorit automatik Cobas nga Roche 
Diagnostics. Metoda kromogjenike bazohet në substrate peptidike kromogjenike. 
Peptidet kromo-gjenike imitojnë zonat e fibrinogjenit ku vepron trombina ose ato 
të protrombinës ku vepron faktori Xa. Peptidet kromogjenike janë të përbëra nga 3-
4 aminoacide me grupin kromogjenik 4-nitroaniline (pNA) të atashuar në fund. 
Kur peptidet inkubohen së bashku me një proteazë aktive (p.sh, FXa), grupi pNA 
shkëputet duke shfaqur ngjyrë të verdhë karakteristike (Fig. 2.4). Intensiteti i 
ngjyrës matet në kuvetën fotometrike në gjatësi vale 405 nm. Sinjali fotometrik 
dhe ndryshimi në absorbim, është në përpjestim të zhdrejtë me aktivitetin e AT III 
(Ungerstedt et al., 1999). Përqëndrimi i AT III jepet në % pas një përballjeje të 
absorbancës me kurbën e kalibrimit, çka realizohet automatikisht nga 
autoanalizatori.  
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Figura 2.4: Parimi i metodës kromogjenike. Substratet peptidike kromogjenike imitojnë 
zonat e substrateve natyrale. Lart: substrati natyral i protrombinës. Poshtë: një substrat 

kromogjenik. 

 
 

Tabela 2.1. Reagentët dhe koha e inkubimit e nevojshme për matjen e faktorëve të 
koagulimit. 

 
Parametrat 

 

Plazmë 

 

Reagenti 1 

 

Inkubimi 
(s) 

 

Reagenti 
start 

 

Matje 

Protrombina 50 µl - 60 100 µl 
Thromborel s / % 

Fibrinogjeni 50 µl - 60 100 µl 
Multifibren g/l 

aPTT 50 µl 50 µl Pathromtin 120 50 µl CaCl2 s 

FV 50 µl 
(1:20) 50 µl FV deficient plazma 60 100 µl 

Thromborel % 

FVIII 50 µl 
(1:5) 

50 µl Pathromtin SL; 50 
µl FVIII deficient plazma 120 50 µl CaCl2 % 
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Proteina C dhe D-dimeri 

Matja e nivelit të proteinës C dhe D-dimerit është bërë nëpërmjet metodës ELFA 
(enzyme linked fluorescence assay) në analizatorin Vidas nga Biomerieux, Francë. 
Parimi i metodës mbështetet në një model sanduiç që përbëhet nga dy stade dhe 
zbulimi në fund bëhet me anë të fluoreshencës. Si fillim struktura konike (SPR) që 
shërben si pipetë dhe ka në të njëjtën kohë të fiksuara imunoglobulinat (fazën 
solide), realizon hollimin e plazmës në pusin me hollues. Në vazhdim plazma e 
holluar kalon disa herë në SPR për të mundësuar lidhjen e antigjenit me 
imunoglobulinat e më pas konjugati kalon nëpër SPR dhe lidhet me antigjenet që 
kanë mbetur të lidhur me imunoglobulinat pas larjes. Në stadin final, nëpër SPR 
kalon substrati, i cili copëtohet nga enzimat e konjugatit duke dhënë një komponim 
fluoreshent. 

 
 

Figura 2.5: Strip për matje në Vidas sipas metodës ELFA. 

Fluoreshenca e përftuar është në përpjestim të drejtë me sasinë e antigjenit dhe 
matet në 450 nm. Sasia e proteinës C apo D-dimerit përcaktohet në mënyrë 
automatike nga analizatori në bazë të kurbës së kalibrimit që ndërtohet 
paraprakisht në bazë të dy standarteve që shoqërojnë reagentët. Cilësia e kurbës së 
kalibrimit është kontrolluar me anë të tre kontrolleve; kontrolli i ulët, normal dhe i 
lartë, të cilët gjithashtu shoqërojnë reagentët. 

Estradioli dhe lipoproteinat 

Siç është përmendur edhe më lart, në grupin që i është nështruar IVF janë matur si 
elementë plotësues edhe E2, kolesteroli, LDL-kolesteroli dhe trigliceridet. 
Estradioli është matur në autoanalizatorin Elecsys nga Roche Diagnostics me 
metodën e elektrokemilumineshencës (ECLIA, electrochemiluminescence 
immunoassay). Elementët e lipidogramës janë matur me anë të metodës 
spektrofotometrike, në analizatorit BTS 330 nga Biosystem, Barcelonë, Spanjë. 
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2.6 Metoda statistikore 

Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij punimi janë përdorur 
programet Microsoft Office Excel (2007), SPSS version 20 (IBM statistics 2011), 
R statistics version 2.15.0 (R Foundation for Statistical Computing 2012). Të 
dhënat janë paraqitur si mesatare ± deviacionin standard (SD), me përjashtim të 
disa rasteve ku ka qenë më e përshtatshme paraqitja e gabimit standard (SE). Më 
poshtë jepen testet statistikore që janë zhvilluar për të treguar besueshmërinë e 
rezultateve të përftura gjatë këtij studimi. 

o Nisur nga modeli i studimit në të cilin do të analizohej niveli i të njëjtëve 
parametra në të njëjtët individë në dy periudha të ndryshme kohore, përmasat e 
kampioneve që janë analizuar gjatë IVF dhe përdorimit të COCs janë 
përcaktuar sipas Rosner (2010) nga formula e mëposhtme: 

𝑛𝑛 =  2𝜎𝜎𝑑𝑑2�𝑍𝑍1−𝛼𝛼/2 + 𝑍𝑍1−𝛽𝛽�
2 𝛿𝛿2⁄  

ku:  𝜎𝜎𝑑𝑑2 = 𝜎𝜎1
2 + 𝜎𝜎2

2 − 2𝜌𝜌𝜎𝜎1𝜎𝜎2 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒 Fuqia e testit 1- 𝛽𝛽 = 0.8 

𝛿𝛿 = |𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2| diferenca e pritshme mes mesatareve para dhe pas trajtimi 

𝜌𝜌 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘  

Për vlerat e  𝜎𝜎𝑑𝑑2 dhe 𝛿𝛿 janë përdorur vlera të studimeve të mëparshme. 

o Normaliteti i të dhënave të vazhduara për të gjithë grupet është testuar me anë 
të testit Kolmogorov-Smirnov. Shpërndarja është konsideruar normale për 
nivelin p>0.05. 

o Për krahasimin e rezultateve para dhe pas trajtimit (matjet e njëpasnjëshme në 
të njëjtët invidividë, me shpërndarje normale) është përdorur testi Student i 
çifteve (Paired Samples T-test) (Koni, 2008). Parametrat që nuk kishin 
shpërndarje normale janë logaritmuar para se të bëhej krahasimi. Madhësia e 
efektit në rastin e Paired Samples T-test është përcaktuar sipas formulës së 
Cohen, 𝑑𝑑 = 𝑀𝑀

𝑆𝑆𝑆𝑆
  (M = diferenca mesatare, SD= deviacioni standard i diferencës 

mesatare). Mbështetur në literaturë çdo vlerë e d >0.8 është interpretuar si një 
efekt i lartë (Rosner, 2010). 

o  Për krahasimin e grupeve të ndryshme (matjet në individë të ndryshëm, rasti i 
femrave shtatzanë) është përdorur testi Student për kampione të pavarura 
(Independent Samples T-test), pasi është vërtetuar se të dhënat kishin 
shpërndarje normale.  

o Krahasimi i grupeve të formuara në bazë të faktorëve të caktuar (lloji i 
trajtimit, duhanpirja, kohëzgjatja e trajtimit) është bërë me anë të analizës së 
kovariancës (ANCOVA). Si variabël kovariatë për korrigjimin e mesatareve 
pas trajtimit për secilin parametër është përdorur niveli fillestar i tyre. Testet 
paraprake për zhvillimin e ANCOVA-s ishin: lineariteti i variablit kovariate me 
variablin e varur, i cili është përcaktuar me anë të metodës scatterplot në SPSS; 
homogjeniteti i koeficientëve të regresit; normaliteti i mbetjeve, i cili është 
testuar me anë të testit Shapiro-Wilk; homogjeniteti i variancave është 
përcaktuar në bazë të testit Levene; detektimi i të dhënave të veçuara është bërë 
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me metodën grafike boxplot. Në rastet kur të dhënat nuk plotësonin kushtet për 
realizimin e ANCOVA-s janë bërë transformimet përkatëse. 

o Përcaktimi i lidhjeve dhe sasisë së shoqërimit mes variablave të vazhduara 
është bërë me anë të regresit linear të shumëfishtë dhe analizës korrelative. Për 
variablat me shpërndarje normale është llogaritur koeficienti Pearson i 
produktit të momentit. Përpara se të llogaritej koeficienti Pearson të dhënat 
janë testuar për linearitetin mes variablave me anë të metodës grafike 
scatterplot. Kushtet për zhvillimin e regresit linear të shumëfishtë, që janë 
testuar paraprakisht, ishin lineariteti i mbetjeve, pavarësia e gabimeve dhe 
detektimi i vlerave të veçuara. Në rastet kur këto kushte nuk janë plotësuar 
është bërë transformimi i variablave. 

o Ndryshimet e disa parametrave njëherësh mes dy grupeve të ndryshme janë 
përcaktuar me anë të analizës së variancës së shumëfishtë (one-way 
MANOVA), pasi janë bërë testet paraprake për multikolinearitetin, 
normalitetin e të dhënave, vlerat e veçuara, lidhjet lineare dhe homogjenititetin 
e variancave. Variablat që nuk kanë plotësuar kushtet për zhvillimin e 
MANOVA-s janë hequr nga modeli.   

o Analiza trefaktoriale e kovariancës (factorial three way ANCOVA) është 
përdorur për të përcaktuar ndikimin e përbashkët të tre faktorëve në një 
variabël të varur. Variabli i vazhduar, që është përdorur si variabël i varur, 
është testuar për normalitet në të gjithë grupet, nëse kishte vlera të veçuara dhe 
nëse variancat ishin homogjene. 

o Për të gjithë llojet e testeve statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë 
konsideruar statistikisht të besueshme për çdo p<0.05. 
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3.1 Ndikimi i fekondimit in vitro në hemostazë 

3.1.1 Ndryshimet në nivelet e faktorëve prokoagulantë gjatë IVF 

Gjatë terapisë përgatitore për IVF janë testuar 40 femra me moshë mesatare 34.7 
(± 6.5) vjeç. Indeksi mesatar i peshës trupore për këtë grup ishte 26.4 (± 2.9) 
kg/m2, asnjë duhanpirëse, parametrat e lipidogramës dhe të presionit të gjakut të 
testuar paraprakisht, ishin brenda intervalit të vlerave normale. Të dhëna të 
përmbledhura mbi karakteristikat bazë të femrave të përfshira në këtë pjesë të 
studimit janë dhënë në tabelën 3.1.  

Rezultatet e përftuara nga matja e nivelit të tetë parametrave hemostatik gjatë fazës 
inhibitore dhe hiperstimuluese të vezores, u testuan paraprakisht me testin 
Kolmogorov-Smirnov për të parë nëse kishin shpërndarje normale. Gjatë të dyja 
fazave rezultatet rezultuan me shpërndarje normale (p>0.05 në të gjitha rastet). 
Krahasimet e rezultateve me anë të testit Student të çifteve (Paired Samples T-test) 
treguan se nivelet e parametrave hemostatikë prokoagulantë (PT, aPTT, 
fibrinogjeni, FVIII) kishin një ndryshim të ndjeshëm (p<0.05; Tab. 3.2) nga faza e 
inhibimit në krahasim me fazën e hiperstimulimit, me përjashtim të faktorit V i cili 
nuk paraqiti ndryshim statistikisht të besueshëm (p = 0.31). Nivelet e fibrinogjenit 
dhe FVIII pësuan rritje gjatë trajtimit hormonal për IVF, ndërkohë që PT dhe aPTT 
u reduktuan në mënyrë të ndjeshme gjatë trajtimit hormonal (Tab. 3.2). 
Ndryshimet e niveleve të faktorëve V dhe VIII kishin një lidhje pozitive me njëri-
tjetrin (r(40) = 0.489; p = 0.001). 

3.1.2 Ndikimi i IVF në proteinat inhibitore të koagulimit dhe sistemin fibrinolitik 

Niveli plazmatik i proteinave inhibitore të koagulimit kishte një ndryshim 
statistikisht të besueshëm mes dy fazave. Niveli i proteinës C ishte më i lartë në 
fazën e hiperstimulimit të vezores në krahasim me atë inhibitore (p<0.0005), 
ndërsa niveli i AT III ishte reduktuar ndjeshëm në fazën hiperstimuluese krahasuar 
me atë inhibitore (p<0.0005; Tab. 3.2, Fig. 3.1). Sipas korrelacionit Pearson rritja e 
nivelit të proteinës C shoqërohej me reduktim të PT (r(40) = -0.336; p = 0.034).      
U vërejt gjithashtu se niveli i D-dimerit rritej ndjeshëm në fazën e hiperstimulimit 
duke tejkaluar edhe vlerat normale në disa pacientë (Fig. 3.1; Tab.3.2). Regresi 
linear dhe analiza korrelative treguan se një pjesë e ndryshimit të D-dimerit gjatë 
fazës së hiperstimulimit përcaktohej nga ndryshimi i nivelit të fibrinogjenit (regresi 
linear: β = 0.49, F(1,38) = 12.07, p = 0.01; r(40) = 0.49, r2 = 0.24, p = 0.01).  

Tabela 3.1. Disa veçori bazë të femrave që janë testuar gjatë IVF. 

 

Parametra bazë Femrat e analizuara Vlerat normale 

Mosha (vite) 34.7 ± 6.5  

Indeksi i peshës trupore (kg/m²) 26.4 ± 2.9 <25 

Trigliceridet (mg/dl) 100.7 ± 23.7 4-150 

Kolesteroli total (mg/dl) 178.5 ± 18.4 150-200 

LDL kolesteroli (mg/dl) 90.1 ± 19.5 20-129 
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Tabela 3.2. Niveli plazmatik i parametrave të hemostazës gjatë IVF 

Parametrat I* II** p, t(39) Norma 

PT (s) 11.9 ± 1.0 11.01 ± 1.1 0.0001; 5.7 9.8-12.1 

aPTT (s) 30.8 ± 3.4 27.9 ± 2.1 0.0001; 5.9 26.4-37.5 

Fibrinogjeni (g/l) 2.8 ± 0.6 3.32 ± 0.5 0.0001; -5.9 1.8-3.5 

Faktori V (%) 92.3 ± 12.3 94.8 ± 13.9 0.31ns; -1 70-120 

Faktori VIII (%) 104.5 ± 17.4 119.87 ± 16.4 0.0001; -6.9 70-150 

Proteina C (%) 106.7 ± 19.4 122.6 ±  26.5 0.0001; -5.7 65-140 

AT III (%) 98.1 ± 9.7 87.8 ± 10.4 0.0001; 5.7 80-120 

D-dimeri (ng/ml) 295.7 ± 147.3 416.0 ± 197.8 0.0001; -5.6 68-500 
 
Të dhënat janë paraqitur si mesatare ± deviacionin standard. 
*I=faza e inhibimit maksimal  të sintezës së E2  
**II= faza e hiperstimulimit të vezoreve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Niveli plazmatik i antitrombinës III, proteinës C dhe D-dimerit në fazën e 
inhibimit (I) dhe hiperstimulimit të vezoreve (II) në 40 femrat e analizuara. 
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3.1.3 Ndikimi i nivelit të E2 në ndryshimet e parametrave të hemostazës gjatë IVF 

Ndryshimet në përqëndrimin e E2 nga faza e inhibimit në fazën e hiperstimulimit të 
vezores janë drastike. Nga niveli <50 pg/ml gjatë fazës së inhibimit maksimal, 
niveli i E2 arrin mesatarisht në 4479.67± 2221.51pg/ml ( nga 1520 deri në 9876 
pg/ml) gjatë fazës së hiperstimulimit (Fig. 3.2). 

 
Figura 3.2: Përqëndrimi i E2 (pg/ml) në fazën e inhibimit maksimal të vezores (I) dhe  

hiperstimulimit (II). 

Korrelacioni Pearson tregoi niveli i E2 gjatë fazës hiperstimuluese kishte një lidhje 
domethënëse me nivelin e PT dhe fibrinogjenit. Rritja e nivelit të E2 është 
shoqëruar me reduktim të PT (r(40) = -0.317; p = 0.04) dhe rritje të nivelit të 
fibrinogjenit (r (40) = 0.455; p = 0.003; Fig. 3.3).  

 

Figura 3.3: Skategramë që tregon korrelacionin mes: a) E2 (pg/ml) dhe PT (s); b) E2 dhe 
fibrinogjenit (g/l) 
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3.2  Ndryshimet në parametrat bazë të hemostazës gjatë shtatzanisë 

Për të parë ndryshimet në hemostazë gjatë shtatzanisë janë analizuar 60 femra 
shtatzanë, 30 nga të cilat në fund të tremujorit të parë të shtatzanisë dhe 30 në fund 
të tremujorit të dytë të shtatzanisë. Karakteristikat bazë të të dy grupeve janë 
paraqitur në tabelën 3.3. 

Parametrat e hemostazës të testuar gjatë shtatzanisë ishin PT, aPTT dhe 
fibrinogjeni. Rezultatet e matjeve në të dy grupet kishin shpërndarje normale, (testi 
Kolmogorov-Smirnov, p>0.05). Meqenëse matjet janë bërë në grupe të ndryshme, 
për të testuar nëse kishte diferenca midis tyre u përdor testi Student për mostra të 
pavarura (Independent samples T-test).  

Të dhënat janë paraqitur si mesatare dhe deviacion standard (Tab. 3.4). Në matjet e 
kryera nuk kishte vlera të veçuara (metoda boxplot, Fig. 3.4). Midis variancave 
kishte homogjenitet në rastin e PT(testi Levene, p>0.05), ndërkohë që mungonte 
homogjeniteti mes variancave në rastin e fibrinogjenit dhe aPTT-së (testi Levene 
p<0.05) ndaj dhe rezultatet e testit Student për këto parametra janë marrë në bazë 
të mungesës së homogjenitet mes variancave. 

PT ishte në nivel më të ulët në grupin e femrave në fund të tremujorit të dytë të 
shtatzanisë në krahasim me femrat në fund të tremujorit të parë, (t (58) = 2.69, p = 
0.009). Diferenca mes grupeve për aPTT ishte gjithashtu e ndjeshme: në fund të 
tremujorit të dytë aPTT ishte më e ulët (t(52.5) = 3.9, p=0.0005). Niveli i 
fibrinogjenit paraqitej më i lartë në tremujorin e dytë të shtatzanisë: diferenca prej -
0.45 rezultoi statistikisht e besueshme (t(53.2) = -3.03 ,p=0.0005).  
 

Tabela 3.3. Karakteristika bazë të femrave të analizuara gjatë shtatzanisë 

Veçori bazë 

Femra shtatzanë  

Norma Tremujori I Tremujori II 

Mosha (vite) 29.5 ± 7.2 32.5 ± 4.3  

Indeksi i peshës trupore (kg/m²) 26.2 ± 1.7 28.1 ± 2.4 <25 

Duhanpirja (%) 0 0  

Presionet e gjakut (mmHg) 120/80 120/80 120/80 
 

Tabela 3.4. Përmbledhje e rezultateve sipas tremujorëve të shtatzanisë 

Parametra Tremujori I Tremujori II Diferenca* p 

PT (s) 11.24 ± 0.83 10.24 ± 1.86 1.00 ± 0.37 0.009 

aPTT (s) 31.6 ± 1.91 29.9 ± 1.36 1.69 ± 0.43 0.0005 

Fibrinogjeni (g/l) 3.87 ± 0.48 4.33 ± 0.65 -0.45 ± 0.15 0.0005 

 
*Diferenca mesatare ± gabimin standard 
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Figura 3.4: Paraqitje e nivelit të PT, aPTT dhe fibrinogjenit në tremujorin e I dhe të II-të 
të shtatzanisë sipas metodës boxplot. Metoda boxplot: kufijtë e kutisë tregojnë percentilet 
25 dhe 75, vija horizontale në brendësi të kutisë tregon mesoren e të dhënave, kufijtë e 
vijës vertikale tregojnë 5 deri 95 % të vlerave. 

 

 

39 
 



Ibrahimi E. (2014): Ndikimi i terapisë hormonale me përmbajtje estrogjenike dhe 
progesteronike në parametrat e hemostazës 

 
3.3  Ndikimi i terapisë hormonale të kombinuar në parametrat e hemostazës 

3.3.1 Ndryshimet në faktorët prokoagulantë pas trajtimit me terapi hormonale 

Për studimin e efektit të terapisë hormonale të kombinuar me përmbajtje 
estrogjenike dhe progesteronike në parametrat e hemostazës janë analizuar 70 
femra të shëndetshme, mesatarisht 34.2 (±7.3) vjeç, që nuk kishin asnjë historik 
personal apo familjar të lidhur me koagulimin. Në tabelën 3.5 është paraqitur një 
përmbledhje e karakteristikave bazë të femrave që janë testuar në këtë pjesë të 
studimit. Të dhënat e përftuara para dhe pas trajtimit janë paraqitur në tabelën 3.6, 
rezultatet janë dhënë si mesatare ± deviacionin standard. Për të përcaktuar nëse 
ndryshimet në nivelet e parametrave të analizuar para dhe pas trajtimit me COCs 
ishin statistikisht të besueshme, u zhvillua testi Student i çifteve, pasi të dhënat u 
testuan me anë të testit Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen, e cila rezultoi 
normale për të gjithë parametrat (p>0.05) me përjashtim të FVIII vlerat e të cilit 
nuk kishin shpërndarje normale (p = 0.005). Për të testuar ndryshimin e këtij 
faktori është bërë më parë logaritmimi i vlerave. Diferenca e vlerave para dhe pas 
trajtimit nuk rezultoi statistikisht e besueshme vetëm për faktorin V (p = 0.588). 
Nivelet plazmatike të fibrinogjenit, faktorit VIII kishin pësuar rritje gjatë trajtimit 
me COCs, ndërsa nivelet e PT dhe aPTT ishin reduktuar (Tab. 3.6). 

Tabela 3.5. Disa veçori bazë të femrave që janë analizuar gjatë trajtimit me COCs 

Parametra bazë Individët e testuar 

Mosha (vite) 34.2 ± 7.3 

Indeksi i peshës trupore (kg/m²) 25.9  ± 2.01 

Duhanpirja (%) 40% 

Kohëzgjatja e trajtimit (muaj) 2.8 ± 2.1 

Trajtimi  52.9% EE/LNG; 47.1% EE/GSD 

 

Tabela 3.6. Niveli i plazmatik i parametrave hemostatik para dhe pas trajtimit me COCs 

Parametrat Para trajtimit Pas trajtimit Diferenca** t(69), p, d*** 

PT (s) 11.6 ± 0.8 11.1 ± 1.1 0.48 ± 1.1 3.6, 0.001, 0.44 

aPTT (s) 30.7 ± 2.7 27.4 ± 2.3 3.38 ± 2.8 9.9, <0.0005, 1.2 

Fibrinogjeni (g/l) 2.6  ± 0.6 3.3 ± 0.7 -0.67 ± 0.66 -8.5, <0.005, 1.01 

Faktori V (%) 92.9 ± 11.9 93.5 ± 12.3 -0.62 ± 9.56 0.5, 0.588, 0.06 

Faktori VIII (%) 107.4 ± 15.5 120.3 ± 14.9 0.05 ± 0.047* 8.8, <0.0005, 1.06 

Proteina C (%) 95.5 ± 16.4 111.5 ± 21.2 -15.9 ± 17.6 -7.5, <0.0005, 0.9 

AT III (%) 98.1 ± 7.8 93.0 ± 11.2 5.01 ± 11.67 3.5, 0.001, 0.4 

D-dimeri (ng/ml) 289.9 ± 142.2 370.6 ± 138.7 -71.8 ± 118.2 -5.06, <0.005, 0.6 

*diferenca dhe vlera statistike bazuar në vlerat e logaritmuara, ** diferenca mesatare dhe deviacioni 
standard i diferencës, ***d = madhësia e efektit, p = niveli i besimit, t = vlera e testit student.  
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Figura 3.5: Paraqitja grafike (boxplot) e diferencës në vlerë absolute midis dy matjeve  për faktorët 
prokoagulantë dhe D-dimerin. Numrat jashtë kufijve tregojnë vlera të veçuara. 

 

Ndryshimet në nivelin e proteinave inhibitore dhe D-dimerit pas trajtimit 
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Nivelet plazmatike të proteinës C dhe D-dimerit kishin pësuar rritje gjatë trajtimit 
me COCs, ndërsa niveli i AT III ishte reduktuar. Diferenca në nivelin e këtyre 
parametrave para dhe pas trajtimit ishte statistikisht e besueshme (Tab. 3.6, Fig. 
3.6). 

Lidhjet dhe shoqërimi mes parametrave të analizuar pas trajtimit me COCs 

Për të parë nëse kishte shoqërim mes parametrave hemostatikë pas trajtimit me 
terapi hormonale të kombinuar është llogaritur koeficienti i korrelacionit Pearson. 
Vlerat e koeficientit Pearson treguan se faktori VIII kishte një shoqërim pozitiv me 
fibrinogjenin dhe faktorin V, dhe një shoqërim negativ me proteinën C dhe aPTT-
në. Rritja e nivelit të faktorit VIII shoqërohej me rritje të nivelit të fibrinogjenit dhe 
reduktim të aPTT (Tab. 3.7). Reduktimi i nivelit të antitrombinës III shoqërohej me 
reduktim të aPTT. Vetë aPTT kishte një shoqërim negativ me fibrinogjenin, 
faktorin V dhe faktorin VIII. Rritja e nivelit të fibrinogjenit, FVIII dhe FV 
shoqërohej me reduktim të nivelit të aPTT-së. Koeficientët e korrealcionit Pearson 
dhe niveli i besimit për secilin paraqiten në tabelën 3.7. 

Për të parë lidhjet e shumëfishta mes parametrave kryesorë të analizuar është 
zhvilluar analiza e regresit të shumëfishtë. Testet paraprake treguan se kushtet për 
zhvillimin e regresit plotësoheshin nga të dhënat: mes variablave kishte linearitet, 
gabimet ishin të pavarura, mbetjet kishin shpërndarje normale. Rezultatet e 
analizës së regresit treguan se një pjesë e ndryshimit të nivelit plazmatik të 
fibrinogjenit përcaktohej nga ndryshimi i njëkohshëm i nivelit të proteinës C, 
aPTT-së dhe faktorit VIII (F(3,66) = 7.45, p<0.0005; r2 = 0.219). Një pjesë e 
ndryshimit të proteinës C, rreth 22% përcaktohej nga ndryshimi i nivelit të 
fibrinogjenit, faktorit VIII dhe PT (F(3,66) = 6.28, p = 0.001; r2 = 0.222), ndërsa 
33% e ndryshimit të faktorit VIII përcaktohej nga ndryshimi i nivelit të 
fibrinogjenit, faktorit V dhe proteinës C (F(3,66) = 10.87, p<0.0005; r2 = 0.331).  

 

 
Figura 3.6: Diferenca absolute midis dy matjeve për proteinat inhibitore të koagulimit. 
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Regresi ishte statistikisht i besueshëm për të gjithë parametrat e përfshirë në 
analizën regresive. Koeficientët e regresit dhe gabimet standarde për secilin prej 
tyre paraqiten në tabelën 3.8. 

 

Tabela 3.7. Koeficientët e korrelacionit Pearson mes parametrave 

Korrelacioni Pearson midis parametrave kryesorë që janë analizuar (n =70) 

 Faktori VIII Proteina C aPTT 

PT   -0.256*  

Antitrombina III   0.323** 

Fibrinogjeni  0.352**  -0.306* 

Faktori V 0.365**  -0.249* 

Faktori VIII   -0.268* -0.26* 

 * p<0.05; ** p<0.01 

 

 

Tabela 3.8. Përmbledhje e analizës së regresit të shumëfishtë 

Fibrinogjeni 

Variabli B SEB β 

Proteina C 0.009 0.004 0.286* 

aPTT  -0.066 0.033 -0.222* 

Faktori VIII  0.018 0.005 0.377** 

 

Faktori VIII 

 B SEB β 

Fibrinogjeni 7.46 2.43 0.349** 

Faktori V 0.373 0.126 0.308** 

Proteina C -0.245 0.072 -0.349** 

 

Proteina C 

 B SEB β 

Fibrinogjeni 8.69 3.55 0.286* 

Faktori VIII -0.561 0.166 -0.395** 

PT -4.87 2.051 -0.262* 

B = koeficienti i pastandardizuar i regresit; SEB = gabimi standard i koeficientit 
β = koeficienti i standardizuar; *p<0.05; **p<0.01 
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3.3.2 Efekti i llojit të progesteronit në kombinim me estrogjenin në hemostazë 

Nga 70 femra të analizuara, 37 prej tyre, mesatarisht 33.4(±6.9) vjeç, me 
kohëzgjatje të trajtimit 2.7(±2.3) muaj, 43.2% duhanpirëse, me BMI mesatare 
26.6(±1.9) kg/m2, iu nënshtruan trajtimit me 30µg EE/75µg LNG. Ndërsa trajtimit 
me 30µg EE/75µg GSD, iu nënshtruan 33 femra, mesatarisht 35.18(±7.6) vjeç, 
36.4% e tyre duhanpirëse, me kohëzgjatje të trajtimit 2.8(±1.8) muaj dhe BMI 
mesatare 25.2(±1.87) kg/m2. Rezultatet, një përmbledhje e të cilëve është paraqitur 
në tabelën 3.9, për të gjithë parametrat në të dy grupet kishin shpërndarje normale 
(p>0.05 në të gjitha rastet). 

Nga krahasimi i rezultateve para dhe pas trajtimit për të dy grupet u vu re se 
ndryshimi i parametrave hemostatikë ishte më i theksuar në grupin e trajtuar me 
EE/GSD. Nga 8 parametra të analizuar, në grupin e trajtuar me EE/LNG, kishin 
ndryshim statistikisht të besueshëm vetëm pesë prej tyre (aPTT, fibrinogjeni, 
FVIII, PC, D-dimeri), ndërkohë që diferenca nuk rezultoi e rëndësishme për PT (p 
= 0.19, t(36)=1.33), AT III (p = 0.539, t(36)=0.62) dhe FV (p = 0.771, t(36)= -0.29). 
Nga ana tjetër, trajtimi me EE/GSD kishte ndikim statistikisht të besueshëm në 
shtatë parametra të analizuar duke mos shkaktuar ndryshim vetëm tek FV (p = 
0.623, t(32)= -0.49). Niveli i aPTT është reduktuar në të dy grupet pas trajtimit, 
ndërsa nivelet e fibrinogjenit, FVIII, PC dhe D-dimerit janë rritur në të dy llojet e 
trajtimit (p<0.05, Tab. 3.9).  

Pavarësisht dallimeve që paraqiten nga testi Student i çifteve, nisur nga natyra e 
studimit, gjatë të cilit janë bërë matje të përsëritura në të njëjtët individë, ishte e 
nevojshme që efekti i trajtimeve të ndryshme në secilin parametër të përcaktohej 
me anë të analizës së kovariancës (ANCOVA). Niveli plazmatik fillestar i 
parametrave është përdorur si variabël kovariate, në bazë të së cilit janë bërë 
korrigjimet e mesatareve të grupeve pas trajtimit. Testet paraprake për të parë nëse 
të dhënat plotësonin kushtet për zhvillimin e ANCOVA-s treguan se: kishte 
linearitet mes variablave të varur dhe variablave kovariate (metoda grafike e 
scatterplot), kishte homogjenitet mes koeficientëve të regresit (p>0.05), mbetjet e 
standardizuara kishin shpërndarje normale (testi Shapiro Wilk, p>0.05), variancat 
ishin homogjene (testi Leven, p>0.05). 

Rezultatet e ANCOVA-s për secilin parametër të analizuar paraqitën një ndryshim 
statistikisht të besueshëm mes trajtimeve për aPTT (F(1,67) = 4.32, p = 0.041, η2 = 
0.061), antitrombinën III (F(1,67) = 11.97, p = 0.001, η2 = 0.152 ) dhe D-dimerin 
F(1,67) = 4.4, p = 0.04, η2 = 0.062, ndërsa ndryshimi i parametrave të tjerë nuk ishte 
i rëndësishëm. Një përmbledhje e analizës kovariate për secilin parametër jepet në 
tabelën 3.10.  

Rrjedhimisht, mund të themi se niveli i aPTT dhe AT III pas trajtimit ishte më i 
ulët në grupin e trajtuar me EE/GSD krahasuar me grupin e trajtuar me EE/LNG, 
ndërsa niveli i D-dimerit ishte më i lartë në rastin e trajtimit me EE/LNG (p<0.05, 
Tab. 3.10; Fig. 3.7). Nisur nga vlerat e madhësisë së efektit (η2 ), ndikimin më të 
madh lloji i progesteronit e kishte në nivelin e AT III (η2= 0.152).  
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Tabela 3.9. Përmbledhja e rezultateve sipas llojit të progesteronit në përmbajtje të trajtimit 

 

Parametrat 

30µg EE/75µg LNG (n=37)* 30µg EE/75µg GSD (n=33)** 

Para trajtitmit Pas trajtimit Para trajtimit Pas trajtimit 

PT (s) 11.3 ± 0.8 11.0 ± 1.2 11.9 ± 0.5 11.2 ±1.0 

aPTT (s) 30.8 ± 3.0 27.8 ± 2.7 30.7 ± 2.4 26.9 ±1.8 

Fibrinogjeni (g/l) 2.6 ± 0.6 3.4 ±0.7 2.7 ± 0.6 3.2 ± 0.6 

Faktori V (%) 92.3 ± 11.8 92.8 ± 11.1 93.6 ± 12.1 94.4 ± 13.7 

Faktori VIII (%) 106.7 ± 15.9 121.0 ± 14.5 108.1 ± 15.3 119.6 ± 15.5 

Proteina C (%) 92.3 ± 13.7 106.9 ± 15.9 99.3 ± 18.6 116.8 ± 25.1 

AT III (%) 98.6 ± 7.9 97.4 ± 11.0 97.4 ± 7.9 88.2 ± 9.3 

D-dimeri (ng/ml) 313.0 ± 159.6 407.6 ± 168.7 283.1 ± 120.3 329 ± 78.3 

*EE/LNG: PT, p=0.19, t(36)=1.33; aPTT, p<0.0005, t(36)=6.69; Fib, p<0.0005, t(36)= -6.59; FV, p = 
0.771, t(36)= -0.29; FVIII, p<0.0005, t(36)= -8.2;  PC, p<0.0005, t(36)= -7.4; AT III, p=0.539, 
t(36)=0.62; D-dimeri, p<0.0005, t(36)= -4.6)  

**EE/GSD (PT, p<0.0005, t(32)= 4.48; aPTT, p<0.0005, t(32)=7.49, Fib, p<0.0005, t(32)= -5.51; FV, 
p= 0.623, t(32)= -0.49; FVIII, p<0.0005, t(32)= -4.8; AT III, p<0.0005, t(32)= 5.4; D-dimeri, p= 0.19, 
t(32)= -2.46; PC, p<0.0005, t(32)= - 4.46) 

 

Tabela 3.10. Përmbledhja e analizës së kovariancës për krahasimin e trajtimeve 

Parametrat M**LNG SE*** M-GSD SE F(1,67 ) p η2* 

PT  11.19 0.18 11.05 0.19 0.259 0.612 0.004 

aPTT 27.8 0.35 26.9 0.37 4.32 0.041 0.061 

Fibrinogjeni 3.38 0.1 3.24 0.11 0.54 0.46 0.008 

Faktori V 93.24 1.49 93.89 1.57 0.09 0.766 0.001 

Faktori VIII 121.0 14.5 119.6 15.5 0.765 0.385 0.011 

Proteina C 109.25 2.8 114.09 3.04 0.249 0.62 0.004 

Antitrombina III 97.17 1.6 88.4 1.7 11.97 0.001 0.152 

D-dimeri 399.08 16.98 338.6 17.9 4.4 0.04 0.062 

* η2 = madhësia e efektit (Partial Eta Squared) 
**M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar të parametrave 
***SE =gabimi standard i mesatares së korrigjuar 
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Figura 3.7: Paraqitja sipas metodës boxplot për tre parametrat hemostatikë (D-dimer, 
aPTT, AT III) që kishin ndryshim statistikisht të besueshëm mes llojeve të progesteronit. 
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3.3.3 Ndikimi i duhanit shoqëruar me COCs në parametrat e hemostazës 

Femrat duhanpirëse gjatë kohës që merrnin dhe COCs përbënin 40% të femrave që 
janë përfshirë në studim. Mosha mesatare e tyre ishte 33.1(±6.0) vjeç dhe BMI 
26.3 (±2.1) kg/m2. Kohëzgjatja e trajtimit në këtë grup ishte 2.29(±2.04) muaj. 
57% e tyre janë trajtuar me EE/LNG dhe 43% me EE/GSD. Femrat joduhanpirëse 
që merrnin COCs (60% e femrave të studiuara) kishin moshë mesatare 35.0 (±7.9) 
vjeç dhe BMI 25.7(±1.9) kg/m2. 50% e tyre u trajtuan me EE/LNG dhe 50% me 
EE/GSD. Kohëzgjatja e trajtimit në grupin e joduhanpirëseve ishte 3.17(±2.1) 
muaj. 

Krahasimi i niveleve të parametrave hemostatikë para dhe pas trajtimit tregoi se në 
grupin e femrave duhanpirëse diferenca ishte e besueshme për të gjithë parametrat 
me përjashtim të faktorit V, i cili nuk kishte ndryshim statistikisht të besueshëm. 
Ndërsa në femrat joduhanpirëse që përdornin COCs nuk kishte ndryshim për 
nivelet e PT, faktorit V dhe AT III. Rezultatet për nivelin e parametrave të 
analizuar para dhe pas trajtimit në grupin e femrave duhanpirëse dhe joduhanpirëse 
të shprehura si mesatare ± SD dhe analiza statistikore (testi Student i çifteve) janë 
dhënë në tabelën 3.11. 

Pavarësisht ndryshimeve në nivelet e parametrave mes dy grupeve, për të parë 
ndikimin shtesë të duhanit në parametrat hemostatikë gjatë përdorimit të COCs, 
pasi janë bërë testet paraprake, është zhvilluar analiza e kovariancës. Rezultatet e 
kësaj analize të paraqitura në tabelën 3.12, treguan se nivelet e PT dhe AT III 
kishin ndryshim statistikisht të besueshëm mes duhanpirëseve dhe 
joduhanpirëseve, ndërsa nivelet e parametrave të tjerë nuk ndikoheshin nga duhani. 
PT ishte më e reduktuar në grupin e femrave duhanpirëse (p = 0.04) në krahasim 
me joduhanpirëset, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për nivelin e AT III (p = 
0.005). 

Tabela 3.11. Përmbledhje e rezultateve për femrat duhanpirëse dhe joduhanpirëse 

 

Parametrat 

Duhanpirës (n=28)* Joduhanpirës (n=42)** 

Para trajtitmit Pas trajtimit Para trajtimit Pas trajtimit 

PT (s) 11.5 ± 0.6 10.8 ± 0.9 11.6 ± 0.8 11.4 ± 1.2 

aPTT (s) 30.8 ± 2.9 26.9 ± 2.5 30.7 ± 2.6 27.7 ± 2.2 

Fibrinogjeni (g/l) 2.7 ± 0.6 3.2 ± 0.7 2.6 ± 0.5 3.3 ± 0.7 

Faktori V (%) 95.4 ± 11.4 94.4 ± 12.6 91.3 ± 12.1 92.9 ± 12.2 

Faktori VIII (%) 109.7 ± 16.2 121.2 ± 16.1 105.8 ± 15.0 119.7 ± 14.2 

Proteina C (%) 90.8 ±11.9 108.8 ± 15.2 98.8 ± 18.3 113.3 ± 24.4 

AT III (%) 97.9 ± 7.3 88.1 ± 11.6 98.1 ± 8.3 96.3 ± 9.6 

D-dimeri (ng/ml) 306.3 ± 154.2 350.3 ± 130 293.9 ± 135.3 384.1 ± 144.2 
 

*Duhanpirës ( PT, p<0.0005, t(27)=5.83; aPTT, p<0.0005, t(27)=6.25; Fib, p<0.0005, t(27)= -4.99; FV, p=0.53, 
t(27)= 0.637; FVIII, p=0.0005, t(27)= -4.34; PC, p<0.0005, t(27)= -5.8; AT III, p<0.0005, t(27)=4.5; D-dimeri, 
p<0.0005, t(27)= -2.2). **Joduhanpirës (PT, p=0.154, t(41)= 1.45; aPTT, p<0.0005, t(41)=8.01, Fib, p<0.0005, 
t(41)= -7.0; FV, p= 0.315, t(41)= -1.01; FVIII, p<0.0005, t(41)= -8.4; AT III, p= 0.284, t(41)= 1.086; D-dimeri, 
p<0.0005, t(41)= -4.7; PC, p<0.0005, t(41)= - 5.10) 
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Figura 3.8: Paraqitje grafike e diferencës mesatare (në vlerë absolute) për parametrat e analizuar, të 
grupuar sipas llojit të trajtimit dhe duhanpirjes. Rrethi tregon diferencën mesatare për çdo 
parametër, ndërsa vija vertikale tregon intervalin e besueshmërisë në 95% për diferencën mesatare. 
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Tabela 3.12. Përmbledhja e analizës së kovariancës për ndikimin e duhanit 

Parametrat M** SE M*** SE F(1,67 ) p η2* 

PT  10.8 0.19 11.3 0.16 4.38 0.04 0.061 

aPTT 26.9 0.4 27.7 0.33 1.17 0.282 0.017 

Fibrinogjeni 3.2 0.11 3.38 0.09 0.734 0.395 0.011 

Faktori V 92.6 1.7 94.1 1.4 0.426 0.516 0.006 

Faktori VIII 119.6 2.09 120.7 1.7 0.156 0.694 0.002 

Proteina C 112.51 3.35 110.8 2.7 1.44 0.235 0.021 

Antitrombina III 88.2 1.9 96.3 1.55 8.54 0.005 0.113 

D-dimeri 345.6 19.9 387.2 16.3 2.24 0.139 0.032 
 
* η2= madhësia e efektit (Partial Eta Squared) 
**M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar/duhanpirës 
***M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar/joduhanpirës 
SE =gabimi standard i mesatares së korrigjuar 
 

Tabela 3.13. Mesataret e korrigjuara sipas nivelit para trajtimit dhe gabimet standarde të tyre për 
parametrat në të cilët bashkëveprimi i duhanit dhe llojit të trajtimit ishte statistikisht i besueshëm. 

 

D-dimeri (ng/ml) AT III (%) 

 Trajtimi M* SE**  Trajtimi M SE 

D
uh

an
i Po 

LNG 

GSD 

345.8 24.8 

D
uh

an
i Po 

LNG 

GSD 

92.6 2.26 

345.3 28.5 82.2 2.6 

Jo 
LNG 

GSD 

439.0 21.5 
Jo 

LNG 

GSD 

100.6 1.96 

335.36 21.4 91.2 1.9 

 

Fibrinogjeni (g/l) 

 

PT (s) 

 Trajtimi M* SE**  Trajtimi M SE 

D
uh

an
i Po 

LNG 

GSD 

3.48 0.15 

D
uh

an
i 

Po 
LNG 

GSD 

10.6 0.26 

2.87 0.17 11.04 0.3 

Jo 
LNG 

GSD 

3.3 0.13 
Jo 

LNG 

GSD 

11.6 0.22 

3.45 0.1 11.07 0.23 

*M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit para trajtimit, **SE = gabimi standart i mesatares 
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Bashkëndikimi i duhanpirjes dhe llojit të trajtimit ishte i besueshëm për PT, 
fibrinogjenin, AT III dhe D-dimerin (ANCOVA dy-faktoriale). Kombinimi i 
duhanpirjes me trajtimin me EE/LNG shoqërohej me rritje më të ulët të D-dimerit 
në krahasim me joduhanpirëset që trajtoheshin me EE/LNG në të cilat niveli i D-
dimerit pas trajtimit (i korrigjuar sipas nivelit fillestar) ishte më i lartë (F(2,65) = 
4.04; p = 0.022; η2 = 0.11, Fig. 3.8).  

Niveli i AT III ishte më i ulët në grupin e duhanpirëseve për të dy llojet e trajtimit, 
midis tyre nivelin më të ulët të AT III pas trajtimit e kishin duhanpirëset që 
trajtoheshin me EE/GSD (F(2,65) = 8.06; p = 0.001; η2 = 0.199). E njëjta gjë mund 
të thuhet për nivelin e fibrinogjenit i cili rezultoi të ishte më i ulët në duhapirëset 
që merrnin EE/GSD në krahasim me joduhapirëset që merrnin të njëjtin trajtim 
(F(2,65) = 3.9; p = 0.024; η2 = 0.10). Ndërsa niveli i PT ishte më i lartë në 
joduhanpirëset që merrnin EE/LNG në krahasim me duhanpirëset që trajtoheshin 
me EE/LNG (F(2,65) = 4.1; p = 0.02; η2 = 0.113, Tab. 3.13). 

3.3.4 Ndikimi i kohëzgjatjes së trajtimit hormonal në parametrat e hemostazës 

Për lehtësi përpunimi dhe interpretimi kohëzgjatja e trajtimit hormonal është 
kategorizuar në dy nivele, 1-2 muaj dhe më shumë se 2 muaj. Kohëzgjatja e 
trajtimit në 58.6% të femrave zgjati 1-2 muaj, mosha mesatare e këtij grupi rezultoi 
33.5 (±6) vjeç, BMI-ja 25.7 (±1.8) kg/m2; 56% e tyre u trajtuan me EE/LNG dhe 
44% me EE/GSD. Trajtimi zgjati më shumë se 2 muaj (3-11 muaj) në 41.4% të 
femrave, mosha mesatare e të cilave ishte 35.3(±8.7) vjeç, BMI-ja 26.17 (±2.3) 
kg/m2, 48% e tyre u trajtuan me EE/LNG dhe 52% me EE/GSD.  
 

Tabela 3.14. Përmbledhja e rezultateve sipas kohëzgjatjes së trajtimit 

 

Parametrat 

1deri 2 muaj (n=41)* >2 muaj (n=29)** 

Para trajtimit Pas trajtimit Para trajtimit Pas trajtimit 

PT (s) 11.6 ± 0.8 11.0 ± 1.0 11.6 ± 0.7 11.2 ± 1.3 

aPTT (s) 30.4 ± 2.5 26.9 ± 2.5 31.2 ± 2.9 27.9 ± 1.9 

Fibrinogjeni (g/l) 2.7 ± 0.6 3.2 ± 0.7 2.6 ± 0.5 3.4 ± 0.7 

Faktori V (%) 93.4 ± 12.6 92.9 ± 13.1 92.2 ± 11.0 94.4 ± 11.2 

Faktori VIII (%) 107.8 ± 14.6 120.5 ± 15.3 106.0 ± 17.0 120.1 ± 15.0 

Proteina C (%) 93.4 ± 14.36 108.8 ± 16.5 98.5 ± 18.8 115.4 ± 26.3 

AT III (%) 97.5 ± 8.4 92.3 ± 10.9 98.7 ± 7.1 94.2 ± 11.5 

D-dimeri (ng/ml) 289.7 ± 137.8 360.5 ± 145.9 311.4 ± 150.0 383.9 ± 129.9 

*Një deri në dy muaj: PT, p=0.004, t(40)=3.05; aPTT, p<0.0005, t(40)=7.0; Fib, p<0.0005, t(40)= -6.7; 
FV, p=0.719, t(40)= 0.36; FVIII, p<0.0005, t(40)= -6.5; PC, p<0.0005, t(40)= -7.01; AT III, p=0.006, 
t(40)=2.9; D-dimeri, p=0.003, t(40)= -3.17. **Më shumë se 2 muaj: PT, p=0.065, t(28)= 1.92; aPTT, 
p<0.0005, t(28)=7.49, Fib, p<0.0005, t(28)= -5.7; FV, p= 0.284, t(28)= -1.09; FVIII, p<0.0005, t(28)= -
6.8; AT III, p=0.047, t(28)= 2.08; D-dimeri, p<0.0005, t(28)= -5.34; PC, p<0.0005, t(28)= - 4.11. 
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Përpunimi i rezultateve (Tab. 3.14) dha një ndryshim të rëndësishëm për aPTT, 
fibrinogjenin, faktorin VIII, proteinën C dhe D-dimerin pas trajtimit për të dy 
grupet. Antitrombina III dhe PT kishin një ndryshim statistikisht të besueshëm, 
niveli i tyre ishte reduktuar pas trajtimit vetëm në grupin e trajtuar 1-2 muaj, 
ndërkohë që nuk kishte ndryshim domethënës në grupin e trajtuar më shumë se 2 
muaj. 

Pavarësisht rezultateve të testit Student, analiza e kovariancës e paraqitur në 
tabelën 3.15 për ndryshimin e parametrave mes grupeve nuk dha ndryshim 
domethënës për asnjërin nga parametrat, në të gjitha rastet p>0.05. Megjithëse 
ndikimi i kohëzgjatjes së trajtimit nuk rezultoi domethënës, rezultatet tregojnë një 
tendencë për një ndryshim më të madh të parametrave hemostatikë në femrat e 
trajtuara për pak muaj në krahasim me ato që janë trajtuar më gjatë, do të thotë një 
ndikim më të madh në fillimet e trajtimit (Fig. 3.9-10). Koha e trajtimit dhe lloji i 
trajtimit nuk kishin ndërveprim domethënës me njëri-tjetrin për asnjë nga 
parametrat e analizuar (ANCOVA dy-faktoriale, p>0.05). 

Tabela 3.15. Përmbledhja e analizës së kovariancës për ndikimin e kohëzgjatjes së trajtimit 

Parametrat M** SE M*** SE F(1,67 ) p η2* 

PT  11.2 0.19 11.06 0.17 0.264 0.609 0.004 

aPTT 27.8 0.39 27.0 0.35 2.39 0.127 0.034 

Fibrinogjeni 3.41 0.11 3.25 0.01 1.195 0.278 0.018 

Faktori V 95.2 1.6 92.2 1.4 1.87 0.176 0.003 

Faktori VIII 119.6 1.98 120.9 1.76 0.229 0.634 0.003 

Proteina C 112.6 3.16 110.6 2.81 0.217 0.643 0.003 

Antitrombina III 93.9 1.9 92.3 1.7 0.382 0.539 0.006 

D-dimeri 374.5 19.3 367 17.2 0.074 0.786 0.001 

* η2= Madhësia e efektit (Partial Eta Squared) **M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar, 
trajtimi >2 muaj; ***M = mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar, trajtimi 1-2 muaj 

 
 

 

Figura 3.9: Ndryshimi i nivelit të proteinave inhibitore të koagulimit sipas kohëzgjatjes së trajtimit. 
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Figura 3.10: Ndryshimi në vlerë absolute i nivelit të D-dimerit dhe parametrave pro-
koagulantë sipas kohëzgjatjes së trajtimit. Ndryshimi më i madh në të gjithë parametrat 

hemostatikë paraqitet në rastet kur kohëzgjatja e trajtimit ishte 1-2 muaj, me përjashtim të 
proteinës C, ndryshimi i së cilës është thuajse i njëjtë pavarësisht kohëzgjatjes së trajtimit. 
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3.3.5 Bashkëndikimi i duhanpirjes, llojit të trajtimit dhe kohëzgjatjes së tij 

Ndërveprimi mes kohëzgjatjes së trajtimit, llojit të trajtimit dhe duhanpirjes ishte 
statistikisht i besueshëm vetëm për AT III (F(7,61) = 5.08; p = 0.0001; η2 = 0.37) dhe 
D-dimerin (F(7,61) = 2.63; p = 0.019; η2 = 0.23). Duhanpirëset e trajtuara me 
EE/GSD për një periudhë 1-2 mujore kishin nivel më të ulët të D-dimerit në 
krahasim me grupin e trajtuar më shumë se dy muaj. E njëjta gjë mund të thuhet 
për duhanpirëset e trajtuara me EE/LNG. Joduhanpirëset e trajtuara me EE/GSD  
1-2 muaj,  paraqisinin gjithashtu nivel më të ulët të D-dimerit krahasuar me 
joduhanpirëset e trajtuara me EE/GSD më shumë se dy muaj. Ndërsa 
joduhanpirëset e trajtuara me EE/LNG 1-2 muaj, kishin nivel më të lartë të          
D-dimerit se joduhanpirëset e trajtuara me EE/LNG më shumë se dy muaj (Tab. 
3.16). 

 
Tabela 3.16. Niveli mesatar i D-dimerit dhe AT III pas trajtimit grupuar sipas tre faktorëve 

D-dimeri (ng/dl)* AT III (%) 

Trajtimi M** SE Trajtimi M SE 

D
uh

an
i 

Po 

1-2 muaj 
LNG 336.7 30.1 

D
uh

an
i 

Po 

1-2 
muaj 

LNG 95.3 2.7 

GSD 337.6 31.3 GSD 81.9 2.9 

>2 muaj 
LNG 363.5 44.1 

>2 muaj 
LNG 86.7 4.05 

GSD 387.5 69.8 GSD 83.4 6.4 

Jo 

1-2 muaj 
LNG 475.2 31.4 

Jo 

1-2 
muaj 

LNG 99.6 2.9 

GSD 312.6 34.9 GSD 91.9 3.2 

>2 muaj 
LNG 406.2 29.8 

>2 muaj 
LNG 101 2.7 

GSD 349.6 27.4 GSD 91.7 2.5 

*Rezultatet e ANCOVA tre-faktoriale. **Mesatarja e korrigjuar sipas nivelit fillestar. 
 

Duhanpirëset e trajtuara 1-2 muaj me EE/GSD paraqisnin nivel më të lartë të D-
dimerit pas trajtimit në krahasim me joduhanpirëset e trajtuara 1-2 muaj me 
EE/GSD (Tab. 3.16). Nëse shikojmë nivelin e D-dimerit në grupin ku janë 
kombininuar duhanpirja, trajtimi EE/GSD, dhe koha e trajtimit 1-2 muaj, niveli 
mesatar i korrigjuar sipas vlerave para trajtimit për D-dimerin (337 ng/ml) është 
më i ulët në krahasim me grupin e joduhanpirësve, të trajtuar me EE/LNG më 
shumë se dy muaj (406 ng/ml) (Tab. 3.16). 

Duhanpirëset e trajtuara me EE/GSD për një periudhë 1-2 mujore kishin nivel më 
të ulët të AT III në krahasim me grupin e trajtuar më shumë se dy muaj. 
Duhanpirëset e trajtuara me EE/LNG 1-2 muaj kishin nivel më të lartë të AT III 
krahasuar me ato që ishin trajtuar më shumë se dy muaj. Joduhanpirëset e trajtuara 
me EE/GSD 1-2 muaj, nuk paraqisinin ndryshime në nivelin e AT III me 
joduhanpirëset e trajtuara me EE/GSD më shumë se dy muaj. E njëjta gjë mund të 
thuhet për joduhanpirëset e trajtuara me EE/LNG 1-2 muaj, krahasuar me ato   që 
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ishin trajtuar më shumë se dy muaj (Tab. 3.16). Duhanpirëset e trajtuara 1-2 muaj 
me EE/GSD paraqisnin nivel më të ulët të AT III pas trajtimit në krahasim me 
joduhanpirëset e trajtuara 1-2 muaj me EE/GSD (Tab. 3.16). Niveli i AT III në 
grupin ku janë kombininuar duhanpirja, trajtimi EE/GSD, dhe koha e trajtimit 1-2 
muaj, shohim se në këtë grup niveli mesatar i korrigjuar sipas vlerave para trajtimit 
për AT III (81.9%) është më i ulët në krahasim me grupin e joduhanpirësve, të 
trajtuar me EE/LNG më shumë se dy muaj (101.6%) (Tab. 3.16). 

 

 
 

Figura 3.11: Ndryshimi i nivelit të D-dimerit në bazë të trajtimit, kohëzgjatjes së tij dhe 
duhanpirjes. Rrethi tregon diferencën e nivelit të D-dimerit, segmenti tregon intervalin e 
besueshmërisë për diferencën në 95%. 

Në ndryshimin e nivelit të D-dimerit si pasojë e trajtimit hormonal të kombinuar në 
femrat duhanpirëse që trajtoheshin me EE/LNG, verehet se ndryshimi ishte më i 
madh në dy muajt e parë të trajtimit krahasuar me trajtimin për më shumë se dy 
muaj. Ndërsa në grupin e duhanpirëseve që ishin trajtuar me EE/GSD nuk vërehet 
ndryshim në diferencën e nivelit të D-dimerit midis nëngrupeve me kohëzgjatje 1-2 
muaj dhe më shumë se 2 muaj (Fig. 3.11). Në femrat joduhanpirëse që trajtoheshin 
me EE/LNG, diferenca mesatare e nivelit të D-dimerit ishte më e lartë në grupin e 
trajtuar 1-2 muaj në krahasim me atë të trajtuar më shumë se 2 muaj. E kundërta 
vërehet në femrat joduhanpirëse që ishin trajtuar me EE/GSD, në të cilat 
diferencën më të madhe niveli i D-dimerit e kishte në grupin e trajtuar më shumë 
se 2 muaj (Fig. 3.11). 
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Ndryshimi i nivelit të AT III në femrat duhanpirëse që trajtoheshin me EE/LNG 
ishte më i vogël në dy muajt e parë të trajtimit krahasuar me trajtimin për më 
shumë se dy muaj. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për diferencën në nivelin e AT 
III në grupin e trajtuar me EE/GSD, në të cilin diferencën më të vogël në nivelin e 
AT III e kishin ato që ishin trajtuar 1-2 muaj (Fig. 3.12).  

 

 
Figura 3.12: Ndryshimi i nivelit të AT III në bazë trajtimit, kohëzgjatjes së tij dhe duhanpirjes 

 
 
Ndikimi i moshës dhe BMI-së në parametrat e hemostazës 

Nga përpunimi statistikor i rezultateve nuk na rezultoi një ndikim domethënës i 
BMI-së dhe moshës në nivelet e parametrave të analizuar, megjithëse në disa raste 
këta faktorë është raportuar se mund të ndikojnë në nivelet e parametrave 
hemostatikë. 
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4.1  Ndikimi i fekondimit in vitro në hemostazë 

Siç është theksuar edhe më parë në këtë punim, fekondimi in vitro është një formë 
ndihmëse e riprodhimit që përdor protokolle me kombinime të ndryshme 
hormonale për të siguruar prodhimin e një numri të madh vezësh. IVF shoqërohet 
me ndryshime të shpejta dhe drastike të nivelit të estrogjenit dhe progesteronit, 
duke sjellë jo vetëm një numër të madh vezësh por edhe shumë efekte anësore disa 
prej të cilave të lidhura me hemostazën dhe riskun për trombofili (Chan & Dixon, 
2008). 

Gjatë këtij studimi u vërejt një reduktim i PT dhe aPTT në fazën e hiperstimulimit 
krahasuar me fazën e inhibimit maksimal të vezores (Tab. 3.2). Përpunimi i 
rezultateve tregoi se kishte një korelacion negativ mes PT dhe nivelit të estrogjenit 
gjatë fazës hiperstimuluese çka tregon ndikimin e drejtpërdrejtë të sasive të larta të 
estrogjenit në reduktimin e vlerave të PT. Një pjesë e ndryshimit të PT shpjegohej 
edhe nga rritja e nivelit të proteinës C, korelacioni midis këtyre parametrave ishte 
gjithashtu domethënës. Një rezultat i ngjashëm është raportuar edhe më parë nga 
Kodama et al., (1996), duke e shpjeguar këtë situatë edhe si pasojë të rritjes së disa 
faktorëve koagulues (II, V, VII, IX, X) nga hemokoncentrimi dhe aktiviteti i lartë i 
mëlçisë në prani të sasive të mëdha të estrogjenit. Meqenëse koha e protrombinës 
është një vlerësim i mirë i aktivitetit të faktorëve të koagulimit të rrugës së jashtme 
(II, V, VII, X, fibrinogjeni), ndërsa koha parciale e tromboplastinës është tregues i 
aktivitetit të faktorëve koagulues të rrugës së kontaktit (VIII, IX, XII) dhe 
aktivitetit të prekallikreinës dhe kininogjenit, ndryshimet në këto parametra janë 
tregues të rëndësishëm të aktivizimit të sistemit prokoagulant. 

Ndryshimet në nivelin e fibrinogjenit gjatë terapisë hormonale parapërgatiotre për 
IVF janë gjithashtu të pritshme. Niveli i fibrinogjenit gjatë IVF në 40 femrat e 
analizuara në këtë studim u rrit ndjeshëm (Tab. 3.2). Një pjesë e këtij ndryshimi 
shpjegohej me rritjen e nivelit të estrogjenit (Fig. 3.3). Rezultate të ngjashme janë 
raportuar edhe nga studime të tjera (Nelson, 2009; Curvers et al., 2001), të cilat e 
shpjegojnë këtë rritje me stimulimin e mëlçisë nga estrogjeni për të prodhuar 
fibrinogjen, dhe rënien e asgjësimit të fibrinogjenit në qeliza. Mendohet se 
fibrinogjeni si proteinë tipike e gjendjes inflamatore akute, merr pjesë edhe në 
procesin e ovulimit. Përtej kësaj, ruajtja e balancave në hemostazë duhet të jetë një 
tjetër arsye që shpjegon nivelin e lartë të fibrinogjenit në disa raste edhe përtej 
vlerave normale.  

Fibrinogjeni së bashku me PT dhe aPTT janë parametrat më të përdorur për të 
monitoruar sistemin e koagulimit dhe ndryshimet e rëndësishme që mund të 
ndodhin në këtë sistem duke qenë se siç u theksua edhe më parë këta parametra 
janë tregues të aktivitetit të shumë faktorëve të tjerë prokoagulantë. Përdorimi i 
tyre gjatë IVF për të monitoruar sistemin koagulant do të ishte me shumë vlerë dhe 
me pak kosto. 

Faktorët V dhe VIII të koagulimit janë ndër faktorët më të rëndësishëm të kaskadës 
së koagulimit. Roli i tyre është i lidhur në mënyrë të veçantë edhe me rrugën më të 
rëndësishme antikoagulante, atë të proteinës C. Ndryshimi në nivelin e këtyre 
faktorëve gjatë terapisë hormonale parapërgatitore për IVF ishte domethënës vetëm 
për faktorin VIII i cili kishte rritje të konsiderueshme në krahasim me fazën e 
inhibimit të vezores (Tab. 3.2). Rritja e nivelit të faktorit VIII gjatë fazës 
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hiperstimuluese e raportuar edhe nga studime të tjera (Kamphuisen et al., 1999) 
konsiderohet si një faktor i rëndësishëm që rrit riskun për VTE gjatë fekondimit in 
vitro. Studimet e fundit tregojnë se ky risk bëhet akoma më i lartë nëse IVF 
pasohet nga shtatzania (Westerlund et al., 2012). 

Antitrombina III është inhibitori më i rëndësishëm i koagulimit të gjakut funksioni 
kryesor i së cilës është çaktivizimi i trombinës dhe FXa. Reduktimi i AT III gjatë 
IVF shpjegohet me konsumimin e saj si rezultat i gjendjes hiperkoagulante që 
shkaktohet nga sasitë e mëdha të estrogjenit (Aune et al., 1991). Në përputhje me 
raportime të mëparshme edhe në këtë studim është vërejtur një reduktim i nivelit të 
AT III nga faza e inhibimit në fazën e hiperstimulimit (Tab. 3.2).  

Një tjetër proteinë inhibitore e koagulimit e matur gjatë këtij studimi është dhe 
proteina C. Niveli i saj gjatë IVF është rritur ndjeshëm, duke tejkaluar në disa raste 
edhe vlerat normale (Tab. 3.2; Fig. 3.1). Rritja domethënëse e nivelit të proteinës C 
(jo aktive) është tregues i reduktimit të APC (aktivitetit të proteinës C). APC 
inaktivizon FVa dhe FVIIa duke reduktuar mundësinë e shfaqjes së gjendjes 
hiperkoagulante. Këto rezultate tregojnë se gjatë IVF mund të ketë një rezistencë të 
fituar kundrejt APC, megjithëse nivelet e larta të estrogjenit nuk janë raportuar të 
kenë lidhje me rezistencën e fituar ndaj APC (Wramsby et al., 2000). Reduktimi i 
nivelit të AT III dhe rritja e nivelit të PC tregojnë për rënie të aktivitetit 
antikoagulant, si rrjedhojë shtim të gjendjes hiperkoagulante. Ky diskutim do të 
ishte më i plotë nëse do të kishim pasur mundësi të vlerësonim në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndryshimin e nivelit të APC gjatë IVF. 

Për të parë nëse kishte ndryshime në sistemin fibrinolitik është studiuar niveli i D-
dimerit, një marker shumë i mirë i fibrinolizës. Ndryshimet në nivelin e D-dimerit 
nga faza e inhibimit në fazën e hiperstimulimit ishin jo vetëm statistikisht të 
besueshme (Tab. 3.2, Fig. 3.1) por mund të thuhet me siguri se ishin ndryshimet 
më të mëdha që janë vërejtur në të gjithë parametrat e analizuar në këtë studim. 
Regresi linear tregoi se 24% e rritjes së nivelit të D-dimerit shpjegohej nga rritja e 
nivelit të fibrinogjenit, çka tregon se aktivizimi i sistemit fibrinolitk është një 
përgjigje e domosdoshme për gjendjen hiperkoagulante që shoqëron fazën 
hiperstimuluese në të cilën nivelet e estrogjenit dhe progesteronit arrijnë vlera 
maksimale. Mungesa e një përgjigje të tillë do të sillte një rritje të ndjeshme të 
riskut për tromboza venoze dhe arteriale.  

Aktiviteti i lartë fibrinolitik gjatë IVF është referuar edhe nga studime të tjera në të 
cilat është raportuar gjithashtu një reduktim domethënës i inhibitorëve të 
fibrinolizës (PAI-1) (Šumarac et al., 2004). Mekanizmi me të cilin shkaktohen 
ndryshimet në sistemin prokoagulant dhe reduktohet sasia e inhibitorëve të 
fibrinolizës mendohet të jetë rregullimi i shprehjes së gjeneve për disa proteina të 
fibrinolizës dhe koagulimit nga estrogjeni me anë të receptorëve të tij 
brendaqelizorë (Gebara et al., 1995). Ndërkohë që Meltzer dhe bashkëpunëtorët e 
tij japin përfundime kontradiktore në lidhje me nivelin e inhibitorëve të 
fibrinolizës, ata raportojnë një rritje të nivelit plazmatik të PAI-1 dhe TAFI dhe 
reduktim të plasminogjenit gjatë IVF (Meltzer et al., 2010).  

Lidhjet mes trombofilisë dhe suksesit të IVF janë shumë të diskutuara nga 
kërkimet e fundit në këtë drejtim. Megjithëse mekanizmi me të cilin shkaktohet 
gjendja trombofilike gjatë IVF është akoma i paqartë, në më shumë se një studim 
është referuar se në femrat që kanë shfaqur trombofili egziston një risk më i lartë 

58 
 



Ibrahimi E. (2014): Ndikimi i terapisë hormonale me përmbajtje estrogjenike dhe 
progesteronike në parametrat e hemostazës 

 
për dështim në implantimin e embrioneve gjatë fazës përfundimtare të IVF dhe 
abort spontan pas konfirmimit të shtatzanisë (Christiansen et al., 2006; Curnow et 
al., 2006; Stern & Chamley, 2006; Urman et al., 2005; Wichers et al., 2009).  

Në shumë raste trombofilia është e lidhur me deficiencën e lindur të AT III, 
mutacionin e faktorit V Leiden, mutacionin e protrombinës, etj. Beer and Kwak 
(2000) do ti konsideronin femrat që skishin arritur sukses gjatë IVF si një mundësi 
e mirë për studimin e formave të lindura dhe të fituara të trombofilisë. Në vitin 
2004, Azem et al, raportuan një shpeshti më të lartë të trombofilisë së lindur në 
femrat që kishin përsëritur disa herë IVF-në në krahasim me ato që kishin arritur 
sukses që në IVF-në e parë. Në kërkimin e zhvilluar nga Qublan et al., (2006), 69% 
e femrave që kishin përsëritur IVF-në disa herë kishin të paktën një faktor risku 
trombogjenik të lindur ose të fituar, në krahasim me 25% të femrave që kishin 
arritur sukses që në IVF-në e parë.  

Teknologjia asistuese e riprodhimit është rritur ndjeshëm në 3 dekadat e fundit. 
Mjekët takojnë çdo ditë e më shumë femra që duan ti nënshtrohen fekondimit in 
vitro apo formave të tjera edhe disa herë radhazi vetëm e vetëm që të kënë një 
fëmijë. Megjithëse tromboembolia venoze nuk takohet shpesh gjatë zhvillimit të 
këtyre teknikave, një përqindje sado e vogël e shfaqjes së saj do të sillte pasoja për 
jetën e disave. Në një përmbledhje të bërë nga Chan & Dixon (2008) janë raportuar 
edhe raste të humbjes së jetës, tromboza cerebrale, tromboza në gjymtyrë, në femra 
të reja që dëshironin vetëm të kishin një fëmijë. Në grupin e analizuar gjatë këtij 
studimi nuk kishte raste me komplikacione të tilla, në ato pak raste ku u vërejtën 
ndryshime të disa parametrave përtej vlerave normale mjekët rekomanduan fillimin 
e terapisë antikoagulante. 

4.2  Ndryshimet në hemostazë gjatë shtatzanisë 

Shtatzania normale shoqërohet me shumë ndryshime në hemostazë, të gjitha të 
lidhura me ruajtjen e funksionit të placentës gjatë shtazanisë dhe parandalimin e 
humbjeve të gjakut gjatë lindjes. Shumica e ndryshimeve në sistemin koagulues 
dhe fibrinolitik gjatë shtatzanisë janë favorizuese të gjendjes hiperkoagulante.  

Bazuar në rezultatet e këtij studimi PT dhe aPTT gjatë shtatzanisë reduktohen, 
ndërsa niveli i fibrinogjenit rritet duke tejkaluar edhe vlerat e konsideruara normale 
për femrat joshtatzanë (Tab. 3.4; Fig. 3.5 ). Ky rezultat ishte i pritshëm, dhe i 
raportuar edhe në shumë studime të tjera (Greer, 1994; Rosenberg & Lockwood, 
2007).  

Ndryshimet në hemostazë gjatë shtatzanisë janë një tregues tjetër i ndikimit që 
duhet të kenë në parametrat e hemostazës nivelet e larta të estrogjenit dhe 
progesteronit, karakteristike për shtatzaninë. Ndryshimet nga tremujori i parë në 
tremujorin e dytë të shtatzanisë për PT, aPTT dhe fibrinogjenin megjithëse 
domethënëse nuk mund të konsiderohen si shumë të mëdha. Ndryshimet që 
ndodhin gjatë tremujorit të tretë raportohet të jenë shumë më të mëdha. Niveli 
plazmatik i fibrinogjenit shpesh herë e kalon vlerën 6 g/l në shtatzaninë e vonë, 
FVII mund të rritet më shumë se 10 herë, aktiviteti koagulues është sa dyfishi i 
aktivitetit normal (Hellgren, 2003). Pavarësisht niveleve të larta të PAI-1 dhe PAI-
2, një korrelacion i lartë pozitiv është vërejtur mes moshës së shtatzanisë dhe 
përqëndrimit të D-dimerit (Bajzar L et al., 1996; Craven et al., 2002). Me rritjen e 
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moshës së shtatzanisë niveli i estrogjenit dhe progesteronit rritet ndjeshëm, çka 
tregon se një pjesë e ndryshimit të D-dimerit duhet të jetë e lidhur edhe me 
ndryshimet në nivelin e këtyre hormoneve. Rritja e nivelit të D-dimerit e bën të 
vështirë përcaktimin e riskut për tromboemboli nisur nga ky parametër. Studime të 
ndryshme janë fokusuar në përcaktimin e vlerave normale të parametrave 
hemostatik gjatë shtatzanisë (Chetaille et al., 2000) që të mund të përdoren si 
tregues i VTE në rastet kur vlerat e tyre tejkalojnë edhe ato nivele që konsiderohen 
normale për shtatzaninë. 

4.3  Ndikimi i terapisë hormonale të kombinuar në hemostazë 

Që prej kohës kur terapia hormonale e kombinuar filloi të përdorej dhe u raportua 
nga Jordan (1961) rasti i parë me VT, shumë studime janë munduar të tregojnë 
ndikimin e saj në ndryshimet e parametrave të hemostazës. Një pjesë e mirë e tyre 
kanë raportuar një rritje të aktivitetit prokoagulant dhe fibrinolitik si pasojë e 
veprimit të komponentëve estrogjenik dhe progesteronik në përmbajtje të kësaj 
terapie. 

Gjatë këtij studimi pas trajtimit me dy lloje COCs që përmbanin të njëjtën dozë 
estrogjeni (30 µg EE) u vërejt një ndryshim domethënës për të gjithë parametrat e 
analizuar me përjashtim të faktorit V, niveli i të cilit nuk paraqiti ndryshim 
statistikisht të besueshëm. Të gjitha ndryshimet tregonin për rritje të aktivitetit 
prokoagulant e fibrinolitik dhe reduktim të aktivitetit antikoagulant. 

Studime të ndryshme të publikuara që herët kanë raportuar një prishje të balancës 
hemostatike gjatë përdorimit të COCs (Jespersen et al., 1990; Speroff & 
DeCherney, 1993). Tashmë është konsoliduar ideja se doza e lartë e estrogjenit në 
përmbajtje të COCs është një faktor i rëndësishëm në rritjen e çrregullimeve të 
hemostazës dhe riskut për VTE (Petersen et al., 1993; Quehenberger et al., 1996; 
Winkler et al., 1996). Ndërkohë që mbetet akoma në diskutim roli i komponentit 
progesteronik në kombinim me estrogjenin në ndryshimet në hemostazë dhe riskun 
për VTE. 

Ndikimi i COCs në parametrat prokoagulantë 

Gjatë këtij studimi fibrinogjeni dhe faktori VIII pësuan rritje pas trajtimit ndërkohë 
që diferenca e faktorit V nuk ishte domethënëse. Reduktimi i PT është tregues i 
rritjes së nivelit të protrombinës (FII) gjatë trajtimit me COCs. Rritja e nivelit të 
FII është një marker shumë i mirë i shtimit të reaksioneve prokoagulante. Rezultate 
të ngjashme janë raportuar edhe më parë nga disa studime (Winkler et al., 1999; 
Kemmeren et al., 2002; Study group, 2003). Në të njëjtën linjë janë dhe dy studime 
rast kontroll të publikuar në vitin 2000, të cilët kanë raportuar një rritje të nivelit të 
fibrinogjenit, protrombinës dhe faktorëve VII, VIII, X, si dhe reduktim të faktorit 
V gjatë përdorimit të COCs (Meijers et al., 2000; Tans et al., 2000). Në studimin 
tonë një pjesë e ndryshimit të nivelit plazmatik të fibrinogjenit (21.9%) përcaktohej 
nga ndryshimi i njëkohshëm i nivelit të proteinës C, aPTT-së dhe faktorit VIII 
ndërsa 33% e ndryshimit të faktorit VIII përcaktohej nga ndryshimi i nivelit të 
fibrinogjenit, faktorit V dhe proteinës C. Lidhjet mes parametrave hemostatikë janë 
mëse të pritshme, meqënëse pjesa më e madhe e ndryshimeve që pësojnë këto 
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parametra vijnë si pasojë e përgjigjeve pozitive e negative ndaj ndryshimeve në 
nivelin e faktorëve të tjerë në kaskadën e koagulimit. Kjo marrëdhënie e ndërlikuar 
mes faktorëve prokoagulues e antikoagulues e bën mjaft të vështirë përcaktimin e 
mekanizmit me të cilin terapia hormonale e kombinuar shkakton ndryshime në 
hemostazë dhe rrit riskun për VTE. 

Ndikimi i COCs në proteinat inhibitore të koagulimit dhe fibrinolizë 

Në rezultate është theksuar gjithashtu se përdorimi i COCs shkakton ndryshime 
domethënëse edhe në sistemin antikoagulant e fibrinolitik, duke reduktuar nivelin 
plazmatik të antitrombinës III dhe rritur nivelin e proteinës C e D-dimerit (Tab. 
3.6). Një pjesë e ndryshimit të proteinës C, rreth 22%, përcaktohej nga ndryshimi i 
nivelit të fibrinogjenit, faktorit VIII dhe PT. Niveli i lartë i proteinës C është 
tregues i reduktimit të përgjigjes antikoagulante ndaj gjendjes prokoagulante që 
krijohet në përdoruesit e COCs, meqenëse siç u përmend edhe më parë rritja e 
nivelit të PC mund të interpretohet si rënie e APC. Meijers (2000) dhe 
bashkëpunëtorët e tij pohojnë të njëjtën gjë, duke shtuar se ndryshime të ndjeshme 
janë prezente edhe në parametrat e tjerë të rrugës së proteinës C gjatë terapisë 
hormonale të kombinuar. Sipas disa studimeve rritja e nivelit të proteinës C gjatë 
terapisë me COCs, balancohet me rritjen e nivelit të PCI (inhibitori më i 
rëndësishëm i proteinës C), α1-antitripsinës dhe α2-makroglobulinës (Meijers et al., 
2000; Kemmeren et al., 2004). Kërkimet tregojnë gjithashtu se niveli plazmatik i 
proteinës S dhe aktiviteti i proteinës C (APC) reduktohen dukshëm gjatë trajtimit 
me COCs (Kemmeren et al., 2004; Koenen et al., 2005).  

Në këtë studim është vërejtur një rritje e domethënëse e nivelit të D-dimerit pas 
trajtimit me COCs, një tregues i aktivizimit të plotë të fibrinolizës. Studime të tjera 
në të cilat është vlerësuar edhe përqëndrimi plazmatik i plazminogjenit, PAI-1, tPA 
dhe TAFI, kanë referuar për një reduktim të PAI-1 dhe rritje të nivelit të tPA e 
plazminogjenit. Këto ndryshime, raportohet të balancohen nga rritja e nivelit të 
TAFI (Meijers et al., 2000). 

Ndikimi i llojit të progesteronit në parametrat e hemostazës 

Meqenëse studime të ndryshme epidemiologjike hodhën idenë e ndikimit të 
komponentit progesteronik të COCs në riskun për VTE, shumë studime të tjera 
janë munduar të analizojnë efektin e llojit të progesteronit në kombinim me të 
njëjtën dozë estrogjeni në parametrat e hemostazës. 

Në studimin tonë niveli i aPTT-së dhe AT III pas trajtimit ishte më i ulët në grupin 
e trajtuar me EE/GSD krahasuar me grupin e trajtuar me EE/LNG, ndërsa niveli i 
D-dimerit ishte më i lartë në femrat e trajtuara me EE/LNG (Tab. 3.10). Meqenëse 
reduktimi i aPTT-së dhe AT III është tregues i një gjendje prokoagulante, pritej që 
niveli i D-dimerit (do të thotë përgjigjja e sistemit fibrinolitik) të ishte më i lartë në 
grupin e trajtuar me EE/GSD. Në të vërtetë vërehet e kundërta, pavarësisht 
aktivizimit të sistemit prokoagulant dhe reduktimit të aktivitetit antikoagulant në 
grupin e trajtuar me EE/GSD, sistemi fibrinolitik është më pak aktiv. Një situatë e 
tillë mund të jetë shkak për lindjen e trombozave venoze megjithëse mbetet për tu 
sqaruar mekanizmi me të cilin shkaktohen trombozat venoze në përdoruesit e 
COCs. Nga një studim i gjërë në të cilin janë përfshirë në total 700 femra në të 
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cilat është analizuar ndikimi i dozave të ndryshme të EE në kombinim me lloje të 
ndryshme të progesteronit, nuk është raportuar një ndryshim statistikisht i 
besueshëm i nivelit të D-dimerit nga krahasimi i 67 femrave të trajtuara me 
30EE/LNG me 86 femra të trajtuara me 30EE/GSD (Study group, 2003).  

Parametrat e tjerë të analizuar gjatë studimit tonë nuk paraqitën ndryshime 
domethënëse midis llojeve të trajtimeve, në kundërshtim me përfundimet e disa 
studimeve që kanë raportuar një ndryshim më të vogël të faktorit V, faktorit VIII 
dhe proteinës C në përdoruesit e EE/LNG në krahasim me përdoruesit e EE/GSD. 
Të njëjtat studime tregojnë se niveli i proteinës S të lirë dhe APC-së paraqesin një 
reduktim më të madh në përdoruesit e COCs të gjeneratës së tretë në krahasim me 
ata që përdornin COCs të gjeneratës së dytë (Middeldorp et al., 2000; Koenen et 
al., 2005).  

Nisur nga ndryshimet që paraqesin kombinimet e të njëjtës dozë të EE me proge-
steronikët e gjeneratës së dytë (LNG) dhe progesteronikët e gjeneratës së tretë 
(GSD), efekti i COCs mendohet se lidhet jo vetëm me dozën e EE por më saktë me 
“estrogjenicitetit total” të komponimit (Kemmeren et al., 2004). “Estrogjeniciteti 
total” rritet me rritjen e dozës së estrogjenit dhe ulet me rritjen e aktivitetit 
antiestrogjenik të komponentit progesteronik. 

Nga disa studime raportohet se progesteronikët e gjeneratës së tretë (GSD, DSG 
etj) kanë një aktivitet antiestrogjenik më të dobët se LNG, ndaj janë më pak të 
fuqishëm për të balancuar efektet protrombotike të estrogjenit (Svetlana & Rosing, 
2010). Rrjedhimisht, COCs që pëmbajnë GSD ose DSG kanë një “estrogjenicitetet 
total” më të lartë se ata që përmbajnë LNG, kjo mund të shpjegojë pse në 
përdoruesit e COCs të gjeneratës së tretë na rezulton një aktivizim më i ulët i 
sistemit fibrinolitik, do të thotë një ekspozim më i lartë ndaj riskut për VTE. 
Meqënëse niveli i SHBG-së rritet pas marrjes së estrogjenit dhe reduktohet pas 
marrjes së progesteronit (Kuhl, 1996), niveli i saj është propozuar të përdoret si një 
vlerësim i “estrogjenicitetit total” të COCs. Ndryshimet në nivelin e SHBG-së 
është parë se janë të lidhura pozitivisht me riskun për VT të induktuar nga 
hormonet seksuale (Odlind et al., 2002). 

Në një metaanalizë të publikuar në vitin 2001 që përfshinte 27 studime, është 
raportuar një risk 1.7 herë më i lartë (OR = 1.7; CI 95%: 1.4-2.0) për VT në rastin 
e COCs të gjeneratës së tretë krahasuar me ata të gjeneratës së dytë dhe një risk 1.5 
herë më i lartë (OR = 1.5; CI 95%: 1.2-2.4) për kombinimin EE/GSD në krahasim 
me kombinimin EE/LNG (Kemmeren et al., 2001; Fig. 4.1). Nga i njëjti studim 
është referuar një risk më i lartë (OR = 2.3) për VT nisur nga studimet që nuk janë 
sponsorizuar nga industritë prodhuese të COCs në krahasim me studimet që janë 
mundësuar nga industritë e prodhimit të COCs (OR = 1.3). Diskutimi për efektin e 
COCs në hemostazë dhe riskun për VT është i madh, një pjesë e studimeve 
kryesisht të financuar nga industritë prodhuese të COCs raportojnë një risk të ulët 
dhe jodomethënës të COCs për VT, ndërkohë që shumë studime pa konflikt 
interesi pohojnë të kundërtën. Kështu, në një metaanalizë tjetër të publikuar në 
vitin 2013, në të cilën janë marrë në analizë 14 studime (asnjë i financuar nga 
industritë prodhuese), raportohet një risk relativ 2 herë më i lartë për VT në 
përdoruesit e COCs në krahasim me jopërdoruesit dhe një risk relativ 2 deri në 2.5 
herë më i lartë në përdoruesit e EE/GSD në krahasim me ata që përdornin EE/LNG 
(Stegeman et al, 2013; Fig. 4.2).  
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Figura. 4.1: Rezultatet e metaanalizës së publikuar nga Kemmeren et al., (2001). Odds ratio (OR) 
dhe intervali i besueshmërisë në 95% për trombozën venoze në lloje të ndryshme të COCs. 

 

 
Figura. 4.2: Rezultatet e një metaanalize të publikuar nga Stegeman et al, (2013) për riskun e VT 

në përdoruesit e COCs me përmbajtje të ndryshme progesteroni dhe jopërdoruesit (Jo). 
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Ndikimi i duhanit në parametrat e hemostazës në përdoruesit e COCs 

Një ndër objektivat e këtij studimi ishte dhe përcaktimi i ndikimit të duhanit në 
parametrat e hemostazës në femrat që trajtoheshin me COCs. Rezultatet treguan se 
nivelet e PT dhe AT III kishin ndryshim statistikisht të besueshëm mes 
duhanpirësve dhe joduhanpirësve që merrnin COCs, ndërsa nivelet e parametrave 
të tjerë nuk ndryshonin midis grupeve (Tab. 3.12). Koha e protrombinës dhe niveli 
i AT III ishin më të reduktuara në grupin e femrave duhanpirëse në krahasim me 
femrat joduhanpirëse. Reduktimi i PT, do të thotë shtimi i reaksioneve 
hiperkoagulante mund të jetë shkak i konsumimit më të madh të AT III në grupin e 
duhanpirëseve. Megjithëse nga rezultatet e këtij studimi ndryshimi i nivelit të D-
dimerit mes grupeve nuk ishte domethënës, niveli më i lartë i tij në femrat 
joduhanpirëse pas trajtimit në krahasim me ato duhanpirëse mund të jetë një 
indikator i inhibimit të sistemit fibrinolitik nga duhani. 

Në vitin 1994, Fruzzetti dhe kolegët e saj studiuan profilin hemostatik të 333 
duhanpirësve dhe joduhanpirësve para dhe pas 6 muajve trajtim me COCs në doza 
të vogla të EE (20-35 µg). Në përputhje edhe me rezultatet e studimit tonë, ky 
studim arriti në përfundimin se niveli i fibrinogjenit rritej ndjeshëm si në 
duhanpirësit edhe në joduhanpirësit. Niveli i AT III në studimin e Fruzzetti et al., 
(1994) ishte gjithashtu më i reduktuar në femrat duhanpirëse. Në një tjetër studim 
të zhvilluar po nga Fruzzetti në vitin 1999, rezultoi se sistemi fibrinolitik nuk ishte 
plotësisht i aktivizuar nëse përdorimi i COCs shoqërohej me duhanpirje (Fruzzetti, 
1999). 

Në këtë studim kombinimi i duhanpirjes me llojin e trajtimit kishte ndikin të 
ndryshëm në nivelin e D-dimerit. Kombinimi i duhanpirjes me EE/LNG 
shoqërohej me nivel më të ulët të D-dimerit në krahasim me joduhanpirësit që 
trajtoheshin me EE/LNG në të cilët niveli i D-dimerit paraqitej më i lartë. Kjo 
tregon edhe një herë se duhani mund të reduktojë aktivitetin fibrinolitik çka është 
raportuar edhe nga literatura (Undas et al., 2009). 

Nga ana tjetër kombinimi i duhanit me trajtimin me EE/GSD sillte reduktim të 
aktivitetit antikoagulant. Niveli i AT III ishte më i ulët në grupin e duhanpirëseve 
për të dy llojet e trajtimit por midis tyre nivelin më të ulët të AT III pas trajtimit e 
kishin duhanpirëset që trajtoheshin me EE/GSD. Konsumi i AT III mund të jetë një 
tregues i nevojës për balancimin e ndryshimeve prokoagulante. Niveli më i ulët i 
fibrinogjenit në duhanpirëset që merrnin EE/GSD në krahasim me joduhanpirëset 
që merrnin të njëjtin trajtim duhet të shpjegohet gjithashtu me tendencën për 
ruajtjen e balancës në sistemin hemostatik.  

Pavarësisht se ndikimi i duhanit në disa nga parametrat e hemostazës në femrat 
përdoruese të COCs është domethënës, rezultatet duhet të interpretohen me kujdes 
sepse numri i individëve duhanpirës që janë analizuar është relativisht i vogël. 

Ndikimi i kohëzgjatjes së trajtimit hormonal në parametrat e hemostazës 

Gjatë këtij studimi midis grupeve të kategorizuar sipas kohëzgjatjes së trajtimit në 
pamje të parë kishte dallim vetëm për antitrombinën III dhe PT-në, të cilat kishin 
një ndryshim statistikisht të besueshëm në grupin e trajtuar 1-2 muaj, ndërsa nuk 
kishin ndryshuar në grupin e trajtuar më shumë se 2 muaj (Tab. 3.14). Megjithatë, 
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krahasimi i grupeve duke bërë korrigjimin sipas nivelit fillestar të parametrave nuk 
dha ndryshim domethënës midis grupeve për asnjë nga parametrat e analizuar, çka 
do të thotë se të paktën nga rezultatet e këtij studimi nuk mund të themi se 
kohëzgjatja e trajtimit është një faktor që ndikon në sasinë e ndryshimeve mes 
parametrave hemostatikë. Megjithatë, pavarësisht se ndikimi i kohëzgjatjes së 
trajtimit nuk rezultoi domethënës, rezultatet tregojnë një tendencë për një ndryshim 
më të madh të parametrave hemostatikë në femrat e trajtuara për pak muaj në 
krahasim me ato që janë trajtuar më gjatë, do të thotë një ndikim më të madh në 
fillimet e trajtimit (Fig. 3.10). Gjithsesi kjo mbetet një tendencë dhe duhet 
verifikuar në një studim më të gjerë në të cilin të mund të analizohen ndryshimet 
në më shumë cikle dhe më shumë individë. 

Në një studim të zhvilluar nga Jespersen dhe bashkëpunëtorët e tij në vitin 2005, në 
të cilin janë monitoruar ndryshimet e parametrave hemostatikë në femrat 
përdoruese të COCs në 13 cikle radhazi, është raportuar se ndryshimet e 
parametrave prokoagulantë janë më të theksuara në ciklet e para krahasuar me 
ciklet e mëtejshme. Ndërsa, proteinat inhibitore të koagulimit sipas këtij studimi 
arrijnë një ndryshim domethënës nga niveli para trajtimit vetëm pas ciklit të 6 të 
trajtimit (Jespersen et al., 2005). Në studimin tonë koha e trajtimit dhe lloji i 
trajtimit nuk kishin ndërveprim domethënës me njëri-tjetrin për asnjë nga 
parametrat e analizuar. Ndërkohë që në disa studime që kanë marrë në studim 
riskun për VT, është raportuar një risk më i lartë në vitin e parë të përdorimit të 
COCs me përmbajtje desogestrel dhe gestodene në krahasim me COCs që 
përmbanin levonorgestrel (Manzoli et al., 2012; Lidegaard et al., 2002; Jick et al., 
2000; Todd et al., 1999).  

Nga një metaanalizë e vitit 2009, është raportuar gjithashtu se ndryshimet në 
hemostazë dhe risku për VTE janë të lidhura me dozën e estrogjenit, llojin e 
progesteronit dhe kohëzgjatjen e trajtimit hormonal. Sipas këtij studimi, reduktimi 
dozës së estrogjenit në përmbajtje të COCs që përmbajnë desogestrel dhe 
gestodene dhe korrigjimi në bazë të kohëzgjatjes së trajtimit sjell një reduktim me 
18% (CI: 7-27%) të riskut për VTE (Lidegaard et al., 2009). Në një përmbledhje 
tjetër në të cilën është zhvilluar edhe metanalizë, është referuar se risku relativ për 
VTE në përdoruesit e COCs të gjeneratës së tretë është 1.5 herë më i lartë në 
krahasim me përdoruesit e COCs të gjeneratës së dytë, ndërkohë që incidenca e VT 
në femrat që janë përdoruese të reja të COCs paraqitet shumë më e lartë (6.6 në 10 
000 femra në vit). Përqindja e vdekjeve si pasojë e VT në përdoruesit e COCs e 
referuar nga i njëjti studim, për fat të mirë është e ulët (3%). Pavarësisht lidhjeve të 
terapisë hormonale me trombozën venoze, është akoma i paqartë mekanizmi me të 
cilin COCs rrisin riskun për VT. 

Bashkëndikimi i llojit të trajtimit, duhanpirjes dhe kohëzgjatjes së trajtimit  

Ndërveprimi mes kohëzgjatjes së trajtimit, llojit të progesteronit dhe duhanpirjes 
gjatë këtij studimi ishte domethënës vetëm për AT III dhe D-dimerin. Ndikimi në 
këto parametra është mjaft i rëndësishëm për faktin se siç është përmendur edhe 
më parë, AT III është një ndër proteinat më të rëndësishme antikoagulatore, ndërsa 
D-dimeri një marker i fuqishëm i aktivitetit të sistemit fibrinolitik. Si sistemi 
atikoagulant edhe ai fibrinolitik janë elementët bazë për parandalimin e gjendjeve 
trombotike në organizëm.  
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Nga rezultatet vërehet se nivelin plazmatik më të lartë të D-dimerit do të thotë 
aktivizimin maksimal të sistemit fibrinolitik e kishin femrat joduhanpirëse që ishin 
trajtuar 1-2 muaj me EE/LNG. Ndërkohë që femrat duhanpirëse që ishin trajtuar 
më pak se 2 muaj me të dyja llojet e trajtimeve paraqisnin nivel më të ulët të D-
dimerit. Kjo tregon se kombinimi i duhanpirjes me trajtimin me EE/GSD nuk lejon 
aktivizimin e plotë të sistemit fibrinolitik në femrat që sapo kanë filluar të marrim 
terapi hormonale të kombinuar në formën e COCs. 

Niveli i AT III pas trajtimit ishte më i ulët në duhanpirëset që ishin trajtuar më pak 
se dy muaj me EE/GSD në krahasim me të gjitha kombinimet e tjera. Nivelin më të 
lartë të AT III e paraqisnin femrat joduhanpirëse që ishin trajtuar më shumë se dy 
muaj me EE/LNG. Edhe në këtë rast duket se kombinimi më pak i përshtatshëm 
është ai mes duhanpirjes dhe trajtimit me EE/GSD në muajt e parë të trajtimit. 
Megjithatë e konsiderojmë mungesë të këtij diskutimi pamundësinë për të gjetur 
studime të tjera që kanë analizuar ndikimin e përbashkët të këtyre faktorëve në 
hemostazë, megjithëse kërkimi ka qënë i vazhdueshëm. 
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Kufizime të studimit 

 
Nga literatura na rezulton se niveli plazmatik i disa parametrave hemostatikë që 
janë testuar gjatë këtij studimi ndikohet edhe nga faktorë të tjerë të jashtëm siç janë 
aktiviteti fizik, dieta ushqimore dhe ritmet cirkadiane. Ndaj është e rëndësishme të 
bëhen disa sqarime dhe të theksohen disa kufizime të këtij studimi para se të jepen 
përfundimet e tij. 

 Në këtë studim kampionimi i gjakut është bërë në mëngjes esëll pas një 
qëndrimi në qetësi për 15 minuta, ndaj mendojmë se ndikimi i aktivitetit fizik 
ka qënë minimal. 

 Ndërkohë që dieta ushqimore disa ditore e femrave që janë përfshirë në studim, 
nuk është monitoruar gjatë matjeve të parametrave hemostatikë. 

 Duhet theksuar gjithashtu se përmasat e grupeve kur është bërë rigrupimi në 
bazë të dy dhe tre faktorëve (duhanpirja, lloji i trajtimit, kohëzgjatja e trajtimit) 
kanë qënë relativisht të vogla. Pavarësisht se modeli i këtij studimi ku niveli 
fillestar i parametrave në të njëjtët individë ka shërbyer si kontroll, nuk kërkon 
medoemos mostra me përmasa të mëdha, sugjerojmë gjithsesi që rezultatet që 
lidhen me bashkëndikimin e dy dhe tre faktorëve të interpretohen me kujdes. 
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      Përfundime 

 
o Trajtimi hormonal gjatë IVF sjell çrregullime të hemostazës që shoqërohen me 

rritje të nivelit plazmatik të fibrinogjenit e faktorit VIII dhe reduktim të PT-së e 
aPTT-së duke favorizuar reaksionet prokoagulante.  

o IVF shoqërohet me reduktim të aktivitetit antikoagulant. Niveli plazmatik i 
antitrombinës III reduktohet ndjeshëm gjatë fazës hiperstimuluese, ndërsa 
niveli plazmatik i proteinës C rritet. 

o Në përgjigje të gjendjes prokoagulante që shoqëron trajtimin gjatë IVF, sistemi 
fibrinolitik është plotësisht i aktivizuar. Rritja e nivelit plazmatik të D-dimerit 
në fazën hiperstimuluese është e dukshme dhe në disa raste i kalon vlerat 
normale. Një pjesë e ndryshimit të D-dimerit gjatë fazës së hiperstimulimit 
(rreth 24%) përcaktohej nga ndryshimi i nivelit të fibrinogjenit. 

o Gjatë shtatzanisë nivelet plazmatike të PT-së dhe aPTT-së reduktohen ndërsa 
niveli plazmatik i fibrinogjenit rritet, çka tregon shtimin e gjendjes 
prokoagulante në prani të niveleve të larta të estrogjenit dhe progesteronit që 
karakterizojnë shtatzaninë. 

o Terapia hormonale e kombinuar me përmbajtje estrogjenike dhe progesteronike 
(në formën e COCs) shkakton ndryshime të rëndësishme në hemostazë që 
lidhen me: rritjen e nivelit plazmatik të fibrinogjenit dhe faktorit VIII, proteinës 
C dhe D-dimerit si dhe reduktimin e nivelit të PT, AT III dhe aPTT. 

o Kombinimi EE/GSD redukton aktivitetin antikoagulant dhe fibrinolitik. Niveli 
i aPTT-së dhe AT III pas trajtimit ishte më i ulët në femrat e trajtuara me 
EE/GSD krahasuar me femrat e trajtuara me EE/LNG, ndërsa niveli i D-dimerit 
ishte më i lartë në rastin e trajtimit me EE/LNG.  

o Nivelet e AT III dhe PT reduktohen më shumë në femrat duhanpirëse pas 
trajtimit me COCs në krahasim me femrat joduhanpirëse. Parametrat e tjerë të 
hemostazës të analizuar nuk paraqisnin ndryshime mes duhanpirëseve dhe 
joduhanpirëseve. 

o Bashkëndikimi i duhanpirjes dhe llojit të progesteronit në kombinim me EE 
ishte i besueshëm për PT, fibrinogjenin, AT III dhe D-dimerin. Niveli i AT III 
ishte më i ulët në grupin e duhanpirëseve për të dy llojet e trajtimit, por midis 
tyre nivelin më të ulët të AT III pas trajtimit e kishin duhanpirëset që 
trajtoheshin me EE/GSD. Edhe niveli i fibrinogjenit rezultoi më i ulët në 
duhanpirëset që merrnin EE/GSD në krahasim me joduhapirëset që merrnin të 
njëjtin trajtim. Ndërsa niveli i PT ishte më i lartë në joduhanpirëset që merrnin 
EE/LNG në krahasim me duhanpirëset që trajtoheshin po me EE/LNG. 
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o Kombinimi i duhanpirjes me trajtimin me EE/GSD sjell ndryshime më të 

mëdha në hemostazë në femrat që sapo kanë filluar të marrim terapinë 
hormonale të kombinuar. Bashkëveprimi mes kohëzgjatjes së trajtimit, llojit të 
progesteronit dhe duhanpirjes gjatë këtij studimi ishte domethënës vetëm për 
AT III dhe D-dimerin. Nivelin plazmatik më të lartë të D-dimerit e kishin 
femrat joduhanpirëse që ishin trajtuar 1-2 muaj me EE/LNG. Femrat 
duhanpirëse që ishin trajtuar 1-2 muaj me të dyja llojet e trajtimeve paraqisnin 
nivel më të ulët të D-dimerit. Niveli i AT III pas trajtimit ishte më i ulët në 
duhanpirëset që ishin trajtuar më pak se dy muaj me EE/GSD. Nivelin më të 
lartë të AT III e paraqisnin femrat joduhanpirëse që ishin trajtuar më shumë se 
dy muaj me EE/LNG. 
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Rekomandime 

Nisur nga gjithçka u diskutua në këtë studim, mendojmë se është e rëndësishme: 

o Të monitorohet gjendja hiperkoagulante që shoqëron hiperstimulimin e vezores 
gjatë IVF. Një testim paraprak për parametrat bazë të koagulimit do të ishte 
shumë i nevojshëm në këtë rast. Njohja me historikun familjar të trombofilisë 
do duhej të bëhej para se të vendosej për aplikimin i një teknike me bazë 
hiperstimulimin e vezores. 

o Terapia hormonale me kombinim të estrogjenit me progesteronin në mënyrë të 
veçantë me ata të gjeneratës së tretë nuk është e përshtatshme për femrat 
duhanpirëse dhe ato që kanë një histori të lidhur me trombozën venoze apo janë 
mbartëse të deficiencave të lindura të parametrave të hemostazës, kjo në 
përputhje edhe me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetsisë 
(WHO, 2004). 
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Përmbledhje 

Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i ndikimit të fekondimit in vitro dhe terapisë 
hormonale të kombinuar në parametrat e hemostazës. Nivelet e larta të estrogjenit dhe 
progesteronit që shoqërojnë fekondimin in vitro dhe përdorimi i kontraceptivëve oralë të 
kombinuar sillnin ndryshime të rëndësishme në hemostazë. Në të dyja rastet pas trajtimit 
është vërejtur një rritje e nivelit të fibrinogjenit, faktorit VIII, proteinës C dhe D-dimerit 
dhe reduktim i nivelit të antitrombinës III, PT-së dhe aPTT-së. Këto ndryshime janë 
tregues të rritjes së aktivitetit prokoagulant, rënies së aktivitetit antikoagulant dhe 
aktivizimit të sistemit fibrinolitik. Kombinimi i estrogjenit me progesteronikët e gjeneratës 
së tretë (gestoden) shkaktonte ndryshime më të theksuara në nivelin e aPTT-së, 
antitrombinës III dhe D-dimerit në krahasim me kombinimin me progesteronikët e 
gjeneratës së dytë (levonogestrel). Shoqërimi i terapisë hormonale të kombinuar me 
duhanpirje kishte ndikim të rëndësishëm në reduktimin e nivelit të aPTT-së dhe 
antitrombinës III. Nivelin plazmatik më të lartë të D-dimerit e kishin femrat joduhanpirëse 
që ishin trajtuar një deri në dy muaj me estrogjen-levonogestrel ndërsa niveli i 
antitrombinës III ishte më i ulët pas trajtimit në duhanpirëset që ishin trajtuar më pak se dy 
muaj me estrogjen-gestodene. Kombinimi i duhanpirjes me trajtimin me estrogjen-
gestodene shkaktonte ndryshime më të theksuara në hemostazë në femrat që sapo kishin 
filluar të merrnin terapinë hormonale, në drejtim të rritjes së riskut për shfaqjen e 
trombozave venoze. 

 

Fjalëkyçe: Hemostazë, fekondim in vitro, terapi hormonale, estrogjen, progesteron, 
duhanpirje. 

 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effect of combined hormonal therapy and in vitro 
fertilization on haemostatic parameters. High levels of estrogen and progestogen during in 
vitro fertilization and the usage of combined oral contraceptives caused considerable 
alterations in haemostasis. In both cases levels of fibrinogen, factor VIII, protein C and D-
dimer were significantly increased, while antithrombin III, PT and aPTT were 
considerably reduced after treatment. All changes were favorable to a hypercoagulable 
state and increased activity of the fibrinolitic system. Third generation oral contraceptives 
(containing gestodene) were shown to have a more significant impact on aPTT, 
antithrombin III and D-dimer levels compared to second generation oral contraceptives 
(containing levonorgestrel). Smoking induced more pronounced changes in aPTT and 
antithrombin III level. Nonsmokers using estrogen-gestodene therapy for one to two 
months had the highest level of D-dimer, while antithrombin III level was lower in 
smokers using estrogen-levonogestrel for more than two months. Combination of smoking 
with estrogen-gestodene treatment causes important alterations in haemostasis in new 
users of hormonal therapy, increasing the risk of venous thrombosis. 

 

Keywords: Haemostasis, in vitro fertilization, hormonal therapy, estrogen, progestogen, 
smoking. 
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