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Parathënie
Tema në fjalë, trajton një problematikë mjaft të rëndësishme, si në drejtim të biologjisë së
zhvillimit, ashtu edhe në atë mjekësor, siç është hiperandrogjenizmi tek femrat dhe lidhja
e tij me sindroma të tilla si: hirsutizmi, akne, PCOS dhe obeziteti.
Është tashmë e njohur nga literatura (punime shkencore të kryera nga studiues në vende
të ndryshme të botës), se niveli i lartë i androgjeneve në gjak, kondicionon një sërë
sindromash siç janë: aknet, sindromi i vezores policistike (PCOS), hirsutizmin, obezitetin
etj.
Androgjenet janë hormone seksualë që prodhohen si nga vezoret dhe gjendrat adrenale
tek femrat, ashtu edhe nga testikujt tek meshkujt. Ato kur janë në sasi të shtuar tek femrat,
bëhen përgjegjës për efekte të tilla maskulizuese si rritja e mjekrës, trashja e zërit, rënia
e flokëve, akne, PCOS, obezitet, etj. Ndër androgjenet kryesorë tek femrat mund të
përmendim androgjenet adrenalë dhe testosteronin.
Ka të dhëna se tek femrat mesdhetare, ku bëjnë pjesë edhe grekët, shqiptarët etj,
tendencat ndaj hirsutizmit janë më të mëdha. Mjaft femra hirsute janë të shqetësuara
sepse mendojnë se kjo gjendje mund të bëhet shkak për mungesën e fertilitetit apo për
mos pranim ose pëlqim në rrethin shoqëror. Por përveç anës estetike të padëshirueshme,
hirsutizmi mund të jetë një sinjal që tregon për një prishje të ballancës hormonale apo që
ndonjëherë indikon për ekzistencën apo praninë e një tumori në një nga gjendrat që
prodhojnë hormone. Strudime të shumta tregojnë gjithashtu lidhjen ndërmet
hiperandrogjenizmit me aknen, PCOS-në dhe obezitetin.
Disa nga arsyet e ndërmarjes së këtij studimi pioner janë: rëndësia e problematikës,
mungesa e një studimi të mirëfilltë shkencor në vendin tonë mbi këtë temë, si dhe dëshira
positive për t’i ardhur sadopak në ndihmë të gjithë femrave shqiptare që vuajnë nga
sindromat e lartëpermendura. Vlen të vemë në dukje se ky punim vjen si një vazhdimësi,
thellim dhe zgjerim i mëtejshëm i një studimi të kryer prej nesh ”Roli i androgjeneve në
shfaqjen e akneve në një kampion nxënësesh të qytetit të Elbasanit” gjatë viteve 20052007.
Siç është theksuar edhe tek përfundimet e nxjerra nga studimi i kryer, shumica e femrave
në kampionin tonë përveç të tjerash, ishin të ngarkuara psikologjikisht, veçanërisht për
shkak të hirsutizmit apo dhe aknes në fytyrë, të cilat nuk mund të mbulohet me veshje.
Studimi ynë është me interes dhe vlerë në diagnostikimin dhe terapinë e sindromave të
lartëpërmendura dhe do të shërbejë si një bazë e mirë të dhënash për studimet e
mëtejshme.
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Qëllimi i Studimit
Qëllimi i këtij punimi trevjeçar është lidhja e hiperandrogjenizmit me parametra të tillë si
akne, PCOS, hirsutizëm, cikël menstrual dhe obezitet, në popullatën shqiptare.

Objektivat
Duke iu referuar qëllimit të këtij punimi,objektivat e studimit kanë qenë:
1. Përcaktimi i prevalencës së hirsutizmit dhe aknes në një kampion përfaqësues të
popullatës shqiptare.
2. Lidhjet e mundëshme ndërmjet parametrave të tillë si: hirsutizmi, PCOS, akne,
obezitet dhe cikël menstrual.
3. Vlerësimi i hirsutizmit dhe akneve, në kampionin në shqyrtim, bazuar në analizën
e historisë familjare.
4. Lidhjet ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe hirsutizmit të moderuar, aknes së
agravuar, ciklit menstrual jo të rregullt, obezitetit dhe PCOS-së.
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Kapitulli 1
Konsiderata teorike
1.1 Androgjenet tek femrat
Një nga faktorët kryesorë që bëhet shkak për shfaqjen e hirsutizmit dhe aknes është
edhe rritja e nivelit të hormoneve androgjenë. Pikërisht hormonet seksualë të quajtur
androgjene (hormone seksualë mashkullorë), gjatë pubertetit fillojnë e prodhohen në
sasi të konsiderueshme si tek djemtë edhe tek vajzat.
1.1.1 Çfarë përfaqësojnë androgjenet
Androgjenet në mënyrë tradicionale konsiderohen si hormone mashkullorë, por tek
femrat ato merren në konsideratë atëhere kur ato shqetësohen për praninë e akneve apo
të qimeve të tepërta. Është fakt se androgjenet megjithse janë hormone mashkullore
paraqiten mjaft të rëndësishëm nga ana fiziologjike për gratë. Kështu mund të
përmendim rolin e tyre në ruajtjen e: tonusit të muskujve dhe kockave, balancës
proteinike, dëshirës seksuale, si dhe gjendjes në përgjithësi të mirë shpirtërore (happy).
Gratë që vuajnë nga një insufiçiencë androgjenike demonstrojnë një sërë simptomash
fizike dhe fiziologjike, që prekin cilësinë e jetës së tyre. Këtu mund të përfshihen
lodhja, depresioni, libido e ulët, dobësi muskulare dhe humbje e masës kockore.
Por çfarë përfaqësojnë androgjenet? Androgjenet janë hormone seksualë që prodhohen
si nga vezoret e gjendrat adrenale tek femrat, ashtu edhe nga testet tek meshkujt. Ato
janë përgjegjës për efekte të tilla maskulizuese tek meshkujt, si rritja e mjekrës, trashja
e zërit, rënia e flokëve, fuqia dhe potenca muskulare. Ndër androgjenet kryesorë tek
femrat mund të përmendim androgjenet adrenalë (1) dhe testosteronin. 50% e
testosteronit tek femrat, prodhohet nga vezoret dhe gjendrat adrenale, ndërsa sasia tjetër
formohet gjatë shndërrimit të androgjeneve adrenalë në testosteron në pjesë të tjera të
trupit si p.sh. lëkura. Testosteroni në vezore prodhohet në një sasi 2 deri në 3 mg në
ditë, ndërsa në testikuj në një sasi 20-30 mg në ditë (2). Receptorët e testosteronit
ndodhen në tru e në zemër dhe kanë të bëjnë me:








mbajtjen apo ruajtjen e nivelit normal të HDL-së
ruajtjen e masës muskulare
formimin e kockave dhe ruajtjen e dendësisë kockore
përmirësimin e nivelit të oksigjenimit të trupit
kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak
ruajtjen e fluksit kardiak të zemrës dhe funksioneve neurologjike
ruajtjen e nivelit normal të RBC-ve(eritrociteve)

Hormonet adrenalë përfaqësojnë hormone mjaft të rëndësishëm sepse pas menopauzës
ata përbëjnë burimin kryesor, si të testostronit ashtu edhe të estrogjenit. Në fakt, niveli i
njerit prej hormoneve adrenalë të njohur me emrin dehydroepiandrosterone (DHEA-S)
në gjak paraqitet më i lartë nga të gjithë steroidet humanë (këtu bën përjashtim
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kolesteroli) (1). Tek gratë, androgjenet janë përgjegjës për prodhimin e estrogjenit. Në
fakt, estrogjeni përfaqëson produktin e fundit gjatë metabolizmit të androgjeneve. Gjatë
periudhës së riprodhimit tek femrat janë ovaret ato, që duke shndërruar testosteronin,
formojnë estrogjenin, por pas menopauzës funksioni i ovareve në këtë drejtim ndërpritet
dhe tashmë si burim kryesor i estrogjenit paraqitet indi yndyror femëror.
1.1.2 Ndryshimet e androgjeneve me kalimin e moshës
Mosha e femrës ndikon në prodhimin e androgjeneve me anën e dy mekanizmave. Me
kalimin e moshës gjendrat adrenale, në mënyrë progresive, prodhojnë gjithnjë e më pak
androgjene, sidomos më pak DHEA, i cili paraqitet si një nga burimet e rëndësishme të
estrogjenit dhe testosteronit në meshkujt e femrat e avancuara në moshë. Se pse ndodh
një proces i tillë akoma nuk është e njohur. Gjithashtu akoma nuk janë të qarta efektet
specifike të uljes së nivelit të DHEA-së. Gjithsesi sot besohet se DHEA mund të jetë
mjaft i rëndësishëm në terapinë kundër plakjes. Ka të dhëna që DHEA kontribuon në
rritjen e qelizave nervore; inhibon shndërrimin e karbohidrateve në yndyrna dhe
besohet se ndikon në uljen e presionit të gjakut. Prania e receptorëve të DHEA-së në
mjaft lloje qelizash, indikon për rolin e tij në një variacion të madh të reaksioneve
biokimikë (1). Kështu DHEA luan rol në funksione të tilla biologjike si:









rregullimi hormonal
ulja e presionit të gjakut
rritja e estrogjenit tek femrat dhe testosteronit tek meshkujt
reduktimi i simptomave menopauzale
nxitja e termogjenezës
rregullimi i sheqerit në gjak
“lufta” kundër lodhjes dhe depresionit
përmirësimi i absorbimit të kalçiumit, duke ulur kështu mundësinë e shfaqjes së
osteoporozës
Efektet negative të menopauzës tek femrat janë edhe rezultat i uljes së nivelit të
prodhimit të androgjeneve nga ana e ovareve. Sidoqoftë lidhur me këtë percaktim ka
mendime kontradiktore. Ulja e prodhimit të hormoneve androgjenë nga gjendra
adrenale, që është një karakteristikë e avancimit në moshë, shoqërohet me një ulje të
testosteronit të lirë qarkullues në gratë e moshuara. Ka mundësi që kjo të ketë të bëjë
me aktivitetin e ulët seksual në gratë e moshuara. Pra menopauza tek gratë nuk
karakterizohet vetëm nga rënia drastike e estrogjenit, por edhe nga një ulje graduale e
nivelit të testosteronit. Kështu tek gratë që janë afër të 40-ave, niveli i testosteronit bie
në gjysmën e atij që është karakteristikë e femrave 20-vjeçare. Kjo shpjegon pse gratë
në moshën 45 vjeç e sipër karakterizohen nga një libido e ulët, gjendje jo e mirë e
humorit, (disa herë gati depresive), humbja e masës së kockave etj. Ka të dhëna që
tregojnë se në periudhën kalimtare të kalimit nga gjëndja premenopauzale në atë
postmenopauzale, tek gratë ulja e nivelit të testosteronit shoqërohet me një ulje të
dëshirës dhe aktivitetit seksual. Ndryshime të kësaj natyre shpjegohen jo vetëm me
uljen e nivelit të estrogjenit, por edhe të testosteronit. Pra androgjenet luajnë një rol kyç
në seksualitetin femëror dhe kuptohet pse ulja e nivelit të tyre pas menopauzës
kontribuon në uljen e dëshirës dhe aktivitetit seksual. Gratë e reja të cilat vuajnë nga një
menopauzë e parakohshme apo që i janë nënshtruar heqjes kirurgjikale të të dyja
4

vezoreve në moshë të re, karakterizohen nga një gjendje e përgjithme jo e mirë, gati
depresive dhe kjo për shkak të humbjes së libidos.
1.1.3 Androgjenet dhe kockat
Është e njohur se hormonet androgjenikë luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e
masës së kockave, si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat. Edhe para menopauzës, masa
kockore tek gratë është fuqimisht e lidhur me nivelin e testosteronit në gjak. Në këtë rast,
sa më i lartë të jetë niveli i testosteronit në gjak, aq më e madhe është masa kockore (3).
Androgjenet stimulojnë aktivitetin e qelizave kockore dhe luajnë rol në përmirësimin e
formimit të kockës. Në të kundërt, estrogjeni inhibon qelizat që marrin pjesë në
shkatërrimin e kockave (osteoklastet), duke bllokuar apo ulur kështu intesitetin e
resorbimit të kockave. Kjo shpjegon pse gjatë menopauzës terapia me estrogjen pengon
humbjen e masës kockore. Ka të dhëna të besueshme se gjatë menopauzës terapia me
testosteron përmirëson formimin e kockave dhe në kombinim me estrogjenin ndikon në
rritjen e masës kockore (4).
1.1.4 Androgjenet adrenalë tek femrat
Gjendrat adrenale përbëjnë një burim vital të hormoneve seksualë, si tek meshkujt ashtu
edhe tek femrat. Këto gjendra gjatë fëmijërisë së hershme janë në gjendje qetësie, por në
fazën prepubertale të djemve dhe vajzave, me anën e mekanizmave deri më tani të
panjohur, ato nxiten të prodhojnë sasi të konsiderueshme androgjenesh, duke u bërë
kështu shkak për induktimin e ndryshimeve të para që karakterizojnë fazën e pubertetit.
Zakonisht këto ndryshime njihen me emrin adrenarke. Rritja e nivelit të hormoneve
adrenalë, indukton rritjen e qimeve seksuale, rritjen e yndyrnave lëkurore dhe të skalpit,
si dhe erën karakteristike trupore, duke i hapur kështu rrugën maturimit seksual. Rreth
moshës 30 vjeçare hormoni DHEA fillon të ulet, si tek meshkujt edhe tek femrat, në
mënyrë lineare me moshën. DHEA është hormoni kryesor seksual që prodhohet në trupin
e femrës pas menopauzës. Ai shndërrohet në indet e trupit në estrogjen dhe testosteron,
megjithse akoma nuk është shumë e qartë se cili prej këtyre të fundit është përgjegjës për
efektet biologjike të DHEA-së. Siç e kemi vënë në dukje më sipër, ky i fundit
konsiderohet si një “preparat kundër plakjes”. Gjatë terapisë me DHEA tek gratë e
avancuara në moshë, vrojtohet një normalizim i nivelit të androgjeneve, duke përfshirë
këtu testosteronin dhe vetë DHEA-në. Ka të dhëna që DHEA përmirëson gjendjen e
përgjithshme trupore dhe ka efekt mbrojtës kundër humbjes së masës kockore pas
menopauzës. DHEA-së i atribuohen edhe efekte të tjera biologjike përfshirë këtu
veprimin antikancerogjenik dhe stimulimin e sistemit imun. Megjithatë vlen të vemë në
dukje se lidhur me rolin terapeutik të DHEA-së ka akoma mendime të paqarta dhe
kontradiktore. Kështu ka shqetësime për efektet e tij toksike tek njeriu, prandaj dhe nuk
këshillohet terapia me DHEA jashtë një monitorimi të kujdesshëm brenda kuadrit të një
studimi shkencor (5) (6).
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1.2 Androgjenet dhe aknet
Akne përfaqëson një nga sëmundjet më të zakonshme të lëkurës dhe prek 85% të
individëve kryesisht ndërmjet moshes 11-30 vjeç. Vajzat zakonisht preken nga aknet në
një moshë më të vogël (pra më herët), ndërsa tek djemte kjo sëmundje shfaqet zakonisht
pak më vonë, por në një formë më të ashpër dhe në mënyrë më frekuente. Aknet mund të
rezultojnë me infeksione ose disa herë, në formën e tyre më akute, mund të bëhen shkak
për një shpërfytyrim të pamjes (7). Është e rëndësishme të vemë në dukje se kur aknet
shfaqen në formën e tyre më të ashpër, mund të kenë efekte sinjifikative në zhvillimin
psikosocial dhe në gjendjen emocionale. Por nga se shkaktohet aknia? Aknia është një
sëmundje që ka të bëjë me njësitë pilosebaceous (PSU). Çdo njësi sebaceous është e
përbërë nga një gjënder sebaceous (gjendër vajore) të lidhur me një kanal, që përmban
qimen e flokut dhe që njihet me emrin folikulë. Gjendrat Sebaceous prodhojnë një
substance vajore të quajtur sebum që zakonisht përmes hapjes së folikules, zbrazet në
sipërfaqen e lëkurës (8). Njësitë pilosebaceous shtrihen në sipërfaqe të mëdha dhe
paraqiten më frekuente në zona të tilla të trupit siç janë: fytyra, pjesa e sipërme e kurrizit
(shpinës) dhe kraharori.
Tashmë është i njohur roli i androgjeneve në patogjenezën e acne vulgaris. Androgjenet
ndikojnë në rritjen e prodhimit të sebumit si dhe në keratozën folikulare, duke luajtur
kështu rol të rëndësishëm në etiologjinë e akneve. Një rol të rëndësishëm në këtë
drejtim luan sasia e rritur e testosteronit të lirë qarkullues. Në fakt normalisht,
testosteroni i lirë qarkullon vetëm në një sasi të vogël në gjak. Gati 99% e testosteronit
është e lidhur ngushtë me një proteinë që njihet me emrin globulinë e lidhur me
hormonet seksuale (SHBG). Faktorët që ulin sasinë e SHBG- së shkaktojnë rritjen e
testosteronit të lirë qarkullues dhe për pasojë femra është më e predispozuar për
maskulizim, që shoqërohet me hirsutizëm dhe akne. Në të kundërt faktorët që rritin
sasinë e SHBG-së mundësojnë uljen e nivelit të testosteronit të lirë qarkullues. Ka të
dhëna që gjatë trajtimit të akneve me terapi hormonale, rritet ndjeshëm sasia e SHBGsë, duke rezultuar në një ulje të ndjeshme të sasisë së testosteronit të lirë. Si efekt
anësor në këtë rast mund të përmendim uljen e dëshirës seksuale (9).
1.2.1 Klasifikimi dhe diagnoza e akneve
Akne në përgjithësi kufizohet në zona ku gjendrat sebaceous janë më të mëdha dhe në
sasi më te madhe, të tilla si fytyra, qafa, gjoksi, pjesa e sipërme e shpinës dhe e krahëve.
Lezionet janë të përqëndruara kryesisht në zonat ku ndodhen folikulat sebaceous.
Ashpërsia e aknes korrelon me sasinë e vajit apo sebumit që prodhohet nga gjendrat
sebaceous. Për pasojë zonat e sipërpermendura të trupit janë më të prekurat nga akne.
Këto të fundit janë rezultat i një ndryshimi që ndodh në mbulesën e brendshme të
folikulës, i cili bëhet shkak që sebumi të mos dalë përmes kanalit në sipërfaqe të lëkurës
zonale.
Por le të ndalemi në disa detaje të këtij ndryshimi të mbulesës qelizore të folikulës. Në
këtë rast, qelizat e mbulesës së brendëshme të folikulës shkëputen më shpejt se norma,
duke krijuar agregate qelizore që formojnë një tapë në hyrje të kanalit të qimes. Kuptohet
që në këtë rast sebumi nuk mund të dalë në sipërfaqe të lëkurës. Përzierja e vajit dhe
qelizave në sipërfaqe të lëkurës (në zonën e tapës), krijon një mjedis të përshtatshëm për
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zhvillimin e shpejtë të baktereve që zakonisht jetojnë në lëkurë, të quajtura
Propionibacterium acnes (P. acnes). Këto baktere prodhojnë kimikate dhe enzima të cilat
shkaktojne një inflamacion zonal. Kur folikula e taposur nuk mund të mbajë më
përmbajtjen e saj, ajo shpërthen dhe nxjerr jashtë gjithçka që ndodhet në brendësi të saj,
përfshirë këtu sebumin, qelizat lëkurore të shqitura si dhe bakteret (10).
Të ashtuquajturat lezione apo puçra, zhvillohen si rezultat i irritimit dhe ngacmimit të
lëkurës, pikërisht në zonat ku është derdhur materiali i sipërpërmendur. Personat me akne
paraqesin një varietet lezionesh. Lezionet më të hasura të akneve, të quajtura komedo ose
komedone, përfaqësojnë thjesht folikula të zmadhuara të qimeve të taposura me vaj dhe
baktere. Ky lloj lezioni zakonisht, për shkak se nuk mund të shihet me sy të lirë,
konsiderohet si një mikrokomedo. Nëse folikula e taposur apo komedo qëndron nën
lëkurë, ajo quhet komedo e mbyllur ose me kokë të bardhë. Kjo e fundit shfaqet
zakonisht si një e dalë e vogël e zbardhëllyer (11).

Figura 1.1Paraqitje skematike e një komedoje të mbyllur (me kokë të bardhë)

Një komedo që arrin sipërfaqen e lëkures dhe hapet jashtë, quhet komedo me kokë të zezë
apo e hapur, sepse ajo shfaqet me ngjyrë të zezë në sipërfaqen e lëkurës. Shumica prej
tyre mund të qendrojnë në lëkurë për një kohë të gjatë.
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Figura 1.2. Paraqitje skematike e një komedoje të hapur (me kokë të zezë)

Klasifikimi i akneve sipas shkallës së ashpërsisë inflamatore paraqitet si vijon (12):
•
•
•

Akne në formë të lehtë, që karakterizohen nga pak apo disa papula dhe pustula
dhe asnjë nodule
Akne të moderuara, që karakterizohen nga disa apo shumë papula e pustula dhe
pak apo disa nodula.
Akne të ashpra, apo të agravuara, që karakterizohen nga prania e një numri të
konsiderueshëm papulash e pustulash si dhe nga shumë nodula.

Klasifikimi korrekt i tipit të lezionit paraqitet esencial për të zgjedhur terapinë më
efektive. Në vitin 1990, Konferenca e Konsensusit për Klasifikimin e Aknes, (Report of
Consensus Conference on Acne Classification. J Am Acad Dermatol. 1991), propozoi një
vlerësim global të lezioneve dhe komplikimeve të tyre. Lidhur me këtë, faktorë të tillë si
ndikimi psikosocial, rënia e aftësisë për tu përgjegjur ndaj terapisë së caktuar, si dhe
paaftësia për tu punësuar, përbëjnë tre faktorë shtesë që përdoren gjatë përcaktimit të
shkallës së aknes. Për të shikuar ndikimin e faktorëve të kësaj natyre përdoren pyetsorë të
tipit APSEA (assessment of psychological and effects of acne).
Aknet që manifestohen si komedone të hapura apo të mbyllura jo inflamatore, pavarësisht
nga numri apo madhësia e tyre nuk konsiderohen të ashpra apo të agravuara. Zakonisht
akne konsiderohet e ashpër, jo vetëm duke u nisur nga numri i madh i papulo-pustulave,
por dhe kur ato zgjasin në kohë, bashkohen për të formuar trakte sinusalë, si dhe lënë
makula apo zgavërime të zonës pas kalimit të tyre. Akne konsiderohet shumë e ashpër
apo e agravuar, atëhere kur paraqitet në formë destruktive, si p.sh. në formën e acne
conglobata, acne fulminans dhe të triadës së okluzionit folikular. Për të matur shkallën
e ashpërsisë së aknes, Leeds futi një sistem gradimi, që njihet si sistemi i gradimit
piktorial, numerical (13).
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1.2.2 Etiologjia dhe patologjia e aknes
Akne përfaqëson një sëmundje komplekse që karakterizohet nga një patologji
multifaktoriale, si dhe një variacion i konsiderueshëm përsa i përket shkallës së
ashpërsisë.
Në bazë të të dhënave të U.S.Census 1996, akne përfaqëson sëmundjen më të zakonshme
që trajtohet nga dermatologjistët. Akne paraqitet si një sëmundje kronike me prevalencë
të lartë tek adoleshentët. Si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt, akne mund të zgjasë deri
në moshë të rritur, por tek femrat kjo ndodh më shpesh dhe paraqitet në formë më të
agravuar. Në disa raste akne mund të vazhdojë deri në moshën 20 vjeç dhe ka të dhëna që
mund të zgjasë deri kur femra arrin moshën 30-40 vjeç (Goulden 1999). Etiologjia e
aknes është multifaktoriale (14,15). Patogjeneza është e lidhur me ndërveprimin e katër
faktorëve:
1. Komedogjeneza, dëmtim i folikulës sebaceous për shkak të rritjes së kohesivitetit të
qelizave të epitelit folikular dhe hiperproliferimit të keratenociteve duktale.
2. Prodhim eksesiv i sebumit, i shkaktuar nga stimulimi androgjenetik i gjendrës
sebaceous gjatë adrenarkes ose më vonë.
3. Proliferim i përshpejtuar i florës mikrobiale dhe kryesisht i bakterit
Propionibacterium acnes. Ky i fundit përfaqëson një diphtheroid anaerob që popullon
folikulat sebaceous dhe që përfaqëson një përbërës normal e të qendrueshëm të florës
kutane. P. acnes prodhon faktorë kemiotaktikë dhe mediatorë proinflamatorë, që
mund të shkaktojnë inflamacionin zonal të lëkurës.
4. Inflamacioni, i cili paraqitet si një rezultat direkt apo indirekt i proliferimit të
P.acnes. Çarja folikulare dhe zgjerimi i inflamacionit në dermë rezulton në formimin
e lezioneve inflamatore të acne vulgaris, si papula, pustula dhe nodula.
Gjatë pubertetit, prodhimi i shtuar i androgjeneve shkakton një rritje të dimensioneve dhe
aktivitetit të gjendrës sebaceous. Sëmundja fillon si një shfaqje patologjike primare apo si
një ndryshim morfologjik i hershëm dhe përfaqësohet nga një mikrokomedo (figura 3).
Mekanizmi i formimit të mikrokomedos është akoma i paqartë, por ka të dhëna sipas të
cilave ky dëmtim primar ka të bëjë me hiperproliferimin e keratinociteve duktale; më pas
avancon me hiperkornifikimin e infundibulumit të gjendrës sebaceous dhe vazhdon deri
në bllokimin e formimin eventual të një komedoje të përbërë nga sebumi, keratina dhe
bakteret e llojit Propionobacterium acnes. Erupsioni folikular çliron produktet e
zbërthimit të sebumit të cilat iritojnë murret folikularë, duke induktuar kështu reaksionin
inflamator.
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Figura 1.3 Paraqitje skematike e një mikrokomedoje
Ka të dhëna që konsiderojnë si një faktor të komedogjenezës edhe rritjen e kohezionit
keratinocitik. Gjithashtu ndryshimi i lipideve sebaceous mund të bëhet shkak për një
lidhje më të fortë ndërmjet qelizave folikulare. Kështu rritja e sasisë së acideve yndyrorë
të lirë, dhe e oksidit squalenik si dhe ulja e sasisë së acidit linoleik në përbërje të gjendrës
sebaceous, nxit një kohezion abnormal të qelizave të folikulës sebaceous (16). Sipas një
hipoteze tjetër, hiperkeratoza në folikulat sebaceous, mund të jetë rezultat i defiçiencës
lokale për vitaminën A. Androgjenet mund të kenë një rol të rëndësishëm në kontrollin e
hiperproliferimit duktal nëpërmjet stimulimit direkt apo indirikt të gjendrave sebaceous.
Kohët e fundit i jepet mjaft rëndësi rolit kontrollues në këtë drejtim të citokinave.
Sebumi, një sekrecion i gjendrave sebaceous, i pasur me yndyrna, ka një rol qendror në
patogjenezën e aknes dhe krijon mjedisin e rritjes për P. acnes (17).
Zmadhimi i gjendrave sebaceous dhe rritja e prodhimit të sebumit, stimulohet nga rritja e
prodhimit të androgjeneve adrenalë dhe gonadalë. Paraqitet interesant fakti se intensiteti i
prodhimit të sebumit është në përpjestim të zhdrejtë me përqëndrimin e acidit linoleik,
ndër lipidet e sipërfaqes lëkurore. Lidhur me këtë, ka mendime se në patogjenezën e
aknes, diferencimi i epitelit folikular mund të jetë i influencuar nga një përqëndrim i ulët i
linoleateve në sebum. Kjo vërtetohet edhe nga fakti se prej kohësh është vrojtuar një
korrelacion ndërmjet shkallës së ashpërsisë së aknes dhe intensitetit të prodhimit të
sebumit. Siç e vumë në dukje pak më sipër, P.acnes përfaqëson organizmin predominant
në folikulat sebaceous, që rritet në një mjedis anaerob të pasur me lipide, karakteristike e
mikrokomedove. P.acnes prodhon një lipazë ekstraqelizore që hidrolizon trigliceridet e
sebumit në glicerol. Ky i fundit përdoret si substrat për rritjen e bakterit. Acidet yndyrorë
që përbëjnë një produkt tjetër të hidrolizës, ka mundësi të zotërojnë cilësi komedogjenike
dhe proinflamatore. Kur lezioni fillestar shndërrohet në akne inflamatore, si ngjarje
fillestare është shkatërrimi i epitelit folikular që i jep mundësi mikrokomedoneve të bien
në kontakt me sistemin inflamator.
Sot ka të dhëna që provojnë rolin e P acnes në procesin inflamator. P. acnes prodhon
faktorë kemiotaktikë ku përfshihet edhe lipaza. Komedo mund të përmbajë edhe faktorë
të tjerë inflamatorë. Kështu ka të dhëna që P.acnes prodhon edhe komponime që kanë të
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bëjnë me aktivitetin histaminik. Në pjesën më të madhe të komedoneve të hapura janë
gjetur nivele sinjifikaive të aktivitetit të IL-1 dhe të faktorit të nekrozës tumorale. Kur
neutrofilet arrijnë në komedo, P.acnes të opsonizuara nga C3b ose imunoglobulinat,
gëlltiten prej tyre. Ky ndërveprim bëhet shkak për çlirimin e enzimave hidrolitike të cilat
nuk arrijnë të vrasin bakterin, por degradojnë epitelin folikular. Kjo sjell si pasojë çarjen
e murrit folikular dhe daljen e epitelit folikular, lipideve sebaceous, P.acnes dhe qimeve
në dermë, gjë që bëhet shkak edhe për inflamacionin. Është fakt që përgjigja imune në
akne nuk ka karakter mbrojtës. Në këtë rast aktivizimi i mekanizmave imunë sjell si
pasojë përhapjen e lezioneve inflamatore. Akne inflamatore karakterizohet nga prania e
tipave në vijim të lezioneve: papula, pustula, ciste dhe nodula. Papulat, përfaqësojnë
lezione të infektuara në trajtë pikëzimesh të vogla në lëkurë (18).
•
•
•

Pustulet, lezione të infektuara që mund të jenë të kuqe në bazë.
Nodulet, lezione të dhimshme, të lokalizuara thellë në lëkurë.
Cystet, lezione që mund të shkaktojnë dhimbje dhe kruarje.

Zakonisht në fazën e parë të infektimit, komedot zhvillohen në pimples të kuqe (puçra të
kuqe) dhe pustula (figura 1.4).

Figura1.4 Paraqitje skematike e një pustule

Shfaqja e cisteve dhe noduleve karakterizon tipin më të ashpër të aknes, që zakonisht
njihen me emrat “akne cistike” dhe “akne nodulare.”
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Figura 1.5 Foto e një personi me Acne cistika

Disa herë lezionet nodulare paraqiten të inflamuar në thellësi të lëkurës dhe shpesh
shkaktojnë dhimbje. Në disa raste në zonën e inflamuar puçrat tentojnë të fuzohen duke
krijuar një zonë të madhe e të agravuar të inflamacionit. Nodulat e një forme të ashpër
janë të lokalizuara kryesisht në fytyrë, qafë, kraharor dhe shpinë. Një variant i ashpër i
aknes i njohur me emrin acne conglobata, karakterizohet nga infeksione sekondare të
kanalit sinusal, si dhe në shfaqjen e plagëve që hasen në fytyrë, kokë dhe trung.

Figura 1.6 Foto e një personi me Acne Conglobata

Tek adoleshentët dhe adultët e rinj, aknet që zgjasin për një kohë të gjatë, përveç
dëmtimeve fizike dhe fiziologjike, bëhen shkak për simptoma të ankthit, depresionit dhe
përçmimit të vetvehtes (19). Ndonjëherë një gjendje e zgjatur e depresionit dhe ankthit
bëhet shkak për një sjellje jo sociale dhe agresivitet të theksuar. Është fakt se akne, më
shumë se çdo sëmundje tjetër, shkakton pasiguri dhe ndjenja të inferioritetit. Trajtimi më
i mirë, në raste të kësaj natyre, është një regjim i rreptë i filluar herët për parandalimin e
dëmtimeve fizike dhe fiziologjike që shkaktohen nga aknet.
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1.3 Hirsutizmi dhe lidhja e tij me hiperandrogjenizmin
Hirsutizmi është një gjendje klinike që karakterizohet nga prania e tepërt e qimeve
terminale tek femrat, në fytyrë dhe në ato zona të trupit që janë të varura nga hormonet
androgjenë. Mënyra e përhapjes së qimeve në këtë rast është e njëjtë si tek meshkujt, por
dallohet nga shpeshtia, densiteti dhe gjatësia e tyre. Hirsutizmi ndeshet mesatarisht në 515% të femrave të analizuara. Me metoda klinike bëhet e mundur të dallohet hirsutizmi
nga hipertrikoza. Kjo e fundit karakterizohet nga prania e qimeve të gjata në zona të tilla
normale, siç janë p.sh. krahët (2).
Lidhur me rritjen e qimeve dhe predispozitat për hirsutizëm në grupe të ndryshme etnike
ekzistojnë mjaft diferenca morfologjike. Ka të dhëna gjithashtu që tendencat për çfaqjen
e këtij sindromi karakterizohet nga influenca të fuqishme familjare dhe raciale.
Ka studime sipas të cilave femrat mesdhetare ku bëjnë pjesë edhe greket, shqiptaret etj,
karakterizohen nga një tendencë më e madhe ndaj hirsutizmit (20). Mjaft gra hirsute janë
të dëshpëruara sepse mendojnë se kjo gjendje mund të bëhet shkak për mungesën e
fertilitetit apo për mos pranim ose pëlqim në rrethin shoqëror. Por përveç anës estetike të
padëshirueshme, hirsutizmi mund të jetë një sinjal që tregon për një prishje të ballancës
hormonale apo që ndonjëherë indikon për ekzistencën apo praninë e një tumori në një nga
gjendrat që prodhojnë hormone.
Nga hormonet steroide, ato që luajnë rol më të rëndësishëm në tipin dhe përhapjen e
qimeve në trup, janë ato androgjenë. Ovaret dhe gjendrat adrenale prodhojnë hormonin
androstenedione, i cili më pas në indet periferike, shndërrohet në testosteron. Ky i fundit
prodhohet nga të dy gjendrat e sipërpërmendura, megjithse në femrat hirsute ai kryesisht
prodhohet nga ovaret.
Testosteroni në nivelin e folikulës së qimes, me anën e enzimës 5-α reduktazë
shndërrohet në dihidrotestosteron (DHT) dhe është ky i fundit që indukton rritjen e
qimes terminale. Për të përcaktuar nëse një femër karakterizohet ose jo nga hirsutizmi,
duhet që ajo ti nënshtrohet një ekzaminimi mjeksor dhe fizik. Nëpërmjet ekzaminimit të
historisë mjeksore merren të dhëna lidhur me tendencat për obezitet, rregullsinë
menstruale, rënien e flokëve, trashjen e zërit, intensitetin e rritjes së qimeve, si dhe
metodat që përdoren për heqjen e qimeve (me brisk, elektrolizë apo depilim me rreze
lazer). Lidhur me ekzaminimin fizik, rritja e qimeve në kokë, këmbë dhe krahë, varet nga
hormoni i rritjes dhe ai tiroid, pra përcaktohet në rrugë jo seksuale. Ndërsa rritja e
qimeve në zonën pelvike dhe aksiale ( nën sqetull), varet nga niveli zakonisht i ulët i
hormoneve androgjenë si tek femrat edhe tek meshkujt dhe konsiderohet si një
karakteristikë ambiseksuale (21). Qimet në mjekër, buzën e sipërme, pjesën e poshtme të
abdomenit dhe në sternum, varen nga niveli i lartë i androgjeneve dhe shoqërohet me
zhvillimin normal seksual tek meshkujt.
1.3.1 Morfogjeneza, Tipat dhe Shpërndarja e Qimeve
Morfogjeneza e folikulës së qimes ndodh gjatë embriogjenezës. Folikulat e qimeve
zhvillohen rreth javës së dhjetë të zhvillimit embrional, ndërmjet muajve të 2-3-të të
shtatëzanisë. Janë pikërisht bashkëveprimet komplekse midis ektodermës dhe
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mezodermës embrionike që shtrihet nën të, që çojnë në formimin e kësaj strukture
komplekse (22,23).
Fillimisht një sinjal nga derma shkakton një trashje të qelizave të epidermës, e cila më
pas formon një strukturë që njihet me emrin plakoda epidermale. Qelizat në përbërje të
kësaj të fundit, proliferojnë nga epiderma në thellësi të dermës që shtrihet nën të. Për
shkak të një sinjali që këto qeliza i çojnë mezodermës, formohet një kondensim dermal.
Një sinjal tjetër dermal, indukton plakodet epidermale për të formuar një apendiks klasspecifik (24).
Në përgjigje të këtij sinjali qelizat e epidermës vazhdojnë të rriten përbrenda në drejtim
të dermës, duke formuar tapën e qimes (hair plug). Gjithmonë në rrugë sinjalizuese
specifike llojore, epiderma indukton mezodermën për formimin e papilës dermale, e cila
nga ana e saj luan një rol kyç në rritjen e qimes.
Më pas papila dermale sinjalizon plakodet epidermale për formimin e folikulës së qimes,
e cila nga ana e vet shoqërohet nga gjendra sebakiene e njohur si Pilo Sebaceous Unit
(PSU). Në përgjigje të këtij sinjali formohet bulbi i qimes, një rajon ky i fryrë - bulge
region, që përmban qeliza pluripotente embrionale dhe që shërben si vend i atakimit të
muskujve erektorë fibrozë me gjendrën sebakiene. Qelizat pluripotente embrionale (që
ndodhen në zonën e fryrë të qimes), si rezultat i sinjalizimit nga papila dermale
proliferojnë, diferencohen e më pas migrojnë në bazën e folikulës, ku dhe formojnë
matriksin. Ndër qelizat e matriksit janë edhe melanocitet të cilat prodhojnë pigmentin e
qimes. Qelizat e matriksit më pas proliferojnë (në drejtim poshtë), duke formuar kështu të
gjitha shtresat e brendshme të qimes.
Trupi i njeriut është i mbuluar nga përafërsisht 50 milion folikula të qimeve, nga të cilat
100,000-150,000 janë në skalp, kurse pjesa tjetër janë në zonat e trupit dhe fytyrës. Të
vetmet zona pa folikula të qimeve janë : shputa e këmbës, pëllëmba e dorës dhe buzët
(24). Folikula e maturuar e qimes është një strukturë komplekse që përbëhet nga dy
komponentë:
1. Komponenti dermal
2. Komponenti epitelial
Komponenti dermal përfshin papilën dermale dhe këllëfin e indit lidhor, ndërsa në
komponentin epithelial përfshihen: matriksi, medulla, këllëfi i brendshëm i rrënjës,
korteksi, kutikula dhe këllëfi i jashtëm i rrënjës. Gjatë embriogjenezës papila dermale,
rajoni i frytësisë (bulb region) dhe gjendra sebakiene përfaqësojnë formacione të
përhershme, ndërsa pjesa tjetër e folikulës pëson cikle të vazhdueshme të rritjes.
Një numër shumë i vogël folikulash të reja formohet pas lindjes dhe ka të dhëna që numri
i folikulave të qimes fillon të zvogëlohet pas moshës 40 vjeç (24). Lidhur me numrin e
folikulave, ekzistojnë diferenca ndërmjet gjinive dhe grupeve raciale/etnike. (24). Qimja
është e përbërë nga proteina keratinë që formon boshtin e qimes (pjesa që del mbi nivelin
e epidermës). Tek njerëzit kemi tre tipa qimesh: Lanugo, Vellus dhe Terminal.
Tipi i parë i qimeve të njeriut, që vesh lëkurën e fetusit është Lanugo, dhe zakonisht bie
para lindjes ose midis muajve të 2-4 pas lindjes. Ky tip qimesh është i butë, i dendur, i
papigmentuar dhe zëvendësohet më pas nga tipi i qimeve Vellus.
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Figura 1.7 Anatomia e Polisebaceous Unit (PSU) që përmban një folikulë terminale.
(Marrë nga Azziz.R. Evaluation and management of Hirsutism. Obst& Gynec.2003.101)
Tipi vellus i qimeve është gjithashtu i butë, i hollë, i papigmentuar, por më i gjatë sesa ai
lanugo. Qimet vellus janë më pak se 2 mm të gjata dhe me diameter më të vogël se 0.03
mm. Këto qime në formë pushi, mbulojnë zonat e ashtuquajtura pa qime të trupit. Qimet
terminale paraqiten më të gjata, të trasha, të pigmentuara dhe të ashpra. Ky tip qimesh
karakterizon vetullat, qerpikët, flokët, qimet e sqetullave, të zonës gjenitale në të dy
gjinitë dhe pjesën më të madhe të qimeve të trupit dhe fytyrës tek meshkujt (22). Qimet
terminale kane medullë (palcë), ndërsa tipat e qimeve lanugo e vellus mendohet se nuk
kane medullë.
Folikulat e qimeve janë të organizuara në PSU-të e lëkurës dhe çdo PSU ka kapacitet të
diferencohet ose në një folikulë terminale, (në të cilën qimja e madhe me medullë bëhet
një strukturë prominente), ose në një folikulë sebakiene. Në këtë të fundit gjendra
sebakiene bëhet e dukshme dhe qimja mbetet e tipit vellus. Shndërrime të tilla ndodhin
gjatë pubertetit, si përgjigje ndaj një stimuli hormonal androgjenik (24)
1.3.2 Fazat e Rritjes së Qimes
Gjatë proçesit të rritjes, qimet kalojnë nëpër tre faza të njëpasnjëshme: 1) Anagen –faza
aktive e rritjes së qimes; 2) Catagen – faza e involucionit ose faza e regresionit të qimes,
gjatë së cilës qimja ndërpret rritjen dhe sythi i qimes rrudhoset apo mblidhet; 3) Telogen
- faza e qetësisë, gjatë të cilës qimja mbasi ka kompletuar ciklin e rritjes, bie. Pas rënies
së qimes ajo zëvendësohet nga qime të reja. Ciklet e rritjes së qimeve janë nën kontrollin
e papilës dermale, qelizat e të cilës ruajnë aftësinë për të bashkëvepruar me qelizat
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epiteliale). Gjatësia e përgjithshme e qimes përcaktohet kryesisht nga zgjatja e fazës
anagen.
Anagen është faza më e gjatë e ciklit të rritjes së qimeve. Kohëzgjatja e saj është
karakteristike lidhur me vendodhjen e qimeve. Kështu p.sh. në skalp kjo fazë zgjat 2-6
vjet, ndërse në zonat e trupit 3-6 muaj. Fazat katagen dhe telogen zgjasin njëlloj si në
skalp edhe në trup, përkatësisht 2 deri në 3 javë dhe 3 deri në 4 muaj. Raporti i qimeve në
fazën anagen ndaj numrit të tyre në fazën telogen, përdoret zakonisht për të vlerësuar
aktivitetin e rritjes së qimeve në zona specifike të trupit. Në këtë rast një raport i lartë
indikon për një rritje më aktive të qimes. Faza e anagen-it karakterizohet nga një aktivitet
intensiv mitotik i qelizave pluripotente embrionale të zonës së frytësisë (që ndodhet
poshtë gjendrës sebakiene). Këto qeliza induktohen nga papila dermale për një proliferim
intensiv. Janë këto qeliza që gjatë fundit të fazës catagen, popullojnë matriksin dhe
riinduktojnë papilën dermale të ngjitet sipër, drejt zonës së frytësisë. Nëse papila dermale
nuk ngjitet sipër (deri në fund të kësaj faze), atëherë folikula ndërpret ciklin e rritjes dhe
për pasojë qimet bien. Gjatë anagen-it papila dermale zmadhohet dhe zhvillon një matriks
jashtëqelizor ekstensiv. Folikula e qimes më pas merr një sinjal për të ndërprerë në
mënyrë të menjëhershme këtë fazë, duke ja lënë vendin fazës catagen. Për këtë fazë, e
njohur si fazë e regresionit është karakteristik proçesi i apoptozës, si pasojë e të cilës,
zvogëlohet volumi i matriksit ekstracelular, qelizat pluripotente ndalojnë ndarjen dhe më
pas keratinizohen (25).
Gjatë kësaj faze ndërpritet bashkëveprimi fizik midis qelizave të papilës dermale dhe
atyre epiteliale. Me përfundimin e procesit të keratinizimit, folikula hyn në fazën e
telogen-it, që karakterizohet, siç e përmëndëm edhe më sipër, nga një periudhë qetësie
dhe ka të njëjtën kohëzgjatje sikurse edhe catagen-i, si në skalp dhe në trup. Në këtë fazë
papila dermale merr formën e një « topi » qelizash të kondensuara, me një matriks
ekstracelular gati jo-ekzistent (25).
Kjo fazë karakterizohet nga një rënie dhe ndërprerje e aktivitetit mitotik në matriks,
ndërkaq qelizat ngjitur me papilën dermale konvertohen në qeliza të pjesës së fundit të
këllëfit të rrënjës. Ndërkaq papilla dermale kthehet përsëri në kontakt me folikulën. Më
pas qimet e keratinizuara bien dhe qelizat pluripotente të zonës së frytësisë, fillojnë
formimin e një matriksi të ri. Raporti i numrit të qimeve në fazën anagen, ndaj numrit të
qimeve në fazën telogen përfaqëson një parameter për matjen e rritjes së qimeve në një
zonë specifike të trupit (26,27,28). Tek njerëzit qimet në pamje të parë të japin
përshtypjen sikur janë në një cikël rritjeje të vazhdueshëm dhe kjo sepse ciklet e rritjes së
folikulave të ndryshme nuk janë të sinkronizuara, kështu ndërkohë që disa folikula janë
në fazën e rritjes së vazhdueshme, të tjerat janë në fazën e telogenit.
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Figura 1.8 Cikli i rritjes së folikulës së qimes. (Marrë nga Deplewski. D and Rosenfield.RL. Role of
Hormones in Pilosebaceous Unit Development. Endocrine Reviews. 21(4): 363–392)

1.3.3 Faktorët që Ndikojnë në Rritjen e Qimeve
Rritja e qimeve është e kontrolluar nga faktorë të ndryshëm lokalë, sistemikë, si dhe nga
steroidet seksualë, të cilët veprojnë në mënyrë direkte apo indirekte në papilën dermale.
Çdo folikul e qimes ka një cikël të brendshëm karakteristik të rajonit të ndodhjes së saj
dhe në të njëjtën kohë të ndjeshëm ndaj influencës hormonale (21). Morfogjeneza e
qimes nuk është nën ndikimin hormonal, ndërsa rritja e qimeve po. Faktorë të ndryshëm
të rritjes GF(Growth Factors), siç janë: bFGF, PDGF dhe citokinat, ndikojnë në rritjen
e folikulës së qimes (29). Këta faktorë mendohet se rritin sintezën e stomolizinës, një
proteinë kjo e matriksit, tip metaloproteinazë, që vepron në papilën dermale duke
përshpejtuar rritjen e qimes. Ndërkohë papila dermale prodhon citokina të cilat
influencojnë proliferimin e qelizave të matriksit të qimes (29). Një ndër faktorët e rritjes
që përfshihet në rritjen e qimes është IGF-ja (insulin like growth factor), që prodhohet
nga papila dermale dhe stimulon rritjen in vitro të folikulës së qimes (29) IGF-I
ngadalëson kalimin në fazën Catagen të ciklit të rritjes së qimes dhe në të njëjtën kohë rrit
aktivitetin e enzimës 5α-reduktazë, e cila bën konvertimin e testosteronit në
dihidrotestosteron (DHT). Ky i fundit përbën formën më potente të hormoneve
androgjenikë. Pra faktori i rritjes IGF-I duhet të jetë nje faktor i rëndësishëm në
kontrollin e ciklit të rritjes (29).
Insulina ka të njëtin efekt sikurse IGF-I, pasi tek individët me hiperinsulinemi vihet re
një rritje e tepërt e qimeve (24). Frekuenca e ciklit të rritjes së qimeve ndikohet në
mënyrë direkte edhe nga hormoni tiroid, për të cilin ka të dhëna se ushtron
efekt stimulues në rritjen e qimeve. Anomalitë e gjendrës tiroide janë të shoqëruara me
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rënie të qimeve. Mungesa e këtij hormoni shoqërohet me një ulje të frekuencës së fazës
anagen, ndërsa prania e tepërt e këtij hormoni shkakton trashje të qimeve (24)
Hormoni prolaktinë gjithashtu mendohet se ndikon në rritjen e qimeve dhe në favor të
kësaj është fakti që prolaktina dhe receptorët e saj janë gjetur në zona të ndryshme të
epiteliumit të folikulës së qimes. Administrimi i prolaktinës nxit hyrjen e parakohshme të
qimeve në fazën Catagen, ndërsa sasira të tepërta të prolaktinës janë të shoqëruara me
shfaqjen e hirsutizmit (27). Hormonet steroidë luajnë rolin kryesor në rritjen e folikulës
së qimes. Në mënyrë më të detajuar mund të vëmë në dukje se estrogjenet inhibojnë
inicimin e rritjes dhe njëkohësisht zgjasin ciklin komplet të rritjes së folikulës, duke u
bërë shkak për formimin e qimeve të holla e të buta. Estradioli dhe progesteroni në doza
të mëdha inhibojnë aktivitetin e 5α-reduktazës në lëkurën gjenitale të njerëzve dhe si
rrjedhojë ulin prodhimin lokal të DHT-së (27).
Progesteroni ka një efekt minimal në rritjen e folikulës së qimes (24), ndërsa estradioli
zvogëlon si gjatësinë e fazës anagen ashtu edhe shpejtësinë e rritjes së qimeve. Estradioli,
testosteroni dhe steroidet adrenale vonojnë fillimin e anagenit (24). Testosteroni nxit
proçesin e rritjes së qimes, dhe gjithashtu intensifikon pigmentimin e saj.
1.3.4 Androgjenet dhe roli i tyre në rritjen e folikulës
Androgjenet janë konsideruar si modulatorët kryesorë (ndër hormonet steroide) të rritjes
së qimeve duke luajtur rol të rëndësishëm në përcaktimin e tipit dhe shpërndarjes së
qimeve.

Figura 1.9 Roli i androgjeneve në zhvillimin e PSU-së. PSU në përgjigje të stimulit androgjenik
do të formojë në disa zona folikula të qimeve terminale dhe në disa të tjera gjendra sebakiene.
(Marrë nga Rosenfield RL. Hirsutism.N Engl J Med 2005; 353:2578-88)

Nën efektin e stimulit androgjenik, një folikulë që zakonisht prodhon qime të tipit vellus,
shndërrohet në një folikul që prodhon qime terminale. Në kontrast me folikulat e trupit,
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në skalp efekti i androgjenit është i kundërt në individë të predispozuar gjenetikisht, të të
dy gjinive, anomali kjo që njihet si androgenic alopecia, folikulat terminale kthehen në
folikula vellus (28),(30).
Androgjenet veprojnë në ciklin e rritjes së qimeve duke zgjatur fazën anagen të qimeve të
trupit, por duke shkurtuar fazën anagen të qimeve të skalpit.
Androgjenet rrisin sekretimin e sebumit nga gjëndra sebakiene. Nuk është akoma e qartë
nëse shndërrimi i një folikule nga folikul e tipit vellus në atë terminale, ndodh si rezultat i
ndryshimit të ndjeshmërisë ndaj androgjeneve apo nga diferenca të tjera primare që
ekzistojnë ndërmjet folikulave të qimeve. Por dihet me saktësi se përqendrimi i
receptorëve androgjenikë paraqitet kritik në shkallën e efektit të androgjenit në rritjen e
qimeve terminale.
Mendohet se androgjenet veprojnë në ciklin e rritjes së folikulës duke ushtruar veprimin e
tyre në papilën dermale, e cila është e pozicionuar në bazë të folikulës dhe si e tillë luan
një rol të rëndësishëm në përcaktimin e tipit të qimeve që prodhohen nga folikula.
Receptorët për androgjenet janë të pranishëm në papilën dermale, e cila përgjigjet ndaj
stimulit androgjenik duke prodhuar faktorë parakrinë që influencojnë më pas në
përbërësit e tjerë folikularë (31). Ndjeshmëria ndaj hormoneve androgjenë ndryshon nga
një zonë e lëkurës në tjetrën (32). Ky ndryshim i ndjeshmërisë ndaj androgjeneve
mendohet se është i lidhur me variacionet në receptorët androgjenikë si dhe me sasinë e
5α-reduktazës. Disa zona të trupit, të përcaktuara si lëkurë jo-seksuale (p.sh. qerpikët,
vetullat, flokët), nuk varen nga efekti i androgjeneve. Ndërkohë zona të tjera janë të
ndjeshme ndaj androgjeneve dhe folikulat e qimeve të këtyre zonave në prani të niveleve
të ulta të androgjeneve shndërrohen në folikula terminale. Zona të tilla si p.sh. zona e
sqetullave, janë klasifikuar si ambiseksuale. Ato zona të lëkurës që përgjigjen vetëm në
prani të niveleve të larta të androgjenevete si: kraharori, abdomeni, shpina, pjesa e
sipërme e këmbëve, pjesa e sipërme e krahëve dhe fytyra, janë klasifikuar si zona të
përcaktuara në rrugë seksuale. Prania e qimeve terminale në këto zona është një
karakteristikë mashkullore, ndërsa prania e këtyre lloj qimesh tek femrat ështe
konsideruar si gjëndje pathologjike e njohur si hirsutizëm.
Androgjenet qarkullojnë në formë të lirë ose të lidhur. Kështu 98% e androgjeneve
qarkulluese janë të lidhur me proteina specifike të plazmës si : Sex-Hormon-Binding
Globulinat (SHBG), Cortisol-Bindining-Globulin (CBG), dhe albumina. Vetëm 2% e
androgjenëve të palidhur janë biologjikisht aktivë (33,34). Hormonet seksuale
kontrollojnë prodhimin e SHBG-së nga ana e mëlçisë. Kështu estrogjenet rrisin sasinë e
SHBG-së, ndërsa androgjenet ulin sasinë e saj (9).
Niveli i lartë i proteinave të tipit SHBG, ul aktivitetin e testosteronit të lirë, ndërsa nivelet
e ulta të tyre, rrisin mundësinë e çfaqjes së testosteronit të lirë. Për uljen e sasisë së
SHBG-Së bëhen shkas stimujt e mëposhtëm (9) :
1. Sasitë ekzogjene të androgjeneve;
2. Çrregullime të cilat rrisin sasinë e androgjenit si p.sh.: Sindroma e
vezores policistike (PCOS)
3. Obeziteti
4. Hiperinsulinemia
5. Hiperprolaktinemia
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6. Sasitë e tepërta të GH-ve.
Siç është e njohur, steroidet e lirë mbasi hyjnë në qelizë, lidhen me receptorë nuklearë.
Më pas, bashkëveprimi i kompleksit hormon-receptor me ADN-në nukleare, aktivizon në
qelizë gjenet përgjegjëse (3). Gonadet dhe gjendra adrenale kontribuojnë në mënyrë të
barabartë (25%-25%) në prodhimin e androgjeneve. Tek femrat gjysma e sasisë së
hormoneve androgjenë (50%) sekretohet në formën e pre-hormoneve. Lëkura nuk është e
aftë për një sintezë de nuovo (për së pari) të androgjeneve nga kolesteroli, por ajo
përfaqëson qëndrën kryesore të aktivizimit metabolik të këtyre formave prekursore të
hormoneve (35).
Ndër androgjenet, 5α-Dihidrotestosteroni (5α-DHT), përfaqëson një nga hormonet
kryesorë që bëhet shkak për pathogjenezën e folikulave të qimeve androgjen-sensitive.
Prezenca e enzymës Tip II të 5α –reduktazës është tepër e rëndësishme për organet
shenjë, pasi kjo enzimë bën shndërrimin e testosteronit në 5α-DHT. Steroide të tilla
adrenale siç është p.sh. Dihidroepiandrosteron-sulfati (DHEAS) (36), i cili përbën
steroidin në sasinë më të madhe qarkulluese, mund të konvertohen në 5α-DHT nëpërmjet
lëkurës apo PSU-ve të izoluara, sipas rrugës së mëposhtme, duke siguruar një burim
shtesë intrafolikular të 5α-DHT-së.
DHEAS nuk ndikon direkt në folikulat e qimeve androgjen-sensitive, por shndërrimi i tij
në steroide më potente është shumë i rëndësishëm. Kështu p.sh. konvertimi i DHEAS në
DHEA, ndërmjetësohet nga enzima steroid sulfatazë, e cila është e pranishme në papilën
dermale (36). Ndër enzimat e përfshira në metabolizmin e hormoneve androgjenë në
lëkurë, përveç steroid sulfatazës, përfshihen edhe 3β-HSD (3β-hidroksisteroid
dehidrogjenaza); 17β-HSD (17β hidroksisteroid dehidrogjenaza), 5α-Ra (5α
Reduktaza), 3α-hidroksisteroid dehidrogjenaza dhe aromataza (3).
5α-Reduktaza është një enzimë mikrozomale e varur nga NADPH-ja, që katalizon
shndërrrimin e Testosteronit (T) në formën më potente të tij që përfaqësohet nga DHTja. Egzistojnë dy forma të enzimës 5α-Reduktazë : tipi I dhe II, prodhimi i të cilave
rregullohet nga aktivizimi në nivelin e promotorëve të ndryshëm të të njejtit gjen. Ato
shprehen në inde të ndryshëm si rrjedhojë e aktivizimit të promoterëve të tyre respektivë.
Këto enzima që karakterizohen nga pH-ashe optimale të ndryshme dhe afinitete të
ngjashme për substratet, paraqiten identike përafërsisht në 50% të sekuencës të tyre
amino acidike (37).
Tipi I i 5α-Reduktazës përfaqëson formën kryesore të kësaj enzime në lëkurë, ndërsa tipi
II është predominant në gjendrën e prostatit, lëkurën gjenitale, testet dhe folikulat e
qimeve të mjekrës. Testosteroni dhe DHT – ja stimulojnë mARN-në e 5α-reduktazës e
për rrjedhojë dhe aktivitetin e saj. DHT dhe T lidhen tek të njëjtët receptorë me afinitet të
lartë për androgjenet, por ata kanë afinitete të ndryshme, konstante asocijimi të
ndryshme, si dhe efikasitet të ndryshëm në stabilizimin e receptorëve të androgjeneve.
Receptorët androgjenikë në lëkurë janë të lokalizuar kryesisht në papilën dermale dhe
epiteliumin sebakien.
Siç e vumë në dukje edhe pak më sipër, hormonet steroidë dhe një numër i madh i
faktorëve sistemikë dhe lokalë, veprojnë në mënyrë direkte dhe indirekte në papilën
dermale për të rregulluar rritjen e qimes. Gjithashtu ato mund të veprojnë edhe në pjesë të
tjera të folikulës së qimes, duke përfshirë këtu këllëfin e brendshëm e të jashtëm të qimes
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si dhe qelizat stem folikulare të zonës “frytësi”. Këto të fundit mund të jenë po aq të
rëndësishme sa papila dermale për rregullimin e rritjes së qimes.
Androgjenet qarkulluese

AA or T

5α RA

+
Faktorët lokalë të rritjes së qimes

rrit prodhimin sebakien

+

DHT

diferencim të folikulës së
vellus në terminal

Zgjatje të fazës anagen

Figura 1.10. Rregullimi i aktivitetit të 5α RA dhe prodhimit të DHT-së në qimet e trupit.
(Marrë nga Azziz et al. Idiopathic hirsutism. Endocr Rev 2000; 21:347-62).

Figura 1.11. Lokalizimi imunohistologjik i tipit 2 të α- RA të këllëfit të jashëm të rrënjës së
folikulës së qimes (ors) dhe duktit të gjendrës sebakiane (sgd). Shprehja e kësaj enzime vrojtohet
edhe në papilën dermale (dp) të folikulës së qimes.

Në figurën 11, lokalizimi i enzimës α- RA, është bërë i mundur me anën të metodës
imunohistokimike, duke përdorur antitrupa poliklonalë të lepurit kundër peptideve
sintetikë që i korespondojnë sekuencës 220-250 aa të enzimës në fjalë. Këto të dhëna
provojnë se këllëfi i jashtëm i rrënjës së qimes, ka mundësi të luajë një rol kryesor në
metabolizmin androgjen. Këto të dhëna gjithashtu indikuan se tipi 2 i kësaj izoenzime
nuk ishte i pranishëm në porcionin distal të gjëndrës sebakiane (dpsg) (37).
1.3.5 Ndikimi i faktorëve racialë, lokal-kultrorë dhe komercialë në përcaktimin e
hirsutizmit
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Siç e kemi venë në dukje edhe më sipër, hirsutizmi është përkufizuar si prania e tepërt e
qimeve terminale tek femrat në fytyrë dhe në ato zona të trupit që janë androgjensensitive. Mënyra e përhapjes së qimeve tek femrat është e njëjtë si tek meshkujt, por
dallohet nga densiteti i qimeve terminale (38).
Prevalenca e hirsutizmit mendohet se përbën 5% -15% të femrave të analizuara në varësi
të etnicitetit e racës (20). Hirsutizmi dallohet nga hipertrikoza, e cila është përcaktuar si
një rritje e tepërt e qimeve joseksuale. Hipertrikoza dallohet nga hirsutizmi në dy
aspekte : së pari hipertrikoza karakterizohet nga një rritje difuzive e qimeve në të gjithë
trupin, jo vetëm në zonat androgjen-sensitive; së dyti tipi i qimeve që karakterizon
hipertrikozën është vellus dhe jo terminal, siç vihet re tek hirsutizmi. Hipertrikoza mund
të jetë kongjenitale, si pasojë e medikamenteve mjeksore jo hormonale si : monoksidil,
ciklosporinë ose si rezultat i çrregullimeve metabolike si : anoreksia nervore,
hipotiroidismi etj (38).
Hirsutizmi nuk është i pranishëm para shfaqjes së karakteristikave sekondare seksuale në
pubertet. Në më të shumtën e rasteve hirsutizmi konsiderohet si një problem kozmetik,
por në fakt hirsutizmi është një gjendje mjaft e hasur pathologjike, e cila shkakton stres,
ankth dhe një shmangie sociale të femrave që e vuajnë atë. Hirsutizmi duhet konsideruar
si një manifestim kutanor i çrregullimeve të brendshme, që fatmiresisht rrallë është i
shoqëruar me gjëndje mjeksore serioze si neoplazma ovariane apo adrenale. Në raste të
tilla hirsutizmi karakterizohet nga një shfaqje e shpejtë dhe një mbiprodhim i hormoneve
androgjenë. Shumica e grave hirsute paraqiten me një formë të mesme apo beninjë të
mbiprodhimit të hormoneve androgjenikë, por hirsutizmi është i shoqëruar edhe me
çrregullime të tjera që shoqërojnë hiperandrogjenizmin si p.sh.: alopecia androgjenike,
acne vulgaris, çrregullime të menstruacioneve, infertilitet, seborrhea. Në rastet kur
hirsutizmi është tepër i theksuar, janë të pranishme dhe simptomat e virilizimit, si trashje
e zërit, rritje e masës muskulare, atrofi e vaginës. Hirsutizmi vjen ose si rezultat i rritjes
së sasisë qarkulluesë të androgjeneve, ose nga rritja e sensitivitetit të folikulave ndaj
niveleve normale të androgjeneve. Ky i fundit njihet si hirsutizëm idiopatik (37). Në
përcaktimin e hirsutizmit luajnë rol mosha, si dhe faktorët racialë, lokalë, kulturorë dhe
komercialë.
a. Mosha
Studiues të ndryshëm kanë studiuar shpërndarjen dhe zgjatjen e qimeve tek femrat dhe
kanë arritur në përfundimin se tek ato pas menopauzës vihet re një rritje graduale e
qimeve faciale dhe një reduktim i qimeve të trupit. Beek (1950) studjoi epidemologjinë e
qimeve në 1000 femra normale në Hollandë. Nga analiza doli se ekzistonte një lidhje e
fortë midis moshës dhe pranisë së qimeve. Nga studimi rezultoi një rritje e numrit të
femrave (në lidhje me moshën) që kishin qime në buzën e sipërme dhe mjekër, duke
filluar nga një incidencë 0, rreth moshës 20- vjeçare, deri në një incidencë 90% në
moshën 65 vjeç e sipër (39).
b. Faktori racial.
Origjina etnike ka një efekt të madh në rritjen e qimeve terminale tek femrat normale.
Diferencat racore që vihen re në mënyrat e rritjes normale të qimeve terminale mund të
jenë të lidhura me diferencat gjenetike të aktivitetit të 5α-reduktazës në lëkurë (20).
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Studimet e kryera në femrat normale të popullatave të ndryshme, kanë treguar se në
pëgjithësi femrat kaukaziane me flokë dhe lëkurë të errët, kanë më tepër qime terminale
sesa ato me lëkurë të pigmentuar lehtë. Eskimezet, orientalet, negret dhe indianet e
Amerikës, kanë më pak qime sesa kaukazianet. Japonezet kanë më pak qime aksillare se
sa amerikanet e bardha, ndërsa aziatiket jugore kanë pak qime terminale dhe
karakteristike për to është se rrallë hiperandrogjenizmi e PCOS-ja janë të shoqëruara me
hirsutizëm. Në ekstremin tjetër banoret vëndase që popullojnë një ishull të Japonisë
veriore - Ainu mendohet se janë ndër më hirsutet. Nordiket në përgjithësi karakterizohen
nga prania e pak qimeve terminale. Analizat e bëra tek femrat angleze të Wellsit,
amerikanet, danezet, hollandezet dhe indianet, kanë treguar se ekziston një diversitet i
madh në shpërndarjen e qimeve dhe se prania e qimeve në krah dhe në këmbë përbënte
një veçori të zakonshme më tepër tek femrat e Wellsit sesa tek amerikanet, danezet e
indianet. Ndërkohë që vihej re se shpeshtia e qimeve faciale ishte e njëjtë tek femrat e
Wellsit e ato amerikane, kurse indianet karakterizoheshin nga një mungesë e qimeve
faciale dhe abdominale. Me përjashtim të rasteve me Congenital Adrenal Hyperplasia
(CAH), prevalenca e sëmundjeve që shkaktojnë hiperandrogjenizmin dhe hirsutizmin nuk
është vënë re të jetë e ndryshme midis individëve të racave të ndryshme (40).
c. Faktorët socialë, lokal- kulturorë e komercialë
Në përcaktimin e hirsutizmit tek një individ i caktuar ushtrojnë ndikimin e tyre dhe
faktorët socialë, lokalë dhe kulturorë. Ajo çka përcaktohet si hirsutizëm në një popullatë
të caktuar mund të jetë diçka e pranueshme në një popullatë tjetër, p.sh. gratë mesdhetare
karakterizohen nga prania e qimeve të tepërta faciale dhe e konsiderojnë praninë e
qimeve terminale si diçka të trashëgueshme. Nga ana tjetër mjaft gra të cilat emigrojnë në
një shoqëri të re e moderne papritur vënë re se prania e qimeve tek to, e konsideruar nga
ana e tyre normale, tashmë është diçka e papranueshme dhe kështu papritur e
konsiderojnë veten si të lëna mënjanë nga shoqëria (41,42).
Ndikimi i faktorëve socialë në çfaqjen e hirsutizmit, vihet re në faktin se shumë gra
hirsute paraqiten tek mjeku e kërkojnë ndihmë për praninë e tepërt të qimeve terminale
pasi kanë frikë se a) fëmijët e tyre mund të ndikohen nga një çrregullim i tillë se b)
hirsutizmi mund të ndikojë në martesën e tyre ; c) mos ndikon në ndrrimin e seksit; d)
janë të shqetesuara pasi prania e qimeve terminale tek ato ka filluar të komentohet nga
fëmijët e të afërmit e tyre.
Ndërkohë që mjaft kompani me qëllim që të rrisin shitjen e produkteve të tyre kozmetike
bëjnë reklama ku prania e qimeve konsiderohet diçka jo normale, gjë që ka ushtruar
ndikimin e vet edhe në përcaktimin e hirsutizmit (43,44).
1.3.6 Pathogjeneza e hirsutizmit dhe lidhja e tij me PCOS-në dhe obezitetin
Një nga faktorët në pathogjenezën e hirsutizmit është rritja e sensitivitetit të folikulës së
qimes ndaj sasive normale qarkulluese të androgjeneve. Të njëjtën rëndësi në
pathogjenezën e hirsutizmit ka edhe rritja e sasive qarkulluese të androgjeneve ekzogjenë
apo endogjenë (ndryshim i cili konsiston në mënyrën e sekretimit të hormonit androgjen).
Megjithatë, përsa i përket përgjigjes së folikulave të varura nga androgjenet ndaj sasive të
tepërta të tyre, ndërmjet femrave ekzistojnë diferenca, dhe për pasojë shkalla e hirsutizmit
nuk korrelon mirë me nivelin androgjenik. Kështu p.sh. disa gra megjithëse
karakterizohen nga sasira të mëdha të hormoneve androgjenikë, nuk paraqesin
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manifestime në lëkurë. Këto të fundit mund të paraqiten me seborrhea, puçra ose alopeki
androgjenike, por jo me hirsutizëm. Ndërkohë që në gra të tjera, hirsutizmi mund të
zhvillohet edhe në nivele normale të androgjenit e në këtë rast ai njihet me emrin
hirsutizmi idiopatik (37). Tek gratë, ndër hormonet androgjenë, predominon
androsteneidioni, i cili më pas konvertohet në mënyrë periferike në testosteron. Gratë
hirsute prodhojnë kryesisht testosteron (38).
Rritja e sasisë së testosteronit (me burim ovarian apo adrenal) sjell si pasojë induktimin e
aktivitetit të 5α-reduktazës në folikulën e qimes. Kjo rezulton në një rritje të prodhimit
lokal të dihidrotestosteronit, që përfaqëson një nga androgjenet më potentë, që nxit
rritjen dhe stimulimin e folikulës së qimes dhe që bëhet shkas për shfaqjen e hirsutizmit
(37). Aktiviteti i enzimës 5α-reduktazë në lëkurë konsiderohet si faktor kyç në prodhimin
lokal të dihidrotestosteronit. Prezenca e shkallëve të ndryshme të çfaqjes së hirsutimit tek
gratë mund të shpjegohet edhe me ndryshimet në aktivitetin e kësaj enzime .
Rritja e aktivitetit periferik të 5α-reduktazës, që ndodh si rezultat i hiperandrogjenizmit
tek gratë me Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS), luan rol në zhvillimin e hirsutizmit
tek to (45). Polimorfizmi i receptorëve të hormoneve androgjenë, ka mundësi gjithashtu
të influencojë deri në një farë shkalle në zhvillimin e hirsutizmit. Variacioni gjenetik më i
shpeshtë që mendohet se mund të ndikojë në funksionin e receptorëve androgjenikë,
është numri i përsëritjeve tandem të tripletit CAG që ndodhet në ekzonin 1 të gjenit të
receptorit androgjenik. Ka mundësi që këto variacione gjenetike të modifikojnë shprehjen
e hirsutizmit (39).
Hirsutizmi dhe hiperandrogjenizmi shpesh janë të shoqëruar me obezitet, rezistencë ndaj
insulinës dhe hiperinsulinemi, të cilat nga ana e tyre bëhen shkak për një prodhim të lartë
të hormoneve androgjenë nga ovaret në këtë rast të quajtura hiperandrogjenikë. Obeziteti,
hiperinsulinemia dhe hiperprolaktinemia shkaktojnë një reduktim SHBG-së, gjë që
shoqërohet me rritje të sasisë së testosteronit të lirë e biologjikisht aktiv (3). Niveli i
SHBG-së është i ulët edhe tek femrat me hipotiroidizëm, por rrallë ky nivel i ulët mund
të jetë si rezultat i ndonjë anomalie kongjenitale.Trashëgimia përbën një nga faktorët që
luan rol në përcaktimin dhe zhvillimin e hirsutizmit. Hirsutizmi familiar është diçka
tipike dhe natyrale në gratë mesdhetare (20).
Nga ana tjetër mjaft çrregullime endokrine, si PCOS, 21-OH-defiçient NCAH etj, është e
njohur që kanë një prirje familiare të fuqishme (20). Roli i faktorit trashëgues në
përcaktimin e hirsutizmit vihet re tek grate aziatike, ku shkalla e hirsutizmit është mjaft
më e ulët se sa tek ato europiane apo amerikane. Kështu gratë aziatike me PCOS
paraqesin një shkallë më të ulët të hirsutizmit në krahasim me ato amerikane e italiane,
megjithëse nivelet qarkulluese të androgjeneve në të tre grupet janë të ngjashme.
1.3.7 Etiologjia e Hirsutizmit
Hirsutizmi shpesh është rezultat i anomalive të nënkuptuara folikulare ose çrregullimeve
endokrine qendrore (44) dhe mund të klasifikohet në bazë të faktorëve që e shkaktojnë
atë :
1. Hirsutizmi hiperandrogjenik, i shkaktuar nga sasira të tepërta të hormoneve
androgjenë (PCOS, 21-OH-defiçient NCAH, sindroma HAIRAN, tumoret
ovariane apo adrenale)
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2. Hirsutizmi i induktuar nga faktoret jo-androgjenikë, i cili nuk është i lidhur me
veprimin e tepërt të hormoneve androgjenë, por në përgjithësi shkaktohet nga
medikamentet
3. Hirsutizmi idiopatik.
Tabela 1 Prevalenca e diagnozave në gratë hirsute
Etiologjia

Prevalenca (%)

PCOS
21-OH-defiçient
NCAH
Sindroma HAIRAN
Tumoret androgjen - sekretuese Tumoret
ovarian/adrenalë
Hirsutizmi idiopatik
Hirsutizëm
i
induktuar
nga
medikamentet









75-80
2-8
3-4
0.3-0.1
0.5-1.0
5-15
1-3

(Marrë nga Azziz R; 2004; Women's Health: Advances in the evaluation and treatment of unwanted hair
growth)
Hirsutizmi hiperandrogjenik dhe PCOS
Hirsutizmi hiperandrogjenik, shkaktohet nga sasitë e tepërta të androgjeneve. Si burim
kryesor i hormoneve androgjenë endogjenë të tepërt, janë ovaret dhe gjëndrat adrenale.
Kështu sasitë e tepërta të DHEAS janë me origjinë adrenale, ndërsa për nivelet e larta të
testosteronit mund të jenë përgjegjëse gjëndra të tilla si ato ovariane dhe adrenale. Kur
hirsutizmi shoqërohet me obezitet dhe parregullsi të menstruacioneve, burim i
androgjenëve të tepërt është vezorja policistike (PCOS). Në rastin e hirsutizmit që
shoqërohet me peshë dhe cikël menstrual brenda normës, burimi i androgjenëve të tepërt
janë gjëndrat adrenale dhe në më pak se 5% të rasteve gjendra hipofizare (45).
Hirsutizmi është vetëm një nga shenjat e hiperandrogjenizmit, shenja të tjera që shfaqen
tek gratë me hiperandrogjenizëm janë mungesa e ovulacionit (anovulacion), infertiliteti,
parregullsia e ciklit menstrual, si dhe rreziku për tumore apo hiperplazi endometriale.
Kështu sindroma e vezoreve policistike (PCOS) është anomalia më e shpeshtë që
shkakton hirsutizmin dhe që prek 75-80% të rasteve të analizuara (46).
PCOS përfaqëson një sindromë heterogjene që paraqitet me një spektër të gjërë
manifestimesh klinike e çrregullimesh metabolike ose endokrine dhe që karakterizohet
nga një prevalencë 4-6%. Variacionet e kësaj prevalence reflektojnë efektin e origjnës
etnike, racës apo dhe faktorëve të tjerë mjedisorë në fenotip. Të dhënat kanë treguar që
kjo sindromë është e trashëgueshme (45). Kështu 35% e nënave dhe 40% e motrave të
femrave me PCOS, janë të prekura nga kjo sindromë (45).
PCOS-ja karakterizohet nga formimi i cisteve folikulare, që dallohen me anën e
ultrasondës. Patogjeneza e kësaj sindrome nuk është e njohur mirë, por në këtë rast është
karakteristik një hipersekretim i hormonit luteinizues (LH),, i cili nga ana e tij stimulon
qelizat e thekës dhe ato stromale (në vezore) për të prodhuar hormone androgjene (47).
Gjithashtu ka të dhëna që edhe insulina luan një rol rëndësishëm në shkaktimin e kësaj
sindrome. Insulina, ashtu sikurse LH-ja, rrit prodhimin e hormoneve androgjenë,
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ndërkohë që inhibon sintezën hepatike të SHBG-së. Duke u nisur nga fakti së SHBG-ja,
është proteina kryesore qarkulluese që lidh testosteronin, ulja e nivelit të saj bëhet shkak
për rritjen e sasisë së testosteronit të lirë. Një veçori e fenotipit të PCOS-së, është prania e
obezitetit, gjë që sjell si pasojë përkeqësimin e tipareve klinike, endokrine dhe metabolike
të këtij sindromi. Pothuajse 50% e grave me PCOS, paraqiten obeze dhe
hiperinsulinemike (48,49). Megjithatë, lidhur me etnicitetitn apo vendodhjen gjeografike,
vrojtohen variacione në prevalencën e obezitetit. Ky i fundit ndikon negativisht në
sintezën e SHBG-së duke e supresuar atë, gjë që sjell si rezultat dhe rritjen e sasisë së
testosteronit të lire. Ndërkohë obeziteti bëhet shkak edhe për rritjen e rezistencës ndaj
insulinës, si dhe për çfaqjen e hiperinsulinemisë. Por që të dyja këto veçori mund të
kontribuojnë në çfaqjen e hiperandrogjenizmit, mungesës së ovulacionit, dislipidemisë
dhe glukoz intolerancës në PCOS.
Mjaft gra me PCOS kanë nivele të larta të prolaktinës. Meqënëse gratë me PCOS
karakterizohen nga hiperinsulinemija, përqëndrimi i testosteronit të lirë është i ngritur
edhe kur përqëndrimi total i testosteronit është në kufirin e sipërm të vlerave normale apo
është i rritur në mënyrë modeste. Raporti i LH/FSH është i rritur tek gratë me këtë
syndromë në 2.5 apo më shumë herë, ndërkohë që ky raport tek gratë me funksion
ovulator normal është 1.0. (47). Femrat që karakterizohen nga sindromi PCOS, janë të
predispozuara për të zhvilluar tipin 2 të diabetit sheqeror, sëmundje kardiovaskulare apo
dhe karcinoma endometriale. Simptomat dhe shenjat tipike të PCOS-së janë paraqitur në
tabelën 2. Diagnostifikimi i PCOS-së bëhet në së dy nga tre kriteret e mëposhtme janë të
pranishme, ku mundësia e etiologjive të tjera (si hiperprolaktinemia, çrregullime
tiroidike, tumore etj) janë përjashtuar (49).
Tabela 2 Kriteret Diagnostifikuese të PCOS-së

 Oligo-ovulacioni ose an-ovulacioni
 Shenja klinike apo biokimike të hiperandrogjenizmit
 Ovare policistike (janë konsideruar ato ovare me prani të 12 apo më shumë folikulave me
diametër 2-9 mm në çdo ovare dhe /ose një rritje të volumit ovarian (10ml).

Oligomenorrhea është përcaktuar si një sindromë që karakterizohet nga më pak se 9
menstruacione në vit (50,51). Ciklet anovulatore mund të çojnë në gjakderdhje jofunksionale uterine, duke u bërë shkak për uljen e fertilitetit. Manifestime të
hiperandrogjenizmit tek gratë me PCOS përfshijnë: hirsutizmin, puçra, alopeki
androgjenike, ndërsa prania e acanthosis nigricans është një tregues i hiperinsulinemisë.
Tabela 3 Simptomat Tipike dhe Shenjat e PCOS-së
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Oligomenorrhea, Amenorrhea ose gjakëderdhje jo-funksionale uterine
Hirsutizmi
Obeziteti
Infertiliteti
Cikli menstrual jo i rregullt
Puçra
Alopecia androgjenike
Acanthosis nigricans

(Marrë nga: Dawber R; Guidance for The Management of Hirsutism; Current Medical Research and
Opinion® VOL 2005; 21:1227–34)

HAIRAN- përfaqëson një sindromë që karakterizohet nga hiperandrogjenizmi (HA),
insulin rezistenca (IR), acanthosis nigricans (AN) dhe që prek 3-4% të grave me
hiperandrogjenizëm (tab1). Veçoritë fizike më të dallueshme të kësaj sindrome
shkaktohen nga hiperandrogjenizmi dhe acanthosis nigricans. Si veçori të
hiperandrogjenizmit tek gratë me HAIRAN janë: hirsutizmi, alopekia androgjenike dhe
puçrat (akne). Ndërsa AN-ja paraqitet me praninë e njollave të hiperpigmentuara me
ngjyrë lejla në të zezë në zonën e qafës, sqetullave dhe në rajonet nën gjoks (52).
Individët e diagnostifikuar me HAIRAN, karakterizohen nga nivele të larta qarkulluese të
insulinës (më të mëdha sesa 80 U/mL dhe/ose më të mëdha sesa 500 U/Ml, pas një sfide
glukoze orale), si rrjedhojë e një rezistence të trashëguar ndaj insulinës. Insulina është një
hormon që nxit mitogjenezën dhe kuptohet që prezenca e sasive të larta të saj bëhet shkak
për hiperplazi të shtresave të epidermës dhe shfaqjen e Acanthosis nigricans. Insulina
vepron direkt në qelizat e thekës së ovareve, duke i stimuluar ato. Për pasojë pacientët me
HAIRAN kanë ovare të zmadhuara dhe hiperthekotike.
Femrat me HAIRAN karakterizohen gjithashtu nga një mbiprodhim i androgjeneve
ovarianë. Nivelet e testosteronit tek këto gra mund të jenë të ngritura në mënyrë
sinjifikative, ndërkohë që përqendrimet e DHEAS dhe 17α-hidroksiprogesteronit janë
normale. Nivelet e gonadotropinave janë gjithashtu normale në femrat me HAIRAN, por
në këtë rast ato mund të paraqiten me virilizëm. Këto femra janë të predisponuara të
zhvillojnë tipin 2 të diabetit sheqeror, dislipidemi dhe hipertension.
C 21 OH-deficient-NCAH (21-Hidroksilazë-defiçient Nonclassic Congenital Adrenal
Hiperplasia) Përafërsisht 1-8% e grave me hiperandrogjenizëm paraqiten me hiperplazi
adrenale kongjenitale. Kjo prevalencë ndryshon në varësi të vendodhjes gjeografike dhe
etnicitetit. 21-OH-NCAH është forma më e rëndë e spektrit të trashëguar të çrregullimeve
të steroidogjenezës adrenale. Sindromi çfaqet në gjendjen homozigotë reçesive, dhe
karakteristike për të është se enzima P450- 21 paraqitet defiçiente. Si rezultat
akumulohen prekursorë të kësaj enzime, kryesisht të 17--hydroksiprogesteronit (17-HP)
dhe androstenedioneve.
Pacientet me 21-OH-NCAH, zakonisht nuk manifestojnë simptomat e pamjaftueshmërisë
adrenale dhe është vështirë të dallohen klinikisht nga gratë me hiperandrogjenizëm, por
ato paraqesin gjatë adoleshencës ose në periudhën e pjekurisë së hershme, hirsutizm ose
manifestime të tjera të hiperandrogjenizmit. Nivelet e DHEAS-së nuk janë më të larta se
të grave me hiperandrogjenizëm, por niveli i 17-hidroksiprogesteronit është i rritur, ndaj
mund të përdoret si parametër për vleresimin e 21-OH-deficient-NCAH (53,54).
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Tumoret ovariane/adrenale - Tumoret ovariane apo adrenale janë ndër shkaqet e rralla të
hirsutizmit që prekin përafërsisht 0.3% të grave me hiperandrogjenizëm (55).
Në pjesën më të madhe të rasteve këto tumore janë me origjinë ovariane dhe rrallë mund
të origjinohen në korteksin adrenal (23). Në rastin e tumoreve ovariane vrojtohet një
sekretim në nivele të larta i testosteronit dhe kjo si rezultat i stimulimit të qelizave
stromale të vezores nga këto tumore. Niveli i testosteronit është 2,5 herë më i lartë sesa
kufiri i sipërm i vlerave normale. Në diagnostifikimin e tyre paraqitja klinike ka më
shumë rëndësi sesa markeret biokimikë. Tumore të tilla duhet të dyshohen në rastet kur
hirsutizmi shfaqet në mënyrë të menjëhershme dhe karakterizohet nga veçoritë e
mëposhtëme:
 Shfaqje e shpejtë e hirsutizmit (me një kohëzgjatje më pak sesa 1vit)
 Hirsutizmi shfaqet pas moshës 30 vjeç
 Prani e simptomave të virilizimit si: clitoromegaly, rritje e masës
muskulare, trashje e zërit
Hirsutizmi idiopathik është një nga shkaqet jo të zakonshme të hirsutizmit dhe prek 515% të femrave të identifikuara me hirsutizëm. Mendohet se kjo prevalencë e hirsutizmit
idiopatik mund të ndryshojë si rezultat i diferencave në komponentët gjenetikë të grupeve
etnike apo raciale (50). Kohët e fundit diagnostifikimi i hirsutizmit idiopatik bazohet në
mënyre strikte në tre kriteret e mëposhtme:
 Prania e hirsutizmit;
 Funksion ovulator normal
 Profil normal androgjenik
Një cikël menstrual i rregullt nuk përjashton mundësinë e një mos funksionimi ovulator
apo të hiperandrogjenemisë, ndaj nuk mund të përdoret si kriter në përcaktimin e
hirsutizmit idiopatik (37).
Funksioni ovulator normal përcaktohet nëpërmjet një grafiku të matjes së temperaturës
bazale trupore ose duke matur nivelin e progesteronit në fazën luteale (dita 20-24 e ciklit
menstrual). Cikli menstrual është konsideruar jo normal kur është më i shkurtër se 21 ditë
dhe më i gjatë se 35 ditë (51). Në përcaktimin e hirsutizmit idiopatik duhet përjashtuar:
hiperandrogjenemia (duke matur DHEAS dhe nivelet e testosteronit të lirë dhe total), 17OH defiçent-NCAH-ja (nëpërmjet matjes së nivelit bazal në fazën folikulare të 17hidroksi-progesteronit) si dhe mosfunksionimi tiroid nëpërmjet matjes së TSH-së.
Gjithashtu në vlerësimin e hirsutizmit idiopatik duhet të përjashtohet mundësia e marrjes
së medikamenteve që përmbajnë androgjene. Pathogjeneza e kësaj anomalie nuk është
shumë e qartë, por mendohet se karakterizohet nga një rritje e aktivitetit të 5α-reduktazës
në lëkurë, si dhe polimorfizmi i receptorëve të hormoneve androgjenë, faktorë këta që
duhet të luajnë rol në zhvillimin e hirsutizmit idiopatik.
Hirsutizmi i induktuar nga medikamentet
Hirsutizmi mund të induktohet dhe nga medikamente të tilla si danazol (Danocrine),
steroidet anabolikë, progesteron, glukokortikoidet, fenotiazina, si dhe kontraceptivet
oralë me efekt androgjenik (56). Në këto raste niveli hormonal është normal, hirsutizmi
është i kufizuar në fytyrë dhe zakonisht individi nuk ka probleme të tjera androgjenike
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(57). Medikamentet që kanë efekt androgjenik shkaktojnë nje hirsutizëm të lehtë.
Gjithashtu medikamentet që shkaktojnë prolaktineminë, mund të shkaktojnë edhe
hirsutizëm. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur medikamentet që shkaktojnë
hirsutizmin, si dhe ato që shkaktojnë hipertrikozën.
Shkaqe më të rralla të hirsutizmit janë: Sindroma Cushing, hiperprolaktinemia,
akromegalia dhe mosfunksionimi i gjëndrës tiroide. Këto anomali konsiderohen si
shkaktare të sasive të tepërta të androgjenit, por këto kondita shfaqen më tepër si rezultat
i simptomave të tjera se sa i hirsutizmit. Sindroma Cushing shkaktohet si rezultat i një
mbiprodhimi të glukokortikoideve. Shprehjet kutanoze si rezultat i prodhimit të tepërt të
androgjeneve, përfshijnë: hirsutizëm, puçra, alopeki, hollim të lëkurës dhe prani të
njollave vjollcë në të (58,59).
Tabela.4 Medikamentet që mund të shkaktojnë Hirsutizmin dhe/ose Hipertrikozën
Hirsutizmi





Hipertrikoza








Steroidët anabolikë
Danazol (Danocrine)
Estrogjen
Testosteron

Ciklosporine (Sandimmune)
Diazoxide (Hyperstat)
Hydrocortisone
Minoxidil (Rogaine)
Penicillamine (Cuprimine)
Phenytoin (Dilantin)
Psoralens
(Oxsoralen) Reserpine
(Serpasil) Metoclopramide (Reglan)
 Methyldopa (Aldomet)
 Phenothiazines

(Marrë nga Helfer.E.L.Practical approach to treating hirsutism Women Health Primary Care. 2004; 7 (9): 443-450,
465)

1.4 Diagnostikimi i Hirsutizmit
1.4.1 Vlerësimi klinik i hirsutizmit
Vlerësimi klinik i hirsutizmit është subjektiv dhe bazohet në metoda të cilat vlerësojnë në
mënyrë vizuale tipin, shpërndarjen dhe rritjen e qimeve. Studiues të ndryshëm kanë
krijuar disa metoda për vlerësimin e hirustizmit, të cilat konsistojnë në vlerësimin e rritjes
së qimeve në zona të ndryshme të trupit dhe më pas mbledhjen e rezultateve (Tab.5).
Metoda më e përdorur është ajo e Ferriman & Gallwey 1961 (60). Këta të fundit
analizuan shpërndarjen e qimeve në 257 gra të moshës 15-44 vjeç, të cilat u paraqiten në
një spital të përgjithshëm për arsye jo të natyrës endokrine. Ata morën në studim 11 zona
të ndryshme të trupit, që përfshinin: buzën e sipërme, mjekrën, kraharorin, pjesën e
sipërme dhe të poshtme të shpinës, pjesën e sipërme e të poshtme të abdomenit, krahët,
parakrahët, kofshët, dhe pjesën e poshtme të këmbës. Në këtë studim ata vunë re se rritja
e qimeve në pjesën e poshtme të këmbëve dhe të parakrahëve ishte indiferente ndaj
androgjenëve. Në çdo zonë ata shënuan me 0-mungesën e qimeve terminale dhe me 4dëndësinë maksimale të tyre në zonën përkatëse, me një rezultat maksimal 36 të 9 zonave
hormonale (duke përjashtuar pjesën e poshtme të këmbëve dhe të parakrahëve). Për të
shprehur praninë e hirsutizmit tek një individ u zgjodh një rezultat më i madh ose i
barabartë me 8 (60).
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Studiuesit
Pedersen (1943)
Beek (1950)
Garn (1951)

Shah (1957)

Tabela 5. Disa metoda për vlerësimin e hirsutizmit
Nr i siteve
të
Tipari i veçantë i vlerësuar
vlerësuara
12
Vlerësimi vetëm i pranisë së qimeve në çdo sit, por jo
vlerësim sasior
19
Vlerësimi vetëm i pranisë së qimeve në çdo sit, por jo
vlerësim sasior
11
Vlerësimi i modelit të rritjes së qimeve si dhe vlerësimi i
formës së boshtit të qimes, jo vlerësim sasior
Vlerësim sasior i qimeve terminale > 0.5 cm. Sasia (Q)
9
vlerësuar (1-3); D (densiteti) (0-3); P (propocioni) i zonës
së mbuluar me qime (0-1), rezultati total=QxDxP
Rezultat sasior i bazuar në shpërndarjen e qimeve në çdo sit

Ferriman
&
Gallwey (1961)

11

Lorenzo (1970)

7

Hatch et. al.
(1981)
Lunde (1984)

9

Rezultat sasior i bazuar në densitetin dhe shtrirjen e
përfshirjes
Rezultat sasior i bazuar në shpërndajren e qimeve në çdo sit
Vlerësim sasior i densitetit dhe gjatësisë së qimeve
terminale > 0.5cm
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(Adaptimi metodës së Ferriman & Gallwey ( Marrë nga Barth JH1997; “How hairy are hirsute women”).

Lorenzo përdori një modifikim të skemës së Ferriman & Gallwey, duke përfshirë vetëm
5-7 zona të trupit (mjekrën, buzën e sipërme, kraharorin, abdomenin dhe kofshët) dhe
duke shënuar me 0-4 praninë e qimeve terminale në çdo zonë. Duke përdorur këtë
metodë në 300 paciente femra të përgjedhura në mënyrë rastësore, ai vuri re tek çdo grua
një shkallë të hirsutizmit jo më të madhe se 5 (41). Lunde & Grottum (1984), për
vlerësimin e hirsutizmit, përdorën një sistem më të sofistikuar se Ferriman & Gallwey.
Ata morën në studim gra që u paraqitën në një klinikë për hirsutizmin dhe krahasuan
rezultatet me një grup kontrolli prej 100 grash të tjera.
Hatch et. al., përdorën një metodë që ishte modifikim i asaj të Ferriman-Gallwey, e cila
përfshinte vetëm 9 zona të trupit të vlerësuara nga Ferriman & Gallwey (1961), duke
vlerësuar me 0-4 qimet terminale në çdo zonë të trupit ( Fig 12). Kjo është edhe metoda
që ne kemi përdorur në studimin tonë (41).
1.4.2 Historia klinike dhe ekzaminimi fizik i hirsutizmit.
Hirsutizmi mund të jetë një shprehje lëkurore e çrregullimeve të brendshme serioze.
Qëllimi kryesor në vlerësimin e hisutizmit tek një individ është pikërisht identifikimi i
këtyre anomalive.
PCOS dhe hirsutizmi idiopatik shfaqen midis moshës 15-25vjeç dhe zhvillohen
gradualisht (50). Një shfaqje e menjëhershme e hirsutizmit, ose prania e shenjave të
virilizimit (si trashje e zërit, rritje e masës muskulare dhe clitoromegali), duhet të rrisë
dyshimin për praninë e një tumori androgjen sekretues ovarian apo adrenal. Në këtë rast,
historia klinike duhet të përfshijë: moshën e shfaqjes së hirsutizmit, progresionin e
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hirsutizmit, shtatëzanitë, infertilitetin, si dhe menopauzën e shenjat e saj. Duke qenë se
sindromi PCOS është shkaku më i hasur i hirsutizmit, duhet të përfshihen në historinë
klinike edhe cikli menstrual (normal apo jo normal), obeziteti, rezistenca ndaj insulinës
apo historia familjare e tipit 2 të diabeti sheqeror. Në rastin e menstruacioneve jo
normale, madje edhe një shkallë normale e rritjes së qimeve terminale është e shoqëruar
me tepricë të hormoneve androgjenë.
Adrenarke dhe puberteti kanë rëndësi në historinë klinike, pasi zhvillimi i qimeve në
zonën gjenitale ndodh nën ndikimin e androgjenve adrenalë dhe një zhvillim i hershëm
tregon se femra karakterizohet nga sindrom i tipit CAH. Në kontrast me të,
hiperandrogjenizmi ovarian është i shoqëruar me vonesë të pubertetit dhe menstruacione
jo të rregullta.
Tabela 6
Historia Klinike dhe Ekzaminimi Fizik në Vlerësimin e Hirsutizmit
Historia Klinike
 Mosha, origjina
 Historia familjare lidhur me praninë e qimeve, menstruacionet (të rregullta apo jo), diabeti,
hipertensioni, sëmundje kardiovaskulare në të afërmit e shkallës së parë
 Kohëzgjatja e simptomave të rritjes së qimeve
 Menstruacionet (puberteti, rregullsia)
 Adrenarke
 Medikamentet mjeksore dhe metodat e parandalimit të shtatëzanisë
 Prani e puçrave apo alopeki androgjenike si shenja të hiperandrogjenizmit
 Prani e njollave ngjyrë manushaqe
 Simptomat e virilizimit
 Metodat e largimit të qimeve
 Shtim në peshë
Ekzaminimi Fizik
 Gjatësia, pesha,
 Tensioni i gjakut
 Sasia e qimeve terminale dhe shpërndarja
 Galactorrhea
 Veçori fizike të Cushing’s sindrom
 Shenja të virilizimit
 Alopeki Androgjenike
 Puçra
 Çrregullim i tiroideve
 Hiperprolaktinemia

Në vlerësimin historik të individit, ka rëndësi edhe historia familjare lidhur me praninë e
hiperandrogjenizmit, çrregullimeve tiroide, diabetit, hiperlipidemisë, sëmundjeve
kardiovaskulare dhe hipertensionit. Kjo sepse tashmë është e ditur se 50% e grave me
hirsutizëm kanë një histori familjare pozitive (54). Gjithashtu, si në rastin e hirsutizmit
idiopatik, një histori familjare positive vihet re lidhur edhe me CAH dhe PCOS-në.
Në historinë klinike të individit duhet të përfshihen edhe pyetje lidhur me medikamentet
e marra apo kontraceptivët oralë, pasi shumë medikamente të tilla që kanë veprim
androgjenik nuk mund të dallohen nga testet lidhur me nivelin e testosteronit (55).
Metodat e përdorura për largimin e qimeve terminale të tepërta mund të japin një
vlerësim gjysëm-cilësor të shkallës dhe shpejtësisë së rritjes së qimeve (tab.6).
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Ekzaminimi fizik si rregull duhet të dallojë hipertrikozën nga hirsutizmi, si dhe të
përcaktojë tipin, shpërndarjen dhe sasinë e qimeve tek femra. Metoda që përdoret për
ekzaminimin fizik të hirsutizmit është ajo e Ferriman & Gallwey dhe prania e hirsutizmit
shënohet sipas shkallës (nga vlera1 në minimal deri në atë 4, karakteristikë për virilizmin
e vërtetë). Edhe matja e tensionit ka rëndësi, pasi ka të dhëna që gratë hirsute kanë një
tension më të lartë sesa gratë e grupit kontroll me të njëjtën moshë.
Gjatë ekzaminimit fizik duhet kërkuar për tipare të tilla klinike si obeziteti ( sepse ka të
dhëna që 50% e grave hirsute janë klinikisht obeze (43). insulin rezistenca, e cila është e
lidhur me acanthosis nigricans që haset në 5-15% të femrave hirsute (dhe karakterizohet
nga prania e ndryshimive në lëkurë me ngjyrë vjollcë të errët) (52).
Veçori të tjera klinike me rëndësi janë : alopekia androgjenike (që tek gratë prezantohet
si hollim i flokëve në pjesën sagitale dhe frontale); puçrat që janë një nga shenjat e
hiperandrogjenizmit; virilizmi (trashja e zërit, rritje e masës muskulare, atrofi e gjoksit,
clitoromegaly). Hiperprolaktinemia mund të shkaktojë sekrecione të gjoksitgalactorrhea, ndaj duhet ekzaminuar edhe gjoksi i pacienteve hirsute. Gjatë ekzaminimit
fizik shikohet për shenja të Cushing’s syndrome që shoqërohet me puçra, viza ngjyrë
vjollcë, obezitet centripetal, apo dhe një disfunksion tiroid.
1.4.3 Diagnostifikimi laboratorik
Diagnostifikimi laboratorik i hirsutizmit bazohet në rezultatet e marra nga historia klinike
dhe ekzaminimi fizik. Këto rezultate mund të përjashtojnë mundësinë e çrregullimeve të
brendshme si dhe nënshtrimin ndaj testeve laboratorike për pjesën më të madhe të rasteve
të femrave me hirsutizëm. Kur marrja e medikamenteve me efekt androgjenik është e
përjashtuar, atëherë vlerësimi i femrave me hirsutizëm bëhet për të identifikuar
çrregullimet e brendshme endokrine. Në rastin e një hirsutizmi me shkallë të butë të
çfaqjes, mundësia e pranisë së NCAH-së përjashtohet nëpërmjet matjes së nivelit të 17Hidroksiprogesteronit në fazën folikulare të ciklit menstrual (dita 8-10). Në qoftë se
niveli i 17-hidroksiprogesteronit është më i madh se 2 ng/mL, atëhere një test i stimulimit
të hormonit adrenokortikotropik (ACTH) mund të përjashtojë mundësinë e pranisë së
kësaj anomalie. Në rast se niveli 17-hidroksiprogesteronit është më i lartë se 10-12
ng/mL, atëhere mund të konfirmohet diagnoza për sindromën 21-OH-deficient NCAH
(55, 57).
Tek gratë hirsute të cilat paraqiten me cikël menstrual të rregullt, nuk përjashtohet
mundësia e një mos-funksionimi ovulator, ndaj funksioni ovulator vlerësohet nëpërmjet
një grafiku të temperaturës bazale të trupit ose nëpërmjet matjes së nivelit të
progesteronit gjatë fazës luteale të ciklit (dita 20-24). Kështu një nivel me i lartë sesa 4
ng/mL tregon për një ovulacion normal (51).
Matja e testosteronit të lirë dhe total bëhet për të vlerësuar hiperandrogjenizmin. Në fakt
niveli i testosteronit të lirë shërben si treguesi kryesor i hiperandrogjenizmit për arsye se
në këtë rast vrojtohet një ulje e nivelit të SHBG-së. Kjo shërben si një indikacion për
nivelin e lartë të testosteronit të lirë, edhe në rastet kur sasia e tij totale është brenda
kufijve normalë. Kur niveli i testosteronit total është normal (apo i rritur në kufirin e
sipërm të vlerave normale), si dhe në rastin e një funksioni ovulator normal, diagnoza
përcakton praninë e hirsutizmit idiopatik (55)
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Tabela 7. Testimi laboratorik për hiperandogjenizmin në gratë hirsute
Vlerësimi i thjeshtë
Niveli i testosteronit (total dhe i lirë)
Niveli i Dehydroepiandrosterone sulfatit (DHEAS)
Niveli i Androstenedionit
Vlerësimi ekstensiv
Niveli i hormonit Follikulo-stimulues (FSH)
Niveli i hormonit Luteinizues (LH)
Niveli i sex hormone-binding globulin (SHBG)
Raporti Testosteron-sex hormone-binding globulin (free testosterone)
Niveli i Dihydrotestosterone (DHT)
Niveli i Estradiolit
Niveli i Prolactinës
Niveli i Kortikotropinës
Niveli i Kortisolit
Niveli i 3-alpha-androstanediol glukuronidës
Testimi i supresimit të Dexamethasonit
Ultrasonda transvaginale

Në rastin e një mos-funskionimi ovulator, si dhe një pranie të hiperandrogjenizmit, mund
të dyshohet për PCOS apo HAIRAN, ndaj është e nevojshme kryerja e testeve për nivelin
e insulinës apo të glukozës. Kjo për të përjashtuar praninë e hiperinsulinemisë, glukozë
intolerancën apo tipin 2 të diabetit sheqeror, të cilat përfaqësojnë veçori tipike të
sindromit HAIRAN. Ndërkohë që tek gratë hirsute me amenorrhea është e nevojshme të
matet niveli i prolaktinës në serum (për arsye se hiperprolaktinemia është përgjegjëse për
oligo-ovulacionin), si dhe niveli i hormonit tireotropinë, për të përjashtuar praninë e një
mos –funskionimi të gjendrave tiroide.
Në rast se nga ekzminimi fizik dyshohet për sindromën Cushing, rekomandohet të bëhet
një test i urinës gjatë 24 orëve (pa administrim kortisoli). Tumoret ovariane dhe adrenale
në pjesën më të madhe të rasteve zbulohen nga histori klinike dhe një ekzaminim fizik,
ose nëpërmjet eksplorimit radiologjik apo kirurgjikal (60).

1.5 Patogjeneza e dhe diagnoza e PCOS-së
1.5.1 Patogjeneza e PCOS-së
Ka disa faktorë që formojnë spektrin e anomalive që karakterizojnë PCOS-në. Nëse LHja rregullon sintezën e hormoneve androgjenë nga qelizat thekale, FSH-ja është
përgjegjëse për rregullimin e aktivitetit aromatazik nga ana e qelizave granuloze, duke
përcaktuar kështu nivelin e prodhimit të estrogjeneve nga prekursorët androgjenikë. Kur
rritet niveli i LH-së, në raport me FSH-në, vezoret në mënyrë preferenciale prodhojnë më
tepër androgjene. Rritja e nivelit të GnRH-së nga hipotalamusi, favorizon transkriptimin
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e nënnjësisë të LH-së, kundrejt transkriptimit të nënnjësisë të FSH-së; në të kundërt
ulja e prodhimit të GnRH-së nga hipotalamusi, favorizon transkriptimin e nënnjësisë të
FSH-së, kundrejt transkriptimit të nënnjësisë
të LH-së (61). Sot akoma nuk është
plotësisht e qartësuar nëse niveli abnormal i çlirimit të GnRH-së vjen si pasojë e ndonjë
anomalie në hipotalamus apo nga niveli i ulët i progesteronit. Ka të dhëna që në gratë me
PCOS, meqënëse progestina ul nivelin e GnRH-ve, niveli i ulët qarkullues i progestinës,
sjell si pasojë përshpejtimin e çlirimit të GnRH-ve (62), duke rritur kështu nivelin e
hormonit LH, gjë që shkakton një mbiprodhim të androgjeneve ovarianë.
Insulina luan rol direkt dhe indirekt në patogjenezën e hiperandrogjenemisë në gratë me
PCOS (figura 13). Ajo vepron në mënyrë sinergjike me hormonin LH, për përmirësimin e
prodhimit të hormoneve androgjenë nga qelizat thekale. Insulina gjithshtu inhibon
sintezën hepatike të SHBG-së, e cila përfaqëson proteinën kyç qarkulluese, që lidhet me
testosteronin. Në këtë rast insulina, në mënyrë indirekte, ndikon në rritjen e nivelit të
testostronit të lirë (biologjikisht aktiv). Meqënëse gratë me PCOS, përgjithësisht
karakterizohen nga hiperinsulemija, përqëndrimi i testosteronit të lirë paraqitet mjaft i
rritur, në raport ky me përqëndrimin e testosteronit total.

Figure 1.12 Aksi Hipotalamus-hipofizë-vezore dhe roli i insulinës

Nga figura del qartë se rritja e nivelit të biosintezës në vezoren policistike, shkaktohet
nga një abnormalitet në të gjitha nivelet e aksit hipotalamus- hipofizë-vezore. Një
frekuencë e rritur e çlirimit të LH-së, që karakterizon sindromin e vezores policistike,
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vjen si rezultat i një frekuence të rritur të çlirimit të hormoneve GnRH (gonadotropinreleasing hormone). Kjo, në rastin e këtij sindromi, sjell si pasojë apo favorizon një
prodhim mbi normë të LH-së që në të njejtën kohë paraqitet edhe mbi nivelin e FSH-së.
Por cilido qoftë mekanizmi, rritja e prodhimit të LH-së nga ana e gjendrës hipofizare,
sjell si pasojë një rritje të prodhimit të hormoneve androgjenë nga qelizat thekale të
vezores. Rritja e efiçiencës së shndërrimit të prekursorëve androgjenikë në qelizat
thekale, çon në një prodhim të shtuar të androstenedionit, i cili më pas ose shndërrohet
nga enzima hydroxysteroid dehydrogjenaza (17 ) në testosteron, ose me anën e
enzimës aromatazë shndërrohet në estron. Ky i fundit në qelizat granuloze me anën e 17
shndërrohet në estradiol (63).
Faktorë të shumtë autokrinë, parakrinë dhe endokrinë modulojnë si efektet e LH-së ashtu
edhe të insulinës, gjatë prodhimit të hormoneve androgjenë nga qelizat thekale. Kështu
insulina vepron në mënyrë sinergjike me LH-në në drejtim të përmirësimit të nivelit të
prodhimit të hormoneve androgjenë. Insulina gjithashtu inhibon sintezën hepatike të
SHBG-së (sex hormone- binding globulin), që nga ana e vet përfaqëson një proteinë
qarkulluese me pozita kyçe për lidhjen e testosteronit. Kjo sjell si pasojë rritjen e
proporcionit të testosteronit të “lirë” në gjak. Një nivel i rritur i testosteronit në gjak nga
ana e vet, inhibon sintezën e SHBG-së, ndërsa estrogjet kanë veprim të kundërt, pra
stimulojnë sintezën e këtij hormoni.
1.5.2 Diagnoza e PCOS-së
Lidhur me vështirësinë e diagnozës së PCOS-së, kontribuojnë disa faktorë. Shenjat dhe
simptomat që paraqiten në rastin e këtij sindromi janë heterogjene dhe variojnë me
kalimin e kohës. Nga ana tjetër akoma nuk ekziston një përkufizim uniform lidhur me
këtë sindrom. Kohët e fundit, një grup konsensusi internacional (64), ka propozuar që
PCOS mund të diagnostikohet vetëm pas përjashtimit të konditave të tjera mjekësore që
shkaktojnë një cikël menstrual të parregullt dhe një prodhim i shtuar i hormoneve
androgjenë (figura 14).
Për diagnostifikimin e PCOS-së duhet të përcaktohen të paktën dy anomali:
oligoovulacioni apo anovulacioni (që zakonisht manifestohet si oligomenorre apo
amenorre), dhe hiperandrogjenemia (nivel i rritur i androgjeneve qarkullues) apo
hiperandrogjenizmi (manifestim klinik i ekcesit të hormoneve androgjenë). Sigurisht në
këtë rast paraqitet mjaft i rëndësishëm përcaktimi i sindromës së vezores policistike me
anën e ultrasonografisë (65).
Për të bërë diagnozën e PCOS-së, duhen të merren indikacione në disa drejtime
(66,67,68). Gratë me PCOS, pothuaj gjithmonë, paraqesin anomali në sekretimin e
gonadotropinave, krahasuar me gratë që karakterizohen nga një cikël menstrual i rregullt
(69). Megjithatë, meqënëse përqëndrimi i gonadotropinave përgjatë ciklit menstrual
varion, dhe çlirohet në mënyrë pulsative, një matje e vetme e nivelit të LH-së dhe FSH-së
nuk jep siguri në diagnostikimin e PCOS-së. Për këtë arsye në rutinën e praktikës klinike,
për të bërë diagnozën e PCOS-së duhet të jetë i dokumentuar niveli abnormal i
gonadotropinave. Anovulacioni kronik zakonisht manifestohet në formën e një
oligomenorreje ( më pak se nëntë mense në vit, ose të një amenorreje. Ciklet anovulatore
sjellin si pasojë një gjakderdhje uterine disfunksionale dhe ulje të fertilitetit.
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Ndër manifestimet kutane të hiperandrogjenemisë, në rastet me PCOS, përfshihen:
hirsutizmi, akne, alopekia androgjenike, ndërsa acanthosis nigricans është një marker
kutan i hiperinsulinemisë.
Një pjesë e konsiderueshme e grave me PCOS, janë edhe obeze (sidomos superobeze)
(70). Megjithëse, obeziteti në vetvehte nuk mund të konsiderohet si një ngjarje iniciale në
zhvillimin e këtij sindromi, eksesi i indit dhjamor mund të shoqërohet me disfunksion
metabolik dhe riprodhues.Simptomat e sindromit të vezores policistike, zakonisht fillojnë
në fazën e menarkes (69), por mund të ndodhë edhe pas pubertetit si rezultat i
modifikatorëve mjedisorë, siç është p.sh. obeziteti. Një shkak për këtë sindrom është edhe
një pubertet i hershëm, si pasojë e sekretimit të hershënm të steroideve adrenalë (47).

Figura1.13 Algoritmi diagnostik për Sindromën e Vezores Policistike (PCOS).

Një matje e vetme e nivelit të prolaktinës dhe 17-hydroxyprogesteronit, është e
mjaftueshme për të përjashtuar një hiperprolaktinemi apo një hiperplazi adrenale
kongjenitale, kjo e fundit për shkak të mungesës së 21- hidroksilazës. Në këtë rast është e
rëndësishme që të matet niveli i 17-hidroksiprogesteronit në një kampion gjaku, herët në
mëngjes, pikërisht atëhere kur është edhe piku i nivelit të kortikotropinave endogjene. Si
një test alternativ, konsiderohet matja e nivelit të 17-hidroksiprogesteronit në përgjigje të
kortikotropinave të administruara në mënyrë ekzogjene. Risku për intolerancën ndaj
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glukozës, përfshin: vlera të larta të BMI-së, një histori të diabetit gjestacional, një histori
familjare të tipit 2 të diabetit, si dhe disa karakteristika raciale dhe etnike (ku përfshihen
spanjollët e Karaibeve, Amerikanët e Meksikës dhe zezakët)
1.5.3 Roli i faktorëve gjenetikë dhe mjedisorë në shfaqjen e PCOS
PCOS, përfaqëson një nga çrregullimet hormonale më të zakonshme tek gratë, me një
prevalencë 5-10% (71,72,73). Variacioni lidhur me prevalencën në popullata të ndryshme
është i lidhur me efektin në fenotip të origjinës etnike, racës dhe faktorëve të tjerë
mjedisorë (74). Ka të dhëna që tregojnë se PCOS-ja është e trashëgueshme (75).
Lidhur me këtë po bëhen përpjekje për të përcaktuar shkaqet gjenetike specifike të këtij
sindromi (76,77). Janë gjetur raste kur vetëm mutacioni i një gjeni bëhet shkak për
shfaqjen e PCOS-së (78,79). Megjithatë pjesa më e madhe e të dhënave të fundit tregojnë
se PCOS-ja përfaqëson një sindromë multigjenike komplekse. Studime të shumta të tipit
rast-kontroll janë përqëndruar në gjenet që rregullojnë aksin hipotalamus – hipofizë vezore, si dhe ata që janë përgjegjës për rezistencën ndaj insulinës. Sot për identifikimin e
gjeneve që janë të përfshirë në këtë sindrom bëhen edhe analiza microarray (80).

1.6 Terapitë për trajtimin e hirsutizmit
Trajtimi i hirsutizmit varet nga shkaktari përgjegjës që çon në shfaqjen e hirsutizmit.
Hirsutizmi mund të përmirësohet si rezultat i metodave kozmetike dhe terapive
hormonale. Zakonisht mund të shikohet një përmirësim në shkallën e hirsutizmit pas 6
muajsh terapi hormonale, por në qoftë se përdoren njëkohësisht dhe metodat kozmetike,
atëherë mund të vihet re një përmirësim më i shpejtë (81). Efikasiteti i metodës së
përdorur në trajtimin e hirsutizmit mund të vlerësohet me kohën që harxhon një grua
hirsute në largimin mekanik të qimeve terminale dhe sa shpesh i përdor ajo këto metoda.
1.6.1 Metodat Kozmetike dhe Fizike
Metodat mekanike për trajtimin e hirsutizmit në përgjithësi janë efikase, të sigurta dhe me
kosto të ulët. Ndër këto metoda më të përdorurat janë zbardhja (bleaching), përdorimi i
briskut dhe depilatorët kimikë, të cilat janë pak të kushtueshme dhe pa dhimbje. Këto
metoda janë të përdorura gjerësisht nga gratë hirsute sepse nuk janë të dëmshme (nuk
shkaktojnë ndryshime në folikulën e qimes). Kremi me përmbajtje H2O2, përdoret për
largimin e qimeve në buzën e sipërme dhe në mjekër, por mund të shkaktojë disa herë
edhe irritim të lëkurës. Përdorimi i briskut për heqjen e qimeve shkakton një dalje të
shpejtë të qimeve të shkurtra e të ashpra. Ndërsa depilatorët kimikë kanë avantazhin se
përdoren për një heqje të përgjithshme e mjaft të mirë të qimeve terminale, por nga ana
tjetër mund të shkaktojnë irritim të lëkurës, veçanërisht në fytyrë. Largimi i qimeve me
dyll (waxing) si dhe shkulja e qimeve, mund të shkaktojnë folikulitis, (rritje në brendësi
të lëkurës të qimeve dhe dëmtime të mëtejshme të saj) (82,83.84).
Metoda të tjera efikase që rezultojnë në një reduktim të rritjes së qimeve për një periudhë
kohe më të gjatë, janë elektroliza (elektroepilimi) dhe fototermoliza lazer. Fototermoliza
lazer bën të mundur largimin e qimeve të padëshirueshme terminale duke përdorur
shkatërrimin selektiv të folikulave të qimeve pa dëmtuar indet fqinje. Është e njohur se
valët me gjatësi 694nm dhe 1064nm dëmtojnë folikulat e qimeve për shkak të absorbimit
selektiv të nxehtësisë dhe penetrimit në dermë të dritës me gjatësi vale 694 – 1064 nm.
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Kjo metodë është me efikase në femrat me lëkurë ngjyrë të hapur e qime terminale të
errta sesa në ato që karakterizohen nga lëkura me ngjyrë të errët (47).
Kjo metodë përfshin një zonë sipërfaqësore më të gjërë, ka më pak efekte anësore, është
më pak e dhimbshme se elektroliza, por nuk duhet konsideruar si një metodë që zgjidh në
mënyrë të përhershme problemin, sepse edhe në këtë rast është e nevojshme të përdoren
ciklet përsëritëse. Elektroliza konsiston në depërtimin e një elektrode për shkatërrimin e
folikulave individuale. Të dyja këto metoda janë të kushtueshme, kërkojnë një staf të
kualifikuar, janë të përsëritshme, të dhimbshme dhe praktikisht përdoren vetëm për
trajtimin e një zone të kufizuar pasi mund të shkaktojnë reaksione lokale si djegie,
depigmentim dhe shënja në lëkurë. Rënia në peshë e grave hirsute obeze, çon në
përmirësimin e hirsutizmit. Rënia në peshë bëhet shkak për rritjen e nivelit të SHBG-së e
si rrjedhojë në reduktimin e nivelit të testosteronit të lirë dhe zvogëlimin e rezistencës
ndaj insulinës (59).
1.6.2 Terapitë mjeksore dhe hormonale
Trajtimi mjeksor i hirsutizmit përfshin supresimin ovarian apo adrenal të prodhimit të
androgjeneve ose bllokimin e veprimit të hormoneve androgjenikë në lëkurë, me anë të
bllokuesve të receptorëve ndaj këtyre hormoneve apo inhibitorëve të 5α-reduktazës.
Supresimi apo bllokimi i androgjeneve shkakton shndërrimin e qimes nga terminale në
folikul vellus prepubertale. Zakonisht për shkak të ciklit të gjatë të rritjes së qimeve,
është i nevojshëm një trajtim me medikamente për një periudhë nga 9 deri në12 muaj
(59,84,85).
Tabela 9 Terapitë Mjeksore të Hirsutizmit

Supresimi Ovarian
 Kontraceptivët oralë
 CPA
 Analogët e GnRH- së
Supresimi Adrenal
 Glukokortikoidet
Anti-androgjenet
 Cyproterone Acetat
 Spironolactone
 Flutamide
Inhibitorët e 5α-Reduktazës
 Finasteride
Modifikuesit biolgjikë të rritjes së folikulës së qimes
 Eflornitin

(Marrë nga Rittmaster R.S.Clinical treatment of androgen-dependent hirsutism. Journal of clinical
endocrinology and metabolism 1995)
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Kapitulli 2
Materiali dhe Metodat
2.1 Metodat e përdorura për përcaktimin e hirsutizmit, aknes, BMI-së, PCOS-së
dhe ciklit menstrual
Është marrë në analizë një kampion i përbërë nga 824 individë femra, ku janë përfshirë
nxënëse nga shkolla të mesme të qytetit të Elbasanit, studente (me kohë të plotë dhe të
pjesëshme) të Universitetit të Tiranës, si dhe nxënëse të shkollave të mesme të Durrësit.
Mosha e individëve në shqyrtim ka qënë nga 18 deri në 30 vjeç. Fillimisht individët iu
nënshtruan një ekzaminimi fizik, si dhe u realizuan intervista, duke ju shpërndarë
personave në fjalë fletë anketa. Këto të fundit janë plotësuar pjesërisht nga ana e tyre dhe
pjesërisht nga ana jonë.
Fakti që nxënëset vinin nga zonat rurale e urbane pothuaj të të gjithë rretheve të
Shqipërisë dhe kampioni relativisht i madh në numër, na krijoi mundësinë e nxjerrjes së
rezultateve të përgjithësuara në rang vendi.
Fletë anketat përfshinin elemente demografikë, si dhe elementë të tjerë që kishin të bënin
me ekzaminimin fizik të femrave që iu nënshtruan analizës. Nëse do të ndalemi në
mënyrë më analitike, duhet të vemë në dukje se në elementet demografikë u përfshinë:
viti dhe vendi i lindjes, vendbanimi dhe klasifikimi i zonës (urbane, semiurbane). Ndër
karakteristikat individuale u morrën në konsideratë: pesha, gjatësia, prania apo mungesa e
aknes, gjendja patologjike lidhur me hirsutizmin, si dhe historia familjare në këtë drejtim.
Lidhur me ciklin menstrual u regjistrua nëse cikli ishte i rregullt apo jo. Cikël menstrual i
rregullt u vlerësua ai me kohëzgjatje nga 21 në 35 dite. Zgjatja e ciklit menstrual jashtë
këtyre parametrave u konsiderua jo normal. Ekzistenca e të paktën gjashtë cikleve
menstruale në një vit është konsideruar si shenjë e oligomenoresë.
Gjithashtu u morën të dhëna lidhur me medikamentet aktuale apo përdorimin e
kontraceptiveve oralë dhe kjo për të përjashtuar mundësinë e burimeve të jashtme
androgjenike.
Mënyra e ndërtimit të një fletë ankete është paraqitur pak më poshtë. Tërheqim
vemëndjen se nivelet e hormoneve DHEAS, SHBG dhe Testosteron janë matur vetëm në
një grup të vogël studenteve, të përzgjedhur nga kampioni bazë. Kjo përzgjedhje është
bërë duke pasur në konsideratë, në bazë të të dhënave të pyetësorëve të plotësuar, vlerat e
larta të skoreve për hirsutizmin, aknen, apo për të dyja së bashku. I janë nënshtuar
analizës hormonale edhe studentet që kanë rezultuar me cikël të parregullt menstrual apo
ato që kanë deklaruar se vuajnë nga Sindromi i Ovares Policistike (PCOS).
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1. Emër, Mbiemer ( Jo i detyrueshem ) _________________________
2. Viti i lindjes

__________________________________

3. Vendi i lindjes

__________________________________

4. Mosha

__________________________________

5. Gjendja civile

□

a. Beqare

b. E martuar

□

6. Numri i femijeve

__________________________________

7. Pesha trupore (kg)

__________________________________

8. Gjatesia trupore (m)

__________________________________

9. BMI (kg/m2)

__________________________________

10. Cikli menstrual

□

a. I rregullt

b. Jo i rregullt

□

11.Hirsutizmi (score)
a. Hirsute

□

□

b. Jo hirsute

12. Prania e akneve
a. Po

□

b. Jo

□

13. Niveli i hormoneve
a. DHEA

_____________

b. DHEAS

_____________

c. SHBG

_____________

d. Testosteron

_____________

Për përcaktimin e obezitetit përdorëm Indeksin e Masës Trupore (BMI), një metodë kjo
antropometrike mjaft e përdorur për vlerësimin e obezitetit, që llogaritet në bazë të
formulës:
BMI = Peshë (kg) / Gjatësi (m2)
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Në bazë të llogaritjes së BMI-së u bë ndarja në kategoritë e mëposhtëme:
 BMI < 18.5 kg/m2

Nën peshë

 BMI = 18.5 – 24.9kg / m2

Peshë normale

 BMI = 25 – 29.9 kg / m2

Mbipeshë

2

 BMI = 30 – 34.9 kg / m

Obezitet klasa I

 BMI = 35 – 39.9 kg / m2

Obezitet klasa II

 BMI = 40 – 45 kg / m2 dhe vlerat e BMI > 45

Obezitet morbid.

Të dhënat për hirsutizmin u llogaritën me metodën e modifikuar Ferriman & Gallway
(1961). Sipas metodës Ferriman & Gallway, sasia e qimeve të fytyrës dhe trupit matet në
11 zona trupore që janë nën ndikimin hormonal si: buza e sipërme, mjekra, kraharori,
pjesa e sipërme e abdomenit, pjesa e poshtme e abdomenit, pjesa e sipërme e shpinës,
pjesa e poshtme e shpinës, kofshët, kërcijtë, krahët dhe parakrahët.
Vemë në dukje se ne preferuam metodën në fjalë të modifikuar nga R. Azis (26), i cili
merrte në konsideratë praninë e qimeve në 9 zona të trupit. Në këtë rast janë përjashtuar
zonat e parakrahut dhe kërcirit, meqënëse ka të dhëna se zonat në fjalë janë pak të
ndjeshme ose pothuaj indiferente ndaj androgjeneve. Në të 9 zonat, në bazë të dendësisë
se qimeve është bërë vleresimi nga 1 - 4 pikë (score). Në bazë të shumës se pikëve të
grumbulluara në të nëntë zonat e trupit, u bë më pas klasifikimi në katër grupe:
 Normal

< 8 pikë (score)

 Hirsutizëm i lehtë

8 – 16 pikë

 Hirsutizëm i moderuar

17 – 25 pikë

 Hirsutizëm i rëndë

> 25 pikë
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Figura 2.1 Sistemi Ferriman-Gallëeyi modifikuar i vlerësimit të hirsutizmit. (Marrë nga Azziz R. The
evaluation and management of hirsutism)

Lidhur me diagnozën e PCOS-së në grupin e analizuar, përveç deklarimit të vetë
individit, jemi mbështetur në kriteret e përcaktuara në vitin 1990 në konferencën e
sponzorizuar nga NIH/NICHHD (46).
Këto kritere konsistojnë në:
 Disfunksionin e ciklit menstrual
 Hiperandrogjenizmin klinik (akne, hirsutizëm, alopeci androgjenike
dhe /ose hiperandrogjenizëm).
 Përjashtimin e çrregullimeve të tjera si hiperplazi adrenale jo klasike
ose sëmundjet tiroide.
Vlerësimi i shkallës së ashpërsisë së akneve u bazua në teknikën Leeds (13). Mbështetur
tek kjo metodë, të gjitha subjektet u ekzaminuan në 3 zona lokale: fytyre, shpinë,
kraharor. Sipas shkallës së ashpërsisë së akneve, kampioni i analizuar u nda në 3 grupe:
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 Akne të formës së lehtë (që karakterizohen nga një numur i vogël
papulash dhe pustulash, por asnjë nodulë).
 Akne të moderuara (që karakterizohen nga disa ose shumë papula
dhe pustula, si dhe nga disa nodula).
 Akne të ashpra (që karakterizohen nga një numër i konsiderueshëm i
papulave dhe pustulave, si dhe pranise së shumë nodulave).
Gjatë ekzaminimit fizik u vlerësuan edhe shënjat e virilizimit si: prania e alopekisë
androgjenike, trashja e zërit,si dhe shtimi i masës muskulare.
Siç e vumë në dukje pak mësipër, gjatë shqyrtimit të fletëanketave, 43 ndër 824 femrat e
analizuara, që u konstatuan me vlera të larta të hirsutizmit dhe të aknes apo që u
deklaruan se vuanin nga sindromi PCOS, ju nënshtruan analizave të mëtejshme
hormonale, për të shikuar mundësinë e një korrelacioni ndërmjet këtyre variablave në
shqyrtim dhe hiperandrogjenizmit.
Analizat hormonale kanë konsistuar në matjen e nivelit plazmatik të Testosteronit, dhe
DHEA-S-së
2.2 Teknika ECL
Metoda e përcaktimit të niveleve të DHEA-S dhe Testosteronit bazohen në teknikën e
elektrokemioluminishencës.
Qeliza matëse ECL
Zemra apo qendra e sistemit përfaqësohet nga qeliza dedektuese ECL, e cila
karakterizohet si “flow-through” qelizë. Në qelizën matëse kalohet nëpërmjet tre
shkallëve operative:
•

Ndarja e lidhur /e lirë
Me anë të një magneti, mikropjesëzat e streptavidinës të mbuluara me komplekse
antigjen-antitrup depozitohen në mënyrë uniforme në elektrodë. Një lloj i caktuar
sistemi buferik (Procell) përdoret për të “larë” pjesëzat e caktuara nga elektroda
dhe për të pastruar tepricën e reagentit dhe materialet kampion nga qeliza matëse.

•

Reaksioni ECL
Magneti largohet dhe një voltazh (tension) aplikohet në elektrodën mbi të cilën
janë depozituar, (për të iniciuar një reaksion ECL), mikropjesëzat e mbuluara me
komplekse antigjen-antitrup. Emetimi i dritës matet me anën e një
fotoshumëzuesi (fotomultiplier). Sistemi më pas përdor sinjale koresponduese për
kalkulimin e rezultateve.
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Figura 2.4. Dedektimi i kompleksit imun të shënuar me ruthenium
•

Çlirimi i mikropjesëzave dhe pastrimi qelizor
Sapo që matja është kompletuar, mikropjesëzat paramegnetike lahen nga sipërfaqja e elektrodës me anë të një solucioni special larës (Clean cell). Sipërfaqja e
qelizës matëse rigjenerohet, duke ndryshuar potencialin në elektrodë. Qeliza
tashmë është gati për një matje tjetër.

Avantazhet e teknologjisë ECL:
Elektrokemiluminishenca përfaqëson një teknologji moderne që ofron mjaft avantazhe,
krahasuar me teknika të tjera dedektuese;
•

Sensibiliteti i përmirësuar, kombinuar me inkubacionin e shkurtër kohor, lejon
rezultate të sakta dhe të shpejta.

•

Është një teknikë që aplikohet për një shumëllojshmëri analitësh, duke siguruar
një platformë solide për ekspansionin menu.

•

Niveli i lartë matës (prej pesë shkallë të magnitutës), minimizon tretjet dhe
përsëritjet, duke reduktuar kohën dhe koston e reagentëve

Analiza e hormonit DHEA-S (sulfat dehydroepiandrosteron)
Siç e kemi venë në dukje në pjesën teorike DHEA-S përfaqëson një hormon steroid të
prodhuar nga kolesteroli në zonen retikularis të korteksit adrenal. Përcaktimi i vlerave të
DHEA-S paraqitet mjaft i rëndësishëm në diagnozën e hirsutizmit dhe virilizmit.
Përveç diagnozës diferenciale të hirsutizmit dhe virilizmit, treguesit e këtij parametri
kanë të bëjnë me të gjitha format e androgjenizimit, hyperprolaktinemisë, dhe sindromës
së ovares policistike (PCOS). DHEA-S shfaq vetëm një aktivitet të dobët androgjenik,
por mund të metabolizohet në androgjene më aktive, të tillë si androstendioni dhe
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testosteroni, të cilët në mënyrë indirekte mund të shkaktojnë hirsutizëm dhe disa herë
edhe virilizëm.
Një rritje e nivelit të DHEA-S vrojtohet në moshën mbi 7 vjeç, që shoqërohet më pas me
një rënie graduale pas moshës 30 vjeç. Ritmi i sekretimit të DHEA-S në rrymën e gjakut
është vetem pak më i lartë se ritmi që karakterizon DHEA-në. DHEA-S lidhet fuqishëm
me albuminen; vetëm një pjesë e vogël e tij karakterizohet nga lidhje jo-proteinike, dhe 0
% e e këtij hormoni paraqitet i lidhur me SHBG-në. Për shkak të përqëndrimit të lartë dhe
ndryshueshmerise së vogël brenda një dite dhe përgjatë ditëve, DHEA-S përbën një
tregues mjaft të mirë të prodhimit androgjenik nga ana e korteksit adrenal.
Së bashku me analizën e testosteronit, analiza e DHEA-S përfaqëson një mënyrë analitike
të përzgjedhjes për testet fillestare. Kjo për të përcaktuar nëse vlerat e androgjeneve
paraqiten të rritura në rastin e sindromit të hirsutizmit. Të dhënat tregojnë se gati 84% e
femrave hirsute shfaqin nivele të shtuara(mbi normë) të androgjeneve.
Analiza Elecsys DHEA-S mbështetet në parimin e testit konkurues (kompetitiv), duke
përdorur një antitrup poliklonal (lepur), që në mënyrë specifike është i drejtuar kundër
DHEA-S . DHEAS endogjene në kampion konkuron me derivatin e shtuar të DHEAS-së,
të shënuar me një kompleks ruteniumi.
Principi kompetitiv për dedektimin e DHEAS
I gjithë procesi zgjat 18 minuta dhe konsiston në këto hapa:
Faza e parë të inkubimit: Duke inkubuar kampionin (15µL) me një antitrup të
biotinilizuar specifik të DHEA-S, formohet një imuno-kompleks, sasia e të cilit
varet nga përqëndrimi i analitit në kampion.
Faza e dytë e inkubimit: Pas shtimit të mikrogrimcave të mbuluara me
streptovidin dhe nje derivati DHEA-S të shënuar me një kompleks rutheniumi,
vendet ende-vakante të antitrupave të biotinilizuar okupohen, duke formuar
kështu një kompleks antitrup-hapten. I gjithë kompleksi tashmë, në saje të
bashkëveprimit të biotinës me straptavidinën, lidhet në fazën solide.
Mbas kësaj faze, përzjerja reaktive që përmban komplekset imune, aspirohet në
qelizën matëse, ku mikrogrimcat në mënyrë magnetike përmbyllen në sipërfaqen
e një elektrode. Substancat e palidhura, më pas shpëlahen me anë të buferit Procell. Aplikimi i një tensioni në elektroda, indukton emetimin kemioluminishent,
pra prodhohet dritë, e cila matet me anën e një fotomultiplejeri (fotoshumëzuesi).
Sasia e dritës së prodhuar në mënyrë indirekte është proporcionale me sasinë e
antigjenit në mostrën e pastër. Vlerësimi dhe kalkulimi i përqëndrimit të antigjenit
bëhen me anë të kurbave të kalibrimit të cilat stabilizohen duke përdorur
standartet të njohura të përqëndrimit.
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Figura 2.5 Paraqitje skematike e parimit konkurues
Reagentët –solucionet e punës
1. Mikrogrimca të mbuluara me streptavidinë, 1 shishe, 6,5 mL; mikrogrimca
të mbuluara me streptavidinë 0,72 mg/mL; prezervativë.
2. Anti-DHEA-S-Ab-biotinë, 1 shishe, 9 mL; Antitrupa poliklonalë të
biotinilizuar anti-DHEAS të lepurit, 600 ng/mL; bufer fosfat 100 mmol/L;
pH 6.8; prezervativë.
3. DHEA-S-Ru(bpy), 1 shishe, 9 ml; Derivat të DHEAS sintetik të shënuar
me kompleks ruteniumi 0,5 ng/Ml; fosfat bufer100mmol/L, pH 6.8;
prezervativë.
Analiza e hormonit testosteron
Përcaktimi i nivelit të testosteronit tek gratë ndihmon në diagnozën e sindromit
androgjenik (AGS), sindromit të vezores policistike (PCOS), ose raste të tumoreve
adrenalë dhe ovarianë.Edhe në këtë rast përdoret principi apo parimi kompetitiv duke
përdorur antitrupa monoklonalë me afinitet të lartë (të deles), që në mënyrë specifike janë
të drejtuar kundër testosteronit. Në këtë rast testosteroni endogjen, i çliruar nga kampioni
me anën e 2-bromoestradiolit, konkuron me derivatet e testosteronit të shtuar të shënuar
me një kompleks ruteniumi, për vendet e lidhjes mbi antitrupin e biotinilizuar.
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Parimi i testit konkurues për testosteronin
I gjithë procesi zgjat 18 minuta dhe konsiston në këto hapa:
Faza e parë të inkubimit: 20μl të kampionit inkubohen me një antitrup
monoklonal të biotinilizuar testosteron-specifik. Vendet e lidhjes së antitrupit të
shënuar okupohen nga analitët e kampionit (varur kjo nga përqëndrimi).
Faza e dytë e inkubimit: Pas shtimit të mikrogrimcave të mbuluara me
streptavidinë dhe të një derivati testosteroni të shënuar me një kompleks
ruteniumi, kompleksi lidhet në fazën solide me anën e ndërveprimit të biotinës
dhe streptavidinës.
Përzierja reaktive aspirohet në qelizën matëse ku mikrogrimcat në mënyrë
magnetike kapen mbi siperfaqen e electrodeve. Substancat e palidhura hiqen më
pas me ProCell/ ProcellM. Aplikimi i një tensioni në elektroda indukton emetimin
kemioluminishent, i cili matet me anën e një fotomultiplejeri (fotoshumëzuesi).
Reagentët –solucionet e punës
1.

Mikrogrimcat e mbuluara me streptavidin (kupë transparente), një shishe, 6.5
mL; mikrogrimcat e mbuluara me streptavidin 0.72 mg/mL. Prezervativë.

2. Anti testosterone-Ab-biotin (kupe gri), 1 shishe, 10 mL: antitrup (dele) antitestosterone monoklonal i biotinilizuar, 40 ng/mL: reagent çlirues 2bromoestradiol; MES bufer 50 mmol/L, pH 6.0; prezervativë.
3. Testosterone-peptide-Ru(bpy)²+3- (kupe e zezë), 1 shishe, 9 mL: Derivat
testosterone, të shënuar me kompleks rutheniumi 1,5 ng/mL; MES zbutes 50
mmol/L, pH 6.0; prezervativë.
Analiza e hormonit folikular stimulues(FSH)dhe hormonit luteinizues(LH)
Lobi i përparmë i hipofizës ,përveç hormoneve të tjera që kemi përmendur më
parë,sekreton edhe dy hormone të rëndësishme ,që quhen hormoni folikular
stimulues(FSH)dhe hormoni luteinizues(LH),që njihen dhe me emrin gonadotropinat
hipofizare.Këto hormone me natyrë glikoproteinike kanë për funksion themelor
rregullimin e steroidogjenezës(prodhimin e hormoneve seksuale),si dhe të
spermatogjenezës e ovogjenezës tek meshkujt dhe femrat.
Përcaktimi i niveleve të hormoneve FSH dhe LH në gjak shërben për vlerësimin e
sindromave të poshtëshënuara si: sëmundja kongjenitale me shmangie të
kromozomeve(sindroma Tërner),sindromi i vezores policistike(PCOS), amenorrhea
(shkaqet), dhe sindromi i menopauzës.
Parimi i testit konkurues për hormonin folikular stimulues(FSH)
Parimi sanduiç. I gjithë procesi zgjat 18 minuta dhe konsiston në këto hapa:
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Faza e parë të inkubimit: 40μl të kampionit inkubohen me një antitrup
monoklonal të biotinilizuar FSH-specifik. Vendet e lidhjes së antitrupit të
shënuar okupohen nga analitët e kampionit (varur kjo nga përqëndrimi).
Faza e dytë e inkubimit: Pas shtimit të mikrogrimcave të mbuluara me
streptovidin dhe nje derivati FSH të shënuar me një kompleks rutheniumi,
vendet ende-vakante të antitrupave të biotinilizuar okupohen, duke formuar
kështu një kompleks antitrup-hapten. I gjithë kompleksi tashmë, në saje të
bashkëveprimit të biotinës me straptavidinën, lidhet në fazën solide.
Mbas kësaj faze, përzjerja reaktive që përmban komplekset imune, aspirohet
në qelizën matëse, ku mikrogrimcat në mënyrë magnetike përmbyllen në
sipërfaqen e një elektrode. Substancat e palidhura, më pas shpëlahen me anë të
buferit Pro-cell. Aplikimi i një tensioni në elektroda, indukton emetimin
kemioluminishent, pra prodhohet dritë, e cila matet me anën e një
fotomultiplejeri (fotoshumëzuesi). Sasia e dritës së prodhuar në mënyrë
indirekte është proporcionale me sasinë e antigjenit në mostrën e pastër.
Vlerësimi dhe kalkulimi i përqëndrimit të antigjenit bëhen me anë të kurbave
të kalibrimit të cilat stabilizohen duke përdorur standartet të njohura të
përqëndrimit.
Reagentët –solucionet e punës
1. Mikrogrimca të mbuluara me streptavidinë, 1 shishe, 6,5 mL; mikrogrimca
të mbuluara me streptavidinë 0,72 mg/mL; prezervativë.
2. Anti-FSH-Ab-biotinë, 1 shishe, 10 mL; Antitrupa monoklonalë të
biotinilizuar anti-FSH të miut,0.5mg/L; bufer MES 50 mmol/L; pH 6.0;
prezervativë.
3. Anti-FSH-Ru(bpy), 1 shishe, 10 ml; Antitrupa monoklonalë të
biotinilizuar anti- FSH të miut të shënuar me kompleks ruteniumi 0,8
mg/L; bufer MES 50mmol/L, pH 6.0; prezervativë.
Parimi i testit konkurues për hormonin luteinizues(LH)
Parimi sanduiç. I gjithë procesi zgjat 18 minuta dhe konsiston në këto hapa:
Faza e parë të inkubimit: 20μl të kampionit inkubohen me një antitrup
monoklonal të biotinilizuar LH-specifik. Vendet e lidhjes së antitrupit të
shënuar okupohen nga analitët e kampionit (varur kjo nga përqëndrimi).
Faza e dytë e inkubimit: Pas shtimit të mikrogrimcave të mbuluara me
streptovidin dhe nje derivati LH të shënuar me një kompleks rutheniumi,
vendet ende-vakante të antitrupave të biotinilizuar okupohen, duke formuar
kështu një kompleks antitrup-hapten. I gjithë kompleksi tashmë, në saje të
bashkëveprimit të biotinës me straptavidinën, lidhet në fazën solide.
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Mbas kësaj faze, përzjerja reaktive që përmban komplekset imune, aspirohet
në qelizën matëse, ku mikrogrimcat në mënyrë magnetike përmbyllen në
sipërfaqen e një elektrode. Substancat e palidhura, më pas shpëlahen me anë të
buferit Pro-cell. Aplikimi i një tensioni në elektroda, indukton emetimin
kemioluminishent, pra prodhohet dritë, e cila matet me anën e një
fotomultiplejeri (fotoshumëzuesi). Sasia e dritës së prodhuar në mënyrë
indirekte është proporcionale me sasinë e antigjenit në mostrën e pastër.
Vlerësimi dhe kalkulimi i përqëndrimit të antigjenit bëhen me anë të kurbave
të kalibrimit të cilat stabilizohen duke përdorur standartet të njohura të
përqëndrimit.
Reagentët –solucionet e punës
1. Mikrogrimca të mbuluara me streptavidinë, 1 shishe, 6,5 mL; mikrogrimca
të mbuluara me streptavidinë 0,72 mg/mL; prezervativë.
2. Anti-LH-Ab-biotinë, 1 shishe, 10 mL; Antitrupa monoklonalë të
biotinilizuar anti-FSH të miut,2.0 mg/L; bufer TRIS 50 mmol/L; pH 8.0;
prezervativë.
3.

Anti-LH-Ru(bpy), 1 shishe, 10 ml; Antitrupa monoklonalë të biotinilizuar
anti-LH të miut të shënuar me kompleks ruteniumi 0,8 mg/L; bufer TRIS
50mmol/L, pH 8.0; prezervativë.

Analizat statistikore
Për të gjithë variablat është përcaktuar vlera mesatare dhe devijacioni standart shoqërues
përkatës. Koificientët e korelacionit janë kalkuluar me metodën parametrike të Pearson
correlation. Më tej besueshmëria e koifiçientëve të korelacionit është provuar me
metoden X² Independence Test. Për përpunimin e të dhënave u përdor programi SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) version 11 për Windows.
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Kapitulli 3
Rezultatet dhe Diskutimi
3.1 Prevalenca dhe lidhjet ndërmjet hirsutizmit, aknes, ciklit menstrual, BMI-së dhe
PCOS-së
Në këtë studim u analizua një kampion përfaqësues i popullatës shqiptare, i përbërë nga
tetëqind e njëzet e katër nxënëse nga shkolla të mesme të qytetit të Elbasanit, studente
(me kohë të plotë dhe të pjesëshme) të Universitetit të Tiranës, si dhe studente e nxënëse
të shkollave të mesme të Durrësit, me moshe nga18 deri 30 vjeç.
Nga 824 femrat e përfshira në këtë studim, në saje të ekzaminimit fizik, 258 (31.3%)
rezultuan hirsute (tabela1); SE = 0,0162 dhe 95% CI [0,2813, 0,3447]. Kjo do të thotë se
ne jemi 95% konfident që për popullatën në shqyrtim, prevalenca e hirsutizmit ndodhet
në intervalin ndërmjet 28.13% dhe 34.47%.
Tabela 3.1 Klasifikimi në grupe (hirsute/jo hirsute)
Individe
(vajza)
Hirsute
Jo hirsute
Totali

Frekuenca

Përqindja(%)

258
566
824

31.3
68.7
100.0

Nga llogaritjet paraprake doli se 236 femra(28.6%) u paraqitën me shkallë hirsutizmi të
butë dhe 22 femra (2.7%) me shkallë hirsutizmi të moderuar, të cilat kishin një rezultat
hirsutizmi përkatësisht:17,18,19,20,21,22,23.Në përgjithësi nuk patëm raste të një
hirsutizmi të ashpër. Vetëm një nga këto subjekte, që u karakterizua nga numri total i
skoreve lidhur me hirsutizmin 21, praktikonte depilim facial çdo ditë, ndërsa 3 nga këto
subjekte me numër total të skoreve 20, praktikonin depilim me rreze lazer çdo 6 muaj.
Asnjë nga subjektet gjatë ekzaminimit fizik nuk deklaroi se ishte trajtuar më parë me
terapi hormonale për hirsutizmin.
Në tabelën e mëposhtëme është paraqitur frekuenca e individëve sipas skoreve nga 0 deri
në 23.
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Tabela 3.2 Shpërndarja e frekuencës sipas numrit të skoreve të hirsutizmit
Piket
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totali

Frekuenca
89
56
95
106
64
63
48
45
51
51
32
24
28
10
16
16
8
4
4
5
3
2
1
3
824

Perqindja(%)
10.8
6.8
11.53
12.86
7.77
7.65
5.83
5.46
6.19
6.19
3.88
2.91
3.4
1.21
1.94
1.94
0.97
0.49
0.49
0.61
0.36
0.24
0.12
0.36
100

Perqindja kumulative(%)
10.8
17.6
29.13
41.99
49.76
57.41
63.24
68.7
74.89
81.08
84.96
87.87
91.27
92.48
94.42
96.36
97.33
97.82
98.31
98.92
99.28
99.52
99.64
100.0

Vlen të vemë në dukje se gjatë analizës së kampionit, nuk vumë re ndonjë progression të
shpejtë të rritjes së qimeve në femrat hirsute, përveç një rasti. Po kështu nga të dhënat
doli se hirsutizmi fillonte më së shumti në pubertet. Në kampion nuk u gjetën femra me
simptoma virilizimi (shfaqje të tipareve mashkullore), përveç një rasti që nuk kishte
zhvillim të gjoksit dhe kishte cikël menstrual të çrregullt.
Po kështu nga një analizë paraprake, nuk u konstatua ndonjë lidhje ndërmjet pranisë së
hirsutizmit dhe marrjes së kontraceptivëve, duke qenë se 35% e femrave që nuk ishin
trajtuar me kontraceptivë ishin hirsute. Nga 824 vetëm 3 femra hirsute (1.2%) merrnin
kontraceptivë oralë të tipeve: Diane 35, Postinor,Yasmin dhe Femoden.
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Siç e vumë në dukje në pjesën teorike, hirsutizmi është një gjendje klinike që
karakterizohet nga prania e qimeve terminale tek femrat në zonat e varura nga hormone
androgjenë. Megjithëse prevalenca e hirsutizmit në popullata të ndryshme në botë nuk
është e përcaktuar mirë, mendohet se ajo mund të arrijë deri në 50%. Ka të dhëna që në
përcaktimin e prevalencës së hirsutizmit ndikojnë si metoda e përdorur për përcaktimin e
prezencës së hirsutizmit ashtu edhe popullata e marrë në studim. Kështu në studimin e
kryer nga Ferriman & Gallwey (1961) (60), u konstatua një prevalencë 12-18% e
hirsutizmit në një popullatë prej 430 femrash nga 15 deri në 74 vjeç, në Londër. Vlen të
theksojmë se në këtë studim hirsute u konsideruan ato femra me numër të skoreve >10
(60). McKnight (1964) gjatë analizës se një popullate të paseleksionuar të 400 studenteve
nga Uellsi, gjeti që prevalenca e hirsutizmit ishte 9%. Po kështu ka të dhëna se hirsutizmi
haset në 5-15 % të femrave të analizuara në Amerikën veriore (20). Leonaridou et al,
konstatuan një prevalencë prej 16.4% te hirsutizmit në një kampion përfaqësues të
formuar nga 531 studente greke (20), ndërsa Diamantis-Kandarakis et al, gjatë studimit të
pranisë së PCOS-së në Lesbos të Greqise gjetën një prevalencë 29% të hirsutizmit
idiopatik (72).
Në kampionin tonë prevalenca e hirsutizmit rezultoi e lartë, por ne do të donim të
evidentonim se femrat e ekzaminuara si hirsute paraqiteshin me shkallë hirsutizmi të butë
(8-16pike). Rezultatet tona afrohen me të dhënat e marra në këtë drejtim nga studiues të
tjerë (35). Nëse në popullatën tonë do të konsideronim hirsute femrat me rezultat total të
hirsutizmit >8, atëhere prevalenca e pritshme e hirsutizmit do të ishte shumë pranë
rezultatit të Ferriman-Gallwey,12-18% (1961), si dhe populatës greke me prevalence
16.4% të hirsutizmit. Siç shihet edhe në tabelën e shpërndarjes së frekuencave të
rezultatit te hirsutizmit,subjektet me rezultat total 8; 9; 10; 11; 12, përfaqësojnë
përkatesisht 6.19%, 6.19%, 3.88%, 2.91%, 3.4%, duke përbërë kështu pjesën më të
madhe të hirsuteve.
Po kështu në vijim të krahasimit të të dhënave tona me ato në popullata të tjera në botë
tërheqim vëmendjen se indianet dhe pakistanezet karakterizohen më tepër nga prania e
hirsutizmit facial, i cili në këto popullata paraqitet tipik dhe me karakter familiar. Ndër
femrat aziatike prevalenca e hirsutizmit është më e ulët se ato kaukaziane, madje dhe në
rastin e pranisë së anomalive të njejta endokrine dhe metabolike. Në Tajlandë ku
prevalenca e hirsutizmit është 2.2%, hirsute janë konsideruar ato subjekte që
karakterizoheshin nga numri total i skoreve 3 ose më shume (87).
Nga studime të kryera nga autorë të tjerë rezulton se në patogjenezën e hirsutizmit,
mosha, raca, trashëgimia, faktorët endokrinë të lëkurës, në veçanti reaksioni i folikulave
të qimeve, testosteroni dhe prekursorët e androgjeneve, ashtu sikurse edhe SHBG-ja,
luajnë një rol të rëndësishëm (88).
Në një studim grek nuk rezultoi korrelacion sinjifikativ ndërmjet pranisë së hirsutizmit
dhe vendlindjes e vendbanimit (20). Sipas autorëve kjo duhet të kishte të bënte me faktin
se zona gjeografike e vendit (Greqia) ishte e vogël për të justifikuar diferenca në rritjen e
qimeve. Pikërisht duke u nisur nga kjo edhe për më tepër nga fakti se vendi jonë zë një
hapësirë gjeografike shumë më të vogël, ne nuk e morëm në analizë këtë parametër.
Kësaj na duhet ti shtojmë edhe faktin se studimi jonë është mjaft i gjerë dhe ka mjaft
parametra në studim.
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Në studimin e përmendur më sipër nuk u gjet ndonjë lidhje ndërmjet moshës dhe nivelit
të hirsutizmit. Kjo, sikurse e argumentojnë edhe autorët e këtij studimi, duhet të ketë të
bëjë me intervalin e ngushtë të moshës së kampionit në studim (18-35 vjeç). Duke u nisur
nga ky fakt, meqënëse intervali i moshës që karakterizonte kampionin tonë ishte gati i
njejtë me atë të analizuar në studimin në fjalë, ne nuk e analizuam as këtë parametër (20).
Autorë të ndryshëm si: Pederson, 1943, Beek (1950), Thoma s& Ferriman (1957), kanë
theksuar ndikimin e avancimit në moshë në mënyrën e përhapjen së qimeve terminale. Në
një studim të ngjashëm të Ferriman & Gallwey (1961), u vërtetua që pas moshës 45-54
vjeç, qimet kanë tendencë që të rriten në fytyrë dhe të zhduken në pjesë të tjera të trupit
(60).
Të dhënat e dy grupeve të femrave të kampionit prej 824 individë (1 = jo-hirsute, 2 =
hirsute), u analizuan më tej për të parë lidhjet e mundshme të hirsutizmit me parametrat e
tjerë të marrë në studim, si BMI, akne, cikël menstrual etj. Nga analiza statistikore
rezultoi mungesë korrelacioni ndërmjet hirsutizmit dhe përdorimit të kontraceptivëve
orale. Kjo sepse nga të dhënat doli se 35% e femrave që nuk ishin trajtuar me
kontraceptivë, u paraqitën hirsute.
Nga ana tjetër, siç do ta shtjellojmë më poshtë, u gjetën vlera mjaft sinjifikante të
korrelacionit gjatë analizës së parametrave dy e nga dy: midis hirsutizmit dhe pranisë se
akneve, hirsutizmit dhe ciklit menstrual, hirsutizmit e vlerës së BMI-së, si dhe hirsutizmit
dhe PCOS-së.
Lidhja ndërmjet hirsutizmit dhe ciklit menstrual
Gjatë analizës, lidhur me korrelacionin e mundëshëm ndërmjet hirsutizmit dhe ciklit
menstrual, duke marrë në konsideratë edhe koreksionin e kontinuitetit, doli vlera e χ2 =
181.936 dhe sigma 2 sided = 0.000. Kjo vlerë paraqitet mjaft më e vogël se vlera e alfës
0.05, ndaj korrelacioni midis hirsutizmit dhe ciklit menstrual mund të konsiderohet
shumë sinjifikant. Në këtë rast për 1 shkalle lirie dhe 99% vlerë të besimit, χ2 kritike
është 6.64. Këtej kuptohet që bie hipoteza H0 e pavarësisë së këtyre dy parametrave në
shqyrtim dhe pranohet hipoteza H1, që provon një korrelacion mjaft sinjifikativ ndërmjet
tyre.
Vlen të vemë në dukje se nga analiza në këtë drejtim e kampionit tonë, na rezultoi se 103
nga 258 femrat hirsute, 39.9% u paraqitën me cikël menstrual jo të rregullt dhe 20 nga
566 femra jo hirsute, 3.5% kishin cikël menstrual jo të rregullt, raporti11:1. Brenda
klasifikimit të ciklit menstrual, 83.7% të femrave me me cikël menstrual jo të rregullt u
paraqitën hirsute dhe 22.1% e femrave me cikël menstrual të rregullt ishin hirsute (Tabela
3.3)
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Tabela 3.3 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe ciklit menstrual

Kategoria e ciklit

Jo
hirsute
Total
Hirsute

Total
Total

I rregullt

Jo i rregullt

Total

546

20

566

96.5%

3.5%

100.0%

77.9%

16.3%

68.7%

66.3%

2.4%

68.7%

155

103

258

60.1%

39.9%

100.0%

22.1%

83.7%

31.3%

18.8%

12.5%

31.3%

701
85.1%

123
14.9%

824
100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

85.1%

14.9%

100.0%

Testi Hi-katror

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

184.790
181.936
174.429

a

df

Exact
Sig. (1Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) sided)

1
1
1

.000
.000
.000
.000

184.566

1

.000

824

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38.51.
b. Computed only for a 2x2 table
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.000

Grafiku 3.1 Lidhja ndërmjet hirsutizmit dhe ciklit menstrual

Grafiku 3.1 paraqet lidhjen ndërmjet aknes, ciklit menstrual jo të rregullt dhe hirsutizmit.
Siç shihet nga figura femrat me cikël menstrual të parregullt kanë rezultatin total të
hirsutizmit më të lartë dhe ndër femrat me cikël menstrual të parregullt dhe në të njejtën
kohë me akne, ky rezultat paraqitet më i larte se sa ndër ato pa akne, por me cikël
menstrual të parregullt.
Prevalenca e aknes dhe lidhja e saj me hirsutizmin

Në kampionin në studim akne ishte e pranishme në 425 individë, ndër 824 femra të
analizuara (51.6%) (tabela 3.2). SE = 0,017 dhe 95% CI [0,483, 0,549]. Kjo do të thotë se
ne jemi 95% konfident që për popullatën në shqyrtim, prevalenca e aknes ndodhet në
intervalin ndërmjet 48,3 dhe 54.9 %.

Tabela 3.4 Klasifikimi në grupe (akne/jo akne)

Individe
(vajza)
Me akne
Pa akne
Totali

Frekuenca
numerike
425
399
824
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Përqindja(%)
51.6
48.4
100.0

Femrat e ekzaminuara në aspektin fizik dhe që rezultuan me akne të ashpra të formës
nodulë dhe cist i përkisnin kryesisht vendbanimit në zonat semiurbane apo rurale.
Siç e kemi venë në dukje në pjesën teorike, ka të dhëna që akne e agravuar mund të jetë
një ndër shenjat e hiperandrogjenizmit. Lidhur me këtë sot dominon mendimi se rritja e
funksionit të gjendrës sebakiene është një ndër faktoret kryesorë në etiologjinë e aknes.
Androgjenet rrisin sekretimin e sebumit nga gjendra sebakiene (10.18) ndaj influenca
hormonale luan rol të rëndësishëm në pathogjenezën multifaktoriale të aknes (15).
Sidoqoftë në mënyrë më të detajuar do ta analizojmë këtë lidhje të mundëshme ndërmjet
këtyre dy parametrave, pra aknes dhe hiperandrogjenizmit në pjesën e fundit të këtij
kapitulli.
Gjatë investigimit të lidhjes apo shoqërimit të mundëshëm ndërmjet hirsutizmit dhe
aknes, vlera e χ2, duke marrë në konsideratë edhe vlerën e koreksionit, rezultoi 29.984
dhe vlera e sigmës = 0.000. Kuptohet që edhe nga kjo analizë rezulton një korrelacion
mjaft sinjifikant ndërmjet dy parametrave në analizë. Aknet ishin të pranishme në 170
nga 258 hirsutet (65.9%), si dhe në 255 nga 566 jo hirsute, (45.1%).
Brenda klasifikimit të akneve, femrat me akne u paraqiten hirsute në 40.0% të rasteve,
ndërsa femrat pa akne ishin hirsute në 22.1% të rasteve (Tabela 3.4).
Prevalenca e lartë e hirsutizmit, ciklit menstrual abnormal, si dhe ajo e akneve, le vend
për të arritur në përfundimin se çrregullimi hiperandrogjenik në Shqipëri është mjaft i
hasur.
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Tabela 3.5 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe aknes
Prezenca e
hirsutizmit

Prezenca e akneve
Jo

Po

Totali

311

255

566

54.9%

45.1%

100.0%

77.9%

60.0%

68.7%

37.7%

30.9%

68.7%

88

170

258

34.1%

65.9%

100.0%

22.1%

40.0%

31.3%

10.7%

20.6%

31.3%

399

425

824

48.4%

51.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

48.4%

51.6%

100.0%

Jo

Po

Totali

Testi Hi-katror

Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

Asymp. Sig. (2- Exact Sig.
sided)
sided)

30.813a
29.984
31.249

1
1
1

.000
.000
.000
.000

30.776
824

1

.000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 124.93.
b. Computed only for a 2x2 table
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Exact
Sig.
(2- (1sided)

.000

Lidhja ndërmjet hirsutizmit dhe BMI-së
Tabela3.6 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe BMI-

Prezenca e
hirsutizmit

Kategoria e BMI
BMIcat1 BMIcat2 BMIcat3 BMIcat4 Total
Jo

Po

Total

108

435

20

3

566

19.1%

76.9%

3.5%

.5%

100.0%

78.8%

67.4%

54.1%

60.0%

68.7%

13.1%

52.8%

2.4%

.4%

68.7%

29

210

17

2

258

11.2%

81.4%

6.6%

.8%

100.0%

21.2%

32.6%

45.9%

40.0%

31.3%

3.5%

25.5%

2.1%

.2%

31.3%

137

645

37

5

824

16.6%

78.3%

4.5%

.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

16.6%

78.3%

4.5%

.6%

100.0%

Testi Hi-katror
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

10.880
11.130
10.268
824

a

df

Asymp. Sig. (2sided)

3
3
1

.012
.011
.001

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1.57.

Të dhënat e subjekteve për parametrin BMI u grupuan në 4 grupe përkatësisht: r1BMI,
r2BMI, r3BMI, r4BMI, pasi asnjë subjekt nuk kishte BMI me vlerë 35-39.9 (r5BMI) apo
BMI mbi 40kg/m² (r6BMI).
Ka të dhëna që obeziteti influencon mjaft funksione endokrine, duke përfshirë këtu
alternimet në prodhimin e hormoneve seksuale (89,90,91,92). Hirsutizmi dhe
hiperandrogjenizmi shpesh shoqerohen me obezitet. Obeziteti shkakton një reduktim të
SHBG-së, gjë që shoqërohet me rritje të sasisë së testosteronit biologjikisht aktiv (93).
Sidoqoftë kësaj problematike do t’i kthehemi në një analizë më të detajuar në pjesën e
fundit të këtij kapitulli.
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Studime të ndryshme kanë arritur në konkluzionin se një numër i madh i femrave hirsute,
paraqiteshin edhe obeze e njëkohesisht karakterizoheshin nga prania e akneve. Siç shihet
nga tabela 3.6, në rastin e popullatës sonë analiza e testit χ2 ndërmjet hirsutizmit dhe
BMI-së, tregoi se këta dy parametra korrelojnë, por vlera e sinjifikancës provon se ky
korrelacion është i dobët. Këtë e provojnë vlerat e χ2 =10.880ͣ dhe sigma 2 sided = 0.012
(ku vlera e sigmës është sidoqoftë më e vogël se 0.05). Për 3 shkalle lirie dhe 95% vlerë
të besimit, vlera χ2 kritike është 7.85. Meqënëse χ2 e dalë është 10.880, konkludohet me
95% siguri që ndërmjet këtyre dy parametrave ka lidhje.
Theksojmë se edhe të dhënat e literaturës dëshmojnë një korrelacion ndërmjet këtyre dy
parametrave. Kështu studimet tregojnë se femrat me BMI normale paraqiten hirsute me
5.5 deri në 16.8%, ndërsa ato superobeze dhe obeze u paraqitën hirsute me përkatësisht
25.9 dhe 20.0%. Në një studim të ngjashëm obeziteti është vrojtuar në 18% të grave
hirsute (89)
Në kampionin tonë, duke analizuar çdo kategori u vu re se 21.2% e femrave me peshë të
vogël ishin hirsute, femrat me peshë normale u paraqitën hirsute në një vlerë 32.6%,
ndërsa 45.9% e grave mbi peshë rezultuan gjithashtu hirsute (Tabela 3.6).
Lidhja ndërmjet rezultatit total të hirsutizmit dhe BMI-së është paraqitur në grafikun 3.2.
Në këtë të fundit përveç këtyre dy parametrave, është përfshirë edhe prania e PCOS-se e
shprehur ne aksin horizontal. Siç shihet nga grafiku femrat e kategorise r3BMI
karakterizohen nga një shkallë e lartë e hirsutizmit dhe shoqërohen gjithashtu edhe nga
prania e PCOS-së.

Grafiku 3.2 Korrelacioni ndërmjet hirsutizmit dhe BMI-së
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Lidhja ndërmjet aknes dhe PCOS-së
Bazuar në të dhënat e nxjerra nga përpunimi i fishave, rezultoi se korrelacioni midis
pranisë se aknes dhe vezoreve policitike, PCOS, ishte sinjifikant.Vlera e χ2 =18.916
ndërsa sigma = 0.000. Bie ne sy qe kjo vlerë është më e vogël se vlera alfes 0.05, ndaj
mund të pranohet që në këtë rast korrelacioni paraqitet sinjifikant (tabela 3.7).
Tabela 3.7 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet aknes dhe PCOS-së
Prani e aknes

Prani e PCOS-së
Jo

Po

Totali

Jo

Po

Totali

383

16

399

96.0%

4.0%

100.0%

50.8%

22.9%

48.4%

371

54

425

87.3%

12.7%

100.0%

49.2%

77.1%

51.6%

754

70

824

91.5%
100.0%

8.5%
100.0%

100.0%
100.0%

Testi Hi-katror
Value

df

Exact Sig. (2- Exact Sig.
Asymp. Sig. (2-sided) sided)
(1-sided)

Pearson Chi-Square
20.019a
1 .000
b
Continuity Correction
18.916
1 .000
Likelihood Ratio
21.155
1 .000
Fisher's Exact Test
.000
.000
Linear-by-Linear
19.995
1 .000
Association
N of Valid Cases
824
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33.90.
b. Computed only for a 2x2 table
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Grafiku 3.3 Korrelacioni ndërmjet aknes dhe PCOS-së

Siç del nga grafiku 3.3, në grupin e femrave pa akne, numri i rasteve me PCOS, paraqitet
mjaft i vogël, e kundërta ndodh në grupin e femrave që karakterizohen nga akne.
Lidhja ndërmjet aknes dhe ciklit menstrual
Gjatë analizës së korrelacionit të mundshëm ndërmjet aknes dhe ciklit menstrual, vlera e
χ2=0.980, ku sigma = 0.322 (për 1 shkallë lirie), pra vlerë kjo më e madhe se vlera e alfës
=0.05. Ndaj mund të pranohet që nuk ka një shoqërim ndërmjet aknes dhe ciklit
menstrual.
Tabela 3.8. Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet aknes dhe ciklit menstrual të parregullt
Prania e akneve

Cikli menstrual
Jo

Po

Normal

Oligomenorrea Totali

345

54

399

86.5%

13.5%

100.0%

49.2%

43.9%

48.4%

356

69

425

83.8%

16.2%

100.0%
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Totali

50.8%

56.1%

51.6%

701

123

824

85.1%

14.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Testi Hi-katror

df

Asymp. Sig. (2- Exact Sig.
sided)
sided)

1

.277

.980

1

.322

1.186

1

.276

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

1.183
b

a

Fisher's Exact Test

.284

Linear-by-Linear Association 1.181
N of Valid Cases

1

Exact
Sig.
(2- (1sided)

.161

.277

824

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59.56.
b. Computed only for a 2x2 table

Grafiku 3.4 Korrelacioni ndërmjet aknes dhe ciklit menstrual jo të rregullt
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Siç duket edhe nga grafiku 3.4, në të dy grupet e femrave: me akne dhe pa akne, nuk ka
dallim sinjifikativ përsa i përket numrit të individëve që karaktertizohen nga cikli i
parregullt menstrual (oligomenorea)
Lidhja ndërmjet aknes dhe BMI-së
Ne rastin e popullates sonë testi χ2 midis akneve dhe BMI-se ,tregoi se këta dy parametra
korrelojne në mënyrë sinjifikative. χ2 = 9.556 ku për 3 shkallë lirie vlera e sigmës u
paraqit 0 .025, vlerë kjo më e vogël se 0.05. Duke studiuar çdo kategori u vu re se 79 nga
137 femrat me peshë të vogël trupore shfaqnin shenja te akneve (18.6%). Femrat me
peshë normale shfaqnin shenja të akneve me një vlerë 78.4%; femrat mbi peshë shfaqnin
shenja të aknes në vlerën 2.6%, ndërsa obeziteti i klasit I në vlerën 0.5 %.

Grafiku 3.5 Korrelacioni ndërmjet aknes dhe BMI-së

Lidhja ndërmjet PCOS-së dhe hirsutizmit
Siç do ta diskutojmë edhe më poshtë, të dhënat e literaturës dëshmojnë se vezoret
policistike janë më tepër të lidhura me hirsutizmin, obezitetin dhe deri diku edhe me
ciklin menstrual jo të rregullt.
Kështu në studimin tonë, gjatë analizës me anën e testit χ2, lidhur me korrelacionin e
mundëshëm ndërmjet hirsutizmit dhe pranisë së vezoreve policistike (PCOS),vlera e χ2
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rezultoi 40.370, ndërsa sigma 0.000. Kuptohet që në këtë rast korrelacioni mund të
konsiderohet shumë sinjifikant (Tabela 3.8).
Në studimin tonë rezultoi se 46 nga 258 femrat hirsute (17.8%) ishin me PCOS, si dhe 24
nga 566 femrat jo hirsute (4.2%) rezultuan me PCOS.
Vlen të theksojmë se rezultatet tona përputhen me rezultatet e nxjerra nga studime të
tjera të kësaj natyre. Kështu Spona & Aydinlik,1989 dhe Barth,1997, kanë provuar se
PCOS përfaqëson një sindromë që haset në mënyrë të zakonshme tek pacientet hirsute
(86,41). Po kështu nga një tjetër studim kryer nga Hatch et al,1981, del se hirsutizmi
është i pranishëm në 70% të femrave me PCOS (88).
Në studimin tonë hirsutizmi ishte present në 65.7% të femrave me PCOS. Në femrat
hirsute me PCOS u vu re se prania e qimeve terminale në fytyrë paraqitet më e shpeshtë
sesa në zonat e tjera të trupit. Duke e analizuar hirsutizmin në lidhje me të dy parametrat,
PCOS-në dhe ciklin menstrual, vihet re se ekziston një diferencë në rezultatin total të
hirsutizmit ndërmjet femrave me PCOS e cikel menstrual abnormal dhe atyre pa PCOS e
cikël menstrual abnormal.
Tabela 3.8. Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe PCOS-së
Prania
e
Hirsutizmit

Jo

Po

Totali

Prania e
PCOSsë
Jo

Po

Totali

542

24

566

517.9

48.1

566.0

212

46

258

236.1

21.9

258.0

754

70

824

754.0

70.0

824.0

Lidhja ndërmjet PCOS-së dhe BMI-së
Një veçori e fenotipit të PCOS-së është edhe prania e obezitetit, gjë që sjell si pasojë
përkeqësimin e tipareve klinike, endokrine dhe metabolike të këtij sindromi. Sipas të
dhënave të literaturës, pothuajse 50% e grave me PCOS, paraqiten obeze dhe
hiperinsulinemike (48).
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Sipas Bernasconi et al,1996, obeziteti është i shoqëruar edhe me një ulje të nivelit të
SHBG-së dhe për pasojë në një rritje të nivelit të testosteronit të lirë (89). Sipas
Barth,1992, shumica e grave hirsute paraqiten në të njejtën kohë obeze dhe
karakterizohen nga akne (38).
Në popullatën tonë rezultuan se dy variablat PCOS dhe BMI korrelonin në mënyrë
sinjifikative, ku χ2 = 150.025 dhe sigma=0.000.
Duke studiuar çdo kategori u vu re se 10 nga 137 femrat me peshë të vogël trupore
karakterizoheshin nga PCOS-ja (14.3%). Femrat me peshë normale shfaqnin shenja të
PCOS-së me një vlerë 37.1%, femrat mbi peshë shfaqnin shenja të PCOS-së në vlerën
44.3%, ndërsa obeziteti i klasit I në vlerën 4.3%.

Tabela 3.9. Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet BMI-së dhe PCOS-së

PCOS

rBMI
BMIcat1 BMIcat2 BMIcat3 BMIcat4 Totali
JO

PO

Totali

127

619

6

2

754

16.8%

82.1%

.8%

.3%

100.0%

92.7%

96.0%

16.2%

40.0%

91.5%

15.4%

75.1%

.7%

.2%

91.5%

10

26

31

3

70

14.3%

37.1%

44.3%

4.3%

100.0%

7.3%

4.0%

83.8%

60.0%

8.5%

1.2%
137

3.2%
645

3.8%
37

.4%
5

8.5%
824

16.6%

78.3%

4.5%

.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

16.6%

78.3%

4.5%

.6%

100.0%

Testi Hi-katror
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

303.653
150.025
83.741
824
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a

df

Asymp. Sig. (2sided)

3
3
1

.000
.000
.000

Testi Hi-katror
Value

df

Pearson Chi-Square
303.653a 3
Likelihood Ratio
150.025
3
Linear-by-Linear
83.741
1
Association
N of Valid Cases
824
a. 3 cells (37.5%) have expected count less than
expected count is .42.

Asymp. Sig. (2sided)
.000
.000
.000

5. The minimum

Grafiku 3.5 Korrelacioni ndërmjet PCOS-së dhe BMI-së

Nga analiza e grafikut 3.5 del qartë se në grupin e femrave që nuk vuajnë nga sindromi i
ovares policistike (PCOS), predominojnë femrat me peshë normale (BMI cat2), ndërsa në
grupin e femrave që karakterizohen nga sindromi i vezores policistike, predominojnë
femrat obeze (BMI cat3), por bie në sy gjithashtu se numri i femrave me obezitet të
theksuar paraqitet shumë i vogël.
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3.2 Hirsutizmi dhe lidhja familjare
Në ambjentin familjar, lidhur me kampionin e analizuar, shkalla e prevalencës së
hirsutizmit u paraqit e lartë. Kështu 27.5% e femrave shqiptare të analizuara kanë
përmendur se kanë nëna hirsute (përqindja e nënave hirsute ishte 91%), ndërsa 16.7% e
subjekteve kanë pasur motra hirsute (përqindja e motrave hirsute ishte 81%).
Korrelacioni ndërmjet hirsutizmit dhe shpëndarjes së tij në linjën familjare (nënat hirsute)
ishte shumë sinjifikant, ku vlera e χ2=139.795, ndërsa sigma = 0.000, vlerë kjo shumë më
e vogël se 0.05 (Tabela 3.10).

Tabela 3.10 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe shpërndarjes familjare (nëna
hirsute)
KLasifikimi

Nëna
hirsute

jo Nëna
hirsute

Jo hirsute

559

7

566

Hirsute

187

71

258

Totali

746

78

824

Totali

Testi Hi-katror

Value

df

Asymp. Sig. Exact
Sig. Exact
Sig.
(2-sided)
(2-sided)
(1-sided)

142.846a 1

.000

Continuity Correctionb 139.795 1

.000

Likelihood Ratio

.000

Pearson Chi-Square

137.133 1

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association

142.672c 1

N of Valid Cases

824

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

a.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.42.

b.

Computed only for a 2x2 table

c.

The standardized statistic is 11.945
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Siç shihet nga tabela 3.10, vlerat e χ2 dhe sig, të testit hi-katror ndërmjet hirsutizmit dhe
pranisë se tij në motrat e hirsuteve, paraqiten përkatesisht 94.969 dhe 0.000, ndaj edhe në
këtë rast korrelacioni mund të konsiderohet mjaft sinjifikant (Tabela 3.11).
Pra studimi jonë konfirmoi faktin se edhe në popullatën tonë, ashtu sikurse në përgjithësi
në popullatat mesdhetare, ekziston një lidhje familjare për sa i përket hirsutizmit. Kjo
mund të shërbejë si indikacion për ekzistencën e bazave gjenetike të këtij parametri (20).

Tabela 3.11 Tabela 2X2 për lidhjen ndërmjet hirsutizmit dhe shpërndarjes familjare
(motrat hirsute)
Klasifikimi

Jo motra

Motra
hirsute

jo Motra
hirsute

Jo hirsute

236

320

10

566

Hirsute

142

73

43

258

Totali

378

393

53

824

Totali

Testi Hi-katror

Value

df

Asymp. Sig. Exact
Sig. Exact
Sig.
(2-sided)
(2-sided)
(1-sided)

Pearson Chi-Square

94.969a 1

.000

Continuity
Correctionb

91.746

1

.000

Likelihood Ratio

82.633

1

.000

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association

94.756c 1

N of Valid Cases

446

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

a.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.78.

b.

Computed only for a 2x2 table

c.

The standardized statistic is 9.734

Duke ekzaminuar prejardhjen familjare, 65.3% efemrave hirsute, përmendën që babai i
tyre ishte hipertrikotik. Motrat, gjyshet, hallat apo tezet dhe kushërinjtë e femrave hirsute,
gjithashtu u përmendën nga ana e femrave në kampionin e analizuar, në lidhje me praninë
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e hirsutizmit. Nga ekzaminimet e lidhur me trashëgiminë familjare u vu re që individë të
së njëjtës familje karakterizoheshin pothuaj nga i njejti ritëm i rritjes së qimeve
Të dhëna për bazat gjenetike të hirsutizmit dhe shpërndarjen e tij familjare i kemi gjetur
në një studim të kryer nga studiues Grekë (20). Nga të dhënat e këtij artikulli del se në
Greqi, hirsutizmi është një sindromë mjaft e përhapur dhe gjithashtu mbizotëruese
brenda familjeve. Kjo dëshmon se hirsutizmi përfaqëson një çrregullim me baza
gjenetike, pra që trashëgohet. Kështu nga të dhënat e këtij artikulli rezulton se gratë greke
hirsute kanë 65.3% nëna hirsute, ndërkohë që hirsutizmi është shumë i përhapur edhe në
pjesën tjetër të femrave (motrat, gjyshërit, tezet, hallat dhe kushërirat) pjesë të familjes,
duke filluar kështu që në pubertet.

3.3 Hiperandrogjenizmi dhe lidhjet e tij me hirsutizmin, aknen, ciklin menstrual,
BMI-në dhe PCOS-në
Të dhënat e literaturës tregojnë se shumica e grave hirsute kanë nevojë jo vetëm për një
vlerësim të kujdesshëm klinik (90). Nëpërmjet një ekzaminimi mjekësor të detajuar mund
të identifikohen gratë në të cilat pritet një sëmundje serioze dhe të sigurohen kështu
vlerësime laboratorike për to (91,92). Një parapërgatitje minimale duhet të përfshijë
serume testosteronit, DHEAS dhe prolaktinë. Disa studime kanë demonstruar që nivelet
plazmatike të testosteronit janë një nga indekset më të mira të prodhimit të androgjeneve
(87). Prodhimi i testosteronit tek gratë arrin me afërsi deri në 0.2 mg/. Ka të dhëna, të
cilat mbrojnë faktin që afiniteti i lartë lidhës i SHBG për T influencon nivelet qarkullues
të hormoneve steroidale seksuale, dispozicionin biologjik për qelizat shenjë, si dhe
balancën e tyre (92). Tsigounis & Tsionis (1984) kanë studiuar nivelet e hormoneve në
50 gra hirsute greke, që karakterizoheshin në të njejtën kohë nga nivele të shtuara të
testosteronit. Për më tepër, në një studim tjetër me rreth 250 gra meksikane me hirsutizëm
mesatar dhe të rëndë u vrojtua që nivelet e testosteronit paraqiteshin të rritura rreth 31%
(95).
Androgjenet, kur sekretohen me tepricë, shkaktojnë simptoma të pakëndshme siç është
hirsutizmi, dhe njihen me termin hiperandrogjenizëm. Nuk ka asnjë lidhje reciproke të
qartë midis androgjeneve qarkullues dhe shkallës së efekteve të tyre që kur hirsutizmi
rezultonte nga një tepricë e lehtë e androgjeneve (96,97).
Ekzistojnë disa hormone të cilat ndikojnë në rritjen e qimeve. Hormonet tiroid dhe ato të
rritjes janë ato që nxisin fillimin e rritjes në përgjithësi të qimeve. Progesteroni ka një
ndikim minimal në rritjen e qimeve, ndërsa androgjenet janë të rëndësishëm për
përcaktimin e llojit të qimes dhe shpërndarjen e tyre në të gjithë trupin (51).
Analizat hormonale për përcaktimin e niveleve të hormoneve DHEA, DHEAS, SHBG
dhe Testosteron, janë kryer vetëm në një grup të vogël (43 individë) të nxjerrë nga
kampioni përfaqësues prej 824 individë, të përzgjedhur nga kampioni bazë. Kjo
përzgjedhje është bërë duke pasur në konsideratë, në bazë të të dhënave të pyetësorëve të
plotësuar, vlerat e larta të skoreve për hirsutizmin, aknen, apo për të dyja së bashku. I
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janë nënshtuar analizës hormonale edhe studentet që kanë rezultuar me cikël të parregullt
menstrual apo ato që kanë deklaruar se vuajnë nga Sindromi i Ovares Policistike (PCOS).
Nga përpunimi paraprak i fishave dhe analizave hormonale konstatohet se: rezultuan
vetëm hirsute 3femra (6.98%); asnjë femër vetëm me PCOS (0%); asnjë femër vetëm me
akne (0%); hirsute dhe njëkohësisht me akne 25femra (58.1%); hirsute dhe njëkohësisht
me PCOS 23femra (53.5%); me akne dhe njëkohësisht me PCOS 27 femra (62.8%); me
PCOS e hirsute dhe njëkohësisht me akne 23femra (53.5%), ndërsa femra që nuk
karakterizoheshin nga asnjëra nga sindromat e sipërpërmendura ishin vetëm11(25.6%).
Këto të dhëna janë pasqyruar në tabelën e mëposhtme (3.12). Nga tabela bie në sy se
mesatarja e nivelit të testosteronit është mbi normë në grupet A+H; PCOS+A; PCOS+H
si dhe në grupin PCOS+A+H. Grupet që u karakterizuan nga një numër i madh femrash
me nivel mbi normë të testosteronit janë: A+H (64%); A dhe A+H (64%); PCOS+A
(66.7%).
Në të gjithë kampionin e analizuar, gjithsej u paraqitën 29 (67.4%)femra me akne dhe 14
(32.6%) femra që nuk karakterizoheshin nga akne. Gjithashtu 28femra (65.1%) u
paraqitën hirsute dhe 15(34.9%) jo hirsute; 27(62.8%) femra u karakterizuan nga PCOS
dhe 16 (37.2%), që nuk vuanin nga PCOS.
Tabela 3.12 Nivelet e testosteronit sipas grupeve të shoqërimit të parametrave në
shqyrtim
Grupi

A (vetem)
H (vetem)
A+H
A dhe A+H
H dhe A+H
PCOS(vetem)
PCOS+H
PCOS+A
PCOS+A+H
N

Numri

3
25
25
28
23
27
23
11

%

6.98
58.1
58.1
65.1
53.5
62.8
53.5
25.6

Niveli
Nr
mes.testosteronit fem.mbi
norme T
0.83
1/3
1.17
16/25
16/25
17/28
1.21
14/23
1.22
18/27
1.21
14/23
0.38
-

%

33.3
64
64
60.7
60.9
66.7
60.9
-

Siç e kemi theksuar në pjesën teorike, nga hormonet steroide, ato që luajnë rol më të
rëndësishëm në tipin dhe përhapjen e qimeve në trup, janë ato androgjenë. Ovaret dhe
gjendrat adrenale prodhojnë hormonin androstenedione, i cili më pas në indet periferike,
shndërrohet në testosteron. Ky i fundit prodhohet nga të dy gjendrat e sipërpërmendura,
megjithse në femrat hirsute ai kryesisht prodhohet nga ovaret.Testosteroni në nivelin e
folikulës së qimes, me anën e enzimës 5-α reduktazë shndërrohet në dihidrotestosteron
(DHT) dhe është ky i fundit që indukton rritjen e qimes terminale.
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Ne vrojtuam një diferencë sinjifikante në nivelin e androgjeneve që qarkullonin në gjak
tek femrat hirsute dhe jo hirsute. Në pjesën më të madhe të femrave hirsute u vu re një
nivel i larte i hormoneve androgjene që qarkullonin në serumin e gjakut (niveli T total
dhe DHEAS). Përqëndrimi i SHBG-së në gjak nuk rezultoi të ishte i lidhur me prezencën
e hirsutizmit në kampionin e marrë në shqyrtim për analiza të mëtejshme hormonale. Nga
kampioni prej 43 femrash, të cilat pranuan t’i nënshtroheshin ekzaminimeve hormonale
laboratorike, rezultoi se 23 nga 28 femrat hirsute ishim hiperandrogjenike (89.2%),
ndërsa 4 nga 15 femrat jo hirsute ishin hiperandrogjenike (26.6%).
Korrelacioni ndërmjet hirsutizmit dhe hiperandrogjenizmit bazuar në testin χ2 rezultoi
mjaftueshëm sinjifikant (vlera e χ2 = 10.601) ku p = 0.001, vlerë kjo më e vogël se vlera
tabelore p= 0.01 (tabela 3.13).

Tabela 3.13. Tabela 2X2 e korrelacionit ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe hirsutizmit
Prania
e
Hirsutizmit Hiperandrogjenizëm
Jo

Po

Totali

4

15

5.6

9.4

15.0

5

23

28

10.4

17.6

28.0

16

27

43

16.0

27.0

43.0

Jo Hirsute 11

Hirsute

Totali

Testi Hi-katror
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square

12.866a

1

.000

.001

.001

Continuity Correctionb

10.601

1

.001

Likelihood Ratio

13.091

1

.000

.001

.001
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Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association

12.567c

N of Valid Cases

43

1

.000

.001

.001

.001

.001

Matja e nivelit të testosteronit tek 43 femrat, që iu nënshtuan analizave hormonale, tregoi
se 11 nga subjektet jo hirsute kishin vlera normale të këtij hormoni (kufinjtë e vlerave
normale të testosteronit për femra janë 0.1-0.9 ng/ml). 4 femrat e tjera të grupit të jo
hirsuteve kishin vlera të ngritura të hormonit testosteron dhe tek të katërtat ishte e
pranishme akne. Tre prej tyre karakterizoheshin nga një cikël menstrual abnormal. Tek
keto femra u mat gjithashtu edhe niveli i hormonit luteinizues (LH),vlera e të cilit ishte e
rritur dhe ekzaminimi me anë të ultrasondes zbuloi tek to praninë e vezoreve policistike
(PCOS). Lidhur me këtë të fundit vlen të vemë në dukje se në femrat me PCOS vrojtohen
nivele të larta të LH-së (65)
Ndër 28 femrat e grupit të hirsuteve, 20 prej të cilave kishin nivele të larta të testosteronit
dhe DHEAS-së, rezultuan edhe me PCOS. Ndër to 18 rezultuan me cikël menstrual
abnormal dhe karakterizoheshin në të njejtën kohë nga aknet. Ndër 5 hirsutet e tjera të
analizuara, 3 kishin cikël menstrual normal dhe nivele normale të testosteronit, ndaj
supozojmë se hyjnë në grupin e femrave që karakterizohen nga hirsutizmi idiopatik.
Ky i fundit, siç e kemi vënë në dukje edhe në pjesën teorike, mund të zhvillohet edhe për
shkak të rritjes së ndjeshmërisë së folikulave ndaj niveleve normale të androgjeneve dhe
në këtë rast ai njihet si hirsutizëm idiopatik (37,50). Pra në këtë rast teprica e
androgjeneve gjendet në nivelin e folikulave të qimeve (3,31,90). Një studim i 588 grave
hirsute italiane vërtetoi se hirsutizmi idiopatik është një shkaktar i përgjithshëm i
hirsutizmit në Itali, i cili përfaqësonte rreth 6% të popullsisë (20).
Të dhënat e literaturës tregojnë gjithashtu se në dallim me hirsutizmin idiopathik,
hirsutizmi hiperandrogjenik mund të shkaktohet nga sasitë e shtuara te androgjeneve të
prodhuara nga ovaret dhe gjendrat adrenale. Në këtë rast tek femrat vihen re zakonisht
simptomat e obezitetit, ciklit menstrual të parregullt, hirsutizmit dhe PCOS-së. Kur
hirsutizmi shoqërohet me obezitet dhe anomaly të ciklit menstrual, burimi i androgjeneve
të tepërta është në pjesën më të madhe të rasteve vezorja policistike (PCOS). Vetëm në
gati 5% të rasteve, burimi i androgjeneve të tepërta përfaqësohet nga gjendrat adrenale
ose ato hipofizare (96,97).
Gjithmonë duke u mbështetur tek literatura, vemë në dukje se një përqendrim normal i T
dhe DHEAS-së në gjak në femrat hirsute, përjashton praninë e një tumori në veshka (96).
Në një nivel testosteroni me më shumë se 2 ng/ml dhe në një nivel DHEAS me më shumë
se 8000 ng/ml, tumoret në vezore ose në gjendrat e veshkës përjashtohen (96). Së dyti
mund të themi që hirsutizmi tek tumoret dhe tek endokrinopatikët dallohet në
progresionin e shpejtë të rritjes së qimeve. Një hirsutizëm me progresion të shpejtë shfaq
disa qeliza tumorale tek vezoret Në një studim të kryer nga Marshall,1997 u gjet një grua
me hirsutizëm të rëndë, që rezultonte në të njejtën kohë me akne, gjoks jo të zhvilluar dhe
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me një përqendrim të lartë serumi të testosteronit (8.74 ng/ml) e të DHEAS (>8000
ng/ml), e cila kishte tumor në veshka (96).
Në kampionin tonë prej 43 vajzash, 3 femra rezultuan me nivele të testosteronit më të
larta se kufiri i sipërm i vlerave normale për femrat, ndaj arritëm në përfundimin se
karakterizoheshin nga prania e hirsutizmit hiperandrogjenik, që e merrte origjinën nga
ovaret, ndërsa një femer vuante nga hirsutizmi hiperandrogjenik i shkaktuar nga gjendrat
adrenale ose gjendrat hipofizare. Në kampionin tonë nuk gjetëm asnjë rast tjetër me
sëmundje serioze të natyrës që përshkruam më sipër.
Meqenese androgjenet prodhohen nga gjendra adrenale dhe gonadet, si dhe nga
konvertimi i prekusoreve steroide në indet periferike, shkaqet e hirsutizmit kërkohen
pikërisht në këto dy organe (65).

Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe ciklit menstrual të parregullt
Bazuar në të dhënat e marra me testin X² lidhur me korrelacionin e mundëshëm ndërmjet
dy variablave, hiperandrogjenizem – cikel menstrual, rezultoi se ky korrelacion ishte jo
sinjifikant (vlera e χ2 = 1.035), ku sig = 0.309, vlerë kjo më e madhe se vlera e alfes
0.05 (tabela 3.15). Nga 32 femra që rezultuan me cikël menstrual të çrregullt
(oligomenorrea), 22 prej tyre u paraqitën hiperandrogjenike. Ky studim nxorri në dukje se
numri me i madh i femrave me cikël menstrual të parregullt, që rezultuan në të njejtën
kohë edhe hiperandrogjenike ishin banore të qyteteve Kuçove dhe Lushnjë. Na ra në sy
se prania e hirsutizmit, akneve, ciklit menstrual të parregullt, obezitetit dhe
hiperandrogjenizmit ishin të pranishme në një numër të konsiderueshëm vajzash që
kishin lindur në qytetin e Lushnjës (në kampionin prej 824 femrash). Nuk kemi deri më
tani ndonjë shpjegim lidhur me këtë fenomen, por ka mundësi të ketë baza gjenetike.
Tabela 3.15. Tabela 2X2 e lidhjes ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe ciklit menstrual

Hiperandrogjenizmi
Cikli menstrual
Normal

Oligomenorrea

Totali

JO

PO

Totali

6

5

11

54.5%

45.5%

100.0%

37.5%

18.5%

25.6%

14.0%

11.6%

25.6%

10

22

32

31.3%

68.8%

100.0%

62.5%

81.5%

74.4%

23.3%

51.2%

74.4%

16

27

43

37.2%

62.8%

100.0%

73

100.0%

100.0%

100.0%

37.2%

62.8%

100.0%

Grafiku 3.6 Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe ciklit menstrual

Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe aknes
Ka raste kur disa gra, megjithese karakterizohen nga sasira të mëdha të hormoneve
androgjenike, nuk paraqesin hirsutizëm. Në këto raste simptomat mund të jenë seborrhea,
puçra apo alopeki androgjenike, por jo shoqëruar kjo me hirsutizëm. Gjatë pubertetit,
prodhimi i shtuar i androgjeneve si rregull shkakton një rritje të dimensioneve dhe
aktivitetit të gjendrave sebaceous.
Në grupin tonë të analizës hormonale na rezultoi se hiperandrogjenizmi ishte present në
26 nga 29 femrat me akne (89.7%), si dhe në 1 nga 14 femrat pa akne (7.1%).
Korrelacioni ndermjet hiperandrogjenizmit dhe aknes ishte shume sinjifikant, ku vlera e
χ2 ishte 24.095, ndërsa sigma = 0.000, vlerë kjo shumë më e vogël se 0.05 (Tabela 3.16).
Tabela 3.16. Tabela 2X2 e lidhjes ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe aknes
Akne

Hiperandrogjenizmi

JO

JO

PO

Totail

13

1

14

92.9%

7.1%

100.0%

74

PO

Totali

81.3%

3.7%

32.6%

30.2%

2.3%

32.6%

3

26

29

10.3%

89.7%

100.0%

18.8%

96.3%

67.4%

7.0%

60.5%

67.4%

16

27

43

37.2%

62.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

37.2%

62.8%

100.0%

Testi Hi-katror
df

Asymp. Sig. (2- Exact Sig.
sided)
sided)

1

.000

24.095

1

.000

30.270

1

.000

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

27.514
b

a

Fisher's Exact Test

.000

Linear-by-Linear Association 26.874
N of Valid Cases

1

(2- Exact
Sig.
(1-sided)

.000

.000

43

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.21.
b. Computed only for a 2x2 table

Grafiku 3.7 Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe aknes

Nga grafiku duket se në grupin e femrave që nuk karakterizohen nga akne, pjesa e atyre
hiperandrogjenike është shumë e vogël, krahasuar me atë në grupin e femrave me akne.
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Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe PCOS-së
Hirsutizmi përfaqëson vetëm një nga shenjat e hiperandrogjenizmit, shenja të tjera që
shfaqen tek gratë me hiperandrogjenizëm janë: an-ovulacioni, infertiliteti, menstruacionet
e parregullta, si dhe një rrezik për tumore apo hiperplazi endometriale. Nga të dhënat e
literaturës del se sindroma e vezoreve policistike (PCOS), përfaqëson anomalinë më të
hasur që bëhet shkak për shfaqjen e hirsutizmit dhe që prek 75-80% të rasteve të
analizuara (63,65). Manifestime të hiperandrogjenizmit tek gratë me PCOS përfshijnë:
hirsutizmin, puçra, alopeki androgjenike, ndërsa prania e acanthosis nigricans është një
tregues i hiperinsulinemisë.
Gjatë analizës së grupit prej 43 studentesh, rezultoi se hiperandrogjenizmi ishte prezent
në 24, nga 27 femrat me PCOS (88.9%), si dhe në 3 nga 16 pa PCOS (11.1%). Duam të
theksojmë në këtë analizë, hiperandrogjenike kemi konsideruar individët femra që
karakterizoheshin në të njejtën kohë nga vlera të shtuara (mbi normë) si të testosteronit
ashtu edhe të DHEAS-së.
Korrelacioni ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe PCOS ishte shumë sinjifikant, ku vlera e
χ2 =18.258, ndërsa sigma = 0.000, vlerë kjo shumë më e vogel se vlera e alfës 0.05
(Tabela 3.17).
Për të shikuar asocimin e mundshëm ndërmjet nivelit të testosteronit dhe sindromit të
ovares policistike, ndërtuam tabelën kontigjente. Për të vërtetuar hipotezen H1, që të dy
variablat jane të lidhur, llogaritëm χ2 me nivelin e besimit alfa=0.05. Meqënëse në rastin
tonë vlera e χ2 doli 7.414 dhe sig = 0.002, arritëm në përfundimin se niveli i lartë i
testosteronit dhe sindromi i ovares policistike, jane mjaft mirë të asociuar.
Ajo që bie në sy në këtë rast është se kur individët femra të kampionit në analizë
karakterizoheshin nga të dy vlerat hormonale të shtuara, sinjifikanca ishte më e fuqishme.
Kjo mund të shpjegohet me faktin se DHEAS ëshë bazë dhe prekursor i testostronit dhe
kuptohet në këtë rast predispozitat për vezore policistike janë akoma më të mëdha.
Tabela 3.17. Tabela 2X2 e lidhjes ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe PCOS-së
PCOS
Hiperandrogjenizmi

Jo PCOS Po PCOS Totali

Jo

13

3

16

81.3%

18.8%

100.0%

81.3%

11.1%

37.2%

30.2%

7.0%

37.2%

3

24

27

11.1%

88.9%

100.0%

18.8%

88.9%

62.8%

7.0%

55.8%

62.8%

16

27

43

Po

Totali

76

37.2%

62.8%

100.0%

100.0%
37.2%

100.0%
62.8%

100.0%
100.0%

Testi Hi-katror

Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

Asymp. Sig. (2- Exact Sig.
sided)
sided)

21.154a
18.258
22.486

1
1
1

.000
.000
.000

(2- Exact Sig.
(1-sided)

.000
20.662
43

1

.000

.000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.95.
b. Computed only for a 2x2 table

Grafiku 3.8 Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe PCOS-së

Grafiku 3.8, tregon se në grupin e femrave që nuk janë hiperandrogjenike, numri i
femrave me PCOS paraqitet i vogël, ndërsa në grupin e femrave hiperandrogjenike
(DHEA-S dhe Testosteron) është e kundërta.
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Grafiku 3.9 Lidhja ndërmjet nivelit të testosteronit dhe PCOS-së
Nga grafiku 3.9 del qartë që në grupin e femrave që nuk vuajnë nga sindromi i vezores
policistike është mjaft i vogël, numri i individëve që paraqiten me vlera mbi normë të
testostronit. Nuk mund të thuhet e njejta gjë për grupin e dytë të femrave që vuajnë nga
ky sindrom. Pra në këtë të fundit bie në sy numri i konsiderueshëm i femrave që
karakterizohen nga vlera mbi normë e testosteronit.
Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe BMI-së
Obeziteti influencon në shumë prej funksioneve endokrine, duke përfshire këtu
modifikimet në metabolizmin e hormoneve seksuale. Disa studime rreth kësaj teme kanë
raportuar një rritje në përqindjen e prodhimit të androgjenit. Për më tepër, obeziteti,
hiperinsulinemia dhe hiperprolaktinemia shkaktojne nje reduktim të SHBG-së, gjë që
shoqërohet me rritje të sasisë së testosteronit të lirë e biologjikisht aktiv (48,93). Në
studimet e mëparshme, është vënë re që shumica e grave hirsute hiperandrogjenike
karakterizoheshin nga mbipesha dhe akne (89).
Nga studimi jonë doli se indeksi i masës trupore ishte i lidhur me hirsutizmin, pasi gratë
shqiptare me peshë të vogël trupore dhe normale ishin hiperandrogjenike përkatësisht në
3.7% dhe 37% të rasteve, ndërsa gratë mbipeshë dhe obeze ishin hirsute përkatësisht në
48.1% dhe 11.1% të rasteve. Në një studim të ngjashëm, në 250 gra meksikane hirsute
(13-38 vjeç), obeziteti u dallua në 18% të rasteve (85).
Edhe pse një numër i konsiderueshëm i femrave hirsute që iu nënshtruan analizës, ishin
mbipeshë, ne nuk vumë re ndonjë diferencë të dukshme në përqendrimin e serumit
SHBG ndërmjet grave hirsute dhe jo hirsute.
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Duke analizuar me anën e testit χ2, korrelacionin
e mundëshëm ndërmjet
2
hiperandrogjenizmit dhe rBMI-se,vlera e χ rezultoi 11.185, ku për 3 shkallë lirie vlera e
sigmes = 0.011. Siç shihet, sigma është më e vogël se 0.05, ndaj korrelacioni
konsiderohet sinjifikant (Tabela 3.18). Nga të dhënat e literaturës del se ky korrelacion
është akoma i fuqishëm. Ne mendojmë se në rezultatin e marrë duhet të ketë ndikuar
numri i vogël i individëve femra (43), që pranuan ti nënshtruan ekzaminimit të
mëtejshëm hormonal.
Tabela 3.18. Tabela 2X2 e lidhjes ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe BMI-së
Hiperandrogjenize
m

rBMI
BMIcat1 BMIcat2 BMIcat3 BMIcat4 Totali
JO

PO

Totali

5

8

3

0

16

31.3%

50.0%

18.8%

.0%

100.0%

83.3%

44.4%

18.8%

.0%

37.2%

11.6%

18.6%

7.0%

.0%

37.2%

1

10

13

3

27

3.7%

37.0%

48.1%

11.1%

100.0%

16.7%

55.6%

81.3%

100.0%

62.8%

2.3%

23.3%

30.2%

7.0%

62.8%

6
14.0%

18
41.9%

16
37.2%

3
7.0%

43
100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14.0%

41.9%

37.2%

7.0%

100.0%

Testi Hi-katror

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

9.978a
11.185
9.429
43

3
3
1

.019
.011
.002

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1.12.
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Grafiku 3.10 Lidhja ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe BMI-së

Trajtimi i sindromit të hirsutizmit
Në fund të këtij kapitulli donim të ndaleshim pak tek trajtimi i sindromit të
hirsutizmit.Vlen të vemë në dukje në këtë drejtim, se të gjithë medikamentet që janë
“shkaktarë” të rritjes së qimeve të padëshirueshme terminale, bëjnë pjesë në një nga dy
grupet e mëposhtme: medikamente që përmbajnë hormone natyrale ose artificiale, si dhe
medikamente që nuk përmbajnë hormone, por që kanë kapacitetin të “shqetësojnë”
funksionimin normal të sistemit endokrin (90).
Në grupin tonë të analizës, nuk vumë re asnjë lidhje reciproke midis pranisë së
hirsutizmit tek femrat dhe medikamenteve të përdorura prej tyre, duke përjashtuar këtu
kontraceptivët oralë (progesteronin ose estrogjenin). 28 nga 97 femra hirsute dhe 52 nga
495 femra jo-hirsute, pranuan se janë trajtuar me kontraceptivë oralë. Meqënëse
kontraceptivët oralë kanë si efekt reduktimin e niveleve të androgjeneve, femrave hirsute
të kampionit tonë iu këshilluan trajtime të tjera farmaceutike.
Rritja gjithmonë dhe më shumë e qimeve përbën një problem kryesor për shumë gra
(98,99). Manifestimet e tepricave të androgjenit në çdo moshë, veçanërisht tek femrat
adoleshente gjatë kohës së zhvillimit të personalitetit të tyre, mund të kenë efekte
domethënëse për pamjen e tyre trupore (100). Disa nga gratë hirsute shfaqen në publik pa
hequr sa më shumë të jetë e mundur qimet e dukshme. Ndërkohë çuditërisht, në një
studim të ngjashëm të Derogatis et al. (1993) (101), në një shembull me 20 gra hirsute, të
cilat ishin studiuar sipas pikëpamjes së niveleve të serumit të androgjeneve, të natyrës
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dhe mbizotërimit të simptomave psikologjike dhe të efekteve të humorit, u vu re që
depresioni midis grave hirsute ka më shumë mundësi t’i ketë bazat tek çrregullimi i
“makinerive” neuroendokrine, sesa tek shkaqet psikologjike.
Nga analiza e bërë në kampionin tonë na rezulton se hirsutizmi, pavarësisht frekuencës së
tij në popullsinë femërore shqiptare, shkakton probleme psikologjike që prekin shumicën
e grave.
Lidhur me këtë duam të vemë në dukje se pjesa më e madhe e femrave hirsute të
kampionit të analizuar nga ne, ishin të ngarkuara psikologjikisht, veçanërisht për shkak
të hirsutizmit në fytyrë, i cili nuk mund të mbulohet.
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Përfundime
Studimi ynë, i kryer në një kampion përfaqësues të femrave shqiptare, tregoi në
përgjithësi një asociacion ndërmjet parametrave të analizuara në studim si: hirsutizëm,
akne, cikël menstrual, BMI dhe PCOS. Po kështu ne gjetëm një korrelim mjaft të mirë
ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe parametrave të përmendur më sipër.
Në mënyrë më të detajuar na rezultoi:
1. Prevalenca e hirsutizmit e larte, 31,3%, SE = 0,0162 and 95% CI [0,2813,
0,3447], por ne do të donim të evidentonim se individët femra të ekzaminuar si
hirsute paraqiteshin me shkallë hirsutizmi të butë (8-16pikë apo skore).
2. Prevalenca e aknes rezultoi 51,6%, SE 0,017 dhe 95% CI [0,483-0,549]
3. Një lidhje mjaft sinjifikante ndërmjet hirsutizmit dhe ciklit menstrual, vlera e χ2 =
181.936 dhe p = 0.000; ndërmjet hirsutizmit dhe aknes, vlera e χ2 = 29.984, p =
0.000; ndërmjet hirsutizmit dhe PCOS-së, vlera e χ2 rezultoi 40.370, ndërsa p =
0.000; ndërmjet hirsutizmit dhe BMI-së një lidhje jo e fortë, χ2 =10.880ͣ dhe p =
0.012.
4. Dy variablat PCOS dhe BMI korrelonin në mënyrë sinjifikative, ku χ2 = 150.025
dhe p = 0.00
5. Lidhja ndërmjet hirsutizmit dhe shpërndarjes se tij në linjën familjare (nënat
hirsute) ishte e fuqishme, vlera e χ2=139.795 dhe p = 0.000; po e njejta gjë
rezultoi lidhur me shpërndarjen në linjën familjare (motrat hirsute), vlera χ2=
94.969 dhe p = 0.000

6. Hiperandrogjenizmi ishte mjaft i hasur në subjektet e analizuara, të cilët iu
nënshtruan analizave hormonale. Prevalenca e hiperandrogjenizmit në grupin e
përzgjedhur prej 43 individesh, nga kampioni i madh prej 824 individësh ishte
62.7%.
7. Një diferencë sinjifikante lidhur me nivelin e androgjeneve që qarkullonin në
gjak, u vrojtua tek femrat hirsute dhe jo hirsute. Lidhja midis hirsutizmit dhe
hiperandrogjenizmit bazuat në testin χ2 rezultoi mjaftueshëm sinjifikante (vlera e
χ2 = 10.601) dhe p = 0.001; Lidhjet ndërmjet hiperandrogjenizmit dhe aknes e
PCOS-së u paraqitën gjithashtu shumë sinjifikante, ku vlerat e χ2 dhe p, rezultuan
përkatësisht 24.095, 0.000 dhe 18.258, 0.000; Po kështu u gjet një korrelacion i
mirë ndërmjet hiperandogjenizmit dhe BMI-së, χ2 =11.185, p = 0.011.
8. Raporti në rritje LH/FSH (>2.5), na bëri të sygjeronim një ekzaminim
ultrasonografik , i cili na orientoi në zbulimin e 23 nga 28 femra hirsute (82.1%)
me PCOS, si dhe 4 nga 15 femra jo-hirsute (26.7%).
82

9. Nuk vumë re asnjë lidhje midis pranisë së hirsutizmit tek femrat dhe
medikamenteve që ato përdornin, duke përjashtuar këtu kontraceptivët oralë
(progesteronin ose estrogjenin).
10. Hirsutizmi, pavarësisht frekuencave të tij në popullsinë femërore shqiptare,
shkakton probleme psikologjike që prekin shumicën e grave. Shumica e grave
hirsute në kampionin tonë ishin të ngarkuara psikologjikisht, veçanërisht për
shkak të hirsutizmit në fytyrë, i cili nuk mund të mbulohet me rroba.
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SHKURTIME
DHEA-S

dehydroepiandrosterone

PSU

njësitë pilosebaceous (PSU).

SHBG

globulinë e lidhur me hormonet seksuale

DHT

dihidrotestosteron

GF

Growth Factors

SHBG

Sex-Hormon-Binding Globulinat

CBG

Cortisol-Bindining-Globulin

5α-DHT

5α-Dihidrotestosteroni

3β-HSD

3β-hidroksisteroid dehidrogjenaza

17β-HSD

17β hidroksisteroid dehidrogjenaza

dpsg

porcionin distal të gjëndrës sebakiane

CAH

Congenital Adrenal Hyperplasia

LH

hormonit luteinizues

HA

hiperandrogjenizmi

AN

acanthosis nigricans

IR

insulin rezistenca

GnRH analog Gonadotrophin-releasing-hormone agonistic
CPA

cyproterone acetat
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SHTOJCA
Tabela 1.1Legjenda ku jemi bazuar për përpunimin e të dhënave të marra nga plotësimi i
fishave për kampionin e gjerë prej 824 individësh femra.
Tabela1.2 Pasqyrimi i të dhënave të marra nga fishat mbi variblat e marra në shqyrtim
për një kampion prej dyqind e pesëmbëdhjetë indidividësh femra.
(Në të njëjtën mënyrë është vepruar për cdo indivit femër të kampionit prej 824 të marrë
në shqyrtim)
Tabela 1.1 Legjenda që tregon variablat e marrë në konsideratë

1
2
a
b
a
b
a
b
c
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2

Gjëndja civile
Beqare
Martuar
Cikli
Normal
Abnormal
Prania e akneve
Prani aknesh
Mungesë aknesh
Ashpërsia e akneve
Akne të formës së lehtë
Akne të moderuara
Akne të ashpra
Zona e akneve
Fytyrë
Shpinë
Kraharor
Gjëndja patologjike
Johirsute
Hirsute
Shpërndarja
PO
JO
Lloji I BMI-së

BMIcat1
BMIcat2
BMIcat3
BMIcat4
PCOS
PO
JO
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Tabela 2.Korelacionet midis variablave të ndryshëm dhe vlerat e hormoneve të marra në
laborator.
PËRMBLEDHJE

Nr

PCOS

Hirsutimi BMI

Akne

C.Menstrual T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Po
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Jo
JO
Jo
Jo
Po
Po
P0
Po
Jo
Po
Jo
Po
Po
Po
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

21
2
5
4
15
20
7
13
13
3

Po
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
PO
Po
Po
Po
Jo
Jo
Jo
PO
Po
Po
Po
Po
PO
JO
Po
Jo
Po
Po
Po
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
JO
Jo
Po
PO
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

normal
4.86
normal
0.34
normal
0.24
normal
0.53
abnormal
1.07
abnormal
1.29
abnormal
0.96
normal
1.21
abnormal
1.27
abnormal
1.96
abnormal
2.45
normal
0.65
normal
1.38
normal
0.47
abnormal
0.98
normal
0.91
normal
1.1
abnormal
1.08
abnormal
0.447
abnormal
0.374
abnormal
0.451
abnormal
0.440
abnormal
0.32
abnormal
0.32
abnormal
0.52
abnormal
0.31
abnormal
0.708
abnormal
0.532
abnormal
0.478
abnormal
0.234
abnormal
0.397
abnormal
0.344
abnormal
0.178
abnormal
0.456
abnormal
2
abnormal
1
normal
0.329
abnormal
1.06
abnormal
1.26
abnormal
1.27
abnormal
3.2
abnormal 95 1.1
abnormal
1.06

12
9
12
9
11
9
3
0
18
17
7
18
7
17
18
15
6
9
14
7
6
6
7
5
20
11
22
14
18
17
20
16
14

21.39
24
19
22.1
23.59
21.1
20.96
22.44
25.62
22.3
20.7
21.14
26.1
23.05
24.09
20.7
18.34
20.29
26.6
27.2
17.98
26.4
18.33
28.7
28.5
27.3
18.32
26.7
26.9
18.48
18.43
22.4
24.1
20.6
28.6
30.2
25.8
30.11
26.6
26.1
31.6
26.9
28.4

DHEAS
802
908
250.8
383
293
406.4
420.8
330.4
292.1
317
380.1
141.9
310.3
325.7
194.1
231.6
330.7
195.5
290.5
-

DHEA

DHT LH

FSH

SHBG

3.4
3.4
4.2
2.4
3.5
3.8
2.6
2.3
2.9
5.3
3.2
-

49.0
32.0
63.0
27.0
17.0
46.0
48.0
49
-

2.72
3.68
4.12
2.52
3.21
4.06
5.62
2.08
4.15
2.32
-

26
18
74
23
120
52
20
64
44
24
57
60
49
38
53
40
36
22
27
-

7.4
12.04
10.77
6.86
8.56
10.04
15.46
5.45
11.46
6.4
-

Në mënyrë të përmbledhur mund të vemë në dukje se hirsutizmi ka qënë mjaft i hasur mbi subjektet e
analizës tonë. Prevalenca e hirsutizmit në popullsinë tonë ishte 31,3% SE= 0,0162 dhe 95% Cl [0,2813,
0,3447]. Karakteristika e hirsutizmit në kampionin tonë ishte se ishte shfaqur në shkallë të ulët (hirsutizmi i
butë 8-16 pikë). Informacioni i studimit konfirmoi rezultatet e studimeve të tjera.
Prevalenca e akneve ishte 51,6%, SE 0,017 dhe 95% Cl [0,483-0,549]
Shikojmë se androgjenet, sidomos testosteroni (T) dhe dehidroepiandrosteroni sulfat (DHEAS), të cilat
stimuluan folikulat e qimeve dhe gjëndrën sebaceous ishin të rritura në shumicën e femrave hirsute. Në
kampionin e ekzaminuar, ne gjetëm 46 nga 258 studente hirsute (17.8%) me sindromin e vezoreve
policistike (PCOS), ndërsa 24 nga 566 studente jo hirsute (4.2%) u gjetën me PCOS. Nga 28 studente
hirsute, 23 (89.2%), rezultuan me hiperandrogjenizëm, ndërsa nga 15 studente jo hirsute, 4 (26.6%),
rezultuan me hiperandrogjenizëm. U gjet një korrelacion i fortë ndërmjet hirsutizmit dhe
hiperandrogjenizmit (χ ² = 10.601, sig. = 0.001) dhe ndërmjet hirsutizmit dhe PCOS (χ ² = 40.370 sig. <
0.001).
Studimi konfirmon faktin se edhe në popullatën tonë, ashtu si edhe në popullata të tjera Mesdhetare,
ekziston një lidhje familjare në shfaqjen e hirsutizmit, i cili mund të jetë një tregues i ekzistencës së bazës
gjenetike të tij.[8]. Ne e mbrojmë këtë me faktin se në studimin tonë, korrelacioni ndërmjet hirsutizmit dhe
përhapjes së tij në një linjë familjare (nëna hirsute χ2 =139.795; sig=0.0001; motra hirsute χ2 =97.684;
sig=0.0001).
Fjalët Kyçe:Hiperandrogjenizmi,hirsutizëm,akne,PCOS,BMI,cikël menstrual.
ABSTRACT
In a summarized way we can note that hirsutism was quite encountered among analysed subjects. The
prevalence of hirsutism in our population was 31,3% SE = 0,0162 and 95% CI [0,2813, 0,3447].The
characteristic of hirsutism in our sample was that it was generally shown in a light scale (mild hirsutism 816 score). The data of our study confirmed the results of other studies.
The prevalence of acne was 51,6%, SE 0,017 and 95% CI [0,483-0,549]
We find out that androgens, especially testosterone (T) and dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS),
which stimulate hair follicle and function of sebaceous gland were elevated in most hirsute women. In the
sample examined, we found out 46 of 258 hirsute female students (17.8%) with polycystic ovary syndrome
(PCOS), whereas 24 of 566 non-hirsute female students (4.2%) were found with PCOS. Of 28 hirsute
female students, 23 (89.2%), resulted with hyperandrogenism, whereas of 15 non hirsute female students,
4 (26.6%), resulted with hyperandrogenism. Were found a strong correlation between hirsutism and
hyperandrogenism (χ2 = 10.601, sig. = 0.001) and between hirsutism and PCOS (χ2 = 40.370 sig.< 0.001).
The study confirms the fact that even in our population, as well as in other Mediterranean populations,
exists a familial relation in the screening of hirsutism, which could be an indication of the existence of
genetic bases of this [8] We support this with the fact that in our study, the correlation between hirsutism
and it’s distribution in a familiar line (hirsute mothers χ2 =139.795; sig=0.0001; hirsute sisters χ2 =97.684;
sig=0.0001).
Key words:hyperandrogenism,hirsutism,acne,PCOS,BMI,menstrual cycle.
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