
Si funksionon fekondimi në vitro (FIVET) 
 
Trajtimi i fertilizimit në vitro mund të ndryshojë pak në varësi të klinikës. Megithatë, bazat 
mbeten të njëjtat, dhe përkojnë me pritshmëritë  tuaja në rastin kur dëshironi t’i nënshtroheni 
një trajtimi Fekondimi In Vitro në spitalin tonë. 
 
Para trajtimit 
 
Para trajtimit, stafi i qendrës sonë do të jetë në dispozicionin tuaj nga momenti që ju të na 
kontaktoni, për t’ju informuar dhe për t’ju ndihmuar në çdo gjë që ju mund të keni nevojë nga 
ne. Ne e kuptojmë rëndësinë e vendimit për të ndjekur një trajtim fertiliteti, dhe për këtë ne do të 
përpiqemi të sqarojmë të gjitha dyshimet tuaja dhe t’ju këshillojmë rreth mënyrës më të mirë për 
rastin tuaj të veçantë. Për këtë arsye, ne ju kërkojmë të na dërgoni të gjitha analizat që keni bërë 
më parë dhe historinë tuaj mjekësore, për ta studiuar atë në mënyrë që t’ju japim kujdesin më të 
mirë të mundshëm gjatë trajtimit. Ky informacion do të na ndihmojë të shmangim testime shtesë 
jo të nevojshme. 
 
Do të jetë mjeku specialist i cili do t’ju shpjegojë procedurën dhe pritshmëritë që mund të keni. 
 
Në qendrën tonë të fekondimit artificial ne ofrojmë një ndjekje mjekësore të personalizuar në 
mënyrë që të zgjidhni trajtimin më të mirë për çdo problem infertiliteti. 
 
Bllokimi i menstruacioneve natyrale 
 
Terapia hormonale duhet të fillojë në fillim të ciklit menstrual; në qoftë se pacienti vendos të 
qëndrojë gjatë terapisë në Shqipëri, ai duhet të raportojë në klinikë disa ditë para 
menstruacioneve. Për tu përshtatur me ciklin tuaj menstrual dhe për të lehtësuar proçesin, ne 
mund t’ju përshkruajmë pilula kontraceptive për disa javë. Mjeku do t’ju tregojë se kur do të 
filloni dhe ndaloni ti merrni. Disa ditë më vonë pasi ndalohet marrja e ilaçeve, do të vijë cikli 
menstruacional dhe nga këtu do të filloni fazat për trajtimin. 
 
Stimulimi ovarian (terapia hormonale) 
 
Hapi tjetër është fillimi i marrjes së FSH, ose ndryshe hormonit gjendër-stimulues (në formën 
e injeksioneve ditore) për një periudhë që varion nga 10 deri në 12 ditë. 
 
Terapia hormonale përdoret sepse ajo rrit numrin e vezëve të prodhuara për të siguruar 
mbledhjen e më shumë vezëve, dhe jo vetëm një. Prodhimi i më shumë se një veze do të thotë 
që do të kemi një sasi më të madhe të embrioneve që do të përdoren gjatë trajtimit. 
 
Gjatë trajtimit realizohen disa ekografi në seri (rreth 4 ose 5) dhe matet niveli i estradiolit në 
gjak për të kontrolluar  që rritja dhe evolucioni i folikujve  janë brenda normës. 
 
Tërheqja e vezëve (Mbledhja e vezëve) 
 
Gjatë ekografisë, qartësohet nëse folikujt kanë arritur një madhësi të përshtatshme dhe, në rast 
të disponueshmërisë të një numri adekuat të vezëve, programohet mbledhja e vezëve, rreth 36 
orë pas aplikimit të një injeksioni të hormoneve hCG, i cili nxit maturimin e vezëve në një 
mënyrë të ngjashme me ciklin natyror. 



Tërheqja zhvillohet nën efektin e qetësuesve ose nën anestezi totale. Në mënyrë që të 
mblidhen vezët, futet një age në çdo vezore përmes vaginës. Proçedura zgjat rreth 20 minuta. 
 
Fekondimi i vezëve 
 
Pasi janë mbledhur të gjitha vezët dhe janë marrë spermatozoidët nga një mostër sperme të 
komponentit mashkull të çiftit, vazhdohet me inseminimin e ovociteve. 
 
Kjo procedurë mund të realizohet me anë të teknikës FIV klasike që konsiston në vendosjen 
në pjatën e kulturës  të një veze të rrethuar nga spermatozoidë duke përdorur teknikën ICSI 
(Intracytoplasmatic Sperm Injection), e cila konsiston në futjen e një spermatozoidi të gjallë në 
brendësi të vezës me anë të një kanjule. 
 
Embrionet që përftohen, kultivohen  më pas në një inkubator për 2 deri në 3 ditë. Mund të duhen 
5 ditë  që embrionet  të zhvillohen derisa të arrijnë fazën e blastocitit. Pasi qëndrimit  në 
inkubator, embrionet kontrollohen dhe mostrat më të mira transferohen në mitër,  gjë e cila 
ndihmon në një shkallë më të lartë suksesi. 
 
Transferim Embrioni (Pozicionim i embrioneve) 
 
Embrionet vendosen në mitër. Numri i embrioneve që transferohen zakonisht varet nga mosha 
e pacientit. Proçesi kryhet në sallën e operacionit; në këtë rast nuk është e nevojshme anestezia 
pasi ky është një proçes i shpejtë dhe pa dhimbje. 
 
Embrionet që teprojnë mund të ngrihen në qoftë se në të ardhmen është i nevojshëm një trajtim i 
mëtejshëm fekondimi in vitro, i cili mund të ndodhë ose për shkak të një tentative të dështuar ose 
për shkak se ju dëshironi të keni një fëmijë tjetër. 
 
Embrionet që bllokohen gjatë zhvillimit hidhen për shkak se ata tashmë konsiderohen 
të papërshtatshëm. 
 
Test shtatzanie 
 
Mund t’i nënshtroheni një testi shtatzanie vetëm dy javë pas implantimit të embrionit. Ju mund 
të bëni testin në shtëpi, duke përdorur një test shtatëzanie, ose mund t’ju kërkojmë të vini në 
klinikë në mënyrë që testi të kryhet direkt atje. 
 
Ne do të presim që të marrim lajme të mira dhe të ndajmë këtë moment me ju. 
 
Nëse fekondimi in vitro nuk ka pasur sukses, ju mund të vazhdoni me një cikël tjetër. 


