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REZUMAT
Menopauza se caracterizează prin multiple schimbări în viaţa femeii, datorate deficitului de hormoni 

ovarieni. Modificările hormonale determină modificări în compoziţia corporală, distribuţia ţesutului adipos 
şi creşterea indicelui de masă corporală (IMC). Nivelul scăzut de estrogeni determină creşterea ţesutului 
adipos, scăderea masei musculare, scăderea densităţii osoase, scăderea sintezei de proteine. Terapia de sub-
stituţie hormonală se indică în primii ani de menopauză. Modificarea compoziţiei corporale reprezintă un 
factor de risc major pentru apariţia hipertensiunii arteriale, bolilor cardiovasculare, diabetului zaharat, 
tulburărilor psihice (depresie, demenţă), artroză, osteoporoză. Creşterea obezităţii abdominale determină 
creşterea tensiunii arteriale prin creşterea rezistenţei la insulină, modificarea toleranţei la glucoză, creşterea 
insulinemiei, ceea ce determină creşterea activităţii adrenergice, cu efect vasoconstrictor. Creşterea IMC la 
femeile aflate în postmenopauză este asociată cu creşterea riscului de cancer de sân, endometru sau ovarian.
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ABSTRACT
Menopause is characterized by many huge changes in the quality of women's life. Hormonal changes, 

accompanied by numerous symptoms cause changes in body composition and increasing the body mass 
index (BMI). Decreased estrogen levels cause increased visceral adipose tissue, lean mass loss, bone mineral 
density loss, decreased protein. In the early postmenopausal years, women who do not take estrogen therapy 
typically gain fat mass and lose lean mass. All these effects on body composition are major risk factors for 
hypertension, cardiovascular diseases, diabetes, dyslipidemia, psychiatric disorders (depression, dementia), 
osteoarthritis, osteoporosis. Abdominal obesity influences blood pressure by increasing insulin resistance, 
impaired glucose tolerance, increasing insulinemia, which causes increased adrenergic activity, producing 
vasoconstriction. Increased BMI in postmenopausal women is associated with increased risk of breast, 
endometrial and ovarian cancer. 
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Menopauza reprezintă o etapă fiziologică în 
viaţa femeilor, de tranziţie între perioada repro-
ductivă și cea de senescenţă, care asociază mo-
dificări hormonale și fiziologice. Diagnosticul de 
menopauză se stabilește anamnestic, după 12 
luni de amenoree, prin reducerea definitivă și 
ireversibilă a secreţiei hormonale ovariene, na-
tural sau din cauza chirurgiei, chimioterapiei sau 
iradierii. Tranziţia spre menopauză este variabi-
lă, începe prin modificarea lungimii ciclurilor 
menstruale, iniţial cu câteva zile până la o săptă-
mână, ulterior, apare amenoreea tranzitorie 
(aproximativ 60 de zile). Postmenopauza se îm-
parte în precoce 1-2 ani și tardivă 2-6 ani, până 
la oprirea completă a funcţiei ovariene. Vârsta 
medie de instalare a menopauzei este de 45-55 
de ani. Vorbim despre menopauză precoce dacă 
menopauza se instalează înainte de 40 de ani și 
de monopauză tardivă, când se instalează după 
55 de ani. Vârsta medie de instalare a menopa-
uzei în România este de 49 de ani. Dacă luăm în 
considerare faptul că speranţa de viaţă a femei-
lor în Uniunea Europeană este de 83,3 ani, ma-
joritatea femeilor trăiesc o tremie din viaţa lor 
după instalarea menopauzei (1).

Manifestările clinice ale instalării menopau-
zei sunt reprezentate de:

–  manifestări vasomotorii – valuri de căldu-
ră, transpiraţii nocturne;

–  uscăciune vaginală, dispareunie, prurit 
vaginal, infecţii urinare frecvente, micţi-
uni frecvente, imperioase – manifestări 
din cauza atrofiei epiteliului vaginal și ve-
zical;

–  tulburări ale somnului – întreruperi ale 
somnului din cauza manifestărilor vaso-
motorii;

–  tulburări de comportament – iritabilitate, 
tulburări ale dispoziţiei, tulburări de con-
centrare, de atenţie, depresie;

–  scăderea libidoului.

Obezitatea este considerată printre primii 
factori de risc pentru mortalitatea globală. Aso-
ciaţia Europeană pentru Studiul Obezităţii 
(EASO – European Association for the Study of 
Obesity) aprecia în 2016 că aproximativ 337.000 
de decese premature sunt cauzate de obezitate, 
mai mult la femei decât la bărbaţi. Potrivit dife-
ritelor studii procentul femeilor cu exces de gre-
utate crește după 50 de ani într-o proporţie mai 
mare decât la bărbaţi, la aceeași vârstă. Majori-
tatea femeilor consideră menopauza drept cau-
ză a obezităţii postmenopauzale, deși doar o 
creștere medie a greutăţii de aproximativ 2,3 kg 
poate fi în relaţie cu instalarea menopauzei, 
creșteri mai mari fiind datorate modificărilor sti-
lului de viaţă. 

Modificările hormonale asociate menopau-
zei sunt reprezentate de: 

–  scăderea producţiei de hormoni estroge-
nici;

–  raportul dintre estradiol și estronă devine 
subunitar;

–  creșterea de 10-15 ori a nivelelor serice 
ale hormonului de stimulare foliculară 
(FSH) și a hormonului luteinizant (LH);

–  scăderea hormonului anti-mullerian 
(AMH);

–  scăderea inhibinei B;
– scăderea dehidroepiandrosteronului 

(DHEA) și a dehidroepiandrosteronului-
sulfat (DHEA-S).

Scăderea nivelului seric de estrogen deter-
mină creșterea ţesutului adipos visceral, în defa-
voarea ţesutului adipos subcutanat; pe de altă 
parte, determină și scăderea globulinei fixatoa-
re de hormoni sexuali, având drept consecintă 
creșterea nivelului de testosteron liber, ceea ce 
determină creșterea ţesutului adipos visceral, 
rezistenţă crescută la insulină și apariţia sindro-
mului metabolic (vezi Fig. 1). Deci deficitul es-
trogenic caracteristic menopauzei se asociază 

FIGURA 1. Efectul menopauzei asupra 
compoziţiei corporale
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cu creșterea adipozităţii centrale. Chiar în ab-
senţa creșterii ponderale, distribuţia adipozităţii 
se schimbă, ceea ce determină o creștere a cir-
cumferinţei abdominale cu 4 cm în medie în pri-
mii 9 ani de menopauză (2).

După instalarea menopauzei, dispar diferen-
ţele dintre activitatea lipoproteinlipazei, pre-
cum și răspunsul și sensibilitatea lipolitică de la 
nivelul adipocitelor femurale, faţă de cele abdo-
minale (vezi Tabelul 1). Aceste modificări au 
drept consecinţă scăderea ţesutului adipos de la 
nivelul membrelor inferioare, cu creșterea ţesu-
tului adipos visceral. De asemenea, aceste mo-
dificări se asociază procesului de sarcopenie fizi-
ologică, scăderea accelerată a ţesutului mus-
cular după 50 de ani (0,6% pe an), scăderea nu-
mărului de unităţi motorii musculare, dublarea 
ţesutului gras muscular, scăderea masei osoase 
și deteriorarea microarhitecturii osoase, scăde-
rea cantităţii de proteine și a sintezei de colagen 
(3). Consecinţele acestor modificări sunt repre-
zentate de scăderea forţei musculare, creșterea 
inactivităţii, scurtarea fibrelor musculare și de 
colagen (4).

TABELUL 1. Modificări specifice menopauzei la nivel 
adipocitelor

Premenopauză Postmenopauză
Acti vitatea 
lipopro-
teinlipazei

Mai intensă în adipocitele 
femurale decât în cele 
abdominale

Nu există 
diferenţe

Răspunsul și 
sensibilitatea 
lipoliti că

Mai scăzută în 
adipocitele femurale 
decât în cele abdominale 

Nu există 
diferenţe

Valorile semnificativ crecute ale leptinei în-
registrate la femeile obeze aflate la menopauză, 
comparative cu cele normoponderale, indică 
existenţa unui mecanism de rezistenţă la lepti-
nă. Valorile leptinei s-au corelat semnificativ 
atât cu IMC, cât și cu CA (circumferinţa abdomi-
nală), precum și cu nivelul seric al testosteronu-
lui și inversarea raportului estradiol/estronă. 
Studierea corelaţiei între leptină, ţesutul adipo-
citar și hormonii sexuali poate ajuta la o mai 
bună întelegere a mecanismelor etiopatogenice 
implicate în obezitatea de la menopauză (5). Va-
lorile estradiolului și nivelul de testosteron sunt 
mult mai crescute la pacientele obeze sau su-
praponderale, iar nivelul de testosteron este 
mai crescut la femeile care au obezitate androi-
dă (4).

Profilul lipidic se modifică, are loc o creștere 
a colesterolului total, LDL-colesterol și a triglice-
ridelor, cu scăderea HDL-colesterolului. Deși 
apare dislipidemie aterogenă, în primii ani post-

menopauzali (50-59 de ani), perioadă ce cores-
punde cu „fereastra de oportunitate“, se consi-
deră că endoteliul vascular este încă intact, 
nefiind constituită placa de aterom. Statusul 
menopauzal se asociază cu o creștere până la 
55% a riscului de sindrom metabolic, după ajus-
tarea rezultatelor în funcţie de vârstă, IMC sau 
gradul de activitate fizică (6).

În ceea ce privește insulinorezistenţa, studii-
le arată existenţa corelaţiei cu câștigul ponderal 
și cu prezenţa și intensitatea simptomatologiei 
vasomotorii asociate menopauzei (7). Prevalen-
ţa diabetului zaharat tip II este de 8% la femeile 
normoponderale, spre deosebire de cele obeze 
(ajungând la 43% pentru femeile având obezita-
te gradul III). Riscul de diabet zaharat este direct 
proporţional cu CA, femeile care au câștigat 10 
cm în CA și-au dublat riscul de diabet zaharat tip 
II, faţă de cele care prezintă o creștere a CA de 
doar 2 cm (8).

Ţesutul adipos visceral produce o cantitate 
mai crescută de adiponectine cu rol proinflama-
tor faţă de ţesutul adipos subcutanat, astfel în-
cât se remarcă o creștere a statusului inflama-
tor, care contribuie la pierderea masei mus-
culare, reducerea funcţiei imunitare, declin cog-
nitiv, ateroscleroză accelerată și rezistenţă la in-
sulină (4).

Toate aceste efecte cresc riscul cardiovascu-
lar, dar rămâne întrebarea dacă menopauza re-
prezintă sau nu un factor de risc cardiovascular 
independent. Studiul Framingham a evidenţiat 
o creștere de patru ori a apariţiei bolilor cardio-
vasculare în primii zece ani de menopauză, pre-
cum și corelaţia între menopauza indusă chirur-
gical și creșterea riscului cardiovascular. IMC 
este direct asociat cu morbi-mortalitatea prin 
boli cardiovasculare (RR = 4,1). Obezitatea de 
tip android și CA reprezintă factori predictivi mai 
buni decât IMC. Obezitatea și inactivitatea fizică 
contribuie independent la apariţia bolilor cardi-
ovasculare, prin creșterea rezistenţei la insulină, 
creșterea sintezei hepatice de trigliceride, sti-
mularea activităţii sistemului nervos simpatic, 
creșterea reabsorbţiei de sodiu, având drept 
efect apariţia hipertensiunii arteriale și a dislipi-
demiei (9).

Creșterea în greutate cu 10 kg a femeilor 
aflate la menopauză se asociază cu creșterea ris-
cului de cancer de sân. De remarcat că scăderea 
în greutate postmenopauzală nu determină scă-
derea riscului de cancer de sân (10).

O metaanaliză a 19 studii prospective, care 
au inclus peste 3 milioane de femei, a arătat o 
creștere cu un procent a incidenţei cancerului 
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endometrial cu fiecare creștere a IMC cu 5 kg/m2 
(11). Aproximativ 70-90% dintgre pacientele cu 
cancer endometrial estrogeno-dependent sunt 
obeze/supraponderale. Factorii predictivi pen-
tru polipii endometriali sunt reprezentaţi de cir-
cumferinţa abdominală, obezitate, hiperglice-
mia și dislipidemie (12).

Studiile prospective au arătat o influenţa mai 
mare a obezităţii pentru cancer colorectal, dacă 
creșterea în greutate are loc înainte de menopa-
uză. Cancerul de colon a fost întâlnit de două ori 
mai frecvent la femeile cu exces ponderal în pre-
menopuază decât la cele normoponderale (13).

Riscul de incontinenţă urinară este de trei ori 
mai mare la femeile obeze faţă de cele cu greu-

tate normală. Femeile supraponderale și obeze 
au un risc de două ori mai mare de a avea pro-
laps de organe pelvine. Există controverse pri-
vind efectul benefic al scăderii în greutate asu-
pra regresiei prolapsului (14).

În concluzie, obezitatea viscerală apărută la 
menopauză reprezintă un sindrom complex, cu 
prevalenţă în creștere, cu multiple implicaţii în 
patologie. Studiile arată o corelaţie directă între 
IMC, obezitatea androidă și morbiditatea/mor-
talitatea cardiovasculară, metabolică, precum și 
asocierea cu afecţiuni neoplazice. Scăderea 
ponderală nu aduce beneficii privind riscul de 
apariţie a afecţiunile neoplazice.
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