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INTRODUCERE 

 

Menopauza este un eveniment natural în viața reproductivă a unei femei, dar momentul 

de debut variază foarte mult. În lumea occidentală, vârsta la menopauza naturală variază de 

obicei între 45 și 54 de ani, cu o vârsta medie de debut de 51 de ani (te Velde și Pearson, 2002). 

Deși mecanismele care stau la baza acestui eveniment nu sunt complet elucidate, calendarul 

menopauzei este considerat a fi o trăsătură complexă, fiind influențată de factori genetici și de 

mediu. 

Fumatul este factorul de mediu care influențează cu certitudine vârsta de instalare a 

menopauzei naturale, ea apărând cu 1-2 ani mai devreme la femeile fumătoare. Alți factori care 

au fost legați de o menopauză mai devreme instalată, sunt nuliparitatea și statutul socio-

economic precar, în timp ce utilizarea de contraceptive orale (CO) are tendința de a întârzia 

vârsta de instalare a menopauzei. Mai multe studii au investigat asocierea activității fizice și a 

dietei cu vârsta de debut a menopauzei, dar impactul lor pare să fie mic și nu întotdeauna 

consecvent. 

 

A.   PARTEA GENERALĂ 

 

1. ETAPELE BIOLOGICE ALE FEMEII. MENOPAUZA 

Pe parcursul vieții, femeia suferă mai multe modificări, atât din punct de vedere hormonal cât 

și fiziologic, mai accentuate în cele 3 perioade importante ale dezvoltării: pubertate, sarcină și 

menopauză. 
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Barlow [1] susține că există o “programare biologică” a menopauzei, încă din uter, iar 

îmbătrânirea sistemului reproducător al femeii începe chiar de la naștere și este descris ca fiind 

un proces continuu. 

1.1. Steroidogeneza ovariană 

 Ovarele nu reprezintă numai depozitul pentru celulele germinale ci produc și secretă 

hormoni care sunt vitali pentru dezvoltarea caracterelor sexuale secundare și  de reproducere. 

În ovar sursa majoră a producției hormonale este foliculul matur. Componentele foliculului 

sunt celulele tecale (produc androgeni), celulele granuloase (produc estrogeni), ovocitele 

primare. Precursorul hormonilor ovarieni este colesterolul.  

La femei, apoximativ 60% din cel mai puternic androgen, dihidrotestosteronul (DHT) este 

produs în piele din androstendion. DHEA-S este androgenul major produs în suprarenală. Ea este 

responsabilă pentru mai mult de 95% din nivelele circulante de DHEA-S. Cu toate acestea, el 

contribuie minim la nivelel serice de testosteron. 

Estrogenii circulanți includ estronă, estronă-sulfat, estradiol și estrial (în sarcină).[3] 

Conform OMS [4] şi STRAW [5]  menopauza reprezintă oprirea permanentă a 

menstruaţiei care rezultă în urma pierderii activităţii foliculare ovariene şi apare natural, sau este 

indusă chirurgical, prin chimioterapie sau radioterapie. 

Vârsta la care se instalează menopauza poate să depindă de numărul de foliculi ovarieni 

dezvoltați în viața intrauterină și deasemenea de rata de declin a acestora după o eventuală 

naștere. Drept urmare nu putem stabili o vârstă critică la care se instalează menopauza, dar există 

totusi un număr critic de foliculi ovarieni prezenți în ovar la instalarea menopauzei. Așadar, în 

momentul în care în ovar există un număr de aproximativ 25.000 de foliculi ovarieni, mai trec în 

jur de 13 ani până la instalarea menopauzei. 

 

    2.  AXUL HIPOTALAMO – HIPOFIZARO - OVARIAN 

Relațiile dintre concentrațiile plasmatice de hormoni sunt complexe și depind de diverși 

factori, inclusiv de , vârstă, indicele de masă corporală, ritmuri circadiene și stil de viață. [6] 

Sistemul reproducator feminin este responsabil de reglarea tuturor modificărilor hormonale 

cu rol în aparitia pubertății și a reproducerii la vârsta maturității. O funcție reproductivă normală 

presupune integritatea dinamică a semnalelor hormonale de la nivel hipotalamic, hipofizar și 

ovarian. Prin această normalitate funcțională rezultă cicluri repetitive de dezvoltare a foliculilor, 

ovulația și pregătirea stratului endometrial al uterului pentru eventuala implantare în cazul 

concepției. 

Ovarul este implicat în reglarea ciclului menstrual, modificând secreția gonadotropică prin 

feedback steroidian. În plus, la nivelul ovarian există o rețea intraovariană implicând factori 

sintetizați local cu rol paracrin și autocrin în modularea activitțăii gonadotropinice, factori care 

coordonează dezvoltarea foliculară, steroidogeneza și ovulația. 

Această tranziție spre menopauză începe cu o variabilitate crescută în ciclicitatea menstrelor la 

femeile cu FSH crescut, urmând ca acest stadiu să se încheie cu perioada menstruală finală, 

recunoscută după 12 luni de amenoree. 

Tranziția către menopauză se caracterizează prin variabilitate și modificarea marcată în 

dezvoltarea foliculilor ovarieni, ovulația, modele de sângerare, și simptome de hiperestrogenism 

și hipoestrogenism. [9] 
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       3. FIZIOLOGIA MENOPAUZEI 

Menopauza a fost definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind acel moment în 

care apare oprirea definitivă a menstrelor ca urmare a pierderii activităţii ovariene.  

Diagnosticul menopauzei este mai degrabă retrospectiv, confirmat după un an de lipsă a 

menstrelor, cu toate că simptomele pot debuta cu peste 5 ani anterior menopauzei.  

Cel mai sensibil indicator al perimenopauzei este creșterea frecvenței ciclurilor neregulate. 

Un ciclu menstrual normal durează la majoritatea femeilor între 24-35 de zile. Aproximativ 20% 

din femeile la vârsta reproducerii pot avea însă cicluri neregulate. La atingerea vârstei de 40 ani, 

anovulația devine mai frecventă și durata ciclului menstrual crește progresiv cu câțiva ani inainte 

de instalarea menopauzei.  

Vârsta medie de instalare a menopauzei este de 51 ani. Această valoare este determinată 

probabil genetic deoarece mamele și fiicele au tendința să între la menopauză la vârste similare 

conform observațiilor clinice, deși studiile largi nu arată acest lucru. Factorii de mediu pot 

influența de asemenea vârsta de apariție a menopauzei 

 

3.1. Biosinteza estrogenului și a altor steroizi la femeile aflate la menopauză 

Principalul mecanism patogenic în apariția menopauzei este pierderea rezervei foliculare 

ovariene, cu atingerea unui prag critic, moment marcat de accelerarea depleției foliculare. 

Nivelul seric în postmenopauză a gonadotropinelor poate fi mai mare chiar de 100 IU/L. 

Nivelul de FSH este de regulă mai mare decât nivelul LH deoarece LH-ul rămâne mai puțin în 

sângele circulant și posibil și datorită nivelului scăzut al inhibinei care determină selectiv 

creșterea secreției de FSH.Cea mai dramatică alterare endocrină caracteristică perimenopazei 

implică afectarea nivelului circulant și rata de secreția a estradiolului. Aromatizarea 

androstendionului la estronă în țesuturile extraovariene este corelată pozitiv cu greutatea și vârsta 

cronologică.  

 

4. CLINICA MENOPAUZEI 

Printre manifestările clinice precoce ale menopauzei, se enumeră tulburări de ciclu 

menstrual, ce preced cu mai mulţi ani instalarea menopauzei, au o durată de la câteva luni până 

la câţiva ani și se caracterizează prin cicluri menstruale la intervale neregulate între 20 şi 60 de 

zile sau modificări ale fluxului menstrual, hipomenoree dar și menometroragii. Dereglările 

datorate cu certitudine privării de estrogen includ simptome vasomotorii și atrofie genitală. 

Simptome vasomotorii reprezintă complexul de semne şi simptome vegetative, frecvent 

întâlnit (75%). 

Tulburări psihoafective precum anxietatea, iritabilitatea, insomniile, stările depresive, 

scăderea puterii de concentrare şi în general o scădere a încrederii de sine sunt frecvente în 

această perioadă.  

Modificări atrofice genitourinare prin deficitul de estrogeni determină scăderea elasticităţii 

vaginale, reducerea secreţiei de mucus cervical şi atrofia epiteliului vaginal şi uretral cu vaginită 

atrofică și dispaurenie. Infecții urinare recurente sunt frecvent descrise la aceste paciente.  

Printre manifestarile tardive se numără și creșterea ponderală treptată cu redistribuirea 

țesutului adipos care devine predominant la nivel visceral și se asociază unui sindrom 
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dislipidemic, cu efect aterogen, având ca urmare creşterea riscului de cardiopatie ischemică. 

Accidentele vasculare cerebrale pot apare ca o consecință a scăderii sau absenței estrogenilor. 

Osteoporoza reprezintă așadar o urmare a privării de estrogen și poate fi exacerbată de 

relativul declin al nivelului de GH, fiind o stare în care pierderea de masă osoasă poate fi 

îndeajuns de severă pentru a permite apariția unei fracturi la traumatisme minime.  

 

5. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE 

5.1. MENOPAUZA 

Din punct de vedere semiologic, hormonal și comportamental, menopauza poate fi 

împărțită în câteva subetape: premenopauza, menopauza propriu-zisă și postmenopauza, fiecare 

dintre aceste etape fiind unică prin tabloul sau simptomatic.  

 5.2. PERIMENOPAUZA 

Termenul de ”perimenopauză”, care din punct de vedere literar se traduce „în jurul 

perioadei de menopauză”, se referă la anii de tranziție până la instalarea propriu-zisă a 

menopauzei, un interval de timp atât înainte, dar și după ultimul episod al fluxului menstrual. 

5.3. PREMENOPAUZA 

Premenopauza este un termen care se referă la perioada precursoare perioadei de 

menopauză, și este un termen generic care desemnează intervalul de timp scurs de la apariția 

primelor semne de menopauză, până la instalarea și diagnosticarea definitivă a procesului. Este 

definită ca o perioadă în care nivelurile hormonilor reproducători sunt în continuă scădere și sunt 

foarte variabile, iar aceste efecte ale scăderii cantităților de hormoni se insotesc și de  expresie 

clinică.[22] 

5.4. POSTMENOPAUZA 

Termenul de „postmenopauză” descrie perioada imediat următoare menopauzei și cuprinde 

categoria de femei care nu au mai experimentat un ciclu menstrual de minim doisprezece luni, 

îndeplinind condițiile următoare: uterul este în continuare în alcătuirea sistemului genital, iar 

femeile nu prezintă sarcină în evoluție, nu sunt în perioada de lehuzie sau nu alaptează.[22] 

Perimenopauza, perioadă ce include menopauza, premenopauza și postmenopauza este o 

etapă naturală a vieții.  

 

6.  MODIFICAREA  PROFILULUI  HORMONAL  LA MENOPAUZĂ 

Multe modificări apărute în perioada premergătoare menopauzei (premenopauza) sunt 

datorate modificărilor nivelurilor hormonale produse de ovar, în special datorită scăderii 

nivelului estrogenului. Estrogenul este hormonul feminin principal, prezența lui promovând 

creșterea și dezvoltarea aparatului reproducător feminin și menținerea troficității tractului genital 

feminin. Nivelul de estrogen se prăbușește în premenopauză, însă declinul său este într-un mod 

ondulant.[23] 

Deși există câteva modificări neuroendocrine care contribuie la debutul tranziției 

menopauzale, factorul major implicat este considerat a fi scăderea numărului de foliculi ovarieni, 

atingând un prag critic. La femeile în premenopauză numărul mediu de foliculi ovarieni a fost în 

medie ~ 100, pe când la cele în postmenopauză, ovarul era lipsit de foliculi. Câteva studii au 

demonstrat că hormonul anti-Mullerian (AMH) este un marker mai bun a rezervei foliculare 
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ovariene decât vârsta, FSH-ul bazal, nivelul de estradiol sau de inhibina. Steroizii principali 

produși de ovarul postemnopauzal sunt testosteronul și androstendionul. 

 

7. ASPECTE ALE  MODIFICĂRILOR  METABOLISMULUI  GLUCIDIC ÎN  

PERIOADA DE PERIMENOPAUZĂ ȘI MENOPAUZĂ 

Menopauza grevează după sine un deficit estrogenic care determină modificări ale greutății 

corporale. Tendința de a câștiga în greutate se datorează atât menopauzei cât și datorită înaintării 

în vârstă prin scăderea cheltuielilor energetice. Toate aceste elemente compun un cerc vicios 

caracterizat prin hiperinsulinism, creșterea rezistenței la insulină, dislipidemie și creșterea 

riscului pentru boli cardiovasculare. În ultimele două decenii, incidența obezității este în continuă 

creștere, ajungând ca un procent de 32% din populație să fie supraponderală. [28] 

Sindromul metabolic apărut în perioada de menopauză și postmenopauză reprezintă o 

importantă problemă de sănătate publică, mai ales din cauza obezității și din cauza consecințelor 

acesteia. Din punct de vedere clinic, sindromul metabolic este caracterizat ca un grup de 

afecțiuni interdependente, cu răsunet clinic comun, care include obezitatea, rezistența la insulină, 

intoleranța la glucoză, hipertensiunea arterială, dislipidemie caracterizată prin 

hipertrigliceridemie, cresterea nivelului sangvin de LDL-colesterol și prin scăderea nivelului 

sangvin de HDL-colesterol în considerare. Totodată, inactivitatea fizică, pierderea masei 

musculare și creșterea masei adipoase, obezitatea și asocierea tuturor acestor condiții cu 

înaintarea în vârstă, pot predispune femeile aflate la menopauză să dezvolte rezistență la insulină 

și ulterior, diabet zaharat de tip II.  

 

8. DIABET ȘI MENOPAUZĂ - ASPECTE  METABOLICE 

Diferențele dintre sexe și rolul hormonilor gonadali în modularea sensibilității la insulină și 

a toleranței la glucoză prezintă un interes crescut și o importanță deosebită datorită creșterii 

prevalenței diabetului zaharat de tip 2 și a anomaliilor metabolice asociate procesului de 

îmbătrânire. Compoziția corporală este strâns legată de sensibilitatea la insulină iar creșterea 

grăsimii corporale, mai ales la nivelul compartimentului visceral reprezintă un factor de risc în 

dezvoltarea diabetului zaharat de tip 2. Hormonii ovarieni influențează sensibilitatea la insulină 

prin existența ciclului menstrual, în timpul sarcinii și în momentul tranziției menopauzale. În 

mod similar, estrogenii și progesteronul utilizate pentru contraceptie și terapia de substituție 

hormonală afectează glucoreglarea.  

Estrogenii și terapia hormonală de substituție pot ameliora distribuția grăsimii la femeile în 

postmenopauză prin prevenirea creșterii grăsimii corporale cu topografie centrală. O evidență în 

ceea ce privește efectele terapiei de substituție asupra homeostaziei glucozei este controversată. 

S-a concluzionat că o terapie de substituție estrogenică nu ar avea nici un efect asupra 

sensibilității la insulină în cazul femeilor in postmenopauză sau în îmbunătățirea metabolismului 

carbohidratilor la persoanele cu diabet zaharat de tip 2. În cotrast, femeile nondiabetice cărora li 

se administrează terapie estrogenică au prezentat o insulino - rezistență mai mare decât cele fără 

tratament de substituție hormonală sau estrogeni.  

 

9.   DIAGNOSTICUL  TULBURĂRILOR  METABOLISMLUI  GLUCIDIC                                                       

ȘI  LIPIDIC LA MENOPAUZĂ 
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Impactul hormonilor sexoizi asupra sistemului cardiovascular a fost relativ puțin cunoscut, 

însă în ultima decadă, o multitudine de studii au evidențiat rolul acestora în condiții fiziologice și 

în etiologia, prevenția respectiv tratamentul bolilor cardiovasculare. 

 

 

 

Fig. 2 – Hormonii sexoizi 

(http://drhardy.org/Hormone-Steroid-Cascade-Chart.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.1 prezintă căile de biosinteză a celor 3 hormoni sexosteroizi (estrogen, 

progesteron și testosteron) pornind de la pregnenolon și ulterior cuplarea cu receptorii 

sexosteroizilor. Progesteronul sintetizat din pregnenolon reprezintă un intermediar pentru sinteza 

androgenilor și estrogenilor. Estrogenii sunt sintetizați din androgeni prin formarea unui inel 

aromatic care este catalizat de enzima aromataza (CYP 19).  

Androgenii și estrogenii circulă liber sau legați de proteine serice reprezentate de albumină 

și SHBG (sex hormones binding globulin). Forma hormonală bioactivă include hormonul liber și 

cel legat de albumine, cea legată de SHBG reprezentand forma inactivă biologic. 

Asupra lipidelor plasmatice, estrogenii sunt recunoscuți ca având efecte benefice asupra 

morfologiei și fiziologiei peretelui arterial. Printre efectele benefice sunt incluse modificări 

sangvine, mai ales a lipoproteinelor, modificări în fiziologia endoteliului, modificări la nivelul 
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intimei și a mediei peretelui arterial. Progesteronul pe de altă parte are efecte opuse estrogenilor 

asupra lipidelor plasmatice, reducând efectul stimulator al estrogenului asupra transportului 

lipoproteinelor: reducerea secreției de VLDL, scaderea activitatii LDL receptorului  cu creșterea 

coleterolului LDL iar nivelul HDL colesterolului este scăzut împreună cu creșterea activității 

lipazei hepatice. Efecte antiestrogenice ale progesteronului au fost descrise și pentru glicemie, 

insulină sau fibrinogen, acestea având un trend ascendent. 

 

10. TERAPIA HORMONALĂ DE SUBSTITUȚIE LA FEMEIA AFLATĂ 

       LA MENOPAUZĂ 

Terrapia de substituție hormonală (THS), reprezintă tratamentul medical administrat 

femeilor începând cu premenopauza și continuând și în perioadele de menopauză și 

postmenopauză, având ca scop principal atenuarea simptomatologiei cauzate de 

hipoestrogenismul caracteristic acestei perioade, dar și prevenția eventualelor complicații ce pot 

apărea secundar estrogeno-terapiei [54]. Principalii hormoni utilizați în THS sunt estrogenul și 

progesteronul, cele mai recente studii incluzând de asemenea, administrarea de hormoni 

androgeni [55] 

 

10.1. Scurt istoric al terapiei hormonale 

Prima dată estrogenii au fost utilizați între anii 1950-1960 pentru a trata simptomatologia 

menopauzei. În 1975, estrogenul a devenit unul dintre medicamentele cel mai frecvent prescrise 

în Statele Unite. 

La mijlocul anilor 1970, studiile efectuate au demonstrat că femeile aflate la menopauză 

care au utilizat terapia numai cu estrogen au prezentat un risc semnificativ crescut de cancer 

endometrial. Cercetătorii au descoperit că adăugarea de progestogen în tratament ofera protecție 

împotriva cancerului de endometru. Ca urmare, progesteronul a fost adăugat în regimurile 

hormonale prescrise pentru femeile cu uter intact. 

De-a lungul anilor, THS a devenit un tratament destul de frecvent utilizat, așa cum fusese 

recomandat nu doar pentru tratarea simptomatologiei de menopauză, dar și pentru asigurarea 

protecției pe termen lung împotriva apariției osteoporozei și a fracturilor, a bolii cardiace 

ischemice coronariene, și chiar a bolii Alzheimer. Începând cu iulie 2002, au apărut concluziile 

diverselor studii clinice care au arătat că utilizarea pe termen lung a terapiei hormonale de 

substițutie poate prezenta riscuri pentru starea de sănătate și de asemenea poate crește riscul de 

infarct miocardic și accident vascular cerebral. Conform Societății Americane de Menopauză, în 

2010 s-au stabilit recomandările pentru inițierea terapiei hormonale de substituție (THS) la 

femeile aflate la menopauză. 

        

10.2. Indicații pentru utilizarea THS 

Indicațiile actuale privind terapia hormonală de substituție în cazul femeilor aflate la 

menopauză, includ tratamentul pe o perioadă scurtă, de aproximativ 5 ani [57]. În anul 2012, în 

Statele Unite ale Americii, în urma unor studii efectuate pe paciente sub terapie hormonală de 

substituție, au demonstrat că beneficiile administrării concomitente de estrogen și progesteron, 

pot fi depășite de riscurile acestei asocieri [58], pacientele fiind susceptibile de a dezvolta diverse 

boli cronice. Din acest motiv, în 2008, s-au realizat o serie de studii de cohortă, în care 
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cercetătorii din diferite țări dezvoltate ca Marea Britanie și Statele Unite ale Americii au studiat 

efectele terapiei de substituție hormonală la femeia aflată la menopauză, majoritatea studiilor 

fiind realizate la femei în perioada de postmenopauză și cu o vârstă de peste 60 de ani [59]. 

Totodată, s-a concluzionat că administrarea de estrogen fără progestativ, este contraindicat la 

femeile care au încă uter prezent, deoarece poate spori proliferarea endometrială, ducând la o 

patologie preneoplazică. 

10.3. Forme de terapie 

Toate simptomele legate de instalarea menopauzei sunt ameliorate de orice preparat 

estrogenic, preparat ce poate fi administrat în diferite moduri: pe cale orală (comprimate) 

transdermic, intradermic, injectabil, intrauterin sau intravaginal. Pentru începerea tratamentului, 

este indicată utilizarea dozelor cât mai mici, iar dacă simptomatologia nu este ameliorată, se va 

suplimenta doza. 

Administrarea orală are atât avantaje, cât și dezavantaje. Această modalitate de 

administrare este facilă pentru pacientă, non-invazivă și rapid reversibilă. În acest caz, 

estrogenii sunt metabolizați la nivel intestinal și hepatic, iar pentru a ajunge la nivel tisular, 

este nevoie de doze mai mari. Dezavantajul ar fi toxicitatea hepatică a estrogenilor ce nu poate 

fi șuntata în administrarea orala. 

Administrarea parenterală oferă pe termen scurt beneficii net superioare față de 

preparatele administrate pe cale orală, dar pe termen lung, nu există studii referitoare la 

raportul risc/beneficiu. Această cale de administrare șuntează pasajul gastrointestinal și cel 

hepatic, dozele de estrogen folosite în acest caz fiind mult mai mici. 

Studiile actuale demonstrează ca in cazul administrarii transvaginale datorită 

metabolismului local scăzut, concentrația plasmatică a estradiolului este de 10-20 de ori mai 

mare, decât după administrarea aceleiași doze pe cale orală. Totodată, administrarea de 

estrogeni pe cale vaginală, îmbunătățește lubrifierea, crește elasticitatea și tonusul muscular 

vaginal, datorită creșterii fluxului sangvin la acest nivel. 

Regimurile terapeutice cu hormoni includ următoarele: 

Baza THS în absența funcției ovariene o constituie estrogenii, în general combinați cu 

progesteron. THS de elecție constă în administrarea timp de 3 saptamani a estrogenilor și o 

săptămâna până la 10 zile a terapiei combinate (estrogen – progesteron) în cazul tuturor 

femeilor la care uterul este intact [67] 

- Regimurile ciclice sau secvențiale în care pe lângă estrogen se adaugă progestogen 

timp de 10-14 zile pe lună 

- Regimuri continue combinate în care estrogenul și progestogenul sunt luate zilnic 

 

Estrogenul oral cel mai frecvent prescris este estrogenul conjugat echin (ECE) care este o 

combinație de estrogeni naturali și estrogenul sintetic reprezentat de: 17β estradiol micronizat și 

etinil estradiolul. 

Estrogenul parenteral utilizat este: 

- Estradiol transdermal: 0,05-0,1 mg plasture, bisăptămânal 

- Estrogen conjugat vaginal: 0,2-0,625 mg de 2-7 ori pe săptămână 

- 17 beta estradiol vaginal :1,0 mg de 1-3 ori pe săptămână 

http://reference.medscape.com/drug/premarin-estrogens-conjugated-342771
http://reference.medscape.com/drug/premarin-estrogens-conjugated-342771
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Progesteronul oral care este utilizat în mod obișnuit este: 

- acetatul de medroxiprogesteron (MPA): 2,5-5,0 mg zilnic sau 10 mg 12-14 zile/lună 

- Norethindrona acetat: 1,25-5 mg zilnic 

- Progesteron micronizat :100-300 mg zilnic 

Tratamentul trebuie inițiat cu cea mai mică doză posibilă, aceasta putându–se modifica 

ulterior în funcție de răspunsul clinic. 

       THS cu administrare de preparate sub formă de implanturi sau preparate transdermice este 

cea care asigură un nivel hormonal optim și previzibil. 

 

Regimurile terapeutice alternative  

 

11. OBIECTIVEL ŞI INDICAŢIILE TERAPIEI HORMONALELA MENOPAUZĂ 

Menopauza nu trebuie privită ca o afecțiune, dar preparatele hormonale folosite în 

tratamentul de substituție sunt medicamente, așadar au indicații, contraindicații și reacții adverse 

[68]. 

Reprezentând o adevarată problemă de sănătate publică, tratamentul hormonal al 

menopauzei și posibilitatea ameliorării simptomelor prin acest tratament trebuie să fie cunoscută 

de toți medicii, nu numai de către ginecologi sau endocrinologi [68]. 

 

11.1. Obiectivele şi indicaţiile terapiei hormonale în menopauză 

 

- Reducerea   simptomatologiei   caracteristice   acestei   perioade,   care 

înrăutățește calitatea vieții, fiind urmarea depleției estrogenice. Indicaţia primară a terapiei 

hormonale este tratamentul simptomatologiei vasomotorii moderate şi severe; starea de 

hipoestrogenie se cunoaște că afectează ţesuturile ţintă ale estrogenilor, incluzând creierul, 

scheletul, tegumentul; cu toate acestea folosirea terapiei de substituție pentru profilaxia bolilor 

cardiovasculare, a diabetului zaharat, al atrofiei urogenitale sau a declinului cognitiv rămâne 

destul de controversată. 

- Tratamentul consecințelor uro-genitale, secundare privării estrogenice: uscăciunea 

vaginală, dispareunia, polakiuria și micțiunile imperioase. 

- Terapia va fi inițiată la menopauză, cât mai curand posibil. 
- Tratamentul de substituție hormonală trebuie realizat în cea mai mică doză 

eficientă 
- Administrarea tratamentului trebuie făcută numai pe durata prezentei simptomatologiei. 

- În cazul în care apar reacții adverse sau contraindicații, terapia trebuie imediat intreruptă 

[70]. 

11.2. Contraindicaţiile relative și absolute ale terapiei hormonale în menopauză 

Tratamentul de substituție hormonală poate avea beneficii certe în oprirea sau ameliorarea 

tulburărilor climacterice  aparute la menopauză, sau în scăderea riscului de osteoporoză și odată 

cu acesta, scăderea riscului de fractură  dar, există si situații în care aceasta terapie prezinta 

contraindicații. 

http://reference.medscape.com/drug/depo-provera-depo-subq-provera-104-medroxyprogesterone-342782


 

13 
 

Există contraindicații absolute pentru THS, chiar dacă pacienta prezintă valuri de căldura 

greu tolerabile.  
 

11.3.Reacțiile adverse ale terapiei de substituție hormonală în menopauză 

- Reacțiile comune: modificări ale apetitului, pete de culoare închisă apărute la nivelul pielii, 

retenția hidro-salina ce determină edeme ale membrelor inferioare și superioare, sensibilitate la 

nivelul sănilor, modificări ale performanței sexuale. 

- Reacțiile mai puțin comune: diplopie, icter sclero-tegumentar, dureri abdominale severe, erupții 

cutanate, febra neinfecțioasă [60]. 

 

11.4.Principiile prescrierii terapiei hormonale actuale 

Principiile generale ale tratamentului de substituție hormonală sunt: 

 Individualizarea terapiei la fiecare femeie în parte și administrarea numai la femeile ce 

prezintă simptomatologie și la care beneficiile sunt mai mari decât riscurile; 

 Preparatele utilizate să fie eficiente adica simptomatologia sa fie ameliorata. 

 Pacienta trebuie în prealabil  informată referitor la beneficiile și la riscurile acestei terapii; 

 Se va utiliza doza minimă eficienta cu individualizarea dozei, ținându-se cont de starea 

clinică generală a pacientei, simptomatologie, vârsta  precum și timpul care a trecut de la 

instalarea menopauzei; 

 Un raport risc/beneficiu favorabil; 

 Un raport cost/eficiență rezonabil; 

 Terapia de substituție hormonală nu trebuie să fie utilizată exclusiv pentru profilaxia primară 

sau secundară a bolii cardiovasculare, a osteoporozei,  sau a tulburărilor psihice [68]. 

 

B. PARTEA SPECIALĂ 

STUDII COMPARATIVE PRIVIND INFLUENŢA TERAPIEI DE 

SUBSTITUŢIE HORMONAL(THS) ASUPRA METABOLISMULUI GLUCIDIC LA 

FEMEIA AFLATĂ LA MENOPAUZĂ. 
 

1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII 
 

În studiul de față am facut o analiză descriptivă (prospectivă şi retrospectivă), a tulburărilor 

metabolismului glucidic dar şi lipidic apărute la femei aflate în perimenopauză şi menopauză 

naturală cu sau fără diabet zaharat cărora li s-a administrat terapie hormonală de substituţie 

(THS). 

Obiectivele propuse: 

- Analiza comparativă a glicemiei la pacientele aflate la menopauză şi care au 

beneficiat de terapie de substituţie hormonală vs paciente care au refuzat terapia; 

- Stabilirea nivelului de corelaţie între THS, glicemie si modificarile suferite de alți 

parametrii fiziologici ai organismului în cele două loturi; 

 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 

2.1. Designul studiului 
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Populația în studiu a fost reprezentată de femeile aflate în perimenopauză şi menopauză 

naturală în perioada 2012-2015 atât pentru studiul prospectiv cât şi pentru cel retrospectiv. 

Loturile le-am ales la începutul anului 2012 din Institutul de Endocrinologie Parhon București. 

Toate participantele din anul 2015 și-au dat consimțământul informat și studiul a fost aprobat de 

către comisia de etică medicală din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 

București. 

Participantele la studiu au fost urmărite cu regularitate pentru apariția diferitelor 

modificări de laborator precum și a instalării diabetului zaharat în cazul femeilor non diabetice. 

Lotul 0 Martor: cuprinde 120 de femei la menopauză sau perimenopauză dintre care 21 

au prezentat diabet zaharat sau au avut valori ale glicemiei peste 100mg/dl, și care nu au vrut să 

înceapă un tratament de substituție hormonală. 

 

Lotul 1 Control: cuprinde 70 de femei din care 12 cu diabet zaharat sau cu valori ale 

glicemiei peste 100 mg/dl care au beneficiat de tratament de substituție hormonală. 

2.2. Metode de lucru 

Pentru fiecare pacientă înscrisă în studiu am întocmit ca și evaluare inițială o fişă personală de 

cercetare. 

 

    2.3 Evaluarea prezenței diabetului zaharat si a factorilor de risc asociați  care ar putea 

influența apariția diabetului zaharat. 

Starea prezenței diabetului zaharat la momentul inițial a fost bazată pe afirmațiile 

pacientelor și a fost obținută prin intermediul unui chestionar în care participantele au fost 

întrebate dacă vreodată li s-a pus diagnosticul de diabet zaharat și, dacă da, la ce vârstă. În 

chestionar nu s-a făcut nici o distincție între DZ tip 1 și DZ tip 2. Din cele 190 de femei 

implicate în studiu 75 % au fost confirmate cu diabet zaharat restul fiind urmărite pe parcursul 

studiului dacă au avut modificări ale glicemiei și ale hemoglobinei glicozilate. 

Dintre factorii de risc asociați cei mai importanți a fost obezitatea motiv pentru care am 

făcut urmatorul studiu. Am măsurat  greutatea  și înălțimea pacientelor cuprinse în studiu. IMC a 

fost calculat prin următoarea formulă:  greutatea pacientei (kg) împărțită la pătratul înălțimii ei. 

IMC pentru fiecare pacientă în parte calculat după formula IMC = G/H2 a determinat includerea 

acestora într-o clasă de greutate. 

Tot pentru fiecare pacientă în parte am calculat raportul colesterol total/ HDL pentru 

includere într-una din clasele de risc. 

Aceşti doi indicatori sintetici vor fi analizaţi comparativ între cele două loturi, control şi 

martor. Valorile procentuale ale indicatorilor urmăriţi vor fi evidenţiate sub formă de grafice şi 

tabele iar rolul terapiei de substituţie hormonală în modificarea tabloului glucidic prin odds ratio 

cu respectarea puterii statistice de extrapolare a rezultatelor la întreaga populaţie adică p mai mic 

de 0,05. 

Pentru analiza statistică a datelor am utilizat programul SPSS 20 (Statistical Package for 

Social Science) iar pentru realizarea graficelor am utilizat programul Microsoft Excel 2013, 

datele pacientelor fiind introduse într-o bază de lucru Excel. 

 

3. METODE DE ANALIZĂ STATISTICĂ 
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1) Testul Spearman al corelaţiei diferenţei rangurilor 

Această corelaţie ne interesează când condiţiile privind parametrii statistici nu pot fi 

îndeplinite, fie din cauza neomogenității grupului, fie a numărului prea mic de subiecţi (sub 20).  

2) Testul statistic Shapiro-Wilk: 

Testul verifică ipoteza nulă conform căruia eşantionul X1....Xn provine dintr-o populaţie 

cu distribuţie normală [82]. A fost publicat în 1965 de către Samuel Shapiro şi Martin Wilk. 

3) Testul U al lui Mann-Whitney: 

Este analog testului parametric t independent, fiind una din cele mai puternice probe 

neparametrice. Poate fi utilizat atât cu eşantioane mici de subiecţi, cât şi cu eşantioane mari şi 

necesită numai măsurători de tip rang sau când nu îndeplinim condiţiile aplicării testului t 

independent.  

4) Testul Wilcoxon al rangurilor pereche 

Există studii comparative între două grupe dependente (corelate) care nu îndeplinesc 

condiţiile parametrice. În astfel de situaţii trebuie aplicat acest test care are aceleaşi principii cu 

testul t dependent. Prin testul Wilcoxon se determină mărimea diferenţelor dintre rezultate (spre 

exemplu înainte şi după o acţiune), ordonate după rang [84]. 

5) Testul t  

Este un test parametric utilizat cu scopul de a compara valorile medii ale unei 

variabile pentru două grupuri. Se analizează dacă diferenţele observate între valorile medii sunt 

semnificative statistic. 

    6) Testul Chi-pătrat  

Al asocierii este un test statistic neparametric utilizat cu scopul de a determina nivelul de 

asociaţie între variabile în funcţie de valoarea obţinută. În funcţie de numărul de grade de 

libertate prezente şi de valoarea calculată a chi-pătrat se determină valoarea lui p. Dacă rezultatul 

obţinut este mai mic decât valoarea corespunzătoare din tabel pentru numărul corespunzător de 

grade de libertate (gr lib) şi pentru nivelul de semnificaţie dorit (≤0,05), ipoteza nulă este 

acceptată, ca urmare se poate afirma că nu există o asociere semnificativă între factorul studiat şi 

apariţia rezultatelor urmărite. Dacă valoarea lui chi-pătrat este mai mare, atunci ipoteza nulă este 

infirmată, deci testul are semnificaţie statistică [86]. 

7) Graficul ROC (Receiver Operating Characteristic)  

Expune grafic relația dintre rata rezultatelor real pozitive (sensibilitate) în funcție de 

numărul rezultatelor fals pozitive (100 – specificitate) pentru diferite valori limită. 

8) Valoarea p 

p - valoarea unui test statistic: este cea mai mică valoare a nivelului de semnificaţie pentru care 

informaţia extrasă din eşantion este semnificativă (H0 adevărată se respinge). 

La testele de comparare a mediilor am folosit următoarea interpretare a rezultatului p, al 

testului: 

p< 0.05 – dependenţă semnificativă între cei doi factori p< 0.01 

– dependenţă înalt semnificativă 

p< 0.001 – dependenţă extrem de semnificativă 

p> 0.05 – dependenţă nesemnificativă între cei doi factori [87] 
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4.REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
 
4.1. Vârstă 

În primul grup de paciente, lotul 0 Martor – paciente care au refuzat tratamentul de substituţie 

hormonală media de vârstă a fost 59.29±4.664 ani cu valori de 59.55±5.065 ani pentru pacientele 

cu glicemie normală şi de 58.10±..889 pentru subgrupul pacientelor cu diabet. Extremele lotului 

martor au fost 54 respectiv 72 ani. 

În grupul al doilea de paciente, lotul 1 Control – paciente care au urmat tratament de substituţie 

hormonală media de vârstă a fost 55.13±4.475 ani cu valori de 55.47±4.535 ani pentru pacientele 

cu glicemie normală şi de 53.50±3.943 ani pentru pacientele cu diabet. Vârstele extreme au fost 

46 respectiv 65 ani. 
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Fig. nr. 2 – Distribuţie pe grupe de vârstă a întregului lot de pacient 

 

4.2.Vârsta la menopauză 

 

Datele obţinute în urma studiului nostru se corelează cu datele din literatura de 

specialitate care prezintă vârsta menopauzei în intervalul 40 – 55 ani. Pentru întregul lot de 

paciente vârsta medie de instalare a menopauzei a fost 46.19 ± 3.917 ani, cu diferenţe foarte mici 

între pacientele cu glicemie normală şi cele cu diabet (46.15 ± 4.058 ani respectiv 46.36 ± 

3.210). Vârstele extreme au fost 36 şi 51 ani. 

 

 

Fig. nr. 3 – Reprezentarea grafică a distribuţiei pe grupe de vârstă de apariţie a 
 

menopauzei pentru întregul lot 
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4.3 Indicele de Masă Corporală (IMC) 
 

Unul din cei mai cunoscuţi indicatori ai stării de sănătate este Indicele de masă corporală, 

calculat în funcţie de greutatea şi înălţimea persoanei respective. Între starea de sănătate şi 

greutatea corporală există o legătură bidirecţională, în sensul că o stare de sănătate bună poate 

influenţa pozitiv greutatea şi invers.  

Folosit pe scară largă, cu o multitudine de site-uri ce oferă calculatoare ale acestui indicator, 

IMC-ul are doar valoare orientativă.    Cu  două  excepţii,  mediile  tuturor  grupurilor  şi  

subgrupurilor  de  studiu(glicemie crescută/glicemie normală, tratament de substituţie/fără 

tratament de substituţie hormonală) se încadreză în grupa „preobezitate”. Analizând 

reprezentarea grafică a valorilor IMC în întregul grup de studiu şi în subgrupe remarcăm 

diferenţele procentuale între pacientele care au urmat tratament de substituţie hormonală şi cele 

care au refuzat tratamentul. 

Din analiza datelor colectate şi prelucrate statistic, asa cum reiese şi din graficul următor, 

observăm ca pacientele cu diabet zaharat au avut beneficiul cel mai mare în urma terapiei 

hormonale  de substituţie. Majoritatea acestor paciente au avut un raport normal greutate-

înălţime, si nici o pacientă nu s-a situat în grupa de obezitate grad II. Observăm diferenţele 

procentuale în clasa de supraponderal şi obezitate de grad I, cu un avantaj clar în urma 

tratamentului hormonal de substituţie. 
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Fig. nr. 4 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie de clasele de obezitate IMC 
 
 

Din analiza datelor colectate şi prelucrate statistic, observăm ca pacientele cu diabet zaharat au 

avut beneficiul cel mai mare în urma terapiei hormonale  de substituţie. Majoritatea acestor 

paciente au avut un raport normal greutate-înălţime, si nici o pacientă nu s-a situat în grupa de 

obezitate grad II. Observăm diferenţele procentuale în clasa de supraponderal şi obezitate de grad 

I, cu un avantaj clar în urma tratamentului hormonal de substituţie. 

 

4.4. Consumul de alcool si fumatul 

 

Fără a preciza şi numărul de ţigări fumate de fiecare pacientă fumătoare, datele arată 

diferenţe între loturile cu şi fără substituţie hormonală. 

Deşi toate pacientele sunt avertizate asupra combinaţiei interzise dintre fumat şi folosirea 

tratamentelor de substituţie hormonală, un număr important de paciente au declarat acest viciu. 

Cu toate că studiile recente nu demonstrează un risc al asocierii dintre folosirea 

tratamentului de substiţuie homonală şi consumul moderat de alcool, în studiul meu am încercat 

să aflu câte paciente din fiecare lot şi sublot consumă alcool. Ca şi în cazul parametrului “fumat”, 

statistica mea nu a cuantificat cantitatea de alcool consumată, termenul de “consum normal” 

fiind cvasiprezent.  
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Fig. nr. 5 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie de fumat 

 
Cu toate că studiile recente nu demonstrează un risc al asocierii dintre folosirea tratamentului 

de substiţuie homonală şi consumul moderat de alcool, în studiul meu am încercat să aflu câte 

paciente din fiecare lot şi sublot consumă alcool. Ca şi în cazul parametrului “fumat”, statistica 

mea nu a cuantificat cantitatea de alcool consumată, termenul de “consum normal” fiind 

cvasiprezent.  

 

4.5. VSH 

 

In cazul pacientelor cu substituție hormonală valoarea VSH este mai mică cu aproximativ 2 

mm comparativ cu pacientele care nu au beneficiat de substituție hormonală. Am considerat 

valoarea prag a VSH  ului de 30mm. Rezultatele indică faptul că o proporție mai mare a 

pacientelor cu substituție hormonală prezintă valori ale VSH ului sub valoarea prag aleasă, 

comparativ cu femeile ce nu se află sub tratament de substituție hormonală. Astfel, se poate 

afirma cu un grad mare de încredere că valorile VSH ului nu sunt influențate semnificativ 

statistic  de prezența tratamentului de substituție hormonală la nici unul dintre subloturile 

analizate . 
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Fig. nr. 6 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie valoarea VSH 
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4.6. Tensiune Arterială 
 
 
 
Sistolică 
 
 

În cazul pacientelor cu substituţie hormonală, valori mai ridicate ale tensiunii arteriale 

sistolice s-au observat la pacientele din sublotul celor cu valori ale glicemiei <100 mg/dl, 

respectiv 147,39 mmHg (deviaţia standard 12,96 mmHg). Valoarea medie a tensiunii arteriale 

sistolice la pacientele fără substituţie hormonală, din lotul celor cu valori ale glicemiei mai mari 

de 100 mmHg este de 120,9 mmHg (8,32 mmHg). 
 

Pentru a determina existenţa unei asocieri între tipul de tratament şi valorile tensiunii 

arteriale sistolice am aplicat testul Chi-pătrat. Rezultatul obţinut este înalt semnificativ statistic 

(p<0,005). 

Analiza procentului  pacientelor cu valori normale ale glicemiei, evidenţiază o proporţie 

mare a celor cu valori ale tensiunii arteriale sistolice mai mari decât normalul, acesta fiind de 

75,8%. Comparativ, proporţia pacientelor cu valori crescute ale tensiunii arteriale sistolice la 
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pacientele cu substituţie hormonală este de 41,4%. Diferenţa este semnificativă statistic, 

p<0,001. 

 

 

 

 

   

   

 

 

Diastolică 
 

Tensiunea arterială diastolică medie la lotul de paciente studiat este de 77,88 mmHg 

(deviaţia standard 15,08 mmHg). Valoarea medie la pacientele cu substituţie hormonală este de 

80,92 mmHg (deviaţia standard 5,01 mmHg), iar la pacientele cu substituţie hormonală valoare 

este mai mică, de 72,67 mmHg (deviaţia standard 23,15 mmHg). Analizând din punct de vedere 

al valorilor glicemiei, se observă faptul că pacientele cu valori ale glicemiei mai mici sau egale 

cu 100 mg/dl prezintă valori medii ale tensiunii arteriale diastolice mai mici comparativ cu 

pacientele ce prezintă valori ale glicemiei de peste 100 mg/dl (77,76 mmHg respectiv 78,45 

mmHg). 

În cazul pacientelor cu substituţie hormonală am constatat faptul că toate prezintă valori ale 

tensiunii arteriale diastolice cuprinse în intervalul 60 – 90 mmHg. În grupul pacientelor cu 

substituţie hormonală există un procent de 7,1% cu valori ale tensiunii arteriale diastolice mai 

mici de 60 mmHg şi un procent de 10% cu valori mai mari de 90 mmHg, majoritatea pacientelor 

încadrându-se în intervalul 60 – 90 mmHg. Diferenţele sunt semnificative statistic (p<0,001). 

 

4.7. TGO 
 

Pentru TGO am calculat valoarea medie. Aceasta este de 37,75 UI/L (deviația standard 

14,86). Pentru pacientele din grupul celor fără tratament de substituție hormonală valoarea medie 

a TGO este de 38,6 UI/L (deviația standard 13,82 UI/L), iar în cazul pacientelor cu tratament de 

substituție hormonală valoarea medie a TGO este de 36,3 UI/L (deviația standard 16,16 UI/L). 

În cazul pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl, proporția pacientelor cu 

valori ale TGO mai mari de 35 UI/L din grupul celor fără substituție hormonală este de 61,9%, în 

timp ce în cazul pacientelor cu substituție hormonală proporția acestora este semnificativ mai 

mică, de 25%. Diferențele observate sunt semnificative statistic (p=0,04), indicând astfel o 

asociere semnificativă statistic între valorile TGO și tratamentul de substituție hormonală. Bazat 

pe procentele calculate, se observă faptul că tratamentul de substituție hormonală, la pacientele 

cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl prezintă un risc mai mic de creștere a valorilor 

TGO comparativ cu femeile din grupul celor fără substituție hormonală. 
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În cazul pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl, proporția pacientelor 

cu valori ale TGO mai mari de 35 UI/L din grupul celor fără substituție hormonală este de 

61,9%, în timp ce în cazul pacientelor cu substituție hormonală proporția acestora este 

semnificativ mai mică, de 25%. Diferențele observate sunt semnificative statistic (p=0,04), 

indicând astfel o asociere semnificativă statistic între valorile TGO și tratamentul de substituție 

hormonală. Bazat pe procentele calculate, se observă faptul că tratamentul de substituție 

hormonală, la pacientele cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl prezintă un risc mai mic 

de creștere a valorilor TGO comparativ cu femeile din grupul celor fără substituție hormonală. 

 

 

4.8. TGP 
 

Valoarea medie a TGP pentru întreg lotul studiat este de 32,44 UI/L, cu deviația standard 

de 21,05 UI/L. Astfel, valoarea medie calculată se încadrează în limitele valorilor normale. 
 

În cazul pacientelor cu substituție hormonală valoarea medie a TGP este de 35,31 UI/L 

cu deviația standard de 13,2 UI/L, iar la pacientele fără substituție hormonală valoarea medie 

este mai scăzută, de 30,78 UI/L cu deviația standard de 
 
24,39 UI/L. 

În ceea ce privește întreg lotul, jumătate dintre pacientele aflate sub tratament de 

substituție hormonală prezintă valori ale TGP mai mari de 35 UI/L, în timp ce în cazul femeilor 

din lotul fără substituție hormonală procentul celor cu valori mai mari decât limita de 35UI/L 

este de 32,5%. 

Rezultatele obținute prin aplicarea testului Chi-pătrat indică lipsa unei asocieri 

semnificative statistic între prezența tratamentului de substituție hormonală la pacientele cu 

valori normale ale glicemiei și nivelul TGP (p=0,196). În cazul pacientelor cu valori ale 

glicemiei mai mari de 100 mg/dl, asocierea este înalt semnificativă statistic (p<0,001), un 

procent semnificativ mai mare de paciente aflate sub tratament de substituție hormonală 

prezentând valori ale TGP mai mari decât normalul. 
 

La nivelul întregului lot se constată prezența unei asocieri semnificative statistic 

(p=0,017), procentul pacientelor aflate sub tratament de substituție hormonală și cu valori mai 

mari decât normalul al TGP fiind astfel semnificativ mai mare decât cel al pacientelor ce nu se 

află sub tratament de substituție hormonală. 
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Fig. nr. 8 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie valoarea TGP 

 

4.9. Uree 
 

Valoarea medie a ureei la nivelul întregului lot este de 27,8 mg/dl cu deviația 

standard de 10,72 mg/dl. 
 

În cadrul lotului pacientelor fără substituție hormonală valoarea medie pentru ureea 

serică este de 29,37 mg/dl cu deviația standard de 10,09 mg/dl. La pacientele cu substituție 

hormonală valoarea medie este mai ridicată, de 28,54 mg/dl cu deviația standard de 11,76 

mg/dl. Pentru întreg lotul, proporția pacientelor cu valori mai mari ale ureei de 43 mg/dl se 

întâlnesc la 5% dintre pacientele fără substituție hormonală respectiv 14,3% din totalul 

femeilor aflate în tratament de substituție hormonală. 

În urma analizei se observă faptul că în cazul pacientelor cu valori normale ale 

glicemiei, o proporție mai mare a pacientelor cu valori crescute ale ureei se înregistrează la 

lotul pacientelor cu substituție hormonală, în timp ce în cazul pacientelor cu valori crescute 

peste normal ale glicemiei un procent mai mare de paciente cu valori peste normal ale 

ureei se înregistrează în cazul pacientelor fără tratament de substituție hormonală. 

 

4.10.  Creatinină 
 

Valoarea medie a creatininei la nivelul întregului lot este de 0,845 mg/dl, cu 

abaterea standard de 0,34 mg/dl. 
 

Pentru lotul pacientelor cu substituție hormonală valoarea medie a creatininei este 

0,836 mg/dl, iar abaterea standard de 0,38 mg/dl. La pacientele fără substituție hormonală 

valoarea medie a creatininei este mai mare, de 0,855 mg/dl cu abaterea standard de 0,19 

mg/dl. Graficul releva  faptul că aproximativ o treime dintre paciente prezintă valori 

crescute ale creatininei la nivelul întregului lot, din lotul pacientelor cu substituție 
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hormonală, 34,3% prezentând valori peste 1 mg/dl, în timp ce pentru lotul pacientelor fără 

tratament de substituție hormonală procentul este de 29,2%. 

Rezultatele observate în cazul pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 
 
100 mg/dl indică o pondere mare a pacientelor cu valori crescute ale creatininei în rândul 

celor care nu urmează tratament de substituție hormonală, acestea reprezentând peste 52%. 

În cazul celor cu substituție hormonală procentul celor cu valori mai mari decât normalul 

ale creatininei este de 41,7%. 
 

Analiza statistică analitică indică faptul că nu există pentru nici unul dintre 

subloturi o asociere semnificativă statistic între prezența tratamentului de substituție 

hormonală și valorile creatininei. 

 

4.11.  Colesterol Total 

În figura următoare am reprezentat grafic proporția pacientelor în funcție de valorile 

colesterolului total, atât pentru cele cu substituție hormonală cât și pentru cele fără 

tratament substitutiv. Se observă proporția mai mare a pacientelor cu valori normale ale 

colesterolului total în cadrul sublotului pacientelor cu substituție hormonală. În cadrul 

lotului pacientelor fără substituție hormonală, cele mai multe prezintă valori ale 

colesterolului total mai mari de 240 mg/dl. 
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Fig. nr. 9 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie valoarea colesterolului total 

 

 

În cazul pacientelor cu glicemie normală, respectiv cu valori mai mici de 100 

mg/dl, pentru sublotul celor cu substituție hormonală, procentul cel mai mare este 

reprezentat de pacientele cu valori normale ale colesterolului total. În cazul pacientelor 

care nu beneficiază de subtituție hormonală, distribuția acestora în funcție de valorile 

colesterolului total este relativ egală, cele mai multe prezentând însă valori ale 

colesterolului total mai mari de 240 mg/dl. 
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Astfel, se poate concluziona faptul că nu există o asociere între prezența substituției 

hormonale și valorile colesterolului total nici la nivelul întregului lot, nici la nivelul 

subloturilor luate în calcul. 

 

4.12.  Trigliceride 
 

Valoarea medie a trigliceridelor pentru întreg lotul studiat este de 131,85 mg/dl. În 

cazul pacientelor cu substituție hormonală valoarea medie a trigliceridelor este de 

130,86mg/dl cu deviația standard de 68 mg/dl, iar la pacientele fără substituție hormonală 

aceasta este ușor mai ridicată, respectiv 132,44 mg/dl cu deviația standard de 50,86 mg/dl. 

În ceea ce privește lotul total, există o proporție mai mare a pacientelor cu substituție 

hormonală ce prezintă valori normale ale trigliceridelor. Mai puțin de 20% dintre acestea 

prezintă valori crescute ale acestora. 
 
În cazul pacientelor fără substituție hormonală procentul celor cu valori normale reprezintă 

aproximativ jumătate. Un procent semnificativ prezintă valori bordeline și 7,5% prezintă 

valori mai mari de 200 mg/dl. 
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Fig. nr.10 – Distribuţia lotului de studiu în funcţie valoarea trigliceridelor 

 

Rezultatele obținute prin aplicarea testului chi-pătrat indică o asociere puternică 

între valorile trigliceridelor și prezența substituției hormonale, atât la nivelul întregului lot 

(p<0,001), la nivelul lotului pacientelor cu valori ale glicemiei mai mici de 100 mg/dl 

(p<0,001) cât și la nivelul lotului pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl 

(p<0,001). 
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4.13.  HDL Colesterol 
 

Din analiza statistică descriptivă a HDL-colesterol se observă faptul că pentru toate 

subloturile valorile medii ale acestuia se încadrează în limite normale. Pentru întregul lot 

studiat valoarea medie a HDL-colesterol este de 52,84 mg/dl cu deviația standard de 8,43 

mg/dl. În cazul pacientelor aflate sub tratament de substituție hormonală, valoarea medie a 

HDL-colesterol este de 53,83 mg/dl cu o abatere standard de 7,72 mg/dl. 
 

La pacientele fără substituție hormonală valoarea medie a HDL-colesterol este mai 

mică, fiind de 52,26 mg/dl și o deviație standard de 8,58 mg/dl. 

Din totalul pacientelor din acest studiu, se observă că în cazul pacientelor fără 

substituție hormonală nu există nici un caz cu valori ale HDL-colesterol mai mici de 40 

mg/dl, majoritatea, peste două treimi având valori aflate în intervalul de normalitate. În 

cazul pacientelor aflate sub tratament de substituție hormonală, aproximativ 10% dintre 

acestea prezintă valori sub limita normală, iar aproximativ 30% prezintă valori peste 

limitele considerate normale. 

Există o asociere semnificativă statistic în cazul tuturor subgrupelor analizate, fapt ce 

demonstrează existența unei asocieri între rezultatele obținute la evaluarea HDL-colesterol 

și utilizarea terapiei de substituție hormonală. 

 
4.14.  Reacţii adverse 

 
Incidenţa reacţiilor adverse la terapia de substituţie hormonală a fost mai mare în 

lotul  femeilor care prezentau diabet zaharat şi anume: 

 

- tensiune mamară 

- tulburări gastrointestinale 

- variaţii ale greutății corporale 

- tulburări ale libidoului 

- modificări ale dispoziţiei şi stării afective 

 

Nivelul glicemiei a scăzut statistic semnificativ la pacientele cu diabet, în cazul 

folosirii atât a preparatelor orale cât şi a plasturilor transdermici (Estraderm). Un fapt 

important este că pe parcursul celor trei ani de studiu cu terapie hormonală de substituţie 

nici una dintre pacientele diabetice nu a trecut pe terapie cu insulină, ceea ce arată eficienţa 

acestei terapii în menţinerea controlului glicemic. Terapia transdermală şi anume utilizarea 

Estradermului TTS a avut efecte benefic în cazul hipertrigliceridemiei şi 

hipercolesterolemiei (a crescut HDL colesterolul).  
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Fig. nr. 11 – Reprezentarea grafică a reacţiilor adverse (valori procentuale din total sublot) 

 
4.15. Discuții 

In acest studiu de cercetare, am comparat  rezultatele obținute din influenta terapiei 

de substitutie hormonala   asupra unor parametrii  fiziologici la femeile aflate la 

menopauza sau premenopauza fiziologica, și in special influenta acestei terapii asupra 

metabolismului glucidic si lipidic precum si raportul  între beneficiile şi riscurile acestei 

terapii. În urma analizei acestor rezultate, am ajuns la anumite concluzii, care consider că 

ar fi utile pentru practica medicala si anume: 

1 . Varsta pacientelor in cele doua loturi 

În primul grup de paciente, lotul 0 Martor – paciente care au refuzat tratamentul de 

substituţie hormonală media de vârstă a fost 59.29±4.664 ani cu valori de 59.55±5.065 ani 

pentru pacientele cu glicemie normală şi de 58.10±..889 pentru subgrupul pacientelor cu 

diabet. În grupul al doilea de paciente, lotul 1 Control – paciente care au urmat tratament 

de substituţie hormonală media de vârstă a fost 55.13±4.475 ani cu valori de 55.47±4.535 

ani pentru pacientele cu glicemie normală şi de 53.50 ±3.943 ani pentru pacientele cu 

diabet. Vârstele extreme au fost 46 respectiv 65 ani pentu lotul control, iar extremele 

lotului martor au fost 54 respectiv 72 ani. 

2. Varsta de instalare a menopauzei  

Studiul a oferit o imagine a tranzitiei catre menopauza  care se asociaza  cu un risc 

crescut de apariție a  diabetului zaharat, terapia de substituție hormonala  avand  un rol 

benefic pentru  reducerea acestui  risc.   

3.IMC( indicele de masa corporala) 

Conştienţi fiind de necesitatea unei observaţii în dinamică a IMC-ului înainte şi 

post-menopauză, înainte şi după începerea terapiei de substituţie hormonală, nu se poate să 

nu remarcăm diferenţele foarte mari, extrem de semnificativ statistic (p<0.001), între 

pacientele cu diabet zaharat care au urmat tratament de substituţie hormonala şi cele care 

au refuzat tratamentul. 
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 In studiul meu este de remarcat că mediile  tuturor  grupurilor  şi  subgrupurilor  de  

paciente (glicemie crescută/glicemie normală, tratament de substituţie/fără tratament de 

substituţie hormonală) se încadreză în grupa „preobezitate”.  

4. Consumul de alcool si fumatul 

Cu toate că studiile recente nu demonstrează un risc al asocierii dintre folosirea 

tratamentului de substiţuie homonală şi consumul moderat de alcool, în studiul meu am 

încercat să aflu câte paciente din fiecare lot şi sublot consumă alcool. Ca şi în cazul 

parametrului “fumat”, statistica mea nu a cuantificat cantitatea de alcool consumată, 

termenul de “consum normal” fiind cvasiprezent. La fel ca şi în cazul fumatului, se pare că 

pacientele cu diabet zaharat şi substituţie hormonală conştientizează mai bine boala şi 

implicaţiile morbide ale acesteia, fapt evidenţiat ca la aceste paciente consumul de alcool 

este procentual mai mic adica 6%  la cele cu substitutie hormonala fața de 21% la cele fară 

tratament. 

5. VSH( viteza de sedimentare a hematiilor) 

Se știe că valoarea  VSH ului crește odată cu inaintarea in varstă,  precum și la 

persoanele  care prezinta factori de risc pentru ateroscleroza, inclusiv diabetul zaharat, 

hipertensiune arterială, obezitatea, hiperlipidemie și fumatul. Asocierea între creșterea 

adezivității  hematiilor și prezența factorilor de risc aterosclerotic  pune în evidență 

prezența markerlor de inflamatie la această categorie de paciente. 

In studiul meu am considerat valoarea prag a VSH-  ului de 30mm.  

La pacientele cu diabet zaharat, toate pacientele din sublotul celor care nu 

beneficiază de substituție hormonală au valori ale VSH mai mici de 30 mm, în timp ce în 

grupul celor cu substituție hormonală procentul acestora este de peste 90%. Rezultatul 

obținut a fost nesemnificativ statistic atât la nivelul întregului lot cât și la nivelul 

subloturilor pacientelor cu valori ale glicemiei mai mici de 100 mg/dl respectiv mai mari 

de 100 mg/dl.  

6.Tensiunea arteriala( TA) 

Sistolică 

Din totalul pacientelor fara tratament substitutiv 37,5% au prezentat TA sistolica 

intre 100 si 140mmHg si un procent de 62,5% a avut TA sistolica mai mare de 140 mmHg. 

Din totalul celor cu tratament substitutiv procentul celor cu TA sistolica normala ( 

intre 100- 140 mmHg) a fost 58,6%, iar al celor cu TA sistolica mai mare de 140mmHg a 

fost de 41,4. De remarcat că rezultatul obţinut este înalt semnificativ statistic (p<0,005). 

Analiza procentului  pacientelor cu valori normale ale glicemiei, evidenţiază o 

proporţie mare a celor cu valori ale TA sistolice mai mari decât normalul, acesta fiind de 

75,8%. Comparativ, proporţia pacientelor cu valori crescute ale TA sistolice la pacientele 

cu substituţie hormonală este de 41,4%. Diferenţa este semnificativă statistic(p<0,001). 

Diastolică 

În cazul pacientelor cu substituţie hormonală am constatat faptul că toate prezintă 

valori ale TA diastolice cuprinse în intervalul 60 – 90 mmHg. În grupul pacientelor cu 

substituţie hormonală există un procent de 7,1% cu valori  ale TA diastolice mai mici de 

60 mmHg şi un procent de 10% cu valori mai mari de 90 mmHg, majoritatea pacientelor 
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încadrându-se în intervalul 60 – 90 mmHg. Diferenţele sunt semnificative statistic 

(p<0,001). 

La pacientele cu valori normale ale glicemiei se observă prezenţa unui procent de 

8,6% dintre femeile cu substituţie hormonală ce prezintă valori ale TA diastolice mai mici 

de 60 mmHg şi un procent de 8,6% ce prezintă valori ale TA diastolice mai mari de 90 

mmHg. În cazul pacientelor fără substituţie hormonală, toate au înregistrat  valori cuprinse 

în intervalul 60 - 90 mmHg. Diferenţele observate sunt semnificative statistic (p<0,001), 

existând o asociere între grupa de valori ale TA diastolice şi prezenţa tratamentului de 

substituţie hormonală. 

 7.TGO 

Din totalul lotului 0 martor de 120 de paciente ce nu urmează tratament de 

substituție hormonală, 62 de paciente reprezentând 51,7% prezintă valori ale TGO mai 

mari de 35 UI/L. Comparativ,  din totalul  lotului 1 control de 70 de paciente  cu tratament 

de substituție hormonală, 32 au prezentat valori mai mari de 35 UI/L, reprezentând 45,7%. 

Diferența observată nu este semnificativă statistic (p=0,43). 

8. TGP 

În cazul pacientelor cu substituție hormonală valoarea medie a TGP este de 35,31 

UI/L iar la pacientele fără substituție hormonală valoarea medie este mai scăzută,  30,78 

UI/L .Se poate observa tendința ca pacientele fără substituție hormonală să prezinte valori 

medii mai mici ale TGP. 

Nu există o  asociere  semnificativă statistic între prezența tratamentului de 

substituție hormonală la pacientele cu valori normale ale glicemiei și nivelul TGP 

(p=0,196). În cazul pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl, asocierea 

este înalt semnificativă statistic (p<0,001), un procent semnificativ mai mare de paciente 

aflate sub tratament de substituție hormonală prezentând valori ale TGP mai mari decât 

normalul. 

La nivelul întregului lot se constată prezența unei asocieri semnificative statistic 

(p=0,017), procentul pacientelor aflate sub tratament de substituție hormonală și cu valori 

mai mari decât normalul al TGP fiind astfel semnificativ mai mare decât cel al pacientelor 

ce nu se află sub tratament de substituție hormonală. 

9.Uree 

La pacientele cu valori normale ale glicemiei, se observă faptul că în cazul celor 

aflate în tratament de substituție hormonală procentul celor cu valori mai mari decât 

normalul este de 17,2%, în timp ce în sublotul pacientelor cu glicemie normală și fără 

substituție hormonală nu există nici un caz cu valori ale ureei mai mari de 43 mg/dl . La 

pacientele din sublotul celor cu DZ, aproape o treime dintre femeile ce nu beneficiază de 

tratament de substituție hormonală, 28,6% prezintă valori ale ureei mai mari de 43 mg/dl. 

La pacientele cu substituție hormonală și valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl nu s-a 

înregistrat nici un caz cu valori peste limita normală a ureei. Se observa că indiferent de 

subgrup, asocierea este semnificativă statistic. 

10. Creatinina 

În cadrul sublotului pacientelor cu valori ale glicemiei mai mici de 100 mg/dl, 

proporția celor cu tratament de substituție hormonală și valori ale creatininei mai mari de 1 
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este de 32,8% în timp ce în cazul pacientelor fără tratament de substituție hormonală 

procentul celor cu valori mari ale creatininei este semnificativ mai mic, de 

24,2%.Rezultatele observate în cazul pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 

mg/dl indică o pondere mare a pacientelor cu valori crescute ale creatininei în rândul celor 

care nu urmează tratament de substituție hormonală, acestea reprezentând peste 52%. În 

cazul celor cu substituție hormonală procentul celor cu valori mai mari decât normalul ale 

creatininei este de 41,7%.  

11. Colesterol total 

Valoarea medie a colesterolului total la nivelul întregului lot de paciente este de 

222,73 mg/dl.  

Testele chi-pătrat efectuate susțin lipsa unei asocieri semnificative statistic între 

substituția hormonală și valorile colesterolului total, atât în cazul sublotului pacientelor cu 

valori normale ale glicemiei (p=0,097) cât și în cazul pacientelor cu valori crescute ale 

glicemiei (p=0,056).Același rezultat se observă și în cazul în care se ia în calcul întregul 

lot de paciente, p=0,368. 

Astfel, se poate concluziona faptul că nu există o asociere între prezența substituției 

hormonale și valorile colesterolului total nici la nivelul întregului lot, nici la nivelul 

subloturilor luate în calcul. 

12. HDL Colesterolul 

Din analiza statistică descriptivă a HDL-colesterol se observă faptul că pentru toate 

subloturile valorile medii ale acestuia se încadrează în limite normale. Pentru întregul lot 

studiat valoarea medie a HDL-colesterol este de 52,8mg/dl. În cazul pacientelor aflate sub 

tratament de substituție hormonală, valoarea medie a HDL-colesterol este de 53,83 

mg/dl.La pacientele fără substituție hormonală valoarea medie a HDL-colesterol este mai 

mică, fiind de 52,26 mg/dl. 

Din totalul pacientelor se observă că în cazul celor fără substituție hormonală nu 

există nici un caz cu valori ale HDL-colesterol mai mici de 40 mg/dl, majoritatea, peste 

două treimi având valori aflate în intervalul de normalitate. În cazul pacientelor aflate sub 

tratament de substituție hormonală, aproximativ 10% dintre acestea prezintă valori sub 

limita normală, iar aproximativ 30% prezintă valori peste limitele considerate normale. 

La pacientele cu valori normale ale glicemiei, HDL-colesterolul este în limite 

normale la majoritatea dintre acestea, indiferent de prezența sau absența tratamentului de 

substituție hormonală. 

13. Trigliceride 

Valoarea medie a trigliceridelor pentru întreg lotul studiat este de 131,85 mg/dl. Se 

observă faptul că, la nivelul întregului lot, valoarea medie a trigliceridelor se situează în 

limite normale.În cazul pacientelor cu substituție hormonală valoarea medie a 

trigliceridelor este de 130,86mg/dl, iar la pacientele fără substituție hormonală aceasta este 

ușor mai ridicată, respectiv 132,44 mg/dl. 

Rezultatele obținute prin aplicarea testului chi-pătrat indică o asociere puternică 

între valorile trigliceridelor și prezența substituției hormonale, atât la nivelul întregului lot 

(p<0,001), la nivelul lotului pacientelor cu valori ale glicemiei mai mici de 100 mg/dl 
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(p<0,001) cât și la nivelul lotului pacientelor cu valori ale glicemiei mai mari de 100 mg/dl 

(p<0,001). 

4.16.Concluzii 

-  Odată cu creșterea speranței de viață la femei, menopauza poate fi considerata a 

fi un eveniment la mijlocul vieții.  Cu toate ca menopauza este un proces fiziologic, 

simptomele datorate deficitului de estrogeni, pe care unele femei le descriu ca fiind 

devastatoare si care pot diminua semnificativ calitatea vieții,  pot fi potential ameliorate 

prin terapia de substituție hormonală (THS). Cu toate acestea, THS (în funcție de regim) 

poate crește riscul de cancer la sân, cancer endometrial, accident vascular cerebral și 

tromboza venoasă. 

-  In ceea ce priveste diabetul zaharat Organizația Mondială a Sănătății estimează 

că numărul de persoane cu aceasta afectiune cronica se va dubla in urmatorii 25 de ani. El 

este principalul factor predispozant pentru bolile cardiovasculare, care reprezinta si 

principala cauza de deces la femei în societățile occidentale. 

-  De asemenea  studiul  sugerează că asocierea dintre statutul de menopauza si 

riscul de diabet nu este deosebit de puternica, și o parte a acestei  asociații este datorata și 

altor factori . 

- Rezultatele  nu confirmă observațiile din alte studii care arata ca femeile cu diabet 

zaharat experimenteaza menopauza mai devreme decat femeile fara diabet, ipoteza actuală 

a acestei constatări fiind insa, că procesul de îmbătrânire ovarian este accelerat la femeile 

cu diabet zaharat posibil din cauza complicațiilor microvasculare, care ar indica  asocierea 

intre sanatatea vasculară ( de exemplu prezenta bolii renale sau a retinopatiei) si varsta la 

menopauză. 

- Din analiza datelor colectate şi prelucrate statistic,  observăm ca pacientele cu 

diabet zaharat au avut beneficiul cel mai mare în urma terapiei de substituţie. Majoritatea 

acestor paciente au avut un raport normal greutate-înălţime, nici o pacientă nu s-a situat în 

grupa de obezitate grad II. Observăm diferenţele procentuale în clasa de supraponderal şi 

obezitate de grad I, cu un avantaj clar în urma tratamentului de substituţie. 

- Deşi toate pacientele sunt avertizate asupra combinaţiei interzise dintre fumat şi folosirea 

tratamentelor de substituţie hormonală, un număr important de paciente au declarat că 

fumează.Valorilor procentuale obținute din tot lotul studiat, arată  clar că tocmai pacientele 

din categoria de risc predomină în grupa fumătoarelor.  


