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REFERATE GENERALE2
PATOLOGIA PUBERTÅºII ªI MODIFICAREA 

VÂRSTEI MENARHEI
Puberty pathology and changes of menarche age
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REZUMAT
Ciclurile sexuale sau genitale sunt modifi cările morfofi ziologice care se petrec în organismul femeii în 
intervalul cuprins între prima zi a unei hemoragii menstruale şi prima zi a menstruaţiei următoare. Activitatea 
reproductivă a femeii este caracterizată prin ciclul menstrual, a cărui durată este considerată ca normală 
între zilele 28-32 pe plan fi ziologic, menstruaţia fi ind încadrată în acest proces biologic important.
Prima menstruaţie a unei fete poartă denumirea de menarhă şi apare în jurul vârstei de 11-14 ani. O dată cu 
apariţia menarhei, are loc şi dezvoltarea organismului uman, precum: lăţirea şoldurilor, apariţia părului pubian 
şi axilar, dezvoltarea sânilor.
În anii 1800, menarha se instala în mod normal în jurul vârstei de 17 ani, astăzi vârsta medie de apariţie a 
menarhei fi ind de 12,6 ani. Debutul menarhei este infl uenţat de mulţi factori precum: malnutriţia, factori 
genetici şi de mediu.
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 ABSTRACT
Genital sexual cycles are morphophysiological changes taking place in a woman’s body in the interval between 
the fi rst day of menstrual bleeding and the fi rst day of next menstruation. Women’s reproductive activity is 
characterized by menstrual cycle, whose duration is considered normal in 28-32 days on the physiological level, 
menstruation is framed in this important biological process.
A girls fi rst menstruation is called menarche and occurs around the age of 11 to 14 years. With the appearance of 
menarche, development takes place and the body, such as widening hips, the appearance of pubic and axillary 
hair, breast development.
In the 1800s menarche is normally installed around the age of 17 years, today the average age of onset of 
menarche is 12.6 years. The onset of menarche is infl uenced by many factors such as malnutrition, genetic and 
environmental factors.
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MENARHA

Momentul esenţial al pubertăţii la fete este apa-
riţia menarhei care indică, de asemenea, maturarea 
foliculilor ovarieni, pe lângă apariţia caracterelor 
secundare: (dezvoltarea părului axilar, a glandelor 
mamare, a părului pubian).

Menarha apare, de obicei, la aproximativ doi ani 
după ce începe dezvoltarea sânilor şi la 4-6 luni 
după apariţia părului pubian şi a părului axilar. 

FIZIOLOGIA CICLULUI MENSTRUAL

Ciclul menstrual reprezintă totalitatea feno-
menelor fi ziologice care apar regulat în fi ecare lună 
şi se caracterizează printr-o serie de modifi cări la 
nivelul mucoasei uterine. 

În privinţa modului de producere a menstruaţiei, 
există mai multe ipoteze, dar oricare ar fi  mecanismul 
invocat, toţi autorii sunt de acord că factorul primar 
al declanşării menstruaţiei este hormonal, iar fac-
torul vascular este secundar, fi nal. 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 2, An 2011 89

Menstruaţia este ciclică, ca şi ovulaţia, având 
loc la 28 de zile. Imediat după pubertate sau înainte 
de menopauză poate apărea neregulat, dar nu 
înseamnă că este şi patologică. Menstruaţia normală 
nu este dureroasă. În medie, menstruaţia durează 
3-5 zile, dar se pot constata diferenţe în funcţie de 
carac teristicile individuale. Un ciclu menstrual 
normal are o durată de 28 de zile. Tulburările ciclului 
menstrual pot avea semnifi caţie patologică.

AMENOREEA

 Se poate vorbi de amenoree numai în situaţiile în 
care menarha nu a apărut până la 14 ani şi pacienta 
prezintă defi cienţe de creştere şi de dezvoltare a 
carac terelor sexuale secundare, sau până la 16 ani, 
indiferent de creştere sau caractere sexuale secundare. 
Alţi autori consideră amenoreea numai în situaţiile 
în care menarha nu s-a instalat până la 18 ani.

ETIOLOGIA AMENOREEI

1. Caracterele sexuale sunt prezente şi normale:
O malformaţie a aparatului genital: imper-• 
foraţia himenului (asociind dureri pelviene 
ciclice, hematocolpos şi himen bombant); 
absenţa congenitală a vaginului (asociază du-
reri periodice şi hematosalpinx); sindromul 
Rokitansky-Kustner (aplazie utero-vaginală 
indoloră, responsabilă de amenoree, existenţa 
a două coarne uterine atrofi ate şi aplazia con-
genitală în cupolă a vaginului; urografi a in-
tra  venoasă pune frecvent în evidenţă o mal-
formaţie renală asociată);
Testiculul feminizant (sau sindromul de in-• 
sensibilitate la androgeni) caracterizat prin: 
morfotip feminin, cu pilozitate rară, sâni bine 
dezvoltaţi, prezenţa a două hernii inghinale 
care reprezintă gonadele, absenţa colului şi 
uterului, testosteron plasmatic crescut şi es-
tro geni plasmatici scăzuţi, cariotip 46 XY;
Sinechiile tuberculoase: diagnosticate la his-• 
terografi e; se caracterizează prin ovare şi ax 
hipotalamo-hipofi zar normale;

2. Caracterele sexuale secundare sunt absente:
Impuberismul cu întârziere de creştere în • 
cadrul unei: hipotiroidii, nefropatii, cardio-
patii, malnutriţii.
Cauze ovariene (FSH şi LH sunt crescute, • 
estradiolul mult scăzut): sindromul Turner 
asociază impuberismul, talia mică cu dis mor-
fi sm, gât palmat, epicantus etc.; disgene ziile 
gonadice: impuberismul este uneori ab sent, 

talia este normală, ovarele sunt rudimentare, 
aspect în bandeletă.
Cauze hipotalamo-hipofi zare: panhipopituita-• 
ris mul şi hipogonadismul hipogonadotrop 
(cu nivel scăzut de FSH şi LH); craniofarin-
giomul şi adenomul hipofi zar;
Retardul pubertar simplu• 

3. Caracterele sexuale sunt virilizate:
Semne de virilizare: hirsutismul, hipetrofi a • 
clitoridiană, modifi carea vocii, hipoplazia 
ma  mară şi atrofi a vaginală, creşterea masei 
musculare.
Principalele cauze: tumorile virilizante ale • 
su prarenalelor sau ovarelor; hiperplazia su-
pra renaliană congenitală (boală autosomal 
re cesivă caracterizată prin defi cit de hidro xi-
lare a cortizolului, creşterea secreţiei de an-
dro geni şi ACTH).

OBIECTIVELE STUDIULUI

Studiul pe care îl prezentăm în continuare are 
rolul de a sublinia importanţa apariţiei menarhei, 
cercetarea patologiei implicate în întârzierea me-
narhei, tulburarea majoră a menarhei, amenoreea 
primară cu diagnosticul şi tratamentul de rigoare.

Astfel, trebuie reţinut faptul că de dezvoltarea 
caracterelor sexuale depinde de o întreagă patologie 
implicată în întârzierea debutului menarhei.

În Spitalul Clinic Caritas a fost urmărit un număr 
de 25 de cazuri de amenoree primară, în perioada 1 
ianuarie 2008 - 31 decembrie 2010.

Studiul se bazează pe cercetarea registrelor de 
internări, a foilor de obsevaţie, a registrelor cu 
protocoale operatorii. Repartiţia pe ani a cazurilor 
de amenoree primară înregistrate este următoarea:

În perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie • 
2008 s-au înregistrat 2 cazuri 
În perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie • 
2010 s-au înregistrat 15 de cazuri
În perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie • 
2010 s-au înregistrat 8 cazuri de amenoree 
primară

  2008 2009     2010

FIGURA 1. Distribuţia cazurilor de amenoree primară şi 
menarhă precoce pe anii luaţi în studiu
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DIAGNOSTICUL AMENOREEI

Pentru precizarea diagnosticului de amenoree pri-
mară, o anamneză minuţioasă şi un examen ge neral şi 
ginecologic complet sunt de mare impor tanţă.

Examenul clinic general va aprecia, în special, 
semnele de discrinie: dezvoltarea somatică, mor-
fotipul, înălţimea şi greutatea actuală, dezvoltarea 
pilozităţii la nivelul membrelor, toracelui şi pubi-
sului, existenţa unei acnei însoţită de seboree, dez-
voltarea glandei mamare, cercetând şi existenţa 
unei galactorei prin exprimarea mamelonului între 
două degete şi o eventuală tensiune mamară.

Examenul genital, efectuat după golirea vezicii 
şi rectului, cuprinde: 

Inspecţia amănunţită a vulvei şi himenului • 
care va aprecia dezvoltarea labiilor, trofi ci-
tatea labiilor mici, mărimea clitorisului, im-
por tanţa pilozităţii, deschiderea uretrei, dis-
tanţă uretră-clitoris;
Tactul vaginal şi/sau rectal, care furnizează • 
informaţii asupra unor anomalii ale tractului 
genital, în special existenţa sau absenţa ute-
rului sau a unei mase ovariene latero-uterine;
Examenul cu valvele, care va aprecia pro-• 
funzimea vaginului, existenţa colului uterin şi 
aspectul glerei – existenţa unei glere limpezi, 
fi liante, abundente, semnifi când o anovulaţie.

 EXAMENE COMPLEMENTARE

 Examenele complementare sunt, de asemenea, 
utile, efectuându-se în funcţie de contextul clinic: 
(Curba termică, Celioscopie, radiografi a de şa tur-
cească, testul la LH-RH, cercetarea corpuscului 
Barr şi a cariotipului, dozarea TSH-ului, a prolactinei 
şi testul la progesterone).

REZULTATE

Dintre cele 25 de cazuri de amenoree primară, 5 
aveau ca şi etiologie ovarele polichistice, la 10 

dintre ele apăruse pe baza malnutriţiei, 5 paciente 
aveau ca şi diagnostic principal sindromul Turner, 
1 pacientă fusese diagnosticată cu hermafroditism 
adevărat, iar 4 paciente sufereau de afecţiuni pre-
cum hipotiroidie sau insufi cienţă ovariană.

Sindromul ovarului polichistic se manifestă 
printr-o paletă largă de semne şi simptome, iar gradul 
lor de severitate poate varia. Pacientele noastre au 
pre zentat cel puţin două din următoarele semne:

Amenoree primară;• 
Creşterea nivelului de hormoni masculini – • 
se manifestă prin semne precum creşterea 
excesivă a părului pe faţă, piept, abdomen, 
spate, braţe, acnee şi căderea de tip masculin 
a părului (alopecie);
Prezenţa a numeroase chisturi la nivelul ova-• 
relor şi mărirea dimensiunilor acestora (ova-
re polichistice).

În perioada pubertăţii se petrec schimbări fi zice 
şi psihice, la care se adaugă şi presiunea socială. 
Din nefericire, pentru un procent din ce în ce mai 
mare de adolescenţi, dorinţa de a avea un corp 
perfect devine o obsesie care se va transforma într-o 
tulburare alimentară. Pacientele anorexice au o 
teamă extremă de a nu câştiga în greutate şi au o 
viziune distorsionată asupra dimensiunilor şi for-
melor corpului. Ca urmare, nu pot menţine o greutate 
normală. Sunt foarte stricte cu ceea ce mănâncă, ţin 
dietă, post şi exagerează cu exerciţiile fi zice. Cu 
greu mănâncă, şi atunci în cantitate mică, devenind 
obsedate. Bulimia se caracterizează prin chef exa-
gerat de a mânca şi epurare. Pacientele cu bulimie 
experimentează fl uctuaţii de greutate, dar niciodată 
nu ajung să cântărească cât un anorexic. Este im-
portant de reţinut că tulburarea alimentară nu este 
un comportament care poate fi  controlat. De aceea 
se impune necesitatea ajutorului medical şi psiho-
logic. Inteligenţa este normală, astfel încât integrarea 
socială a pacientelor poate fi  bună sau cel puţin 
acceptabilă. În condiţiile aplicării de terapii adec-
vate, hipostatura şi defi citul de femini zare pot fi  

FIGURA 2. Etiologia implicată în cazurile 
studiate de amenoree primară

FIGURA 3. Cauzele principale ale tulburărilor 
alimentare la cele 10 paciente cu malnutriţie

Ovare polichistice

Sindrom Turner

Hipotiroidie sau insufi cienţă ovariană

Malnutriţie

Hipertiroidism adevărat

Îşi percepeau corpul altfel decât în realitate

Colegii făceau glume pe seama aspectului lor fi zic

Au practicat sporturi precum gimnastică, balet
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corectate. Singurul aspect clinic care nu poate fi  
corijat este sterilitatea, în cazul femeilor cu sindrom 
Turner, fi ind imposibilă apariţia de sarcini plecând 
de la ovule proprii.

TRATAMENTUL AMENOREEI

De cele mai multe ori, amenoreea primară nu 
necesită urmarea unui tratament.

dezechilibrul hormonal poate fi  rezolvat prin • 
administrarea progesteronului;
pentru sindromul ovarului polichistic, se re-• 
comandă administrarea anticoncep ţiona lelor;
este indicat ca persoanele supraponderale să • 
scadă în greutate corporală;
schimbarea stilului de viaţă (efort fi zic mai • 
redus plus o dietă echilibrată) poate fi  de 
folos în cazul sportivelor tinere;
intervenţia de natură chirurgicală este folosită • 
numai în cazul unor anomalii ale căilor ge-
nitale sau  boli endocrine.

Ca regulă generală, în toate situaţiile, indiferent 
de cauză, se va începe cu corectarea modului de 
viaţă, a alimentaţiei, cu măsuri de ordin igienic.

În sindromul de testicul feminizant, dat fi ind 
faptul că incidenţa neoplaziei în aceste gonade este 
foarte mare, se recomandă extirparea acestora (or-
hiecto mia) după pubertate. Intervenţia va fi  urmată 
de administrarea de estrogeni, care au efecte trofi ce 
asupra tractului genitomamar.

În sindromul Turner se recurge la tratament 
estro progestativ, pentru producerea de cicluri arti-
fi ciale. În scopul dezvoltării sânilor şi a uterului, 
timp de 6 luni, se administrează estrogeni continuu 
(etinil-estradiol, 50 μg pe zi, 21 de zile pe lună). În 
continuare, se aplică un tratament secvenţional. 
(etinil-estradiol 50 μg pe zi, 21 de zile pe lună + 10 
mg medroxiprogesteron pe zi, între a 21-25-a zi).

Tumorile hipofi zare benefi ciază de tratament 
chi rurgical, ablaţia tumorii, completată sau nu, de 
cobaltoterapie, de iradiere. Iradierea este indicată 
în adenoamele mari, ca terapie unică, precum şi 
după rezecţia incompletă, fi ind grevată de riscul hi-
popituitarismului. Dacă aspectul radiologic nu este 
probant, se recurge la tratament medicamentos.
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