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De ce este important identificarea și tratarea sindromului metabolic? 

 

Sindromul metabolic este strâns legat de obezitatea abdominală, acesta fiind asociată cu 

insulinorezistență care la rândul ei poate conduce  la dezvoltarea  diabetului zaharat de tip 2.  Pe 

de altă parte rezistența la insulină și hiperglicemia asociată duce la disfuncție endotelială 

vasculară, bulversarea profilului lipidic, hipertensiune arterială și inflamație vasculară, toate 

acestea promovând dezvoltarea bolilor cardiovasculare aterosclerotice. 

 

Astfel sindromul metabolic se caracterizează prin prezența a cel puțin 3 dintre următoarele 

afecțiuni: 

● Circumferință abdominală crescută (≥ 102 cm la bărbați și ≥ 89 cm la femei) care se 

corelează cu obezitate viscerală 

● Creșterea trigliceridelor serice (≥150 mg/dl), sau efectuarea de tratament pentru 

trigliceride crescute 

● Scăderea colesterolului HDL (< 40 mg/dl la bărbați sau < 50 mg/dl la femei) sau efectuarea 

de tratament pentru HDL scăzut 

● Hipertensiune arterială documentată - peste 130/85 mmHg, sau efectuarea de tratament 

pentru hipertensiune arterială 

● Glicemie bazală modificată (a jeun ≥ 100 mg/dL ), sau efectuarea de tratament pentru 

diabet zaharat diagnosticat în antecedente 



Aspectul clinic 

Semnele și simptomele sunt datorate componentelor sindromului metabolic, cum ar fi 

circumferința abdominală mare sau creșterea consumului de lichide, gura uscată și diureză peste 

2 l/zi în cazul valorilor glicemice crescute.  

Factori de risc 

Ceea ce privește mecanismele care duc la apariția sindromului metabolic, aceștia sunt complexe 

și implică o serie de interacțiuni între factori de risc, atât modificabili (aportul caloric excesiv, 

sedentarism, medicamente care determină creșterea greutății, a tensiunii arteriale, colesterolului 

și a glicemiei, dezechilibrul microbiomului intestinal) cât și nemodificabili (predispoziția genetică, 

antecedente familiale de sindrom metabolic sau diabet tip 2, vârsta înaintată). 

 

Care sunt riscurile sindromului metabolic? 

 

Fiind vorba despre o patologie complexă, complicațiile sindromului metabolic sunt multiple, 

cronice, cu un impact important asupra calității vieții și speranța de viață, crescând riscul 

afectiunilor următoare: 

 

● Ateroscleroza (rigidizarea arterelor) atât arterelor mici cu risc crescut de infarct miocardic 

și AVC, cât și arterelor mari determinând creșterea tensiunii arteriale și apariția 

arteriopatiei obliterante 

● Diabetul zaharat și complicațiile acestuia (nefropatie, retinopatie, neuropatie, insuficientă 

renală) 

● Steatoza hepatica (ficat gras) non-alcoolică, fibroză și ciroză hepatică 

● Boala renală cronică 

● Bolile canceroase (cancer de sân, pancreas, prostată) 

● Sindromul ovarului polichistic 

● Sindrom de apnee în somn 

● Hiperuricemie și gută 

Gestionarea sindromului metabolic este bazată pe 2 piliere importante 

 

● Reducerea factorilor cauzatori prin  modificarea agresivă a stilului de viață și creșterea 

activității fizice 

● Tratarea factorilor de risc cardiovascular dacă persistă în ciuda modificării stilului de viață 



Remedii de stil de viață constă în: 

 

● Scădere în greutate prin dieta mediteraneană, bogată în fructe, legume, nuci, cereale 

integrale și aport redus de grăsimi saturate 

● Dieta cu indice glicemic scăzut prin evitarea boabelor rafinate și eliminarea băuturilor 

îndulcite 

● Activitatea fizică zilnică, cel puțin 30 de minute/zi, minim 5 zile/săptămână 

● Abandonarea fumatului și evitarea băuturilor alcoolice 

 

Dacă modificările agresive în stilul de viață nu sunt suficiente se poate apela la tratament 

medicamentos pentru a controla tensiunea arteriala, colesterolul și glicemia. Principiile și țintele 

terapeutice: 

● Cei care sunt diagnosticați deja cu diabet, în afară de recomandări nutriționale, va 

necesita tratament de specialitate (cu antidiabetice sau insulinoterapie în funcție de caz) 

cu scop de a atinge un nivelul țintă al hemoglobinei glicozilate (<7%) 

● Ceea ce privește hipertensiunea arteriala, ghidurile actuale recomandă ţinte terapeutice 

mai stricte, valori ≤130/80 mmHg la pacienţii trataţi în populaţia generală şi valori ≤140/90 

mmHg la pacienţii hipertensivi vârstnici (peste 65 de ani). 

● Pentru dislipidemici este necesară o combinație între dietă și medicație hipolipemiantă. 

 

Trebuie reținut că persoanele cu sindromul metabolic au risc dublu de ateroscleroza și infarct 

miocardic, şi şanse de 2 până la 5 ori mai mari pentru apariţia diabetului zaharat, dar un stil de 

viață sănătos poate preveni instalarea afecțiunilor care determină sindromul metabolic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


