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Összefoglaló
A középkorú nők gyakran tapasztalnak a kognitív funkciókat érintő változásokat a menopauzába való
átmenet során, és ez aggodalmat kelt bennük, hogy vajon mindez a komolyabb kognitív betegség
kezdetét jelenti-e. Az egészségügyi alapellátás orvosai szerepe fontos a kongnitív funkciókat érintő
konzultációs teendőket és nők megnyugtatását illetően. A Nemzetközi Menopauza Társaság
(International Menopause Society, IMS) jelen útmutató összefoglalójának (ún. ‘White Paper’) a
kongnitív funkciókat illetően az a célja, hogy a egészségügyi ellátók számára összefoglalót adjon a
menopauzális nők ellátásában fontos ismeretekről, segítve ezzel a döntéshozatalt. Az éreintett témák
között a menopauzában jelentkező kognitív változások szerepelnek, valamint azok időtartama és
súlyossága. Áttekintjük az ösztrogén szerepét és a menopauzális tüneteket. Bemutatjuk a
hormonterápiának a kognitív funkciókra és a demenciára kifejtett hatásaira vonatkozó klinikai
konzultáció fontos pontjait, az abszolút kockázatokat érintően is. Végül, az életkor függő kognitív
hanyatlás és demencia is áttekintésre kerül, a középkorú és azon túli betegek agyi egészségének
optimalizációjára vonatkozó vonatkozó útmutatással.

Bevezetés
A kongnitív panaszok gyakoriak középkorú nőknél és gyakran társulnak csökkent életminőséggel 1.
Ezek a kognitív panaszok meggyőzően dokumentáltak a menopauzális átmenet (‘menopausal
transition’, MT) során. Alap- és klinikai kutatások támasztják alá az ösztrogén mediáló hatását a
kognitív funkciókra2. Ráadásul a menopauzális tünetek, ideértve a vazomotoros tüneteket (VMS),
alvászavarokat, hangulati változásokat, hozzájárulnak a középkorú nők hangulati változásaihoz3.
Nem egyértelmű azonban, hogy ez a kognitív nehézségekkel jellemezhető periódus jelez-e demencia
kockázatot, illetve hogy a menopauzális hormonterápia (MHT) védő hatású-e a késői demenciával
szemben vagy éppen emeli annak kockázatát. A 2022. évi Menopauza Világnap (World Menopause
Day) témája a ‘Kogníció és Hangulat’. A Nemzetközi Menopauza Társaság (International Menopause
Society, IMS) megbízásából készült jelen összefoglaló közlemény (White Paper on Cognition) célja,
hogy a egészségügyi ellátók számára összefoglalót adjon a menopauzális nők ellátásában fontos
ismeretekről, segítve ezzel a döntéshozatalt.
A fő fejezetek a klinikai ellátásban gyarkan felmerülő kérdésekre fókuszálnak:
• Mit értünk kognitív funkciókon és mit jelent a ködös agy?
• Hogyan változnak a kongnitív funkciók menopauzában?
• Milyen, a menopauzával kapcsolatos faktorok befolyásolják a kognitív funkciókat?
• Milyen szerepe van az MHT-nak?
• Milyen egyéb változtatható kockázati elemek befolyásolják a kognitív funkciókat középkorú
nőknél?

• Melyek az általánosan elfogadott ajánlások az agyi egészség optimalizálására, amit a
klinikusok megoszthatnak a betegeikkel?

A kogníció és a menopauzális ködös agy definiálása
A kogníció úgy definiálható, mint a ‘megértés és tudatosság minden formája, mint az észlelés,
vélekedés, emlékezés, érvelés, ítélkezés, képzeletalkotás és probléma megoldás’. (Cognition is
defined as ‘all forms of knowing and awareness, such as perceiving, conceiving, remembering,
reasoning, judging, imagining, and problem solving’.)4. A menopauzában jelentkező gyakori
panaszok a szavak és számok nehezített felidézése, mindennapi zavarok (pl. kulcsok rossz helyen
hagyása), koncentráció képesség csökkenése (tudatosság hiánya, gondolatsorok elvesztése, könnyű
gondolati terelődés), megbeszélt időpontok és találkozók elfeledése5. A kognitív nehézségek másik
manifesztációja a figyelem deficit/hiperaktív zavar6. A kongnitív változások együttes megjelenése
gyakran mint ‘ködös agy’ (‘brain fog’) kerül megnevezésre (l. 1. ábra, definíció). A tünetek
súlyossága jelentős mértékben változó a nők között és leggyakrabban közepes erősségűek1.

Egyes tanulmányok, többnyire alapkutatások alapján azt sugallják, hogy a menopauzális átmenet
kognitív zavarai olyan agyi változásokkal hozhatók összefüggésbe, melyek tartósan megmaradnak és
később szükségszerűen demenciához vezetnek7-9.

De jelentheti-e ez azt, hogy a menopauza

demenciát ‘okoz’, a nők a menopauzális átmenet idején tulajdonképpen úton vannak a demencia felé?
A menopauzális átmenet mindenkinél jelentkezik, de a demencia a legtöbb nőnél nem alakul ki. Az
USA-ban pl. 45 éves korban az Alzheimer betegség (AD) életre szóló kockázata 19,5%, 65 éves
korban pedig 21,1%10. Az AD prevalenciája azonban függ a biológiai nemtől és a geográfiai
helyezettől, nőkben magasabb, valamint Európában és Észak-amerikában gyakoribb mint Ázsiában,
Afrikában és Dél-amerikában11. Akárhogy is, a nők számára megnyugtató, hogy hacsak nincs a
családban korai megjelenésű AD, a középkorú demencia előfordulása nagyon ritka, világszerte
mintegy 293,1 eset 100,000 nőre nézve11,12.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• A menopauzális ködös agy a menopauza körüli időszakban tapasztalt kognitív tünetek
konstellációja mely a memória és figyelem zavaraiban nyivánul meg.
• A menopauzális kognitív változások nem tévesztendők össze a demenciával; a demencia 64
éves kor alatt ritka.
• Bár egyes kutatások az sugallják, hogy a menopazával összefüggő kognitív problémák később
demenciához vezetnek, fontos leszögezni, hogy gyakori tünetekről van szó és bár a
menopauzális átmeneten minden nőt érint, a túlnyomó többségüknél demencia nem fog
kialakulni.

A menopauza által érintett kognitív területek
Annak megértéséhez, hogy mely kognitív területek érintettek a menopauzális átmenet során,
nagyszámú résztvevőn kell longitudinális neuropszichológiai értékelést végezni a premenopauzától a
posztmenopauzáig. A menopauzálisan átmenet során leginkább változó kognitív területek a verbális
tanulás és a memória, míg mérsékeltebben vagy enyhén érintett a pszichomotoros sebesség és a
munkamemória/figyelem13-18. A munkamemória az adatok rövid-távú memóriában való megtartására
és használatára vonatkozik, mint. pl. egy email cím megjegyzése a levél tartalmának gépelése közben.
A verbális tanulás és memória a szavak, szópárok, rövid történetek, egyéb verbális anyagok
bekódolására és visszaidézésére vonatkozik. A nők egész életen át előnyt élveznek a férfiakkal
szemben a verbális tanulás és memória területén19,20. A középkorú nők feledékenységre vonatkozó
panaszait elemző tanulmányok azt mutatták, hogy a panasz a verbális memóriával korrelál21,22.
Longitudinális tanulmányok szerint a magasabb rendű kognitív funkciók, mint a vezetői funkciók (pl.
stratégiai gondolkodás, tervezés) nem változnak a menopauzális átmenet során18. Bár ezekben a
vizsgálatokban igazolódott a menopauzával összefüggő kognitív hanyatlás, a kognitív
teljesítőképesség átlagos mutatói normál tartományon belül maradtak13-17,23. Az egyetlen
longitudinális tanulmány mely az újonnan fellépő kognitív hanyatlás gyakoriságát vizsgálta a
menopauzális átmenetben, alacsony jövedelmű színes nőket vizsgált akik fele HIV virusfertőzött
volt16. 11-13%-ban épett fel kognitív hanyatlás, föggetlenül a HIV szerostátusztól. A menopauzális
kognitív hanyatlásra hajlamosító tényezők pontosan nem ismertek. Egyeseknél kognitív hanyatlásra
hajlamosító tényezőként azonosítható az alacsony iskolázottság, foglalkoztatottság és szabadidős
aktivitás, melyek összességében alacsony szintű kognitív aktivitást feltételeznek24. Ezek az egyének
ún. alacsony kognitív tartalékkal bírnak24. Elképzelhető, hogy a tartós menopauzális tünetek,
kiváltképp az alvászavarok, más faktorokkal együtt (mint pl. genetikai tényezők, fizikai egészség,
mentális egészség, mindennapi stresszorok) hozzájárulhatnak a kognitív sérülékenységhez

Tövábbi klinikai kulcskérdés, hogy a kognitív változások spontán oldódnak-e. A Study of Women
Across the Nation (SWAN) adatai arra utalnak, hogy a kognitív változások a perimenopauzára
szorítkoznak13. A Penn Ovarian Aging Study-ban azt találták, hogy a verbális tanulási nehézségek
perzisztálnak a posztmenopauzában, de a verbális memória rendeződik14. Kritikusan értékelve
azonban, ezen betegek követése nem volt kielégítő posztmenopauzában. Alacsony jövedelmű
színesbőrű nőknél a verbális és tanulási hanyatlás mellett kifejezetteb volt a figyelem /
munkamemória csökkenés, mely perzisztált posztmenopauzában16. Mindez arra utal, hogy legtöbb
nő esetében a memória problémák megoldódnak, de néha perzisztálnak a posztmenopauzában.
Ugyanakkor a verbális tanulási nehézségek jellemzőbben perzisztálhatnak posztmenopauzában.

Tágabb értelemben, ezek az adatok mérsékelhetik a nők aziránti aggodalmait, miszerint a
menopauzális kognitív nehézségeik valódi kognitív betegség, mint pl. az Alzheimer betegség
bevezető tünetei lennének. Ezek a változások a perimenopauzában kezdődnek és általában
rendeződnek posztmenopauzában. Összességében, a menopauzális kognitív változások feltételezett
etiológiája a szexhormonok korai menopauzára jellemző változásaival függ össze, és nem a demencia
egy korai fázisa.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• A kutatások alátámasztják a betegek kognitív panaszait menopauzában
• A tanulási és verbális memória vesztés különösen gyakori
• Ezek a nehézségek a perimenopauzában jelentkeznek, amikor a menstruációs ciklusok
rendszertelebbé válnak és a vérzések kimaradoznak.
• Míg ezek a panaszok aggasztóak a nők számára, a kongnitív funkciók típusosan normális
tartományban maradnak éscsak a nők mintegy 11-13%-a mutat klinikailag jelentős hanyatlást.
• A kognitív változások időzítése arra utal, hogy az etiológiájuk a hormonokhoz és más
menopauzális tünetekhez köthető, mintsem az Alzheimer betegség kezdetéhez, ami ritka
ebben az életkorban.
Milyen menopauzával összefüggő tényezők befolyásolhatják a kogníciót?
A memóriát és más kognitív funkciókat elősegítő agyi területek, mint pl. a hippocampus és a
prefrontális kortex, bővelkednek ösztrogén receptorokban25. A menopauzával összefüggő memória
változásokban az ösztradiol (E2) oki szerepe bizonyítást nyert olyan vizsgálatokban, ahol a
petefészkek eltávolítása vagy az E2 GnRH analógokkal történő gátlása után a verbális tanulás és a
memória hanyatlott, majd ösztrogén kezelésre ismét visszatért26-28. Longitudinális megfigyeléses
tanulmányok szerint az E2 szint csökkenése minden bizonnyal hozzájárul a verbális és a
munkamemóriával kapcsolatos változásokhoz. Hordozható készülékekkel történő objektív mérések
során a menopauza tünetei szintén hozzájárulást mutattak a középkorú nők memória problémáihoz.
Ezekben a vizsgálatokban a gyakori vasomotor tünetek (VMS) szoros összefüggést mutattak a
memória problémákkal, melyek perzisztálását az alvászavarok önértékelő vagy objektív módon való
mérésével is alátámasztották29,30. Agyi képalkotó vizsgálatok kapcsolatot mutatnak a VMS és az agy
kedvezőtlen strukturális és funkcionális változásai között31-33. Vannak már bizonyítékok arra is, hogy
ezek a változások még nem ösztrogén alapú kezelésekre is jól reagálnak34. Az alvászavarok és a
hangulat csökkenése szintén összefüggést mutatnak a kognitív nehézégekkel menopauzában21,35. Bár
az alvászavar oki szerepe a menopauzális kognitív hanyatlásban még megerősítést igényel,
alvásmegvonást alkalmazó tanulmányok alátámasztják az alvászavar oki szerepét a verbális tanulást
és memória vesztést illetően36. Depressziós és szorongásos tünetek szintés kapcsolatba hozhatók a

menopauzális kognitív tünetekkel, bár még nem tisztázott, hogy ezek kezelése együttjár-e a memória
visszatérésével21. A 2. ábra sematikusan mutatja az E2 és a menopauzális tünetek szerepét a
középkorú nők memória problémáiban.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• A középkorú nők kognitív tünetei összefüggenek az E2 szint váltazásaival, VMS-el, az alvás
és a hangulat zavaraival.
• Ezen menopauzális tünetek kezelése előnyös lehet a kognitív funkciókra

Milyen szerepet játszik az MHT?
Az MHT és a kogníció
A fenti bizonyítékok alapján nyilvánvalónak tűnhet, hogy az MHT előnyökkel járhat a kognitív
nehézségek jelentkezésekor perimenopauzában és a kellemetlen VMS tüneteket mutató nők számára
egyeránt. Sajnálatos módon az MHT szerepe e vonatkozásban nem elég jól ismert, hiszen nincsenek
randomizált klnikai tanulmányok, melyek az MHT vagy orális kontraceptívumok hatását vizsgálnák
a kognitív funkciókra nézve. Nem készült klinikai vizsgálat, mely az MHT kognícióra kifejtett hatását
vizsgálná középsúlyos vagy súlyos VMS-el élő nők körében3.

Vizsgálat tárgya volt azonban az MHT kognícióra kifejtett hatása korai posztmenopauzában. Négy
nagy klinikai tanulmány az találta, hogy MHT-nak a kognícióra kifejtett hatása semleges37-40. A
vizsgálatok hasonló eredményeket hoztak különböző MHT alkalmazások esetén: per os E2,
transzdermális E2, konjugált equine ösztrogén (CEE). Késői menopauzában a kognícióra kifejtett
MHT hatás függhet az alkalmazott regimentől; 65 évesnél idősebbeknél a CEE/MPA negatív hatású
lehet41, míg a per os E2 vaginális progeszteronnal kombinálva neutrálisnak mutatkozott 10 évvel a
természetes vagy sebészi menopauza után39. Sebészi menopauzát vizsgáló kisebb tenulmányok at
ösztrogén terápia (ET) memóriára kifejtett előnyös hatásait mutatták42. Idősebb nőkben, az ET-t
neutrális hatásúnak találták a kognitiv funkciókra43-47.

Az MHT és a demencia
Sok nő tart attól, hogy MHT esetén a demenciára vonatkozó egyéni kockázatuk meg fog emelkedni.
A Women’s Health Initiative (WHI) 5 éves adatai a bármely okból kialakuló demencia (all-cause
dementia) kétszeres kockázatát mutatták CEE/MPA szedése esetén48, de CEE önmagában való
alkalmazásakor a hatás neutrális volt49. Ezzel ellentmondó eredményeket közöltek a WHI 18 éves
követéses adatainak elemzése után, ahol a CEE kapcsán az AD-ból eredő halálozás 26%os
csökkenését találták, CEE/MPA esetén pedig neutrális hatást ebben a vonatkozásban50. Az 5 és 18

éves követés ellentmondó adataira a magyarázat mindeddig nem teljes. Ha mindkét eredmény a
valóságot tükrözi, akkor az MHT demenciára kifejtett korai kockázata az arra hajlamosakban
érvényesülhet (az alacsony kiinduló kognitív funkciókkal51 és a diabetessel élőknél52,53), melyet egy
hosszabb távú előnyös hatás követ.
Ezidáig nem készült megfelelő méretű tanulmány arról, hogy a különböző MHT formulák milyen
hatással vannak a kognitív végpontokra. Ezért a nagyobb populációs tanulmányokra
hagyatkozhatunk, valamint olyanokra mint a randomizált WHI, melyek ellentmondásos
eredményekre jutottak. Két ilyen vizsgálat helyezi megvilágításba az ellentmondást. Az első, egy
nagy finn eset-kontrol tanulmány (> 84,000 nő) azt találta, hogy az MHT szisztémás használata (ET
önmagában vagy EPT) az AD emelkedettt kockázatával jár, függetlenül az alkalmazási formulától;
még a CEE esetében is az AD emelkedett kockázatát mutatták ki54. Ezzel szemben a második
tanulmány, egy illesztett eset-kontrol vizsgálat az Egyesült Királyságban (118,5001 nő, 55 évesnél
idősebbek) az találta, hogy az MHT összességében nem jár a demencia és az AD emelkedett vagy
csökkent kockázatával55. A hosszútávú ET alkalmazás (10 évnél hosszabban) pedig a demencia
kialakulásának csökkent valószínűségével társul, azonban az 5-9 éves MHT 10%-os, a 10 évnél
hosszabb MHT pedig 20%-os kockázat emelkedéssel jár55. Az ösztradiol (E2) 1-5 évnél nem
hosszabban tartó adása szintén az AD kockázat csökkenésével járt. Általánosságban, a progeszteront
tartalmazó kezelések nem befolyásolták az eredményeket, bár a demencia kockázata dydrogesterone
alkalmazásával kissé alacsonyabb volt mint más progesztogének esetén. Tehát nincs konzisztens
irodalmi állásfoglalás az ösztrogén formulációt és a demencia kockázatot illetően.
Oophorectomizált nők esetén az ET legalább a menopauza típusos életkoráig javasolt. 30 évvel az
oophorectomia után az ET-ben nem részesülők kockázata a kognitív hanyatlást vagy demenciát
illetően magasabb mint azoké, akiknél a műtét után közvetlenül elkezdődött az ET és legalább 50
éves korig tartott (amikor a természetes menopausa bekövetkezett volna)

56

. Ez és más vizsgálatok

meggyőző bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a bilaterális oophorectomiát az előnyöket és a hosszútávú kockázatokat egyaránt figyelembe véve óvatosan kell mérlegelni, valamint műtét után az adekvát
kezelésre és követésre is hangsúlyt kell helyezni57,58.
Tanácsadás az MHT és demencia vonatkozásában: kockáztok és potenciális előnyök
Az MHT és a demencia megbeszélése során hasznos segítség lehet a bármilyen okból kialakuló
demencia kockázatának felmérése a Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) alapján.
Az 1. táblázat mutatja a bármilyen okból bekövetkező demencia kockázatát a WHIMS vizsgálatban
a CEE/MPA karon59. Ebben az anyagban egy plusz eset demencia mögött 436 CEE/MPA kezelés
állt. Ez az adat elég megnyugtató lehet azok számára, akik a VMS enyhítése céljából MHT-t

szeretnének. A nők tudatában lehetnek a demencia kockázat és MHT elentmondásos kapcsolatának,
és akár a demencia megelőzésére is használnának MHT-t. Ebben a helyzetben a klinikus szerepe
jelentős a MHT és demencia ismert összefüggéseinek felvázolásában. A WHI 18 éves követéses
adatait felhasználva, melyek CEE esetén a demenciával összefüggő halálozás 26%-os csökkenését
mutatták60, legjobb esetben is egy AD halálozás megelőzéséhez 2004 kezelés szükséges. Más
szavakkal, ebben a legkedvezőbb forgatókönyvben, 2004 MHT-val kezelt nő közül csak egynél
előzhető meg az AD-val összefüggő korai halálozás. Ez a statisztikai megközelítés hasznos lehet
annak megértetéséhez, hogy az MHT használata valószínűleg nem csökkenti az AD-val összefüggö
halálozás egyéni kockázatát. Helyette más, alább részletezett eljárások ajánlhatók az AD
kockázatának csökkentésére.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• A jelenlegi útmutók alapján, az MHT semmilyen életkorban nem javasolt a kognitív
funkciókkal kapcsolatos aggodalmakra menopauzában, a kognitív hanyatlás vagy demencia
megelőzésére.
• A tudományos irodalomnak két nagy, klinikailag jelentős hiányossága van e téren – vajon az
MHT javítja-e a kongíciót kifejezett VMS esetén és vajon az MHT vagy az orális
fogmazásgátlók javítják-e a kogníciót a perimenopauzában.
• Az MHT használata a menopauzában korai szakaszában biztonságos a kognitív funkciókat
illetően.
• Az ET használata korai menopauzában hasznos lehet a kognitív funkciók megtartásában és a
demencia kockázatának csökkentésében.
• Az ET használata még késői posztmenopauzában is biztonságos a kognitív funkciókat
illetően.
• Az MHT használata késői posztmenopauzában CEE/MPA esetén kockázatos, de a hatás
neutrális ha a kezelés orális E2 vaginális progeszteronnak kombinálva.
• Az MHT hatása a demenciára az irodalmi adatok alapján csekély (akár előnyös, akár
hátrányos irányba).
• Nincs használható irodalmi útmutatás az MHT kombinációkra és a kezelési időtartamokra
vonatkozóan a demencia kockázattal összefüggésben.

Módosítható demencia kockázati faktorok
Kognitiv panaszok esetén a menopauzális nőket gyakran aggasztja a későbbi demencia.
Fontos üzenet számukra, hogy a demencia késleltethető vagy megelőzhető bizonyos egészségügyi
megfontolásokkal. A demencia egyes kockázati faktorai, mint az életkor nem befolyásolhatók, de a
becslések szerint világszerte a demenciáért 40%-ban módosítható kockázati tényezők felelősek61. A

World Health Organization (WHO) és a 2020 Lancet Commission61,62 egybehangzóan megnevezi a
fizikai aktivitást, dohányzást, kognitív aktivitást, szociális kapcsolatokat, elhízást, hipertóniát,
diabetest, halláscsökkenést és depressziót. A Lancet Commission megemlíti még az agyat ért traumas
sérülést és a légszennyeződést, mint módisítható faktorokat61.
A élet középideje ideális a módosítható tényezőkkel kapcsolatos változtatásokra, ahogy a
közelmúltbeli meta-analízis is megjelöl 5 rizikó faktort, melyek 41%-ról 78%-ra emelik a demencia
kockázatát: elhízás, diabetes mellitus, dohányzás, hypercholesterinaemia és magas vérnyomás
(borderline blood pressure)63. Egy másik szisztematikus áttekintés még három kockázati tényezőt
talált – hyperhomocysteinaemia, pszichológiai stress, túlzott alkoholfogyasztás – , melyek a demencia
fokozott kockázatát jelentik. A 3. ábra betegeknek adható tanácsokkal (demenciával összefüggő
kockázatok mérséklése) szolgál a kognitív egészség megőrzését célzó stratégiához.

A demencia kockázat csökkentésére többirányú megközelítés javasolt, mivel egy kockázati elem
20%-al, kettő 65%-al, három 200%-al emeli a demencia kockázatát64. Egy, demenciára kockázati
csoportot vizsgáló nagy randomizált klnikai tanulmány a kogníció javulását találta többpontos
életmód változtatás esetén, mint pl. diéta, mozgás, kognitív tréning, érrendszeri kockázat követés65.
Mint a demencia rizikó faktora, középkorú nőknél, különös figyelmet érdemel a vérnyomás
beállítása66. 50 év felettieken végzett klinikai vizsgálatok szerint a vérnyomás 120 Hgmm célértéken
tartása megelőzi az enyhe kognitív hanyatlást, a demencia preklinikai állapotát67. Középkorúaknál a
130 Hgmm-nál magasabb systolés vérnyomás esetén a kognitív diszfunkció és a demnecia
kialakulásának kockázata 34%-al nő, míg a diastolés vérnyomás esetén a kapcsolat U alakot mutat,
90-100 Hgmm közötti diasztolás vérnyomás esetén az AD kockázata csökken66.

A kognitív egészség szempontjából fontos a középkorú betegek fizikai aktivitására és a testsúly
tartására törekedő stratégia. A nők különösen motiváltak tudnak lenni a fizikai aktivitásra a demencia
kockázat csökkentése érdekében68. Egy hosszanti populációs tanulmány szerint középkorú nőknél a
kiemelkedő kardiovaszkuláris fitness csökken demencia kockázattal járt69. A WHO ajánlása szerint
idősebb felnőtteknek hetente minimum 150 perc közepes-intenzív aerob fizikai aktivitás javasolt,
vagy 75 perc kifejezetten erőteljes aerob mozgás, illetve akár a kettő ekvivalens kombinációja62.
A szociális kapcsolatok és kötelezettségek az életminőség esszenciális meghatározói végig az élet
során, míg a szociális izoláció, magány, csökkent szociális aktivitás és a társasági támogatás hiánya
emeli a kognitív hanyatlás és a demencia kockázatát időskorban. A társadalmi kötelezettségek és
kapcsolatrendszerek hasznos segítséget jelentenek a kognitív leépülés megelőzésében, különös

tekintettel arra, hogy a demenciának fokozott a kockázata, ha a depresszió elégtelen szociális
szerepvállalással társul61,62,70.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• Több módosítható rizikó faktor köthető a jobb kognitív egészséghez, mint az elhízás, magas
vérnyomás, diabetes, fizikai aktivitás, dohányzás, kognitív aktivitás, szociális kapcsolatok,
halláskárosodás és a depresszió.
• A demencia megelőzésének többirányú megközelítése javasolt, mivel a módosítható
kockázati tényezők hatása additív.
• A szív egészsége az agyi egészség alapja. A hypertonia, dyslipidaemia és a diabetes
felismerése és kezelése, a vérnyomás 120/80 Hgmm körül tartása optimális az agyi
egészséghez.
• Beszéjük meg a betegekkel a testúlyra való odafigyelés és a fizikai aktivitás fontosságát a
demencia kockázatának csökkentésében. Középkorú és idősebb nőknek hetente minimum 150
perc közepes-intenzív aerob fizikai aktivitás javasolt.
• Beszéljük meg a betegekkel a szociális aktivitás fontosságát, különösen ha az előzményükben
depresszió szerepel.
• Beszéljük meg a betegekkel a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás elhagyásának
fontosságát az agyi egészség megtartásának érdekében.

Kultúrális és etnikai különbségek
Az évente menopauzában kerülő 6 millió nő 76%-a fejlődő országokban él71. A gazdaságilag fejlett
országokban készült menopauza tanulmányok eredményei nem alkalmazhatók kritikátlanul az
alacsonyan és közepesen fejlett országokra61,64. Az alacsony bevétellel bíró amerikai színes nők,
hasonlóan az alacsony fejlettségű országokban élőkhöz, sérülékenyebbek a menopauzális kognitív
változásokra mint jól kereső amerikai társaik, ideértve a munkamemória/figyelem és a verbális
felidézés tartós csökkenését72. Kevés adatunk van arra, hogy milyen hatással bírnak a menopauza és
a módosítható kockázati elemek a kognitív tesztek eredményeire az alacsony fejlettségű országokban
élő nőknél. Az ő kognitív teljesítményük különbözhet a fejlett országokban élő társaiktól, mely a
cognitív sérülékenységre vezehető vissza, aminek oka az alacsony iskolázottság, korai gyerekkori
traumák, alultápláltság, agyi egészséggel kapcsolatos kérdések, fizikai állapottal kapcsolatos
betegségek, fokozott mindennapi stressz és sok más körülmény, mely különbözik a lényegesen
kedvezőbb helyezetű országoktól. A fertőző betegségek, mint a HIV jóval gyakoribbak és az amerikai
tanulmányok eredményei sem extrapolálhatók az alacsony fejlettségű országokra, ahol az antivirális
terápia alig elérhető. A menopauzális kognitív teljesítmény olyan faktoroktól is függ, melyek
különböző kultúrákban eltérőek lehetnek, mint pl. a VMS, az alvászavarok, a pszichológiai tünetek,

a menopauza életkora és a sebészi menopauza. Végül, a a menopauzális tünetekre hatékony
farmakológiai kezelés hiánya sok országban az agyi egészség megőrzésének életmód fókuszú
megközelítésére helyezi a hangsúlyt, bár az életmód javításra hatékony megoldásokhoz való
hozzáférés közismerten korlátozott.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• Általánosságban, a kogníció és a menopauza kapcsolatára vonatkozó imereteink a nyugati
országokból származnak és nem általánosíthatók más társadalmakra
• A kognitív teljesítmény sok tényező függvénye melyek változóak a különböző kultúrákban,
mint pl. az iskolázottság, tápláltság, korai gyermekkori traumák, mentális egészség, fizikai
egészség, mindennapi stress, menopauzális tünetek erőssége, a menopauza életkora, sebészi
menopauza.
• Az alacsony és közepes fejlettségű országokban a kognitív változásokat megélő menopauzális
nők

életmódbeli

módosításokra

vonatkozó

útmutatást

igényelnek,

melyek

a

kardiometabolikus egészséget, a diétát, a szociális kapcsolatokat és a fizikai aktivitást
helyezik előtérbe.
Long COVID, agyi köd (‘brain fog’), memória zavarok és csökkent koncentráció
A SARS-CoV-2 infectiót követően jelentkező elhúzódó kognitív nehézségek aránytalanul érintik a
nőket75. Míg memória deficit és figyelemzavarok egyaránt leírásra kerültek SARS-CoV-2 fertőzés
után76,77, a legerősebb a kapcsolat talán a végrehajtó diszfunkcióval, ahogy azt a pre/post SARS-CoV2 tanulmányban találták, ahol az UK biobank adatait vizsgálták78. Bár a végrehajtó diszfunkció lehet
a menopauzális átmenet részjelensége, longitudinális vizsgálatok nem mutatnak értékelhető változást
a kognitív területen a menopauzális átmenet során. Sajnos egyéb tünetek figyelembe vétele, mint
akár a menstruációs ciklus rendellenességei is, nem segíti a SARS-CoV-2 infekció rovására írható
tünetek elkülönítését a menopauza által kiváltottaktól. A long-COVID leggyakoribb tünetei közé a
légzési nehézség, a fáradtság és kimerültség, az alvászavarok és az álmatlanság tartoznak79. Az
éjszakai izzadás és a testhőmérséklet ingadozása szintén jelen lehetnek. A menstruációs ciklus
szabálytalansága egyaránt velejárója az akut SARS-CoV-2 infekciónak és a vakcinációnak80, ami a
szexuál szteroid hormonok funkcióinak rövid távú felborulásával magyarázható, mely egyúttal
akutan kedvezőtlenül befolyásolhatja a peri- és posztmenopauzális tüneteket81. Egyelőre nincs kellő
adatunk ahhoz, hogy útmutatást adjunk a menopauza és a SARS-CoV-2 függő kognitív tünetek
elkülönítésére és az ennek megfelelő kezelésre.

Útmutató üzenet a klinikai tanácsadáshoz és a döntéshozatalhoz
• A menopauza és a long COVID tünetei nagyon hasonlóak, ami diagnosztikus tévedéshez
vezethet.
• Nincs elég adatunk ahhoz, hogy a menopauza kognitív hatásait elkülönítsük a SARS-CoV-2
által okozott kognitív tünetektől, bár a végrehajtó diszfunkció elsősorban a SARS-CoV-2
infekcióra jellemző, mintsem a menopauzára.

Összefoglalás
A kognitív panaszok gyakoriak menopauzában és azt az aggodalmat keltik sok nőben, hogy a
változások a kezdődő dementia első jelei. A menopauzával foglalkozó orvosok fontos szerepet
játszanak ezeknek a panaszoknak a helyes megítélésében és abban, hogy bizonyítékokon alapuló
útmutatást adjanak betegeiknek a kognitív egészség optimális megőrzéséhez. A menopauza által
leggyakrabban érintett kognitív képességek a verbális szövegek megértése és felidézése, valamint
kisebb mértékben a munkamemória és figyelem. A nők túlnyomó többségénél a kognitív teljesítmény
normális keretek között marad a menopauzális átmenet során. A memória problémák sokszor
megoldódnak posztmenopauzában, de kognitív funkciókban sérülékeny nők esetében tartósan
megmaradhatnak (pl. alacsony iskolázottság, szociális egylőtlenség, stb.). Az E2 szint csökkenése és
a menopauzális tünetek - VMS, alvászavarok, hangulati eltérések – egyránt befolyásolják a
középkorú nők kognitív funkcióit. Ezen panaszok kezelése segíthet a kogníció javításában is, bár az
eddigi klinikai vizsgálatok nem támasztják alá egyértelműen ezt a megközelítést. A menopauzával
kapcsolatos memória zavarok nem tévesztendők össze a demenciával, mely 64 éves kor alatt ritka.
Egyes vizsgálatok utalnak arra, hogy a perimenopauzális kognitív problémák befolyással lehetnek a
későbbi demencia kockázatára, de ez a kutatás még a kezdeteknél tart. A MHT egyelőre semmilyen
életkorban nem javasolt kizárólag a későbbi kognitív hanyatlás vagy a demencia megelőzésére. A
MHT alkalmazási előiratai felhívják a figyelmet arra, hogy a demencia emelkedett kockázata kerül
leírásra a WHIMS-ban; melynek mértéke csekély: 436 kezelt nő esetén fordul elő egy új eset
demencia. A WHI hosszú távú követéses adatai ellentétesek a WHIMS-ével: az AD-el összefüggő
halálozás csökkenését igazolják MHT-t követően. Ugyanakkor még a legjobb forgatókönyv esetén is
2004 nő MHT kezelése szükséges egy AD-vel összefüggő halál megelőzéséhez, mely az MHT-nek a
demencia megelőzésben való alkalmazása ellen szól. Nincs meggyőző irodalmi adat, melyek kezelési
útmutatást adnának az MHT kombinációkat és a kezelési időtartamot illetően demencia
vonatkozásában. A klinikai tanácsadásnak a többoldalú megközelítést, a módosítható kockázati
tényezőket kell előtérbe helyezni a demencia kockázatának csökkentésére, mint az elhízás, magas
vérnyomás, diabetes, fizikai aktivitás, dohányzás, kognitív aktivitás, társadalmi kapcsolatok,
halláskárosodás és a depresszió.
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Table 1. A demencia és az Alzheimer betegségből származó halálozás abszolút kockázatának a
menopauzális hormon terápiával való összefüggése, a Women's Health Initiative adatai alapján
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CEE, conjugated equine estrogens; MPA, medroxyprogesterone acetate.

Figure 1. A menopauzális agyi köd definíciója
A menopauzális ködös agy definíciója: A menopauza körüli időszakban tapasztalt kognitív tünetek
konstellációja, melyek leggyakrabban a memória és figyelem zavarokban nyivánul meg és
változatos tünetekkel jellemezhető, mint pl. szavak, nevek, számok, történetek nehezített
felidésézése és megtalálása; gondolatsorok megtartásának nehézsége; könnyű elterelődés;
cselekvési szándék elvesztése (pl. miért jöttem be a szobába); különböző feladatok közötti nehéz
váltás.
Figure 2. Az ösztradiolt és menopauzális faktorokat a verbális memória diszfunkcióval összekötő
modell. (VMS: vasomotor symptoms)

Patient tips for optimal cognitive
health

Figure 3. A betegeknek adható tanácsok az agyi egészséget befolyásoló módosítható kockázati
tényezők optimalizálására. (Forrás: Modifiable risk factors for dementia prevention from the WHO
2019 guidelines and the 2020 Lancet Commission61,62.)
Smoke free

Heart health is brain health

Advise patients to avoid
excessive alcohol intake and quit
smoking to optimize brain
health

Assess and treat hypertension,
dyslipidemia, diabetes,
Aim for a BP level of ≥120/80 mm Hg
to optimize brain health

Optimal
cognitive health
Stay connected
Advise patients to maintain
social engagements, especially if
they have a history of depression

Train the body boost the brain
Maintain an exercise regimen of at
least 150 minutes moderate-intensity
aerobic physical activity weekly

+
Slow mid-life weight gain
Maintain a healthy BMI of 18.5-25 and
follow a balanced Mediterranean-type
diet

Counsel patients on the
importance of weight
management and physical
exercise to lower dementia
risk. A lifestyle regimen
combining both diet and
physical activity factors shows
the best results

Exercise your brain
Encourage patients to
challenging their brains reading, learn a new language,
volunteer, learn a new skill to
increase cognitive reserve – the
capacity to deal with cognitive
declines

