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Introducció
Com hem estat realitzant cada any, hem dut a terme una cerca específica sobre
diferències de gènere en salut mental en les principals bases de dades (Pubmed,
CINHAL, PsycInfo), obtenint més de 300 publicacions de les quals destaquem
aquelles més noves, rellevants o que representen una continuïtat respecte el que
hem destacat en anys anteriors.

!

En primer lloc volem destacar un article de revisió sobre l’ús dels models
animals per investigar els efectes genètics lligats al sexe sobre el cervell, el
comportament i la vulnerabilitat per desenvolupar trastorns psiquiàtrics (Davies,
2013). L’autor discuteix models animals realitzats en el ratolí que han permès
determinar els substrats moleculars i fisiològics a través dels quals els gens lligats
al sexe poden conferir vulnerabilitat a certes malalties clau (Davies, 2013). En
una segona revisió, es discuteixen els mecanismes epigenètics que poden trobarse en la base de les diferències de gènere tant per la vulnerabilitat als trastorns
mentals com a la resiliència (Kigar & Auger, 2013). En aquest article els autors
presenten el primer model de conducta social no dirigida a la mare (el joc social
juvenil), així com els factors epigenètics que es troben implicats en la seva
organització. Posteriorment discuteixen possibles variacions en factors
epigenètics que estarien associats a un diferent patró de risc/resiliència de
trastorns mentals (Kigar & Auger, 2013).

!
!
!
!

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"268

Diferències de gènere en el neurodesenvolupament
La teoria de l’Extreme Male Brain, tal i com ens hem referit a ella des de la
primera revisió que vàrem realitzar, és una extensió de la teoria de
l’empatització-sistematització de Baron-Cohen, segons la qual el cervell més
masculinitzat tindria la necessitat d’entendre i construir sistemes basats en regles
sistemàtiques (sistematització), mentre que el cervell més feminitzat tindria la
necessitat d’entendre els estats mentals de la persona i experimentar una reacció
apropiada (empatització) (Missy & Charles, 2013). En els trastorns de l’espectre
autista (TEA) ens trobaríem una forma extrema de cervell sistemàtic. En una
metanàlisi s’ha analitzat quantitativament la relació entre la ràtio digital 2D:4D
i la seva relació amb el diagnòstic de TEA, i trets autistes, mesures d’empatia i
sistematització en poblacions neurotípiques (Missy& Charles, 2013). S’han
trobat associacions significatives de totes aquestes àrees amb un patró més
masculí de la ràtio 2D:4D, especialment les persones amb TEA, que tenen un
ràtio entre 0.10 i 0.77 DE menor que els controls. En un estudi de neuroimatge
s’ha trobat evidència de masculinització en les dones amb TEA però no en els
homes (Lai et al., 2013).
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Estudis genètics i neuroendocrins mostren que en el sexe femení hi hauria un
efecte protector respecte les variants genètiques de risc del TEA, requerint més
càrrega familiar per manifestar el fenotip (Robinson, Lichtenstein, Anckarsäter,
Happé, & Ronald, 2013; Werling & Geschwind, 2013). No obstant, també hi ha
diferències de gènere en la presentació fenotípica del TEA (les noies presenten
menys conductes repetitives i restrictives, menys conductes hiperactives i
externalitzants, i més ansietat social) que podrien conduir cap a un
infradiagnòstic (May, Cornish, & Rinehart, 2013; Werling & Geschwind, 2013).
Les noies amb TEA són diagnosticades més tard que els nois (Begeer et al.,
2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns psicòtics
En un estudi sobre esquizofrènia i rendiment neuropsicològic s’ha trobat que la
velocitat de processament s’associa a l’eficiència cognitiva en pacients amb
esquizofrènia (Brébion et al., 2013). De la mateixa forma, s’han trobat
associacions específiques de gènere entre el rendiment neuropsicològic i la
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simptomatologia. Concretament, la memòria i la fluència verbals s’associen als
símptomes negatius en els homes i als símptomes d’atenció en les dones; la
memòria verbal s’associava també als símptomes depressius en les dones i als
ansiosos en els homes (Brébion et al., 2013). En un altre estudi neuropsicològic
s’ha trobat que el pitjor rendiment cognitiu s’associava a un pitjor insight
cognitiu en el cas dels homes, però no hi havia aquesta associació en el cas de les
dones (Kao et al., 2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns afectius
Els resultats d’un estudi comunitari (Faravelli, Alessandra Scarpato, Castellini, &
Lo Sauro, 2013) són consistents amb la literatura prèvia a l’hora de trobar una
major incidència de trastorns afectius en les dones. Aquestes diferències
s’igualarien després de la menopausa, el que fa posicionar als autors a favor de
la hipòtesis hormonal: la variació hormonal de les dones afectaria a regions del
cervell relacionades amb la regulació de l’estat d’ànim i del comportament (ex:
còrtex prefrontal, hipocamp). En un estudi en pacients hospitalitzats sobre el
paper de la testosterona i el cortisol en la fisiopatologia de la depressió es va
trobar una associació negativa entre la inhibició i la testosterona en els homes
deprimits, suggerint que la testosterona podria estar relacionada amb la
fisiopatologia biològica de la depressió masculina (Matsuzaka et al., 2013). Pel
que fa a les dones, els nivells de cortisol sèrics van ser superiors en les dones
deprimides en comparació amb les controls, però no es varen trobar relacions
entre els nivells de cortisol i puntuacions en depressió (Matsuzaka et al., 2013).

!

Un estudi de genètica molecular recolzà la hipòtesis de la influència del sexe en
la relació del polimorfisme rs1006737 del gen CACNA1C amb endofenotips
relacionats amb els trastorns afectius: en els homes, l’al·lel A es va associar amb
majors símptomes depressius i labilitat emocional, i amb menor resiliència,
suport social i optimisme. En les dones aquestes associacions es mostraren en el
sentit contrari (Strohmaier et al., 2013). Pel que fa referència a alteracions
estructurals relacionades amb la depressió, Kong et al. (2013) van trobar que,
respecte als controls respectius, en les dones deprimides predominaven
alteracions en el sistema límbic i en els homes en regions estriades, suggerint
diferències en les estructures subjacents a la presentació clínica i en el
tractament.
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Pel que fa al trastorn bipolar (TB), un estudi realitzat amb pacients maníacs
hospitalitzats confirmà troballes prèvies: les característiques depressives
predominaren en les dones mentre que les maníaques en els homes (Azorin et
al., 2013). Les dones presentaven major comorbiditat amb trastorns ansiosos i
de la conducta alimentària i els homes amb trastorns relacionats amb l’abús de
substàncies. Segons els autors aquest fet podria relacionar-se amb la presència
de més problemes endocrins/metabòlics en les dones amb TB I i problemes
neurològics i càncer en els homes amb TB I (Azorin et al., 2013).

!

Un treball realitzat al Japó analitzà les dades oficials publicades entre 1947-2010
per obtenir resultats sobre les diferències de gènere en els efectes dels factors
socio-econòmics sobre el suïcidi. Els resultats indicaren diferències en l’evolució
de les taxes de mortalitat, així com en les variables associades: en els homes, la
desocupació fou el principal predictor de la mortalitat per suïcidi mentre que en
les dones ho fou la taxa de fertilitat. Altres variables, com el divorci, es van
relacionar negativament amb el suïcidi, en les dones. Malgrat les limitacions de
l’estudi, els autors proposen considerar aquestes variables de gènere en les
intervencions preventives (Liu et al., 2013). Al Canadà, en un treball retrospectiu
sobre en nens i joves (de 10 a 25 anys) morts per suïcidi, van trobar que les noies
havien contactat amb més freqüència, i amb major proximitat en el temps a la
mort, amb un servei mèdic ambulatori o servei d’urgències que els nois,
suggerint la necessitat de tenir-ho present per futures intervencions preventives
(Rhodes et al., 2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns afectius que afecten
específicament les dones
Un treball sobre els episodis perinatals en els trastorns afectius mostrà com al
voltant d’un 70% de les dones amb TB I, TB II i depressió major recurrent
(DMR) van presentar al menys un episodi durant els seus embarassos i/o
postparts. Concretament, el risc de presentar un episodi afectiu després del part
fou del 50% en dones amb TB-I i un 40% en les dones amb TBII i DMR.
Aquests episodis amb més freqüència s’iniciaven en el primer mes postpart,
presentant la mania i la psicosi un inici més precoç que la depressió (Di Florio et
al., 2013).
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Durant aquest anys han estat prolífiques les revisions sistemàtiques amb metaanàlisi sobre la depressió, el seu tractament i els efectes en els nounats. La
depressió materna s’associa amb un augment del risc de part prematur i
disminueix l’inici de la lactància (Grigoriadis, VonderPorten, Mamisashvili,
Tomlinson, et al., 2013). Per altra banda, a partir dels treballs analitzats, els
autors conclouen que els nadons exposats a fàrmacs antidepressius durant
l’embaràs, presenten amb major freqüència síndrome de mala adaptació
neonatal, dificultat respiratòria i tremolors (Grigoriadis et al., 2013). En canvi,
no sembla que hi hagi una associació amb un major risc de malformacions
congènites en general, si bé es troben diferències significatives en malformacions
cardiovasculars (Grigoriadis et al., 2013). En una altra meta-anàlisi es confirmà
aquestes associacions, si bé els resultats del grup exposat es trobaven dins del
rang de la normalitat clínica (Ross et al., 2013). Així, conclouen que les decisions
sobre el tractament farmacològic han de tenir en compte sobretot, els efectes
adversos de la depressió no tractada. Tenint en compte aquests efectes, un estudi
realitzat pel nostre equip d’investigació posà de manifest la importància de tenir
en compte la planificació familiar en aquelles dones tractades amb fàrmacs
antidepressius, ja que la manca de planificació fou un factor de risc per la
discontinuació abrupta de fàrmacs ISRS al conèixer l’embaràs (Roca et al.,
2013).

!

Si bé les intervencions preventives en salut mental perinatal han estat
controvertides, una revisió sistemàtica mostra l’efectivitat de les intervencions
psicosocials i psicològiques (visites domiciliaries, ajuda mútua telefònica, teràpia
interpersonal) en la prevenció de la depressió postpart, especialment en les
dones identificades de risc (Dennis & Dowswell, 2013). Una altra revisió
sistemàtica s’ha centrat en les intervencions per la prevenció/reducció de la
violència de gènere en les dones embarassades, si bé l’heterogeneïtat i la qualitat
dels estudis existents impedeixen avaluar la seva eficàcia (Jahanfar, Janssen,
Howard, & Dowswell, 2013). L’eficàcia de l’assistència telefònica durant
l’embaràs i postpart ha estat específicament estudiada en una meta-anàlisi
(Lavender, Richens, Milan, Smyth, & Dowswell, 2013). Si bé alguns resultats
foren encoratjadors, incloent reducció de la simptomatologia depressiva, i
augment de la durada de la lactància i la satisfacció general, no es disposa de
prou evidència com per recomanar-la de forma rutinària.
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Diferències de gènere en els trastorns d’ansietat
En aquest apartat destacarem estudis sobre el trastorn de pànic (TP), el trastorn
obsessiu-compulsiu (TOC), l’ansietat social (AS), i el trastorn per estrès
postraumàtic (TEPT). Un estudi recent ha determinat que els homes amb TP
mostrarien un major potencial d’unió al transportador de serotonina (5-HTT) a
nivell del còrtex cingulat anterior i mesencèfal respecte als controls, mentre que
en les dones no s’observen aquestes diferències. Aquest resultats podrien tenir
repercussions en els mecanismes subjacents a l’eficàcia dels ISRS en homes i
dones amb TP (Cannon et al., 2013).

!

Pel que fa al TOC, l’estudi de den Braber, de Geus, Boomsma i van’t Ent (2013)
mostrà com els canvis relacionats amb la simptomatologia obsessiva en la
circumvolució temporal mitjana esquerra, el gir temporal mitjà dret i el
precuneus dret, eren diferents per homes i dones. Aquestes troballes podrien, en
part, explicar inconsistències en la literatura anterior així com mostrar la
importància de tenir en compte el sexe en la investigació de la neurobiologia del
TOC.

!

En un estudi comunitari realitzat a Canadà van trobar una prevalença d'AS en
les dones lleugerament major que en els homes (MacKenzie & Fowler, 2013). Si
bé totes les persones afectades d’AS mostraven alteracions en el funcionament
de diverses àrees com el nivell educatiu, ocupació, ingressos i salut mental
percebuda, en les dones les repercussions eren majors: amb major probabilitat
presentaven una depressió major comòrbida, estaven al capdavant d’una família
monoparental, tenien ingressos inferiors i percebien major estrès i pitjor salut
mental que els homes (MacKenzie & Fowler, 2013).

!

Pel que fa al TEPT, Bernardy et al. (2013) van estudiar les pautes
farmacològiques dels veterans de guerra durant un període d’11 anys. Les dones
tenien major probabilitat de ser tractades amb qualsevol tipus de fàrmac que els
homes (excepte la prozasina) i una tendència a l’augment de la prescripció de
benzodiacepines, contràriament a les recomanacions clíniques, mentre que en
els homes es presentava una disminució. Aquestes diferències no s’explicaven
exclusivament per la presència de major comorbiditat en les dones amb TEPT.
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Pel que fa referència al tractament psicològic, en un estudi sobre els efectes de la
teràpia cognitiva de processament (CPT) sobre el TEPT van trobar que després
de 3 mesos de seguiment els les dones es beneficiaven més dels resultats, obtenint
millores més ràpides en la culpabilitat, ira/irritabilitat i símptomes dissociatius
(Galovski, Blain, Chappuis, & Fletcher, 2013).

!
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