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PSICOFARMACOLOGIA SENSIBLE 
AL SEXE

 Incorpora coneixements de variables 
relacionades amb el sexe en les 
decisions clíniques, d’ investigació i
de docència en farmacoteràpia



TEORIA ESTROGÈNICA DE LA 
ESQUIZOFRÈNIA

Efecte protector dels estrògens en les dones 
que presenten una vulnerabilitat a patir la 
malaltia

 Estrògens efecte modulador sistema 
dopaminèrgic, serotoninèrgic i glutamatèrgic
(Leung i Leung, 2000, Searles et al 2018)

 Edat menarquia correlaciona amb edat inici
malaltia i gravetat simptomatologia (Cohen et 
al 1999, Hochman and Lewine 2004, Rubio et 
al, 2014 )



TEORIA ESTROGÈNICA DE 
L’ESQUIZOFRÈNIA

 Nivells d’estrògens en dones amb esquizofrènia
significativament més baixos que en dones sanes
(Riecher-Rössler and Kulkarni. 2011)

 Inici de la malaltia o recaigudes més freqüents
coincidint amb les fases del cicle menstrual amb
nivells baixos d’estrògens (Riecher-Rössler et al.
1992; Huber et al. 2001)

 Esquizofrènia d’inici tardà més freqüent en dones
(Castle et al. 1998, Seeman 2012)



EFECTES PROTECTORS DELS ESTRÒGENS EN EL SNC



ACCIONS PROTECTORES DELS 
ESTRÒGENS SOBRE EL SNC

– Efectes genòmics i no genòmics

– Regulació síntesi de serotonina

– Increment receptors serotonina

– Modulació sistema dopaminèrgic

– Promoció regeneració neuronal

– Bloqueig mecanismes de mort neuronal



RALOXIFÈ. MODULADOR SELECTIU DELS 
RECEPTORS ESTROGÈNICS (SERM)

Agonista en os i metabolisme lipídic, 
antagonista en úter i mama (Walf and 
Frye, 2010)

Efecte agonista estrogènic en el SNC 
(Landry et al 2002, Cyr et al 2000)









table 3. Baseline and Last evaluation for Uku  and Simpson scales regarding treatment groups

mean (sd)
                Raloxifene Group             Placebo Group
   Baseline   Last Eval Baseline Last Eval p.value

Uku 7.15 (3.99) 4.77 (2.86)  9.50 (8.68) 6.57 (4.29) 0.827
Simpson 3.08 (2.1) 2.69 (1.93) 4.27 (3.47) 3.87 (3.35) 0.97







Mostra: 70 pacients
Diagnòstic d’ esquizofrènia. 

Posmenopausa. Simptomes negatius
significatius.

Tractament: Raloxifè 60 mg/dia
Seguiment: 6 mesos





Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of  
raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of 

schizophrenia in postmenopausal women.

mean (sd)

Raloxifene Group Placebo Group

PANSS Dimensions Baseline Last eval Baseline Last eval p-value

Positive 17.05 (4.53) 15.42 (4.85) 17.22 (5.66) 16.81 (5.28) 0.250

Negative 24.39 (5.32) 20.87 (5.77) 22.81 (4.05) 21.94 (6.45) 0.010

General 39.03 (8.14) 33.95 (7.40) 34.62 (7.18) 35.84 (10.25) 0.001

Total 80.47 (14.30) 70.24 (14.82) 74.66 (13.26) 74.59 (19.54) 0.001
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Implicacions pràctiques
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