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O rice medic ¿tie cå sexul paci-
entului ¿i vârsta acestuia îl
fac mai vulnerabil pentru o
anumitå patologie, uneori
caracteristicå numai unuia

dintre sexe sau numai unei anumite categorii de
vârstå. De¿i subiectul pare cunoscut, el a intrat
din nou în discu¡ia forurilor ¿tiin¡ifice, în lumina
unor noi eviden¡e, cu implica¡ii terapeutice

Existå o diferen¡å între cele douå sexe în ceea
ce prive¿te epidemiologia, manifestårile clinice,
evolu¡ia ¿i chiar tratamentul multor afec¡iuni. Este
adevårat cå în prezent nu toate aceste diferen¡e
sunt în¡elese în termeni de factori moleculari sau
celulari. Diferen¡ele sunt atribuite factorilor
biologici care dirijeazå deosebirile esen¡iale între
cele douå sexe, dar ¿i rolul hormonilor androgeni,
respectiv estrogeni. Studiul perioadei din via¡å în
care se înregistreazå scådere nivelului hormonilor
sexuali, care este mai abruptå la femei ¿i mai
evidentå clinic, a permis så se intuiascå rolul
important al impregnårii cu hormoni sexuali în
timpul perioadelor de activitate maximå asupra
diferitelor organe ¿i sisteme, precum ¿i a im-
pactului acestora asupra epidemiologiei bolilor
neinfec¡ioase, a fenomenelor de îmbåtrânire ¿i
longevitate, cu speran¡a gåsirii unor aplica¡ii tera-
peutice.

Impactul sexului asupra viitoarei patologii
devine evident încå din timpul vie¡ii fetale. Toate
bolile genetice cu transmitere X linkata vor fi întâl-
nite numai la copiii de sex masculin (hemofilia,
deficitul de G6PD, distrofia muscularå progresivå,

sindromul cromozomului X- fragil etc.), debutul
lor clinic putând fi mai mult sau mai pu¡in apropiat
de momentul na¿terii, astfel cå diagnosticul clinic,
nedublat de diagnosticul molecular, ar putea fi
întârziat chiar dupå prima decadå de via¡å. Me-
noragiile la feti¡ele pubere constituie semnul
sentinelå pentru o tulburare congenitalå de coa-
gulare de severitate medie (boala Willebrand)
întâlnitå în pânå la 13% dintre cazurile de meno-
metroragii, dar boala, care se transmite auto-
somal dominant, poate fi întâlnitå la ambele sexe.
Epistaxisul recurent este un alt semn clinic care
trebuie så ne atragå aten¡ia asupra acestei
afec¡iuni, indiferent de sex. Bolile genetice cu
expresie clinicå întâlnitå numai la unul dintre sexe
constituie o minoritate de cazuri fa¡å de multi-
tudinea de exemple din patologie în care ar putea
fi ilustratå rela¡ia sex-boalå, sau predominen¡a
netå a unuia dintre sexe, dacå ne referim la inci-
den¡a acestor afec¡iuni. Poate ar fi de amintit aici
rolul exclusiv al mamei (din cadrul cuplului paren-
tal) de a transmite vertical infec¡ia la descenden¡i,
influen¡ând råspândirea în genera¡ia urmåtoare
a unor infec¡ii a cåror listå este tot mai lungå. Ne
referim aici la transmiterea transplacentarå a
infec¡iei HIV, a luesului, infec¡iei cu virus cito-
megalic, virus Epstein-Barr, toxoplasmoza, ru-
beola ¿i paleta largå a virusurilor hepatice (B ¿i
C). Transmiterea bolilor virale ale tatålui nu se
face direct la descenden¡i, ci doar prin afectarea
prealabilå a mamei. Iatå cum sexul feminin,
investit cu rol major în reproduc¡ia umanå, poate
favoriza råspândirea unor afec¡iuni.
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Analiza preponderen¡ei unor boli legate de
sexul bolnavului trebuie så includå ¿i factorul
vârstå, secre¡ia hormonilor sexuali ¿i mai ales
declinul nivelului lor este strâns legatå de apari¡ia
unei patologii specifice, tot mai bine studiatå în
ultimul timp, în legåturå cu cre¿terea longevitå¡ii
popula¡iei.

Sindromul de detreså respiratorie al pre-
maturului prin deficit de surfactant (respiratory
distress syndrome, RDS) se întâlne¿te mai frecvent
la nou-nåscu¡ii de sex masculin. Båie¡ii sunt
expu¿i în timpul vie¡ii intrauterine unui nivel
crescut de hormoni androgeni, care înså întârzie
sinteza surfactantului în plåmânul fetal. Este
demonstrat cå sinteza de hormoni androgeni din
epiteliul alveolar din plåmânul fetal este încetinitå
la fe¡ii de sex masculin în compara¡ie cu cei de
sex feminin. Glucocorticoizii administra¡i cu
câteva zile înainte mamei cu risc de na¿tere pre-
maturå favorizeazå maturizarea plåmânului fetal,
inclusiv din punct de vedere a secre¡iei de sur-
factant, dar fe¡ii de sex masculin reac¡ioneazå mai
pu¡in prompt decât cei de sex feminin la aceastå
manevrå, din motivele expuse mai sus.

Copiii de ambele sexe care suferå de ADHD
(attention deficit/hyperactivity disorder) au riscuri
diferite så dezvolte mai târziu comorbiditå¡i
psihiatrice, care diferå în func¡ie de sex. Astfel, båie¡ii
prezintå un risc de 3,1 ori mai mare de a dezvolta
comportamente disruptive ¿i acte antisociale în
compara¡ie cu feti¡ele care au înså risc dublu de a
dezvolta tulburåri de dispozi¡ie (mood disorders),
respectiv sindroame depresive. Ambele sexe
prezintå acela¿i risc de a dezvolta anxietate ¿i fobii.

Sistemul nervos. Influen¡a sexului asupra
neuroplasticitå¡ii este larg studiatå. Se denume¿te
neuroplasticitate abilitatea sistemului nervos de
a realiza modificåri adaptative, atât din punct de
vedere structural, cât ¿i din punct de vedere
func¡ional. Sunt demonstrate diferen¡ele de sex
privind percep¡ia, func¡ia cognitivå ¿i råspunsul
la boalå. Fluctua¡iile cantitative ale hormonilor
sexuali feminini, varia¡iile acestora în diferite etape
de dezvoltare (pubertate, sarcinå, lacta¡ie,
perioada cre¿terii copiilor) influen¡eazå creierul
femeii, inclusiv capacitatea de învå¡are, memorie,
råspunsul la stres. PET (positron emission tomo-
graphy) ¿i rezonan¡a magneticå func¡ionalå sunt
metode imagistice foarte moderne care au
demonstrat influen¡a sexului asupra creierului.
Se ¿tie cå existå o diferen¡å geneticå a creierului
uman, independentå de ac¡iunea hormonilor
sexuali care diferen¡iazå creierul celor douå sexe,
dar este clar dovedit cå nu existå inferioritate de
sex ¿i femeile sunt capabile så execute orice
activitate! Diferen¡ele legate de sex sunt evidente

încå de la vârstele cele mai mici (comportamentul
din timpul jocului), mai târziu în ceea ce prive¿te
identitatea sexualå ¿i comportamentul sexual.
Problema transexualilor meritå un comentariu
mai larg, care nu face obiectul acestei lucråri. Este
demonstratå o interac¡iune între dezvoltarea ne-
uronilor ¿i hormonii sexuali, un dimorfism sexual
în sistemul nervos central al mamiferelor atât
func¡ional, cât ¿i în privin¡a preponderen¡ei mar-
kerilor neurochimici. Estrogenii cresc serotonina,
norepinefrina ¿i dopamina, iar progesteronul
activeazå receptorii GABA (acid gama amino-
butiric). Sistemul nigrostriatal dopaminergic este
foarte sensibil la influen¡a hormonilor sexuali (cu
referire directå la inciden¡a bolii Parkinson).
Estradiolul cre¿te performan¡ele învå¡årii, mediate
de receptorii cholinergici cåci s-a dovedit cå
neuronii cholinergici au ¿i receptori pentru
estrogeni. Existen¡a acestui dublu set de receptori
la nivelul neuronilor explicå efectul neuro-
protector al estrogenilor asupra sistemului nervos.
Hormonii sexuali intervin în neuroplasticitate atât
în mod direct, cât ¿i prin intermediul neurotrans-
mi¡åtorilor. Încå din timpul vie¡ii fetale, steroizii
gonadali au rol în geneza acestui dimorfism central
legat de sex, care devine mai evident la pubertate.
Estrogenii au efect neuroprotector asupra îm-
båtrânirii creierului. În postmenopauzå femeile
au risc de depresie majorå, cu inciden¡å dublå
fa¡å de bårba¡i ¿i de boala Alzheimer (AD).
Terapia de substitu¡ie cu hormoni sexuali ad-
ministra¡i în postmenopauzå pare så aibå un rol
protector, scåzând riscul declinului cognitiv,
întârzie cu 5-10 ani apari¡ia AD ¿i scade vul-
nerabilitatea la depresie, în tratamentul cåreia au
doar rol ajutåtor. Pentru apari¡ia depresiei trebuie
înså så existe o vulnerabilitate geneticå, modelatå
de factori pozitivi sau negativi din mediu.
Diferen¡a dintre sexe privind depresia devine
evidentå la vârsta de 12-13 ani ¿i cre¿te pe måsurå
ce fetele depå¿esc stadiul Tanner 2 ¿i 3. Aceastå
asociere cu stadiile Tanner nu este evidentå la
båie¡i. Existå o importantå rela¡ie între hormonii
gonadotropi feminini (estrogeni ¿i progesteron)
¿i patobiologia depresiei la femei. Depresia
cuplurilor aflate la vârsta perioadei de repro-
ducere influen¡eazå negativ fertilitatea acestora.
Fertilitatea scåzutå a cuplurilor suprasolicitate, cu
depresie, este un fapt bine cunoscut în prezent.
Dupå vârsta de 55 de ani, prevalen¡a depresiei
este egalå la femei ¿i la bårba¡i. Depresia bårba¡ilor
båtrâni a fost atribuitå, prin compara¡ie cu fe-
meile, scåderii secre¡iei de testosteron, dar rezul-
tatele clinice nu sugereazå efectele favorabile ale
tratamentului de substitu¡ie cu testosteron în de-
presia båtrânilor de sex masculin.
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 A¿a cum am subliniat deja, inciden¡a AD este
de douå ori mai frecventå la femei, poate ¿i din
cauzå cå durata medie de supravie¡uire este mai
lungå la sexul feminin. Pierderi de scurtå duratå
ale memoriei (lapsusurile!) par så anun¡e AD în
urmåtorii 5-10 ani. Terapia cu estrogeni nu este
eficientå în AD odatå instalatå ¿i poate ¿i pentru
cå, la vârsta înaintatå, intervin ¿i factori vasculari
cu rol negativ în evolu¡ia bolii.

Sistemul muscular. Sarcopenia este termenul
care denume¿te pierderea masei musculare,
fenomen apårut paralel cu îmbåtrânirea ¿i cauza
slåbiciunii musculare întâlnite la vârstele înaintate.
Acest proces este semnalat dupå vârsta de 60 de
ani, iar la vârsta de 80 de ani volumul masei
musculare reprezintå doar 60% din cel de la vârsta
de 20 de ani. Etiologia sarcopeniei este complexå,
dar pare cå factorul dominant este cel neuropatic,
datorat pierderii unei pår¡i a motoneuronilor,
având drept consecin¡å scåderea numårului de
fibre musculare enervate ¿i deci reducerea capa-
citå¡ii activitå¡ii fizice, pe måsura înaintårii în vârstå.
Se constatå scåderea vitezei de contrac¡ie a fibrei
musculare. Sarcopenia este mai marcatå la
bårba¡i, dar are consecin¡e func¡ionale mai grave
la femei, la care ar putea fi mascatå de obezitatea
postmenopauzå.

Sexul feminin ¿i bolile autoimune. Se ¿tie cå
femeile au o reac¡ie autoimunå mult mai vi-
guroaså decât a bårba¡ilor, deoarece, a¿a cum
este dovedit, sistemul autoimun råspunde mult
mai viguros la estrogeni decât la testosteron. LES
este mai frecvent la femei (9/1) ¿i inciden¡a bolii
cre¿te dramatic dupå pubertate, cu scåderea
diferen¡elor între sexe dupå menopauzå, cu va-
ria¡ii de gravitate în timpul ciclului menstrual sau
sarcinå. Aceste fapte de observa¡ie, devenite
clasice, au impulsionat studiul rolului hormonilor
sexuali în expresia bolilor autoimune. Imunitatea
înnåscutå oferå protec¡ie nespecificå, în timp ce

imunitatea dobânditå protejeazå gazda în a
distinge „self de non-self“. Autoimunitatea ne-
cesitå expunerea la antigene proprii. Diferen¡a
între cele douå sexe referitor la expresia feno-
menelor autoimune ¡ine de faptul cå estrogenii
încurajeazå procesele imunologice dependente
de CD4+ (TH2) ¿i limfocitele B, în timp ce
androgenii stimuleazå activitatea limfocitelor CD4
(TH 1) ¿i CD8. În mediu hormonal cu predo-
minan¡å estrogenicå (caracteristic femeilor în
perioada de reproducere) sunt mai active pro-
cesele imune mediate de CD4+ ( TH2). Cu ocazia
infec¡iilor sau a imunizårilor, sexul feminin pro-
duce un nivel mai ridicat de citokine circulante
care promoveazå produc¡ia de anticorpi. Rezul-
tatul net al influen¡ei estrogenilor asupra dez-
voltårii ¿i activårii limfocitelor este acela cå sti-
muleazå cre¿terea numårului de celule cu po-
ten¡ial autoreactiv ¿i deci sinteza de autoanticorpi,
cresc citokinele proinflamatorii ¿i au efect anti-
apoptotic. Vom prezenta în continuare tabelul
nr. 1, preluat dupå L. Akerman, adaptat dupå
Seli E. Arici A, în care este prezentatå o listå a
bolilor autoimune, mediatorii celulari imunologici
¿i prevalen¡a bolii la sexul feminin.

Sexul feminin ¿i fenomenele de îmbåtrânire.
Se estimeazå cå în anul 2050 vor fi mai mul¡i
båtrâni peste 65 de ani decât tineri sub 15 ani,
iar propor¡ia persoanelor trecute de 80 de ani
va cre¿te de la 1,9 % cât este în prezent la 4,2 %.
Popula¡ia de centenari în 2050 va fi de 16 ori
mai mare decât în anul 1998 (se va ajunge la 2,2
milioane în compara¡ie cu cifra actualå care este
de 135.000).

Declinul demografic ¿i cre¿terea particularå a
longevitå¡ii alåturi de migra¡ia popula¡iilor va crea
mari dezordini demografice în secolul 21, punând
problema imposibilitå¡ii cre¿terii bazei economice
¿i a prosperitå¡ii popula¡iei. Cre¿terea longevitå¡ii
presupune cre¿terea numårului de boli cronice

Tabelul 1. Bolile autoimune, mediatorii imunologici ¿i procentul la sexul
feminin
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¿i dizabilitå¡i ¿i o imenså presiune asupra asisten¡ei
medico-sociale, atât în privin¡a pre¡urilor mari
pentru aceste servicii, dar ¿i a disponibilitå¡ii de
persoane calificate în acest tip de asisten¡å. Este
necesar ca ace¿ti longevivi så poatå tråi cât mai
mult timp independent ¿i fårå dizabilitå¡i. Saracia
are un important impact asupra longevitå¡ii, a stårii
de sånåtate ¿i nu în ultimul rând presupune vul-
nerabilitate financiarå, situa¡ie în care controlul
bolilor cronice ¿i al dizabilitå¡ilor este foarte greu
de realizat. În concluzie, procesul de îmbåtrânire
a societå¡ii ca urmare a cre¿terii duratei medii de
via¡å aduce spre rezolvare noi probleme serviciilor
de sånåtate ¿i, mai ales, costuri suplimentare.

Un numår tot mai mare de femei depå¿esc
vârsta de 50 de ani. Tabloul clinic al declinului
cantitå¡ii de estrogeni este mult mai clar definit la
femei în compara¡ie cu bårba¡ii. Femeile în
postmenopauzå sunt supuse unei perioade tot
mai lungi de timp consecin¡elor deprivårii orga-
nismului de ac¡iunea hormonilor ovarieni între
care citåm scåderea calitå¡ii vie¡ii, osteoporoza,
cre¿terea inciden¡ei bolilor cardiovasculare, tul-
buråri din partea aparatului urogenital, dintre
care tulburårile continen¡ei vezicale sunt cele mai
supåråtoare. S-a nåscut chiar ideea necesitå¡ii
unui medic specialist în menopauza care så re-
zolve competent alåturi de medicul generalist,
endocrinolog, ginecolog ¿i cardiolog problemele
femeilor din postmenopauzå.

Una dintre solu¡iile propuse este terapia hor-
monalå de substitu¡ie (THS), care a fost ini¡iatå
dupå studii de biologie, epidemiologie, date de
observa¡ie, trialuri clinice. Sub acest tratament,
reducerea consecin¡elor deprivårii hormonale este
statistic semnificativå, în special în ceea ce prive¿te
inciden¡a fracturilor (reducerea osteoporozei), dar
mai pu¡in demonstrat pentru reducerea con-
secin¡elor cardio-vasculare. Existå înså ¿i un risc
real pentru femeile care au primit THS post-
menopauzå ¿i anume cel de cre¿tere al riscului
cancerului de sân (magnitudinea acestui risc este
încå subiect de controverse), care pare înså con-
trabalansatå de scåderea riscului mortalitå¡ii prin
cancer de colon ¿i posibil al inciden¡ei cancerului
pulmonar. Siguran¡a administrårii THS depinde
de preparat ¿i chiar de o selec¡ie riguroaså a
subiec¡ilor. Personalizarea acestui tratament
devine imperios necesarå.

O altå fa¡etå a patologiei exclusive a sexului
feminin este cancerul cervical produs de infec¡ia
cu papilomavirus uman, tip alfa (HPV). DNA viral
se integreazå în genomul gazdei ¿i genereazå
celule canceroase la nivelul colului uterin. Papilo-
mavirus tip beta este responsabil de epidermo-
displazia veruciformå. Pentru majoritatea per-

soanelor, råspunsul imun împotriva HPV este ca-
pabil så controleze infec¡ia viralå. Folosirea
preventivå a vaccinului împotriva HPV, recent
intrat în circula¡ie, cu o lansare specialå în ¡ara
noastrå, va reduce probabil în mod dramatic
propor¡ia precursorilor carcinomului cervical.
Datele care sunt în prezent la dispozi¡ie au aråtat
cå la 5 ani de la vaccinare inciden¡a infec¡iilor cu
HPV se reduce cu 95% ¿i în acela¿i procent se
reduce ¿i inciden¡a displaziilor cervicale pre-
canceroase. Vaccinarea preventivå se recomandå
în special adolescentelor ¿i femeilor tinere, active
sexual.

Referitor la cancerul pulmonar, se poate
afirma cå pânå în anii ’60 era foarte rar la femei,
dupå care inciden¡a acestuia la sexul feminin a
început så creascå dramatic ¿i acest fapt de
observa¡ie a fost pus în legåturå cu cre¿terea
inciden¡ei fumatului la ambele sexe. S-a emis
ipoteza cå pentru acela¿i numår de ¡igåri, femeile
sunt mai susceptibile de a dezvolta cancer
pulmonar în compara¡ie cu bårba¡ii. Indiferent
de stadiul de boalå, femeile au o perioadå mai
lungå de supravie¡uire în cancerul pulmonar în
compara¡ie cu bårba¡ii, dar baza acestei diferen¡e
råmâne a fi precizatå.

Referitor la riscul de afectare cardiovascularå,
acesta este direct propor¡ional cu înaintarea în
vârstå ¿i pierderea func¡iei ovariene dupå meno-
pauzå este un important factor de risc pentru
femei. Atât menopauza cât ¿i procesul de îmbå-
trânire se soldeazå cu schimbarea importantå a
lipidelor ¿i lipoproteinelor, indiferent de stilul de
via¡å (alimenta¡ie, stres, fumat). Principalele
modificåri ¡in de cre¿terea colesterolului, a LDH
colesterolului ¿i a trigliceridelor, paralel cu
scåderea HDL colesterolului. Aceia¿i factori in-
fluen¡eazå glicemia ¿i metabolismul insulinei,
apårând un grad de rezisten¡å la insulinå. Toate
acestea sunt factori care precipitå evenimentele
cardiovasculare. În afarå de cre¿terea cantitå¡ii
totale de gråsime la nivelul întregului corp, se pro-
duce ¿i o schimbare a distribu¡iei gråsimii la nivelul
tuturor segmentelor, cu cre¿terea depozitelor
centrale la nivelul trunchiului (depozite de grå-
sime de tip android). Se constatå cre¿terea ni-
velului seric al leptinei (proteina secretatå de
adipocite) care se coreleazå pozitiv cu BMI (body
mass index). Îmbåtrânirea ¿i menopauza afec-
teazå coagularea ¿i fibrinoliza ¿i cre¿te astfel
numårul tromboembolismelor venoase. Scå-
derea estrogenilor conduce la scåderea com-
plian¡ei arterelor ¿i cre¿te riscul pentru instalarea



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. II, NR. 2(6), AN 200798

PROBLEME ALE PATOLOGIEI LEGATE DE SEXUL ªI VÂRSTA PACIENTULUI

hipertensiunii arteriale. Pânå în prezent, nu este înså
demonstrat cå THS cu estrogeni nu a condus la
scåderea riscului de boli cardiovasculare la femei.
Aspirina în doze mici, care protejeazå pacientul de
sex masculin de accidente acute coronariene, dar
nu ¿i de accidente vasculare cerebrale, are efecte
absolut inverse dacå ne referim la sexul feminin.

 Cel mai important beneficiu al THS cu estro-
geni este reducerea osteopeniei, respectiv întârzie
instalarea ¿i severitatea osteoporozei. Menopauza
¿i îmbåtrânirea afecteazå ¿i înål¡imea discurilor
intervertebrale, sugerând cå scåderea cantitå¡ii de
estrogeni modificå metabolismul colagenului
discurilor intervertebrale, con¡inutul în apå,
elastinå ¿i glicozaminoglicani. Estrogenii par esen-
¡iali în men¡inerea formei ¿i a calitå¡ii visco-elastice
a discurilor intervertebrale, protejând arhitectura
coloanei vertebrale de fracturi prin compresie.
Se în¡elege cå în era cre¿terii longevitå¡ii femeii
måsurile de prevenire ¿i tratament a osteoporozei
au o importan¡å particularå. THS cu estrogeni
prezintå efecte terapeutice la 2-3 ani de la ini¡ierea
sa, dacå aceasta s-a fåcut foarte aproape de
momentul menopauzei. Existå studii care au
dovedit cå THS scade inciden¡a fracturilor, dar

cre¿te inciden¡a tromboembolismului venos ¿i a
evenimentelor cardiovasculare. Se pune întrebarea
dacå THS poate mima cronobiologia normalå. În
acest moment, THS constituie un important subiect
de dezbatere ¿tiin¡ificå, fiind unul dintre cele mai
controversate subiecte. Pânå în prezent nu existå
scheme de tratament de substitu¡ie randomizat cu
androgeni la bårba¡ii vârstnici. Se ¿tie înså cå dupå
vârsta de 30 ani cantitatea totalå de testosteron scade
anual cu 1% ¿i biodisponibilitatea acestuia cu 2%.
Disfunc¡ia erectilå a bårba¡ilor vârstnici, fenomen
neurovascular influen¡at hormonal, este influen¡atå
favorabil de ac¡iunea grupului mai nou de substan¡e
intrate în arsenalul terapeutic, inhibitori ai fosfodies-
terazei (PDE5).

Aceastå scurtå expunere referitoare la di-
feren¡a între sexe asupra inciden¡ei unor afec¡iuni,
precum ¿i impactul scåderii secre¡iei hormonilor
gonadici apårut odatå cu fenomenele de îm-
båtrânire dore¿te så atragå aten¡ia asupra unei
patologii consideratå cunoscutå de medic, dar
care î¿i dezvåluie noi ¿i noi fa¡ete ¿i interpretåri.
Problema a reintrat în aten¡ia cercetåtorilor preo-
cupa¡i de modificarea obiectivelor asisten¡ei me-
dicale produså de cre¿terea longevitå¡ii popula¡iei
care se anun¡a în deceniile urmåtoare. 
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