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Nembeli eltérések a klasszikus kockázati tényezőkben


A koronáriabetegség 7–10 évvel később alakul ki a nőknél, mint a
férfiaknál. Összességében nézve több nő érintett, mivel hosszabb ideig
élnek, és a betegség idős korban alakul ki.1



A magas vérnyomás gyakrabban fordul elő férfiaknál 50 éves kor előtt,
nőknél viszont 50 éves kor után. A magas vérnyomás több esetben okoz
stroke-ot és szívelégtelenséget a nőknél, mint a férfiaknál.2,3



A cukorbetegség fokozottabban emeli a szív-érrendszeri betegségek
kockázatát nőknél, mint a férfiaknál.4,5 A cukorbetegséggel és a hozzá
kapcsolódó kockázati tényezőkkel élő nők nagy kockázatú betegek,
ezért hathatós ellátást és kezelést igényelnek.6



A diszlipidémia kifejezett kockázati tényező a nőknél és a férfiaknál
egyaránt. A lipidszintcsökkentő kezelést ezért alkalmazni kell a férfiaknál
és a nőknél is.1



A dohányzás viszonylag nagyobb kockázati tényező a fiatalabb nőknél,
mint a férfiaknál, és a dohányzók aránya kisebb mértékben csökkent a
nőknél, mint a férfiaknál.7






Életkor
Magas vérnyomás
Cukorbetegség
Dohányzás

Nembeli eltérések a nem klasszikus kockázati tényezőkben


A rossz társadalmi-pénzügyi helyzet hozzájárul a szív-érrendszer
egészségi állapotában mutatkozó nembeli eltérésekhez.8, 9



A depresszió és a tartós mentális stressz gyakrabban fordul elő nőknél,
mint férfiaknál, és fontosabb kockázati tényezőnek számítanak a nők
esetében.10,11



Az autoimmun és reumás betegségek gyakrabban fordulnak elő nőknél,
és gyakran kapcsolatban állnak a szív-érrendszeri betegségekkel.12



A preeklampszia a nők esetében egyre inkább felismert kockázati
tényező.13 A korábban preeklampsziát mutató nők kétszeres kockázattal
rendelkeznek a későbbi életkorban kialakuló szív-érrendszeri betegségek tekintetében.14-17



A genetikai tényezők nagy jelentőségűek a korai szívbetegségek
kiala- kulásában a nőknél és férfiaknál egyaránt.18



A férfiaknál a merevedési zavar az általános anyagcserét és a
szív- érrendszert érintő kockázatokkal áll összefüggésben.19



A menopauza, a policisztás ovárium szindróma, az andropauza, és a
hipogonadizmus fokozott szív-érrendszeri kockázatot jelent nőknél és
férfiaknál is.2, 13, 19, 20, 21

A betegség nem specifikus mechanizmusai

 Társadalmi-pénzügyi
helyzet
 Mentális stressz
 Autoimmun és reumás
betegségek
 Preeklampszia
 Nemi hormonok

 Nagy koronáriák
arterioszklerózisa
 Ischaemiás szívbetegség



A férfiaknál a nagy koronáriák arterioszklerózisa a domináns
mech- anizmus, amely miokardiális ischaemiához és infarktushoz
vezet.22

 Nem obstruktív funkcionális
koronáriabetegség



A középkorú nőknél gyakran jelentkezik angina pectoris,
miokardiális ischaemia normális koronáriák mellett. Az ischaemiás
szívbetegség megfelelő kifejezés a betegség ezen formájára. 23-25

 Stressz indukálta
szívbetegség, spazmus és
disszekció



A szív nagy artériáinak és kisebb ereinek (mikrokeringés) funkcionális zavarai és spazmusa, vagy a szívizom fokozott vérigénye
miatt ischaemiás szívbetegség alakulhat ki főként nőkön .23,25,26

 Terhességi vagy
peripartum szívbetegség



A stressz által kiváltott szívbetegség, koronária spazmus és spontán koronária disszekció (hosszanti
szakadások az érfalban) többször okoz akut koronária szindrómát nőknél, mint férfiaknál. 27-30



A terhesség és a peripartum időszak során a tüneteket mutató nőknél preeklampszia, peripartum
kardiomiopátia és koronáriadisszekció gyanúja merül fel.29,31

A prevencióra vonatkozó nembéli sajátosságok




 Tudatosság

A nők alábecsülik a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezőit,
és kevésbé nyitottak a megelőző intézkedésekre, mint a férfiak. 21 A
másodlagos prevenció céljait nőkben ritkábban érik el. 32-34

 Testmozgás
 Dohányzás elhagyása
 Táplálkozás

A testmozgás hatékonyabb megelőző tényező nőknél, de a nők
kevesebb testmozgást végeznek, mint a férfiak.5,35



A dohányzás abbahagyása nehezebb a nők számára a férfiakkal
szemben.7



Az egészséges táplálkozás hatékony és kihasználatlan megelőző
tényező a nőknél és a férfiaknál egyaránt.5,21 A férfiak általában
kevésbé táplálkoznak egészségesen, mint a nők.36



A hormonkezelést és a szelektív ösztrogénreceptor-modulátorokat
(SERM) nem szabad alkalmazni a szív-érrendszeri betegségek
elsődleges vagy másodlagos prevenciójában.21



Az aszpirin rutinszerű alkalmazása 65 évesnél fiatalabb egészséges
nők esetében nem javasolt a miokardiális infarktus megelőzésére.37 Az
aszpirin azonban hatékony a miokardiális infarktus elsődleges
prevenciójában a férfiak esetében.21,38

 Hormonkezelés és SERM
 Aszpirin

A nemek szerepe a klinikai megjelenésben és a
diagnózisban


A miokardiális ischaemia és infarktus tünetei a nőknél nagyobb
variabilitást mutatnak, mint a férfiaknál.29



Az EKG normál esetben a miokardiális ischaemia indikátora.
Azon- ban a nőknél többször látható olyan eltérés az EKG-ban, amit
a mio- kardiális infarktustól eltérő okok váltanak ki, mint a
férfiaknál .39, 40



A nőknek kisebb a terhelési toleranciájuk, mint a férfiaknak, és a
ter- heléses EKG kevésbé érzékeny a CAD-re.39, 40



A nagy érzékenységű troponinok és nem specifikus küszöbértékek
alkalmazása javítják a miokardiális infarktus diagnosztizálásának
hatékonyságát a nők esetében.41-43



A koronária angiográfia ne az első teszt legyen a miokardiális
ischaemia diagnosztizálására azon fiatal vagy középkorú nőknél,
akiknél kevés egyéb kockázati tényező áll fent a CAD-re.44 Ilyen
Ilyen betegek esetében az ESC irányelvek újabb képalkotó
módszerek alkalmazását javasolják.39, 40



Elsősorban sugárzást nem alkalmazó képalkotó eljárásokat kell
alkalmazni fiatalabb nőknél, akiknél miokardiális ischaemia gyanúja
áll fenn . 39, 40, 45, 46



Nem specifikus tünetek



Nem specifikus EKGeltérések nőknél



Kisebb terhelési tolerancia
nőknél



Ne a koronária angiográfia
legyen a miokardiális ischaemia első tesztje az alacsony
kockázatú nőknél



Képalkotás és sugárzást
nem alkalmazó diagnosztika
CAD gyanúja esetén a
fiatalabb nőknél

Nem, kezelés és kimenetelek






 A miokardiális infarktusos nők később
érkeznek a sürgősségi osztályra

A nők, különösen az idős nők, akiknél miokardiális
infarktus gyanúja áll fent, később érkeznek a
sürgősségi osztályra, mint a férfiak . 29
A miokardiális infarktus utáni szív-érrendszeri
rehabilitáció nem egyenlő mértékben hozzáférhető a
nőknél és a férfiaknál.47
A CAD kezelését a nők és férfiak esetében a
legfrissebb irányelvek szerint kell végezni. A nőknél
egyforma előnyökkel jár a bypass műtét és a
perkután koronária intervenció, mint a férfiaknál.39



A nőknél több szövődmény lép fel és nagyobb
mértékű a reziduális mellkasi fájdalom a miokardiális
ischaemia miatt végzett koronária intervenciók
után .48, 49



A nőknél magasabb a halálozási arány, és rosszabb
lesz az egészségi állapottal összefüggő életminőség
az elektív koronária bypass műtét után.10, 50-52

 Nem egyforma hozzáférés a
szívérrendszeri rehabilitációhoz
 A nők és férfiak esetében követni kell a
CAD kezelésére vonatkozó ESCirányelveket
 Nembeli eltérések a koronária
inter- venciók és bypass műtétek után
 Rosszabb életminőség és több szövődmény nőknél koronária intervenció után

Következtetés


A koronáriabetegségek jelentős eltérést mutatnak az európai nők és férfiak között, az életkor
szerinti eloszlásban, a prevencióban, a klinikai megjelenésben, a kezelésre való reagálásban és a
kimenetelekben.



Amikor kockázati tényezőkkel vagy koronáriabetegséggel élő nőket és férfiakat kezel, gondoljon a
prevencióban, diagnózisban és kezelésben mutatkozó különbségekre.



Vegye komolyan a hagyományos kockázati tényezőket a nők és férfiak esetében. A hormonzavarok
és a rossz életvitel mindkét nemnél növeli a kockázatot.



A nők és férfiak esetében egyaránt válasszon megfelelő, a kockázatokhoz adaptált, nem invazív és
invazív teszteket a koronáriabetegségek diagnosztizálására.



A nők és férfiak esetében egyaránt válasszon megfelelő, a kockázatokhoz adaptált, gyógyszeres és
invazív kezeléseket a koronáriabetegségek ellátására.
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