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Kønsforskelle i hjerte- og karsygdomme i Europa

Kønsforskelle i klassiske risikofaktorer
•

Koronarsklerose udvikles 7-10 år senere hos kvinder sammenlignetmed
mænd. Generelt rammes flere kvinder af sygdommen, idet de lever længere
og sygdommen udvikler sig i alderdommen.1

•

Hypertension opstår oftere hos mænd, før de fylder 50, og hos kvinder efter
de fylder 50. Hypertension fører til flere slagtilfælde og hjerteinsufficiens hos
kvinder end hos mænd.2,3

•

Kvinder med Diabetes hare n højere risiko for hjertekarsygdomme end
mænd.4,5 Kvinder med diabetes og dermed forbundne risikofaktorer er
højrisikopatienter og behøver intens pleje og behandling.6

•

Dyslipidemi er en lige stor risikofaktor for kvinder og mænd. Lipidsænkende
behandling bør følgelig anvendes ligeligt til kvinder og mænd. 1

•

Rygning er en forholdsvis større risikofaktor hos yngre kvinder end hos
mænd, og rygeprocenten hos kvinder er faldet med mindre end hos mænd.7

•
•
•
•
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Kønsforskelle i ikke-klassiske risikofaktorer
• Socioøkonomisk status
•

Dårlig socioøkonomisk status bidrager til kønsforskelle i hjertekarsundhed.8, 9

•

Depression og vedvarende psykisk belastning opstår oftere hos kvinder
end mænd og er vigtigere risikofaktorer hos kvinder.10, 11

•

Autoimmune sygdomme og gigtsygdomme opstår oftere hos kvinder og
er ofte forbundet med hjertekarsygdom.12

•

Præeklampsi er en stadig mere anerkendt risikofaktor hos kvinder.13
Kvinder, der udvikler præeklampsi har en dobbelt så stor risiko for at
udvikle hjertekarsygdom senere i livet.14-17

•

Genetiske faktorer er vigtige i præmatur hjertesygdom hos kvinder og
hos mænd.18

•

Erektil dysfunktion er forbundet med generelle metaboliske og kardiovaskulære sundhedsrisici hos mænd.19

•

Menopause, polycystisk ovarie-syndrom, andropause og hypogonadismus er forbundet med øget kardiovaskulær risiko hos kvinder og
mænd.2, 13, 19, 20, 21

Kønsspecifikke sygdomsmekanismer
•

Hos mænd er arteriosklerose i de store koronararterier den dominerende mekanisme, der fører til myokardieiskæmi og infarkt.22

•

Midaldrende kvinder har ofte angina pectoris og myokardiel iskæmi
ved tilstedeværelse af normale koronararterier. Udtrykket iskæmisk
hjertesygdom er egnet til denne form for sygdom.23-25

•

Funktionel sygdom og spasmer i de store arterier og de mindre
blodkar (mikroomløbet) i hjertet eller større behov i myokardievævet
kan forårsage iskæmisk hjertesygdom, som opstår fortrinsvis hos
kvinder.23,25,26

• Psykisk belastning
• Autoimmune og
gigtsygdomme

• Præeklampsi
• Kønshormoner

• Arteriosklerose i den store
koronararterie
• Iskæmisk hjertesygdom
• Stressbetinget hjertesygdom, spasmer og
dissektioner
• Non-obstruktiv funktionel
koronararteriesygdom
• Hjertesygdom under graviditet og peripartum

•

Stressbetinget hjertesygdom, karonararteriespasmer og spontane koronararterie dissektioner (longitudinel ruptur i væggen) forårsager forholdsvis flere akutte koronarsyndromer hos kvinder end hos mænd. 27-30

•

Under graviditet og i peripartum skal der formodes præeklampsi, peripartum kardiomyopati og koronararteriedissektion hos symptomatiske kvinder.29, 31

Køn i forebyggelse
• Bevidsthed
•

• Motion

Kvinder undervurderer deres risiko for hjertekarsygdom og er
mindre åbne over for forebyggende tiltag end mænd.21
Sekundære forebyggelsesmål opnås mindre ofte hos kvinder end
hos mænd.32-34

•

Motion er en stærkere beskyttelsesfaktor hos kvinder, men
kvinder motionerer mindre end mænd.5,35

•

Det er vanskeligere for kvinder end for mænd at holde op med at
ryge.7

•

Sund ernæring er en stærk og underudnyttet beskyttelsesfaktor
hos kvinder og mænd.5,21 Mænd indtager generelt mindre sund
ernæring end kvinder.36

•

Hormonbehandling og selektive østrogenreceptor-modulerende
stoffer (SERM) bør ikke bruges til primær eller sekundær forebyggelse af hjertekarsygdom.21

•

Regelmæssig brug af aspirin hos sunde kvinder under 65 kan
ikke anbefales som forebyggelse mod myokardieinfarkt.37 Aspirin
som primær forebyggelse mod myokardieinfarkt er nyttig hos
mænd.21,38

• Rygning
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• Hormonbehandling og
SERM'er
• Aspirin

Køn i klinisk manifestering og diagnose
•

Kvinder med myokardieiskæmi og infarkt kan demonstrere større
variation i symptomerne end mænd.29

•

EKG er normalt en indikator for myokardieiskæmi. Kvinder udviser
oftere end mænd forandringer i EKG, der skyldes andre faktorer
end myokardieiskæmi.39, 40

•

Kvinder har forholdsvis lavere motionstolerance end mænd, og
motions-EKG er mindre følsom over for koronararteriesygdom.39, 40

•

Brug af højfølsomme troponiner og kønsspecifikke grænseværdier
forbedrer diagnosticering af myokardieinfarkt hos kvinder.41-43

•

Koronarangiografi bør ikke anvendes som en første test til at
diagnosticere myokardieiskæmi hos unge eller midaldrende
kvinder, der kun har nogle få andre risikofaktorer for koronararteriesygdom.44 Nyere billeddannelsesmetoder anbefales iht. ESCretningslinjerne hos sådanne patienter.39, 40

•

Strålingsfrie billeddannelsesmetoder bør foretrækkes til yngre
kvinder med formodet myokardieiskæmi. 39, 40, 45, 46

•

Kønsspecifikke symptomer

•

Ikke-specifikke EKGforandringer hos kvinder

•

Lavere motionstolerance hos
kvinder

•

Koronarangiografi ikke den
første test for myokardieiskæmi hos i kvinder med
lav risiko

•

Billeddannelse og strålingsfri
diagnosticering for formodet

Køn, behandling og resultater
• Kvinder ankommer senere på
skadestuen med myokardieinfarkt end
mænd

•

Kvinder, og især ældre kvinder med formodet myokardieinfarkt, ankommer senere på hospitalers
skadestuer end mænd.29

•

Kardiovaskulær rehabilitering efter
myokardieinfarkt når ikke ud til kvinder og mænd i
samme omfang.47

• Følg ESC-retningslinjerne for behandling af koronararteriesygdom hos
kvinder og mænd

•

Behandling af koronararteriesygdom bør foretages i
henhold til de gældende retningslinjer for kvinder og
mænd. Kvinder opnår samme fordele af
bypassoperation og perkutant koronarindgreb som
mænd.39

• Kønsforskelle efter koronarindgreb og
bypassoperation

•

Kvinder har flere komplikationer og flere residuale
brystsmerter efter koronarindgreb for myokardieiskæmi.48, 49

•

Kvinder har højere dødelighed og dårligere helbredsrelateret livskvalitet efter elektiv koronararteriebypassoperation.10, 50-52

• Ulige adgang til kardiel rehabilitering

• Dårligere livskvalitet og flere komplikationer hos kvinder efter koronarindgreb

Konklusion
•

Koronararteriesygdom varierer signifikant i Europa hos kvinder og mænd mht. aldersfordeling,
forebyggelse, klinisk manifestering og reaktion på behandlinger samt resultater.

•

Når man behandler kvinder og mænd med risikofaktorer eller koronatarteriesygdom, skal man
huske på forskellene i forebyggelse, diagnose og behandling.

•

Tag konventionelle risikofaktorer alvorligt hos kvinder og mænd. Hormonforstyrrelser og dårlig
livsstil øger risikoen hos begge.

•

Vælg de rette og risikotilpassede ikke-invasive og invasive tests til diagnose af
koronararteriesygdom hos kvinder og mænd.

•

Vælg den rette og risikotilpassede medicinske og invasive pleje til behandling af
koronararteriesygdom hos kvinder og mænd.
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