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Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε ασθενείς 

με στεφανιαία νόσο στην Ευρώπη 



 

 Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση συμβάλλει στις διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία.8, 9 

 Οι γυναίκες εκδηλώνουν συχνότερα κατάθλιψη και εμμένουσα πνευματική 

καταπόνηση σε σύγκριση με τους άνδρες, και αυτές οι παθήσεις αποτελούν 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στις γυναίκες. 10,11 

 Οι γυναίκες εκδηλώνουν συχνότερα αυτοάνοσες και ρευματικές παθήσεις, οι 

οποίες συχνά σχετίζονται και με καρδιοπάθεια.12 

 Η προεκλαμψία αναγνωρίζεται ολοένα και συχνότερα ως παράγοντας κινδύνου 

στις γυναίκες.13 Οι γυναίκες που παρουσιάζουν προεκλαμψία διατρέχουν 
διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιοπάθειας αργότερα στη ζωή τους.14-17 

 Οι γενετικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρώιμη 

καρδιοπάθεια σε γυναίκες και άνδρες.18 

 Η στυτική δυσλειτουργία σχετίζεται με γενικούς μεταβολικούς και 

καρδιαγγειακούς κινδύνους στους άνδρες.19 

 Η εμμηνόπαυση, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η ανδρόπαυση και ο 

υπογοναδισμός σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε γυναίκες και 
άνδρες.2, 13, 19, 20, 21 

 

 Η στεφανιαία νόσος εκδηλώνεται 7-10 χρόνια αργότερα στις γυναίκες σε σχέση με 

τους άνδρες. Συνολικά, περισσότερες γυναίκες επηρεάζονται από τη νόσο, 
δεδομένου ότι έχουν μακρύτερη ζωή και ότι η νόσος αναπτύσσεται σε προχωρημένη 
ηλικία.1 

 Η υπέρταση εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες πριν την ηλικία των 50 ετών, και 

στις γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών. Η υπέρταση οδηγεί σε περισσότερα 
περιστατικά αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας στις 
γυναίκες παρά στους άνδρες.2,3 

 Ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας περισσότερο στις γυναίκες παρά 

στους άνδρες.4,5 Οι γυναίκες με διαβήτη και σχετιζόμενους παράγοντες κινδύνου 
αποτελούν ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι χρήζουν συστηματικής διαχείρισης 
και θεραπείας.6 

 Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα κινδύνου στις γυναίκες και 

στους άνδρες. Η θεραπεία μείωσης λιπιδίων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
χρησιμοποιείται εξίσου στις γυναίκες και στους άνδρες.1 

 Το κάπνισμα αποτελεί έναν σχετικά μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου σε γυναίκες 

μικρότερης ηλικίας σε σχέση με τους άνδρες, ενώ το ποσοστό των γυναικών που 
καπνίζουν έχει μειωθεί σε μικρότερο βαθμό από εκείνο των ανδρών.7 
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 Στους άνδρες, η αθηροσκλήρωση των μεγάλων στεφανιαίων αρτηριών είναι 

ο κυρίαρχος μηχανισμός που οδηγεί σε ισχαιμία και έμφραγμα του 
μυοκαρδίου.22 

 Οι μεσήλικες γυναίκες μπορεί να παρουσιάσουν στηθάγχη και ισχαιμία του 

μυοκαρδίου παρουσία κανονικών στεφανιαίων αρτηριών. Ο όρος ισχαιμική 
καρδιακή νόσος είναι κατάλληλος για αυτή τη μορφή νόσου.23-25 

 Οι λειτουργικές διαταραχές και ο σπασμός των μεγάλων αρτηριών και των 

μικρότερων αγγείων (μικροκυκλοφορία) της καρδιάς ή οι αυξημένες 
απαιτήσεις του μυοκαρδιακού ιστού ενδέχεται να προκαλέσουν ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, η οποία εκδηλώνεται πρωτίστως στις γυναίκες.23,25,26 
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 Οι γυναίκες με ισχαιμία και έμφραγμα του μυοκαρδίου ενδέχεται να 

παρουσιάσουν μεγαλύτερο εύρος συμπτωμάτων από τους άνδρες.29 

 Το ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα) συνήθως αποτελεί δείκτη ισχαιμίας 

του μυοκαρδίου. 

 Παρόλα αυτά, οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα από τους άνδρες 

αλλοιώσεις στο ΗΚΓ, οι οποίες δεν προκαλούνται από ισχαιμία του 
μυοκαρδίου.39, 40 

 Οι γυναίκες έχουν σχετικά χαμηλότερη αντοχή στη φυσική άσκηση από 

ό,τι οι άνδρες και το τεστ κοπώσεως είναι λιγότερο ευαίσθητο για τη 
στεφανιαίο νόσο.39, 40 

 Η χρήση του βιοδείκτη της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας και τα όρια 

ανάλογα με το φύλο, βελτιώνουν τη διάγνωση του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου στις γυναίκες.41-43 

 Το στεφανιαίο αγγειογράφημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

πρώτη εξέταση για τη διάγνωση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου σε 
νεαρές ή μεσήλικες γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν λίγους περαιτέρω 
παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.44 Οι σύγχρονες τεχνικές 
απεικόνισης συστήνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC για 
αυτούς τους ασθενείς.39, 40 

 Οι μη ακτινολογικές τεχνικές απεικόνισης θα πρέπει να προτιμούνται 

στις νεαρότερες γυναίκες με υποψία ισχαιμίας του μυοκαρδίου. 39, 40, 45, 

46 
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 Οι γυναίκες υποτιμούν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου που 

διατρέχουν και είναι λιγότερο διατεθειμένες να λάβουν προληπτικά μέτρα σε 
σύγκριση με τους άνδρες.21 Οι δευτερεύοντες στόχοι πρόληψης 
επιτυγχάνονται λιγότερα συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.32-34 

 Η φυσική άσκηση αποτελεί ισχυρότερο προστατευτικό παράγοντα στις 

γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες ασκούνται λιγότερο συχνά από τους άνδρες.5,35 

 Η διακοπή του καπνίσματος δυσκολεύει περισσότερο τις γυναίκες παρά τους 

άνδρες.7 

 Η υγιεινή διατροφή αποτελεί ισχυρό προστατευτικό παράγοντα που δεν 

αξιοποιείται επαρκώς ούτε από τις γυναίκες ούτε από τους άνδρες.5,21 Σε γενικές 
γραμμές, οι άνδρες τρέφονται λιγότερο υγιεινά από τις γυναίκες .36 

 Η ορμονική θεραπεία και οι εκλεκτικοί ρυθμιστές του υποδοχέα των οιστρογόνων 

(SERMs) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για την πρωτογενή ούτε για 
τη δευτερογενή πρόληψη της καρδιοπάθειας .21 

 Η τακτική χρήση ασπιρίνης σε υγιείς γυναίκες ηλικίας κάτω των 65 ετών δεν 

συστήνεται για την πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου.37 Ωστόσο, η 
ασπιρίνη στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου έχει αποδειχθεί χρήσιμη στους άνδρες.21,38 
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 Η καρδιοπάθεια που προκαλείται από το άγχος, ο σπασμός και ο αυθόρμητος διαχωρισμός των στεφανιαίων αρτηριών 

(διαμήκεις ρήξεις στο τοίχωμα) προκαλούν σχετικά περισσότερα περιστατικά οξέος στεφανιαίου συνδρόμου στις γυναίκες 
παρά στους άνδρες.27-30 

 Κατά την εγκυμοσύνη και την περιγεννητική περίοδο, θα πρέπει να υπάρχει υποψία προεκλαμψίας, περιγεννητικής 

μυοκαρδιοπάθειας και διαχωρισμού των στεφανιαίων αρτηριών στις συμπτωματικές γυναίκες.29,31 



 

Συμπέρασμα  

 Η στεφανιαία νόσος διαφέρει σημαντικά μεταξύ των Ευρωπαίων γυναικών και ανδρών, όσον αφορά 
την κατανομή της ηλικίας, την πρόληψη, την κλινική εκδήλωση, καθώς και την ανταπόκριση στη 
θεραπεία και την έκβαση. 

 Κατά τη διαχείριση γυναικών και ανδρών με παράγοντες κινδύνου ή στεφανιαία νόσο, 

αναλογιστείτε τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. 

 Δώστε μεγάλη σημασία στους συνηθισμένος παράγοντες κινδύνου στη γυναίκα και τον άνδρα. Οι 

ορμονικές διαταραχές και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής αυξάνουν τον κίνδυνο και για τα δύο φύλα. 

 Επιλέξτε τις σωστές, ειδικά προσαρμοσμένες στον κίνδυνο μη επεμβατικές και επεμβατικές 

εξετάσεις για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου στην γυναίκα και τον άνδρα. 

 Επιλέξτε τη σωστή και ειδικά προσαρμοσμένη στον κίνδυνο φαρμακευτική και παρεμβατική 

διαχείριση της θεραπείας της στεφανιαίας νόσου στη γυναίκα και τον άνδρα.  
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 Οι γυναίκες, και ειδικότερα οι ηλικιωμένες γυναίκες με υποψία 

εμφράγματος του μυοκαρδίου, φθάνουν αργότερα στις μονάδες 
επειγόντων περιστατικών σε σχέση με τους άνδρες.29 

 Η καρδιαγγειακή αποκατάσταση μετά από έμφραγμα του 

μυοκαρδίου δεν εφαρμόζεται εξίσου στις γυναίκες και τους 
άνδρες.47 

 Η θεραπεία της στεφανιαίας νόσου θα πρέπει να χορηγείται 

σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τις 
γυναίκες και τους άνδρες. Οι γυναίκες αποκτούν τα ίδια οφέλη με 
τους άνδρες από επέμβαση bypass και διαδερμική στεφανιαία 
παρέμβαση.39 

 Οι γυναίκες εκδηλώνουν περισσότερες επιπλοκές και 

περισσότερο εναπομένοντα πόνο στο στήθος μετά από 
στεφανιαίες παρεμβάσεις για ισχαιμία του μυοκαρδίου.48, 49 

 Οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερη θνητότητα κα χαμηλότερη 

ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία μετά από εκλεκτική, 
στεφανιαία επέμβαση.10, 50-52 

 Αργότερη άφιξη στις μονάδες επειγόντων 

περιστατικών για τις γυναίκες με έμφραγμα 
του μυοκαρδίου σε σύγκριση με τους 
άνδρες  

 Άνιση πρόσβαση σε καρδιακή φροντίδα 

 Συνιστάται η συμμόρφωση με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ESC για τη 
θεραπεία της στεφανιαίας νόσου στις 
γυναίκες και στους άνδρες 

 Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μετά από 

στεφανιαίες παρεμβάσεις και επέμβαση  

 Φτωχότερη ποιότητα ζωής και 

περισσότερες επιπλοκές για τις γυναίκες 
μετά από στεφανιαίες  

Φύλο, διαχείριση και εκβάσεις 


