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ὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες ἔχει παρατηρηθεῖ ἔντονο ἐνδια
φέρον γιὰ τὴ μελέτη τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου στὶς γυ
ναῖκες, καθὼς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς κυριότερες αἰτίες θνητό
τητας. Ἔχει παρατηρηθεῖ μάλιστα, ὅτι ἡ συχνότητα θανάτων,
λόγῳ καρδιαγγειακῆς νόσου, εἶναι μεγαλύτερη στὶς γυναῖκες
σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες, καθὼς καὶ ὅτι ὁ μέσος χρόνος
ἐπιβίωσης, μετὰ τὸ πρῶτο ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
εἶναι μικρότερος στὶς γυναῖκες. Αὐτὸ φαίνεται νὰ ὀφείλεται στὸ
γεγονός, ὅτι οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν περισσότερες συννο
σηρότητες, ὅπως εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ ὑπέρταση,
ἡ δυσλιπιδαιμία, ἡ κατάθλιψη καὶ ἡ δυσλειτουργία τῆς δεξιᾶς
κοιλίας, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἐμφανίζονται σὲ μεγαλύτερη ἡλικία.
Ἐπιπλέον, οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα
μὴ ἀποφρακτικῆς στεφανιαίας νόσου, μεγαλύτερη δυσκολία
στὴν ἐφαρμογὴ τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν καὶ περισσό
τερες ἐπιπλοκὲς μετὰ τὴν ἐπαναιμάτωση, δυσχεραίνοντας μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἐπιβίωση.
Παράγοντες κινδύνου.
Οἱ γυναῖκες συχνὰ παρουσιάζουν περισσότερες συν
νοσηρότητες, κατὰ τὸ πρῶτο ὀξὺ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο, σὲ
σύγκριση μὲ τοὺς ἄντρες. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ παχυσαρκία,
ἡ κατάθλιψη, ἡ ἀγχώδης διαταραχή, ἡ ὑπέρταση καὶ ἡ χρόνια
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια ἀποτελοῦν παράγοντες κινδύνου μὲ συχ
νότητα ἐμφάνισης μεγαλύτερη στὶς γυναῖκες, ἀνεξαρτήτως
ἡλικιακῆς ὁμάδας. Ἕνας ἀκόμα παράγοντας κινδύνου, ὁ
ὁποῖος κυριαρχεῖ ἰδιαίτερα στὶς νέες γυναῖκες μὲ ὀξὺ στεφα
νιαῖο ἐπεισόδιο, εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης. Στὴ μελέτη
INTERHEART, ὅπου συμμετεῖχαν 6.700 γυναῖκες ἀπὸ 52 χῶρες,
φάνηκε ὅτι οἱ γυναῖκες μὲ σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν
4 φορὲς μεγαλύτερη πιθανότητα ἐμφάνισης ὀξέος στεφανι
αίου ἐπεισοδίου, σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες χωρὶς σακχαρώδη
διαβήτη, ἐνῶ στοὺς ἄνδρες ἡ πιθανότητα αὐξανόταν μόνο
κατὰ 2,7 φορές.
Ἕνα ἀκόμα ἀρκετὰ ἀμφιλεγόμενο θέμα, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει
μελετηθεῖ πλήρως, εἶναι ἡ ἐπίδραση τῶν ὁρμονῶν στὴ στεφα
νιαία νόσο. Οἱ γυναῖκες ἐμφανίζουν ὀξέα στεφανιαῖα ἐπεισόδια
κατὰ μέσο ὅρο δέκα χρόνια ἀργότερα, κάτι τὸ ὁποῖο φαίνεται
νὰ ὀφείλεται στὶς ὁρμονικὲς ἀλλαγὲς κατὰ τὴν ἐμμηνόπαυση.
Ἔχει φανεῖ ἀπὸ ἀρκετὲς μελέτες, ὅτι οἱ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυ
ναῖκες χάνουν τὴν προστατευτικὴ ἐπίδραση τῶν οἰστρογόνων

στὸ ἐνδοθήλιο, αὐξάνοντας τὸν κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.
Παρ’ ὅλα αὐτά, στὶς μελέτες HERS καὶ WHI δὲν παρατηρήθηκε
μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων μετὰ τὴ χορήγηση
οἰστρογόνων καὶ προγεστίνης, ἐνῶ παρατηρήθηκε αὔξηση
τοῦ κινδύνου ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, πνευμονικῆς ἐμβολῆς
καὶ καρκίνου τοῦ μαστοῦ. Ἐπιπλέον, τὰ ἀντισυλληπτικὰ χάπια,
τὰ ὁποῖα περιλαμβάνουν αἰθυνυλοϊστραδιόλη, ἔχει παρατη
ρηθεῖ, ὅτι αὐξάνουν τὸν κίνδυνο ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ μυ
οκαρδίου. Ἡ ἐπίδραση τῶν ὁρμονῶν στὴ στεφανιαία νόσο
δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ πλήρως καὶ ἀναμένουμε
νέες μελέτες, ποὺ θὰ συμβάλουν σὲ αὐτό.
Ὅπως ἤδη ἔχει προαναφερθεῖ, δύο ἐπίσης σημαντικοὶ πα
ράγοντες κινδύνου στὶς γυναῖκες ἀποτελοῦν ἡ κατάθλιψη καὶ
τὸ ἔντονο ἄγχος. Μεγάλος ἀριθμὸς μελετῶν ἔχει συσχετίσει τὴν
κατάθλιψη μὲ τὴν αὐξημένη θνητότητα μετὰ τὸ ὀξὺ στεφανιαῖο
ἐπεισόδιο, ἐνῶ σὲ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2014, ἡ ὁμάδα
τοῦ Shah AJ ἔδειξε ὅτι ἡ κατάθλιψη αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρ
διαγγειακῆς νόσου καὶ σὲ γυναῖκες ἡλικίας μικρότερης τῶν 55
χρόνων. Ἐπίσης ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μελέτες, ποὺ ἐκτίμησαν
τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο σὲ καταστάσεις ὅπως ὁ πόλεμος ἢ ὁ
σεισμός, ἀνέδειξαν τὴ συσχέτιση τοῦ ἔντονου ἄγχους μὲ τὴν
καρδιαγγειακὴ θνητότητα. Μάλιστα, τὸ 80% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ
παρουσιάζουν takotsubo μυοκαρδιοπάθεια, εἶναι γυναῖκες,
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οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν καὶ αὐξημένα ποσοστὰ ἐμφάνισης
ψυχιατρικῶν διαταραχῶν.
Ἀγγειοπλαστικὴ στὶς γυναῖκες.
Οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν καθυστέρηση στὸ χρόνο
προσέλευσης στὸ νοσοκομεῖο σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες.
Πιὸ συγκεκριμένα, ὅπως φάνηκε ἀπὸ μία μεγάλη γαλλικὴ
μελέτη, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε τὸ 2017, οἱ γυναῖκες παρουσιά
ζουν χρονικὴ καθυστέρηση κατὰ μέσο ὅρο 20 λεπτῶν στὴν
προσέλευση στὸ τμῆμα ἐπειγόντων, χωρὶς ὅμως νὰ παρατη
ρεῖται σημαντικὴ διαφορά, στὸ χρόνο ποὺ μεσολαβεῖ ἀπὸ τὴν
προσέλευση στὸ τμῆμα ἐπειγόντων μέχρι τὴν ἐπαναγγείωση,
στὰ δύο φῦλα. Βασικοὶ παράγοντες κινδύνου γιὰ τὴ χρονικὴ
καθυστέρηση θεωρήθηκαν ἡ ἡλικία, τὸ γυναικεῖο φῦλο καὶ ὁ
σακχαρώδης διαβήτης.
Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη φαίνεται, ὅτι ἡ
βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία εἶναι ἐξίσου ὠφέλιμη, ὡς
ἀρχικὴ θεραπεία, μὲ τὴν ἀγγειοπλαστικὴ στεφανιαίων ἀγγείων
καὶ τὴν ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης τόσο στὶς
γυναῖκες ὅσο καὶ στοὺς ἄνδρες (μελέτη COURAGE καὶ BARI
2D). Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
χωρὶς ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος (NSTEMI) ὑπάρχουν ἀλ
ληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις, ὅσον ἀφορᾶ στὴ θεραπευτικὴ
προσέγγιση. Σὲ γυναῖκες μὲ ἀσταθῆ στηθάγχη καὶ ἀπουσία
αὐξημένων δεικτῶν μυοκαρδιακῆς νέκρωσης, ἡ ἄμεση ἐπεμ
βατικὴ παρέμβαση εἶναι λιγότερο ὠφέλιμη σὲ σύγκριση μὲ
τοὺς ἄνδρες καὶ σχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο θανάτου καὶ
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου (μελέτη TACTICS-TIMI). Ἀντι
θέτως, στὶς γυναῖκες μὲ αὐξημένους δεῖκτες μυοκαρδιακῆς
νέκρωσης (ἰσοένζυμο τῆς κινάσης τῆς κρεατίνης (CK-MB)
ἢ τροπονίνη) ἡ ἄμεση ἐπεμβατικὴ παρέμβαση φαίνεται νὰ
μειώνει τὶς πιθανότητες θανάτου, ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου καὶ ἐπανανοσηλείας λόγῳ ὀξέος στεφανιαίου
συνδρόμου. Ἑπομένως, ἡ ἄμεση ἐπεμβατικὴ παρέμβαση θὰ
πρέπει νὰ προτιμᾶται σὲ γυναῖκες μὲ NSTEMI ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου καὶ αὐξημένους δεῖκτες μυοκαρδιακῆς νέκρωσης.
Μιὰ μεγάλη γερμανικὴ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2017,
ἔδειξε ὅτι τὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς ἀγγειοπλαστικῆς σὲ NSTEMI
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἦσαν ὑψηλότερα στὶς γυναῖκες
σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες. Μάλιστα παρατηρήθηκε μεγα
λύτερη συχνότητα ἀγγειοπλαστικῆς σὲ νόσο στελέχους, σὲ
περισσότερες ἀπὸ μία βλάβες, σὲ πλήρη ἀπόφραξη ἀγγείου
καὶ σὲ ἔδαφος προηγούμενης ἐπέμβασης ἀορτοστεφανιαίας
παράκαμψης στοὺς ἄνδρες σὲ σύγκριση μὲ τὶς γυναῖκες, ἐνῶ
ἡ πρωτογενὴς ἀγγειοπλαστικὴ σὲ στομιακὴ στένωση ἦταν πιὸ
συχνὴ στὸ γυναικεῖο φῦλο. Στὴν ἴδια μελέτη φάνηκε ἐπίσης,
ὅτι δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ στὴ συχνότητα ἐπιτυχοῦς
ἀγγειοπλαστικῆς στὶς γυναῖκες καὶ στοὺς ἄνδρες μὲ ὀξὺ ἔμ
φραγμα τοῦ μυοκαρδίου μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος
(STEMI), ἐνῶ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα πραγμα
τοποίησης ἀναζωογόνησης στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο
στὶς γυναῖκες, καὶ μεγαλύτερη συχνότητα πραγματοποίησης
ἀγγειοπλαστικῆς σὲ ἔδαφος προηγούμενης ἐπέμβασης ἀορ
τοστεφανιαίας παράκαμψης στοὺς ἄντρες μὲ STEMI ἔμφραγ
μα τοῦ μυοκαρδίου.
Στὶς γυναῖκες μὲ STEMI ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ὅπως
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ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, ἔχει παρατηρηθεῖ καθυστέρηση στὴν προ
σέλευση στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ παρατηρεῖται καθυστερημένη ἔναρξη τῆς φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς καὶ ἀπώλεια τοῦ χρονικοῦ περιθωρίου πραγματο
ποίησης ἀγγειοπλαστικῆς στεφανιαίων ἀγγείων. Στὴ μελέτη
μάλιστα CRUSADE, τὸ γυναικεῖο φῦλο ἀποτέλεσε ἕναν ἀπὸ
τοὺς σημαντικότερους παράγοντες μὴ ἐπαναγγείωσης. Ἐπι
πλέον, ἡ θρομβόλυση, ποὺ εἶναι ἡ εἰδικὴ ἐνδοφλέβια θεραπεία
γιὰ τὴ διάλυση τοῦ θρόμβου, ποὺ προκαλεῖ τὸ ἔμφραγμα, ἔχει
συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένη θνητότητα στὶς γυναῖκες. Πιὸ συγκε
κριμένα, ἔχει παρατηρηθεῖ αὔξηση τῆς συχνότητας ἐπιπλοκῶν,
ὅπως καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, αἱμορραγία, ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο
καὶ καταπληξία, στὶς γυναῖκες σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες
μετὰ τὴ θρομβόλυση (μελέτη GUSTO). Ἐπιπλέον φαίνεται, ὅτι ἡ
διακομιδὴ τῶν γυναικῶν μὲ STEMI ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
ἀπὸ ἕνα δευτεροβάθμιο σὲ ἕνα τριτοβάθμιο νοσοκομεῖο, γιὰ
τὴν πραγματοποίηση ἀγγειοπλαστικῆς, ἀποτελεῖ μιὰ ἀποτελε
σματικότερη θεραπευτικὴ στρατηγικὴ τοῦ ἐμφράγματος, σὲ
σύγκριση μὲ τὴ θρομβόλυση (μελέτες PRAGUE 1 καὶ 2).
Τὰ πιὸ εὐρέως χρησιμοποιούμενα stent, κατὰ τὴν ἀγγει
οπλαστικὴ στεφανιαίων ἀγγείων στὶς γυναῖκες, εἶναι τὰ φάρ
μακο-εκλυόμενα stent. Ἀπὸ τὶς μελέτες, ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ
μέχρι σήμερα, δὲν παρατηροῦνται διαφορὲς στὰ ὀφέλη ἀπὸ
τὴ χρήση τῶν φάρμακο-εκλυόμενων stent στὰ δύο φῦλα. Ἡ
χρήση ὅμως τῶν φάρμακο-εκλυόμενων stent στὶς γυναῖκες
φαίνεται νὰ ἔχει καλύτερα ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση
ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης (μελέτες ARTS I καὶ ARTS II).
Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι τὰ νεότερης γενιᾶς φάρμα
κο-εκλυόμενα stent ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ χαμηλότερη συχνότη
τα καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων στὶς γυναῖκες μὲ στεφανιαία
νόσο, σὲ σύγκριση μὲ τὰ πρώτης γενιᾶς.
Κατὰ τὴν ἀγγειοπλαστικὴ στεφανιαίων ἀγγείων ἔχει παρα
τηρηθεῖ αὐξημένη συχνότητα διεπεμβατικῶν ἐπιπλοκῶν στὶς
γυναῖκες, κυρίως ἀγγειακῶν καὶ αἱμορραγικῶν. Οἱ γυναῖκες
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου,
μετάγγισης, ἀγγειακῶν ἐπιπλοκῶν καὶ θανάτου κατὰ τὴ διάρ
κεια τῆς νοσηλείας τους, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες, μετὰ
τὴν ἀγγειοπλαστική. Ἐπιπλέον, οἱ αἱμορραγικὲς ἐπιπλοκὲς κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς ἐπεμβατικῆς τεχνικῆς ἔχουν συσχετιστεῖ τόσο μὲ
τὸ μέγεθος τοῦ θηκαριοῦ ὅσο καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀγγειακῆς
προσπέλασης. Ἡ κερκιδικὴ ἀγγειακὴ προσπέλαση ἔχει ἀποδει
χθεῖ μιὰ πιὸ ἀσφαλὴς ἐπιλογή, καθὼς μειώνει τὶς αἱμορραγικὲς
ἐπιπλοκές, ἰδιαίτερα στὶς γυναῖκες.
Ἐπίσης, οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότη
τα ἐπανεισαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο μετὰ τὴν ἀγγειοπλαστική,
σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες, ἂν καὶ φαίνεται νὰ ἔχουν μικρό
τερο κόστος νοσηλείας. Ἡ πιὸ συχνὴ καρδιολογικὴ αἰτία ἐπα
νεισαγωγῆς στὶς γυναῖκες εἶναι ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐνῶ
στοὺς ἄνδρες ἡ στεφανιαία νόσος, συμπεριλαμβανομένης
τῆς στηθάγχης.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι τὰ ποσοστὰ θνητότητας, μα
κροπρόθεσμα μετὰ τὴν ἀγγειοπλαστική, εἶναι μεγαλύτερα στὶς
γυναῖκες, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες καὶ μάλιστα, ὅπως
φαίνεται ἀπὸ μελέτη ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2018, ὀφείλονται
κυρίως σὲ μὴ καρδιολογικὰ αἴτια. Οἱ κύριες αἰτίες θανάτου στὰ
5 ἔτη στὶς γυναῖκες φαίνεται νὰ εἶναι τὰ χρόνια νοσήματα καὶ

ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐνῶ στοὺς ἄνδρες ὁ καρκίνος καὶ τὸ
ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο εὕρημα
τῆς ἐν λόγῳ μελέτης ἦταν, ὅτι ἡ αὔξηση τῆς θνητότητας σχετι
ζόταν μὲ τὶς συννοσηρότητες καὶ τὴν ἡλικία καὶ ὄχι μὲ τὸ φῦλο.
Οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν λοιπὸν μιὰ ξεχωριστὴ ὁμάδα τοῦ
πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία παρουσίαζει διαφορετικοὺς παράγοντες
κινδύνου, μειωμένα ποσοστὰ ἀγγειοπλαστικῆς καθὼς καὶ αὐ

ξημένη συχνότητα ἐπιπλοκῶν, ἐπανανοσηλειῶν καὶ θανάτου
μετὰ τὴν ἀγγειοπλαστική, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες. Παρὰ
τὸ μεγάλο ἀριθμὸ μελετῶν, ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ τὰ τελευταῖα
χρόνια, παραμένουν ἀρκετὰ ἐρωτήματα, ὅσον ἀφορᾶ στὴ
συσχέτιση τοῦ γυναικείου φύλου μὲ τὴν ἔκβαση τῆς ἀγγειο
πλαστικῆς καὶ ἀναμένουμε οἱ νέες μελέτες νὰ μᾶς διαφωτίσουν
περισσότερο. 
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