
ANNA HAŁACZKIEWICZ, MAGDALENA TOMASZEWSKA, MARTA NEGRUSZ−KAWECKA,
WALENTYNA MAZUREK

Gender and Symptoms of Acute Coronary Syndrome 
– Is Clinical Presentation of Acute Coronary Syndromes
in Women Different from Those in Men?
Płeć a objawy ostrych zespołów wieńcowych
– czy objawy kliniczne ostrych zespołów wieńcowych 
u kobiet są inne niż u mężczyzn?

Department of Cardiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Adv Clin Exp Med 2007, 16, 3, 457–463
ISSN 1230−025X

REVIEWS
© Copyright by Silesian Piasts 
University of Medicine in Wrocław

Abstract
Nowadays cardiologists are interested in acute coronary syndrome (ACS) in women. In 1989, it was established,
that men rather than women suffer cardiovascular diseases (CVD), however the stabile angina is recognised more
frequently than earlier. Clinical symptoms of ACS in women are nonspecific: discomfort in the back and high
chest, shortness of breath, weakness, unusual fatigue, cold sweat and dizziness. Unstabile angina or NSTE ACS
are more frequently recognised in woman, in addition a significant correlation between markers of myocardial
ischaemia and changes found in coronarography had been not established. These troubles in clinical assessment of
ACS in woman can delay right diagnosis and treatment. Treatment of ACS in woman is rarely efficient and scien−
tists observe more significant complications. The authors present differences in ACS in women (Adv Clin Exp
Med 2007, 16, 3, 457–463). 
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Streszczenie
Ostre zespoły wieńcowe u kobiet stały się w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania kardiologów. Do nie−
dawna bowiem sądzono, że choroba niedokrwienna serca dotyczy głównie mężczyzn. Dopiero w 1989 r. zwróco−
no uwagę, że kobiety częściej niż mężczyźni umierają z powodu chorób układu krążenia. Wprawdzie częściej roz−
poznaje się u nich stabilną chorobę wieńcową, problem występowania ostrych zespołów wieńcowych jest jednak
u nich również istotny. Stwierdzono, że istnieją znaczące różnice w określaniu objawów klinicznych u kobiet, które
częściej skarżą się na bóle w klatce piersiowej określane przez lekarzy jako nietypowe, częściej inne jest umiejsco−
wienie bólu oraz występowanie takich objawów, jak: uczucie skróconego oddechu, osłabienie, zmęczenie, zimne
poty i zawroty głowy. Różnice dotyczą również rodzaju rozpoznawanego zawału. U kobiet częściej rozpoznaje się
dławicę niestabilną lub zawał bez uniesienia odcinka ST; rzadziej dochodzi do uwolnienia markerów martwicy
miokardium. Diagnostyka ostrych zespołów wieńcowych u kobiet jest więc trudna i wdrożenie właściwego lecze−
nia może być opóźnione. Leczenie ostrych zespołów wieńcowych u kobiet jest często mniej skuteczne i obarczo−
ne większym ryzykiem powikłań. Rokowanie u kobiet również jest gorsze niż u mężczyzn. W pracy przedstawio−
no odrębności ostrych zespołów wieńcowych u kobiet (Adv Clin Exp Med 2007, 16, 3, 457–463).

Słowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe, kobiety.

Powszechnie przyjmuje się, że rozpoznanie
choroby niedokrwiennej serca u kobiet jest znacz−
nie trudniejsze niż u mężczyzn. Stosowany termin
„typowe dolegliwości dławicowe” powstał na pod−
stawie dolegliwości u białych mężczyzn w średnim

wieku, a cechy typowego bólu wieńcowego znano
już 2600 lat przed naszą erą [1]. Aż do końca lat
80. XX w. nie dostrzegano, że problem dotyczy
również kobiet. Dopiero w 1989 r. zwrócono uwa−
gę, że wbrew przyjętym opiniom, kobiety częściej



niż mężczyźni umierają z powodu chorób układu
krążenia [2]. Ocenia się, że tylko w Stanach Zjed−
noczonych Ameryki Północnej na choroby układu
sercowo−naczyniowego chorują 32 miliony kobiet.
Wprawdzie większość stawianych u nich diagnoz
to choroba niedokrwienna serca w postaci stabil−
nej dławicy piersiowej (w odróżnieniu od męż−
czyzn, u których częściej rozpoznaje się zawał
mięśnia sercowego), to jednak problem występo−
wania ostrych zespołów wieńcowych u kobiet jest
niewątpliwie istotny [3]. Podobnie w Polsce choro−
ba niedokrwienna serca i udar mózgu są głównymi
przyczynami zgonów kobiet [4]. 

Jak wynika z danych zawartych w Ogólnopol−
skim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych
dotyczących województwa śląskiego i opolskiego,
w Polsce kobiety należą również do licznej grupy
chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. We−
dług danych, zebranych od 1 października 2003 do
30 września 2004 r., w grupie 14 581 chorych aż
37,9% stanowiły kobiety [9]. 

Badania kliniczne i epidemiologiczne wskazu−
ją, że zawał mięśnia sercowego występuje u kobiet
starszych i częściej w porównaniu z mężczyznami
rozpoznaje się u nich schorzenia współistniejące,
takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburze−
nia lipidowe, przewlekła niewydolność serca
[5–8]. Podobnie w analizowanym Ogólnopolskim
Rejestrze OZW kobiety były starsze od mężczyzn
średnio o 4, 6, 8 lat odpowiednio w grupie chorych
z dławicą niestabilną (UA), zawałem bez uniesie−
nia odcinka ST (NSTEMI) oraz zawałem z unie−
sieniem odcinka ST (STEMI) [9].

Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa, obja−
wy kliniczne choroby niedokrwiennej serca u ko−
biet są mniej typowe niż u mężczyzn [4, 7, 10].
Kobiety częściej skarżą się na bóle w klatce pier−
siowej określane przez lekarzy jako nietypowe,
częściej inne jest umiejscowienie bólu (kark, ple−
cy, jama brzuszna), częściej towarzyszą im nud−
ności, wymioty, duszność, osłabienie i poczucie
zagrożenia [4, 10]. 

W 2003 r. McSweeney et al. zanalizowali ob−
jawy subiektywne występujące u kobiet przed za−
chorowaniem na ostry zespół wieńcowy [12]. Ba−
danie miało charakter ankietowy, przeprowadzono
je u 515 kobiet, które pytano nie tylko o dolegli−
wości, jakie pojawiły się u nich w ostrej fazie za−
wału, ale również o subiektywne odczucia, które
występowały przed zachorowaniem. Objawy pro−
dromalne w czasie jednego miesiąca przed ostrą
fazą choroby zgłosiło ponad 95% ankietowanych
kobiet. Głównymi dolegliwościami były: nasilone
zmęczenie (70,7%) oraz zaburzenia snu (47,8%).
Dolegliwości te kobiety określały jako ciężkie. In−
ne objawy, mające według ankietowanych kobiet
różny stopień nasilenia, od ciężkiego do łagodne−

go, to: poczucie skróconego oddechu (42,1%),
bóle w nadbrzuszu, uczucie pełności i nudności
(39,4%), niepokój i lęk (35,5%), a występowanie
typowego bólu w klatce piersiowej opisywało tyl−
ko 29,7% kobiet. Podobnie w fazie ostrej aż 43%
kobiet nie zgłosiło występowania żadnego bólu
w klatce piersiowej; głównymi objawami były na−
tomiast: uczucie skróconego oddechu (57,9%),
osłabienie (54,8%), zmęczenie (42,9%), zimne po−
ty (39%) i zawroty głowy (39%) (12).

Jak wynika z powyższego zestawienia, obja−
wy ostrego zespołu wieńcowego są u kobiet
znacznie częściej nietypowe i z tego powodu by−
wają bagatelizowane zarówno przez kobiety, jak
i lekarzy, a także przyczyniają się do późniejszego
zgłaszania się do lekarza w porównaniu z męż−
czyznami [4]. Dodatkowo, sposób, w jaki kobieta
przedstawia lekarzowi swoje dolegliwości w więk−
szym stopniu wpływa na końcowe rozpoznanie.
Zachowująca się bardziej konkretnie, racjonalnie,
prędzej zostanie zakwalifikowana do dalszej dia−
gnostyki niż kobieta podająca dokładnie takie sa−
me dolegliwości, jednak z dużym ładunkiem emo−
cjonalnym [10]. Wydaje się, że przyczyną tak
odmiennego obrazu klinicznego choroby niedo−
krwiennej serca u kobiet jest zmieniona u nich per−
cepcja bólu, starszy wiek w chwili wystąpienia ob−
jawów choroby, a także obecność innych schorzeń
mogących wpływać na historię naturalną choroby
wieńcowej. 

W obecnie obowiązującej klasyfikacji termin
„ostre zespoły wieńcowe” obejmuje trzy typy kli−
niczne zdarzeń sercowych. Są to: zawał serca,
który może przebiegać z przetrwałym uniesieniem
odcinka ST (STEMI) lub bez przetrwałego unie−
sienia odcinka ST (NSTEMI), niestabilna dławica
piersiowa oraz niektóre przypadki nagłego zgonu
sercowego. Chorego, u którego na podstawie obja−
wów klinicznych podejrzewa się występowanie
ostrego zespołu wieńcowego, należy klasyfikować
na podstawie wstępnego zapisu elektrokardiogra−
ficznego do grupy ostrych zespołów wieńcowych
z przetrwałym uniesieniem ST (jeżeli w zapisie
elektrokardiograficznym stwierdza się nowe unie−
sienie odcinka ST w punkcie J powyżej 0,2 mV
w odprowadzeniach V1–V3 i/lub powyżej 0,1 mV
w pozostałych odprowadzeniach) lub do grupy
ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego
uniesienia odcinka ST (w zapisie elektrokardio−
graficznym stwierdza się wówczas obniżenie ST
lub zmiany kształtu załamka T). Następnym ele−
mentem badania diagnostycznego u chorych
z ostrym zespołem wieńcowym jest ocena stężenia
markerów biochemicznych martwicy mięśnia ser−
cowego, co pozwala na odróżnienie zawału serca
od niestabilnej choroby wieńcowej. Obecnie bo−
wiem, według ogłoszonej w 2000 r. nowej defini−
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cji, za zawał uważa się każdą martwicę mięśnia
sercowego spowodowaną niedokrwieniem nieza−
leżnie od jej rozmiarów, podstawowym zaś kryte−
rium oceny martwicy jest zwiększenie stężenia
troponin i/lub CK−MB [11]. 

Według badań, takich jak: GUSTO IIb, TIMI
IIIb, Euro Heart Survey u kobiet częściej w po−
równaniu z mężczyznami występuje niestabilna
dławica piersiowa (UA) lub zawał serca bez unie−
sienia odcinka ST (NSTEMI), podczas gdy u męż−
czyzn częściej zawał serca z uniesieniem odcinka
ST (STEMI) [5, 13–15]. Według polskich danych
ze Śląska (Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespo−
łów Wieńcowych) [9] ostre zespoły wieńcowe bez
uniesienia odcinka ST (niestabilną dławicę pier−
siową lub zawał NSTEMI) również rozpoznano
częściej u kobiet (69,9% kobiet vs 62,4% męż−
czyzn), a zawał serca z uniesieniem odcinka ST
rozpoznawano częściej u mężczyzn (37,6% męż−
czyzn vs. 30,1% kobiet).

Według dostępnych danych, u kobiet rzadziej
występuje uwolnienie markerów martwicy mię−
śnia sercowego, takich jak troponina i CK−MB
[16]. Istnieją również doniesienia, że u kobiet ob−
serwuje się mniejsze stężenie troponiny niż u męż−
czyzn. Zwraca się ponadto uwagę, że normy przy−
jęte dla stężeń troponiny odnoszą się do mężczyzn,
być może należałoby inaczej interpretować te za−
kresy u kobiet [4, 15]. 

Zasadniczym celem leczenia chorego z ostrym
zespołem wieńcowym z przetrwałym uniesieniem
odcinka ST jest jak najszybsze przywrócenie
i utrzymanie drożności tętnicy wieńcowej odpo−
wiedzialnej za ostre niedokrwienie mięśnia serco−
wego na poziomie mikrokrążenia. Przywrócenie
przepływu w obszarze tętnicy dozawałowej można
osiągnąć za pomocą leczenia trombolitycznego,
zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub
operacji pomostowania aortalno−wieńcowego
[17]. Celem leczenia ostrych zespołów wieńco−
wych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST jest
natomiast upłynnienie zakrzepu bogatopłytkowe−
go, stabilizacja blaszki miażdżycowej i niedopu−
szczenie do zamknięcia naczynia [18]. Mimo
wstępnego leczenia farmakologicznego w przy−
padku ostrych zespołów wieńcowych bez uniesie−
nia ST również dąży się do leczenia rewaskulary−
zacyjnego. Istnieje rozbieżność sądów dotycząca
czasu przeprowadzenia koronarografii i dalszej
kwalifikacji do zabiegu angioplastyki wieńcowej
lub leczenia operacyjnego. W praktyce klinicznej
przyjmuje się dwie strategie: wczesną strategię za−
chowawczą, która opiera się na założeniu, że do
diagnostyki inwazyjnej kieruje się wyłącznie cho−
rych, u których mimo stosowania optymalnej
farmakoterapii, występują kliniczne cechy niedo−
krwienia, oraz wczesną strategię inwazyjną naka−

zującą wykonanie zabiegów rewaskularyzacyj−
nych w jak najkrótszym czasie od początku obja−
wów [19].

Dane z piśmiennictwa wskazują na różnice
w sposobie leczenia kobiet i mężczyzn z ostrym
zespołem wieńcowym, przy czym wyraźna jest
tendencja do rzadszego kierowania kobiet do dia−
gnostyki inwazyjnej, a w rezultacie do leczenia za−
biegowego [6, 21].

Jednym ze sposobów leczenia ostrych zespo−
łów wieńcowych jest leczenie trombolityczne.
Wspólnym mechanizmem działania leków trom−
bolitycznych jest przekształcenie plazminogenu
w plazminę. Plazmina trawi włóknik zawarty
w zakrzepie, doprowadzając do trombolizy i u−
drożnienia tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za
zawał serca [17]. 

Z dostępnych danych wynika, że kobiety
z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem od−
cinka ST rzadziej niż mężczyźni są leczone trom−
bolitycznie. Prawdopodobnie wynika to z różnic
w obrazie klinicznym, elektrokardiograficznym,
co powoduje z jednej strony opóźnienie w poszu−
kiwaniu przez kobiety pomocy, z drugiej zaś trud−
ności diagnostyczne opóźniają leczenie. Jak wy−
nika z przeglądu piśmiennictwa, wydaje się, że
reperfuzja po leczeniu trombolitycznym jest po−
dobna w grupie mężczyzn i kobiet, ale u kobiet le−
czenie to jest związane z większym ryzykiem
krwawień, w tym krwawienia wewnątrzczaszko−
wego oraz większym ryzykiem ponownego zawa−
łu serca [20, 23]. Pierwszym lekiem fibrynolitycz−
nym jest stosowanym w leczeniu świeżego zawa−
łu mięśnia sercowego była streptokinaza, którą
obecnie uznaje się za lek pierwszej generacji,
w stosunku do której można używać terminu lek
fibrynolityczny, gdyż powoduje uogólnioną fibry−
nolizę w przeciwieństwie do leków nowej genera−
cji. Korzyści z jej podawania wykazano w dużych
randomizowanych badaniach z kontrolną grupą
placebo. W badaniu GISSI−1, opublikowanym
w 1986 r. w grupie 2312 chorych 19,6% stanowi−
ły kobiety. Wykazano w nim zmniejszenie śmier−
telności zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet,
śmiertelność w grupie kobiet była jednak dwukrot−
nie wyższa niż w grupie mężczyzn (18,5% vs.
8,8%). Podobne były wyniki badania ISIS−2 opu−
blikowanego w 1988 r., porównującego skutecz−
ność streptokinazy vs. placebo oraz streptokinazy
z aspiryną vs. placebo. Lekiem drugiej generacji,
mimo wysokiej ceny, stosowanym w Polsce w le−
czeniu ostrych zespołów wieńcowych, jest alte−
plaza (tkankowy aktywator plazminogenu−t−PA).
Zmniejszenie śmiertelności pod wpływem stoso−
wania tego leku wykazano w badaniu ASSET−1,
w którym porównywano t−PA z placebo. W tym
przypadku również obserwowano znaczne zmniej−
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szenie śmiertelności w grupie mężczyzn w porów−
naniu z kobietami (21% vs. 28%), wykazując przy
tym większą śmiertelność w grupie kobiet.

W 1994 r. ukazała się metaanaliza [23] 9 ran−
domizowanych badań klinicznych dotyczących le−
czenia trombolitycznego (FTT). W grupie 58 600
pacjentów 24% stanowiły kobiety. Metaanaliza
potwierdziła korzystny wpływ leczenia tromboli−
tycznego u kobiet, wyrażającym się zmniejsze−
niem śmiertelności w porównaniu z placebo
o 12% (u mężczyzn o 19%), u kobiet jednak otrzy−
mujących lek śmiertelność wynosiła 14,1%
a u mężczyzn 8,2%. Podobne wyniki wykazano
w badaniu NRMI−2, na łącznej liczbie 70 000 pa−
cjentów, kobiety stanowiły 31%, stwierdzono
u nich gorsze wyniki niż w grupie mężczyzn. We−
dług autorów te różnice wynikają z tego, że
w chwili zachorowania na zawał kobiety są za−
zwyczaj starsze i bardziej obciążone chorobami
współistniejącymi. Zwraca się też uwagę na częst−
sze u kobiet występowanie powikłań po leczeniu
trombolitycznym, zwłaszcza krwawień, z udarem
krwotocznym włącznie. Istnieją sprzeczne dane na
temat większej śmiertelności kobiet otrzymują−
cych leczenie fibrynolityczne. Po uwzględnieniu
analizy wieloczynnikowej nie obserwuje się jed−
nak tych różnic [23].

Obecnie znaczna część chorych z ostrymi ze−
społami wieńcowymi poddawana jest rewaskula−
ryzacji inwazyjnej za pomocą zabiegów przez−
skórnych angioplasyki wieńcowej bądź leczenia
chirurgicznego. Dane anatomiczne wskazują, że
serce kobiety jest mniejsze niż serce mężczyzny,
ma cieńsze ściany, mniejszą średnicę i słabiej roz−
winięty system wieńcowy. Zmiany miażdżycowe
obserwowane u większości kobiet mają taką samą
morfologię oraz rozległość jak u mężczyzn, co
w związku z mniejszym rozmiarem serca ma
wpływ na wyniki rewaskularyzacji [4, 24]. 

Kobiety podczas przezskórnej angioplastyki
częściej niż mężczyźni reagują bradykardią, hipo−
tonią i reakcją typu Bezolda−Jarisha, czyli jedno−
czasową hipotonią i bradykardią. Częściej też ob−
serwuje się u nich powikłania miejscowe po zabie−
gu [22]. 

Interesującym podsumowaniem skutków le−
czenia inwazyjnego u kobiet są rekomendacje
AHA z 2005 r. dotyczące przezskórnych interwen−
cji wieńcowych. Zostały one opracowane przez
ekspertów, również europejskich, na podstawie
dostępnego światowego piśmiennictwa. W zawale
typu STEMI autorzy podkreślają wyższość lecze−
nia angioplastyką balonową u kobiet w porówna−
niu z leczeniem fibrynolitycznym. Około 56 zgo−
nów/1000 kobiet i 46/1000 mężczyzn można unik−
nąć, stosując PCI zamiast fibrynolizy. Podkreślają
również znaczne zmniejszenie ogólnego ryzyka

wystąpienia udaru krwotocznego w przypadku za−
stosowania PCI w porównaniu z leczeniem farma−
kologicznym. Jeszcze większe zmniejszenie śmier−
telności wykazano porównując angioplastykę ba−
lonową do PCI z implantacją stentu (badania
StentPAMI – 25% badanych stanowiły kobiety,
CADILLAC – 27% badanych stanowiły kobiety),
nie ma jak dotychczas danych porównujących
wpływ implantacji stentów powlekanych (DES)
u kobiet i mężczyzn.

Analiza badań TACTICS−TIMI 18, RITA−3,
FRISC−II pod kątem niestabilnej dławicy i zawału
typu NSTEMI wskazuje, że wyniki wczesnego le−
czenia kobiet są niejednoznaczne, autorzy przyj−
mują jednak, że u kobiet obarczonych dużym ry−
zykiem jest korzystne wdrożenie wczesnej strate−
gii inwazyjnej (interwencja w ciągu 48 godz.)
z implantacją stentu i ewentualnym leczeniem in−
hibitorami glikoproteiny IIb/IIIa.

Jak wynika z danych zebranych przez autorów
omawianych rekomendacji, nie ma danych doty−
czących różnic w leczeniu aspiryną, tiklopidyną
i klopidogrelem u kobiet i mężczyzn. Leczenie in−
hibitorami glikoproteiny IIb/IIIa nie jest związane
z ryzykiem dużego krwawienia, ale stosowanie
tych leków zwiększa ryzyko wystąpienia mniej−
szych krwawień u kobiet, heparyna niefrakcjono−
wana i małocząsteczkowa natomiast może zwięk−
szać ryzyko krwawień u kobiet, podobnie jak
u mężczyzn w starszych grupach wiekowych.
Zwraca się również uwagę, że zastosowanie bez−
pośredniego inhibitora trombiny (biwalirudyna)
zmniejsza u kobiet częstość krwawień [27].

Operując kobiety, kardiochirurg ma do czynie−
nia z mniejszym sercem i dlatego operacje pomo−
stowania aortalno−wieńcowego są u nich związane
z większymi trudnościami technicznymi i obar−
czone większym ryzykiem niekompletnej rewa−
skularyzacji. U kobiet wszczepia się zwykle
mniejszą liczbę pomostów i częściej są to pomosty
żylne niż tętnicze, z czym prawdopodobnie jest
związana częstsza wczesna i późna reokluzja.
W odróżnieniu od mężczyzn kobiety są częściej
poddawane zabiegom rewaskularyzacji ze wska−
zań pilnych lub nagłych. Powikłania pooperacyj−
ne, takie jak udar mózgu, TIA i śpiączka, częściej
występują u kobiet, również więcej kobiet niż
mężczyzn po operacji CABG cierpi na depresję,
skarży się na zmniejszoną sprawność fizyczną
i wymaga powtórnej hospitalizacji z powodu po−
wikłań [22, 28]. Wydaje się ponadto, że młodsze
kobiety są obarczone większym ryzykiem zgonu
w okresie okołooperacyjnym [28].

Jak wynika z wielu opracowań, wśród kobiet
obserwuje się większą liczbę powikłań wewnątrz−
szpitalnych; są to: krwawienia, udar mózgu,
wstrząs, pęknięcie serca, nawroty dławicy [22].
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Obserwuje się również większą śmiertelność we−
wnątrzszpitalną, 30−dniową oraz długoterminową,
co jest szczególnie postrzegane u kobiet młod−
szych [6, 29–31, 33]. Z dokonanej przez Vaccari−
no et al. metaanalizy dotyczącej 384 878 chorych
z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym u 155
565 kobiet i 229 313 mężczyzn wynika, że młod−
sze kobiety są obciążone istotnie większym ryzy−
kiem zgonu w porównaniu z kobietami w star−
szych grupach wiekowych oraz w stosunku do
mężczyzn w porównywalnej grupie wiekowej [33].

W cytowanym uprzednio Ogólnopolskim Re−
jestrze OZW [9] w zawale z uniesieniem odcinka
ST śmiertelność wewnątrzszpitalna i 30−dniowa
wśród kobiet jest większa niż u mężczyzn i wyno−
siła ogółem 19,6% vs. 9,8%. W grupie chorych
z NSTEMI i niestabilną chorobą wieńcową nie
wykazywano różnic w śmiertelności w zależności
od płci. Analizowano również zależność śmiertel−
ności wewnątrzszpitalnej i 30−dniowej od zastoso−
wanego leczenia. Autorzy zwracają uwagę, że nie−
zależnie od sposobu leczenia zawału STEMI le−
czenie inwazyjne vs. leczenie zachowawcze,
gorsze było rokowanie u kobiet zarówno w okre−
sie wewnątrzszpitalnym jak i w obserwacji 30−dnio−
wej w porównaniu z mężczyznami. Jednocześnie
niezastosowanie metod inwazyjnych u kobiet
z niestabilną postacią choroby wieńcowej powo−
dowało mniejszą śmiertelność u kobiet niż u męż−
czyzn. W okresie wewnątrzszpitalnym śmiertel−
ność wyniosła odpowiednio 1,3% i 2,2%, w obser−
wacji 30−dniowej odsetki te wynosiły 2,2% vs.
3,3%. Zastosowanie leczenia za pomocą angiopla−
styki w tej grupie chorych z ostrymi zespołami
wieńcowymi nie wyróżniało żadnej płci. Śmiertel−
ność wśród kobiet w zawale powikłanym wstrzą−
sem również była zdecydowanie większa. Wydaje
się, że nie ma to związku z zastosowanym lecze−
niem, ale może zależeć od wieku i częstszego
współistnienia innych chorób. Nie jest także wy−
kluczone, że wiąże się z odmiennością morfolo−
giczną blaszek miażdżycowych odpowiedzialnych
za zawał u kobiet [9, 25, 26]. 

Różnice między kobietami i mężczyznami do−
tyczą nie tylko leczenia szpitalnego, ale również
rehabilitacji pozawałowej. Po wypisaniu ze szpita−
la kobiety rzadziej uczestniczą w programach re−
habilitacji kardiologicznej, rzadziej też podejmują
pracę zawodową. U kobiet częściej obserwuje się

zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność i zabu−
rzenia sfery seksualnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Eksper−
tów WHO, rehabilitacja powinna stać się integral−
ną częścią opieki medycznej, dostępną dla wszyst−
kich chorych leczonych kardiologicznie. Dotych−
czasowa praktyka wskazuje jednak, że kobiety
stanowią istotną mniejszość chorych poddawa−
nych rehabilitacji. U kobiet zaleca się rehabilitację
w warunkach stacjonarnych, co jest związane
z tym, że są starsze, częściej samotne i mające in−
ne schorzenia. Rehabilitacja kobiet powinna być
kompleksowa, należy w niej zwrócić dodatkowo
uwagę na wsparcie psychologiczne oraz pomoc
socjalną, w kwalifikacji i doborze ćwiczeń nato−
miast należy uwzględniać dodatkowe schorzenia,
zwłaszcza osteoporozę. Jak wynika z obserwacji,
nie ma przeciwwskazań, aby ćwiczenia prowadzić
w grupach mieszanych z mężczyznami o podobnej
tolerancji wysiłku. Podkreśla się, że lepsze wyniki
uzyskuje się, stosując krótkie okresy ćwiczeń
2–3 razy dziennie zamiast jednego dłuższego blo−
ku treningowego, a wyniki rehabilitacji kobiet są
tak samo skuteczne jak u mężczyzn [34]. 

Podsumowanie

Jak wynika z zebranych danych, kobiety sta−
nowią istotną grupę chorych z ostrymi zespołami
wieńcowymi. Charakteryzuje je nie tylko odmien−
ność objawów klinicznych, niejednokrotnie będą−
cych przyczyną trudności diagnostycznych i błęd−
nych rozpoznań opóźniających wdrożenie właści−
wego leczenia, ale również to, że otrzymywane
przez chore leczenie jest często mniej skuteczne
i obarczone większym prawdopodobieństwem
wystąpienia skutków ubocznych niż to samo le−
czenie stosowane u osób płci przeciwnej. 

Zgodnie z opinią ekspertów wydaje się, że za−
lecanym leczeniem u kobiet jest leczenie inwazyj−
ne, które pozwala ograniczyć liczbę groźnych dla
życia powikłań wynikających z leczenia zacho−
wawczego. U kobiet z rozpoznanym ostrym incy−
dentem wieńcowym istnieje zwiększone ryzyko
zgonu w przebiegu świeżego zawału, jak również
w obserwacji długoterminowej. Wydaje się więc
słuszne stwierdzenie, że kobiety w przypadku
ostrych zespołów wieńcowych są „słabszą płcią”.
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