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IskemIsk hjertesykdom hos 
kvInner. er det noe nytt?
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Hjerte-karsykdom er den vanligste dødsår-
saken hos kvinner. De senere årene har det 
vært et økende fokus på hjertesykdom hos 
kvinner både nasjonalt og internasjonalt, 
og vi har fått mer kunnskap om kjønns-
spesifikke forskjeller ved hjertesykdom 
(1). Kvinner får vanligvis symptomer på 
hjertesykdom 10 år senere enn menn, de 
har flere kardiovaskulære risikofaktorer, 
mer komorbiditet og oftere hjertesvikt ved 
diagnosetidspunktet (2;3). Symptomene på 
hjertesykdom er mer varierende hos kvin-
ner, og eldre kvinner har ofte mer diffuse 
symptomer. Brystsmerter er imidlertid et av 
de vanligste symptomene på hjertesykdom 
både hos kvinner og menn. Det er patofy-
siologiske forskjeller i utvikling av iskemisk 
hjertesykdom hos kvinner og menn (4). Hos 
kvinner skyldes myokardiskemi i større grad 
mikrovaskulær sykdom, endoteldysfunk-
sjon, karspasmer, hypertensiv hjertesykdom 
og generell arteriosklerotisk sykdom med 
stive arterier og dermed nedsatt myokard-
perfusjon (5). Dette byr på diagnostiske og 
terapeutiske utfordringer. Vårt utrednings 
og behandlingstilbud er per i dag best til å 
påvise og behandle stenoser og okklusjoner 
i de epikardiale koronararteriene som er den 
vanligste årsaken til iskemisk hjertesykdom 
hos menn. Nye diagnostiske metoder gir 
imidlertid håp om bedre diagnostikk av 
hjertesykdom også hos kvinner, noe som vil 
danne grunnlag for bedre og mer målret-
tet behandling. I denne artikkelen skal vi 
fokusere på hva vi vet om hjertesykdom hos 
kvinner, og hvilken betydning dette har for 
behandling og forebygging.

Forekomst
Dødeligheten ved hjertesykdom har blitt 
dramatisk redusert den senere tid. Imidler-
tid har reduksjonen ikke vært like stor hos 
kvinner som hos menn. Til tross for at det er 
færre kvinner enn menn med hjertesykdom 

i aldersgruppen 35-79 år, viste Tromsø-
undersøkelsen at forekomsten av første-
gangs hjerteinfarkt hos kvinner i denne 
aldersgruppen er økende mens den faller 
hos menn (6). Dette samsvarer også med 
resultater fra FAST-MI, en registerstudie av 
pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt 
(STEMI). I denne studien er det økt fore-
komst av STEMI hos unge kvinner (< 50 år), 
mens den er redusert hos eldre kvinner og 
hos menn (ESC 2012). . Dette må få betyd-
ning for hvordan vi utreder og behandler 
kvinner med symptomer på hjertesykdom 
og/eller opphopning av kardiovaskulær 
risikofaktorer.

diagnostikk
Kunnskap om patofysiologiske mekanismer 
som gir myokardiskemi, er sentralt når man 
skal utrede pasienter med mistenkt eller 
kjent iskemisk hjertesykdom. Tradisjonelt 
forbinder vi iskemisk hjertesykdom med 
stenoser eller okklusjoner i epikardiale koro-
narkar. Dagens gullstandard for å påvise 
iskemisk hjertesykdom er koronar angio-
grafi. Metoden påviser anatomiske stenoser 
eller okklusjoner i epikardiale koronarkar, 
vanligvis som prosentvis lumendiameter-
reduksjon. Stenoser ≥ 50 % defineres som 
hemodynamisk betydningsfulle stenoser 
som kan gi myokardiskemi. Imidlertid kan 
både eksentrisitet, lengden av stenosen og 
om det foreligger flere stenoser på karet ha 
betydning for blodstrømmen. I dag gjøres 
det derfor i økende grad intravaskulær 
ultralyd (7) og bestemmelse av funksjonell 
flow-reserve (FFR) for å vurdere betydnin-
gen av stenosen (8). 

Imidlertid bestemmes 90 % av myo-
kardperfusjonen av blodstrømmen i arte-
rioler og kapillærer, og myokardperfusjonen 
kan ikke undersøkes med koronar angiografi 
(9). Årsaken til myokardiskemi kan i til-
legg til epikardial stenoser og okklusjoner 
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skyldes mikrovaskulær sykdom, endotel-
dysfunksjon, mikroembolisering, karspas-
mer, hypertensiv hjertesykdom, venstre 
ventrikkelhypertrofi, forhøyet fyllingstrykk 
i venstre ventrikkel, stive arterier på grunn 
av perifer karsykdom med fall i diastolisk 
myokardperfusjonstrykk og strukturell hjer-
tesykdom med perivaskulær fibrose eller 
infiltrasjon (9). Årsaken til myokardiskemi 
er ofte multifaktoriell. Non-invasive diag-
nostiske tester for å påvise myokardiskemi, 
slik som arbeids-EKG og SPECT, har hatt lav 
sensitivitet og spesifisitet. Noe av dette kan 
selvfølgelig forklares av at man har brukt 
koronar angiografi som gullstandard. 

Nye non-invasive bildemodaliteter 
som kan fremstille myokardperfusjonen 
direkte, har utviklet seg til nyttige verktøy 
både i diagnostikk og for å vurdere den 
funksjonelle betydningen av angiografisk 
påvist koronarsykdom. PET regnes som 
gullstandard når det gjelder å fremstille 
myokardiskemi, men både MR og kontrast-
ekkokardiografi kan fremstille myokard-
perfusjonen (10;11). Ekkokardiografi med 
doppler av epikardiale koronararterier 
kan også brukes til å bestemme koronar 
flow-reserve (CFR) som reflekterer mikro-
vaskulær funksjon (kan også bestemmes 
invasivt). CT kan gi bedre fremstilling av 
de epikardiale koronarkarene og påvise 
non-obstruktiv koronarsykdom som ikke kan 
påvises ved invasiv angiografi, og det er håp 
om at videreutvikling av denne metoden 
skal kunne gjøre det mulig å kombinere ana-
tomisk fremstilling av koronarkarene med 
fremstilling av myokardperfusjonen (12). 
Nye og bedre non-invasive bildemodaliteter 
vil i betydelig grad optimalisere diagnostikk 
av iskemisk hjertesykdom hos kvinner som 
oftere har mikrovaskulær dysfunksjon.

Iskemisk hjertesykdom hos 
kvinner: non-obstruktiv 
koronarsykdom og 
mikrovaskulær dysfunksjon
Hos kvinner med angina pectoris og 
hjerteinfarkt er det ikke uvanlig at man ved 
koronar angiografi finner normale koronar-
arterier eller kun non-obstruktiv sykdom. I 
CASS-studien hadde 30 % av kvinnene med 
typiske anginasymptomer og 64 % av dem 

med atypiske symptomer non-obstruktiv 
koronarsykdom ved koronarangiografi 
(13). Også ved ustabile koronarsyndrom 
er andelen av kvinner med non-obstruktiv 
koronarsykdom signifikant høyere enn hos 
menn (14). Vi undersøkte 110 pasienter (31 
% kvinner) med non-ST-elevasjonesmyo-
kardinfarkt (NSTEMI) med kontrast-ekko-
kardiografi før planlagt koronar angiografi. 
Det var signifikant flere kvinner med 
non-obstruktiv koronarsykdom. Likevel var 
utbredelsen av myokardiskemi bestemt med 
kontrast-ekkokardiografi den samme hos 
kvinner og menn (15). 

Studier har vist at utbredelse av 
iskemi har betydning for prognosen ved 
iskemisk hjertesykdom. Dette kan forklare 
at til tross for at kvinnene har mindre alvor-
lig angiografisk koronarsykdom er alders-
justert langtidsprognose ved akutt koronar-
syndrom den samme for kvinner og menn 
(16). Det er dokumentert at kvinner med 
brystsmerter og non-obstruktiv koronarsyk-
dom har signifikant økt risiko for kardiovas-
kulære hendelser og høyere mortalitet enn 
kvinner som ikke har brystsmerter (17;18). 
Nylig publiserte data fra Womens’s Ische-
mia Syndrome Evaluation (WISE)-studien 
bekrefter at non-obstruktiv koronarsykdom 
har prognostisk betydning hos kvinner (19). 
Kvinner med mikrovaskulær dysfunksjon har 
en 2,5 % økt årlig risiko for kardiovaskulære 
hendelser som inkluderer hjerteinfarkt, slag, 
hjertesvikt og død (18).

Syndrom X eller mikrovaskulær 
angina er betegnelsen på et syndrom som 
preges av brystsmerter med normal koro-
narangiografi. Den underliggende mekanis-
men er varierende og kan være primær på 
bakgrunn av spasmer, endoteldysfunksjon 
og mikrovaskulær sykdom. Mikrovasku-
lær dysfunksjon kan imidlertid også være 
sekundært til strukturell hjertesykdom som 
kardiomyopati, oppstå som ledd i obstruktiv 
koronarsykdom eller oppstå etter koronare 
intervensjoner og hjertetransplantasjon 
(20). Mikrovaskulær dysfunksjon er også 
en sterk prediktor for utvikling av kronisk 
hjertesvikt spesielt dersom det foreligger 
strukturell hjertesykdom, etiologiske fakto-
rer og triggere er imidlertid mindre kartlagt. 
Prinzmetal’s variantangina representerer en 
undergruppe der det oppstår spasmer i de 
epikardiale koronarkarene som gir forbigå-
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ende brystsmerter og ST-elevasjoner i EKG, 
mens det også kan oppstå mikrovaskulære 
spasmer som ikke gir disse karakteristiske 
EKG-forandringene. Takotsubo-kardiomy-
opati er at annet klinisk syndrom som i 
hovedsak rammer kvinner og utløses oftest 
av betydelige psykiske eller fysiske påkjen-
ninger. Symptomene er identiske med et 
akutt hjerteinfarkt med brystsmerter og 
EKG-forandringer, men mindre troponin-
T-stigning enn ved akutt koronararterieok-
klusjon. Også her er den underliggende 
mekanismen lite kartlagt, men non-invasiv 
bildediagnostikk bekrefter at i tillegg til 
myokarddysfunksjon også foreligger mikro-
vaskulær dysfunksjon hos opptil 70 % av 
pasientene. Tilstanden er alvorlig og kan 
gi kardiogent sjokk, hjertesvikt eller fatale 
arytmier. Prognosen er god dersom man 
overlever den akutte fasen med normalise-
ring av venstre ventrikkelfunksjon, men det 
er en viss risiko for residiv (21).

Behandling 
Behandlingseffekten ved iskemisk hjerte-
sykdom hos kvinner er lite dokumentert og 
ofte vanskelig å predikere hos den enkelte 
pasient. Dette skyldes nok flere forhold. 
Det er fremdeles lav kvinneandel i behand-
lingsstudier. Mest sannsynlig skyldes dette 
seleksjonsbias på basis av eksklusjonskri-
terier som alder eller komorbiditet (22). Et 
hovedproblem for den varierende og ufor-
utsigbare behandlingseffekten er imidlertid 
at den patofysiologiske mekanismen for 
myokardiskemi hos kvinner er multifaktorell 
og foreløpig vanskelig å kartlegge. Det betyr 
at behandlingen ikke er målrettet, og det 
som hjelper for en pasient, hjelper nødven-
digvis ikke for en annen. 

CLARIFY-studien, en stor europeisk 
studie som inkluderer > 30 000 pasien-
ter (23 % kvinner og 77 % menn) med 
stabil angina pectoris viser paradoksalt 
nok at til tross for at kvinnene hadde mer 
anginasymptomer og flere kardiovaskulær 
risikofaktorer var det mindre sannsynlig 
at de hadde vært undersøkt med non-
invasive tester eller koronar angiografi (23). 
Kvinnene fikk også i mindre grad optimal 
behandling inkludert revaskularisering. Like-
vel var prognosen ved stabil angina pectoris 
den samme for kvinner som for menn (23). 

Mikrovaskulær dysfunksjon blir i 
økende grad anerkjent som årsak til myo-
kardiskemi og angina hos kvinner. Hoved-
siktemålet med utredning og behandling av 
mikrovaskulær dysfunksjon er å redusere 
risikoen for kardiovaskulære hendelser, 
bedre symptomer og samtidig forbedre 
livskvalitet. I tillegg ønsker man å unngå 
risikoen ved unødvendige og repeterte 
koronare angiografier hos pasienter med 
normale koronarkar.

Effekten av medikamentell behand-
ling på symptomer og prognose ved mikro-
vaskulær dysfunksjon er ikke undersøkt i 
større randomiserte studier, og behand-
lingseffekten hos den enkelte pasient er 
også vanskelig å forutsi. Dagens farmako-
logiske behandlingstilbud inkluderer tiltak 
for å bedre endotelfunksjon og redusere 
utvikling av arteriosklerose med statiner og 
ACE-hemmere (ikke til gravide) (24-26). 
Acetylsalisylsyre må også vurderes der det 
er påvist arteriosklerose. Bedring av insulin-
resistens med metformin har også vist å ha 
potensiale til å forbedre endotelfunksjon. I 
tillegg anbefales anti-iskemisk behandling 
med betablokkere, kalsiumblokkere og nitra-
ter når det foreligger myokardiskemi (24). 
Studier har vist at kalsiumblokker som redu-
serer perifer vaskulærmotstand er spesielt 
effektive ved Prizmetal’s angina og at beta-
blokkere kan forverre symptomene (24). På 
den andre siden har mindre studier vist at 
betablokkere effektivt reduserer symptomer 
hos pasienter med mikrovaskulær dysfunk-
sjon (1;24). Nitrater kan forbedre sympto-
mer hos en del pasienter med mikrovasku-
lær dysfunksjon ved å virke vasodilaterende, 
mens hos andre vil fall i blodtrykk føre til 
reduksjon i perfusjonstrykket i myokard og 
gi en forverring av symptomene. Dette betyr 
at behandlingen må skreddersys til hver 
enkelt pasient. 

Sist, men ikke minst bør alle pasi-
enter med iskemisk hjertesykdom, også de 
med normale eller non-obstruktive forand-
ringer i koronarkarene, anbefales aggressiv 
intervensjon mot kardiovaskulære risiko-
faktorer inkludert livsstilsforandringer som 
røykestopp, kostholdsendringer og fysisk 
aktivitet, fordi dette kan motvirke progresjon 
av arteriosklerose og obstruktiv koronarsyk-
dom samt endoteldysfunksjon.
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Forebygging
Tiltak for å redusere kardiovaskulær risiko 
er viktig både for symptomatiske og 
asymptomatiske kvinner. Av dem som dør 
før 75-årsalder, er kardiovaskulær sykdom 
dødsårsaken hos 42 % av kvinnene og 38 
% av mennene (27). Effekten av forebyg-
gende behandling mot hjertekarsykdom 
er udiskutabel, og 50 % av reduksjonen i 
kardiovaskulær mortalitet skyldes bedre 
forebyggende tiltak. En revidert utgave av 
«ESC guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice» ble pub-
lisert i European Heart Journal i 2012 (27). I 
tillegg ble American Heart Association sine 
retningslinjer for forebygging av hjerte- og 
karsykdom hos kvinner, «Effectivness-Base 
Guidelines for the Prevention of Cardiovas-
cular Disease in Women – 2011 Update: A 
Guideline From the American Heart Associ-
ation», oppdatert i 2011 (28). 

Begge retningslinjene slår fast at de 
kardiovaskulære risikofaktorene i hovedsak 
er de samme for kvinner og menn: 1) arv 2) 
røyking 3) diabetes 4) hypertensjon og 5) 
lipidforstyrrelser. I tillegg nevnes overvekt, 
lite fysisk aktivitet, stress, sosioøkonomisk 
status, depresjon og dårlig kosthold som 
viktige faktorer når man skal vurdere den 
totale risikoen og anbefales implementert i 
kardiovaskulær risikostratifisering. Dersom 
det ikke foreligger spesielt høy risiko for 
kardiovaskulær sykdom eller symptomer 
som gir mistanke om etablert sykdom, bør 
risikostratifisering som hovedregel tilbyes 
postmenopausale kvinner. Det anbefales 
at man i tillegg til å beregne absolutt risiko 
for kardiovaskulær død i løpet av 10 år også 
beregner kardiovaskulær risikoalder, noe 
som er spesielt nyttig hos unge med lav 
absolutt, men høy relativ risiko. Kardiovas-
kulær risikoalder illustrerer reduksjon i for-
ventet levetid på grunn av risiko for hjerte-
karsykdom. Risikostratifisering utelukkende 
basert på 10 års risiko for kardiovaskulær 
død vil bidra til å underestimere risikoen 
hos kvinner. Vi vet at kvinnene vanligvis er 
eldre og har mer langtkommet arterios-
klerotisk sykdom ved diagnosetidspunktet 
(29). Screening for preklinisk arterioskle-
rotisk sykdom med ultralyd av halskar for å 
bestemme intima-media-tykkelse og påvise 
plakk og eventuelt koronar kalsiumscore i 

tillegg til å se på langtidsrisiko for kardio-
vaskulær sykdom vil kunne bidra til en mer 
korrekt risikostratifisering hos kvinner (28). 

Det er velkjent at kvinner oftere har 
en opphopning av kardiovaskulære risiko-
faktorer, spesielt kombinasjonen overvekt, 
hypertensjon og diabetes. I de amerikanske 
retningslinjene trekker man også frem risi-
kofaktorer som er spesielle for kvinner. Tidli-
gere preeclampsi, svangerskapsdiabetes og 
svangerskaps-indusert hypertensjon vil øke 
den kardiovaskulære risiko. Også autoim-
mune sykdommer som reumatoid arteritt 
og systemisk lupus erythematosus (SLE) 
inkluderes i risikoklassifisering da disse er 
vist å gi økt risiko for kardiovaskulær syk-
dom, spesielt mikrovaskulær dysfunksjon 
(28). Thyreoidea-funksjonsforstyrrelser og 
polycystisk ovarialsyndrom (PCO) som er 
assosiert med metabolske forstyrrelse og 
overvekt, er også identifisert som predik-
torer for kardiovaskulær sykdom, men er 
foreløpig ikke inkludert i screeningprogram. 
Noen hevder også at bruk av p-piller, som 
kan gi hypertensjon hos enkelte kvinner, 
også kan bidra til å øke risikoen for senere 
utvikling av kardiovaskulær sykdom.

Når det gjelder de tradisjonelle 
kardiovaskulære risikofaktorene, er røyking 
spesielt farlig for kvinner og øker risikoen for 
kardiovaskulær sykdom 2-4 ganger. Også 
passiv røyking øker risikoen for kardiovas-
kulær sykdom med 30 %. De fleste unge 
kvinner (< 50 år) som får hjerteinfarkt er 
røykere. Hos eldre kvinner (> 65 år) er 
hypertensjon den viktigste risikofaktoren 
for kardiovaskulær sykdom, og i denne 
aldersgruppen er hypertensjon mer vanlig 
hos kvinner enn hos menn. Hypertensjon 
er også den vanligste årsaken til hjertesvikt 
hos kvinner (27;28).

Anbefalte tiltak for å redusere 
risiko er i hovedsak de samme for kvinner 
og menn. Studier viser også at effekten 
av tiltakene er vel så god hos kvinnene. 
De anbefalte tiltakene er å unngå bruk av 
tobakk, være i fysisk aktivitet i minimum 
30 minutter 5 ganger i uken, sunt kosthold, 
unngå overvekt, holde blodtrykket under 
140/90 mmHg og total-kolesterol under 5 
mmol/L, tilstrebe normale blodsukkerver-
dier og unngå stress (27;28). 
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oppsummering
Hjerte- og karsykdom er vanlig hos kvin-
ner og faktisk den vanligste dødsårsaken. 
Kvinnene har ofte en opphopning av 
kardiovaskulære risikofaktorer, og effekten 
av forebyggende tiltak er god. Kvinner med 
hjertesykdom er ofte svært symptomatiske, 
og omkring 50 % av kvinner med hjerte-
sykdom har non-obstruktiv koronarsykdom. 
Dersom det ikke foreligger koronarsykdom 
ved angiografi, bør man derfor undersøke 
om det er tegn til myokardiskemi eller 
mikrovaskulær dysfunksjon. Utredning og 
ikke minst behandling av kvinner med non-
obstruktiv koronarsykdom er utfordrende og 
må oftest tilpasses individuelt. Fremdeles 
er det imidlertid mye vi ikke vet, og fortsatt 
fokus på forskning er viktig. Kvinner har 
vært og er fremdeles underrepresentert 
i studier på hjerte- og karsykdom. For at 
diagnostikk og behandling skal bli bedre må 
flere kvinner inkluderes i hjerte-kar-studier 
slik at vi kan utvikle gode utrednings- og 
behandlingsalgoritmer som har forutsigbar 
effekt på symptomer og prognose. 
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