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Chapter  7 

 

Summary and conclusions 

The aims of the thesis were to characterize differences between women and men with heart failure. 

 

In summary, this Ph.D. thesis established the following: 

 

In Chapter 2 it is shown that sex is a strong modulator of the clinical manifestation of 

cardiomyopathies, and that sex-specific characteristics are detectable in all classes.  

  

In  Chapter 3  the  differences  between  women  and  men  in  the  development  of  new-onset  heart  failure  

in   the   general   population   are   shown.   It   is   demonstrated   that   men   develop   heart   failure   more  

frequently  and  at  a  younger  age  than  women,  which  primarily  refers   to  heart   failure  with  reduced  

ejection  fraction  after  having  sustained  a  myocardial  infarction.  However,  women  have  higher  risk  

for  heart  failure  with  preserved  ejection  fraction,  usually  at  older  age,  with  atrial  fibrillation  being  a  

specific  female  risk  factor  among  a  variety  of  established  cardiovascular  risk  factors.    

  

Chapter   4   shows   that   female   heart   failure   patients   exhibit   typical   clinical   characteristics   such   as  

higher   age,  more   preserved   LVEF,   less   ischaemic   cardiomyopathy,   and  more   hypertension   and  

signs  of  congestion  compared  with  male  patients.  They  have  a  better  prognosis  compared  with  male  

patients,  irrespective  of  the  differences  in  clinical  characteristics.  However,  the  biological  background  

for  the  survival  benefit  for  women  with  heart  failure  is  unclear.  It  is  demonstrated  that  the  levels  of  

biomarkers  related  to   inflammation  [CRP,  pentraxin  3,  GDF-15,  and  IL  6]  and  extracellular  matrix  

remodelling   (syndecan-1   and   periostin)   are   significantly   lower   in   women   versus  men   with   heart  

failure  as  opposed  to  reports  on  levels  of  these  markers  in  the  general  population.  NT-proBNP,  TNF-
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αR1a,  and  GDF-15  have  strongest   interaction  between  sex  and  mortality,  while  MPO,  syndecan,  

galectin  3,  and  ESAM  also  have  sex-dependent  prognostic  value.  These  findings  indicate  that  the  

biological  state  of  heart  failure  at  admission  is  less  advanced  in  women  compared  with  men  which  

likely  translates  into  post-discharge  outcome  differences.    

  

Chapter  5  shows  that  in  contrary  to  chronic  heart  failure  the  risk-adjusted  outcome  of  women  with  

acute  heart  failure  is  comparable  to  that  of  men.  They  present  with  a  different  clinical  phenotype,  

with   more   hypertension,   diabetes,   and   depression,   and   a   preserved   LVEF,   and   they   are   less  

intensively  diuresed.    

  

Chapter  6  shows  that  women  exhibit  earlier  and  better  dyspnea  relief  and  improvement  in  general  

wellbeing   after   admission   for   acute   heart   failure   compared   with  men   and   that   female   sex   is   an  

independent  predictor  of  dyspnea  relief  even  adjusted  for  age  and  left  ventricular  ejection  fraction.  

Additionally,  it  is  proven  that  in  acute  heart  failure  the  in-hospital  and  post-discharge  outcomes  are  

similar  between  men  and  women.  

  

Overall,   this   thesis   adds   to   the   body   of   knowledge   in   terms   of   describing   sex   differences   in  

cardiomyopathies,  analyzing  the  clinical  phenotype  of  women  with  chronic  and  acute  heart  failure  

and   assessing   biomarker   differences   between   men   and   women   as   surrogates   for   different  

pathophysiologic  pathways  and  potential  indicators  of  outcome  differences.  
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Conclusion 

The  knowledge  of   sex  differences   in   the   continuum  of  heart   failure,   as  one  of   the  most   relevant  

clinical   syndrome   in   the   cardiovascular   disease   spectrum,   is   steadily   increasing  but   still   far   from  

being  complete.  Since  the  launch  of  public  awareness  campaigns,  such  as  The  Women  At  Heart  

and  Red  Alert  for  Women’s  Hearts  initiatives  by  the  European  Society  of  Cardiology  and  the  Go  Red  

For  Women®  initiative  by  the  American  Heart  Association,  the  research  focus  appears  to  be  shifting  

from  under-representation  of  women  in  clinical  trials,  over  under-treatment  in  the  real-world  towards  

underlying  pathophysiological  differences  between  men  and  women.  In  parallel,  women  with  heart  

failure   gain   more   attention   through   the   currently   evolving   concept   of   heart   failure   failure   with  

preserved   ejection   fraction,   which   has   huge   and   increasing   public   health   implications   especially  

because   it   predominantly   affects   women.   The   pathophysiological   differences   between  men   and  

women  with  heart  failure  are  reflected  in  the  epidemiology  of  both  heart  failure  entities  but  require  

considerably  more  understanding  of  the  sex-specific  underlying  mechanisms.  
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Perspective 

 
Sex- and gender-based medicine is one of the most essential aspects of personalized medicine. 

However, the evidence for specific diagnostic and treatment modalities for women with heart failure 

is limited.  

At the beginning of the work of this thesis most of the body of existing evidence regarding sex 

differences in cardiovascular disease focused on the disparity in ischemic heart disease. The 

available analyses of sex differences in heart failure mainly addressed patient- and treatment 

characteristics in registry data and single clinical trials but did not consider underlying biologic 

processes. They suggested a survival advantage for women with chronic heart failure despite less 

intensive treatment of women, whereas in acute heart failure the outcome of men and women 

appeard to be equal.   

Building on that, we intended to establish more evidence on sex differences in the clinical 

manifestation and outcomes of heart failure and specifically sought to analyse potentially differing 

underlying pathophysiologic mechanisms. It turned out that biologic differences not only manifest in 

the phenotypes of cardiomyopathies, a common etiology of heart failure, but that there is a complex 

interaction between biologic sex and the epidemiology of both heart failure entities, HFrEF and 

HFpEF. In this context, the question is if being men or women is an independent distinct risk factor 

for heart failure or if sex is merely reflecting risk through differences of other factors in men and 

women. Currently, it is only partly explained which factors influence or explain the disparities in both 

types of heart failure and their outcomes by sex in both, the chronic and acute setting. Our results 

on different serum levels and risk predictive value of biomarkers indicative of different key 

pathophysiologic pathways in men and women provide a potential starting point to further clarify the 

sex-specific role of biomarkers in heart failure patients. It is noteworthy that during hospitalization for 

heart failure women have significantly lower serum concentrations of many biomarkers compared to 

men, whereas these biomarkers appear to have higher levels in women in the general population. 
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This suggests that there are differences between men and women in the severity of heart failure 

which may have an impact on the outcome. Therefore, it is important to know which pathophysiologic 

processes are involved and which biomarkers have a different risk-predictive value in men and 

women. Future analyses in acute heart failure will adress this issue and we will consider potential 

differences between HFrEF and HFpEF and check if biomarker differences are really sex (-hormone) 

driven or just the result of underlying differences in comorbidities. If the biomarker levels at hospital 

admission for acute heart failure are also lower in women compared to men, the question would be 

why this does not translate into short term survival benefit for women with acute heart failure as we 

demonstrated for women in a phase of stabilized heart failure for longer term survival. Are there 

specific clinical events and treatment characteristics during hospitalization for acute heart failure who 

lead to different outcome consequences for women compared to men? Might the time course of 

biomarkers be helpful for risk prediction and treatment individualization in this context?  

Serum biomarkers are not only key indicators of the current disease state but may also reflect 

disease progression or response to treatment if they are repeatedly measured over time. Future 

studies should not be limited to the assessment of the risk predictive value of baseline 

measurements. Upcoming projects will also assess the longitudinal biomarker trajectories over time 

per sex. It will be of special interest to identify underlying homogenuous patient groups of women 

and men in terms of their baseline biomarker status and the trajectories of biomarkers over time and 

relate those groups of similar patients to clinical endpoints, such as cause specific death, to analyze 

differential effects of sex. Likewise, it is planned to address potential sex differences in the risk 

related to intermediate events over time, such as incident worsening renal function and worsening 

heart failure, both of which have profound adverse prognostic effects. We have found first evidence 

suggesting that the early dyspnea response to treatment of acute heart failure may differ between 

men and women. However, currently the underlying mechanisms responsible for this difference 

remain unclear, so that it is also planned to analyze the role of biomarkers in this context.  
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From a broader pathobiologic point of view, sex differences of biomarkers also need to be addressed 

in the systems biology context in the future, to clarify differences between men and women in the 

interactive networks and causal pathways, from the genetic traits (genomics), over gene regulation 

(mRNAs) to their expression (proteomics) level.  
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Dutch Summary 

 
 
Het doel van dit proefschrift was het karakteriseren van verschillen tussen vrouwen en mannen met 

hartfalen. 

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn een essentieel onderdeel van personalized medicine, 

hetgeen staat voor op het individu toegespitste behandeling. Het begrijpen van mogelijke verschillen 

tussen mannen en vrouwen in de manifestatie van hart- en vaatziekten is van belang voor de 

verbetering van de klinische behandeling van hart- en vaatziekten en heeft gevolgen voor de 

ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Dit heeft geleid tot concrete initiatieven van de Europese 

en Amerikaanse organisaties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het 

European Medicines Agency (EMEA), de American Heart Association (AHA) en de European 

Society of Cardiology (ESC). Ze hebben aanzienlijke inspanningen gemaakt om meer inzicht te 

krijgen in de geslachtsverschillen binnen hart-en vaatziekten. Dit is van belang omdat er mogelijk 

geslachtsspecifieke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de onderliggende 

ziektemechanismen. 

 

Hartfalen is vaak het gevolg van cardiomyopathieën. In Hoofdstuk 2 hebben we onderzocht hoe de 

prevalentie van cardiomyopathieën tussen mannen en vrouwen verschilt en in welke mate de 

klinische karakteristieken van de verschillende vormen van cardiomyopathieën verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Hieruit bleek dat geslacht een sterke modulator is van de klinische manifestatie 

van cardiomyopathieën, en dat geslacht-specifieke kenmerken in alle vormen van 

cardiomyopathieën waarneembaar zijn. Hier bleek dat de verschillende vormen van hypertrofische 

cardiomyopathieën veel vaker bij mannen voorkomen. Dit geldt voor zowel de familiaire en niet-

familiaire vormen. Eenzelfde geslachtsverschil werd waargenomen voor de familiaire en bijna alle 
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niet-familiaire vormen van gedilateerde cardiomyopathieen. Peripartum cardiomyopathie komt uniek 

in vrouwen voor en Tako-Tsubo cardiomyopathie komt bijna uitsluitend bij vrouwen voor. Dit kan 

worden geïnterpreteerd als een duidelijke aanwijzing voor een invloed van geslachtshormonen op 

het fenotype van cardiomyopathieën. 

 

Naast deze verschillende vormen van primaire myocardiale ziekte, is coronaire hartziekte met als 

gevolg een myocardinfarct een veel voorkomende oorzaak van hartfalen. Bij ons onderzoek naar 

verschillen in de ontwikkeling van hartfalen tussen mannen en vrouwen in de algemene bevolking 

werd duidelijk dat mannen vaker hartfalen met verminderde pompfunctie krijgen en ook op jongere 

leeftijd. Dit is vooral het gevolg van hartinfarcten. Het kenmerkende voor vrouwen is, dat zij op 

significant hogere leeftijd hartfalen ontwikkelen dan mannen. Ze ontwikkelen dan een specifiek type 

van hartfalen met behouden pompfunctie. Zelfs rekening houdend met de hogere leeftijd, een aantal 

andere bevestigde cardiovasculaire risicofactoren en verschillen in de algemene sterfte van mannen 

en vrouwen, hebben vrouwen een hoger risico op hartfalen met behouden pompfunctie. Onze 

analyses tonden aan dat van alle risicofactoren alleen boezemfibrilleren een specifieke geslacht-

afhankelijke voorspellende waarde liet zien. Hierbij vormde boezemfibrilleren een specifiek verhoogd 

risico voor vrouwen voor het ontwikkelen van hartfalen.  

 

In Hoofdstuk 4 hebben we de klinische kenmerken onderzocht welke typisch zijn voor mannen en 

vrouwen tijdens ziekenhuisopname voor hartfalen. Het werd duidelijk dat vrouwelijke patiënten met 

hartfalen typische klinische kenmerken zoals hogere leeftijd, meer behouden systolische 

pompfunctie, minder ischemische cardiomyopathie, hogere bloeddruk en meer tekenen van 

congestie ten opzichte van mannelijke patiënten lieten zien. Vrouwen hebben een betere prognose 

dan mannelijke patiënten, ongeacht de verschillen in klinische kenmerken. Echter, de biologische 

achtergrond voor de betere overlevingskansen van vrouwen met hartfalen is onduidelijk. In deze 
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niet-familiaire vormen van gedilateerde cardiomyopathieen. Peripartum cardiomyopathie komt uniek 
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context onderzochten we verschillen in het effect van biomarkers op de mortaliteit voor mannen en 

vrouwen. Hier hebben we aangetoond dat de niveaus van biomarkers welke gerelateerd zijn aan 

ontsteking [CRP, pentraxine 3, GDF-15, en IL 6] en extracellulaire matrix remodeling  [syndecan-1 

en periostin] significant lager zijn bij vrouwen dan bij mannen met hartfalen in tegenstelling tot het 

niveau van de markers in de algemene bevolking. NT-proBNP, TNF-αR1a en GDF-15 hadden 

sterkste interactie met geslacht voor sterfte, terwijl MPO, syndecan-1, galectine-3 en ESAM ook 

geslacht-afhankelijke prognostische waarde hadden. Deze resultaten wijzen erop dat de biologische 

status van hartfalen bij opname minder vergevorderd is in vrouwen in vergelijking met mannen. Dit 

kan mogelijk de verschillen in uitkomst verklaren na ontslag. 

 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we de verschillen in uitkomst tussen mannen en vrouwen bij patiënten 

met acuut hartfalen. We hebben laten zien dat in tegenstelling tot chronisch hartfalen de risico-

gecorrigeerde uitkomst van vrouwen met een acuut hartfalen vergelijkbaar is met mannen. Zij 

hadden een ander klinische profiel, meer hypertensie, diabetes en depressie, en vaker een 

behouden pompfunctie en ze worden minder intensief ontwatert. 

 

In een ander cohort van patiënten met acuut hartfalen hebben wij de verschillen in de klinische 

profielen tussen mannen en vrouwen geverifieerd. Daarnaast hebben we ons gericht op 

geslachtsverschillen in symptomatische respons op de behandeling. Er werd aangetoond dat 

vrouwen eerdere en meer verbetering van dyspnoe en verbetering van de algemene welbevinden 

na opname voor acuut hartfalen lieten zien in vergelijking met mannen. We lieten zien dat vrouwelijk 

geslacht een onafhankelijke voorspeller voor het opknappen van kortademigheid is, zelfs 

gecorrigeerd voor leeftijd en linker ventrikel ejectiefractie. Bovendien wordt bewezen dat de 

uitkomsten in het ziekenhuis en na ontslag in acuut hartfalen vergelijkbaar zijn tussen mannen en 

vrouwen.  
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Kortom, dit proefschrift draagt bij aan de kennis op het gebied van geslachtsverschillen in 

cardiomyopathieën, het klinische fenotype van vrouwen met chronische en acute hartfalen en 

verschillen tussen biomarker in mannen en vrouwen als surrogaat voor verschillende 

pathofysiologische mechanismen en mogelijke indicatoren van de uitkomst verschillen. 

 

Conclusie 

De kennis van geslachtsverschillen in het continuüm van hartfalen, een van de meest relevante 

klinische syndromen uit de cardiovasculaire ziekte spectrum, neemt steeds toe, maar is nog lang 

niet voltooid. Sinds de lancering van voorlichtingscampagnes, zoals The Women At Heart en Red 

Alert for Women Hearts door de European Society of Cardiology en de Go Red for Women® initiatief 

door de American Heart Association, wordt de aandacht van onder-representatie van vrouwen in 

klinische studies en onder-behandeling in de echte wereld in de richting van onderliggende 

pathofysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen verschuiven.  

 

Parallel, vrouwen met hartfalen krijgen steeds meer aandacht door de op dat moment dynamisch 

concept van hartfalen met normale ejectie fractie, die enorm en toenemende implicaties voor de 

volksgezondheid heeft en vooral omdat het voornamelijk vrouwen treft. De pathofysiologische 

verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen komen tot uiting in de epidemiologie van beide 

hartfalen entiteiten, maar vereisen aanzienlijk meer inzicht in de seksespecifieke onderliggende 

mechanismen om beter begrepen te worden. 
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Perspectief 

Sex- en gender-based medicine is een van de meest essentiële aspecten van personalized 

medicine. Echter, het bewijs voor specifieke diagnostische en behandelingsmogelijkheden voor 

vrouwen met hartfalen is beperkt.  

 

Aan het begin van de werkzaamheden van deze proefschriftde waren de meeste gegevens inzake 

verschillen tussen mannen en vrouwen met cardiovasculaire aandoeningen gericht op het verschil 

in ischemische hartziekten. De beschikbare analyses van geslachtsverschillen bij hartfalen waren 

voornamelijk gericht op patiënt- en behandelings kenmerken in register data en enkele klinische 

studies, maar onderliggende verschillen in biologische processen zijn niet onderzocht. Zij vonden 

een survival voordeel voor vrouwen met chronisch hartfalen, ondanks een minder intensieve 

behandeling van vrouwen, terwijl in acuut hartfalen de uitkomst van mannen en vrouwen gelijk lijken 

te zijn. Voortbouwend op dat, wilden we meer bewijs vinden voor geslachtsverschillen in de klinische 

manifestatie en de uitkomsten van hartfalen en hebben specifiek potentieel verschillende 

onderliggende pathofysiologische mechanismen geanalyseerd. Het bleek dat biologische verschillen 

niet alleen manifesteren in de fenotypes van cardiomyopathieën, een gezamenlijke etiologie van 

hartfalen, maar dat er sprake is van een complexe interactie tussen het biologische geslacht en de 

epidemiologie van beide hartfalen entiteiten, HFrEF en HFpEF. In deze context is de vraag is of het 

man of vrouw zijn een onafhankelijke aparte risicofactor voor hartfalen is, of dat geslacht alleen het 

gevolg van het risico door de verschillen van andere factoren bij mannen en vrouwen is. Op dit 

moment is het slechts voor een deel bekend welke factoren invloed hebben op de verschillen tussen 

beide types van hartfalen en op de uitkomsten in mannen en vrouwen in de chronische en acute 

setting. Onze resultaten over verschillende serum biomarker levels en het risico voorspellende 

waarde van biomarkers, welke indicatief voor verschillende belangrijke pathofysiologische trajecten 

bij mannen en vrouwen zijn, zorgen voor een potentieel uitgangspunt om de geslacht-specifieke rol 
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van biomarkers bij patiënten met hartfalen verder te verduidelijken. Het is opmerkelijk dat tijdens 

hospitalisatie voor hartfalen vrouwen aanzienlijk lagere concentraties van vele biomarkers hebben 

vergelijking met mannen, en dat deze biomarkers hogere niveaus in vrouwen in de algemene 

bevolking blijken te hebben. Dit suggereert dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de 

ernst van hartfalen, die een invloed op de uitkomst kunnen hebben. Daarom is het belangrijk om te 

weten welke pathofysiologische processen betrokken zijn bij deze geslachts verschillen om deze 

verschillen in risico voorspellende waarde tussen mannen en vrouwen te begrijpen. Toekomstige 

analyses in acuut hartfalen zullen dit probleem aanpakken en we zullen mogelijke verschillen tussen 

HFrEF en HFNEF overwegen. We moeten duidelijk maken of de verschillen in biomarker niveaus 

echt zijn geslachtsgebonden, of alleen het resultaat van de onderliggende verschillen in comorbiditeit 

zijn. Als de biomarker levels tijdens opname in het ziekenhuis voor acuut hartfalen ook lager bij 

vrouwen dan bij mannen zijn, is de vraag waarom zich dit niet vertaalt in een overlevingsvoordeel 

op de korte termijn voor vrouwen met acuut hartfalen, hetgeen wij reeds hebben aangetoond voor 

vrouwen in een fase met meer gestabiliseerde hartfalen. Zijn er specifieke klinische gebeurtenissen 

en behandeling karakteristieken tijdens de ziekenhuisopname voor acuut hartfalen die leiden tot 

verschillende uitkomsten voor vrouwen in vergelijking met mannen? Kan het tijdsverloop van 

biomarkers nuttig zijn voor risico voorspelling en het individualiseringsproces van behandeling in 

deze context? Serumbiomarkers zijn niet alleen belangrijke indicatoren van de huidige ziekte, maar 

kunnen bovendien de ziekteprogressie of reactie op behandeling aantonen als ze meermaals 

worden gemeten gedurende het tijdsverloop. Toekomstige studies moeten niet beperkt blijven tot de 

beoordeling van het risico voorspellende waarde van baselinemetingen. Aankomende projecten 

zullen bovendien de longitudinale trajecten van biomarkers per geslacht evalueren. Het zal van 

bijzonder belang zijn voor de onderliggende homogene patiëntengroepen van mannen en vrouwen 

hun baseline biomarker status en de trajecten van biomarkers in de loop der tijd te identificeren en 

de groepen van vergelijkbare patiënten met klinische eindpunten in relatie te zetten om differentiële 
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effecten van geslacht te analyseren. Ook is het gepland om mogelijke verschillen in de risico's met 

betrekking tot intermediaire gebeurtenissen in de loop der tijd zoals incident verslechtering van de 

nierfunctie en het verergeren van hartfalen in mannen en vrouwen aan te pakken, welke diepgaande 

negatieve prognostische effecten hebben. Wij hebben de eerste aanwijzingen gevonden dat de 

vroege dyspnoe respons op de behandeling van acuut hartfalen tussen mannen en vrouwen 

verschillen kan. Echter, op dit moment zijn de onderliggende mechanismen die verantwoordelijk zijn 

voor dit verschil onduidelijk. Derhalve is het ook van belang om in de toekomst de rol van biomarkers 

in deze context te analyseren. Vanuit een breder pathofysiologisch oogpunt gezien, moeten de 

geslachtsverschillen van biomarkers  in de toekomst ook in de systeembiologie context worden 

onderzocht, om de verschillen tussen mannen en vrouwen in de interactieve netwerken en causale 

paden, van de genetische eigenschappen (genomics), over genregulatie (mRNA) tot het expressie 

(proteomics) niveau te verduidelijken. 
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