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Сърдечните заболявания при мъжете и жените
Има ли значение полът във връзка със заболяванията на
коронарните артерии и инфаркта?
Лекарите твърдят, че има и че е важно да разберем как
се проявяват тези състояния при мъжете и жените, за да
знаете за какво да внимавате и какво е най-добре да
правите ако страдате от тях.

Различни ли са мъжете и жените?
Мъжете и жените страдат от различни
форми на сърдечни заболявания на
различна възраст с различни симптоми
и е възможно да се нуждаят от различен
тип превенция и терапия.

Някои от рисковите фактори за сърдечни заболявания са различни при мъжете и
жените
Възраст: Мъжете развиват заболявания на коронарните артерии
рано, предимно около шестдесет годишна възраст, докато жените
около седемдесетте, но през целия си живот и двата пола имат
еднакъв риск да заболеят.
Високото кръвно налягане се наблю дава най-често при млади
мъже и възрастни жени. Високото кръвно налягане причинява повече
инсулти и инфаркти при жените, отколкото при мъжете.
Диабетът увеличава риска от заболявания на коронарните
артерии в по-голяма степен при жените, отколкото при мъжете. Това
означава, че жените страдащи от диабет са високорискови пациенти,
които се нуждаят от интензивно лечение.
Високите нива на холестерол са еднакво опасни и трябва да се
контролират и при мъжете и при жените.
Младите жени, които пушат увеличават своя риск от сърдечни
заболявания повече отколкото мъжете. Комбинацията от пушене,
наднормено тегло и хормонална терапия е много опасна.
Депресията и стресът са значими рискови фактори за жените. Те
често са пренебрегвани от мъжете и трябва да бъдат лекувани от
лекари.
Ревматичните заболявания като артрит и други болести на имунната
система причиняват съ рдечни заболявания по -често при жените,
отколкото при мъжете.
Бременност: Жените, които имат високо кръ вно налягане по
време на бременност или прееклампсия, са по-застрашени от
развитие на сърдечни заболявания и хипертония на по-късен етап от
живота си и трябва да следят кръвното си налягане след
бременността.
Еректилната дисфункция може да бъ де ранен признак на
заболяванията на коронарните артерии при мъжете.

Разлики в рисковите
фактори между мъжете и
жените:
 Възраст
 Високо кръвно налягане
 Диабет
 Пушене
 Депресия и стрес
 Ревматични заболявания
 Усложнения при
бременност
 Полови хормони

Сърдечните заболявания могат да са различават при мъжете и жените
Големи и малки коронарни артерии: мъ жете и въ зрастните
жени обикновено страдат от атеросклероза (наслояване на
липиди) на големите коронарни артерии. Жените под 65 годишна
възраст по-често получават спазми (крампи) на коронарните
артерии или страдат от заболявания на малките кръвоносни
съдове. Това може да доведе до различни симптоми.
Сърдечни заболявания, причинени от стрес:
след менопауза жените могат да развият тежки сърдечни
заболявания, причинени от стрес - силни болки в гърдите,
наподобяващи миокарден инфаркт. Това състояние се нарича
„синдром на разбитото сърце” и се среща много рядко при
мъжете. То обикновено може да се излекува чрез медицинска
терапия.
По време на бременността и непосредствено след нея е
възможно да се проявят определени остри форми на сърдечни
заболявания със силни болки в гърдите, което налага незабавна
медицинска намеса.

 Мъжете и жените могат да
страдат от различни видове
сърдечни заболявания.
 Сърдечните заболявания,
причинени от стрес са почесто срещани при жените.
 Бременността може да доведе
до определени форми на
сърдечни заболявания.

Превенция при мъжете и
Какво могат да направят мъжете и жените, за да намалят своя
риск от сърдечни заболявания?
Бъдете наясно: Не подценявайте риска! Жените често правят
това.
Разберете какви са Вашите нормални стойности и вземете
мерки, ако те са по-високи!
Кръвно налягане: оптимално <120/80 mmHg, фармакотерапия се
налага при стойности ≥140/90 mmHg
Ниво на кръвната захар: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Нива на липидите в кръвта: LDL холестерин ≤115 mg/dl,
Обиколка на талията: жени ≤80 см, мъже ≤94 см
 Живейте здравословно! - Водете здравословен начин на
живот, за да намалите риска от коронарни сърдечни
заболявания!
 Не започвайте да пушите или спрете незабавно: За жените е
по-трудно да спрат да пушат. Опитайте да се откажете или
потърсете помощ, ако Ви е нужна.
 Правете упражнения редовно: Мъжете и жените могат да
подобрят значително здравето на сърцето си като правят
упражнения редовно.Така например може да отделите 30
минути на ден (5 дни в седмицата) за ходене пеша.
 Хранете се здравословно: яжте достатъ чно пъ лнозъ рнести
храни, разнообразни пресни плодове и зеленчуци, нискомаслени
или обезмаслени млечни продукти и месо без мазнини.
Избягвайте наситените или транс-мазнините, добавената захар
и особено солта. Поддържайте нормално тегло за оптимално
здраве и дълголетие.
 Алкохол: ограничете своята консумация на алкохол.

 Мъжете и жените трябва
да са наясно с риска от
заболявания на
коронарните артерии.
 Мъжете и жените могат
да избегнат коронарните
сърдечни заболявания, ако
водят здравословен начин
на живот.
 В някои случаи се налага
използването на
лекарства.

Симптомите на инфаркта и как мъжете и жените да потърсят помощ
Симптоми:
Най-често срещаният симптом на инфаркта и при двата пола е
болка, тежест или дискомфорт в областта на гърдите. Това не
винаги е най-забележимият симптом.
Жените, които получават инфаркт, често изпитват други
симптоми с или без болка в гърдите като например:








 Симптомите на инфаркта
могат да са различни при
мъжете и жените.
 Жените по-често не изпитват
болка в гърдите при инфаркт.

Дискомфорт в областта на врата, челюстта, рамото, горната
част на гърба или корема
Задух
Болка в едната или и в двете ръце
Гадене или повръщане
Изпотяване
Световъртеж или замаяност
Необичайна умора

Търсене на помощ: Тъ й като жените често не разпознават
признаците на инфаркта, те обикновено пристигат в болницата покъсно от мъжете!

Диагностика на коронарните сърдечни заболявания
Изследванията, които лекарите използват за диагностика на хронични
заболявания на коронарните артерии могат да се различават при
мъжете и жените.
Изследването чрез физически упражнения и коронарната ангиография
обикновено се използват при мъжете, и жените, при условие че
съществуват рискови фактори, и лицата са в състояние да извършат
физическите упражнения.
При по-млади жени, при невъзможност за физически упражнения лии
нямат рискови фактори, се предпочита алтернативна диагностика.

Има различни начини за
диагностика на
коронарни сърдечни
заболявания и Вашият
лекар може да избере
най-ефективния метод.

Начините за контрол на сърдечните заболявания могат да са различават при
мъжете и жените
Лекарствена терапия:
Високото кръвно налягане и високите нива на липиди в
кръвта трябва да се лекуват еднакво и при мъжете и при
жените.
Аспиринът не предпазва от коронарни сърдечни
заболявания при здрави жени на възраст под 65 години.
Хормоналната терапия след менопауза не предпазва от
сърдечни заболявания.
Лекарствата могат да действат различно при мъжете и
жените и да предизвикат ред нежелани реакции. Подобни
реакции са по-често срещани при жените и трябва да се
съобщават на лекаря!



Оптималните дози и
нежеланите реакции към
лекарствата могат да са
различни при мъжете и жените.



Жените и мъжете могат да се
възползват от хирургията и
модерните интервенции.



Жените се нуждаят от
рехабилитация след миокарден
инфаркт или хирургия, също
като мъжете

Какво друго може да се направи? — Интервенции:
Както за жените, така и за мъжете може да има голяма
полза от инвазивна терапия, напр. катетри, балонни
дилатации, сърдечна хирургия и съвременни пейсмейкъри.
Жените по правило се лекуват по-рядко. Разговаряйте с
Вашия лекар.
Възстановяване и рехабилитация: Въ зстановяването
след инфаркт или хирургия отнема повече време при
жените, отколкото при мъжете. Това може да се дължи на по
-ранното връщане към домашни задължения, грижи за
семейството и пропускане на кардиологичната
рехабилитация. Важно е както и за мъжете, така и за жените
да не пропускат кардиологичната рехабилитация.

Накратко


Сърдечните заболявания могат да бъдат много различни при жените и мъжете, като
рискове, симптоми, причини и диагностика. Бъдете наясно - познавайте Вашите рискови
фактори!



Правете упражнения редовно, хранете се здравословно, поддържайте здравословно тегло
и не започвайте да пушите или спрете незабавно. Бъдете активни!



Има различни начини за диагностика на сърдечни проблеми. Запознайте се с
възможностите - защитете се от закъсняла диагноза!



Най-подходящите лекарства и дози могат да са различни при мъжете и жените.
Разговаряйте с Вашия лекар!



Мъжете и жените могат да се възползват от сърдечни интервенции, хирургия,
пейсмейкъри и кардиологична рехабилитация.
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