Kuidas kaitsta oma südant kas naised ja mehed on erinevad?
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Südamehaige naine või südamehaige mees
Kas on on vahet südame-veresoonkonnahaiguse tekkimisel ja
kulgemisel või südameinfarkti saamisel kui olete naine või
mees?
Arstide sõnul on oluline vahe ja tähtis on teada, kuidas see
tekib naistel ning meestel, et teaksite, mida jälgida ja haiguse
korral sellega toime tulla.

Kas naistel ja meestel on südamehaigustes erinevusi?
Naistel ja meestel tekivad südamehaigused erinevates vormides, erinevas eas
ja erinevate sümptomitega ning võivad
vajada erinevat ennetust ja ravi.

Mõned südamehaiguste riskitegurid on naistel ja meestel erinevad
Vanus: Meestel areneb südamereuma varakult, peamiselt
kuuekümnendates eluaastates ja naistel seitsmekümnendates, aga
kogu elu jooksul on neil samaväärne risk selle tekkimiseks.
Kõrge vererõhk on kõige tavalisem noortel meestel ja
vanematel naistel. Kõrge vererõhk põhjustab rohkem infarkte
ja südamepuudulikkust naistel võrreldes meestega.
Diabeet suurendab südamereumat rohkem naistel võrreldes
meestega. See muudab diabeediga naised kõrgema riskiga
patsientideks, kes vajavad tõsist ravi.
Kõrge kolesteroolitase on võrdselt ohtlik ja seda peab ravima nii
naistel kui meestel.
Noortel naistel, kes suitsetavad, on suurem risk südamehaigusteks
kui meestel. Suitsetamine, ülekaal ja hormoonravi on väga ohtlik
kombinatsioon.
Depressioon ja vaimne pinge on naistel suureks riskiteguriks.
Meestel jäävad need riskid tihti tähelepanuta. Depressioon vajab
ravi.
Reumaatilised haigused, nagu artriit ja muud immuunsüsteemi
haigused, põhjustavad südamehaigusi sagedamini naistel kui
meestel.
Rasedus: Naistel, kellel on raseduse ajal kõrge vererõhk või
preeklampsia, arenevad vanemas eas palju sagedamini
südamehaigused ja kõrgvererõhktõbi ning nad peaksid jälgima
raseduse järgselt oma vererõhku.
Erektsioonihäire võib olla meestel varajaseks märgiks
pärgarterite haigusest.

Meeste ja naiste erinevused riskitegurites:
 Vanus
 Kõrge vererõhk
 Diabeet
 Suitsetamine
 Depressioon ja vaimne pinge
 Reumaatilise haigused
 Raseduskomplikatsioonid
 Suguhormoonid

Südamehaigused võivad naistel ja meestel olla erinevad
Pärgarterid ja väike vereringe: Meestel ja vanematel naistel on
tavaliselt ateroskleroos (lipiidide ladestumine) nende pärgarterites. Alla
65-aastastel naistel esineb palju sagedamini pärgarterites spasme
(krampe) või väikeste veresoonte haigusi. See võib kaasa tuuaerinevaid sümptomeid.
Stressist tingitud südamehaigus: Naistel peale menopausi võib
areneda tugevast stressist tingitud südamehaigus - tõsine rinnavalu,
mis võib sarnaneda südamelihase infarktiga. Seda nimetatakse murtud
südame sündroomiks ja seda esineb meestel harva. See nõuab
meditsiinilist ravi.
Raseduse ajal ja varsti pärast seda võivad ilmneda väga erilised
südamehaiguse ägedad vormid koos tugeva rinnavaluga, mis võivad
vajada kohest meditsiinilist tähelepanu.

 Naistel ja meestel võivad olla
erinevad südamehaigused
 Stressist põhjustatud südamehaigused on palju tavalisemad
naistel
 Rasedus võib tuua kaasa teatud
südamehaiguse vorme

Ennetamine naistel ja meestel
Mida peavad naised ja mehed pärgarterite kahjustuse
ja/või haiguse riski vähendamiseks tegema?
Olge teadlikud! Ärge alahinnake haigusriski! Naised teevad seda
sageli.
Tundke oma normaalseid tervisenäitude väärtusi ja tegutsege
kohe, kui need on kõrgemad!
Vererõhk: optimaalne <120/80 mmHg, ravimite tarvitamine on
ettenähtud, kui ≥140/90 mmHg
Veresuhkru tase: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Vere lipiidide tase: LDL-kolesterool ≤115 mg/dl, 3 mmol/l
Vööümbermõõt: naistel ≤80 cm, meestel ≤94 cm

 Naised ja mehed peavad
olema teadlikud oma südamereuma riskidest.
 Naised ja mehed saavad
südamereumat vältida.
 Mõnedel juhtudel on vajalikud
ravimid.

Olge terved! Harrastage tervislikku eluviisi ja te vähendate
pärgarterite haiguse ohtu!
Loobuge suitsetamisest või ärge sellega alustage: Naistel on
palju raskem suitsetamist maha jätta. Proovige loobuda ja vajadusel
otsige abi.
Tehke regulaarselt trenni: Naised ja mehed saavad oma südame
tervist regulaarse treeninguga suuresti parandada. Võtke endale
jalutamiseks iga päev nt 30 minutit aega (viis päeva nädalas).
Toituge tervislikult: Sööge rohkesti täisteraviljatooteid, erinevaid
värskeid puu- ja köögivilju, madala rasvasisaldusega või
rasvavabasid tooteid ning tailiha. Hoiduge küllastunud- või
transrasvadest, lisatud suhkrust ja eriti soolast. Säilitage tervise ja
pikaealisuse jaoks vajalik optimaalne kehakaal.
Alkohol: piirake oma alkoholitarbimist.

Südameinfarkti sümptomid ja abi leidmine naistel ning meestel
Sümptoomid:
Kõige tavalisemad südameinfarkti sümptomid naistel ja meestel
on valu, surve või ebamugavustunne rinnas. Need ei pruugi alati
olla kõige selgemalt väljendunud sümptomid.
Südameinfarktiga naistel esinevad sagedasti teistsugused
sümptomid lisaks rinnavalule või selle puudumisele, nagu:








Ebamugavustunne kaelas, lõuas, õlas, ülaseljas või kõhus
Õhupuudus
Valu ühes või mõlemas käes
Liveldus või oksendamine
Higistamine
Peapööritus
Ebatavaline väsimus, uimasus

 Südameinfarkti sümptomid võivad
olla naistel ja meestel erinevad
 Naistel on võrreldes meestega
südameinfarkt sagedamini ilma
rinnavaluta

Abi otsimine: Kuna naised ei saa tihti aru, et neil on südameinfarkt, jõuavad nad haiglasse hiljem kui mehed.

Pärgarterite kahjustuse ja/või haiguse diagnoosimine
Testid, mille arstid valivad kroonilise pärgarterite haiguse diagnoosimiseks, võivad olla naistel ja meestel erinevad.
Meeste puhul kasutatakse tavaliselt koormustesti ja pärgarterite
angiograafiat (pärgarterite kontrastainega kuvamist) ja seda saab
kasutada ka naiste puhul, kellel on mitmeid riskitegureid ja kes on
on võimelised koormustesti tegema.
Noorte naiste puhul, kes ei talu koormustesti ja kellel ei ole muid
riskiteguried, tuleb eelistada teisi diagnistika meetodeid.

Pärgarterite kahjustuse diagnoosimiseks on erinevaid vise ja teie arst
valib neist parima viisi

Südamehaiguse käsitlus ja ravi võivad naistel ja meestel olla erinevad
Ravimitega ravimine:
Kõrget vererõhku ja kõrget verelipiidide taset peab ravima
võrdselt nii naistel ja meestel
Aspiriin ei hoia ära pärgarterite haigust tervetel alla 65aastastel naistel.
Menopausi järgne hormoonravi ei hoia ära südamehaigust.
Ravimid võivad toimida naistel ja meestel erinevalt ning neil
võivad olla erinevad vastunäidustused. Vastunäidustused esinevad sagedamini naistel ja nendest peaks arsti teavitama.
Mida veel saab teha? Ravi ja sekkumine:
Nii naistel kui meestel võib suuresti olla kasu invasiivsest
sekkumisest nagu kateetrid, ballooniga laiendamine
(koronaarstent), südameoperatsioon ja südamestimulaatorid.
Siiski kasutatakse seda kõike vähem naiste puhul. Rääkige
oma arstiga.



Optimaalsed annused ja ravimite
vastunäidustused võivad naistel
ning meestel olla erinevad



Nii naiste kui meeste puhul on kasu
operatsioonist ning kaasaegsest
ravist ja sekkumisest



Naised vajavad südameinfarkti või
operatsiooni järgselt taastusravi,
nagu mehedki

Taastumine ja rehabilitatsioon:
Naistel võtab südameinfarkti või -operatsiooni järgne
taastumine kauem aega kui meestel. See võib olla tingitud
varajasest kodutöödega ja pere eest hoolitsemisega
alustamisest ning kardiaalse taastusravi ärajätmisest.
Kardiaalne taastusravi on tähtis nii naistel kui meestel.

Lühikokkuvõte


Südamehaigus võib olla naistel ja meestel erinev riskide ning sümptomite, põhjuste ja
diagnoosimise poolest. Olge teadlikud - tundke oma riskitegureid!



Treenige regulaarselt, sööge tervislikult, säilitage tervislik kehakaal ja loobuge
suitsetamisest või ärge alustage sellega. Olge aktiivne!



Südameprobleemide diagnoosimiseks on erinevaid viise. Kaitske end hilinenud diagnoosi
eest!



Ravimid ja nende annused võivad naistel ja meestel erineda. Rääkige oma arstiga!



Nii naised kui mehed saavad kasu invasiivsest sekkumisest, südameoperatsioonist,
südamestimulaatoritest ja kardiaalsest taastusravist.
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