Miten voit suojella sydäntäsi ovatko naiset ja miehet erilaisia?
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Naiset, miehet ja sydäntaudit
Onko sukupuolella merkitystä, kun kyseessä on
sepelvaltimotauti ja sydänkohtaukset?
Lääkärien mukaan sillä on, ja on tärkeää ymmärtää, miten
nämä taudit ilmenevät naisilla ja miehillä, jotta tiedät, mihin
kiinnittää huomiota ja miten toimia, jos oireita ilmenee.

Ovatko naiset ja miehet erilaisia?
Naiset ja miehet sairastuvat erilaisiin
sydäntauteihin eri ikäisenä, heidän oireensa
ovat erilaisia ja voivat tarvita erilaista
ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Naisten ja miesten riskitekijät eroavat toisistaan
Ikä: Miehet sairastuvat sepelvaltimotautiin aikaisin, useimmiten
kuudenkymmenen ikävuoden vaiheilla, ja naiset
seitsemänkymmenen jälkeen. Koko elämää katsoen sukupuolten
riski on yhtä suuri.
Korkea verenpaine on yleisintä nuorilla miehillä ja vanhoilla
naisilla. Korkea verenpaine on aiheuttaa naisille aivoinfarkteja ja
sydämen vajaatoimintaa useammin kuin miehille.
Diabetes lisää sepelvaltimotaudin riskiä naisilla enemmän kuin
miehillä. Tämän vuoksi diabetesta sairastavat naiset ovat
riskiryhmässä ja tarvitsevat intensiivistä hoitoa.
Korkea kolesterolitaso on yhtä vaarallinen molemmille sukupuolille
ja tulee hoitaa.
Tupakoiminen lisää sydäntautien riskiä nuorilla naisilla enemmän
kuin miehillä. Tupakointi, ylipaino ja hormonihoito ovat erittäin
vaarallinen yhdistelmä.
Masennus ja stressi ovat vakavia riskitekijöitä naisille. Ne
jätetään usein huomiotta miehillä. Ne vaativat lääkärin hoitoa.
Reumaattiset sairaudet, kuten nivelreuma, ja muut
immuunijärjes-telmän sairaudet aiheuttavat sydäntauteja naisille useammin kuin miehille.
Raskaus: Naisilla, joilla on raskauden aikana korkea verenpaine
- tai raskausmyrkytys - on suurempi riski sairastua sydäntauteihin tai
verenpainetautiin myöhemmin ja heidän verenpainettaan tulisi
seurata myös raskauden jälkeen.
Erektiohäiriö voi olla varhainen merkki sepelvaltimotaudista miehillä.

Naisten ja miesten riskitekijöiden
eroja:
 Ikä
 Korkea verenpaine
 Diabetes
 Tupakointi
 Masennus ja stressi
 Reumaattiset sairaudet
 Komplikaatiot raskauden aikana
 Sukupuolihormonit

Sydänsairaudet voivat olla erilaisia naisilla ja miehillä
Suuret ja pienet sepelvaltimot: Miehillä ja vanhemmilla naisilla on
tyypillisesti arteroskleroosia (verisuonten kalkkeutuminen) suurissa
sepelvaltimoissa. Alle 65-vuotiailla naisilla on useammin spasmeja
(kouristuksia) sepelvaltimoissa tai ongelmia pienissä suonissa. Tästä
voi johtua erilaisia oireita.
Stressin laukaisemat sydäntaudit: Vaihdevuosien jälkeen naiset
voivat saada akuutin stressiperäisen sydänvian - voimakas rintakipu
muistuttaa sydäninfarktia. Tätä kutsutaan särkyneen sydämen
oireyhtymäksi ja se on hyvin harvinainen miehillä. Sen voi yleensä
hoitaa lääkityksellä.
Raskauden aikana ja pian sen jälkeen naiset voivat saada erityisen
akuutin sydänvian, joka aiheuttaa voimakasta rintakipua ja joka vaatii
välitöntä lääkärin hoitoa.

 Naisilla ja miehillä voi olla

erilaisia sydänsairauksia.
 Stressiperäinen sydänvika on

yleisempi naisilla.
 Raskaus voi johtaa erityisiin

sydänvikoihin.

Ehkäisy naisilla ja miehillä
Mitä naiset ja miehet voivat tehdä vähentääkseen
sepelvaltimotaudin riskiä?
Ole valpas - Älä aliarvioi riskiä! Naiset usein aliarvioivat vaaran.
Tunne arvosi ja toimi, jos ne nousevat!
Verenpaine: ihanteellinen <120/80 mmHg, farmakoterapia on
tarpeen, jos ≥140/90 mmHg
Veren glukoositaso: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Veren lipiditaso: LDL-kolesteroli ≤115 mg/dl,
Vyötärönympärys: naiset ≤80 cm, miehet ≤94 cm
Pysy terveenä! - Valitse terveellinen elämäntapa laskeaksesi
sepelvaltimotaudin riskiä!
Lopeta tupakointi tai älä aloita: Naisten on vaikeampi lopettaa
tupakointia. Yritä lopettaa ja hanki tarvittaessa apua.
Liiku säännöllisesti: Naiset ja miehet voivat parantaa sydämensä
terveyttä huomattavasti liikkumalla säännöllisesti. Varaa siihen aikaa,
esim. kävele 30 minuuttia päivässä (5 päivänä viikossa).
Syö terveellisesti: Syö runsaasti täysjyvätuotteita,
monipuolisesti tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, vähärasvaisia tai
rasvattomia maitotuotteita ja vähärasvaista lihaa. Vältä tyydyttyneitä
ja transrasvoja, lisättyjä sokereita ja varsinkin suolaa. Ylläpidä
normaalipainoa pysyäksesi terveenä ja elääksesi pitkään.
Alkoholi: rajoita alkoholinkäyttöä.

 Naisten ja miesten tulisi olla
tietoisia sepelvaltimotaudin
riskistä.
 Naiset ja miehet voivat
ennaltaehkäistä sepelvaltimotautia elämällä terveesti.
 Joissakin tapauksissa tarvitaan
lääkitystä.

Sydänkohtauksen oireet naisilla ja miehillä ja avun hakeminen
Oireet:
Yleisin sydänkohtauksen oire naisilla ja miehillä on kipu, paine tai
epämukava tunne rinnassa. Se ei ole aina voimakkain oire.
Naiset saavat usein sydänkohtauksesta muita oireita rintakivun
lisäksi tai sen sijaan, esimerkiksi:
 Niska-, leuka-, olka-, yläselkä- ja vatsavaivat
 Hengästyneisyys
 Kipu käsivarsissa (yhdessä tai molemmissa)
 Pahoinvointi tai oksentaminen
 Hikoilu
 Huimaus tai pyörtyminen
 Epätavallinen uupumus

 Sydänkohtauksen oireet voivat olla
erilaisia naisilla ja miehillä.
 Naisilla sydänkohtaus ilman
rintakipuja on tavallisempi.

Avun hakeminen: Koska naiset eivät usein tunnista
sydänkohtausta, he tulevat sairaalaan usein miehiä myöhemmin!

Sepelvaltimotaudin diagnoosi
Lääkäri saattaa valita erilaisia kokeita kroonisen
sepelvaltimotaudin diagnosointiin naisille ja miehille.
Miehille käytetään tyypillisesti kuntokokeita ja sepelvaltimoiden
angiografiaa; näitä kokeita voidaan käyttää myös naisille, joilla on
määrättyjä riskitekijöitä ja jotka voivat kuntoilla riittävästi.
Jos nainen on nuori, ei voi kuntoilla eikä hänellä ole muita
riski-tekijöitä, voidaan käyttää muita diagnoosimenetelmiä.

Sepelvaltimotaudin diagnosointiin on
olemassa useita menetelmiä ja
lääkärisi voi valita niistä
tehokkaimman sinulle.

Sydänsairauksien hoito voi erota naisilla ja miehillä
Lääketerapia:
Korkeaa verenpainetta ja veren korkeita lipiditasoja tulee hoitaa
sekä naisilla ja miehillä.
Aspiriini ei ehkäise sepelvaltimotautia alle 65-vuotiailla, terveillä
naisilla.
Hormonihoito vaihdevuosien jälkeen ei ehkäise sydänsairauksia.
Lääkkeet voivat toimia eri tavoilla naisilla ja miehillä ja niillä voi
olla erilaisia haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia esiintyy naisilla
enemmän kuin miehillä ja ne tulee ilmoittaa lääkärille!
Mitä muuta voi tehdä? - interventiot:
Sekä naisille että miehille voi olla suurta hyötyä kajoavista
(invasiivisista) hoidoista, esim. katetreista, pallolaajennuksista,
sydänleikkauksista ja uudenaikaisista tahdistimista. Naisia
hoidetaan kuitenkin harvemmin. Puhu lääkärisi kanssa.

 Lääkkeiden ihanteellinen annostus ja
mahdolliset haittavaikutukset voivat
olla erilaisia naisilla ja miehillä.
 Leikkauksista ja nykyaikaisista
interventioista on apua naisille ja
miehille.
 Naiset tarvitsevat kuntoutushoitoa
sydänkohtauksen jaleikkauksen
jälkeen aivan kuin miehetkin.

Toipuminen ja kuntoutus:
Naiset tarvitsevat enemmän aikaa toipuakseen sydänkohtauksesta tai leikkauksesta kuin miehet. Tämä voi johtua siitä,
että he palaavat nopeasti hoitamaan kotitaloutta ja huolehtimaan
perheestään, eivätkä osallistu kuntoutukseen. On tärkeää, että
sekä miehet että naiset osallistuvat kuntoutushoitoon.

Pähkinänkuoressa


Sydänsairaudet voivat olla hyvin erilaisia naisilla ja miehillä niin riskien, oireiden, syiden kuin
diagnoosinkin osalta. Ole valpas - tunne omat riskitekijäsi!



Liiku säännöllisesti, syö terveellisesti, ylläpidä terveellistä painoa, lopeta tupakointi, tai älä edes
aloita. Ole aktiivinen!



On monia tapoja diagnosoida sydänongelmia. Kuuntele vaihtoehtoja - suojaa itseäsi liian
myöhäiseltä diagnoosilta!



Parhaat lääkkeet ja niiden annostelu voivat erota naisilla ja miehillä Puhu lääkärisi kanssa!



Naiset ja miehet hyötyvät interventioista, leikkauksista, sydämentahdistimista ja kuntoutushoidosta.
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