Jak chronić serce –
inaczej w przypadku kobiet i
mężczyzn?

GenCAD

Kobiety i mężczyźni a choroby serca
Czy płeć ma znaczenie w chorobie niedokrwiennej serca i
ataku serca?
Lekarze twierdzą, że tak. Dlatego ważne jest, aby wszyscy
zrozumieli, jak choroba przebiega u kobiet i mężczyzn, dzięki
czemu będą w stanie rozpoznać u siebie ewentualne objawy i
podjąć najlepsze działania w razie jej wystąpienia.

Czy kobiety i mężczyźni się różnią?
Kobiety i mężczyźni cierpią na różne
formy chorób serca w różnym wieku,
wykazują różne objawy i mogą potrzebować profilaktyki i terapii różnego typu.

Niektóre czynniki ryzyka chorób serca są inne u kobiet i mężczyzn
Wiek: U mężczyzn choroba niedokrwienna serca rozwija się
wcześnie, głównie po sześćdziesiątce, a u kobiet po
siedemdziesiątce, ale w ciągu całego życia ryzyko wystąpienia
choroby jest jednakowe.
Wysokie ciśnienie krwi występuje najczęściej u młodych
mężczyzn i starszych kobiet. Wysokie ciśnienie krwi częściej
prowadzi do udarów i niewydolności serca u kobiet niż u mężczyzn.
Cukrzyca zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca w
większym stopniu u kobiet niż u mężczyzn. Z tego powodu kobiety z
cukrzycą należą do grupy pacjentów wysokiego ryzyka, którzy
wymagają intensywnego leczenia.
Wysoki poziom cholesterolu jest jednakowo niebezpieczny i należy
go leczyć zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
U młodych palących kobiet ryzyko choroby serca jest większe niż u
mężczyzn. Palenie, nadwaga i leczenie hormonalne to bardzo
niebezpieczne połączenie.
Depresja i stres to poważne czynniki ryzyka u kobiet. Często
pomija się je u mężczyzn. Wymagają one interwencji lekarza.
Choroby reumatyczne, takie jak zapalenie stawów i inne choroby
układu immunologicznego, powodują choroby serca częściej u
kobiet niż u mężczyzn.
Ciąża: U kobiet, które w czasie ciąży mają wysokie ciśnienie
krwi, inaczej stan przedrzucawkowy, prawdopodobieństwo rozwoju
chorób serca i nadciśnienia w późniejszym życiu jest większe,
dlatego powinny kontrolować ciśnienie krwi również po ciąży.
Zaburzenia erekcji mogą być wczesnym symptomem choroby
niedokrwiennej serca u mężczyzn.

Różnice w czynnikach ryzyka u
kobiet i mężczyzn:
 Wiek
 Wysokie ciśnienie krwi
 Cukrzyca
 Palenie tytoniu
 Depresja i stres
 Choroby reumatyczne
 Powikłania ciąży
 Hormony płciowe

Choroby serca mogą mieć inny przebieg u kobiet i mężczyzn
Duże i małe tętnice wieńcowe: U mężczyzn i starszych kobiet
zazwyczaj występuje miażdżyca (złogi lipidów) w dużych tętnicach
wieńcowych. Kobiety przed 65. rokiem życia częściej doświadczają
spazmów (skurczów) tętnic wieńcowych lub choroby małych
naczyń. Może to dawać różne objawy.
Choroby serca spowodowane przez stres: U kobiet po
menopauzie może rozwinąć się ostra choroba serca spowodowana
przez stres – silny ból w klatce piersiowej, który może mieć
przebieg podobny do zawału mięśnia sercowego. Choroba ta nosi
nazwę zespołu złamanego serca i bardzo rzadko występuje u
mężczyzn. Zazwyczaj wymaga leczenia.
Podczas ciąży i krótko po niej mogą rozwinąć się bardzo
specyficzne ostre choroby serca charakteryzujące się silnym bólem
w klatce piersiowej, które wymagają natychmiastowej pomocy
lekarskiej.

 U kobiet i mężczyzn mogą
występować różne typy chorób
serca.
 Choroby serca powodowane
stresem częściej występują u
kobiet.
 Ciąża może prowadzić do
specyficznych form chorób serca.

Profilaktyka u kobiet i mężczyzn
Co kobiety i mężczyźni mogą zrobić, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia choroby niedokrwiennej serca?
Miej świadomość – nie lekceważ ryzyka! Kobiety często to robią.
Znaj prawidłowe wartości badań i podejmuj działania, jeśli
zostaną przekroczone!
Ciśnienie krwi: optymalne <120/80 mmHg
Wskazanie do leczenia farmakologicznego, gdy ≥140/90 mmHg
Poziom glukozy we krwi: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Poziom lipidów we krwi: Cholesterol LDL ≤115 mg/dl,
Obwód w pasie: kobiety ≤80 cm, mężczyźni ≤94 cm
 Dbaj o zdrowie! – Prowadź zdrowy tryb życia, aby zmniejszyć
ryzyko choroby niedokrwiennej serca!
 Rzuć palenie lub w ogóle nie zaczynaj palić: Rzucenie palenia
jest trudniejsze dla kobiet. Postaraj się przestać palić, a w razie
konieczności poszukaj pomocy.
 Regularnie ćwicz: Regularne ćwiczenia fizyczne mogą znacznie
poprawić zdrowie serca zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Znajdź
czas, np. 30 minut dziennie (5 razy w tygodniu), na spacery.
 Zdrowo się odżywiaj: Jedz dużo produktów pełnoziarnistych,
różne świeże owoce i warzywa, produkty mleczne o obniżonej
zawartości tłuszczu lub beztłuszczowe i chude mięsa. Unikaj
tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, dodatków cukrów, a
zwłaszcza soli. Utrzymuj prawidłową wagę, aby zadbać o zdrowie i
jak najdłuższe życie.
 Alkohol: ogranicz spożywanie alkoholu.

 Zarówno kobiety, jak i mężczyźni
powinni mieć świadomość ryzyka
wystąpienia choroby
niedokrwiennej serca.
 Kobiety i mężczyźni mogą
zapobiegać chorobie
niedokrwiennej serca, prowadząc
zdrowy tryb życia.
 W niektórych przypadkach
konieczne jest leczenie
farmakologiczne.

Objawy ataku serca i szukanie pomocy u kobiet i mężczyzn
Objawy:
Najczęstszym objawem ataku serca u kobiet i mężczyzn jest ból,
ucisk lub dyskomfort w klatce piersiowej. Nie zawsze jest to
najbardziej wyrazisty objaw.
U kobiet przechodzących atak serca często występują inne
objawy, którym może, ale nie musi, towarzyszyć ból w klatce
piersiowej, takie jak:
 Dyskomfort w szyi, szczęce, ramieniu, górnej części placów lub
brzuchu
 Duszność
 Ból w jednej lub obydwu rękach
 Mdłości lub wymioty
 Potliwość
 Utrata równowagi lub zawroty głowy
 Nietypowe zmęczenie.

 Objawy ataku serca mogą być
różne u kobiet i mężczyzn.
 Kobiety częściej przechodzą atak
serca bez bólu w klatce
piersiowej.

Szukanie pomocy: Kobiety często nie wiedzą, że przechodzą atak
serca, dlatego zazwyczaj przyjeżdżają do szpitala później niż
mężczyźni!

Diagnozowanie choroby niedokrwiennej serca
W celu zdiagnozowania przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
lekarze mogą zlecać wykonanie innych badań dla kobiet i innych
dla mężczyzn.
Testy wysiłkowe i koronarografię wykonuje się zazwyczaj u
mężczyzn i tych kobiet, u których występuje szereg czynników
ryzyka i które mogą podjąć wystarczający wysiłek fizyczny.
W przypadku kobiet młodszych, niemogących wykonywać ćwiczeń
fizycznych lub niewykazujących innych czynników ryzyka,
preferowane mogą być inne metody diagnostyczne.

Istnieją różne sposoby diagnozowania choroby niedokrwiennej serca –
lekarz wybierze najskuteczniejszy.

Choroby serca mogą być inaczej leczone u kobiet i mężczyzn
Leczenie farmakologiczne:
Wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom lipidów powinny być
leczone jednakowo u kobiet i mężczyzn.
Aspiryna nie zapobiega chorobie niedokrwiennej serca u
zdrowych kobiet przed 65. rokiem życia.
Terapia hormonalna po menopauzie nie zapobiega chorobom
serca.
Kobiety i mężczyźni mogą różnie reagować na leki, które mogą
wywoływać różne skutki uboczne. Skutki uboczne częściej
występują u kobiet – należy zgłaszać je lekarzowi!



Optymalne dawki leków i ich efekty
uboczne mogą być różne u kobiet i
mężczyzn.



Kobiety i mężczyźni mogą
skorzystać na operacji i
nowoczesnej interwencji.



Kobiety, tak jak mężczyźni,
potrzebują rehabilitacji po zawale
mięśnia sercowego lub operacji.

Co jeszcze można zrobić? — Interwencje:
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wiele skorzystać na
terapiach inwazyjnych, np. cewnikach, balonowym poszerzeniu
miejsca zwężenia, kardiochirurgii i nowoczesnych rozrusznikach
serca. Kobiety leczy się jednak rzadziej. Porozmawiaj ze swoim
lekarzem.
Powrót do zdrowia i rehabilitacja:
Po ataku serca lub operacji kobiety dochodzą do zdrowia dłużej
niż mężczyźni. Może to być spowodowane szybkim powrotem
do wykonywania obowiązków domowych, opieką nad rodziną i
brakiem rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja kardiologiczna
jest istotna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

W skrócie


Choroby serca mogą przebiegać bardzo różnie u kobiet i mężczyzn – dotyczy to ryzyka, objawów,
przyczyn i diagnozy. Miej świadomość – znaj czynniki ryzyka!



Regularnie ćwicz, zdrowo się odżywiaj, utrzymuj zdrową wagę i rzuć palenie albo w ogóle nie
zaczynaj palić. Żyj aktywnie!



Problemy z sercem można diagnozować na różne sposoby. Poznaj różne opcje – chroń się przed
późną diagnozą!



Najlepsze lekarstwa i dawki mogą być różne dla kobiet i mężczyzn. Porozmawiaj ze swoim lekarzem!



Kobiety i mężczyźni mogą skorzystać na interwencjach kardiologicznych, zabiegach chirurgicznych,
rozrusznikach i rehabilitacji kardiologicznej.
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