Ako ochrániť svoje srdce –
sú v tom muži a ženy odlišní?
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Ochorenie srdca, keď ste žena alebo keď ste muž
Záleží na tom, akého ste pohlavia, ak ide o ischemickú chorobu
srdca a infarkt?
Podľa lekárov áno, a je dôležité pochopiť, ako sa tieto ochorenia
prejavujú u žien a ako u mužov, aby ste vedeli, čomu máte venovať pozornosť a ako najlepšie zareagovať v prípade, že sa u vás
tieto ochorenia prejavia.

Sú v tom muži a ženy odlišní?
Ochorenie srdca má u žien a mužov
odlišné formy a vzniká u nich v odlišnom
veku, má odlišné príznaky, a môže vyžadovať odlišný typ prevencie a liečby.

Niektoré rizikové faktory ochorení srdca sa medzi mužmi a ženami líšia
Vek: U mužov dochádza k ischemickej chorobe srdca v
skoršom veku, prevážne medzi šesťdesiatkou a sedemdesiatkou, u
žien po sedemdesiatke. Počas života je však riziko vzniku tohto
ochorenia u oboch pohlaví rovnaké.

Rozdiely v rizikových faktoroch
medzi ženami a mužmi:

Vysoký krvný tlak je najčastejší u mladých mužov a starších
žien Hypertenzia vedie k mozgovým príhodám a zlyhaniu srdca
častejšie u žien ako u mužov.

 Vek

Diabetes zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca viac u žien
ako u mužov. Preto sú ženy s cukrovkou vysoko rizikovými pacientmi, ktorí si vyžadujú intenzívnu liečbu.

 Diabetes

 Hypertenzia
 Fajčenie

Vysoká sérová hladina cholesterolu je u oboch pohlaví rovnako nebezpečná a treba ju liečiť rovnako u žien aj u mužov.

 Depresia a stres

Fajčenie u mladých žien zvyšuje riziko ochorenia srdca viac
než u mužov. Fajčenie, nadváha a súčasná hormonálna liečba sú
veľmi nebezpečnou kombináciou.

 Komplikácie v tehotenstve

 Reumatické ochorenia
 Pohlavné hormóny

Depresia a stres sú veľkými rizikovými faktormi u žien. U
mužov sa často prehliadajú. Je potrebné ich liečiť.
Reumatické ochorenia, ako je artritída, a iné ochorenia imunitného
systému častejšie spôsobujú ochorenie srdca u žien než u
mužov.
Tehotenstvo: U žien, ktoré majú počas tehotenstva vysoký
krvný tlak alebo preeklampsiu, je väčšia pravdepodobnosť vzniku
srdcových ochorení a hypertenzie v neskoršom živote a ich krvný
tlak po gravidite je potrebné sledovať.
Erektilná dysfunkcia môže byť včasným príznakom ischemickej
choroby srdca u mužov.

Ochorenie srdca sa môže u žien a u mužov líšiť
Veľké a malé koronárne tepny: Muži a staršie ženy zvyčajne majú vo veľkých koronárnych tepnách aterosklerózu (ložiská lipidov).
Ženy vo veku do 65 rokov majú častejšie spazmy (kŕče) koronárnych
tepien alebo ochorenie malých ciev. To môže viesť k rôznym
príznakom.
Ochorenie srdca vyvolané stresom: U žien po menopauze sa
môžu vyvinúť srdcové choroby vyvolané akútnym stresom – silná
bolesť na hrudníku, ktorá sa môže podobať na infarkt myokardu. Toto ochorenie sa nazýva syndróm zlomeného srdca a u mužov je
veľmi zriedkavé. Zvyčajne sa lieči medikamentózne.
Počas a krátko po gravidite môžu vzniknúť veľmi špeciálne akútne
formy ochorenia srdca so silnými bolesťami na hrudníku, ktoré si
vyžadujú okamžitý lekársky zásah.

 Ženy a muži môžu mať rôzne

typy ochorenia srdca.
 Ochorenia srdca v dôsledku

stresu sú častejšie u žien.
 Tehotenstvo môže viesť k

špeciálnym druhom ochorení
srdca.

Prevencia u žien a u mužov
Čo môžu ženy a muži urobiť pre zníženie rizika vzniku
ischemickej choroby srdca?
Pamätajte – nepodceňujte svoje riziká! Ženy ich často podceňujú.
Poznajte svoje normálne hodnoty a zakročte, ak sú hodnoty
vyššie!
Krvný tlak: optimum <120/80 mmHg, farmakoterapia je indikovaná,
ak je ≥140/90 mmHg
Hladina glukózy v krvi: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Hladina lipidov v krvi: LDL-cholesterín ≤115 mg/dl,
Obvod pása: ženy ≤80 cm, muži ≤94 cm
 Ostaňte zdraví! - Dodržiavajte zdravý životný štýl, znížite tak
svoje riziko ischemickej choroby srdca!
 Prestaňte fajčiť, alebo ani nezačínajte: Pre ženy je ť ažšie
prestať fajčiť. Pokúste sa ukoncit fajčenie a ak treba, vyhľadajte
pomoc.
 Cvičte pravidelne: Pravidelným cvičením môžu ženy aj muži
spraviť veľa pre zdravie svojho srdca. Skúste sa napríklad prechádzať 30 minút denne (5 dní v týždni).
 Jedzte zdravo: Konzumujte veľa celozrnných obilnín, rôzne
druhy čerstvého ovocia a zeleniny, nízkotučné alebo odtučnené
mliečne výrobky a chudé mäso. Vyhýbajte sa nasýteným alebo
transmastným tukom, pridanému cukru a hlavne soli. Udržiavajte si
normálnu hmotnosť pre optimálne zdravie a dlhovekosť.
 Alkohol: obmedzte spotrebu alkoholu.

 Ženy aj muži by mali vedieť o svojom riziku ischemickej choroby
srdca.
 Ženy aj muži môžu predísť vzniku
ischemickej choroby srdca vďaka
zdravému životnému štýlu.
 V niektorých prípadoch sú potrebné lieky.

Príznaky infarktu a vyhľadanie pomoci u žien a u mužov
Príznaky:
Najčastejším príznakom srdcového infarktu u žien aj mužov je
bolesť, tlak alebo inj’nepríjemný pocit v hrudníku. Nie vždy je to
najnápadnejší príznak.
Ženy s infarktom často majú aj iné príznaky okrem bolesti na
hrudníku alebo bez nej, napríklad:
 Nepríjemný pocit v krku, čeľusti, ramene, hornom chrbte alebo
bruchu

 Príznaky infarktu sa môžu u žien a
u mužov líšiť.
 Ženy majú infarkt častejšie bez
bolesti na hrudníku.

 Dýchavičnosť
 Bolesť v jednej alebo oboch rukách
 Nevoľnosť alebo zvracanie
 Potenie
 Závraty
 Neobvyklá únava
Vyhľadanie pomoci: Keď že ženy často nerozpoznajú, že majú in-

Diagnóza ischemickej choroby srdca
Vyšetrenia na stanovenie diagnózy chronickej ischemickej choroby
srdca sa môžu u žien a u mužov líšiť.
Záťažové testy a koronárna angiografia sa zvyčajne používajú u
mužov a a dajú sa použiť aj u žien, ak majú viacero rizikových
faktorov a sú schopné podstúpiť záťažové testy.
Ak sú ženy mladšie, nie sú schopné podstúpiť záťažové testy a
nemajú iné rizikové faktory, môže byť vhodnejšia alternatívna diagnostika.

Existujú rôzne spôsoby diagnostikovania ischemickej choroby srdca a
váš lekár môže zvoliť najefektívnejšiu
metódu

Liečenie ochorenia srdca sa môže u žien a u mužov líšiť
Medikamentózna liečba:
Vysoký krvný tlak a vysoká hladina lipidov v krvi by sa mali liečiť
rovnako u žien aj mužov.
Aspirín nie je prevenciou ischemickej choroby srdca u zdravých
žien do 65 rokov.
Hormonálna liečba po menopauze nezabráni ochoreniu srdca.
Lieky môžu u žien a mužov pôsobiť rozdielne a môžu mať
odlišné nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky sú u žien častejšie
a lekár by mal byť o nich informovaný!
Čo sa dá ešte spraviť? – Intervencie:
U žien aj mužov je veľmi účinná invazívna liečba, napr. katétrová
intergencia, balóniková dilatácia, kardiochirurgia a pokročilý kardiostimulátor. Ženy však liečbu podstupujú menej často.
Porozprávajte sa so svojím lekárom.



Optimálna dávka a nežiaduce
účinky liekov sa u žien a mužov
môžu líšiť.



Chirurgické zákroky a moderné
spôsoby intervencie sú účinné
u žien aj u mužov.



Ženy potrebujú rehabilitáciu po infarkte myokardu alebo chirurgickom
zákroku

Rekonvalescencia a rehabilitácia:
Ženám po infarkte alebo operácii srdca trvá rekonvalescencia
dlhšie. Môže to byť dôsledok príliš včasného zapojenia sa do
vykonávania domácich prác, starostlivosti o rodinu a vynechanie
rehabilitácie srdca. Je dôležité, aby rehabilitáciu srdca absolvovali muži aj ženy.

V skratke


Choroby srdca môžu byť veľmi odlišné u žien a u mužov – v rizikách, príznakoch, príčinách aj
diagnostike. Pamätajte – vždy poznajte svoje rizikové faktory!



Pravidelne cvičte, jedzte zdravú stravu, udržiavajte si zdravú hmotnosť a nefajčite. Buďte aktívni!



Existujú rôzne spôsoby diagnostiky problémov so srdcom. Vypočujte si možnosti – chráňte sa pred
príliš neskorým diagnostikovaním!



Najvhodnejšie lieky a dávkovanie sa môžu u žien a u mužov líšiť. Porozprávajte sa so svojím
lekárom!



U žien aj mužov sú veľmi účinné zákroky na srdci, operácie, kardiostimulátory a rehabilitácia srdca.
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