Kako zaščititi svoje srce –
ali se ženske in moški pri tem
razlikujejo?
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Bolezni srca pri moških in ženskah
Ali med ženskami in moškimi obstaja razlika, ko gre za
bolezen koronarnih arterij in srčno kapi?
Zdravniki pravijo, da obstaja, in da je pomembno razumeti,
kako se kaže pri ženskah in moških. Tako boste vedeli, na kaj
morate biti pozorni in kako se najbolje spoprijeti z boleznijo,
če jo imate.

Ali se ženske in moški razlikujejo?
Ženske in moški zbolijo za različnimi
oblikami srčnih bolezni pri različnih
starostih, z različnimi simptomi in lahko
potrebujejo različne vrste preventivnih
ukrepov in zdravljenja.

Nekateri dejavniki tveganja za srčne bolezni se pri ženskah in moških razlikujejo
Starost: Pri moških se koronarna srčna bolezen razvije zgodaj,
v glavnem pri šestdesetih letih, pri ženskah pa pri sedemdesetih,
vendar imajo oboji tekom življenja enako tveganje, da jo dobijo.
Visok krvni tlak je najpogostejši pri mlajših moških in starejših
ženskah. Visok krvni tlak povzroča več kapi in srčnega popuščanja
pri ženskah kot pri moških.
Sladkorna bolezen bolj poveča tveganje za koronarno srčno
bolezen pri ženskah kot pri moških. Zaradi tega so ženske s sladkorno boleznijo bolniki z visokim tveganjem, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.
Visoke ravni holesterola so enako nevarne in jih je treba zdraviti pri
ženskah in moških.
Mlajše ženske, ki kadijo, povečajo tveganje za srčno bolezen bolj
kot moški. Kajenje, prekomerna teža in jemanje hormonske terapije
je zelo nevarna kombinacija.

Razlike v dejavnikih tveganja med
ženskami in moškimi:
 Starost
 Visok krvni tlak
 Sladkorna bolezen
 Kajenje
 Depresija in stres
 Revmatične bolezni
 Zapleti med nosečnostjo
 Spolni hormoni

Depresija in stres sta za ženske velika dejavnika tveganja. Pri
moških sta pogosto prezrta. Zdraviti ju mora zdravnik.
Revmatične bolezni, kot je artritis, in druge bolezni imunskega sistema pogosteje povzročajo srčne bolezni pri ženskah kot pri
moških.
Nosečnost: Za ženske, ki imajo med nosečnostjo visok krvni
tlak – ali preeklampsijo – je bolj verjetno, da bodo kasneje v življenju
razvile srčna bolezen in hipertenzija, zato jim je treba po končani
nosečnosti nadzorovati krvni tlak.
Erektilna disfunkcija je lahko zgodnji znak koronarne srčne bolezni
pri moških.

Bolezen srca se lahko pri ženskah in moških razlikuje
Velike in majhne koronarne arterije: Pri moških in starejših ženskah se ateroskleroza (maščobne obloge) pogosto pojavi v velikih koronarnih arterijah. Ženske pred 65 letom imajo pogostejše spazme
(krče) koronarnih arterij ali bolezen majhnih krvnih žil. To lahko vodi do
drugačnih simptomov.
Bolezen srca, ki jo povzroča stres: Ženske po menopavzi lahko
razvijejo akutno srčno bolezen, ki jo povzroča stres – huda bolečina v
prsnem košu, ki lahko oponaša miokardni infarkt. To stanje se imenuje
»sindrom zlomljenega srca« in je zelo redko pri moških. Ponavadi se
ga zdravi z zdravili.
Med nosečnostjo ali kmalu po koncu nosečnosti lahko nastanejo posebne akutne oblike srčne bolezni s hudo bolečino v prsnem košu, ki
zahtevajo takojšnjo zdravniško pomoč.

 Ženske in moški lahko imajo
različne vrste srčnih bolezni.
 Srčna bolezen, ki jo povzroča
stres, je pogostejša pri ženskah.
 Nosečnost lahko povzroči posebne oblike srčnih bolezni.

Preprečevanje pri ženskah in moških
Kaj lahko ženske in moški storijo za zmanjšanje tveganja za
koronarno srčno bolezen?
Zavedajte se tveganja in ga ne podcenjujte! Ženske pogosto
počnejo prav to.
Bodite seznanjeni s svojimi običajnimi vrednostmi in ukrepajte, če so vaše vrednosti višje.
Krvni tlak: optimalen < 120/80 mmHg, zdravila so potrebna pri
vrednostih ≥ 140/90 mmHg
Raven sladkorja v krvi: ≤ 100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Ravni maščob v krvi: LDL-holesterin ≤ 115 mg/dl,
Obseg pasu: ženske ≤ 80 cm, moški ≤ 94 cm

 Ženske in moški se morajo zavedati tveganja za nastanek koronarne srčne bolezni.
 Ženske in moški lahko koronarno
srčno bolezen preprečijo z zdravim življenjskim slogom.
 V nekaterih primerih so potrebna
zdravila.

 Ostanite zdravi. – Izberite zdrav življenjski slog za zmanjšanje
tveganja za koronarno srčno bolezen.
 Prenehajte ali ne začnite kaditi: Ženske težje prenehajo s kajenjem. Poskušajte prenehati in po potrebi poiščite pomoč.
 Redno telovadite: Ženske in moški lahko v veliki meri izboljšajo
zdravje srca z redno vadbo. Vsak dan si vzemite čas in 30 minut
namenite hoji (5 dni na teden).
 Jejte zdravo: Jejte veliko polnovrednih žit, različno sadje in
zelenjavo, mlečne izdelke z manj ali brez maščobe in nemastno meso. Izogibajte se nasičenim ali trans maščobam, dodanim sladkorjem
in še posebej soli. Ohranjajte normalno težo za optimalno zdravje in
dolgo življenje.
 Alkohol: omejite uživanje alkohola.

Simptomi srčnih bolezni in kdaj ženske in moški potrebujejo pomoč
Simptomi:
Najpogostejši simptomi srčnega napada pri ženskah in moških so
bolečina, pritisk ali nelagodje v prsnem košu. To ni vedno
najizrazitejši simptom.
Poleg bolečine v prsnem košu ali brez nje ženske pri srečni kapi
pogosto čutijo druge simptome, kot so:
 Rahla bolečino v vratu, čeljusti, ramenih, zgornjem delu hrbta ali
trebuhu

 Simptomi srčnega napada se
lahko pri ženskah in moških
razlikujejo.
 Ženske imajo pogosteje srčni napad brez bolečin v prsnem košu.

 Kratka sapa
 Bolečina v eni ali obeh rokah
 Slabost ali bruhanje
 Znojenje
 Omotica ali vrtoglavica
 Nenavadna utrujenost
Iskanje pomoči: Ker ženske ne prepoznajo, da imajo srčno kapi,
pridejo v bolnišnico kasneje kot moški.

Diagnoza koronarne srčne bolezni
Preiskave, ki jih zdravniki izberejo za diagnosticiranje kronične
bolezni koronarnih arterij, se lahko pri ženskah in moških razlikujejo.
Testiranje s pomočjo telovadbe in koronarna angiografija se po
navadi uporabljata pri moških. Lahko se uporabljata tudi pri ženskah
s številnimi dejavniki tveganja, če le lahko zadovoljivo telovadijo.
Če so ženske mlajše, ne morejo telovaditi in nimajo drugih dejavnikov tveganja, bo morda bolje uporabiti alternativno diagnostiko.

Obstajajo različni načini diagnosticiranja koronarne srčne bolezni in vaš
zdravnik lahko uporabi
najučinkovitejšo metodo.

Zdravljenje srčne bolezni se lahko pri ženskah in moških razlikuje
Zdravljenje z zdravili:
Visok krvni tlak in visoko raven maščob v krvi je treba pri ženskah in moških zdraviti na enak način.
Aspirin ne preprečuje koronarne srčne bolezni pri zdravih ženskah, mlajših od 65 let.
Hormonska terapija po menopavzi ne preprečuje srčne bolezni.
Zdravila lahko različno delujejo pri ženskah in moških in lahko
imajo različne neželene učinke. Neželeni učinki so pogostejši pri
ženskah in jih je treba sporočiti zdravniku.
Kaj je še mogoče storiti? – Posegi:



Pravi odmerki in neželeni učinki
zdravil se lahko pri ženskah in
moških razlikujejo.



Ženske in moški imajo koristi od
operacije in modernih posegov.



Ženske potrebujejo rehabilitacijo
po miokardnem infarktu enako
kot moški.

Tako ženske kot moški imajo lahko velike koristi od invazivnega
zdravljenja, npr. katetrov, balonske dilatacije, operacije srca in
naprednih srčnih spodbujevalnikov. Vendar se ženske zdravi
manj pogosto. Posvetujte se z zdravnikom.
Zdravljenje in rehabilitacija:
Po srčni kapi ali operaciji potrebujejo ženske več časa, da se
pozdravijo, kot moški. To je lahko posledica prezgodnjega
ponovnega opravljanja gospodinjskih opravil, skrbi za družino in
neudeležbe na rehabilitaciji za srčne bolnike. Pomembno je, da
tako moški kot ženske obiskujejo rehabilitacijo za srčne bolnike.

Na kratko


Srčne bolezni se lahko pri ženskah in moških zelo razlikujejo, tako po tveganjih in simptomih kot po
vzrokih in diagnozi. Zavedajte se dejavnikov tveganja in bodite z njimi seznanjeni.



Redno telovadite, jejte zdravo hrano, ohranjajte zdravo telesno težo in prenehajte ali ne začnite
kaditi. Bodite aktivni.



Obstajajo različni načini diagnosticiranja težav s srcem. Prisluhnite možnostim – zavarujte se pred
pozno diagnozo.



Najboljša zdravila in odmerki se lahko pri ženskah in moških razlikujejo. Pogovorite se s svojim
zdravnikom.



Ženske in moški imajo koristi od srčnih intervencij, operacije, srčnih spodbujevalnikov in
rehabilitacije za srčne bolnike.
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