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Věk: U mužů se koronární nemoc rozvíjí časně, zejména po 60. 
roce věku, u žen po 70. roce věku, ale v průběhu života mají obě 
pohlaví stejné riziko onemocnění. 
Vysoký krevní tlak v mladém věku postihuje častěji muže, ve 
vyšším věku je častější u žen. Vysoký krevní tlak u žen je spojen 
s vyšším rizikem rozvoje cévních mozkových příhod a srdečního 
selhání. 
Diabetes zvyšuje riziko rozvoje koronární nemoci u žen více 
než u mužů. Proto jsou ženy s diabetem vysoce rizikové pacientky 
s nutností intenzivní léčby. 
Vysoká hladina cholesterolu je stejně nebezpečná u žen i u 
mužů a je třeba ji léčit u obou pohlaví. 
Mladé ženy, které kouří, mají vyšší riziko vzniku srdečních       
onemocnění než muži. Kouření při současné nadváze a užívání  
hormonální léčby představuje velmi nebezpečnou kombinaci. 
Deprese a stres jsou u žen závažným rizikovým faktorem.  
U mužů jsou často přehlíženy. Jejich léčbu musí vést lékař. 
Revmatická onemocnění, jako jsou artritida a ostatní autoimunní 
onemocnění, zvyšují riziko rozvoje srdečních onemocnění 
častěji u žen než u mužů. 
Těhotenství: Ženy, které mají během těhotenství vysoký krevní 
tlak – nebo preeklampsii – mají vyšší pravděpodobnost rozvoje 
srdečního onemocnění a hypertenze v pozdější fázi života a jejich 
krevní tlak by měl být po skončení těhotenství sledován. 
Erektilní dysfunkce může být u mužů časnou známkou 
koronární nemoci. 

 Některé rizikové faktory srdečních onemocnění u žen a u mužů jsou rozdílné 

 Záleží na tom, jestli jste žena nebo muž, pokud jde o 
koronární nemoc a infarkt? 
Lékaři tvrdí, že ano a že je důležité vědět, jak se tato     
onemocnění projevují u žen a u mužů, abychom věděli, jaké 
příznaky máme sledovat a jak se nejlépe zachovat, pokud se 
objeví. 

Jsou ženy a muži odlišní? 

Ženy i muži trpí v rozličném věku        
různorodými formami srdečních onem-
ocnění s různými příznaky, které mohou 
vyžadovat odlišné druhy prevence a léčby.  

  Ženy a muži s onemocněním srdce 

Rozdíly v rizikových faktorech mezi 
ženami a muži: 

 Věk 

 Vysoký krevní tlak  

 Diabetes 

 Kouření 

 Deprese a stres 

 Revmatická onemocnění 

 Komplikace v těhotenství 

 Pohlavní hormony  

 

Velké a malé koronární tepny: Muži a starší ženy obvykle trpí 

aterosklerózou (ukládáním lipidů) velkých koronárních tepen. Ženy 

do 65. roku mají častěji spasmy (křeče) koronárních tepen nebo 

postižení malých cév. To může vést k různým příznakům. 

Srdeční onemocnění vyvolané stresem: U žen po menopauze 

se může rozvinout akutní srdeční onemocnění vyvolané 

stresem – prudká bolest na hrudi, která může připomínat infarkt 

myokardu. Tento stav se nazývá syndrom zlomeného srdce a u 

mužů se vyskytuje velmi vzácně. Obvykle se léčí neinvazivně (léky). 

Během těhotenství a krátce po něm může dojít k rozvoji zvláštní 

akutní formy srdečního onemocnění s prudkou bolestí na hrudi, 

která vyžaduje okamžitou pozornost lékařů . 

  Srdeční onemocnění se může u žen a u mužů lišit 

 Ženy a muži mohou mít různé 

typy srdečních onemocnění. 

 Srdeční onemocnění vyvolaná 

stresem jsou častější u žen. 

 Těhotenství může vyvolat zvláštní 

formu srdečního onemocnění. 



 

Jak mohou ženy a muži snížit své riziko rozvoje koronární  
nemoci? 
Buďte informováni – nepodceňujte své riziko! Ženy to často   
dělají. Znejte své rozmezí normálních hodnot a jednejte, pokud 
budou Vaše hodnoty vyšší! 
Krevní tlak: optimální < 120/80 mmHg 
Farmakologická léčba je indikována při ≥ 140/90 mmHg 
Glykémie: ≤ 5,6 mmol/l 
Hladiny lipidů: LDL cholesterol < 3 mmol/l  
Obvod pasu: ženy ≤ 80 cm, muži ≤ 94 cm 
 

 Zůstaňte zdraví! – Přejděte na zdravý životní styl, abyste 
snížili riziko rozvoje koronární nemoci! 

 Přestaňte nebo nezačínejte kouřit: Pro ženy je obtížnější 
přestat kouřit. Zkuste přestat, případně vyhledejte pomoc. 

 Pravidelně cvičte: Ženy i muži mohou pravidelným cvičením 
udržovat srdce zdravé. Věnujte čas např. chůzi 30 minut denně (5 
dní v týdnu). 

 Jezte zdravě: Jezte hodně celozrnných výrobků, pestrou 
škálu čerstvého ovoce a zeleniny, mléčné výrobky s nízkým ob-
sahem anebo bez tuku, a libové maso. Vyhýbejte se nasyceným 
tukům nebo transmastným kyselinám, přidávání cukru a zvláště 
soli. Udržování normální tělesné hmotnosti Vám zajistí optimální 
zdraví a dlouhý život. 

 Alkohol: Omezte konzumaci alkoholu.  

 Ženy a muži by měli znát své   

riziko rozvoje koronární nemoci. 

 Ženy i muži mohou rozvoji 

koronární nemoci předcházet 

zdravým životním stylem. 

 V některých případech je 

nezbytné užívat léky. 

  Prevence u žen a u mužů 

 

Příznaky: 
Nejčastějším příznakem infarktu u žen a u mužů je bolest, tlak nebo 
nepříjemný pocit na hrudi. Nejde však vždy o nejnápadnější příznak. 
U žen s infarktem se často kromě bolesti na hrudi objevují jiné 
příznaky, například: 
 

 Nepříjemný pocit na krku, v čelistech, v ramenou, v horní části 
zad nebo v břiše 

 Dušnost 

 Bolest v jedné nebo obou pažích 

 Pocit na zvracení nebo zvracení 

 Pocení 

 Závratě nebo točení hlavy 

 Neobvyklá únava  
Vyhledání pomoci: Protože ženy často nerozpoznají, že se jedná o 
infarkt, dostanou se do nemocnice obvykle později než muži. 

 Příznaky infarktu u žen a u mužů a vyhledání pomoci 

 Příznaky infarktu se u žen a u 

mužů mohou lišit. 

 U žen častěji dochází k infarktu 

bez bolesti na hrudi. 

 

Existují různé způsoby jak diagnos-

tikovat koronární nemoc; Váš lékař 

zvolí nejvhodnější metodu. 

 Diagnóza koronárního srdečního onemocnění 

Vyšetření, která lékaři provádějí ke stanovení diagnózy chronického 
onemocnění koronárních tepen, se u žen a u mužů mohou lišit.  

Zátěžové testy a koronarografie se obvykle provádějí u mužů; u žen 
jsou vhodné, pokud mají více rizikových faktorů a jsou schopny 
vyvinout dostatečnou fyzickou aktivitu. Pokud jsou ženy mladší, 
nemohou cvičit a nemají žádné jiné rizikové faktory, mohou být 
vhodné jiné diagnostické přístupy  



V Shrnutí 

 Srdeční onemocnění se mohou u žen a u mužů velmi lišit, pokud se jedná o rizika, příznaky, 

příčiny a diagnózu. Znejte své rizikové faktory! 

 Pravidelně cvičte, stravujte se zdravě, udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost a 

přestaňte nebo vůbec nezačínejte kouřit. Buďte aktivní! 

 Problémy se srdcem lze diagnostikovat různými způsoby. Seznamte se s možnostmi – 

chraňte se před opožděnou diagnózou. 

 Nejlepší léky a jejich dávkování se mohou u žen a u mužů lišit. Promluvte si se svým 

lékařem! 

 Ženám i mužům mohou prospět intervenční výkony na srdci, operace, implantace 

kardiostimulátorů a kardiorehabilitace.  
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Farmakologická léčba: 

Vysoký krevní tlak a vysoké hladiny lipidů by měly být léčeny u 

žen i u mužů. U zdravých žen do 65 let věku aspirin nezabrání 

rozvoji koronární nemoci. 

Hormonální léčba po menopauze není účinná v prevenci 

srdečních onemocnění. Léky mohou u žen i u mužů působit 

odlišně a mohou mít různé nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky 

se častěji projevují u žen a měly by být sděleny lékaři! 

 

Co ještě lze udělat? – Intervenční léčba:  

Ženám i mužům může velmi prospět invazivní léčba, např. po-

mocí katétrů, dilatace pomocí balónků, operace srdce a im-

plantace složitějších kardiostimulátorů. Ženy jsou však léčeny 

méně často. Promluvte si se svým lékařem.  

 

Uzdravení a rehabilitace 

Ženám trvá uzdravení po infarktu nebo operaci déle než mužům. 

Může tomu být tak i proto, že začnou dříve znovu vykonávat 

domácí práce, pečovat o rodinu a zanedbávají kardiorehabilitaci. 

Kardiorehabilitace je důležitá pro muže i pro ženy. 

 Optimální dávky a nežádoucí účinky 

léků se mohou u žen a u mužů lišit.  

 Ženy i muži mohou mít prospěch 

z operace a moderních inter-

venčních výkonů. 

 Rehabilitace u žen po infarktu myo-

kardu nebo operace je stejně 

žádoucí jako u mužů. 

 Léčba srdečních onemocnění se může u žen a u mužů lišit 


