Kaip apsaugoti savo širdį?
Kuo skiriasi vyrai ir moterys?

GenCAD

Būti vyru ar moterimi ir sirgti širdies liga
Ar lytis turi reikšmės polinkiui sirgti vainikinių širdies arterijų
liga ir patirti širdies smūgį?
Gydytojai teigia, kad taip, taigi svarbu suprasti, kaip liga
pasireiškia moterims ir vyrams, kad žinotumėte, į ką atkreipti
dėmesį ir kaip geriausiai elgtis ja sergant.

Ar vyrai ir moterys skiriasi?
Vyrai ir moterys serga skirtingomis širdies
ligos formomis ir jiems pasireiškia skirtingų
simptomų, taigi jiems gali reikėti skirtingų
prevencijos priemonių ir gydymo.

Kai kurie širdies ligos rizikos veiksniai vyrams ir moterims yra skirtingi
Amžius. Vyrai vainikinių arterijų liga suserga anksti,
dažniausiai įkopę į septintąją dešimtį, o moterys – pasiekusios
aštuntąją dešimtį, tačiau abiejų lyčių atstovams rizika ja susirgti per
visą gyvenimą yra tokia pati.
Didelis kraujospūdis dažniausiai pasireiškia jauniems vyrams ir
vyresnio amžiaus moterims. Didelis kraujospūdis moterims dažniau
sukelia širdies smūgį ir širdies nepakankamumą nei vyrams.
Diabetas moterims labiau padidina riziką susirgti koronarine
širdies liga, palyginti su vyrais. Todėl diabetu sergančios moterys
priklauso didelės rizikos grupei ir joms būtinas intensyvus gydymas.
Aukštas cholesterolio lygis vienodai pavojingas abiem lytims ir jį
būtina mažinti ir vyrams, ir moterims.
Jaunoms rūkančioms moterims širdies ligų rizika padidėja labiau nei
vyrams. Ypač pavojingas derinys yra rūkymas, antsvoris ir hormonų
terapija.

Rizikos veiksnių skirtumai tarp vyrų ir
moterų:
 Amžius
 Didelis kraujospūdis
 Diabetas
 Rūkymas
 Depresija ir stresas
 Reumatinės ligos
 Nėštumo komplikacijos
 Lytiniai hormonai

Depresija ir stresas moterims yra svarbus rizikos veiksnys.
Vyrams šis veiksnys dažnai lieka nepastebėtas. Gydant depresiją ir
stresą būtina kreiptis į medikus.
Reumatinės ligos, pavyzdžiui, artritas ir kitos imuninės sistemos
ligos, moterims širdies ligas sukelia dažniau nei vyrams.
Nėštumas: Moterims, kurioms nėštumo metu pasireiškia didelis
kraujospūdis arba preeklampsija, išauga rizika, kad vėliau joms
išsivystys širdies liga ir hipertenzija, todėl pasibaigus nėštumui
būtina stebėti jų kraujospūdį.
Erekcijos sutrikimai gali būti pirmasis vyrų koronarinės širdies
ligos požymis.

Vyrai ir moterys gali sirgti skirtingomis širdies ligomis
Stambiosios ir smulkiosios vainikinės arterijos. Vyrams ir
vyresnio amžiaus moterims paprastai išsivysto stambiųjų vainikinių
arterijų aterosklerozė (riebalų sankaupos). Jaunesnėms nei 65 metų
amžiaus moterims dažniau pasireiškia vainikinių arterijų spazmai arba
smulkiųjų kraujagyslių ligos. Todėl pacientų simptomai gali skirtis.

 Vyrai ir moterys gali sirgti
skirtingomis širdies ligomis.

Streso sukeltos širdies ligos. Po menopauzės moterims gali
išsivystyti ūmi streso sukelta širdies liga – stiprūs krūtinės skausmai,
panašūs į miokardo infarktą. Tokia būklė vadinama sudaužytos širdies
sindromu ir vyrams pasireiškia labai retai. Paprastai tokiam pacientui
skiriamas medicininis gydymas.

 Nėštumo metu gali išsivystyti
specifinės širdies ligos formos.

Nėštumo metu arba iškart po nėštumo moterims gali išsivystyti
labai specifinės ūmios širdies ligos formos, pasireiškiančios stipriais
krūtinės skausmais. Tokiu atveju būtina skubiai kreiptis į gydytoją.

 Streso sukelta širdies liga
dažniau pasireiškia moterims.

Vyrų ir moterų prevencinės priemonės
Ką gali padaryti vyrai ir moterys, siekdami sumažinti riziką
susirgti koronarine širdies liga?
Žinokite – nenuvertinkite jums kylančios rizikos! Moterys dažnai būna
linkusios jos nepaisyti.
Žinokite rodiklių verčių normas ir imkitės veiksmų, jei jūsų
rodikliai jas viršija!
Kraujospūdis: optimalus <120/80 mm Hg, gydymas vaistais skiriamas,
kai kraujospūdis ≥140/90 mm Hg;
Gliukozės kiekis kraujyje: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l);
Lipidų kiekis kraujyje: MTL cholesterolis ≤115 mg/dl;
Liemens apimtis: moterų ≤ 80 cm, vyrų ≤ 94 cm.

 Vyrai ir moterys turi žinoti apie
jiems kylančią riziką susirgti
koronarine širdies liga.
 Pasirinkę sveiką gyvenimo būdą
vyrai ir moterys gali išvengti
koronarinės širdies ligos.
 Kai kuriais atvejais būtinas
gydymas vaistais.

 Būkite sveiki! – pasirinkite sveiką gyvenimo būdą ir taip
sumažinkite riziką susirgti koronarine širdies liga!
 Meskite arba nepradėkite rūkyti. Moterims mesti rūkyti yra
sunkiau. Stenkitės atsikratyti šio įpročio ir, jei reikia, kreipkitės
pagalbos.
 Reguliariai mankštinkitės. Vyrai ir moterys gali pastebimai
pagerinti savo širdies sveikatą reguliariai mankštindamiesi. Skirkite
laiko, pvz., 30 minučių per dieną (5 dienas per savaitę)
vaikščiojimui.
 Valgykite sveikai. Valgykite daug visadalių grūdų, įvairių
šviežių vaisių ir daržovių, neriebių arba visiškai be riebalų pieno
produktų ir liesos mėsos. Venkite sočiųjų ir hidrintų riebalų,
pridėtinio cukraus ir ypač druskos. Siekdami optimalios sveikatos ir
ilgaamžiškumo išlaikykite normalų kūno svorį.
 Alkoholis. Ribokite alkoholio vartojimą.

Vyrų ir moterų širdies smūgio simptomai ir reikalinga pagalba
Simptomai
Dažniausiai ir vyrų, ir moterų juntamas širdies smūgio simptomas yra
skausmas, spaudimas ar diskomforto jausmas krūtinės srityje.
Tačiau jis ne visada pasireiškia labai ryškiai.
Širdies smūgį patyrusios moterys neretai kartu su krūtinės
skausmu arba be jo jaučia kitų simptomų, pavyzdžiui:
 Diskomfortą kaklo, žandikaulio, pečių, viršutinės nugaros ar pilvo
srityje;
 Sunkumą kvėpuoti;
 Skausmą vienoje ar abiejose rankose;
 Pykinimą ar vėmimą;
 Prakaitavimą;
 Galvos sukimąsi ar svaigulį;
 Neįprastą nuovargį.

 Vyrų ir moterų širdies smūgio
simptomai gali būti skirtingi.
 Širdies smūgis, be krūtinės
skausmų, dažniau ištinka moteris.

Pagalba. Kadangi moterys dažnai nesupranta, kad jas ištiko
širdies smūgis, į ligoninę jos dažniausiai atvyksta vėliau nei vyrai!

Koronarinės širdies ligos diagnostika
Vyrams ir moterims gydytojai gali parinkti skirtingus lėtinės
vainikinių arterijų ligos diagnostikos būdus.
Vyrams paprastai atliekamas fizinio krūvio tyrimas ir vainikinių
arterijų angiografija, o moterims jie skiriami tik jei jos turi kitų
rizikos veiksnių ir gali pakelti fizinį krūvį.
Jaunesnėms moterims, kurios negali sportuoti ir neturi kitų rizikos
veiksnių, gali būti skirti kiti diagnostikos būdai.

Yra keli koronarinės širdies ligos
diagnostikos būdai. Jūsų gydytojas
gali parinkti efektyviausią.

Vyrų ir moterų širdies ligos eigos valdymas gali skirtis
Gydymas vaistais
Didelis kraujospūdis ir lipidų kiekis kraujyje turi būti gydomi ir
vyrams, ir moterims.
Aspirinas neužkerta kelio jaunesnių nei 65 metų amžiaus sveikų
moterų koronarinei širdies ligai.
Hormonų terapija po menopauzės neužkerta kelio širdies ligai.
Vaistai vyrus ir moteris gali veikti skirtingai, taip pat gali skirtis ir
jų šalutinis poveikis. Šalutinis poveikis dažniau pasireiškia
moterims, ir apie jį būtina pranešti gydytojui!
Ko dar galima imtis? Intervencijos
Ir vyrams, ir moterims gali labai padėti invazinis gydymas,
pavyzdžiui, kateteriai, balioninė dilatacija, širdies operacija ir
modernūs širdies stimuliatoriai. Tačiau moterys gydomos rečiau.
Pasitarkite su savo gydytoju.



Optimali vaistų dozė ir šalutinis jų
poveikis vyrams ir moterims gali
skirtis.



Vyrams ir moterims gali padėti
operacija ir šiuolaikinės
intervencinės priemonės.



Miokardo infarktą patyrusioms
moterims, kaip ir vyrams,
reikalinga reabilitacija arba
operacija.

Sveikimas ir reabilitacija
Po širdies smūgio ar operacijos moterims reikia daugiau laiko
atsigauti. Atsigauti gali būti sunku, jei pernelyg anksti grįžtama
prie namų ruošos darbų, rūpinamasi šeima ir netaikomas
reabilitacinis gydymas. Ir vyrams, ir moterims reabilitacinis
širdies gydymas yra labai svarbus.

Glaustai


Vyrų ir moterų širdies ligos rizikos veiksniai, simptomai, priežastys ir diagnostika gali labai skirtis.
Žinokite savo rizikos veiksnius!



Reguliariai mankštinkitės, sveikai maitinkitės, išlaikykite normalų kūno svorį, meskite arba
nepradėkite rūkyti. Būkite aktyvūs!



Diagnozuoti širdies problemas galima įvairiais būdais. Išsiaiškinkite visus galimus variantus –
stenkitės, kad diagnozė nebūtų nustatyta pavėluotai!



Vyrams ir moterims gali tikti skirtingi vaistai ir skirtingos jų dozės. Pasitarkite su savo gydytoju!



Vyrams ir moterims gali padėti intervencinės priemonės, operacija, širdies stimuliatoriai ir
reabilitacinis širdies gydymas.
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