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atšķirība? 
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 Vecums – Vīriešiem koronārā sirds slimība attīstās agri, galveno-
kārt pēc sešdesmit gadu vecuma, savukārt sievietēm – pēc sep-
tiņdesmit gadu vecuma, tomēr visas dzīves laikā risks ar to saslimt ir 
vienāds abu dzimumu pārstāvjiem. 

Augstu asinsspiedienu visbiežāk novēro jauniem vīriešiem un 
vecām sievietēm. Augsts asinsspiediens sirdstrieku un sirds maz-
spēju biežāk izraisa sievietēm nekā vīriešiem.  

Diabēts biežāk sievietēm nekā vīriešiem paaugstina koronārās 
sirds slimības risku. Šī iemesla dēļ ar diabētu sirgstošas sievietes ir 
augsta riska pacientes, kurām nepieciešama intensīva ārstēšana. 

Augsts holesterīna līmenis ir vienlīdz bīstams gan sievietēm, gan 
vīriešiem, un tas jāārstē. 

Jaunas sievietes, kuras smēķē, vairāk nekā vīrieši paaugstina sirds 
saslimšanu risku. Smēķēšana, liekais svars un hormonu terapija ir 
ļoti bīstama kombinācija. 

Depresija un stress sievietēm ir nozīmīgi riska faktori. Tos bieži 
nepamana vīriešiem. To ārstēšana jāveic ārstiem. 

Reimatiskās slimības, piemēram, artrīts un citas imūnsistēmas 
saslimšanas sievietēm biežāk nekā vīriešiem izraisa sirds 
slimības. 

Grūtniecība – pastāv lielāka varbūtība, ka sievietēm, kurām grūt-
niecības laikā ir augsts asinsspiediens vai preeklampsija, vēlāk 
dzīves laikā attīstīsies sirds saslimšana un hipertensija; viņām pēc 
grūtniecības jākontrolē asinsspiediens. 

Erektilā disfunkcija var būt agrīna koronārās sirds slimības 
pazīme vīriešiem. 

  Daži sirds slimību riska faktori sievietēm un vīriešiem atšķiras 

 

Vai vīriešiem un sievietēm koronāro artēriju slimība un 
sirdstrieka var noritēt dažādi? 

Ārsti apgalvo, ka var, un ir svarīgi izprast, kā šīs slimības 
izpaužas sievietēm un vīriešiem, lai tu zinātu, kam pievērst 
uzmanību un kā vislabāk rīkoties, ja tas skar tevi. 

Vai starp sievietēm un vīriešiem ir atšķirība? 
Sievietes un vīrieši saslimst ar dažādām 
sirds slimībām atšķirīgā vecumā, viņiem ir 
atšķirīgi simptomi, un, iespējams, ne-
pieciešami atšķirīgi profilakses pasākumi un 
ārstēšana.  

  Ja esi sieviete vai vīrietis un tev ir sirds saslimšana 

Riska faktoru atšķirības sievietēm un 
vīriešiem: 

 Vecums 

 Augsts asinsspiediens  

 Diabēts 

 Smēķēšana 

 Depresija un stress 

 Reimatiskās slimības 

 Grūtniecības sarežģījumi 

 Dzimumhormoni 

 

Lielās un mazās koronārās artērijas. Vīriešiem un vecākām 

sievietēm parasti ir ateroskleroze (tauku nosēdumi) lielajās 

koronārajās artērijās. Sievietēm pirms 65 gadu vecuma biežāk novēro 

koronāro artēriju spazmas (krampjus) vai mazo asinsvadu slimības. 

Tādēļ var būt atšķirīgi saslimšanas simptomi. 

Stresa izraisīta sirds saslimšana Sievietēm pēc menopauzes var 

attīstīties akūta stresa izraisīta sirds saslimšana – stipras sāpes krūtīs, 

kas atgādina miokarda infarktu. Šo stāvokli sauc par “salauztas sirds 

sindromu”, vīriešiem to novēro ļoti reti. To parasti ārstē ar medi-

kamentiem. 

Grūtniecības laikā un īsi pēc tās var rasties ļoti īpašas akūtas 

sirds saslimšanas formas ar stiprām sāpēm krūtīs, kuru dēļ ne-

pieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība. 

  Sirds saslimšana sievietēm un vīriešiem var izpausties dažādi  

 Sievietēm un vīriešiem var būt 

dažādi sirds saslimšanu veidi. 

 Stresa izraisītu sirds saslimšanu 

biežāk novēro sievietēm. 

 Grūtniecība var izraisīt īpašas 

sirds saslimšanas formas. 



 
Ko sievietes un vīrieši var darīt, lai mazinātu koronārās sirds 
slimības risku? 
Esiet informēti – nenovērtējiet risku par zemu! Sievietes bieži tā da-
ra. 
Ziniet, kādi ir jūsu normālie rādītāji, un rīkojieties, ja rādītāji ir 
paaugstināti! 
Asinsspiediens – optimāli <120/80 mmHg, ja ≥140/90 mmHg, tiek 
nozīmēta medikamentu terapija; 
glikozes līmenis asinīs ≤100 mg/dl (5,6 mmol/L); 
lipīdu līmenis asinīs ZBL holesterīns ≤115 mg/dl;  
vidukļa apkārtmērs: sievietēm ≤80 cm, vīriešiem ≤94 cm 
 

 Saglabājiet veselību! - Ievērojiet veselīgu dzīvesveidu, lai 
mazinātu koronārās sirds slimības risku! 

 Atmetiet smēķēšanu vai nesāciet smēķēt! Sievietēm ir grūtāk at-
mest smēķēšanu. Mēģiniet pārtraukt smēķēšanu, un, ja ne-
pieciešams, meklējiet palīdzību. 

 Regulāri vingrojiet. Gan sievietes, gan vīrieši var būtiski 
uzlabot sirds veselību, regulāri vingrojot. Katru dienu veltiet laiku, 
piemēram, 30 minūšu (5 dienas nedēļā) pastaigai. 

 Ievērojiet veselīgu diētu. Ēdiet daudz pilngraudu produktu, 
dažādus svaigus augļus un dārzeņus, piena produktus ar 
pazeminātu tauku saturu un liesu gaļu. Izslēdziet no uztura 
piesātinātās transtaukskābes, pievienotos cukurus un īpaši – sāli. 
Lai jūsu veselība būtu lieliska un dzīve – ilga, saglabājiet normālu 
svaru. 

 Alkohols – ierobežojiet alkohola patēriņu.  

 Gan sievietēm, gan vīriešiem 

jāapzinās koronārās sirds 

slimības risks. 

 Gan sievietes, gan vīrieši var 

novērst saslimšanu ar koronāro 

sirds slimību, ievērojot veselīgu 

dzīvesveidu. 

 Dažkārt ir nepieciešamas zāles. 

  Profilakse vīriešiem un sievietēm 

 

Simptomi: 
Visbiežākais sirdstriekas simptoms gan sievietēm, gan vīriešiem ir 
sāpes, spiediena sajūta vai nepatīkama sajūta krūtīs. Ne vienmēr tas 
ir visizteiktākais simptoms. 
Sievietēm sirdstriekas gadījumā papildus sāpēm krūtīs vai bez 
tām bieži ir citi simptomi, piemēram: 
 

 Nepatīkama sajūta kaklā, žoklī, plecos, muguras augšdaļā vai 
vēderā; 

 Elpas trūkums; 

 Sāpes vienā vai abās rokās; 

 Nelabums vai vemšana; 

 Svīšana; 

 Reibonis; 

 Neparasta noguruma sajūta. 
 
Palīdzības meklēšana. Tā kā sievietes bieži neaptver, ka viņām ir 
sirdstrieka, viņas parasti slimnīcā nonāk vēlāk nekā vīrieši! 

 Sirdstriekas simptomi un palīdzības meklēšana sievietēm un vīriešiem 

 Sirdstriekas simptomi sievietēm 

un vīriešiem var atšķirties. 

 Sievietēm sirdstrieka biežāk noris 

bez sāpēm krūtīs. 

 

Pastāv dažādi veidi, kā diagnosticēt 

koronāro sirds slimību, un jūsu ārsts 

var izvēlēties visefektīvāko metodi. 

 Koronārās sirds slimības diagnostika 

Pārbaudes, kādas ārsti izvēlas veikt, lai diagnosticētu hronisku 
koronārās artērijas slimību, sievietēm un vīriešiem var atšķirties. 

Slodzes testu un koronāro angiogrāfiju parasti izmanto, pārbaudot 
vīriešus, bet to var pielietot arī sievietēm, ja ir vairāki riska faktori 
un spēja veikt pietiekami intensīvas kustības. Ja sievietes ir 
jaunākas, nespēj veikt slodzes testu un viņām nav citu riska 
faktoru, var dot priekšroku citām diagnostikas metodēm. 



sumā  

 Sirds saslimšana, tās riski un simptomi sievietēm un vīriešiem var ļoti atšķirties, atšķiras 

arī cēloņi un diagnostika. Esiet informēti – apzinieties savus riska faktorus! 

 Regulāri vingrojiet, ievērojiet veselīgu diētu, saglabājiet veselīgu svaru un atmetiet 

smēķēšanu vai nesāciet smēķēt. Esiet aktīvi! 

 Ir dažādi veidi, kā diagnosticēt sirds problēmas. Noskaidrojiet iespējas – pasargājiet sevi 

no novēlotas diagnozes! 

 Labākie medikamenti un to devas sievietēm un vīriešiem var atšķirties. Aprunājieties ar 

savu ārstu! 

 Gan sievietēm, gan vīriešiem var nākt par labu sirds procedūras, operācijas, sirds ritma 

stimulatoru izmantošana un rehabilitācija.  
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GenCAD projekta partneri: Dzimuma lomas medicīnā institūts, Berlīnes Sabiedrības veselības skola, Andalūzijas Sabiedrības veselības skola, Eiropas Sabiedrības veselības asociācija, 
Veselības un labklājības institūts, Radboudas Universitātes medicīnas centrs, Eiropas kardiovaskulāro slimību profilakses un rehabilitācijas asociācija. 
 
Pilotprojekti ir “eksperimentāla rakstura iniciatīva, kura veidota, lai pārbaudītu darbības izpēti un tās izmantojamību”; tie ļauj īstenot apropriāciju ieviešanu ES budžetā vairāk 
nekā diviem secīgiem finanšu gadiem. 
 
Lai reproducētu tekstus un fotogrāfijas, kuru autortiesības nepieder © Eiropas Savienībai, atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekiem: Shutterstock.de, iStock.de. 
 
Šajā publikācijā izklāstīta autoru (GenCAD konsorcijs) informācija un uzskati, tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo viedokli. Komisija negarantē šajā publikācijā iekļautās 
informācijas precizitāti. Nedz komisija, nedz kāds Komisijas pārstāvis nav atbildīgs par to, kā tiek izmantota šajā tekstā iekļautā informācija. 
 
Šis dokuments ir grozīts saskaņā ar Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ieteikumiem.  

 

Zāļu terapija                                                                     
Augsts asinsspiediens un augsts lipīdu līmenis asinīs jāārstē 
vienādi gan sievietēm, gan vīriešiem.                    
Aspirīns nenovērš koronāro sirds slimību veselām sievietēm līdz 
65 gadu vecumam.                                      
Hormonu terapija pēc menopauzes nepasargā no sirds 
saslimšanas.                                                                   
Zāles sievietēm un vīriešiem var iedarboties dažādi, var būt arī 
atšķirīgas blakusparādības. Blakusparādības biežāk novēro 
sievietēm, par tām jāziņo ārstam! 
 
Ko vēl var darīt? — Procedūras                                      
Gan sievietēm, gan vīriešiem lielu ieguvumu var dot invazīvā 
terapija, piemēram, katetru ievietošana, asinsvadu 
paplašināšana ar balonkatetru, sirds operācijas un modernie 
sirds ritma stimulatori. Tomēr sievietes šādu ārstēšanu saņem 
retāk. Aprunājieties ar savu ārstu.  
 
Atlabšana un rehabilitācija                                              
Pēc sirdstriekas vai operācijas sievietēm atlabšanas periods ir 
ilgāks. Tā, iespējams, notiek tādēļ, ka sievietes pāragri atsāk 
veikt saimniecības darbus, aprūpēt ģimeni un neveic sirds reha-
bilitāciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm ir svarīgi veikt sirds reha-
bilitāciju.  

 Optimālās zāļu devas un blakus-

parādības sievietēm un vīriešiem 

var atšķirties.  

 Gan sievietēm, gan vīriešiem var 

nākt par labu ķirurģiskas operācijas 

un modernas procedūras. 

 Sievietēm, gluži tāpat kā vīriešiem, 

nepieciešama rehabilitācija pēc mi-

okarda infarkta vai operācijas. 

 Sirds saslimšanas ārstēšana sievietēm un vīriešiem var atšķirties  


