
Mit tehetünk szívünk egészségéért? 

És van-e különbség nők és férfiak 

között e tekintetben? 

 

 

GenCAD 



 
Életkor: Férfiaknál már korán, főleg a hatvanas éveikben alakul 
ki szívkoszorúér-megbetegedés, míg a nőknél a hetvenes éveikben, 
de mindkét nem esetében ugyanakkora az élet során a meg-
betegedés kockázata. 
A magas vérnyomás a fiatal férfiak és az idős nők körében a 
legjellemzőbb. A magas vérnyomás több nőnél okoz szélütést és 
szívelégtelenséget, mint férfinél.  
A diabétesz inkább a nők, mint a férfiak körében növeli a 
szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát. Ezért a diabéteszes nők 
magas kockázatú betegek, akik intenzív kezelést igényelnek. 
A magas koleszterinszint férfiakra és nőkre egyaránt veszélyes, és 
kezelni kell mindkét nemben. 
A dohányzó fiatal nőknél nagyobb eséllyel alakul ki szívbetegség, 
mint férfiaknál. A dohányzás, az elhízás és a hormonterápia együtt 
rendkívül veszélyes. 
A depresszió és a stressz jelentős kockázati tényezők a nők 
esetében. Férfiaknál gyakran elsiklanak ezek felett, pedig e tünetek 
orvosi kezelésre szorulnak. 
A reumás megbetegedések, például az ízületi gyulladás, és egyéb 
immunbetegségek gyakrabban vezetnek szívbetegségekhez 
nőknél, mint férfiaknál. 
Várandósság: Azoknál a nőknél, akiknél a várandósság alatt 
magas vérnyomás alakul ki (preeklampszia), nagyobb 
valószínűséggel fejlődik ki a későbbiek során szívbetegség és ma-
gas vérnyomás, ezért fontos, hogy a szülés után is ellenőriztessék 
vérnyomásukat. 
A merevedési zavar a szívkoszorúér-megbetegedés egyik korai tü-
nete lehet a férfiaknál. 

 A szívbetegségek kialakulásáért felelős egyes kockázati tényezők eltérnek a férfiaknál és 

nőknél  

 
A szívkoszorúér-megbetegedés és a szívinfarktus tekinte-
tében van-e különbség férfiak és nők között? 
Az orvosok szerint igen, éppen ezért fontos tisztában lenni 
azzal, milyen tünetek jelentkeznek férfiaknál és nőknél, hogy 
Ön is tudja, milyen jelekre figyeljen, és hogyan kezelje a prob-
lémát, ha Önnél is fennáll. 

Különböznek-e a nők a férfiaktól? 
Különböző formában, más-más 
életkorban és tünetekkel jelentkezik a 
szívbetegség nőknél és férfiaknál, és 
eltérő megelőzést és kezelést igényelhet.  

  Szívbetegség nőként vagy férfiként 

Eltérések a kockázati tényezők-

ben nőknél és férfiaknál: 

 életkor 

 magas vérnyomás 

 diabétesz 

 dohányzás 

 depresszió és stressz 

 reumás betegségek 

 komplikációk a várandósság 

során 

 nemi hormonok 

 Nagy és kis szívkoszorúerek: A férfiak és az idős nők nagy 
szívkoszorúereiben többnyire érelmeszesedés (zsírlerakódás) 
jelentkezik. A 65 évesnél fiatalabb nőknél gyakoribbak a 
szívkoszorúér görcsei vagy a kisebb erek megbetegedései. Ezek 
különböző tünetek kialakulásához vezethetnek.  

Stressz kiváltotta szívbetegség: A menopauza után a nőknél 
szívbetegség alakulhat ki az akut stressz miatt, ami súlyos, a 
szívinfarktust utánzó mellkasi fájdalmat okoz. Ezt a jelenséget 
„összetört szív” szindrómának hívják, és ritka férfiak esetében. 
Általában gyógyszeres kezeléssel gyógyítható . 

A várandósság alatt és röviddel utána a szívbetegség súlyos 
mellkasi fájdalommal kísért rendkívül speciális, akut formái 
léphetnek fel, azonnali orvosi beavatkozást igényelve. 

  A szívbetegség eltérő lehet nők és férfiak esetében  

 Férfiaknál és nőknél eltérő 

szívbetegségek alakulhatnak ki. 

 Nőknél gyakrabban fordul elő 

stressz okozta szívbetegség. 

 A terhesség a szívbetegség 

speciális változatait idézheti elő. 



 

Mit tehetnek a nők és a férfiak annak érdekében, hogy 
csökkentsék a szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát ? 
Legyen résen! – Ne becsülje alá a kockázatot!  A nők hajlamosak 
erre. 
Legyen tisztában saját normál értékeivel, és cselekedjen, ha 
ezen értékek emelkednek! 
Vérnyomás: az optimális érték < 120/80 Hgmm; gyógyszeres keze-
lés akkor szükséges, ha az érték ≥ 140/90 Hgmm 
Vércukorszint: ≤ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
Vérlipidszint: LDL-koleszterin: ≤ 115 mg/dl,  
Derék körmérete: nők: ≤ 80 cm, férfiak: ≤ 94 cm 
 
Vigyázzon az egészségére! Az egészséges életmód csökkenti  
a szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát. 
Hagyja abba a dohányzást, vagy ne szokjon rá: A nők sokkal ne-
hezebben szoknak le a dohányzásról. Próbáljon meg felhagyni ezzel 
a rossz szokással, és szükség esetén kérjen segítséget. 
Mozogjon rendszeresen: Mind a nők, mind a férfiak sokat tehet-
nek szívük egészségéért a rendszeres testmozgással, például heti 
ötszöri, napi 30 perces sétával. 
Étkezzen egészségesen: Fogyasszon sok teljes kiőrlésű gabonát, 
sokféle friss zöldséget és gyümölcsöt, zsírszegény vagy zsírmentes 
tejtermékeket és sovány húst. Kerülje a telített vagy transz-zsírokat, a 
hozzáadott cukrokat és főként a sót. Az optimális egészség és a 
hosszú élet érdekében tartsa normális testsúlyát. 
Alkohol: Csökkentse az alkoholfogyasztást.  

 Fontos, hogy a nők és a férfiak 
egyaránt tisztában legyenek a 
szívkoszorúér-megbetegedés 
kockázataival. 

 Az egészséges életmód mindkét 
nem esetében segít megelőzni a 
koszorúér-megbetegedést. 

 Egyes esetekben gyógyszerekre 
is szükség lehet. 

  Megelőzés férfiak és nők esetében 

 

Tünetek: 
Nőknél és férfiaknál egyaránt a szívroham leggyakoribb tünete a 
mellkasi fájdalom, a mellkasban érzett nyomó vagy szorító érzés. 
Azonban nem minden esetben ez a legegyértelműbb jel. 
A szívrohamot átélő nők gyakran egyéb tüneteket is tapasztal-
nak a mellkasi fájdalmon kívül, de előfordulhat, hogy nem is je-
lentkezik mellkasi fájdalom. Tünetek például: 
 

 kellemetlen érzés a nyakban, állkapocsban, vállban, a hát felső 
részén vagy hastájékon 

 légszomj 

 fájdalom egyik vagy mindkét karban 

 hányinger vagy hányás 

 izzadás 

 szédülés 

 szokatlan fáradtság 
 
Segítségkérés: Mivel a nők gyakran nem ismerik fel, hogy épp 
szívrohamuk van, ezért később kerülnek kórházba, mint a férfiak. 

 A szívroham tünetei, illetve segítségkérés férfiak és nők esetében 

 A szívroham eltérő tünetekkel 
jelentkezhet nőknél és férfiaknál. 

 Nőknél gyakrabban jelentkezik a 
szívroham mellkasi fájdalom 
nélkül  

 

Különböző módokon lehet 
megállapítani a szívkoszorúér-
megbetegedést, kezelőorvosa pedig 
kiválasztja a legmegfelelőbb mód-
szert. 

 A szívkoszorúér-megbetegedés kórisméje 

Az orvosok eltérő vizsgálatokkal állapíthatják meg férfiak és nők 
esetében a krónikus szívkoszorúér-megbetegedést. 
A testmozgással végzett vizsgálat és a szívkoszorúér-angiográfia 
férfiak esetében hasznos, de nők esetében is alkalmazható, ha 
sok kockázati tényező áll fenn, és képesek testmozgást végezni. 
Fiatal nők esetében, akik nem tudnak testmozgást végezni, és 
nem áll fenn náluk egyéb kockázati tényező, alternatív diagnoszt-
ikával élhetnek az orvosok. 



Dióhéjban  

 A szívbetegségek eltérően jelentkezhetnek férfiaknál és nőknél, különbözőek a kockázatok, 

tünetek, okok és diagnózisok. Legyen tisztában saját kockázati tényezőivel! 

 Végezzen rendszeres testmozgást, étkezzen egészségesen, vigyázzon a testsúlyára, és 

szokjon le a dohányzásról vagy ne is szokjon rá! Mozogjon sokat! 

 Ha szívroham tüneteit észleli magán, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót! 

 Számos módon ki lehet mutatni a szívproblémákat. Tájékozódjon a lehetséges 

betegségekről, így elkerülheti, hogy későn diagnosztizálják. 

 Az ideális gyógyszerek és adagolásuk eltérnek nők és férfiak esetében. Konzultáljon erről 

kezelőorvosával! 

 Nők és férfiak esetében egyaránt hatásosak a szívgyógyászati beavatkozások, a műtét, 

pacemakerek és rehabilitáció.  
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Gyógyszeres kezelés:                                                                 
A magas vérnyomás és magas vérlipidszint kezelésre szorul 
nőknél és férfiaknál egyaránt. 
Az aszpirin nem előzi meg a szívkoszorúér-megbetegedést 
65 év alatti egészséges nőknél. 
A menopauza utáni hormonterápia nem előzi meg a 
szívbetegséget. 
Nők és férfiak különbözőképpen reagálhatnak a gyógyszerekre, 
és eltérő mellékhatásokat tapasztalhatnak. Nőknél gyakrabban 
jelentkeznek mellékhatások, amelyekről tájékoztatni kell a 
kezelőorvost. 
 
Egyéb lehetőségek – beavatkozások:                                 
Férfiak és nők esetében egyaránt hatásosak az invazív terápiák, 
pl. katéterek, ballonos értágítás, szívműtét és modern pacemak-
erek. Azonban a nők ritkábban vetik alá magukat kezelésnek. 
Konzultáljon erről kezelőorvosával!  
 
 
Felépülés és rehabilitáció:                                                     
A nőknek több időbe telik a felépülés szívroham vagy műtét 
után, mint a férfiaknak. Ennek lehetséges okai, hogy túl korán 
vetik bele magukat ismét a ház körüli teendőkbe és a család-
tagok ellátásába, ezért rehabilitációjuk rövidebb. Fontos, hogy 
nők és férfiak egyaránt részt vegyenek a szívbetegségből való 
felépülést segítő rehabilitációban. 

 Férfiaknál és nőknél eltérhet a 

gyógyszerek megfelelő adagja és a 

mellékhatások.  

 Nők és férfiak számára egyaránt 

hasznos a műtét és a modern 

beavatkozások. 

 Mindkét nemben szükséges a reha-

bilitáció szívinfarktus vagy 

 A szívbetegség kezelése eltérő lehet nők és férfiak esetében 


