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Możesz uchronić swoje serce przed zawałem
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Kondycja twojego serca zależy przede wszystkim od ciebie. Od tego, jaki
prowadzisz tryb życia, co jesz, czy reagujesz na jego sygnały
ostrzegawcze.

Autor: Emilia Borkowska

Kondycja twojego serca zależy przede wszystkim od ciebie. Od tego, jaki prowadzisz tryb życia, co
jesz, czy reagujesz na jego sygnały ostrzegawcze.

Spośród wszystkich chorób najbardziej boimy się raka, gdyż jesteśmy przekonani, że to właśnie on
stanowi największe zagrożenie dla naszego życia. Lekarze twierdzą jednak, że dwa razy większe żniwo
zbierają choroby układu naczyniowo-sercowego. Potwierdzają to statystyki, z których wynika, że umiera
na nie, najczęściej na skutek zawału serca, co druga osoba:

- 25 proc. chorych już w pierwszych kilku godzinach po ataku serca (w wielu przypadkach zpowodu
braku szybkiej specjalistycznej pomocy);
- 15 proc. w szpitalach;
- 15 proc. w ciągu roku od przebycia zawału na skutek powikłań, w tym aż 75 proc. w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy. Dotyczy to głównie tych pacjentów, którzy trafiają na oddziały intensywnej opieki
medycznej dopiero po upływie sześciu lub więcej godzin od wystąpienia objawów ostrego niedokrwienia
serca.
Niebezpieczeństwo wystąpienia zawału gwałtownie wzrasta u pozornie zdrowych mężczyzn po
czterdziestym piątym roku życia, a u kobiet po pięćdziesiątym.
Choć brzmi to jak nieubłagany wyrok, wcale nie jesteśmy bezsilni. Niezależnie od tego, czy jeszcze
cieszymy się zdrowiem, czy już mamy problemy z sercem, możemy wiele zrobić, by zmniejszyć zarówno
ryzyko zawału, jak i jego powikłań. Trzeba jednak wiedzieć, jak chronić serce i jak postępować w razie
jakichś kłopotów.

Wszystko zależy od stanu tętnic. Do zawału dochodzi wówczas, gdy do jakiegoś obszaru serca
przestaje dopływać krew, a wraz z nią tlen.
Najczęstszą przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego jest niedrożność tętnic wieńcowych (tzw.
choroba wieńcowa). Prowadzi do niej miażdżyca. Choć słowo to kojarzy się z podeszłym wiekiem, zmiany
miażdżycowe w naczyniach krwionośnych zaczynają powstawać już po dwudziestym roku życia.
W jakim tempie będzie rozwijać się ten proces, w dużym stopniu zależy od nas. Wiadomo przecież,
że jedną z głównych przyczyn miażdżycy jest nadmiar cholesterolu we krwi. A utrzymanie jego stężenia
w normie wcale nie jest trudne. Można to osiągnąć:

- ograniczając w diecie ilość tłuszczów zwierzęcych, jedząc jak najwięcej warzyw i owoców;
- rezygnując z palenia papierosów;
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- prowadząc aktywny tryb życia (ruch skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi).

Konieczna jest wizyta u lekarza. Często zdarza się, że choroba wieńcowa
długo rozwija się skrycie. Dlatego jeśli czasem coś nas zakłuje czy
nawet zaboli w piersiach, kiedy np. podbiegamy do autobusu, zwykle
składamy to na karb gorszej kondycji lub wieku. Objawy takie mogą
jednak oznaczać, że serce jest już niedostatecznie zaopatrywane w krew.
Nie zaszkodzi więc wybrać się do lekarza, by skontrolować stan swoich
naczyń krwionośnych.
Natychmiastowa wizyta u kardiologa jest bezwzględnie konieczna, jeśli podczas wysiłku pojawi się:

-

dławiący ból w klatce piersiowej;

- wrażenie ucisku, ciężaru po jej lewej stronie;
- uczucie silnego pieczenia w okolicach serca.
Dolegliwości te, określane czasem jako dusznica bolesna (angina
pectoris), zwykle mijają po odpoczynku. Świadczą jednak o tym, że
doszło do przejściowego niedokrwienia serca. A to oznacza, że istnieje
już niebezpieczeństwo wystąpienia zawału.
Dzięki szybkiemu rozpoczęciu specjalistycznego leczenia, zmianie trybu
życia i sposobu odżywiania się (zgodnie z zaleceniami kardiologa) można
to niebezpieczeństwo zażegnać. Jeśli zmiany miażdżycowe są bardzo duże,
może okazać się, że niezbędny jest zabieg chirurgiczny polegający na
udrożnieniu tętnic (tzw. angioplastyka) lub wszczepieniu bypassu.

Tych objawów nie wolno bagatelizować. Zdarza się, że ataku serca nie
poprzedzają żadne dolegliwości. Jest pierwszym objawem choroby
wieńcowej u pozornie zdrowego człowieka.
Atak może zdarzyć się w każdej sytuacji &ndash; przy wysiłku, w chwili
silnego zdenerwowania, ale także w trakcie spożywania posiłku, w czasie
odpoczynku, a nawet podczas snu (najwięcej zawałów zdarza się między
godziną szóstą a jedenastą rano). Nagle pojawia się:

-

bardzo silny, ściskający (piekący, gniotący, dławiący) ból w klatce
piersiowej. Jego centrum znajduje się powyżej mostka. Stąd promieniuje
do lewej łopatki i ręki, do szyi i środka pleców, górnej części
brzucha, a nawet w kierunku gardła i szczęki.

Od bólu dusznicowego różni się tym, że trwa o wiele dłużej, nie ustępuje w spoczynku i najczęściej
towarzyszą mu inne objawy:
- bladość skóry i zimne poty;
- kłopoty z oddychaniem;
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- uczucie ogromnego zmęczenia;
- zaburzenia przewodu pokarmowego &ndash; biegunka, wymioty.

W ponad 90 procentach przypadków bezpośrednią przyczyną ataku serca
jest pęknięcie blaszki miażdżycowej. W miejscu tego pęknięcia zaczynają
gromadzić się płytki krwi, co przyspiesza jej krzepnięcie. W rezultacie
powstaje zakrzep, który całkowicie zamyka światło tętnicy wieńcowej,
odcinając dopływ krwi do jakiegoś obszaru mięśnia sercowego.
Jeśli w ciągu kilku godzin tętnica nie zostanie odblokowana, nastąpi
obumarcie pozbawionych krwi tkanek, czyli zawał jakiegoś fragmentu
serca.

Niezbędna jest szybka pomoc. Każda minuta opóźnienia w udzieleniu
fachowej pomocy medycznej może zadecydować o życiu lub śmierci.
Dlatego, jeśli istnieje choćby najmniejsze podejrzenie zawału, trzeba
bezzwłocznie zadzwonić po pogotowie. Czekając na przybycie lekarza,
należy:

-

ułożyć chorego wygodnie;

- zapewnić mu dostęp powietrza, porozpinać uciskające części garderoby &ndash; pasek, kołnierzyk,
biustonosz;
- podać tabletkę (300 g) kwasu acetylosalicylowego (czyli aspiryny);
- w przypadku wymiotów głowę chorego należy odchylić lekko na bok., aby nie dopuścić do
zakrztuszenia.
Nawet jeśli oczekiwanie na przyjazd karetki pogotowia się dłuży, nie
próbujmy osoby z podejrzeniem zawału odwozić do szpitala własnym
samochodem. Zajęci prowadzeniem, możemy łatwo przeoczyć bardzo groźny
moment &ndash; zatrzymanie krążenia.

Od naszej błyskawicznej reakcji może zależeć czyjeś życie. Jeśli chory
stracił przytomność, nie oddycha (lub oddech jest bardzo słaby), jego
źrenice są rozszerzone i nie reagują na światło, nie można wyczuć tętna
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(na tętnicy szyjnej) oznacza to, że doszło właśnie do zatrzymania
krążenia.
Wówczas każda sekunda może decydować o przeżyciu. Dlatego należy natychmiast:

- ułożyć chorego na wznak, podłożyć pod szyję wałek w taki sposób, by głowa była odchylona do tyłu;
- przystąpić do zewnętrznego masażu serca połączonego ze sztucznym oddychaniem.
Masaż taki polega na rytmicznym uciskaniu dłońmi (w tempie 60&ndash;80 ucisków na minutę)
mostka chorego.
Co 10 ucisków wykonujemy 2 wdechy powietrza do nosa lub ust osoby
nieprzytomnej. Czynności te trzeba powtarzać do czasu przybycia
karetki.

Szansa na nowe życie. Szanse na powrót do zdrowia zależą od rozległości
zawału. Jeśli uszkodzony fragment mięśnia jest duży, serce nie będzie
sobie w stanie poradzić z przepompowywaniem dostatecznej ilości krwi.
Czasem dochodzi także do uszkodzenia systemu włókien nerwowych, które
kierują pracą serca, co jest przyczyną późniejszych zaburzeń rytmu i
przewodzenia. Właśnie m.in. takich komplikacji można uniknąć, jeśli
pacjent z atakiem serca bardzo szybko znajdzie się na oddziale
intensywnej opieki medycznej.
Na szczęście jednak w większości przypadków obszar uszkodzonych tkanek
jest stosunkowo mały i dzięki szybkiemu rozpoczęciu specjalistycznego
leczenia serce po jakimś czasie zaczyna znowu pracować normalnie.
Trzeba jednak pamiętać, że opuszczenie szpitala nawet w bardzo dobrej kondycji jest tylko
pierwszym krokiem w nowe życie.
Każdy, kto przebył zawał, musi nie tylko systematycznie przyjmować
leki, ale radykalnie zmienić dotychczasowy tryb życia. Przede wszystkim
utrzymywać w ryzach poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi, by
nie dopuścić do kolejnego ataku.

Kwas acetylosalicylowy
Działanie kwasu acetylosalicylowego polega na hamowaniu zlepiania się
płytek krwi, co zapobiega powstawaniu skrzepliny w miejscu pęknięcia
płytek. Badania wykazały, że podany w ostrej fazie zawału zmniejsza
śmiertelność. Lekarze zalecają, aby każdemu choremu z podejrzeniem
zawału podać ten lek (np. Bestpirin, Aspirin Protect 100,
Polopiryna) w uderzeniowej dawce 300 mg. Terapia taka powinna być kontynuowana do końca
życia (75&ndash;150 mg na dobę).

Miażdżyca tętnic
U młodego, zdrowego człowieka wszystkie żyły, a więc także tętnice
wieńcowe, mają duży przekrój, gładkie i elastyczne ściany. Dzięki temu
mogą się one swobodnie kurczyć i rozkurczać, co gwarantuje prawidłowe
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krążenie.

Jednak w miarę upływu lat tętnice tracą stopniowo swą elastyczność.
Przyczyną tego jest arterioskleroza, czyli popularna miażdżyca.
Na ich ściankach zaczynają powoli osadzać się złogi tłuszczu, zwłaszcza
cholesterolu. Tworzą one tzw. blaszki miażdżycowe, które stopniowo
zwapniają się, twardnieją. W rezultacie tętnice stają się coraz węższe,
a ich ściany tracą elastyczność, sztywnieją, co utrudnia dopływ krwi do
serca.
W taki właśnie sposób zaczyna się choroba niedokrwienna (nazywana też wieńcową), której
następstwem może być zawał serca.

Zmień dietę
Każdy pacjent z chorobą wieńcową powinien zmodyfikować swój jadłospis zgodnie z zaleceniami
lekarza. Wskazane jest m.in.:

-

-

wykluczenie z diety tłuszczów zwierzęcych i wzbogacenie jej
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, zwłaszcza omega 6 (ryby morskie,
oliwa
z oliwek, olej rzepakowy);

- zwiększenie ilości warzyw i owoców;
- ograniczenie soli kuchennej poniżej 8 g na do

Co zwiększa ryzyko zawału
Złe odżywianie. Dieta obfitująca w tłuszcze zwierzęce zawiera dużo
cholesterolu. Jest to substancja niezbędna do prawidłowego
funkcjonawania wielu narządów, jednak jej nadmiar we krwi powoduje
szybsze tworzenie się blaszek miażdżycowych.
Stres. Silne emocje, zdenerwowanie również przyspieszają rytm serca,
powodują wzrost ciśnienia tętniczego. Im częściej jesteśmy narażeni na
takie sytuacje, tym bardziej przeciążony, mniej sprawny staje się układ
krążenia.
Nikotyna. Powoduje zwężanie się tętnic, przyspiesza pracę serca.
Palacze mają więcej białych krwinek i płytek krwi, co sprzyja tworzeniu
się blaszek miażdżycowych. A powstający w czasie palenia tlenek węgla
wypiera z krwi niezbędny sercu tlen.
Cukrzyca. Nieprawidłowo leczona cukrzyca doprowadza do wzrostu poziomu
glukozy we krwi, co sprawia, że staje się ona bardziej lepka, kleista.
Sprzyja to tworzeniu się skrzepów, które mogą zablokować światło
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tętnicy. Nadmiar glukozy powoduje złe przetwarzanie tłuszczów, we krwi
wzrasta poziom cholesterolu, co prowadzi do miażdżycy naczyń
krwionośnych.
NadciŚnienie. Przy wysokim ciśnieniu krew jest wyrzucana przez serce z
dużo większą siłą. W rezultacie ściany tętnic twardnieją, grubieją,
ulegają zwężeniu. W takich zwyrodniałych tętnicach dużo szybciej
odkładają się blaszki miażdżycowe.
SkłonnoŚci dziedziczne. Stwierdzono na podstawie przeprowadzonych
badań, że ryzyko zawału znacznie wzrasta, jeśli jedno z rodziców
(najczęściej ojciec) miało zawał przed pięćdziesiątym rokiem życia.

Dbaj o ciśnienie
Kardiolodzy twierdzą, że obniżenie ciśnienia skurczowego (jego górnej
wielkości) tylko o 5 mm Hg, a rozkurczowego (dolna wielkość) o 9 mm
Hg zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej o 20 procent.
Natomiast obniżenie obu tych wartości odpowiednio o 10 i 18&ndash;19 mm Hg
redukuje ryzyko choroby wieńcowej aż o jedną trzecią. Dlatego każdy,
kto ma skłonności do nadciśnienia, powinien je leczyć i systematycznie
kontrolować. Codzienną samokontrolę ułatwiają podręczne
ciśnieniomierze.

Aby serce mogło sprawnie pracować, musi nieustannie otrzymywać
odpowiednią ilość tlenu. Pobiera go z krwi, w którą zaopatrują je dwie
duże żyły, tzw. tętnice wieńcowe.

Szanse chorego są największe, jeśli leczenie rozpocznie się w ciągu 60 minut od wystąpienia
pierwszych objawów ataku serca.

Objawy te może wywołać nie tylko zwiększony wysiłek fizyczny, lecz
także zdenerwowanie, mroźne powietrze, a nawet wietrzna pogoda.

Kobiety do czasu przekwitania przed chorobą niedokrwienną chroni ich
własny system hormonalny. Jednak po menopauzie (w wieku 55&ndash;60 lat) są
równie zagrożone wystąpieniem zawału jak mężczyźni.

Ruch, aktywność fizyczna są najlepszymi stymulatorami dla serca. Jeśli
zawsze będzie pracować w zwolnionym tempie, trudno mu będzie
przyspieszyć, gdy zajdzie taka potrzeba.
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