عوامل خطر حمله قلبی را بشناسید

حملــه قلبــی در هــر ســنی مــی توانــد رخ دهــد ،امــا اگــر ســن شــما بــاالی  40ســال اســت و عوامــل خطــر
متعــددی داریــد ،بهتــر اســت بـرای ارزیابــی و کنتــرل ایــن عوامــل خطــر بــا پزشــک خــود مشــورت نمــوده و
بـرای کاهــش ایــن عوامــل خطــر تــاش کنیــد .برخــی عوامــل خطــر احتمــال بــروز بیماریهــای عــروق کرونــر
قلــب و در نتیجــه حملــه قلبــی را افزایــش مــی دهنــد .اولیــن حملــه قلبــی بـرای اغلــب مردم مــی توانــد ناتوان
کننــده و حتــی کشــنده باشــد.
عواملــی ماننــد افزایــش ســن ،جنــس ،نـژاد و ســابقه خانوادگــی از عوامــل خطــر مهــم هســتند کــه شــما قــادر
بــه تغییــر و یــا کنتــرل آنهــا نیســتید( .اغلــب افـرادی کــه در اثــر بیمــاری قلبــی فــوت مــی کننــد باالی  65ســال
دارنــد) بنابرایــن کنتــرل عوامــل خطــری کــه قابــل تغییــر هســتند از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .عوامــل
خطــری کــه قابــل اصــاح ،کنتــرل یــا درمــان هســتند شــامل :

* تنباکــو  :ســیگار کشــیدن یــک عامــل خطــر قــوی در بــروز مــرگ ناگهانــی در افــراد بــا بیمــاری عــروق کرونــر اســت
و اســتعمال ســیگار در کنــار ســایر عوامــل خطــر در افزایــش بــروز بیمــاری قلبــی نقــش دارد .حتــی قــرار گرفتــن افــراد
غیرســیگاری در معــرض دود ســیگار خطــر بــروز بیمــاری قلبــی را در آنهــا افزایــش مــی دهــد.
*کلســترول بــاال :بــا افزایــش ســطح کلســترول ،احتمــال بــروز بیماریهــای عــروق کرونــر در افــراد افزایــش مــی یابــد و در
صــورت وجــود ســایر عوامــل خطــر ماننــد فشــارخون بــاال و ســیگار کشــیدن ایــن خطــر بیشــتر مــی شــود  .البتــه ســطح
کلســترول یــک فــرد تحــت تاثیــر ســن ،جنــس ،وراثــت و رژیــم غذایــی نیــز مــی باشــد.
* فشــارخون بــاال  :موجــب افزایــش بــارکاری قلــب ،در نتیجــه افزایــش ضخامــت و ســفتی عضــات قلــب مــی شــود،
کــه نتیجــه آن عملکــرد نامناســب قلــب اســت ،بــه عــاوه موجــب افزایــش خطــر ســکته قلبــی و مغــزی ،نارســایی کلیــه و
نارســایی احتقانــی قلــب مــی شــود .فشــار خــون بــاال در کنــار ســایر عوامــل خطــر ،موجــب افزایــش خطــر ســکته قلبــی یــا
مغــزی مــی شــود.
* دیابــت  :دیابــت بــه طــور جــدی مــی توانــد خطــر بــروز بیماریهــای قلــب و عــروق را افزایــش دهــد ،حتــی زمانــی کــه قند
خــون تحــت کنتــرل مــی باشــد .درصــورت عــدم کنتــرل مناســب قنــد خــون احتمــال بــروز بیماریهــای قلبــی و ســکته مغــزی
افزایــش مــی یابــد .اگــر مبتــا بــه دیابــت هســتید ،حتمــا بــا نظــارت پزشــک ســعی در کنتــرل قنــد خــون خــود کنیــد  .اگــر
عــاوه بــر دیابــت اضافــه وزن هــم داریــد مــی بایســت ســبک زندگــی خــود را تغییــر داده ،تغذیــه بهتــر و فعالیــت فیزیکــی
بیشــتری داشــته باشــید.
* عــدم فعالیــت بدنــی کافــی  :زندگــی بــدون تحــرک یــک عامــل خطــر بــروز بیمــاری عــروق کرونــر اســت .فعالیــت
بدنــی منظــم متوســط تــا شــدید ،در کاهــش خطــر بیماریهــای قلبــی عروقــی موثــر بــوده و مــی توانــد در کنتــرل کلســترول
خــون ،دیابــت و چاقــی هــم کمــک کننــده باشــد ،در برخــی افــراد هــم بــه کاهــش فشــار خــون کمــک مــی کنــد .
* چاقــی و اضافــه وزن  :افــرادی کــه دچــار اضافــه وزن خصوصــا در ناحیــه دورکمــر هســتند بیشــتر در معــرض ســکته
قلبــی یــا مغــزی هســتند ،حتــی اگــر عامــل خطــر دیگــری نداشــته باشــند .بــرای اغلــب افــراد کاهــش وزن مشــکل اســت
امــا بــرای افــراد دچــار اضافــه وزن کاهــش  3تــا  5درصــد وزن بــدن میتوانــد موجــب کاهــش قابــل توجــه خطــر شــده و
کاهــش وزن بیشــتر مــی توانــد فشــار خــون ،کلســترول و قنــد خــون را نیــز بهبــود بخشــد.
* ســایر عوامــل  :اســترس و مصــرف الــکل هــم مــی تواننــد بــه بــروز مشــکالت قلبــی عروقــی کمــک کننــد ،بــه عنــوان
مثــال افــراد تحــت فشــار روحــی گاهــی دچــار پرخــوری و مصــرف بیــش از مقــدار معمــول ســیگار مــی شــوند .مصــرف الــکل
زیــاد مــی توانــد منجــر بــه افزایــش فشــار خــون و افزایــش خطــر ســکته مغــزی و ســرطان شــود ،همچنیــن در افزایــش
تــری گلیســرید خــون و نامنظمــی ضربــان قلــب نقــش کمــک کننــده دارد.

برای کاهش خطر چه باید کرد ؟

-1سیگار را قطع کنید .
-2بــرای کنتــرل عوامــل خطــر بــا پزشــک خــود همــکاری کنیــد .ایــن عوامــل خطــر مــی تواننــد فشــار خــون بــاال ،کلســترول
بــاال و دیابــت باشــند.
-3سبک زندگی پر تحرک و تغذیه صحیح در کمک به پیشگیری از حمله قلبی مفید است.
رژیــم غذایــی بــر پایــه ســبزیجات ،میــوه هــا و غــات داشــته باشــید .از لبنیــات کــم چــرب ،گوشــت بوقلمــون ،ماهــی،
حبوبــات ،مغزهــا اســتفاده کنیــد و اســتفاده از شــیرینی هــا ،نوشــیدنیهای حــاوی شــکر و گوشــت قرمــز را محــدود کنیــد .
بــرای داشــتن یــک وزن مناســب ،رژیــم غذایــی خــود را بــا میــزان فعالیــت بدنــی هماهنــگ کنیــد ،در ایــن صــورت هــر مقــدار
کالــری کــه دریافــت مــی کنیــد بــه مصــرف مــی رســد.

