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SÃNÃTATE

Cum prevenim
ºi recunoaºtem infarctul?

Temperaturile scãzute reprezintã
pentru cardiaci o adevãratã încercare. Vremea rece poate declanºa
apariþia unor probleme grave, cea
mai periculoasã fiind infarctul.
Acesta are simptome multiple, dar
cea mai relevantã este durerea în
spatele sternului ce dureazã de obicei
mai mult de 15-30 de minute, fiind
însoþitã adesea – dar nu neapãrat!- de
senzaþia de greutate pe piept. Durerea
se rãspândeºte de la piept la gât, maxilar, unul sau ambele braþe ºi umeri,
ºi nu trece la repaus. Mai pot apãrea
transpiraþii, respiraþie sacadatã,
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greaþã sau vomã, ameþealã, bãtãi
rapide ºi neregulate ale inimii, senzaþia de panicã intensã. Frigul poate
provoca înmulþirea atacurilor de cord
cu pânã la 30%, în special datoritã
creºterii tensiunii arteriale ºi a nivelului colesterolului. Medicii atrag
atenþia cã siesta creºte riscul de
infarct! Un studiu publicat de
„International
Journal
of
Epidemiology” aratã cã somnul de
dupã-amiazã dubleazã riscul de atac
de cord, din cauza secreþiei crescute
de catecolamine care apare dupã
trezire. Pentru a se feri de asemenea

episoade, cardiacii care nu suferã de
alte afecþiuni ar trebui sã consume 10
grame de alcool zilnic (un pahar de
vin, o sticlã de bere, o cupã de
ºampanie sau un pãhãrel de þuicã),
dar nu mai mult!, protejându-ºi astfel
inima pe termen lung. Un alt factor
protector, prin prevenirea creºterii
colesterolului rãu, îl reprezintã
nucile, arahidele ºi alunele, spun
cercetãtorii de la Universitatea Penn
State din Pennsylvania, care recomandã o “dozã” pe zi. Iarna, vasele
de sânge se contractã ºi se îngusteazã,
provocând creºteri ale tensiunii arteriale ºi unele întreruperi ale
aprovizionãrii cu sânge. Dacã întreruperea (ischemia) e în zona inimii ºi
de scurtã duratã, apar durerile de tip
anginos. Simptomele anginei pectorale debuteazã cu durere localizatã
iniþial la mijlocul toracelui, care deseori iradiazã cãtre mâini, gât sau chiar
cãtre abdomen. E resimþitã ca o
ghearã în piept. Din cauza asocierii cu
senzaþia de arsurã, este confundatã
uneori cu o indigestie. De fiecare datã
însã, la aceeaºi persoanã durerea are
aceeaºi localizare ºi iradiere. Durerea
anginoasã dureazã cel mult 5 minute
ºi poate fi declanºatã nu doar de frig,
ci ºi de o masã bogatã, o emoþie puternicã, efortul de a scãpa de constipaþie, ba chiar ºi de medicamentele
luate pentru a ne desfunda nasul! Ea
poate fi însoþitã de anxietate, stare de
obosealã, transpiraþii reci, tulburãri
de vedere ºi dispare la repaus. Cei
care au frecvent crize de anginã
noaptea trebuie sã doarmã cu capul
sau chiar cu toracele mai ridicat,
uºurând astfel efortul inimii de a
pompa sângele prin vene. Dacã simþiþi
apariþia unei crize anginoase, opriþivã din orice activitate, aºezaþi-vã ºi
þineþi o aspirinã întreagã sub limbã.
De cele mai multe ori, infarctul este
rezultatul unui cheag de sânge pe care
aspirina îl face sã disparã. Cardiacii
trebuie sã aibã la îndemânã ºi
nitroglicerinã, pe care o pot þine sub
limbã sau înghiþi, în cazul atacului de
cord.

