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Kalbin  yeteri kadar oksijen alama-
yarak ölmesine kalp krizi (miyokart 
infarktüsü) denir. Kalbimiz günlük 
yaptığımız işe göre bazen daha fazla 
bazen daha az oksijene ihtiyaç du-
yar. Oksijeni kalbin kendi damarları 
yani koroner damarları getirirl-
er. Eğer koroner damarlarda bir 
tıkanıklık veya daralma söz konusu 
ise kalp yeteri kadar oksijen alamaz, 
beslenemez. Beslenemeyen kalp 
dokusu ölür, işlevini yitirir ve kanı 
pompalayamaz hale gelir. Sonuç 
olarak ölümcül bir tablo olan kalp 
krizi kaçınılmaz olur.Günümüzün en 
sinsi ve ölüm insidansı en yüksek 
olan bir hastalıktır.

K alp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli sebebi 

“atheroskleroz”dur. Atheroskleroz, damarlarının içine yağ birikintilerinin oturması 

demektir. Sigara içenlerde ve kolesterolü yüksek kimselerde bu birikintiler sinsice 

büyürler ve zamanla koroner damarı tamamen tıkarlar. Sonuçta kalbin beslenmesi bozulur ve 

kalp krizi meydana gelir.

Gençlerde kalp krizi çok nadirdir. Olası nedenler şöyledir: 

      * Aşırı sedanter yaşam ve obezite.

      * Vücudun herhangi bir yerinde oluşan bir pıhtının koroner damarlara ulaşıp aniden tıkaması 

      * Kalp kapakları hasarlanmış kimselerde kapalçıktan kopan parçaların koroner arterleri 

tıkaması

      * Vaskülitler, kronik hastalıklar(diyabet,obezite,böbrek yetmezliği,karaciğer hastalıkları,bazı 

konjenital bozukluklar vs..)

      * Kokain veya diğer uyuşturucu maddelerin  kullanımı.

Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir?
       *Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı ya da yanma hissi,

       *Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır,beraberinde uyuşma yapabilir,

       *Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

       *Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı vardır.
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       *Nefes darlığı ve aşırı bir anksiyete vardır. 

Bazı insanlarda belirtiler çok gizli olabilir. Örneğin diyabet hastalığı  olan kişiler,hemen hemen 

hiç ağrı duymazlar, sadece nefes darlığı ve soğuk soğuk terleme şikayetleri olur. Bazı hasta-

larda mide ülseri, kolesistit (safra taş öyküsü olanlar) veya pankreatit ağrısıyla kalp krizi ağrısı 

karıştırılabilir, ülser lehine yanlış yorumlanabilir.

 

Ne yapmak gerekir?
Bu belirtilerle karşı karşıya kaldığınızda derhal bir yere oturup dinleniniz ve hemen bir 

sağlık kuruluşuna ulaşmaya çalışınız. Dışarıdaysanız cep telefonuyla yardım isteyiniz. Kes-

inlikle yürümeye veya merdiven çıkmaya devam etmeyiniz. Çünkü aktiviteye devam etmek 

zaten oksijen alamayan kalbinizin oksijen talebini daha da artıracaktır.Son zamanlarda kalp 

krizi geçirildiğinin anlaşılması halinde bir-iki defa kuvvetlice öksürerek krizde oluşan ritm 

bozukluğunun düzeltilebileceğini ileri süren yayımlar var. Eğer yanımızda varsa 1tablet bebe 

aspirini almak hastaneye ulaşmamızda bize zaman kazandıracaktır.

 

Risk grubunu oluşturan kişiler kimler?    

      *Günde 10 un üzerinde sigara içenler,

      *Kan lipidlerinin (kolesterol, trigliserid) düzensiz olduğu kişiler,

      *Diyabet Hastalığı olanlar,

      *Obezite(şişman) kişiler,

      *65 yaşını geçmiş olanlar,

      *Baba yada birinci derecede bir akrabasında kalp krizi öyküsü olanlar,

      *Alkol yada uyuşturucu maddeleri kullananlar.

 

Kalp krizinden  nasıl korunuruz? 

     1-Yukarıda vermiş olduğum alışkanlıklarınızdan vazgeçerek ya da azaltarak (sigara,alkol, 

uyuşturucu maddeler)

     2-Kronik rahatsızlığımız var ise (diyabet,hiperlipidemi vs..) ilaçlaırımızı düzgün kullanarak,

     3-Düzenli beslenmeye dikkat edip, öğün atlamamak,

     4- Her gün düzenli ekzersiz yaparak. 

 

       Daha Sağlıklı Ve Mutlu Bir Hayat Geçirmeniz Dileği İle...
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