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DEBELOST IN BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

Srčne bolezni so večinoma  posledica nezdravega načina življenja.  Ker je danes vse več
debelih ljudi, tudi vse več debelih otrok, se lahko bojimo, da bo tudi srčnih bolezni vse več.
Bolezni srca in ožilja so vse pogostejši vzrok resnih zapletov in smrti. Med najpogostejšimi
boleznimi srca sta povišan krvni tlak in preveč maščob v krvi oziroma porušeno razmerje
maščobe v krvi. Poviša se količina  LDL (»slabega« holesterola) in  zniža vrednost HDL
(»varovalnega« holesterola), kar vodi v razvoj srčno-žilnih bolezni. Pravzaprav to sami po
sebi nista srčni bolezni, sta pa z njimi tesno povezani. 

Če previsokega tlaka in maščob v krvi ne zdravimo, sta lahko usodna. Povišan tlak oziroma
hipertenzija je najpogostejši vzrok za možgansko kap, maščobe v krvi pa zamašijo žile, kar
vodi v srčni infarkt.

Med poglavitnimi  dejavniki bolezni srca in ožilja so v Društvu za zdravje srca in ožilja
Slovenije izpostavili debelost in kajenje. "Trendi v Evropi, ne samo v Sloveniji, niso dobri.
Mladina se nezdravo hrani, nezdravo živi in je v povprečju nekaj kilogramov predebela," je
dejal predsednik društva Franc Zalar.

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA SO POGOST VZROK SMRTI

Bolezni srca in ožilja so pri nas še vedno  najpogostejši vzrok za prezgodnje umiranje.
Najbolj ogroženi so moški v starosti od 54 do 64 let, ženske umirajo starejše. Vendar pa
tudi za ženske velja, da  najpogosteje umrejo zaradi bolezni srca in žil. In vendar so to
bolezni, ki jih je večinoma mogoče preprečiti. Nekatere države so s preventivnimi programi
uspele bolezni srca zajeziti in tudi Slovenija je med njimi. 
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Vendar pa v Sloveniji  možgansko kap še zmeraj letno doživi kar  4000 državljanov. Kot
rečeno, je to večinoma posledica previsokega krvnega tlaka. Tudi bolnikov, ki doživijo srčni
infarkt,  je  zelo  veliko.  Vzrok za to  je  arterioskleroza,  proces,  pri  katerem se na  stenah
arterij naberejo maščobe, ki jih počasi preraste vezivno tkivo v žilah. V te tvorbe se vgradi
še kalcij in nalepijo krvne ploščice (trombociti), kar povzroči, da je žila vse slabše prehodna.
Arterioskleroza pa je glavni vzrok za infarkt.

VZROK ZA POGOSTEJŠO UMRLJIVOST JE NAJPOGOSTEJE NEZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG

Debelost je tesno povezana s sladkorno boleznijo, ta pa je ena največjih nevarnosti, da se
pri  bolniku  razvije  tudi  srčna bolezen.  Ljudje,  ki  se  zredijo  že  v  otroštvu,  imajo  veliko
možnosti, da ne bodo dočakali starosti. Tako imenovani zdrav življenjski slog lahko bistveno
vpliva na izboljšanje.

Z večanjem telesne teže se  poveča tveganje za razvoj različnih bolezni, med njimi  srčno-
žilnih,  ki  so  med  pogostejšimi.  Poveča  se  tveganje  za  razvoj  visokega  krvnega  tlaka
(arterijske hipertenzije). Na začetku stanje navadno ne povzroča simptomov. Povišan tlak v
arterijah povzroča škodo v notranjem delu žilne stene, ki se poškoduje, se vname in vanjo
lažje prodirajo maščobne molekule, ki na teh mestih tvorijo maščobne plake. Ti ožijo svetlino
žile.  Začne se  kronični proces ateroskleroze,  ki  pomeni  napredujoče vnetno dogajanje v
steni arterij po telesu in nalaganje maščobe v stenah žil.

Maščobni plaki ožijo svetlino arterij in  preprečujejo, da tkiva dobijo zadostno količino
hranil in kisika. Velikokrat so prizadete arterije, ki prehranjujejo srce. Maščobni plaki lahko
celo zaprejo srčno arterijo in zmanjšajo pretok krvi k srčni mišici. Ob naporu na primer, ko
srce potrebuje več kisika, to povzroči nastanek simptomov v smislu prsne bolečine in lahko
vodi v srčni infarkt, ki je najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Lahko pa le odmre tisti
del srčne mišice, ki ga je ta žila prehranjevala. Posledica tega je popuščanje srca, težka sapa
ob naporu, zastajanje tekočine v pljučni cirkulaciji …

Podobno kot  na  arterijah,  ki  prehranjujejo  srce,  se  maščobni  plaki  tvorijo  tudi  po drugih
arterijah; lahko na aorti, trebušnih vejah aorte, arterijah nog … Če te arterije prehranjujejo
možgane, lahko preprečijo dotok hranil in kisika do možganov, kar vodi v možgansko kap, ki
pa je drugi najpogostejši vzrok smrti in prvi vzrok invalidnosti v razvitih državah. Zapleti
povišanega krvnega tlaka so še okvare ledvic, oči, srčno popuščanje. Arterijska hipertenzija
tako posredno in neposredno vodi k razvoju bolezni in ji pravimo tihi ubijalec.
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