
Để sớm biết mắc bệnh tim - UGroup | UG Health

Viết bởi Administrator
Chủ nhật, 21 Tháng 3 2010 20:51 - 

Bệnh tim là chỉ những kết cấu của  tim, ví dụ như màng tim, cơ tim, niêm mạc tim, van tim thay
đổi từ đó  gây nên những biến đổi về nhịp đập, cũng như chức năng tim, đồng thời  xuất hiện
những biểu hiện bệnh lý lâm sàng. Khi mắc bệnh tim, thường  xuất hiện hiện tượng nhịp tim thất
thường, nhịp tim đập không theo quy  luật, nhanh quá (hơn 100 lần/phút) hoặc chậm quá (ít
hơn 60 lần/phút).

      

Những ảnh hưởng của  bệnh tim tới các cơ quan trong cơ thể

        

Vì đâu mà bị đau tim?

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại  học McMaster (Canada) đã công bố 9 yếu tố nguy hiểm gây bệnh tim. 3 yếu  tố hàng đầu là lượng cholesterol cao, hút thuốc và stress. Những người  có lượng lipid cao trong máu hay hút thuốc chiếm 60% số người bị bệnh  tim. Những ai có lượng cholesterol trong máu cao có nguy cơ bị đau tim  cao gấp 3,25 lần, trong khi những người hút thuốc là 2,9 lần so với  những người khác.

Tiếp đến là tiểu  đường, gia đình có tiền sử huyết áp cao và bụng bự. Nghiên cứu cho thấy,  tiêu thụ trái cây hằng ngày, năng tập thể dục có thể giúp giảm nguy cơ  đau tim.

  
      - Mệt mỏi: Sự rối loạn nhịp  đập của tim sẽ làm cho máu do tim bơm đi cũng sẽ giảm, gây
nhức đầu,  chóng mặt, mệt mỏi. Có nhiều trường hợp còn bị liệt, không nói được.  

-  Khó thở, thở dốc: Nếu tim bị suy yếu (suy tim) nó sẽ không thực hiện  được chức năng là bơm
máu đi khắp cơ thể; máu ở phổi do không kịp về tim  nên xuất hiện chứng tắc máu ở phổi, làm
cho chức năng trao đổi của cơ  thể giảm, người bệnh thở rất khó khăn, tức ngực, thậm chí ho ra
máu. Ho  ra máu là do máu bị ứ ở tĩnh mạch khí quản và các tế bào ở mạch máu phế  nang
phổi bị tổn thương gây nên.

  

- Buồn nôn, chán ăn: Chức năng  tim suy giảm cũng sẽ làm cho lượng máu từ gan, ruột về tim
giảm, gây nên  hiện tượng ứ máu ở gan, ruột; chức năng của các cơ quan này cũng bị ảnh 
hưởng theo, có hiện tượng đau ở gan, buồn nôn, chán ăn, đau bụng, tiêu  chảy và các triệu
chứng về đường tiêu hóa khác.

  

- Phù chi dưới:  Nếu các mạch máu trong cơ thể bị ứ máu thì toàn thân sẽ bị phù thũng,  đặc
biệt là ở chi dưới. Những người bị suy giảm chức năng tim sẽ thấy  tức ngực, thở dốc, mệt mỏi.
Có người về đêm còn thấy hiện tượng bừng  tỉnh thở dốc một hồi lâu rồi mới đỡ khó chịu, có

 1 / 4



Để sớm biết mắc bệnh tim - UGroup | UG Health

Viết bởi Administrator
Chủ nhật, 21 Tháng 3 2010 20:51 - 

những người lại có biểu  hiện đó kéo dài.

  

Đặc biệt ở người già phần nhiều bị xơ cứng và  hẹp động mạch vành, do đó cơ tim có nguy cơ
bị thiếu máu và thiếu ôxy.  Khi nhịp tim đập thất thường, chức năng tim suy giảm, lúc đó sẽ
xuất  hiện hiện tượng tức ngực, thở dốc, đau phía sau xương ức, đó chính là  lúc các cơn đau tim
phát tác.

  

Chú ý: Các triệu chứng nêu trên là  các triệu chứng tổng hợp của bệnh tim. Nhưng đó không
hẳn là các biểu  hiện riêng biệt của bệnh tim. Các bệnh ở hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp  đều có
thể có những biểu hiện lâm sàng giống như trên, do đó cần phải  hết sức chú ý phân biệt để có
cách xử lý đúng đắn.

          

Động mạch bị xơ vữa.   
        

4  triệu chứng của bệnh tim

  

Đau tim: Nguyên nhân ban đầu gây cơn đau tim  là do các mảng xơ vữa (tiểu cầu lắng đọng)
trong thành vách động mạch  tăng lên, gây tắc nghẽn đường máu lưu thông. Và khi cơ tim bị
thiếu máu  sẽ làm cho tim bị ngừng đập, phát sinh cơn đau tim đột ngột.

  

- Cách điều trị: Nếu thành động mạch  tắc nghẽn càng lâu thì cơ tim càng có nguy cơ bị tổn
thương nặng, bởi  vậy cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Thông thường, người ta dùng 
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aspirin để phòng ngừa sự lắng đọng tiểu cầu chống hiện tượng tắc nghẽn.  Ngoài thuốc có thể
phẫu thuật để mở rộng các mạch máu bị chít hẹp.

  

Chứng đau thắt:  Đây là triệu chứng thường thấy khi lồng ngực bị đau do tim không được  cung
cấp đủ máu và ôxy, là dấu hiệu ban đầu của bệnh đau tim.

  

- Cách điều trị: Dùng nitroglycerin  mỗi khi thấy đau ngực, thuốc này có tác dụng giãn rộng
mạch máu để tăng  lượng ôxy đưa đến cho tim. Ngoài ra còn dùng các loại thuốc khác như 
thuốc ức chế beta có tác dụng làm giảm hoạt động của tim và giảm nhu cầu  tiêu thụ ôxy và
máu.

  

Bệnh đột qụy: Giống như bệnh đau tim đột  ngột, bệnh đột quỵ thường xảy ra khi động mạch bị
tắc nghẽn, nguồn cấp  ôxy và máu lên não bị chậm lại, người ta gọi đây là đột quỵ xuất huyết 
và một kiểu khác nữa gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ. Tất cả hai triệu  chứng này đều bắt
nguồn từ tim. Nếu tất cả các tế bào não bị kiệt quệ  nguồn ôxy lâu dài thì nó có thể bị chết não
và làm tê liệt các chức năng  não, cuối cùng là gây hủy hoại toàn bộ não. Do vậy chỉ định điều
trị  thuốc tiêu cục máu phải được tiến hành sớm trong 3 giờ đầu để giúp tái  tưới máu nhanh
hơn.

  

Sự cố đau tim sung huyết: Đối với những người mà tim bị  yếu không làm được chức năng cung
cấp máu tới các cơ quan trong cơ thể  thì tim có thể phải làm việc quá sức, suy yếu dần. Do
lượng máu đến tim  không đủ nên phát sinh hiện tượng sung huyết ngay trong các mô của cơ 
thể trong đó có tim. Bởi vậy, ở những người mắc bệnh này thì tay chân,  khớp  gối bị sưng to.

  

- Cách  điều trị: Cho đến thời điểm hiện nay chưa có liệu pháp đặc trị  đối với căn bệnh nói
trên, giải pháp tình thế thường là dùng thuốc giảm  đau, lợi tiểu, thuốc ức chế men chuyển
angiotensin (ACE) hoặc phẫu thuật  nong vành qua da...

  

Người bệnh tim mạch hãy thực hiện biện pháp "ba nửa  phút, ba nửa giờ" để hạn chế biến
chứng nguy hiểm

  

"Ba nửa phút" là: Ban  đêm khi tỉnh dậy, sau khi mở mắt tiếp tục nằm yên thêm nửa phút nữa, 
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sau đó ngồi dậy và ngồi thêm nửa phút nữa, khi thả chân xuống khỏi  giường thì ngồi thêm nửa
phút nữa, cuối cùng mới bước xuống đất vận  động. Bởi nói chung các bệnh tim mạch thường
hay xảy ra vào ban đêm.  Điều này chủ yếu là do sự thay đổi đột ngột tư thế người bệnh làm cho
 não và tim không được cung cấp đủ máu, đặc biệt là do sự điều tiết ở  người già chậm, sẽ càng
dễ bị nguy hiểm hơn. Ngay cả người bình thường  cũng phải hết sức cẩn thận, tránh thay đổi tư
thế đột ngột, dễ làm cho  người bị choáng (do hạ huyết áp tư thế).

  

"Ba nửa giờ" là: Buổi sáng đi bộ nửa  giờ, buổi trưa ngủ nửa giờ và sau bữa ăn tối đi dạo nửa
giờ.

  

Qua  nghiên cứu, các nhà khoa học Thuỵ Điển cho rằng, những người mắc bệnh  động mạch
vành mà mỗi ngày ngủ trưa nửa giờ thì tỷ lệ tử vong giảm 30%  so với người bệnh không ngủ
trưa.

  

Theo y học hiện đại thì những  người xơ cứng động mạch, nhất là ở thời kỳ đầu là một quá trình
có thể  đảo ngược được, từ nhẹ đến nặng và ngược lại. Thực tế đã chứng minh  rằng, người
bệnh sau một năm đi bộ đều đặn, xơ cứng động mạch giảm tới  hơn 10%.

  

BS. Nguyễn  Văn Kiểm/ Theo SKĐS
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