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Най-спешният
разговор в света:

Сърдечносъдовите забо-
лявания са най-честата
причина за смърт на

планетата. Това ги прави
най-спешният разговор в
света.
За много хора предотвра-

тяването на сърдечните бо-
лести и инцидентите в кръ-
вообращението се свежда
до промяна на навиците.
Изглежда просто, но прак-
тиката на кардиолозите по-
казва, че няма нищо по-
трудно от “оздравяването”
на личното и общественото
поведение. Това прави ми-
сията целогодишна, призо-
вава Световната сърдечна
федереция в Световния ден
на сърцето 29 септември.
Партньорът на СЗО в теми-
те за сърдечносъдовото
здраве инициира дебати за
осъзнаване на причините и
бариерите пред промяната
в поведението и как те се
проявяват в обществото.
Тази година темата има и

нов фокус - въздействието
на COVID-19 върху най-ра-
нимата система в организ-
ма. Новата коронавирусна
инфекция представлява осо-
бен риск за пациентите със
съпътстващи проблеми като

сърцето
медия в. “24 часа” призова-
ва всички: Спазвайте проти-
воепидемичните мерки,
спазвайте дистанция, носе-
те маска, ПОКРИВАЩА НО-
СА И УСТАТА, мийте си ръ-
цете, почиствайте и дезин-
фекцирайте често използва-
ни предмети (особено мо-
билни и чантите си) и
повърхности, при грипопо-
добни симптоми се изоли-
райте и се консултирайте с
лекар.
Но мислете и за сърцето.

Болестите, засягащи някак-
ва форма на увреждане или
затруднена функция, включ-
ват високото кръвно наляга-
не (хипертонията) и диабе-
та, острия коронарен синд-
ром, увреждането на му-
скулните тъкани на сърцето
(миокардит), сърдечната не-
достатъчност и по-малко по-
пулярните ревматични боле-
сти на сърцето.

система на различни нива и
причинява преки и косвени
увреждания.
По същия начин обаче съ-

ществуващите сърдечни
увреждания и проблеми в
кръвоносните съдове пред-
разполагат към по-сериозна
коронавирусна инфекция с
тежко протичане и по-висо-
ка смъртност.
Към момента все още ня-

ма доказателства или пу-
бликувани насоки относно
използването на профилак-
тична антивирусна терапия
при пациенти със сърдечни
болести. Това прави особе-
но важен стремежа да се
избегне заразяване.
Като социално отговорна

� Болестите му
са най-честата
причина за смърт
� COVID прави
темата още
по-тревожна

сърдечно заболяване, което
и прави разговора за сърце-
то още по-спешен.
Връзката е двупосочна.
Въпреки че има широко

разпространен ефект върху
различни системи в орга-
низма, COVID взаимодей-
ства със сърдечносъдовата

Приготвяйте
от нулата
диетата на

хората около
Средиземно

море
� На стр. V

Знаете ли
достатъчно

за здравете
на сърцето
Проверете с тест по едни
от най-популярните митове

� На стр. XII
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Всяка година над 1,9
милиона души уми-
рат от предизвика-

ни от тютюна сърдечни
заболявания. Това съоб-
щиха преди Световния
ден на сърцето, отбеляз-
ван на 29 септември,
Световната здравна ор-
ганизация, Световната
сърдечна федерация и
Нюкасълският универси-
тет, Австралия.
Тези близо 2 милиона

преждевременно загу-
бени живата се равнява
на

една пета от
всички смъртни
случаи от
сърдечни
заболявания,

предупреждават автори-
те на доклада. Те призо-
вават всички потребите-
ли на тютюн да се отка-
жат и да избегнат ин-
фаркт. Апелът не е преу-
величено загрижен. За
пушачите е по-вероятно
даполучатостросърдеч-
носъдово събитие в по-
млада възраст, отколко-
то за хората, които не
палят.
Дори няколко цигари

на ден, случайно пушене
или излагане на втори-
чен дим увеличават рис-
каотсърдечнизаболява-

Пушенето убива с болести на
сърцето почти 2 милиона души

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

� Дори няколко цигари на ден,
случайно пушене или излагане на
вторичен дим увеличават риска
� Ако хората, които под някаква
форма поемат веществата от
тютюн, се откажат, рискът от
сърдечни заболявания ще намалее
с 50% след 1 г. непушене

ния.Ноако хората, които
под някаква форма пое-
мат веществата от тю-
тюн, предприемат неза-
бавнидействияисеотка-
жат, рискът от сърдечни
заболявания ще нама-
леес50%следеднагоди-
на непушене.
Исхемичната болест

насърцетоезаболяване,
при което плака под фор-
мата на мастни отлага-
ния и други клетъчните
субстанции се натрупват

вътре в коронарните ар-
терии на сърцето.

Директният
резултат е
стесняване
на артериите
Това намалява прито-

ка на богата на кислород
кръв към сърцето, което
можеда предизвика сър-
дечен удар или така на-
речения сърдечен арест
- внезапна смърт от спи-
ране на сърцето. Този

процес често се развива
бавно в продължение на
дълъг период. Много хо-
ра осъзнават състояние-

тосичаккогатопопаднат
в спешното отделение и
лекарят им каже, че са
получили инфаркт. Исхе-
мичната болест на съ-
рцето, както повечето
неинфекциозни хронич-
ни заболявания, е слож-
на и се влияе от ком-
плексни фактори. Не-
здравословноповедение
като употреба на тютюн,
прекаляване с алкохол,
преяждане, нездравос-
ловните диети и физиче-
ското бездействие са ос-
новни примери за риск.
“Предвид настоящото

нивонадоказателстваза
увреждането на здраве-
то от тютюна и сърдечно-
съдовата система, както
и паралелните доказа-
телства за ползите за
здравето от отказването
от тютюнопушенето,
липсата на услуги за от-
казване на пациенти със
сърдечни заболявания
може да се счита за не-
брежност. Кардиологич-
ните дружества трябва
да обучават своите чле-
нове на методи за отказ-
ване на пациентите от
тютюнопушенето, както
иданасърчаватидорида
стимулират усилията за
контрол върху тютюна”,
смята председателят на
експертната група д-р
Едуардо Бианко.
ВсъобщениетонаСЗО

се цитира и частта в до-
клада, която изтъква, че
бездимният тютюнепри-
чина за около 200 000
смъртни случая от коро-
нарна болест на сърцето
годишно.

СЗО пише на
официлния си
сайт, че
“електронните
цигари също
повишават
кръвното
налягане”,

увеличавайки риска от
сърдечносъдови заболя-
вания. Организацията
напомня също така, че
високото кръвно наляга-
не и сърдечните заболя-
вания увеличават риска
от тежък COVID-19.
Неотдавнашно проуч-

ваненаСЗОустанови,че
средхората, починалиот
COVID в Италия, 67% са
имали високо кръвно на-
лягане, а в Испания 43%
от хората, които са раз-
вили COVID-19, живеят
със сърдечни заболява-
ния.
“Сега повече от всяко-

га

правителствата
са отговорни да
защитят здравето
на хората

и да помогнат да се прео-
долее тютюневата епи-
демия. Това намалява
броя на приеманията в
болници, свързани с тю-
тюна, което е изключи-
телно важно в контекста
на настоящата панде-
мия” каза д-р Винаяк
Прасад, ръководител на
отдела“Безтютюн”всве-
товната организация.
Контролът на тютюна е

ключовелемент занама-
ляваненасърдечнитеза-
болявания. Правител-
стватамогат да помогнат
на потребителите на тю-
тюн да се откажат, като
увеличат данъка върху
тютюневите изделия, на-
лагат забрани за рекла-
миране на тютюн и

предлагат
услуги, които
да помогнат
на пушачите
да се откажат
от тютюна
Тютюнът убива до по-

ловината от потребите-
лите си, изтъкватекспер-
тите на СЗО. Според тях
всички форми на тютюн
са вредни и няма безо-
пасно ниво на излагане
на тютюн. Над 80%от 1,3
милиарда пушачи живе-
ят в страни с ниски и
средни доходи. На този
фонеобаснимо,чепуше-
нетонацигариенай-раз-
пространената форма на
употреба на тютюн в све-
товен мащаб. Употреба-
та на тютюн в същото
време допринася за бед-
ността, катонасочвараз-
ходитенадомакинствата
от основните нужди като
храна и подслон към
вредния навик.
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При метаболитен синдром
лошият холестерол

има различна,
“по-лоша” структура
- Д-р Цонев, кой

стил на хранене е най-
близък до идеалната
диета за здраво сърце
и нормално артериал-
но налягане?
-През1826г.единфрен-

ски адвокат на име
AnthelmeBrillat-Savarin на-
писва “Кажи ми какво
ядеш и аз ще ти кажа
КАКЪВСИ”.Акоможемда
перифразирамедумитему
днес, може би ще звучат
така: “Кажимикаквоядеш
и азще ти кажа КАКСИ.”
Диетата е от съществе-

но значение за здравето
на всеки един от нас.
За съжаление, съвре-

менният стил на живот
включва

все по-голяма
консумация на
рафинирани
захари и храни с
ненаситени
мастни киселини,

които са изключително

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

Пациентите със затлъстяване и
екстремно затлъстяване може

да имат нарушение в най-фините
функции на сърдечния мускул

вредни.
Консумацията на ме-

со и особено червеното
месо също не е твърде
полезно.
Класически пример

за полезна диета оста-
ва Средиземноморската
диета, която включва
консумация на повече
риба, плодове и зелен-
чуци и естествени ан-
тиоксиданти - като чер-
веното вино например.
Не на последно място

е качеството на консу-
мираната храна.
Една реклама на те-

лешко месо в Bridgeport
Telegraph от 1923 г.
гласи: “90% процента от

болестите идват от ев-
тина храна. Вие сте то-
ва, което ядете”.
- На какво се дължи

редкият феномен “де-
бел, но метаболитно
здрав човек”, и защо
повечето лекари смя-
тат, че той е измамно
успокояващ?
- Феноменът на мета-

болитно здравите за-
тлъстели пациенти
остава спорен.
Последните десетиле-

тия се публикуваха ня-
кои проучвания, които
предполагаха, че благо-
дарение на добрия хор-
монален баланс, а в не-
го участва и мастната

тъкан като орган на
хормоналната регула-
ция, тези затлъстели
пациенти имат добро
сърдечносъдово здраве
и прогноза.
Данните в днешни

дни променят тези

твърдения.
Оказва се, че пациен-

тите със затлъстяване и
екстремно затлъстяване
имат нарушение в най-
фините функции на сър-
дечния мускул, който
при тях се съкращава с
намалена сила, подоб-
но на пациенти след
тежки възпалителни за-
болявания.
Отделно невровегета-

тивната регулация е на-
рушена и естествените
механизми за съдова
регулация са влошени.
При тези пациенти

остава да важи прави-
лото, че колкото по-ра-
но отслабнат и по-дълго
задържат резултата,
толкова по-добра прог-
ноза има за тяхното
здраве. Дори и съвре-
менната хирургия вече
предлага възможности
за лечение на екстрем-
но затлъстелите па-
циенти чрез бариатрич-
ни техники.
- Защо лошият хо-

лестерол при затлъ-
стелите е още по-лош
от обичайното, как се
установява това и до
какви рискове води?
- Предполага се, че

при пациенти с метабо-
литен синдром холесте-
ролът с ниска плътност
е с различна структура
и съответно е много

по-атерогенен
- склонен
да се отлага
по стените на
кръвоносните
съдове
Вероятно това се дъл-

жи и на свойството на
LDL (холестерол с ниска
плътност) да се оксиге-
нира, а единствено окси-
генираният холестерол
образува плаките.
Колкото повече ма-

стно ядро има една пла-
ка и по-тънка е “шапка-
та” на плаката, толкова
повече се увеличава ри-
скът тази плака да се
спука и да запуши сър-
дечен или мозъчен съд

и съответно да предиз-
вика инфаркт или инсулт.
Съвременното лече-

ние на високия холесте-
рол, особено при фамил-
но обременени пациен-
ти, включва и лекарства
освен статините, които
повлияват точно рецеп-
торите, които задържат
този лош холестерол в
клетките.
-Какможедасепроти-

водейства на риска?
- Профилактиката

остава основно средство
за преодтвратяване на
тежките сърдечносъдови
инциденти при пациенти-
те в риск, каквито са и
тези с наднормено тегло
и затлъстяване. Редов-
ната физическа актив-
ност и здравословната
диета са полезни навици,
с които българинът е нео-
бходимо да започне все
повече да се съобразява.

Д-р Светлин Цонев е
специалист по кар-
диология, ангиология
и флебология в Кли-
никата по кардиоло-
гия на Университет-
ската многопрофилна
болница за активно
лечение “Алексан-
дровска”, с над 10 го-
дини опит и основни
интереси в областите
микроваскуларна
дисфункция, сърдеч-
носъдовите образни
методи (ЕхоКГ,
SPECT, CT), невро-
вегетативната регу-
лация.
Извършва диагнос-

тика и лечение на
кардиологични забо-
лявания (артериална
хипертония, исхемич-
на болест на сърце-
то, ритъмни и про-
водни нарушения,
сърдечна недоста-
тъчност), ехокардио-
графия, холтер мони-
ториране, ЕКГ хол-
тер, велоергометрия.
Има специализа-

ции в Румъния, Гер-
мания, Испания, Хър-
ватия.
Автор е на 40 науч-

ни публикации.
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Средиземноморска
храна от нулата
за здраво сърце
Кардиолозите нямат спор

коя е “сърдечната” дие-
та: Средиземноморската.

Това, което я отличава от
всяка друга, в която изобил-
стват зеленчуците, плодовете,
ядките, варивата, пълнозърне-
сти продукти, семената и мор-
ската храна, е, че тя залага
на сезонното меню и умере-
ните порции, за разкош - на
вечеря от време на време с
чаша червено вино.
Суровите домати са в лятна-

та салата, за зимата остават
издръжливите на студ видове
зеле, морковите, цвеклото, ря-
пата. Другата много съще-
ствена разлика е, че

домашно
приготвените
от нулата ястия

са правило, а “бързата” много
преработена храна е инци-
дентно преживяване. Това е
по-здравословен вариант.
Дори и най-критичен прочит

на средиземноморския стил
на хранене не открива в тра-
диционното меню прекалени
количества преработени хра-
ни с високо съдържание на
захар и сол. Това е особено
ценено от кардиолозите, тъй
като

Правилото на
сезонното меню
дава максимални

ползи

Експертите предлагат да се
ядат зеленчуци или плодове
на всяко хранене.
Във времето, в което прея-

лите хора са повече от недох-
ранените, е по-добре да се съ-
средоточаваме върху яденето
на зеленчуци без скорбяла и

ограничаване
на порциите нишестени
зеленчуци,

включително картофи и тиква.
Препоръчва се рафинирани-

те зърна да са изключение, а
да се дава предимство на
пълнозърнестите - естествено
тъмен хляб, кафяв ориз.
Най-добрите диети за сър-

дечносъдово здраве включват

2-3 порции
семена и бобови
растения всеки ден
Въпреки че са много полез-

ни и хранителни, ядките и се-
мената са и много калорични.
Това предполага да имаме
предвид енергийната плътност
и порцията да е 30-50 грама.
Мазната риба съдържа оме-

га-3 мастни киселини, които
имат противовъзпалителни
свойства и са полезни за съ-
рцето. Оптимални са 2 порции

и бялата захар,
и солта увеличават
риска от сърдечни
заболявания
С течение на времето кон-

сумирането на много рафини-
рани въглехидрати може да
доведе до инсулинова рези-
стентност и наддаване на те-
гло, които са рискови фактори
за сърдечносъдови заболява-
ния.
За зеленчуците правилото е

- при всяка възможност и със
стремеж поне половината да
са сурови.
Колкото повече различни

цветове зеленчуци, толкова
по-добре. Така се осигуряват
различни видове антиоксидан-
ти, които помагат за защита
на сърцето.
Плодовете и зеленчуците

също така са добър източник
на фибри, които са от съще-
ствено значение за здравето
на сърцето и съдовете.

риба на седмица.
Сред рибите с високо съ-

държание на омега-3 мастни
киселини са

скумрия, езерна
пъстърва, сьомга,
херинга, риба тон,

сардини.
От месата е уместно да из-

бираме тези, които имат по-
малко мазнини. Чистото месо
за готвене два пъти седмично
е достатъчно за набавянето
на важните за организма ами-
нокиселини. Преработените
пушени меса и колбаси оста-
вете за празнични случаи.

Хората, които консумират
алкохол, трябва да се опитат
да го правят умерено. Това
означава да не повече от ед-
на стандартна чаша за съо-
тветната напитка на ден за
жени и не повече от две за
мъже.
В обществото е разпро-

странена увереността, че
умереният прием на червено
вино може да помогне за за-
щита на сърцето, тъй като
съдържа ресвератрол. Дан-
ните обаче не са еднознач-
ни. Според Харвардския уни-
верситет например доказа-
телствата “за” са слаби.
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Опитайте
високото

Вздраветомного неща
не зависят от нас, но при-
близително толкова са
личен съзнателен или
неподозиран избор. Ед-
но от тях е да намалим
рискаотсърдечносъдови
заболявания, като кон-
тролираме артериално-
то си налягате.

Точка първа е да
знаем кръвното
си налягане
След 35-40 г. това е аб-

солютно наложително.
За част от хората с на-
следствено променен
метаболизъмнахолесте-
рола правилото влиза в
сила от училищна въз-
раст. Проблемът е, че
много хора изобщо не
подозират за този про-
блем и понякога получа-
ват “известието” с внеза-
пен тежък сърдечен про-
блем.
Изводът: не е лошо все-

кидазнаекаквоекръвно-
то му. А ако в рода има
случаи на сърдечни инци-
дентиилихораструденза
управление висок холе-
стерол, да направи и до-
пълнителниизследвания.

Второ: терапията
не се спира
Но наред със задължи-

телните условия, които

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА по-добре ще живеем, но
това е измамно, ако пла-
тим прекалено висока
ценавдългосроченплан.
Мит е също, че с повече
работа ставаме по-про-
дуктивни.
Немислете, че време-

то за седмично полага-
не на труд като светов-
на мярка е произволно
избрано, в процеса са
участвали физиолози,
невролози, психиатри,
приложни психолози и
още куп специалисти,
които знаят кога човек
достига ръба на опти-
малното натоварване.
Според специалистите
по управление на трудо-
вите ресурси работните
седмици с продължи-
телност над 40 часа са
вредни не само за слу-
жителите, ноизакомпа-
нията като цяло, но това
е друга тема.
Cпоред мета-анализ

на 52 проучвания Цен-
търът за контрол на за-
боляванията в САЩ из-
лиза със заключение,
че дългите смени и ре-
довният извънреден
труд имат отрицателно
въздействие -хората са
по-болни от тези, които
не го правят, наддават
на тегло и по-често се
нараняват на работа.

Над 41 часа
седмично
в офиса

вдигат риска
със 17%

увеличават риска да жи-
веем пълноценно и про-
дължително колкото и
хората с нормално кръв-
но, има прости, безплат-
ни и достъпни неща, кои-
то можем да направим,
за да улесним контрола
на артериалното наляга-
не.
Нещо като да опитаме

да повлияем на кръвното
“с добро” - малки лични
усилия с голям краен ре-
зултат в комбинация с
контролираната от кар-
диолог лекарствена те-
рапия.

Балансирайте
времето за труд,
личен живот и
активна почивка
Успешнитехорапости-

гат целите си с управле-
ние на времето. Изкуша-
ващо е да си мислим, че
колкото повече работим
през живота си, толкова

Човешкото тяло е “проектирано” да се движи. В продължение на хиляди години
хората са правели точно това. В средата на XX век обаче бързият технологичен
напредък (автомобили, телевизори, компютри, асансьори и т.н.) започва да ни откъсва
от физическата активност и това ни поощрява да водим все по-заседнал живот.
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“с добро” срещу
кръвно, ще помогнете
на терапията
След 8-ия час бдител-

носттападаиседопускат
повече грешки и аварии.
Доказано е също, че хо-
рата, които редовно ра-
ботятнад40ч, сапо-мал-
ко продуктивни.
И специално в контек-

ста на сърцето и кръво-
носните съдове: според
проучване на повече от
24 000 души дори само
леко удължаване на слу-
жебната работа - повече
от 41 часа седмично в
офиса, повишава риска
от хипертония със 17%.

Седете
по-малко!
Движете се!
Ако работите на стол,

търсетеповоддаставате.
А каквото и да роботите,
движетесепривсякавъз-
можност.
30% от случаите на ис-

хемичнаболестнасърце-
то са свързани със засед-
нал начин на живот. На-

маляването на седенето
най-малко с 1/3 от време-
то е свързано с по-ниско
кръвно налягане, по-ни-
ско тегло, телеснимазни-
ни, обиколка на талията,
холестерол и по-добра
инсулинова чувствител-
ност.Спореднай-оптими-
стичните данни от проуч-
вания редовните упраж-
нения - дори това да е са-
мобързоходене-изглеж-
дат толкова ефективни
при понижаване на уме-
рено високото кръвно на-
лягане, колкото често из-
ползваните лекарства за
артериална хипертония.
И знаете ли, зад това
твърдение стоят данни от
сравняванетонарезулта-
тите на близо 400 изсле-
дователски проекта.
Здравословният мини-
мум е 30 минути, ако мо-
жетедагоправитепочас,
разбира се, няма про-
блем, стига усилието да е
посилно за вашето съ-
стояние. Активните хора имат 45% по-нисък риск от развитие на сърдечносъдови заболявания.
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Редките болести не подминават
Не всички са
наследствени,

предизвикателство
е да се

диагностициратсърдечносъдовата система
Известни са повече от 7000

редки заболявания, някои от
които засягат сърцето и кръ-
воносната система. Но въпре-
ки названието на групата, в
която са класифицирани, ня-
кои от тях засягат доста хора
по света, а други се увелича-
ват спорадично. Като напри-
мер болестта на Кавазаки,
която в момента бележи отно-
сителен бум на фона на панде-
мията от новия коронавирус.

Около 80% от редките
заболявания са
с генетичен произход

и като такива често се афи-
шират в ранна възраст. Това
обяснява защо минават за
детски болести.
Основната трудност за хо-

рата с редки заболявания
обаче е, че като правило са
потърпевши от различни по
време закъснения в диагно-
стиката. Понякога лекарите
просто не подозират рядкото
състояние, друг път то е недо-
статъчно изучено и липсват
медицински познания, трета
причинаелошаобщественаин-
формираност за тези състоя-
ния, защотоособеновобластта
на масовите сърдечносъдови
проблеми остават встрани от
вниманието. Всичко това до-
принася за значителна социал-
наифинансоватежестзазасег-
натите хора, както и за техните
семейства и болногледачи.

протеинаамилоидворганиитъ-
кани.Многочесто това “склади-
ране” се случва в сърцето.
ATTR-CM е рядко, недо-

диагностицирано и фатално съ-
стояние, водещо до прогресив-
на сърдечна недостатъчност.
Друга честа рядка болест,

свързана със сърдечносъдова-
та система, е болестта на
Kaвазаки. За нея също има
много бели петна, но прео-
бладаващата концепция

отдава възникването
на болестта на
Кавазаки на инфекции
Заболяването е водещата

причина за придобити сърдеч-
ни болести при децата.
Някои учени правят и връз-

ка с климатичните промени.
По-точно с нахлуването на
все повече вирусни причини-
тели покрай разширяването
на обитанията на насекоми,
които не са били типични за
севернотополукълбо.Другфак-
тор, който може би е свързан с
увеличаването на случаите на
болестта на Кавазаки, са ожи-
вените търговски, туристически
и социални връзки, при които
всеки патоген получава шанс
за по-добро разпространение.
Тази година бум на случаи от-
белязват и държавите, в които
пандемията, причинена от но-
вия коронавирус, засегна за-
лпово големи групи от хора.
За удвояване и утрояване на
статистиката съобщиха Вели-
кобритания и САЩ.

предизвикваотнеобичайноили
извънредносъбитие-например

инфаркт, инсулт,
внезапна смърт
при млад роднина
В други случаи диагнозата е

ретроспективна - след забаве-
но разпознаване на атипични
характеристики.
Диагностичното доказване

на редките заболявания из-
исква известни специализира-
ни познания. Но не само, то
има и материална страна -
апаратура за генетично те-
стване и анализ на данните.

Задълбочената клинична
оценка в съчетание с рутинно
достъпни тестове може да се
използва като филтър за от-
криване на някои от най-попу-
лярните редки сърдечносъдо-
ви заболявания.
Едно от тях се нарича

транстиретинова амилоидна
кардиомиопатия, или

ATTR-CM, което е
форма на сърдечна
амилоидоза
Тя е бавно прогресиращо

тежко заболяване, дължащо
се на абнормно натрупване на

В пълната си палитра сър-
дечносъдовите проблеми са
всичко друго, но не и редки.
Те представляват

почти 50% от всички
неинфекциозни
заболявания

по света и като правило са
причинени от общи състояния
като хипертонията. Въпреки
това ранните симптоми оби-
кновено не причиняват се-
риозни неудобства и остават
незабелязани до един мо-
мент, понякога фатален. В
много случаи подозрението се
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Родители, знаете ли
за болестта на

Кавазаки? Трябва
Мислите ли, че ще се

ориентирате бързо,
ако при още по-широ-

ко разпространение на COVID
се появат симптоми на бо-
лестта на Кавазаки при дете?
Отговорът може да е отрица-
телен дори за медицински ли-
ца, тъй като заболяването по
принцип е рядко и за него се
заговори повече при съобще-
нията за починали деца във Ве-
ликобритания и САЩ тази про-
лет. Представлява

възпаление на
кръвоносните
съдове

с инфекциозен произход, което
засяга предимно деца до 5-го-
дишна възраст. Всяка вирусна
или бактериална инфекция
може да бъде причина за раз-
витие на заболяването, обяс-
ни още при първите съабще-
ния за “тайнствената” болест
д-р Незабравка Чилингирова,
лекар с 3 специалности в бол-
ница “Света Екатерина” – по
педиатрия, по детска кардио-
логия и по инвазивна кардио-
логия.
Възникването на заболява-

нето на фона на увеличен
брой хора с COVID-19 не е
изненада. Важното при бо-
лестта на Кавазаки е да се

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА съобщава и за коремни коли-
ки и диария, при други - за
ставни болки.
Като начало трябва

да се изключат
заболявания,
които протичат
със сходни симптоми,

катоморбили,скарлатина,юве-
нилен ревматоиден артрит,
пренасяни от кърлежи инфек-
ции, синдром на токсичния
шок и др. Лекарите се ориен-
тират и по отклоненията в
кръвната картина.
Целта е лечението да за-

почне възможно най-рано.
Усилията се насочват към по-
нижаване на температурата и
овладяване на възпалението,
за да се предотврати увре-
ждане на сърцето и артерии-
те. Като преходни проблеми
може да се появят аритмии.
Дори при бързо възстановя-

ване и липса на оплаквания

децата се
наблюдават от
кардиолог известно
време след болестта
За родителите е важно да

знаят, че решаващият момент
за добър изход е ранната
диагноза, на която може да

Когато е
установена
навреме,

успешно се
контролира

улови навреме и да се започ-
не лечение. Когато е устано-
вена навреме по симптомите,
болестта успешно се контроли-
ра. Сравнително рядко се стига
до дългосрочни усложнения от
възпалението на съдовете.
Оплакванията в началото са

по-общи и може да се отда-
дат на други остри инфекции,
но има и насочващи за дифе-
ренциалната диагноза особе-
ности. Най-характерните
прояви на заболяването са
високата температура, зачер-
вяване на очите със или без
секрет, почервеняване и лю-
щене на кожата на дланите и/
или на ходилата, общо неспо-
койствие на децата. Възмож-
но е да се появи и обрив, кой-
то напомня шарка, зачервява-
не на гърлото и езика. Друг
симптом може да са увеличе-
ните лимфни възли особено
на шията. При някои деца се

попречат разпространените с
бума на случаите митове. В
услуга на родителите специ-
листи начело с проф. Робърт
Туло, световно признат бри-
тански експерт по болестта на
Кавазаки, изясняват фактите.
Мит: Решаващ симптом за

диагноза болест на Кавазаки
е беленето на пръстите.
Факт: Ако се появи белене -

то не е при всички пациенти,
товащесеслучи10-21днислед
началото. Никога не отлагайте
преглед поради липса на беле-
не. Характерни симптоми са:
- Трайно висока температу-

ра
- Еритема - зачервени и от-

очни ръце и краката
- Сухота и болка в устата,

напукани устни, “ягодов” език
- Очи - розови до кърваво-

червени с отделяне на неза-
лепващ секрет
- Шаркоподобен обрив
- Подути жлези в шията, по-

често от едната страна
- Децата с болест на Кава-

саки са характерно раздраз-
нителни!
Ако детето има треска и два

или повече от тези симптоми,
непременно и без отлагане го
заведете на лекар. Ранната
диагноза и лечение са ключови
занамаляваненарискаотувре-
ждане на сърцето!
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Дори кардиолозите смя-
тат, че сърцето има тай-
ни от тях, но това е,
защото знаят много и са

стигнали до етапа, в който се
изправят пред най-заплетени
казуси, за които медицината
няма достатъчно изчерпател-
но обяснение.
За нас като обикновени хо-

ра - които обаче имат сърца и
знаят колко важни са те, е
важно да сме грамотни на ни-
вото, което ни осигурява до-
статъчно отговорно отноше-
ние към този важен орган.
Ето и популярни твърденя,

по които веднага може да
оцените колко надеждна е
здравната ви информация.
Решавата - да, или не, и вед-

нага виждате верния отговор.

Сърцето се нуждае
на ден от 1 час
упражнения
Физическата активност е от

ключово значение, но не е за-
дължително да е всеки ден 1
ч. Достатъчен минимум е по-
не 30 минути умерена дейност
(бързо ходене, градинарство,
разходки, йога, спокойно кара-
не на колело) поне 5 дни в сед-
мицата. Или 25 минути по-труд-
на дейност (бягане, плуване,
футбол, баскетбол) в 3 от 7 дни.

Холестеролът
ви се вдига от
“лошата” храна
Много повече неща влияят

на нивото на холестерола. Ва-
шите гени имат водещо зна-
чение. Но въпреки това все
още може да си помогнете с
избора на храна. Ограничете
продуктите с твърде много хо-
лестерол или наситени мазни-
ни и избягвайте напълно маз-
нините. За целта намалете
тлъстите меса, пълномаслени-

Помните ли важното за
здравето на сърцето?

Проверете
с тест за

митовете и
фактите

те млечни продукти и пърже-
ните и преработени храни.

Фибрите могат
да понижат
холестерола ви
Да, намаляват лошия холе-

стерол и така може да помог-
нат за предотвратяване на
сърдечни заболявания. Фи-
брите идват от растенията -
пълнозърнести храни, плодо-
ве, зеленчуци и бобови вари-
ва. Най-добре е да си ги наба-
вятеот храни, коитосъдържати
много други полезни хранител-
нивещества,вместоотдобавки.

Сърцето спира да
бие при инфаркт
При инфаркт сърцето почти

винаги все още бие, но кръ-
воснабдяването му е блокира-
но. В резултат на това не по-
лучава достатъчно кислород,
което може да доведе до за-
гиване на клетки в него.

Болката в гърба
или челюстта
може да е знак
за инфаркт
Въпреки че най-честият

признак на инфаркт е болка
или непосилна тежест в гър-
дите, това невинаги е водещ
симптом. Може да имате за-
дух, гадене, изпотяване или
да се чувствате замаяни. По-
някога особено жените могат
да изпитват болка или ди-
скомфорт в други части, сред
които гърба или челюстта.

Яжте без мазнини,
за да защитите
сърцето си
В един период медицината

го проповядваше, но вече за-
стъпва концепцията, че основ-
ното е да се предпочитат маз-
нините, които са по-полезни
за сърцето (зехтин, авокадо-

во, орехово масло, от рапица
и др.) пред тези, които запуш-
ват артериите. Готови храни
“без мазнини” често компен-
сират вкуса с много сол или
захар, а те са вредни за съ-
рцето. Правете интелигентен
избор - с умен подбор на уме-
рено количество мазнини пре-
димно от полезния спектър.

Трябва да
ограничавате
солта заради
сърцето
Твърде много сол е свърза-

на с високо кръвно налягане и
неговите продължения - ин-
фаркт и инсулт. Не забравяй-
те, че много натрий получава-

те от преработените храни и
храненето в заведения. Чете-
те етикетите, за да видите
колко натрий има в порция.

Затлъстяването
е най-рисков
фактор за болест
на сърцето
Седенето цял ден на бюро-

то или на дивана може да е
най-лошото нещо, което при-
чинявате на сърцето си. Спо-
ред статистиката българите
сме предпоследни по физи-
ческа активност в Европа.
Другите рискови фактори са
неконтролирано високо кръв-
но налягане, висок холесте-
рол и тютюнопушене.
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