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Aterosklerosis adalah pengerasan dan
penyempitan arteri yang disebabkan oleh plak
kolesterol yang melapisi arteri dari waktu ke

waktu. Ini dapat membahayakan aliran darah
karena arteri jadi tersumbat
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Arteri adalah pembuluh darah yang
mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh
tubuh. Aterosklerosis ini merupakan suatu
kondisi pengerasan arteri yang
disebabkan oleh timbunan plak kolesterol.
Seiring berjalannya waktu, plak ini
bersama dengan kalsium dan trombosit,
dapat terus menebal hingga akhirnya
menyumbat total pembuluh darah arteri.

Penyebab Ulkus Duodenum
 Ulkus duodenum disebabkan oleh infeksi

bakteri Helicobater pylori (H. pylori).
Bakteri ini umumnya hidup di dalam
saluran pencernaan tanpa menimbulkan
bahaya. Namun, pada beberapa kasus,
bakteri H. pylori dapat menyebabkan
peradangan pada saluran pencernaan.
Belum diketahui bagaimana bakteri ini
menyebar, tetapi ada dugaan kuman ini
menular melalui kontak jarak dekat,
seperti ciuman, atau dari makanan dan
minuman.

Penuaan
 

Seiring bertambahnya usia, jantung dan
pembuluh darah akan bekerja lebih keras

untuk memompa dan menerima darah. Arteri
mungkin menegang dan menjadi kurang
elastis dapat membuatnya lebih rentan

terhadap penumpukan plak

Pola Makan

Berbagai macam buah dan sayuran;
Biji-bijian utuh;
Produk susu rendah lemak;
Unggas dan ikan, tanpa kulit;
Kacang-kacangan dan polong-polongan;
Minyak nabati non-tropis, seperti minyak
zaitun atau minyak bunga matahari.

Pentng untuk makan makanan yang sehat.
The American Heart Association (AHA)

merekomendasikan agar kamu mengikuti
pola makan sehat secara keseluruhan yang

menekankan konsumsi makanan : seperti:

 

PKRS

Aspirin
Ibuprofen
Naproxen
Ketoprofe

Di samping infeksi bakteri, ulkus
duodenum juga dapat disebabkan oleh
konsumsi obat antiinflamasi nonsteroid
(OAINS) dalam jangka panjang, seperti:
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Gejala Aterosklerosis

Nyeri dada atau angina.
Rasa sakit di kaki, lengan, dan
tempat lain yang memiliki arteri
tersumbat.
Kram di pantat saat berjalan.
Sesak napas.
Kelelahan.
Kebingungan, yang terjadi jika
penyumbatan mempengaruhi
sirkulasi ke otak.
Hilangnya fungsi motorik atau
sensorik di satu sisi tubuh, yang
terjadi jika penyumbatan
mempengaruhi sirkulasi ke otak.
Kelemahan otot di kaki karena
kurangnya sirkulasi.

Sebagian besar gejala aterosklerosis
tidak muncul sampai terjadi
penyumbatan. Namun, ada beberapa
gejala umum saat itu terjadi, yakni: 

Nyeri dada atau ketidaknyamanan;
Nyeri di bahu, punggung, leher,
lengan, dan rahang;
Sakit perut;
Sesak napas;
Berkeringat;
Pusing;
Mual atau muntah;

Penting juga untuk mengetahui gejala
serangan jantung dan stroke. Kedua
hal ini dapat disebabkan oleh
aterosklerosis dan memerlukan
perhatian medis segera.
Nah, berikut ini adalah beberapa gejala
serangan jantung yang juga perlu kamu
waspadai: 

Makan-makanan sehat yang
rendah lemak jenuh dan kolesterol.
Menghindari makanan berlemak.
Menambahkan ikan ke dalam
makanan dua kali seminggu dan
menghindari daging merah.
Melakukan setidaknya 75 menit
olahraga berat atau 150 menit
olahraga sedang setiap minggu.
Berhenti merokok jika kamu
seorang perokok.
Mempertahankan berat badan
yang moderat dan sehat.
Mengelola stres.
Mengobati kondisi yang terkait
dengan aterosklerosis, seperti
hipertensi, kolesterol tinggi, sleep
apnea, obesitas, dan diabetes.

Ada beberapa perubahan gaya hidup
yang dapat membantu mencegah
serta mengobati aterosklerosis,
terutama bagi penderita diabetes tipe
2. Perubahan gaya hidup yang
bermanfaat meliputi:

Bagi kelompok orang yang memiliki
faktor risiko, sebaiknya rutin
memeriksakan diri ke dokter, agar
dapat mencegah komplikasi dari
aterosklerosis. Untuk melakukan
pemeriksaan, bisa langsung ke Klinik
Dokter Spesialis jantung di RSU Kota
Banjar

Kapan Harus ke Dokter?

Pencegahan Aterosklerosis

Sumber:
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Gejala


