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Penyakit jantung koroner memang sangat mematikan. Di negara-negara berkembang seperti
Amerika, Inggris, Singapura, dan Indonesia misalnya, penyakit jantung koroner merupakan
salah satu pengancam jiwa manusia yang masih sangat merajalela di samping wabah-wabah
lain seperti bencana alam atau flu burung.

Telah banyak orang yang meninggal karena penyakit ini, dan biaya operasi untuk
menyembuhkan pasien penyakit jantung koroner ini pun sangatlah mahal. Walaupun penyakit
ini pada umumnya menyerang orang-orang yang relatif sudah cukup tua, sekitar umur 50 tahun
dan ke atas, kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita dan juga pengetahuan kita
tentang penyakit jantung koroner, karena penyakit ini berawal dari kelalaian kita saat kita masih
muda.

Arteri koroner merupakan pembuluh darah yang mensuplai jantung dengan darah. Arteri
koroner itu lebih spesifiknya memberikan oksigen-oksigen yang terdapat di dalam darah ke otot
– otot jantung yang terdapat di dinding jantung. Hal ini sangat perlu dipertahankan agar
seseorang dapat bertahan hidup karena oksigen-oksigen ini akan digunakan untuk respirasi
otot jantung agar jantung dapat terus memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jika
oksigen-oksigen ini tidak dapat disalurkan dengan baik ke otot-otot jantung, maka jantung akan
menjadi lemah dan tidak dapat menyediakan darah ke seluruh bagian tubuh. Hasilnya, orang
tersebut akan meninggal karena proses-proses biologis di dalam dirinya tidak dapat dilakukan
karena organ-organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen dari darah.

Dalam penyakit jantung koroner, arteri koroner ini menjadi semakin sempit dan kadang-kadang
terblokir. Hal ini menyebabkan darah tidak dapat disalurkan dengan baik ke otot-otot jantung.
Pada tahap awal, mungkin si penderita masih dapat bernafas dengan normal dan darah yang
mengalir ke otot jantung masih cukup. Namun, ketika dia melakukan aktivitas yang melelahkan
seperti berolahraga atau memarahi orang lain, arteri koroner yang menyempit tidak dapat
mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Padahal, pada saat ini, jantung memerlukan
darah lebih agar tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas yang
melelahkan itu. Si penderita bisa jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, dan bahkan bisa
langsung meninggal dunia.
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Penyempitan arteri koroner ini biasa disebut arteriosclerosis, dan salah satu bentuk
arteriosclerosis adalah penyempitan karena lemak jenuh, yang disebut atherosclerosis. Dalam
proses ini, lemak-lemak terkumpul di dinding arteri dan penebalan ini menghasilkan permukaan
yang kasar pada dinding arteri dan juga penyempitan arteri koroner. Hal ini membuat
kemungkinan adanya penggumpalan darah pada bagian arteri yang menyempit ini. Jika darah
terus menggumpal, maka tidak ada lagi darah yang bisa mengalir karena darah ini diblok oleh
gumpalan darah yang sudah menjadi keras.

Jika tidak ada lagi darah yang dapat mengalir melalui arteri koroner, maka si penderita akan
mengalami serangan jantung. Pada tahap inilah si penderita tidak dapat melanjutkan aktivitinya
dan akan jatuh lemas karena ada bagian dari otot jantungnya yang telah mati lantaran tidak
mendapatkan cukup darah. Penderita yang mengalami serangan jantung perlu secepatnya
dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan segera seperti pemberian oksigen agar dia
tidak memasuki tahap yang kritis. Akan tetapi, jika bagian dari otot jantung yang mati itu
sangatlah besar, maka dampak yang dialami orang tersebut akan sangat fatal, dan bisa
membawa orang itu kepada kematian.

Oleh karena itu, sebaiknya sejak muda kita menghindari makanan-makanan berlemak seperti
lemak hewan. Lemak hewan ini sangatlah jenuh dan sebaiknya digantikan dengan lemak
tumbuhan yang tidak berbahaya. Malahan lemak tumbuhan dapat menurunkan kadar kolestrol
dalam darah dan jika kita sering berolahraga dan tidak memiliki tekanan darah tinggi, maka
kemungkinan kita terkena penyakit jantung koroner ini sangatlah kecil. (Sumber :Brittlate/RE)
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