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Coronary Heart Disease 
Ang sakit sa puso at cerebrovascular ay ikalawang ranggo pagkatapos ng 
kanser bilang sanhi ng kamatayan sa Hong Kong. Ang coronary heart disease 
ay isang pangunahing uri ng sakit sa puso. Ayon sa istatistika mula sa 
Kagawaran ng Kalusugan, ang mga pagkamatay sa coronary heart disease ay 
umabot sa 66.6% ng lahat ng pagkamatay na sanhi ng sakit sa puso noong 
2015.  

Sa mga nakaraang taon maagang nakita ang pagsisimula ng coronary heart 
disease sa mga mas batang edad. Hindi karaniwan para sa isang tao na 
magkaroon ng sakit na ito sa kanyang edad na 40's. Maaaring walang mga 
sintomas ang mga pasyente bago ang unang bahagi ng atake sa puso at sa 
gayon ang posibilidad ng pagkakaroon ng sakit ay madaling makaligtaan. 

 
1. Ano ang coronary heart disease?  

Ang mga coronary artery ay isang sistema ng mga daluyan ng dugo na 
nagdadala sa mga kalamnan ng puso ng oxygen at mga pagkaing 
nagpapalusog upang mapanatiling gumagana ang puso. Tinatawag itong 
ganito dahil ang sistema ng mga arterya ay hugis ng isang korona. 

Kung, para sa anumang kadahilanan, ang mga coronary artery ay nagiging 
makitid o nabarahan, mababawasan ang pagdaloy ng dugo sa puso at ang 
supply ng oxygen sa mga kalamnan ng puso ay bababa o hihinto.  Ang 
pasyente ay magkakaroon ng pananakit sa dibdib at sa malubhang kaso ay 
isang atake sa puso. 
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2. Ano ang mga panganib na kadahilanan ng coronary heart disease?  

Maraming mga panganib na kadahilanan ang kinilala para sa coronary heart 
disease.  Maaari silang ikategorya sa 3 uri. 

• Pamumuhay  

- Hindi malusog na diyeta (Ang malusog na diyeta ay dapat na kaunti 
ang asin, asukal, taba at mataas ang hibla; ang limang bahagi ng 
gulay at prutas ay dapat kainin araw-araw) 

- Kakulangan sa ehersisyo  
- Sobra sa timbang at labis na katabaan 
- Paninigarilyo 
- Stress 

• Mga talamak na sakit 

-Hypertension 

-Diabetes 

-Hyperlipidaemia 

• Pangkapaligiran 

-Polusyon sa hangin 

-Polusyon na ingay 
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3. Paano iwasan ang coronary heart disease?  

Ang malusog na pamumuhay at regular na pagsusuri ng kalusugan para sa 
maagang paggamot ng mga talamak na sakit ay napakahalaga. 

  Malusog na estilo ng buhay: 

 Malusog na diyeta 

 Kaunting asin: Ang sobrang paggamit ng asin ay magpapataas sa 
presyon ng dugo. Ang pagkaing may mataas na asin tulad ng 
naprosesong pagkain at sarsa ay dapat iwasan.  Kumain ng hindi 
hihigit sa 2g ng sodium (ibig sabihin isang kutsarita ng asin) bawat 
araw. 

Kaunting asukal: Iwasan ang pagkain at inumin na may maraming 
asukal. Dapat kumain ng mas mababa sa 10% ng kabuuang pagkain ng 
enerhiya mula sa asukal na katumbas ng 50g (ibig sabihin 
humigit-kumulang sa 12 na level ng kutsarita) para sa isang taong may 
malusog na timbang ng katawan. 

Kaunting taba: Dapat kumain ng mas mababa sa 30% ng kabuuang 
paggamit ng enerhiya mula sa mga taba.  Ang mga unsaturated fat 
(matatagpuan sa isda, abokado, mani, sunflower, canola at mga langis ng 
oliba) ay mas mainam kaysa sa mga saturated fat (matatagpuan sa 
matabang karne, mantikilya, palm at langis ng niyog, cream at keso).  Ang 
mga pang-industriya na trans fat (matatagpuan sa naproseso na pagkain, 
fast food, miryenda, pritong pagkain, cookies at margarine) ay dapat 
iwasan. 
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Mataas na hibla: Kumain ng 5 bahagi ng gulay o prutas kada araw.   

 Gumawa ng hindi bababa sa 30 minuto ng katamtamang lakas na 
ehersisyo 5 araw sa isang linggo o ng isang kabuuang 150 minuto ng 
katamtamang lakas na ehersisyo bawat linggo 

 Huwag manigarilyo 

 Manatiling mahinahon at iwasan ang pagiging sobrang stress. Makisali 
sa malusog na mga aktibidad upang mabawasan ang pag-aalala at 
stress. 

  Regular na magpatingin para sa maagang pagtuklas ng mga talamak na 
sakit: 

 Suriin ang presyon ng dugo 

 Kumuha ng dugo para sa lipids  

 Kumuha ng dugo para sa asukal 

 
4. Ano ang nangyayari sa mga coronary artery sa coronary heart disease?  

Sa coronary heart disease, ang mga coronary artery ay kumikipot o 
nababarahan ng plaque na nabuo sa pamamagitan ng proseso ng 
atherosclerosis.   

 
5. Ano-ano ang mga sintomas ng coronary heart disease?  

Matagal mabuo ang atherosclerosis. Maaaring walang sintomas bago ang 
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unang bahagi ng atake sa puso.  Maaaring magkaroon ang mga pasyente ng 
mga sumusunod na sintomas: 

 Pananakit ng dibdib: Maaaring sumakit ang dibdib ng mga pasyente 
pagkatapos ng masiglang ehersisyo o pagsailalim sa emosyonal na stress. 
Maaaring makaramdam sila ng paninikip ng dibdib na parang pinupuwersa 
ng bato. Ang sakit ay maaaring lumawak sa braso, balikat, leeg at 
mababang parte ng panga at maaaring mabawasan pagkatapos na 
makapagpahinga ang pasyente nang ilang minuto. 

 Kakapusan ng paghinga: Maaaring magkaroon ang mga pasyente ng 
kakapusan ng paghinga at pagkapagod sa pisikal na pagsisikap. 

 Ang mga pasyenteng may atake sa puso ay maaaring may malubhang 
pananakit ng dibdib na nagpapatuloy kahit na magpahinga.  

• Kabilang sa iba pang mga sintomas ang mga mabilis na pagtibok ng 
puso, nahihilo at pamamawis. 

 
6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa coronary heart disease?  

• Pagkuha ng medikal na kasaysayan ng mga pasyente 
• Pisikal na pagsusuri kabilang ang presyon ng dugo 
• Mga pagsusuri ng dugo kabilang ang asukal at lipid 
• Electrocardiogram (ECG) 
• ECG habang nag-eehersisyo  

  Echocardiogram (ultrasound ng puso 

  Computerized tomography coronary angiogram  
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• Magnetic resonance imaging ng puso 

• Coronary angiogram 

 
7. Ano-ano ang mga komplikasyon ng coronary heart disease?  

  Atake sa puso: Nangyayari ito kapag ang daloy ng dugo ay ganap o halos 
ganap na nabarahan. Malubha o permanenteng masisira ang kalamnan ng 
puso kung ang daluyan ng dugo ay hindi kaagad mabuksan. 

 Pagpalya ng puso 

 Arrhythmia (abnormal na ritmo ng puso) 

 
8. Ano-ano ang mga paggamot para sa coronary heart disease?  

Bukod sa pagkakaroon ng isang malusog na istilo ng buhay at paggamot para 
sa mga pinagbabatayang talamak na sakit, tulad ng hypertension, diabetes at 
hyperlipidaemia, ang partikular na paggamot para sa coronary heart disease 
ay maaaring kabilang ang mga gamot, interbensiyon ng catheter at operasyon 
sa puso. 

 Gamot:  

  Aspirin at iba pang anti-platelet na mga gamot 

 Mga beta blocker 

 Mga vasodilator 
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 Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) 

 Calcium channel blockers 

 Mga gamot na nagpapababa ng lipid 

 Interbensiyon ng catheter: 

  Percutaneous coronary intervention (karaniwang kilala bilang "balloon 
angioplasty"): Kung may malubhang pagsisikip o pagkabara na ipinapakita 
sa coronary angiogram, magsasagawa ang doktor ng balloon angioplasty 
sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na lobo upang palakihin 
ang daluyan ng dugo at isang angkop na tubo ang ilalagay doon upang 
mapanatiling hindi barado ang daluyan ng dugo.  Kabilang sa mga 
komplikasyon ng pamamaraang ito ang pagdurugo, atake sa puso, stroke at 
kamatayan. 

 Operasyon sa puso 

 Coronary artery bypass surgery (karaniwang kilala bilang "bridging 
surgery"): Ito ay isang pangunahing operasyon na bukas ang puso. 
Lumilikha ang doktor ng bypass gamit ang isang vessel mula sa ibang 
bahagi ng iyong katawan upang hayaang dumaloy ang dugo sa paligid ng 
baradong lugar sa pamamagitan ng pangunahing arterya patungo sa 
nasirang mga kalamanan ng puso. Maaaring maging sanhi ng operasyon 
ang malulubhang komplikasyon at kailangan ang masusing talakayan sa 
doktor.  
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