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Kurangi Risiko Penyakit Jantung pada
Dewasa Muda dengan Gaya Hidup Sehat!

Sumber Gambar: http://www.freepik.com//

Biasa dikenal dengan penyakit “orang tua”,
faktanya sekarang serangan jantung mulai umum
terjadi di usia muda. Menurut penelitian terbaru
dari American College of Cardiology, dewasa
muda usia 20 hingga 30 tahun mulai memiliki
risiko yang tinggi akan serangan jantung. Ini
tentunya berhubungan erat dengan gaya hidup
dewasa muda di jaman sekarang. Apa saja yang
bisa Anda lakukan dalam memperbaiki gaya
hidup dan menurunkan risiko serangan jantung?

Jumlah oksigen dalam darah juga akan
berkurang karena karbon monoksida yang
terkandung dalam asap rokok saling mengikat
dengan hemoglobin dan nikotin sehingga
berakibat pada respon tubuh yang memacu
aktivitas sistem saraf simpatis sehingga
jantung berdetak lebih cepat dan tekanan
darah meningkat. Kondisi ini ditambah dengan
pembuluh darah yang sudah menyempit
menjadi jalan tol untuk serangan jantung.

1. Berhenti Merokok
Rokok adalah salah satu penyebab utama
dari penyakit jantung koroner. Dipercaya
bahwa rokok bisa meningkatkan risiko
penyakit jantung koroner hingga 4 kali lipat!
Hal ini terjadi karena rokok bisa merusak
lapisan dinding arteri koroner sehingga
terjadi penumpukan lapisan lemak yang
menyebabkan penyempitan di pembuluh
darah.

2. Jaga pola makan sejak dini
Tidak menjaga pola makan dengan anggapan
“mumpung masih muda” adalah salah satu
kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para
dewasa muda. Makanan seperti junk food, dan
makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi
lemak, dan mengandung banyak pengawet
adalah penyebab dari penyakit kolesterol,
trigliserida, asam urat, gula darah/diabetes,
hipertensi, dan obesitas. Penyakit-penyakit
01

WELLNESS

Integra Bulletin

Vol. XXXIV

12 / 2019

inilah yang akan memicu terjadinya serangan
jantung. Dengan meminimalisir risiko terkena
penyakit di atas, otomatis Anda juga telah
meminimalisir risiko terkena penyakit jantung.

adrenalin lebih banyak sehingga membuat
jantung bekerja lebih keras. Kondisi ini
membuat tekanan menjadi tinggi sehingga
menyebabkan risiko serangan jantung.

3. Kurangi konsumsi minuman beralkohol
Banyak dewasa muda yang melepaskan
penat dan stres dengan berkumpul bersama
teman-teman sambil mengonsumsi minuman
beralkohol. Kebiasaan ini jika terus dilakukan
dengan tanpa membatasi konsumsi alkohol,
dapat meningkatkan risiko hipertensi, stroke,
aritmia jantung, dan kematian mendadak.

6. Konsumsi Air Mineral yang Cukup
Jantung membutuhkan beberapa hal untuk
dapat bekerja dengan baik, beberapa
diantaranya adalah kekuatan otot, kelengkapan
mineral dalam tubuh, dan kecukupan cairan
yang akan mengisi pembuluh darah. Disini
jumlah air mineral yang Anda konsumsi setiap
harinya menjadi penting.

Konsumsi alkohol lebih dari dua gelas sehari
dalam jangka waktu yang panjang bisa
menyebabkan cardiomyopathy, kondisi di
mana otot jantung melemah.

Tubuh yang kekurangan cairan akan
meningkatkan risiko kekentalan darah yang
berpotensi menimbulkan sumbatan dalam
pembuluh darah. Seperti yang sebelumnya
telah dijelaskan, pembuluh darah yang
tersumbat ditambah dengan faktor-faktor lain
yang menyebabkan jantung berdetak cepat
dan tekanan darah meningkat membuat risiko
serangan jantung dan stroke meningkat tajam.
Dengan terus menjaga gaya hidup Anda, Anda
sudah mengurangi risiko penyakit jantung.
Jangan lupa untuk terus periksakan kondisi
jantung dengan pemeriksaan seperti: EKG,
Treadmill, dan Calsium Scoring.

4. Olahraga Secara Rutin
Kesibukan sering menjadi alasan untuk tidak
berolahraga. Mulailah dengan meluangkan
waktu 20 hingga 30 menit untuk berolahraga
minimal 5 kali dalam seminggu. Anda bisa
melakukan olahraga yang paling efektif untuk
menjaga kesehatan jantung seperti: jalan kaki,
jogging, berenang, atau sekadar naik-turun
tangga.
5. Kelola Stress
Banyak pikiran atau stress tentunya sering
terjadi di kehidupan dewasa muda. Stress
karena kerjaan, stres karena kehidupan sosial,
dan masih banyak lagi. Tentunya, stress tidak
bisa sepenuhnya dihindari, tapi bisa dikelola
dengan baik.
Stress yang tidak dikelola dengan baik
dapat memicu tubuh untuk memproduksi
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Kenali Morning Blood Pressure Surge (MBPS)
Penyebab Serangan Jantung di Pagi Hari
Normalnya tekanan darah akan turun selama
tidur, sehingga lonjakan tajam di pagi hari ini
yang membuat jantung mendapat tekanan
sehingga terjadi serangan jantung. Kemungkinan
serangan jantung karena MBPS ini semakin
meningkat saat kondisi jantung sudah tidak
prima, contohnya banyak tersumbat plak.
Kemungkinan MBPS dengan risiko serangan
jantung di pagi hari ini dapat diakali dengan
mengatur pola konsumsi obat hipertensi.
Dengan meminum 1 pil obat hipertensi dalam
satu waktu bisa saja membuat efek obatnya habis
di saat tidur atau saat baru bangun tidur yang
juga menyebabkan terjadinya MBPS. Anda bisa
mencoba membagi 1 pil obat hipertensi menjadi
2 untuk dikonsumsi di waktu yang berbeda.
Tentu saja anjuran ini perlu dikonsultasikan
terlebih dahulu dengan dokter Anda.

Sumber Gambar: https://www.freepik.com

Pagi hari adalah waktu paling umum terjadinya
gangguan pada jantung seperti serangan
jantung, kematian mendadak, atau stroke.
Pagi hari juga menjadi waktu dimana banyak
perubahan neuhormonal yang penting, seperti
aktifnya sistem saraf simpatik (sympathetic
nervous system) yang menyebabkan meningkat
tajamnya tekanan darah yang sering disebut
dengan Morning Blood Pressure Surge (MBPS).
Peningkatan tajam dalam tekanan darah di pagi
hari ini umum terjadi pada penderita hipertensi.
Hipertensi sendiri adalah faktor risiko paling
besar untuk penyakit kardiovaskular, termasuk
stroke, penyakit arteri koroner, gagal jantung,
penyakit ginjal kronis, dan penyakit arteri aorta
dan perifer.

Penyebab lain lonjakan tajam pada tekanan darah
di pagi hari adalah sleep apnea, yaitu kondisi
dimana pernapasan sering terhenti di tengah
tidur. Sleep apnea menyebabkan saluran napas
bagian atas menyempit atau otot pernapasan
berhenti bergerak. Napas yang berhenti
sementara ini bisa terjadi ratusan kali setiap
malam. Kondisi ini memberikan tekanan pada
tubuh sehingga tubuh memproduksi adrenalin
lebih yang membuat tekanan darah ikut naik.
Sleep apnea bisa ditandai dengan dengkuran
keras selama tidur, kualitas tidur yang terasa
buruh, dan rasa kantuk berlebihan di siang hari.

Menurut penelitian, serangan jantung, kematian
mendadak, dan stroke paling sering terjadi 4-6
jam pertama setelah bangun tidur. Diperkirakan,
MBPS yang berlebihan memiliki hubungan erat
dengan kejadian kardiovaskular di pagi hari
karena menimbulkan tekanan hemondinamik.
Hemodinamik sendiri dapat dijelaskan sebagai
dinamika aliran darah.
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Sumber Gambar: http://inionline.id/2019/07/wisata-alam-dan-kesehatan-gunung-panjang-bogor/

Nikmati Keindahan Sunset di Pemandian Air Panas Bogor
(Lokasi : Bogor, Indonesia)

Butuh referensi tempat untuk menghabiskan
akhir pekan bersama keluarga? Jika Anda suka
memandangi indahnya langit di saat sunset,
tempat ini sangat cocok dengan Anda. Terletak
di Kecamatan Parung, Bogor, Tirta Sanita Bogor
menawarkan pengalaman yang sangat unik
yaitu berendam air hangat ditemani dengan
pemandangan alam yang asri.

Rp. 15.000 dan tiket untuk anak-anak berkisar di
harga Rp. 10.000. Untuk berendam, Anda akan
dikenakan Rp. 10.000 per orang atau jika Anda
ingin merasakan pengalaman berendam yang
lebih private, Anda bisa berendam di pemandian
tertutup dengan membayar Rp. 15.000.

Sumber Gambar: https://www.keliling-dunia.com/tempat-wisata-di-bogor

Selain berendam, Tirta Sanita Bogor juga
menawarkan pengalaman unik lainnya yaitu
terapi lintah yang bisa Anda rasakan dengan
merogoh kocek sebesar Rp. 100.000-Rp. 125.000.
Jika Anda merasa lelah setelah berendam dan
ingin menghabiskan malam disini, Anda bisa
memilih menginap di berbagai macam pilihan
penginapan yang tersedia dengan harga yang
berbeda-beda. Kegiatan outbound seperti flying
fox juga tersedia dengan tambahan kisaran Rp.
25.000-Rp. 30.000 per orang.

Tirta Sanita Bogor beroperasi setiap hari dari
pukul 07.00-20.00 dengan tiket masuk dibagi
menjadi 2 tiket untuk dewasa dan tiket untuk
anak-anak. Tiket untuk dewasa berkisar di harga

Air hangat yang dipakai untuk berendam di Tirta
Sanita Bogor berasal dari mata air Gunung Kapur
Ciseeng yang mengandung tiga unsur yang baik
untuk kesehatan: belerang, kapur, dan garam.
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Garam sudah terkenal dengan manfaat detoksnya
pada tubuh dan manfaat belerang sendiri sudah
cukup dikenal orang banyak. Belerang dipercaya
dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit
kulit mulai dari eczema hingga jerawat. Tapi perlu
diingat belerang adalah unsur yang cukup keras
sehingga Anda tetap perlu berhati-hati.
Disarankan untuk tidak berendam terlalu lama
(maksimal 15 menit) untuk menghindari kulit
kering akibat hilangnya minyak alami pada kulit.
Sangat disarankan juga untuk berendam di
sore atau malam hari karena sangat baik untuk
melancarkan aliran darah.
Karena pemandangan alamnya yang sangat
indah, Anda jangan sampai melewati waktu
sunset di Tirta Sanita Bogor ini. Hamparan langit
jingga yang tidak terhalang bangunan, ditemani
dengan hijaunya pohon dan rerumputan di
bawah membuat momen ini sangat sayang untuk
dilewatkan. Anda bisa mengabadikan momen ini
bersama keluarga dengan berbagai pose cantik
dengan latar belakang sunset yang bisa menjadi
pengalaman yang tidak terlupakan.
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Kreasi Telur untuk Sarapan Sehat (Siap dalam 10 Menit!)
Cara Membuat
1. Panaskan wajan besar di atas api sedangtinggi dan panaskan minyak zaitun di atasnya
secukupnya
2. Siapkan mangkok, pecah dan kocok telur
hingga merata
3. Campurkan susu, garam, dan lada hitam
tumbuk ke dalam telur yang sudah dikocok.
4. Kocok lagi hingga semua bahan tercampur
rata
5. Masukkan kocokan telur ke panci yang sudah
panas, lalu aduk terus dengan garpu selama
telur dimasak
6. Tambahkan daun bayam saat telur sudah
mulai berbentuk
7. Terus masak hingga bayam layu dan telur
sudah matang sempurna.
8. Angkat dan sajikan telur di atas roti gandum.

Telur urak-arik adalah menu sarapan yang cepat
dan mudah. Membutuhkan hanya sedikit bahan
dan waktu memasak yang sebentar, membuatnya
sangat cocok untuk menu sarapan praktis di
pagi hari. Buatlah telur urak-arik menjadi lebih
sehat dengan tambahan bayam yang kaya
nutrisi. Bayam adalah sayur yang sangat kaya gizi
termasuk di dalamnya zat besi, niacin, protein,
serat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K,
thiamin, vitamin B6, folat, kalsium, magnesium,
dan masih banyak lagi. Selain itu, bayam juga
rendah lemak dan sangat rendah kolesterol,
membuatnya menjadi tambahan yang sempurna
untuk telur urak-arik Anda! Berikut adalah cara
membuat Roti Gandum Telur Urak-Arik Bayam:
Bahan
6 butir telur
3 sendok makan susu almond (bisa diganti
susu rendah lemak)
1/8 sendok teh garam
1/8 sendok teh lada hitam tumbuk
½ gelas daun bayam (bisa dirobek atau
dicincang kasar)
Roti gandum

Resep ini adalah untuk porsi 2 orang dengan
perkiraan kandungan kalori sebanyak 659, lemak
sebanyak 16 gr, karbohidrat sebanyak 63 gr, dan
protein sebanyak 63 gr.

06

Vol. XXXV
Februari
2020

