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MÅ®Å½E SMÃ•CH ODDÃ•LIT INFARKT?
StÅ™eda, 12 duben 2017

Smích a hlavnÄ› smysl pro humor hrají aktivní roli v prevenci infarktu. Nedávná studie z kardiologického centra University
of Maryland Medical Center v Baltimore prokázala, Å¾e smích mÅ¯Å¾e zabránit rÅ¯zným onemocnÄ›ním srdce. Podle
prÅ¯zkumÅ¯ se totiÅ¾ potvrdilo, Å¾e aÅ¾ 40% lidí s infarktem mÄ›lo na Å¾ivot daleko negativnÄ›j&scaron;í pohled neÅ¾ ostatn
Vystaveni stejným Å¾ivotním situacím, tÄ›chto 40 % lidí se hodnÄ› stresovalo, zatímco ostatní se zasmáli a mávli nad
rukou. Na starém rÄ•ení, Å¾e smích je nejlep&scaron;í lék, je urÄ•itÄ› hodnÄ› pravdy, Å˜íká profesor Michael Miller, Å™editel ce
pro preventivní kardiologii University of Maryland Medical Center. Zatím nevíme, proÄ• smích srdce chrání, ale víme, Å¾e
psychický stres je spojen s po&scaron;kozením endotelu, ochranné bariéry sliznic srdeÄ•ních cév. To mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit Å™adu
zánÄ›tlivých reakcí, které vedou k hromadÄ›ní tukÅ¯ a cholesterolu v koronárních tepnách a Ä•lovÄ›k tímpádem nakonec
skonÄ•í se srdeÄ•ním infarktem. Ve studii vÄ›dci porovnávali reakce 300 lidí. Polovina úÄ•astníkÅ¯ buÄ• mÄ›la srdeÄ•ní infarkt
podstoupila nÄ›jakou nutnou srdeÄ•ní operaci. Ostatních 150 dotazovaných nemÄ›lo Å¾ádné srdeÄ•ní problémy. Dotazník
obsahoval Å™adu otázek na zji&scaron;tÄ›ní, jak se jedinec v urÄ•itých situacích zachová, jakým zpÅ¯sobem zareaguje a jak
vysoký stupeÅˆ na&scaron;tvaní, vzteku a nepÅ™átelství je schopen dosáhnout Profesor Miller Å™ekl, Å¾e
nejvýznamnÄ›j&scaron;ím zji&scaron;tÄ›ním bylo to, Å¾e lidé s onemocnÄ›ním srdce reagovali na kaÅ¾dodenní situace s
niÅ¾&scaron;ím dávkou humoru a niÅ¾&scaron;ím nadhledem. ObecnÄ› byli ménÄ› pozitivní v Å™e&scaron;ení bÄ›Å¾ných sit
ménÄ› se smáli a o to více Å™e&scaron;ili v&scaron;e s vÄ›t&scaron;ím vztekem a agresi. Schopnost smát se a mávnout
nad nÄ›Ä•ím jen tak rukou &ndash; aÅ¥ uÅ¾ je to dané pÅ™irozenÄ›, nebo jako nauÄ•ené chování &ndash; mÅ¯Å¾e mít význa
dÅ¯sledky v kaÅ¾dé moderní spoleÄ•nosti - srdeÄ•ní choroby jsou totiÅ¾ stále zabijákem Ä•íslo jedna.
V&scaron;ichni vím
kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k pÅ™estane kouÅ™it, zaÄ•ne cviÄ•it a upraví stravu s nízkým obsahem nasycených tukÅ¯, sníÅ¾í se mu tak riz
onemocnÄ›ní. Snad se nám podaÅ™í zaÅ™adit do seznamu i pravidelný a vydatný smích. Profesor Miller doporuÄ•uje Ä•íst hum
pÅ™íbÄ›hy, sledovat komedie Ä•i rÅ¯zná vtipná videa a hlavnÄ› se pokusit najít zpÅ¯sob, jak brát sami sebe ménÄ› váÅ¾nÄ›.

TakÅ¾e pÅ™átelé &ndash; I kdyÅ¾ to zní jako kli&scaron;é - smÄ›jme se více, stresujme ménÄ›. Zní to snadnÄ›, vím, a ví
hÅ¯Å™e se takový Å¾ivotní postoj.

A tak se vás chci zeptat - máte na svÅ¯j Å¾ivot nÄ›jaký "návod"? NÄ›jaké rady, Ä•i triky? Jak se pÅ™estat rozÄ•ilovat? Jak
pokud moÅ¾no nena&scaron;tvávat? Jak brát vÄ›ci s nadhledem? PodÄ›lte se o své zku&scaron;enosti, záÅ¾itky Ä•i
rady&hellip;
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