
معلومات خاصة باملريض

ما هو اضطراب خفقان القلب؟ 
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ل نبضات القلب.  ويكون معدل خفقان  إّن اضطراب خفقان القلب أو عدم انتظام رضباته، هو تغيري يف وترية أو معدَّ
القلب خالل عدم انتظامه إما رسيًعا جًدا أو بطيئًا جًدا.

هل يُعّد اضطراب خفقان القلب أمًرا خطريًا؟
يصبح عدم انتظام خفقان القلب أمرًا خطريًا عندما يؤثر هذا عىل قيام القلب بوظيفته يف ضخ الدم. حيث إنه عندما 

ال، ميكن أن يشكِّل ذلك تهديًدا للحياة. لذا، فمن األهمية مبكان مناقشة  ِم بشكٍل فعَّ ال يستطيع القلب َضخَّ الدَّ
األعراض مع طبيبك، والذي بدوره ميكنه إجراء اختبارات تشخيصية لتحديد ما إذا كان عدم انتظام خفقان القلب هو 

سبب تلك األعراض.

إذا كان اضطراب خفقان قلبك السبب يف ظهور هذه األعراض لديك، فمن املرجح أن يصف طبيبك الدواء أوالً. إذا مل 
تنفع معك األدوية، قد يويص طبيبك بإجراء عملية يك لعالج اضطراب خفقان القلب.

ما هو التدخل باليك؟



3

ما هي األنواع املختلفة الضطراب خفقان القلب؟
بطء القلب

انخفاض معدل رضبات القلب عن املعدل الطبيعّي.

ترّسع القل

ارتفاع معدل رضبات القلب عن املعدل الطبيعّي.

ترّسع القلب فوق البطينّي

سلسلة من رضبات القلب الرسيعة جًدا التي تبدأ يف الحجرتني العلويتني للقلب )األذينني(.

ترّسع القلب بسبب إعادة الدخول إىل العقدة األذينيّة البطينيّة

شكل من أشكال ترّسع القلب فوق البطينّي، حيث يسمح املسار اإلضايف للنبضات الكهربائية باالنتقال يف منط دائري 
وقد ينقبض القلب مع كل دورة رسيعة.

ترّسع القلب األذينّي البطينّي الرتددي أو متالزمة وولف باركنسون وايت 

يتيح املسار اإلضايف )الجرس( انتقال النبضات الكهربائية من األذينني إىل البطينني دون املرور عرب املسار املعتاد.

الرجفان األذينّي

تنبض الحجرتان العلويتان للقلب )األذينني( بطريقة رسيعة وغري منتظمة )رجفان(.

الرفرفة األذينيّة

تنبض الحجرتان العلويتان للقلب )األذينني( برسعة، ولكن تكون أكرث تنظياًًم من الرجفان األذينّي.

الرجفان البطينّي 

ترتجف الحجرتان السفليتان للقلب )البطينني( وال ميكنها أن تنقبض أو تضخ الدم إىل الجسم.

ترّسع القلب البطينّي

توجد مسارات كهربائية غري طبيعية يف الحجرتني السفليتني للقلب )البطينني( مؤدية النقباضهاًم برسعة.

هل اليك بالقسطرة هو تدخٌل آمن؟
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م: لتقليل تخرث الدم ومنع السكتة الدماغية.	  مضادات تخرث الدَّ

ُذ من خالل األدوية رسيعة 	  ْدَمِة الَكْهَربائِيَّة ميكن أن يكون هذا العالج دوائيًّا )يُنفَّ معالجة نَظِْم الَقلْب بالصَّ

املفعول(.

التحكم يف معدل النبض: باستخدام مضادات الكالسيوم، البوتاسيوم وغليكوسيدات الديجتالس.	 

مضادات اضطراب نظم القلب	 

عالج دوايئ

األجهزة: يتم إدخال جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة يف صدر املريض لتنظيم خفقان 	 

رضبات القلب. 

تقويم نَظِْم القلب بالصدمة الكهربائية: ميكن أن يتم تنفيذ هذا العالج كهربائيًّا )من خالل توصيل 	 

الصدمات الكهربائية بصدر املريض من خالل جهاز تنظيم خفقان القلب(. 

اليك بالقسطرة: وهي عملية غري جراحية يتم فيها إعطاب أجزاء من املسار الكهربايئ غري الطبيعي 	 

)األنسجة(، التي كانت تسبب عدم انتظام خفقان القلب.

الجراحة: وهو التدخل جراحي حيث سيقوم الجراحون بإزالة املناطق غري الطبيعية )األنسجة( يف القلب 	 

التي تسبب عدم انتظام خفقان القلب.

عالج غري دوايئ

عالجات اضطراب رضبات القلب
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جراحة القلب 
عملية يقوم فيها الجراحون بإزالة املناطق غري الطبيعية )األنسجة( يف القلب التي تسبب عدم انتظام خفقان القلب.

أدوية عدم انتظام رضبات القلب 
تساعد هذه األدوية يف منع وصول اإلشارات الكهربائية غري الطبيعية يف مسارات أنسجة القلب، وبالتايل، منع خفقات 

القلب الرسيعة أو غري املنتظمة. وكثريًا ما تُستخَدُم األدوية كأول عالج لخفقان القلب الرسيع. 

اليك بالقسطرة 
عملية اليك بالقسطرة هي تدخل جراحي محدود يقوم به أخصائيو الكهرباء الحيوية لألعضاء، حيث يستخدم قسطرة 

رقيقة لرسم مخطط للمناطق التي تنشأ فيها اإلشارات الكهربائية غري الطبيعية التي تؤدي إىل عدم انتظام خفقان 
قلبك. واسرتشاًدا باملخطط، يُدِخُل أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية قسطرة رقيقة يف قلبك لتحديد املناطق التي تنشأ 

فيها اإلشارات الكهربائية غري الطبيعية. 

وهذه العملية متنع اإلشارات الكهربائية غري الطبيعية التي تسبب عدم انتظام خفقان قلبك. وميكنها أن تعالج السبب 
الكامن وراء عدم انتظام خفقان القلب، وتقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية، وتستطيع بعدها العودة إىل 

أنشطتك الطبيعية.

جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة 
هو جهاز قابل للزرع والذي يوصل صدمة كهربائية للقلب )عند الرضورة( الستعادة انتظام خفقان القلب. قد يساعدك 

جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة يف التغلب عىل عدم انتظام خفقان القلب. ويتم استخدامه يف 
املقام األول لعالج عدم انتظام خفقان القلب البطيني والرجفان البطيني.

طرق عالج اضطراب رضبات القلب
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الحفاظ عىل وزن صحي 
يَستَْخِدُم مؤرُش وزن الجسم وزنََك وطولك لحساب ما إذا كان وزنك صحيًّا. ويقع مؤرش وزن الجسم الصحي ما بني 

18.5 و24.9 فإذا كان مؤرش وزن جسمك فوق 25، فاطلب من طبيبك املشورة حول كيفية إنقاص وزنك. 

مامرسة الرياضة بانتظام
حاول ماًمرسة التاًمرين الرياضية املعتدلة إىل املكثفة مثل امليش أو الجري أو ركوب الدراجات وذلك ملدة 150 دقيقة 

عىل األقل أسبوعيًا موزعة عىل مدار األسبوع. 

اإلقالع عن التدخني
اسأل طبيبك عن إدارات خدمات الدعم املحلية لإلقالع عن التدخني وذلك ملساعدتك عىل اإلقالع عن التدخني. وسوف 

تقدم لك املعلومات الدقيقة واملشورة والدعم خالل األشهر القليلة األوىل من التوقف عن التدخني.

نصائح حول منط الحياة
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ما الذي يسبب عدم انتظام خفقان القلب؟	 

ما هي مخاطر عدم انتظام خفقان القلب؟	 

هل ميكنني عمل أي يشء حيال هذه املخاطر؟	 

كم مرة أحتاج إىل مراجعة الطبيب؟	 

كيف سأعرف ما إذا كان عدم خفقان رضبات القلب يزداد سوًءا؟	 

ما هي خيارات العالج أمامي؟	 

ما هي األدوية التي قد يتعنيَّ عيل تناولها وملاذا؟	 

إىل متى سأحتاج إىل تناول الدواء؟	 

هل هناك بدائل لألدوية؟	 

أسئلة لطرحها عىل طبيبك



وكاًم هو الحال يف أي عالجات طبية، فإن نتائج العالج قد تختلف من مريض آلخر. ميكن فقط لطبيب القلب أو أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية تحديد ما إذا 

كان اليك هو طريق العالج املناسب. ويوجد مخاطر محتملة مبا يف ذلك النزيف والتورم أو الكدمات يف موضع إدخال القسطرة، والعدوى. ويستغرق التعايف 

وقتًا. ونادًرا ما تحدث مضاعفات أكرث خطورة، وتحتاج هذه املخاطر إىل مناقشتها مع طبيبك. وميكن أن تشمل تلك املخاطر تلًفا يلحق بالقلب أو باألوعية 

الدموية، جلطات الدم )التي قد تؤدي إىل السكتة الدماغية(؛ أزمة قلبية، أو الوفاة. والتعايف يستغرق وقتًا.

املعلومات الواردة هنا ال يُقصد بها أن تكون نصيحة طبية، أو الستخدامها يف التشخيص الطبي أو العالج. يُرجى التحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة.

.Johnson & Johnson Medical NV تم نرش هذه الوثيقة بواسطة

هذا املنشور غري مخصص للتوزيع خارج منطقة أوروبا، الرشق األوسط، وإفريقيا.
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