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ما هو الرجفان األذينّي؟



ما هو الرجفان األذينّي؟ 
الرجفان األذينّي هو اضطراب يف رضبات القلب حيث تنقبض فيه 

الحجرتني األصغر )األذينني( بشكٍل رسيع وغري منتظم نتيجًة إطالق 
نبضات كهربائية فجائية وغري طبيعية إىل األذينني مام يقل من كفاءة 

عمل القلب.

يعد الرجفان األذينّي األكرث شيوًعا من أنواع اضطراب رضبات القلب 
حيث قد يحدث يف مختلف الفئات العمرية، ولكنه أكرث شيوًعا بني 

كبار السن. أيًضا، نسبة حدوثه بني الرجال تفوق النساء.

أنواع الرجفان األذينّي
حدد أنواع الرجفان األذينّي من خالل عدد مرات تكرار نوبات 

الرجفان األذيني وطول كل مدة:

الرجفان األذينّي هو عدم انتظام رضبات القلب التدريجي الذي يصعب عالجه مبرور الوقت مع حدوث نوبات أكرث تكرارًا.

هو الرجفان األذينّي الذي ينتهي تلقائيًا أو بعد التدخل الطبي الالزم يف غضون أسبوع من بدايته.

الرجفان األذينّي االنتيايّب

هو الرجفان األذينّي املستمر الذي يستمر ألكرث من أسبوع.

الرجفان األذيني املستمر

هو الرجفان األذينّي الذي يتفق عىل وجوده املريض والطبيب، ولن يتم إجراء أي محاوالت أخرى الستعادة أو الحفاظ عىل اإليقاعات الجيبيّة.

الرجفان األذينّي الدائم

الرجفان األذينّي



ما هي مسببات الرجفان األذينّي؟
أسباب حدوث الرجفان األذينّي غري واضحة إىل اآلن. حيث أنه من الشائع حدوثه بني األشخاص الذين يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم، السمنة، صعوبة التنفس أثناء النوم، وضيق الرشايني التاجية. هناك بعض الحاالت التي قد تحّفز 
حدوث الرجفان األذينّي، مثل اإلفراط يف تعاطي الكحول أو التدخني برشاهة.

قد يرغب طبيبك يف إجراء فحوصات مثل صدى القلب )اإليكو( أي التصوير املقطعي املحوسب أو 
التصوير بالرنني املغناطييس لقلبك، دراسة طبيعة النوم، أو تحاليل الدم التي من املمكن أن تعمل عىل اكتشاف 

العوامل التي تؤدي إىل عدم انتظام رضبات القلب.

ما هي األعراض؟
تختلف أعراض الرجفان األذينّي اختالفًا كبريًا وغالبًا ما 
تتكون من وخفقان القلب ونبض رسيع وغري منتظم 

بشكٍل ملحوظ. عالوة عىل ذلك، قد يحدث أيًضا إرهاق، 
دوخة، أو ضيق يف التنفس، حيث يضخ القلب بكفاءة 

أقل بعض اليشء وبإيقاع منتظم وسلس. ومع ذلك، 
يوجد أيًضا بعض األشخاص الذين ال يالحظون حدوث 

الرجفان األذينّي.

ما هي العالجات املتوفرة؟
أدوية للتحّكم يف معدل رضبات القلب أو نظمه:

أدوية سيولة الدم – األشخاص الذين يعانون من الرجفان 
األذينّي أكرث عرضة لإلصابة بسكتة دماغية

تقويم نَِظم القلب – حيث يتم إعطاء القلب صدمة 
كهربائية إلعادته إىل نظمه الطبيعي

اليك القسطرّي – حيث يتم إعطاب املنطقة داخل القلب 
املسببة لحدوث اضطراب يف خفقان القلب من خالل 

استخدام موجات الراديو أو طاقة التربيد.  

الرجفان األذينّي



وكام 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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