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الفصل األول
النظام الكهربائي في القلب

ما هو القلب السليم ؟

القلب عضلة في حجم قبضة اليد، ويحتوي على نظام كهربي معقد. حيث يولد كهربيته 
الخاصة، التي تسبب االنقباض واالنبساط في التسلسل الزمني الصحيح، ليتمكن من 

ضخ الدم إلى أعضاء الجسم.
ليؤدي القلب وظيفته بشكل سليم، يلزم للقلب أن ينبض في 

نمط متناسق بمعدل ضربات في ظروف الراحة يتراوح من 
60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

عندما تمارس الرياضة، أو تشعر باإلثارة، أو تتعرض 
للضغط، يحتاج جسمك إلى كمية أكبر من األكسجين. وينبض
قلبك بشكل أسرع لمسايرة ھذا الطلب. ويتحكم في سرعة نبض القلب منطقة صغيرة 
في الحجرة القلبية العليا. وھذه المنطقة ھي »الناظمة الطبيعية« للقلب، وتسمى العقدة 
الجيبية األذينية. ترسل ھذه العقدة إشارة كهربائية تجعل القلب ينبض. ويوضح الشكل 

التالي مكان العقدة الجيبية األذينية.

ما هي العقدة األذينية البطينية؟   
العقدة األذينية البطينية عبارة عن منطقة أخرى متخصصة في القلب،

وتقع بين الحجرتين العلوية والسفلية للقلب. وتحتفظ ھذه العقدة
باإلشارة الكهربائية من العقدة الجيبية األذينية لمدة جزء صغير من

الثانية قبل إطالقها في البطين. ونتيجة لذلك؛ ينبض األذين أوال؛ 
ما يدفع الدم إلى البطين، ثم ينبض البطين بعد أن يمتلئ بالدم من 

األذين. ويوضح الشكل التالي مكان العقدة األذينية البطينية.

ماذا يقصد باضطراب النظم؟

يُقصد باضطراب النظم أي نظم »غير طبيعي« للقلب. ويمكن اعتبار النظم غير 
طبيعي إذا كان أسرع مما ينبغي )تسارع القلب أو الرجفان( ، أو أبطأ مما ينبغي )بطء 

القلب( ، أو كان يبدأ في مكان ما في القلب يخالف العقدة الجيبية األذينية.
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الفصل األول
النظام الكهربائي في القلب

مسببات حدوث هذه األنواع 
المختلفة من اضطراب 

أوال: بطء القلب

قد يحدث تباطؤ لنبضات القلب بمعدل أكبر مما ينبغي بسبب تلف العقدة الجيبية األذينية 
أو إعاقة اإلشارة الكهربائية الصادرة منها. ويسمى ھذا بطء القلب. قد يشعر الشخص 
الذي يعاني من بطء القلب بإرھاق شديد؛ ألن جسمه ال يحصل على القدر الكافي من 

األكسجين. وقد يشعر أيًضا بخفة الرأس أو الدوار. وتعالج الناظمات مشكلة تباطؤ 
القلب عن طريق تسريع نبض القلب ليصل إلى معدل طبيعي.

ثانيا : تسارع القلب البطيني
أحيانًا ينبض القلب بشكل أسرع مما ينبغي بكثير. وھذه حالة

خطيرة تسمى »تسارع القلب البطيني« .)VT( وكما ھو 
موضح في الشكل التالي، فإن تسارع القلب البطيني يحدث 
بسبب صدور اإلشارات من الحجرة القلبية السفلى بدال من 

العقدة الجيبية األذينية. وفي حالة تسارع القلب البطيني، 
ينبض القلب بسرعة كبيرة لدرجة أن حجراته ال تتمكن من 

اإلمتالء تماًما بالدم بين النبضات. وھذا بدوره يؤدي إلى ضخ 
كمية أقل من الدم واألوكسجين عبر الجسم، ما يسبب الدوار، أو اإلغماء، أو حتى 

التوقف القلبي.

ثالثا : الرجفان األذيني
حيث انه يعتبر من اضطراب النظم األكثر شيوعاً عند كبار السن. ففي الرجفان 
األذيني، ترتعش الحجرات العلوية من القلب )أو »ترتجف«(، وتكون اإلشارات 

المرسلة إلى الحجرات السفلية غير منتظمة أو شاذة. وقد ال يشعر بعض األشخاص بأي 
آثار للرجفان األذيني. ولكن عند العديد من األشخاص قد يؤدي ھذا النوع من اضطراب 
النظم إلى ضربات قوية وخفقان في الصدر. وقد يجعل اإلنسان يشعر بالتعب أو الكسل 

أو الدوار أو قصر النفس.
وھناك حقيقة أخطر من ذلك مفادھا أن الرجفان األذيني قد يؤدي إلى جلطة في الدم 
داخل القلب، وقد تنتقل إلى أي جزء من الجسم؛ ما يؤدي بدوره إلى سكتة أو انسداد.

حيث يستطيع األطباء عالج الرجفان األذيني باستخدام الجراحة واألدوية وجهاز إزالة 
الرجفان مًعا. كما يمكن استخدام اجهزة المنظمات في عالج بعض المرضى المصابين 

بالرجفان األذيني حسب سبب اضطراب النظم ونوعه.
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رابعا :عدم التزامن

إلى جانب النبض بسرعة مفرطة أو ببطء مفرط، قد ينبض القلب أيًضا بشكل غير 
منتظم 

)بعيًدا عن التسلسل(. على سبيل المثال: قد ينقبض أحد جانبي القلب قبل الجانب اآلخر. 
وعندما يحدث ھذا، ال يصل الدم واألكسجين بسرعة كافية إلى الجسم، وتبدأ آلية الضخ 

في التعطل. وإذا لم يتم ضخ الدم إلى خارج الرئتين والجسم، يتراكم الدم ويؤدي إلى 
احتقان يشبه ازدحام المرور.

وقد يؤدي ھذا إلى حالة خطيرة ُتعرف باسم قصور القلب اإلحتقاني وھو عدم قدرة 
القلب على ضخ قدر كاٍف من الدم إلى باقي الجسم؛ ما يؤدي إلى احتقان الدم في 

الرئتين واألنسجة.

خامسا : قصور القلب

لدى بعض المرضى، تبدأ آلية الضخ في التعطل. وبذلك ال يتم توصيل الدم واألكسجين 
بسرعة كافية الستيفاء احتياجات الجسم.

يتم عالج ھذه الحالة غالبًا باستخدام األدوية، ولكن يمكن استخدام ناظمة من نوع 
خاص للمساعدة في العالج.
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ص اضطرابات  كيف ُتشخَّ
نظم القلب؟:

 ١ - تخطيط القلب الكهربائي:

 وال شك أن تخطيط القلب الكهربائي يعطينا فكرة جيدة عن وضع كهربائية القلب، وال 
يتطلب إجراؤه سوى بضع دقائق، ولكن لألسف ال يستطيع تخطيطا القلب الكهربائي 

إعطاءنا التشخيص األكيد في كل الحاالت؛ فقد يكون التخطيط طبيعيأ تمامأ بين نوبات 
تسرع القلب أو اضطراب نظم القلب، مثَُل ذلك مثَُل األصوات التي تحدث تحت غطاء 

سيارتك، والتي تتالشى عندما تذھب بها إلى الميكانيكي.. فاضطرابات نظم القلب 
مشهورة بأنه يصعب )اإلمساك( بها!.

٢.جهاز )الهولتر(:
 ولهذا اكتشف األطباء عددأ من وسائل التشخيص 

لإلمساك باضطراب نظم القلب عندما يحدث؛ 
فاخترعوا جهاز )الهولتر( الذي ھو عبارة عن مسجلة 
توضع على خصر المريض، وتتصل بأسالك توضع 

على صدر المريض.. ويستمر ذلك التخطيط مدة )٢٤( 
ساعة، يقوم خاللها المريض بنشاطه المعتاد في البيت 

أو العمل، وخالل ھذه المدة ال يدع ھذا التخطيط

:)Event monitor( ٣-جهاز مراقبة نوبات اضطراب النظم 
وھو جهاز صغير يوضع على الصدر حينما يصاب المريض

 بأعراض اضطراب نظم القلب، فيقوم الجهاز بتسجيل ضربات
 القلب وما يجري فيه من اضطرابات، ويمكن للمريض أن يرسل

 ذلك التسجيل فوراً عن طريق الهاتف إلى الطبيب.

قبل معالجة أي مرض ال بد من وضع تشخيص دقيق للحالة، وال بد من كشف نمط 
اضطراب نظم القلب قبل معالجته بكفاءة.

نشاطأ أو ممارسة للقلب إال أحصاھا .. ويعطى ھذا الفحص فكرة مهمة عن نشاط القلب 
الكهربائي خالل الممارسات الحياتية اليومية، كما يبدي اضطرابات ضربات القلب إن 

وجدت.
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٤ -جهازالتسجيل المزروع تحت الجلد
:)Insertable Loop recorder( 

وھو جهاز صغير بحجم والّعة ) قدَّاحة ( السجائر )٢ سم ( يمكن زرعه تحت الجلد 
في الصدر، ويمكنه تسجيل كل ما يجري في القلب من

 اضطرابات خالل مدة زرعه.
ويمكن أن يظل ھذا الجهاز في مكانه تحت الجلد لثالثة 

أعوام، يزال بعدھا بسهولة.
ويستخدم ھذا الجهاز عند المرضى الذين يشكون

 من اضطربات فى ضربات القلب على فترات متباعدة.
٥ - دراسة كهربائية القلب 

:)Electrophysiological Study(

 وقد خصصنا الفصل الخامس من ھذا الكتاب لشرح دراسة كهربائية القلب.
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بطء القلب
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الفصل الثاني
بطء القلب

أوالً - مدخل وتعريف:

لو أن عدد ضربات القلب قل عن ستين ضربة في الدقيقة، لقلنا: إن ھناك بطئاً في 
القلب.

ولكن علينا أن نعرف متى حدث ھذا البطء في القلب؛ فأثناء النوم مثال يمكن أن يهبط 
عدد ضربات القلب إلى )٤0( ضربة في الدقيقة عند األصحاء.

وفي الحقيقة يعتبر معدل القلب البطيء عادة عالمة على اللياقة البدنية، طالما أن 
تخطيط القلب الكهربائي، والقلب نفسه طبيعيان من النواحي األخرى؛ فمعدل ضربات 

القلب عند أغلب الرياضيين يتراوح بين )٤0-50( ضربة في الدقيقة، ويطلق على ھذا 
.)Sinus Bradycardia( النوع من الضربات البطيئة اسم: بطء القلب الجيبي

إال أن ھناك أنواعاً أخرى من بطء القلب غير طبيعية، وقد يكون ھذا البطء ثابتاً 
على مدى طويل، أو يحدث نتيجة توقفات طويلة بين الضربات. وكال الحالتين يسبب 
أعراضاً للمريض. فإذا كان بطء القلب ثابتاً فقد يشكو المريض من التعب، أو ضيق 

النفس، أو الدوخة، وذلك ألن القلب البطيء ال يستطيع ان يمد الجسم بالكمية الكافية من 
الدم.

أما حدوث توقفات بين ضربات القلب، فال يسبب عادة أعراضاً إذا ما كان ھذا التوقف 
وجيزاً ) أقل من ٣ ثواٍن(. 

ولكن التوقفات التي تتراوح بين)٣ - 5 (ثواٍن تسبب عادة إحساساً بأنك على وشك 
فقدان الوعي، وقد يفقد بعض الناس وعيهم فجأة وذلك بسبب - نقص تروية الدماغ 

بالدم )ولو لفترة وجيزة( .

والتوقف الذي يستمر أكثر من خمس ثواٍن يؤدي عادة إلى فقدان الوعي.
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ثانياً - ما هي أسباب بطء القلب؟:

تصنف أسباب بطء القلب بناًء على الموضع الذي تنشأ فيه المشكلة؛ فهناك ثالثة 
مواضع رئيسة يمكن أن تسبب بطء القلب: 

1 - الجهاز العصبي المستقل )األعصاب التي تتحكم في سرعة ضربات القلب(.
٢ - العقدة األذينية الجيبية )مايسترو القلب(.

٣ - جهاز التوصيل الكهربائي داخل العضلة القلبية.

١ - خلل في الجهاز العصبي المستقل 
:)Autonomic Nervous System(

يعاني بعض الناس من توقفات في ضربات القلب، وذلك ألن جزءاً من الجهاز 
العصبي المستقل الذي يحرِّض بطء القلب يعمل فجأة أكبر من المعتاد.

وقد نكون نحن السبب في ذلك، فربطة العنق الضيقة، أو الياقة الضيقة قد تضغط على 
منطقة في الشريان السباتي في الرقبة تدعى: الجيب السباتي )Carotid Sinus(، مما 

ينشِّط األعصاب التى تسير بجواره،
 فترسل برقية إلى العقدة الجيبية في القلب

 أن أبطئي في ضرباتك، فيبطؤ القلب قليالً
 )وھذا أمر طبيعي(، ولكن قد يكون اإلنسان
 مرھف اإلحساس إلشارة ))اإلبطاء((، فال 

يبطؤ القلب عنده فحسب، بل قد يتوقف لثواٍن
 معدودات )5 _10 ثواٍن( ، مما يسبب اإلغماء..

 وھذا النوع من اإلغماء يسمى ))فرط تحسس
 الجيب السباتي((.

وھناك عوامل أخرى يمكن أن تنشِّط الجزء ))الُمبطئ(( من الجهاز العصبي المستقل؛ 
مثل: الضغط أثناء التبرز، أو التبول، أو التقيؤ، أوالضغط على مقلة العين.

وھناك أسباب أخرى لبطء القلب، فقد يؤدي حدوث األلم الشديد، أو التعب الشديد، أو 
ضغط الدم المنخفض إلى تحريض بطء القلب، وإلى مزيد من االنخفاض في ضغط 

الدم؛ فيغمى على الشخص ))إغماًء بسيطاً(( وتسمى ھذه الحالة باإلغماء الوعائي 
المبهم )Vasovagal Attack(.. ويسبق اإلغماء في ھذه الحالة حدوث التعرق 

والغثيان والشحوب، وثواٍن قليلة من الدوخة قبل حدوث فقد الوعي.
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٢ - مشاكل في العقدة الجيبية )مايسترو 
:)Sinus Node Dysfunction القلب

قد يحدث خلل في العقدة الجيبية عند بعض الناس، وخاصة عند المسنين، فتُنتُج 
ضربات بطيئة جداً، أوترتاح بين الضربات لفترة طويلة، أو تمتنع عن إنتاج ضربات 

 Sick Sinus( القلب.. ويطلق على ھذه الحالة اسم: متالزمة الجيب المريض
.)Syndrome

وفي معظم حاالت العقدة الجيبية المريضة، ھناك ميٌل لحدوث تسرعات في األذينين؛ 
ولهذا فإن أعراض ))متالزمة الجيب المريض(( تشمل تلك التي تصاحب بطء القلب؛ 
مثل: التعب والدوخة واإلغماء، وتلك التي تصاحب تسرع القلب كالخفقان، وفي كلتا 

الحالتين يمكن أن يشكو المريض من ضيق النفس، أو الدوخة، أو اإلعياء، أو اإلغماء، 
وقد يحتاج األمر إلى زرع بطارية القلب عند المريض، ثم معالجة التسرعات القلبية 

بالدواء.

٣-مشاكل في جهاز التوصيل الكهربائي:

 ويحدث ھذا النمط من بطء القلب عندما تفشل النبضة الكهربائية التي تولِّدھا 
العقدة الجيبية في الوصول إلى البطينين، وتسمى ھذه الحالة بالحصار األذيني 

البطيني)Atrioventricular Block( أوما يسمى بـ ))حصار القلب(( وذلك لوجود 
اعاقة متقطعة أو مستمرة في نقل النبضات الكهربائية.. ورغم أن األذينين تضربان 

بانتظام، إال أن البطينين يتأخران في ضرباتهما، أو يخفقان بعدد أقل من ضربات 
األذينين.

ثالثاً - ما هي أنواع )حصار القلب(؟:
ھناك ثالثة أنواع من حصار القلب:

١ - حصار القلب من الدرجة األولى:

وفيه تطول فترة نقل التيار الكهربائي من األذين إلى البطين، وال تسبب ھذه الحالة 
عادة أية أعراض.
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٢ - حصار القلب من الدرجة الثانية:

وفيه تفشل بعض ضربات األذينين في الوصول إلى البطينين، ويصبح النبض غير 
منتظم، وقد ال يكون فيها أية أعراض.

٣- حصار القلب من الدرجة الثالثة 
)حصار القلب التام(:

وفيه يعزف األذينان بمعزل عن البطينين )كٌل يعزف على منواله( ، وال ينتقل في 
تلك الحالة التيار الكهربائي من األذينين إلى البطينين.. ويضرب البطينان بمعدل يبلغ 
حوالي )٣5-٤0( ضربة في الدقيقة، ويعتبر ھذا الحصار حالة طارئة تتطلب العالج 

بواسطة بطارية القلب في معظم األحوال.
ومن نعم هللا تعالى: أن جعل في خاليا القلب قدرة على إنتاج ضربات قلبية، ولو كانت 

بطيئة؛ ولهذا فإن القلب ال يتوقف تمامأ عندما يحدث حصار في النقل الكهربائي في 
القلب، إذ ينشأ نظم قلبي من مكان ما في البطين يتيح لإلنسان فرص البقاء ريثما يتم 
معالجة الحالة أو زرع بطارية في القلب                                   ]النساء: 11٣[.
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أوالً: خوارج االنقباض 

تسرع القلب ھو إحدى المشاكل القلبية الهامة التي تصيب عددأ كبيرأ من الناس.
فلو ظلَّ القلب يخفق بسرعة باستمرار، فإن حجرات القلب ال تتمكن من ملء نفسها 

بكمية كافية من الدم، وبالتالي يعجز القلب عن تامين كمية كافية من األوكسجين للجسم، 
وھذا ما يجعل المريض يشعربالدوخة أو اإلغماء، وقد يحدث توقف القلب في حاالت 

التسرعات البطينية.
وبفضل هللا تعإلى، فقد حدثت تطورات كبيرة في تشخيص ومعالجة ھذه التسرعات، 

مما يعطي مستقبآل أفضل على المدى الطويل بإذن هللا للمرضى الذين يعانون من ھذه 
التسرعات.

وتشمل أعراض تسرع القلب: الخفقان، وضيق النفس، واأللم الصدري، والدوحة، أو 
اإلغماء.

ومن ھذه التسرعات ما ينشأ في األذينين، ومنها ما ينشأ في البطينين.. وتبدأ معظم 
تسرعات القلب من ضربة زائدة في أحد ھذين الموضعين.

وھي أكثر أنواع اضطراب نظم القلب شيوعاً.. والحقيقة أن كل إنسان يمكن أن تحدث 
عنده ضربات غير طبيعية ) خوارج انقباض( في فترة ما من العمر، حتى ولو لم 
يشعر بها، وھي شائعة الحدوث جداً، وتعتبر غير طبيعية إذا ما تكرر حدوثها، أو 

سببت الخفقان.
ومعظم الناس يشعر بأن شيئا صغيراَ قد ُحذف من ضربات القلب، أو كأن القلب وقف 

لبرھة وجيزة جداً ، ثم يعقب ذلك ضربة قوية في القلب.
 .)Premature Ventricular Ectopics( وقد تنشأ خوارج االنقباض من البطين

أو تنشأ من األذين )Atrial Ectopics(، وفي أكثر األحيان ال تحتاج ھذه الحالة 
إلى عالج، سوى التخفيف من شرب القهوة والشاي والكوال، واالمتناع عن التدخين 

والخمور.
أما اذ ا تكررت خوارج االنقباض كثيرأ، أو أصبحت تحدث كسلسلة متتالية، أو كانت 
مصحوبة بمرض قلبي معين، فقد تمثل عالمة تحذير من حدوث اضطراب سيئ في 
نظم القلب في المستقبل.. وفي تلك الحاالت يحتاج األمر إلى إجراء بعض الفحوص 

الطبية، وقد يقتضي األمر عالجها بالدواء.
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ثانيأ - الرجفان األذيني:
 وھو أكثر اضطرابات النظم شيوعأ عند المسنين، وقد يحدث في سن الشباب، وفي 

 حيث يمكن أن تسبب السكتة الدماغية، أو صمامة )Embolism( تسد أحد الشرايين 
في البطن أو األطراف.

وإذا كنت مصابأ بالرجفان األذيني، فالهدف المبدئي للعالج ھو استعادة النظم الجيبي 
الطبيعي للقلب، إما باألدوية، أو بإعطاء صدمة كهربائية للقلب، كما ينبغي تجنب 

الكافئين والخمور، حيث تسبب تسرعأ في ضربات القلب.
ويتأكد الطبيب من عدم وجود عوامل مهيئة لحدوث الرجفان األذيني كفرط نشاط الغدة 

الدرقية مثالً.
واذا لم تنجح الصدمة الكهربائية للقلب في استعادة النظم الطبيعي للقلب، أو عاد 

الرجفان األذيني رغم تناول الدواء، فإن الهدف يكون حينئٍذ المحافظة على معدل مقبول 
لضربات القلب، رغم أنه يظل غير منتظم.. ويعتاد معظم الناس على عدم االنتظام ھذا، 
مادام معدل ضربات القلب ليس سريعاً جّداً. وھناك حاالت خاصة تستخدم فيها بطارية 

القلب كعالج لحاالت معينة من ھذا المرض. 
كما أن ھناك حاالت تحتاج إلى الكي الكهربائي، أثناء القسطرة الكهربائية للقلب، أو 

باستخدام أشعة الميكرويف أثناء العمليات الجراحية على القلب.

ھذه الحالة فإن األذينين يرتجفان، ويرسالن إلى 
البطينين نبضات كهربائية غير منتظمة وعشوائية. 
وكثيرأ ما تكون ھذه الضربات سريعة جداً؛ ولهذا 

يعتبر الرجفان األذيني شكالً من أشكال تسرع القلب.
وقد ال يشعر البعض بأية أعراض، إال أن كثيرأ من 

الناس يشعر بالخفقان أو اإلعياء، أو الدوخة أو ضيق 
في النفس، واألھم من ھذا أن الرجفان األذيني يمكن 

أن يسبب تشكل خثرة )جلطة دموية( داخل القلب، 
وقد تنطلق تلك الخثرة إلى أي مكان في الجسم،

ثالثاً - الرفرفة األذينية:
وھو كالرجفان األذيني، ضرب سريع جّداً وغير فعال لألذينين، ولكنه أكثر تناسقاً 

وانتظاماً من الرجفان األذيني. ويضرب األذينان حوالي )٣00(
 ضربة في الدقيقة.. ومن فضل هللا تعإلى أنه جعل في العقدة

 األذينية البطينية بوابة تمنع كل ثاني ضربة أذينية على األقل،
 فال تسمح لكل تلك الضربات بالعبور، وإال لخفق البطين بمعدل
)٣00( ضربة في الدقيقة، ولعجز القلب عن إيصال الدم بكفاءة

 إلى الجسم.
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ولهذا فإن معدل ضربات البطين يكون حوالي )150( ضربة في الدقيقة )نصف عدد 
ضربات األذين(، أو قد يكون ثلث ضربات األذين أو ربعها )حيث تسمح العقدة بمرور 

كل ثالث أو رابع ضربة(.
وتشمل األعراض الناجمة عن ھذه الحالة: الخفقان، أو ضيق النفس، أو الدوخة أو األلم 

الصدري.

رابعاً - التسرع فوق البطيني االشتدادي
:)Paroxysmal Supraventricular Tachycardia( 

ويطلق ھذا االسم على سلسلة الضربات القلبية السريعة التي تنشأ فوق البطين. وتبدأ 
ھذه السلسلة عادة على شكل ھجمة فجائية من الخفقان،

وتنتهي فجأة كما بدأت.
وقد تستمر نوبة تسرع القلب من ثوان إلى ساعات
 أو أيام إذا لم تعالج. ويخفق القلب حوالي )160(
 ضربة في الدقيقة أو يزيد.. ويشكو المريض من

 الخفقان، وضيق النفس، أو األلم الصدري، وقد ينتابه
 شعور باإلغماء، أو إحساس بالقلق واالضطراب.

 هل هناك من مخاطر؟:

إذا كان المريض شاباً أو في أوساط العمر، ولم تكن ھناك قصة لمرض في القلب، فمن 
غير المحتمل أن يكون ذلك التسرع ذا شأن مثير للقلق.

وقد يؤدي ھذا التسرع - في حاالت قليلة - إلى فشل القلب، وخاصة عندما تستمر 
الهجمة مدة طويلة، وحين يضرب القلب بسرعة عالية جداً.. ولكن ھذه الحالة ال تشكل 

عادة خطراً على الحياة.
وتشخص الحالة بواسطة تخطيط القلب الكهربائي، أو باستعمال مسجلة )ھولتر( تسجل 

ضربات القلب لمدة )٢٤( ساعة، وقد يحتاج األمر إلى إجراء دراسة كهربائية القلب 
لتحديد سبب التسرع، ومن ثم معالجته بالكي.

وينبغي اتخاذ األساليب الوقائية لإلقالل من تكرار ھذا التسرع؛ مثل: تجنب الكافئين 
)القهوة والشاي والكوال( ، واالمتناع عن التدخين والخمور.
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خامساً - متالزمة »ولف - باركنسون - وايت«:

وقد يستطيع المريض وقف نوبة التسرع بأن يوقف نفسه لبرھة قصيرة، أو يشرب 
كاساً من الماء ببطء أو يغمس وجهه في الماء.. وإذا لم تُجد ھذه الوسائل، يمكن 

للمريض أن يطبق إصبعه على أنفه ويغلقه، ثم يحاول أن ينفخ عبر أنفه، أو يحاول 
الدفع لألسفل )مثلما يحدث أثناء التغوط(، أو يحاول التقيؤ )بوضع االصبع في مؤخرة 

الحلق( .. وإذا لم تكلل ھذه المحاوالت بالنجاح فعلى المريض الذھاب إلى المستشفى 
فوراً..

وھناك عدد من االدوية التي تستعمل في عالج ھذا التسرع، وقد يحتاج األمر إلى 
إعطاء صدمة كهربائية للقلب تعيد نظم القلب إلى طبيعته، ويمكن فيما بعد إجراء 

دراسة كهربائية للقلب، كما ذكرنا، وكيِّ المنطقة المسببة للتسرع في القلب.. وھذا ما 
يشفي المصابين بهذا التسرع شفاء تاماً بإذن هللا في أكثر من )90%( من الحاالت، وال 

يحتاجون بعد ذلك إلى تناول أي دواء.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))ما أنزل هللا عزوجل داء إال أنزل له دواء، علمه 

من علمه، وجهله من جهله(( )رواه ابن ماجه وأحمد(.

وقد يوجد لدى بعض الناس مسلك غير طبيعي )إضافة إلى العقدة األذينية البطينية( 
يربط األذينين كهربائياً بالبطينين، ويسمح بمرور النبضات الكهربائية من األذينين إلى 

البطينين دون المرور عبر العقدة األذينية البطينية،
 ويطلق على ھذه الحالة التي تؤھِّب إلى نشوء

 تسرعات شديدة في القلب اسم: متالزمة
 ))ولف - باركنسون - وايت((.

فهذا المسار )المسلك( اإلضافي قابل لتوصيل
 النبضات الكهربائية بسرعة مما يسبب تسرعاً

 شديداً في القلب.
ويستطيع استشاري كهربائية القلب تحديد موضع المسار اإلضافي )المسلك اإلضافي( 

في القلب عند ھؤالء المرضى، وذلك بدراسة كهربائية القلب، ومن ثم يقوم بمعالجته 
معالجة حاسمة، وذلك بإدخال قسطار خاص عن طريق المغبن )في أعلى الفخذ( 

بحيث يصل ھذا القسطار إلى منطقة )المسار اإلضافي(، ثم يمرر خالله تياراً كهربائيّاً 
حرارياً، فيسخن طرف

القسطار، ويزيل الجزء المحدد من القلب الذي يحتوي على نسيج المسار اإلضافي 
)المسلك اإلضافي( دون أن يؤثر على األنسجة السليمة المجاورة.
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وبذلك يتخلص المريض نهائيا بإذن هللا من تسرعات القلب التي كانت تنتابه من قبل 
دون أن يحتاج إلى عالج دوائي في معظم الحاالت.
وتذكَّر دوًم أن الشفاء بيد هللا وحده؛ قال هللا تعإلى:

)الشعراء: 80(

كما يمكن إزالة )Ablation( العقدة األذينية البطينية بالذات، واجتثاثها بالتردد 
الكهربائي الحراري )Radiofrequency(، إلبطاء سرعة القلب، في بعض حاالت 

التسرعات األذينية الشديدة التي ال يمكن السيطرة عليها بأي وسيلة، ومن ثم يمكن زرع 
بطارية القلب.

:)Ventricular Tachycardia(سادساً - التسرع البطيني
وھو شكل خطير من أشكال اضطراب نظم القلب، وفيه تنشأ ضربات القلب من نشاط 

كهربائي في أحد البطينين، بدالً من نشوئها في ))مايسترو(( القلب الطبيعي في ))العقدة 
الجيبية األذينية« في أعلى األذين األيمن.

وال تمر تلك النبضات الكهربائية في القلب
 بصورة طبيعية، كما أن عضلة القلب قد 

ال تعمل بشكل طبيعي أيضاً.

وكلما ازدادت سرعة ضربات القلب، قلَّت كمية الدم التي يضخها القلب، حيث ال يجد 
القلب متسعاً من الوقت لملئه بالدم ما بين ضربات القلب. . وإذا ما استمر ھذا التسرع 
البطيني فإن الدماغ وسائر الجسم تعاني من نقص في اإلمداد بالدم واألوكسجين الذي 

يحتاجه كل عضو في جسم اإلنسان.

وإذا ما انخفض إمداد الدماغ بالدم الحامل لألوكسجين فإن المريض يشعر بالدوخة أو 
اإلغماء أو فقد الوعي العابر، وأخيراً يمكن أن يحدث فقد الوعي التام وتوقف القلب.

وينجم التسرع البطيني عادة عن مرض في القلب؛ كجلطة القلب )احتشاء القلب( ، أو 
اعتالل عضلة القلب، وقد يحدث في حاالت نادرة فى القلب السليم أيضاً.. وقد يستمر 

ھذا التسرع لثواٍن معدودات، وربما يدوم ليوم أو أكثر، ويتأكد التشخيص بإجراء 
تخطيط القلب الكهربائي.

ويحتاج التسرع البطيني إلى معالجة فورية، ويتم ذلك بإجراء صدمة كهربائية للقلب، 
أو بإعطاء حقنة من دواء بالوريد لتعيد نظم القلب إلى وضعه الطبيعي.
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وقد يصف الطبيب دواء يمنع حدوث ھذا النوع من التسرعات، ولكن قد يحتاج األمر 
إلى زرع ))جهاز الصدمة القلبية الذاتية(( الذي يعطي القلب صدمة كهربائية عند 

حدوث التسرع الخطير.

:)Ventricular Fibrillation( سابعاً - الرجفان البطيني
وھونوع أخطر من التسرع البطيني، وقد 
يؤدي إلى توقف القلب، وفيه تنشأ نبضات 

صغيرة جداً وضعيفة من أماكن متفرقة من 
البطينين تحاول استثارة القلب لكي يخفق، 
وال يستطيع القلب في تلك الحال إال ضخ 
كمية صغيرة جداً من الدم ال تفي بحاجة 

الدماغ والجسم، فيفقد المريض وعيه سريعاً.

وقد تستجيب الحالة للصدمة الكهربائية الخارجية التي يعطيها الطبيب أو رجال 
اإلسعاف، ويؤدي إعطاء الصدمة الكهربائية إلى توقف كل النبضات الكهربائية غير 

الطبيعية في القلب، مما يفسح المجال لمايسترو القلب )العقدة الجيبية األذينية( بأن 
تعاود تشغيل القلب من جديد.

ويمكن أن تأتي ھذه الصدمة الكهربائية من جهاز الصدمة الذاتية الذي يزرع في صدر 
المريض تحت الجلد، وھو ما سنتحدث عنه في الفصل التاسع.

وإذا ما استمرت نوبة التسرع البطيني أو الرجفان البطيني دون عالج، فإن القلب يعجز 
عن ضخ كمية كافية من الدم المحمل باألوكسجين إلى الدماغ وإلى سائر الجسم، وبدون 

األوكسجين ال يستطيع الدماغ وال أعضاء الجسم ممارسة نشاطاتها بشكل طبيعي، 
وربما مات المريض نتيجة عدم معالجة تلكما الحالتين بسرعة فائقة؛ فتوقف القلب 

ألكثر من خمس دقائق يمكن أن يسبب تخرباً شديداً في الدماغ.
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:)External DC Shock( الصدمة الكهربائية من خارج الجسم
قد تستخدم الصدمة الكهربائية في عالج بعض تسرعات القلب؛ حيث توجه صدمة 

كهربائية إلى القلب من خالل جدار الصدر، وتستخدم في عالج الرجفان البطيني أو 
الرجفان األذيني وغيرھا، وتقوم الصدمة الكهربائية بإزالة االضطرابات، وتحويل نظم 

القلب إلى النظم الطبيعي.
ويتراوح حجم الصدمة الكهربائية من )٢0( إلى )٤00( جول، وقد تسبب الصدمة 

الكهربائية انتفاض الجسم كله.. وعندما تستخدم إلزالة الرجفان البطيني يكون المريض 
فاقداً للوعي، فال يشعر بالصدمة.

أما عندما تجرى لتحويل نظم القلب اختيارياً  كما في حالة الرجفان األذيني مثالً، فينوم 
در عام قصير المفعول. المريض أوالً لمدة )٢-٣( دقائق، باستخدام مخِّ

ومن المعتاد إعطاء دواء مسيل للدم يدعى ))وارفارين« لمدة )٣( أسابيع على األقل 
قبل إعطاء الصدمة الكهربائية في حاالت الرجفان األذيني، لمنع تشكل أي جلطات 
)خثرات( داخل األذينين، والتي يمكن أن تزحزحها الصدمة الكهربائية من مكانها، 

فتسبب مضاعفات خطيرة كالسكتة الدماغية.

ويجب عدم تناول أي طعام قبل إجراء الصدمة الكهربائية بثماني ساعات.. ويوضع 
قسطار صغير في أحد أوردة الذراع، ويحقن مخدِّر قصير المفعول في الوريد لتنويم 

المريض لمدة )٢-٣( دقائق، يقوم خاللها الطبيب بتوجيه الصدمة الكهربائية.

وبعد االنتهاء من الصدمة الكهربائية يسترد المريض وعيه، ويمكنه مغادرة المستشفى 
عادة في نفس اليوم.
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وإذا كنت تستخدم عقار وارفارين، فينبغي االستمرار في تناوله وذلك حسب توجيهات 
الطبيب المعالج.

وقد يشاھد عند المصابين بضعف شديد في القلب بطء في انتشار الكهربائية 
داخل العضلة ذاتها، مما يؤدي إلى عدم توافق في انقباض البطينين 

)Desynchronization(، وزيادة أعراض الفشل القلبي.

 وقد يستفيد بعض المرضى من تركيب نوع خاص من بطاريات القلب، يسعى إلى 
إعادة التوافق بين انقباض البطينين، ومن ثم تحسين أعراض الفشل القلبي، وھذا ما 
 Cardiac Resynchronization( يطلق عليه: إعادة التناغم في انقباض البطينين

.)CRT( :ًواختصارا ،)Therapy

ثامناً - أنواع أخرى من اضطرابات النظم:
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ما هي الناظمة؟

يمكن للناظمة التعرف على المشكلة التي يعاني منها نظم القلب وإرسال نبضها 
الكهربائي الخاص لجعل القلب ينبض بانتظام، وفي الوقت المحدد. )تعمل الناظمة على 

توليد نبضة أو إجرائها.( وھي مصنوعة من شرائح كمبيوتر وبطارية صغيرة ولكن 
طويلة األمد في حقيبة محكمة الغلق.

كيف يتم زرع الجهاز المنظم للقلب ؟

يتم زرع الجهاز جراحيًا في أعلى الصدر. ويتم إرسال النبضة التي يقوم ھذا الجهاز 
بتوليدھا

من خالل أسالك خاصة ُتعرف باألسالك الطبية، وتكون مزروعةً عادةً داخل القلب. 
كما تساعد األسالك الطبية للناظمة على استشعار نظم القلب. ويعتبر ھذا مهًما ألن 

الجهاز يجب أن يرسل نبضته في اللحظة المحددة بدقة. 

لماذا يحتاج المريض إلى جهاز منظم للقلب ؟
إذا كان المريض يعاني من معدل نبضات بطيء أو غير طبيعي يؤدي إلى اإلغماء أو 
الدوار أو التعب أو قصر النفس أو خفقان القلب أو فقد الوعي، فقد يحتاج إلى الناظمة. 

يولد القلب شحنة الكهرباء التي تؤدي إلى انقباضه وانبساطه في تسلسل التوقيت 
المناسب؛ حتى يمكن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. يمكن أن تتعرض اإلشارات 

الكهربائية لإلعاقة أو تصبح غير منتظمة؛ ما قد يتسبب في أن ينبض القلب بمعدل أبطأ 
مما ينبغي. توفر الناظمة التنبيه الكهربائي، عندما ال ينبض القلب أو ينبض ببطء شديد 

جًدا. وفي العديد من الحاالت، قد تساعد الناظمة على النبض بشكل سليم. 
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كيف تعرف الناظمة اللحظة المناسبة إلصدار النبضات؟

تستطيع الناظمة استشعار نظم القلب. ويمكن »برمجة« الناظمة إلرسال نبضة أو 
انتظار القلب حتى ينبض من تلقاء نفسه. تتميز الناظمات بإمكانية ضبط اإلعدادات 

بواسطة الطبيب؛ وذلك لتوفير الدعم المناسب لمجموعة كبيرة من أنماط الحياة 
واألنشطة. كما تستشعر بعض الناظمات أنشطة المريض، مثل: صعود السلم أو 

ممارسة التمارين؛ وبالتالي يمكنها من تسريع معدل نبضات القلب أو إبطائه. ويمكن 
أن يساعدك الطبيب في ذلك من خالل جهاز يلبي كال من احتياجاتك الطبية واحتياجات 

نمط حياتك. 
تظل ھناك إمكانية لضبط إعدادات الناظمة بعد زرعها داخل الجسم و يتواصل األطباء 

واألطباء السريريون معها من خالل جهاز برمجة. وھو عبارة عن كمبيوتر مزود 
بعصا للبرمجة ترسل اإلشارات عبر الجسم إلى الناظمة. وھذا اإلجراء غير مؤلم. كما 

يعرض جهاز البرمجة المعلومات التي جمعتها الناظمة عن القلب.

كيف يكون الشعور بالناظمة؟

ال يشعر معظم األشخاص بها على اإلطالق. فالنبضة الكهربائية الصادرة عن الناظمة 
صغيرة للغاية. إذا شعرَت بالنبضة، فقد يغيِّر الطبيب أو الطبيب السريري اإلعدادات 

لتشعر بمزيد من الراحة.

ماذا يحدث عند نفاد طاقة البطارية؟

تدوم الناظمة عادةً من خمس إلى سبع سنوات. ويعتمد عمرھا اإلفتراضي على نوع 
البطارية، وتواتر إرسال النبضات، وحالة المريض الطبية، وعوامل أخرى.

وال تتوقف البطارية فجأةً عن العمل. فطاقتها تنفد تدريجيًا خالل فترة تمتد لشهور، 
وھي تكون في العادة مدة كافية جًدا لتجهيز البديل. ويفحص األطباء واألطباء 

السريريون البطارية في كل زيارة متابعة. وعند انخفاض طاقة البطارية، يجب 
استبدال الناظمة بناظمة أخرى جديدة، كما يجب عليك إجراء عملية جراحية أخرى.

ماذا يحدث في حالة استبدال سلك؟

في حالة ضرورة استبدال سلك، يلزم إجراء عملية جراحية.
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ماهي المخاطر والمزايا في استخدام الناظمة؟

ال ُتعد الناظمات عالجا لمرض القلب، وال تعالج أسباب بطء نبضات القلب أو عدم 
انتظامها. ولكن يمكنها المحافظة على النظم القلبي المناسب، ويمكن للناظمات أن 

تحّسن بشكل كبير نوعية حياة األشخاص الذين يعانون من اضطراب النظم.

مميزات استخدام الناظمة

تراقب الناظمة معدل نبضات القلب )مدى سرعة النبضات( والنظم القلبي )النمط الذي 
ينبض به القلب(، وتوفر التنبيه الكهربائي في حالة توقف النبض أو تباطؤ نبضات 

القلب بمعدل أكبر مما ينبغي.

ويتخلص العديد من المرضى من أعراض، مثل خفة الرأس والدوار واإلغماء  في 
حين يشعر البعض باكتساب مزيد من الطاقة.

توفر الناظمة »راحة البال« لعدد كبير من المرضى. فهي تساعد المرضى على التمتع 
بحياة صحية أطول، مليئة بالحيوية ومفعمة بالسعادة.

مخاطر استخدام الناظمة

يتعرض عدد قليل من المرضى إلى مضاعفات من عملية زرع الناظمة واألسالك 
الطبية في الجسم. وقد تتضمن ھذه المضاعفات العدوى أو االلتهاب الدموي البكتيري 
او التفاعل مع األدوية المستخدمة أثناء الجراحة أو فقد الدم أو تلف الوعاء الدموي أو 

جدار القلب أو عضو آخر. ويمكن في الغالب تصحيح ھذه المضاعفات أو معالجتها.
وقد يشعر المريض بعد الجراحة بشيء من عدم الراحة أو التعب، ولكن ھذا الشعور ال 
يدوم إال لفترة قصيرة. ومع ذلك، قد يشعر بعض المرضى بعدم الراحة إلى حد ما في 

المنطقة التي تم فيها زرع الناظمة.
وتحتوي الناظمات الحديثة على العديد من ميزات السالمة. وقد ال تعمل الناظمة أحيانًا 
بطريقة سليمة، ويرجع ذلك إلى تأثرھا بمصادر خارجية من الطاقة الكهرومغناطيسية.

ومن الممكن أيًضا أن يتغير مكان طرف السلك الطبي في القلب، ومن َثم ال تصبح 
النبضة فعالة بعد ذلك. وفي حاالت نادرة جًدا، قد ينزلق الجهاز بعيًدا عن »الجيب« في 

الصدر. 

وأخيراً، َّتذكر أن ھذه األجهزة من صنع البشر. ومن المهم مراقبة الجهاز بصفة 
منتظمة من خالل زيارات متابعة تتكرر كلما يوصي بها الطبيب.
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اتصل بالطبيب في حالة:

مالحظة أي إجهاد أو ضيق في التنفس أو تغيير معدل ضربات القلب

مالحظة:

أن الجرح قد أصبح محمًرا أو ملتهبًا أو متورًما، أو الشعور بألم كبير فيه، أو أن 
الجرح قد بدأ ينِّز سائال.

عودة االعراض التي كنت تعاني منها قبل زرع الناظمة





الفصل الخامس
أجهزة إزالة الرجفان وتقويم 

)ICD( نظم القلب القابلة للزرع
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ما فائدة استخدام الجهاز؟

تساعد أجهزة ICD في عالج اضطرابات تسارع النظم الخطيرة، التي ُتسمى 
تسارع القلب البطيني )VT( والرجفان البطيني )VF(، في حجرتي القلب السفليتين 

)البطينان(.يدفع الرجفان البطيني القلب إلى النبض بسرعة شديدة، فيرتجف القلب 
وتعجز العضلة عن ضخ الدم. يؤدي ھذا إلى توقف القلب المفاجئ )SCA(، وھي حالة 

مميتة إذا لم ُتعالج فوًرا. عند اإلصابة برجفان بطيني، ُيرسل جهاز ICD صدمة إلى 
عضلة القلب إلزالة الرجفان أو إيقاف دورة االرتعاش السريع.

ساھمت أجهزة ICD في إنقاذ حياة مئات اآلالف من المرضى،
 كما تضيف مستوى آخر من الحماية لهؤالء المرضى المعرضين

 لخطر اإلصابة بتوقف القلب المفاجئ.

كيف تستعيد الصدمة معدل ضربات القلب الطبيعي؟

يسمى نمط النبضات الكهربية في القلب نظم القلب. ُيراقب جهاز ICD كل نبضة قلبية. 
وعندما يشعر جهاز ICD بخطورة تسارع النظم، ُيرسل صدمة كهربية. حيث يعيق 
ھذا اإلجراء نمط النظم المضطرب، ويتيح للقلب القدرة على استعادة النظم الطبيعي.

ما العالجات األخرى التي يوفرها جهاز ICD؟

إزالة الرجفان أھم ركن عالجي يوفره جهاز .ICD ولكن بعض أجهزة ICD توفر 
أيًضا عالًجا شديد االنخفاض في الطاقة لمعالجة أنواع معينة من اضطرابات النظم 

 )ATP(. أخف وطأة. ُيسمى ھذا النوع من العالج التحفيز المضاد لتسارع القلب
باإلضافة إلى ذلك، يستطيع ICD أن يحفز القلب بنفس طريقة الناظمة.

ال يقتصر الجهاز على مساعدة القلب في الحفاظ على نظمه الطبيعي، ولكنه يخزن 
كمية كبيرة من المعلومات عن القلب. يمكن للطبيب المعالج استرجاع ھذه المعلومات، 

التي تساعده في برمجة الجهاز للحصول على المستوى العالجي األمثل للحالة.

ھي أجهزة كمبيوتر صغيرة األبعاد ال تتعدى حجم قبضة اليد. وعادة ما ُتزرع ھذه 
األجهزة أسفل الجلد في منطقة الصدر.
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كيف يكون الشعور بالصدمة؟

يختلف الشعور بالصدمة من مريض إلى آخر، وتوجد في الواقع تجارب متنوعة من 
الشعور بصدمة جهاز .ICD فقد يعي بعض المرضى بحدوث الصدمة. بينما ينتاب 
البعض اآلخر شعور خفيف. ويصفها البعض اآلخر بركلة في الصدر. وبالرغم من 
أن اإلصابة بالصدمة أمر مزعج، إال أن حدوثها يعني استجابة جهاز ICD السريعة 

الضطراب خطير في نظم القلب.

معدل تكرار الصدمات؟
يختلف تكرار صدمات الجهاز من مريض إلى آخر. فقد ُزرعت أجهزة ICD لبعض 
المرضى لسنوات، ولم يتعرضوا لصدمة واحدة. ولكن يتكرر تعرض البعض اآلخر 

للصدمات. وليس غريبًا أال ُيصاب مرضى – زرعت لهم أجهزة – ICD سوى 
بصدمة أو صدمتين على امتداد سنوات عديدة. ويُفضل أن يسأل المريض الطبيب 

المعالج عما يتوقعه، لكن عليه أن يدرك أن الطبيب نفسه ال يمكنه التنبؤ تماًما بالعالج 
الذي يحتاجه المريض بشكل نهائي.

ما الواجب على المريض فعله عند اإلصابة بصدمة؟
ال بد من مراجعة قسم الطوارىء في حالة حدوث أكثر من صدمتين خالل ٢٤ ساعة.

التصرف األمثل ھو الجلوس على أقرب مقعد بسرعة والتقاط األنفاس. ُيفترض أن 
يعود القلب إلى النظم الطبيعي بعد دقائق قليلة. وربما يشعر المريض بعدم االتزان 

أو التوھان لفترة قصيرة، فمن األفضل نيل قسط من الراحة. يحتاج بعض المرضى 
إلى دقائق معدودة للتعافي، بينما قد يحتاج البعض اآلخر إلى ساعات. ويقترح معظم 
األطباء المعالجين على المرضى االتصال بالعيادة عند اإلصابة بصدمة. وقد يطلب 

الطبيب من المريض زيارة العيادة بعد حدوث الصدمة لفحصه. ونظًرا لمعرفة الطبيب 
المعالج بحالة المريض الصحية، ُيفضل سؤاله عما يتوجب فعله في حالة اإلصابة 

بصدمة.
كيف يدرك جهاز ICD بعدم وجود حاجة إلى الصدمة عندما يكون معدل 

ضربات القلب السريع طبيعيًا؟
يمر الشخص النشيط بتسارع طبيعي في ضربات القلب عند بذل المجهود. وتلك حالة 

طبيعية. عندما يتوقف النشاط، يعود القلب السليم إلى سرعته الطبيعية تدريجيًا.
تحتوي العديد من أجهزة ICD المتقدمة على طرق للتمييز بين تسارع القلب الطبيعي 

والمرضى. يكمن الفرق، طبيًا، بين معدل ضربات القلب السريع الذي يسببه بذل 
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المجهود، ومعدل ضربات القلب الذي يمثل خطورة في منشأ النبضات الكهربية 
في القلب. ففي حالة بذل المجهود، يولد القلب السليم نبضات كهربية في الحجرتين 

العلويتين من القلب. ثم تنتقل ھذه النبضات إلى أسفل عبر المسارات الكهربية في القلب 
حتى تصل إلى الحجرتين السفليتين، فتؤدي إلى انقباضهما. أما اضطرابات تسارع 
النظم الخطيرة فتتولد في البطينين. وتستخدم أجهزة ICD معادالت ُتسمى معادالت 

التمييز للتفريق بين كال النوعين.

أنواع بطاريات القلب:

 عندما ظهرت بطاريات القلب في الخمسينيات من القرن العشرين كان حجم البطارية 
كبيراً نسبياً، وكانت فعاليتها ال تستمر ألكثر من عام واحد. أما اآلن فقد أصبحت أصغر 

بكثير من ذي قبل، وأضحت قادرة على أن تعمل ما بين )5- .1( سنوات أو أكثر.

وبطاريات القلب أنواع:

:)Single Chamber( 1- بطارية الحجرة الواحدة
وھي أبسط أنواع البطاريات، وھي توصل بسلك واحد إلى حجرة واحدة من القلب ھي 

البطين األيمن عادة.
:)Dual Chamber( ٢- بطارية الحجرتين

وتتصل بسلكين: األول يستقر في األذين األيمن،
واآلخر يذھب إلى البطين األيمن.

 ويمكن بواسطة ھذين السلكين أن تستشعر البطارية
 ما يجري في البطين واألذين األيمن.

:)Binventricular(  ٣- بطارية البطينين
وتتصل ھذه البطارية بثالثة أسالك: األول يستقر في

 األذين األيمن، والثاني في البطين األيمن، والثالث
 في البطين األيسر.

ويساعد زرع ھذا النوع من البطاريات في تنظيم عمل البطين األيمن واأليسر، 
.)Resynchronize the beats (وجعلهما يعمالن في تناغم افضل
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الفوائد.. والمخاطر:
ليست بطارية القلب شفاء لمرضى القلب؛ فال تعالج أسباب بطء ضربات القلب أو عدم 
انتظامها، ولكن بطارية القلب تساعد القلب على الضخ بشكل فعال لسنوات، ولهذا فإنها 

تحسن نوعية حياة المصابين باضطراب ضربات القلب.

١ . ما هي فوائد بطارية القلب؟:

ال شك أن بطارية القلب تحسن من قدرة القلب على الضخ بانتظام وفي الوقت المحدد، 
وقد يضطر بعض المرضى إلى االعتماد كلياً على بطارية القلب لجعل القلب يعطي 

عدداً مناسباً من الضربات، وكثيراً ما يعبر المرضى عن الشعور باالرتياح بعد 
تخلصهم من أعراض الدوخة وخفة الرأس، واإلغماء، تلك األعراض التي كانت 

تحدث بسبب بطء القلب الشديد أو االضطراب في ضربات القلب؛ وبعض المرضى 
يشعر بعد زراعة البطارية أنه أصبح أكثر نشاطاً وحيوية.

وتعطي البطارية العديد من المرضى إحساساً بالطمأنينة، وبأن ھناك من يساعد القلب 
بإذن هللا إذا ما صرخ القلب البطيء أو المضطرب طالباً العون أو المساعدة.

٢ - ما هي مخاطر زرع بطارية القلب؟:

 قد يترافق زرع بطارية القلب عند عدد قليل من المرضى ببعض المضاعفات.
وتشمل تلك المضاعفات حدوث التهاب جرثومي مكان جرح العملية، أو التحسس لدواء 

يعطى أثناء العملية، أو النزف، أو أذية في الوعاء الدموي أو في جدار القلب.. وعادة 
ما يمكن السيطرة على تلك المضاعفات وعالجها.

وقد يشعر بعض المرضى بعد زرع البطارية بعدم االرتياح أو التعب، إال أنه سرعان 
ما يزول ھذا الشعور بعد فترة قصيرة، ولكن البعض يظل يشعر بشيء من عدم 

االرتياح في مكان زرع البطارية.
وتتمتع البطارية الحديثة بمميزات ))أمان(( خاصة، ومع ذلك فقد ال تعمل البطارية 

بشكل مالئم عند تعرض المريض لمجال كهرومغناطيسي.
ويمكن لنهاية السلك في القلب أن ينزاح عن مكانه، فال يعطي نبضات فعالة.. وفي 

حاالت نادرة، قد تنزاح البطارية من حجرتها في جدار الصدر.
وتذكر أن ھذه البطاريات ھي من صنع البشر، وال يمكن أن تجاري صنع هللا الذي أتقن 

كل شيء، ولهذا فإنه من األھمية بمكان أن يتابع المريض زياراته الدورية للطبيب، 
حتى يمكن كشف حدوث أي خلل بصورة مبكرة ومعالجته.
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:)Pacemaker Syndrome( ٣ - متالزمة بطارية القلب

يعاني بعض األشخاص الذين زرعت عندھم بطارية أحادية السلك ) أي تنبه البطين 
فقط( أحياناً من شعور مزعج بالنبض في الرقبة، وضيق في النفس، أو اإلغماء، وذلك 

عندما تقوم البطارية بتنظيم سرعة القلب.
 Dual( ويمكن تجنب ھذه األعراض تماماً باستخدام بطارية القلب ذات الحجرتين

.)Chamber Pacemaker

عملية زرع بطارية القلب:

 ھناك الماليين من الناس في العالم ممن زرعت
 عندھم بطارية القلب، وقد أصبح زرع البطارية
 أمراً روتينياً، وال يستغرق عادة أكثر من ساعة
 من الزمن، ويعود المريض عادة إلى منزله في

 اليوم التالي لزرع بطارية القلب.
ولكن يظل كل مريض حالة مميزة بذاته،

 وقد تختلف األمور من مريض آلخر. . وسنذكر فيما يلي ما يحدث للمريض عادة أثناء 
عملية زرع بطارية القلب.

١ - كيف تبدو عملية زرع البطارية؟:

قبل عملية زرع البطارية، قد يطلب منك الطبيب أن توقف دواء أو أكثر، ويكون 
المريض في يوم العملية صائماً عن الطعام أو الشراب، وقد يأخذ الممرض/الممرضة 

عينة من الدم إلجراء فحص روتيني. 

٢ - ماذا يحدث قبل العملية؟:

يؤخذ المريض عادة إلى غرفة القسطرة القلبية، حيث يحلق الممرض الشعر في أعلى 
الصدر، وتعقم الصدر، وتوضع إبرة بالستيكية في الذراع إلعطاء السوائل عبرھا، 

كما توضع أسالك تخطيط القلب على أماكن محددة من الجسم.

٣- ماذا يحدث أثناء عملية زرع البطارية؟:
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ومعظم المرضى يظل واعياً أثناء العملية، ويعطي المريض مخدراً موضعيّاً، في 
المنطقة التي ستزرع فيها البطارية،

وبعد تعقيم الصدر و تخدير مكان العملية، يجري الطبيب جرحا صغيراً بطول )٤سم( 
تقريباً في أعلى الصدر تحت عظم الترقوة. ثم يدخل الطبيب سلك البطارية عبر الوريد 

إلى القلب، وذلك بمراقبة جهاز األشعة )Fluroscopy( - وال تشعر عادة بوجود 
األسالك في القلب - وبعدھا تزرع البطارية تحت الجلد في أعلى الصدر، ويوصل 

السلك إلى البطارية، ثم يغلق
الجرح فوق البطارية بعد التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

 وقد تشعر باإلحساس بالضغط عند زرع البطارية، وإذا ما شعرت بعدم االرتياح أخبر 
طبيبك بذلك.

بعد زرع البطارية تعود إلى سريرك في وحدة العناية القلبية، حيث يتأكد الممرض/ 
الممرضة أنك بخير.

وقد تشعر ببعض األلم في مكان زرع البطارية،
 وسوف يصف الطبيب لك مسكنات األلم إن احتجت

إليها، وتذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
 ))ما من مصيبة تصيب المسلم إال كفّرهللا بها عنه

، حتى الشوكة يشاكها(( ) رواه البخاري(
وسيقوم الطبيب أو الفني قبل خروج المريض من المستشفى بفحص البطارية والتأكد 

من أنها تعمل بانتظام، وإذا ما احتاج برمجة البطارية أمكن ذلك من خالل جهاز 
برمجة خاص يعمل خارج الجسم، وال يسبب ذلك أي ألم، وال يحتاج األمر إلى 

جراحة، وكما ذ كرنا فإن معظم المرضى يخرج إلى البيت في اليوم التالي إلجراء 
زرع البطارية.

٤ - ماذا يحدث بعد زرع البطارية؟:

العودة إلى البيت بعد زرع بطارية القلب:

ستشعر يوماً بعد يوم أنك بحال أفضل من ذي قبل، ويحتاج ُجرح العملية عدة أيام 
لاللتئام تماماً.. وقد تشعر في البداية بوجود بطارية القلب تحت الجلد ، ولكنك لن تشعر 

بوجودھا مع مرور الزمن. 

١ - ماذا يحدث بعد العودة إلى المنزل؟ :
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وتذكر بعد العملية األمور التالية :
ستشعر يوماً بعد يوم أنك بحال أفضل من ذي قبل، ويحتاج ُجرح العملية اسبوعين 

لاللتئام تماماً.. وقد تشعر في البداية بوجود بطارية القلب تحت الجلد ، ولكنك لن تشعر 
بوجودھا مع مرور الزمن. 

وتذكر بعد العملية األمور التالية :
1 - حافظ على جرح العملية نظيفاً وجافاً، وإذا ما وجدت الجرح أحمر أو ساخناً أو 

متورماً أو أكثر إيالماً أو بدأ سائٌل يقطر من الجرح، فأخبر طبيبك فوراً.
٢- اتبع إرشادات طبيبك فيما يتعلق باالستحمام ----- وال تعرض الجرح للماء خالل 
األسبوع األول للعملية ويمكنك غسل الجرح بالماء والصابون بعد أسبوعين مع تغيير 

الضماد وأيضا بعد ذلك ان استلزم االمر لعدم التئام الجرح كامال
٣ - يمكن زيادة استخدام الذراع القريب من جرح العملية تدريجياً، وذلك ابتداًء من 

اليوم الثاني، ولكن ال ترفع ذلك الساعد فوق مستوى الكتف لمدة شهر كامل، وحاول 
تحريكه بلطف، وتجنب مط الزراع، أو رفع األشياء بهذا الذرع، أو الحركات المفاجئة.

ويمكن زيادة استخدام ھذا الذرع تدريجياً مع الوقت.
٤-ال تلعب بالبطارية تحت الجلد وال تحركها ، وتجنب أي رضٍّ لها .

5 - حافظ على مواعيد زيارتك للطبيب.
6 - حافظ على حمل بطاقة بطارية القلب معك في كل األوقات.

٧- إذا لم تتحسن األعراض، أخبر طبيبك وال تنتظر موعد مراجعة الطبيب.
8-ال يؤثر الركوع أو السجود على وضع الجهاز.

9 - يمكنك النوم على الجانب األيسر إن شئت، إال أنه قد يسبب بعض األلم في البداية.

سيقوم الطبيب عند زيارتك له في العيادة بفحص بطارية القلب، وذلك بوضع أسالك 
على الصدر.. ويمكن للطبيب أن يتحكم في بطارية القلب بواسطة جهاز ))برمجة 

البطارية(( الذي يكشف كل المعلومات الالزمة حول قلبك وبطارية القلب.
ومن خالل ھذه المعلومات يمكن للطبيب إحداث أي تبديل في برمجة البطارية، إذا 

احتاج األمر.
وتأكد من إخبار طبيبك بأية مشاكل ربما تكون واجهتها خالل الفترة السابقة.

٢ . ماذا يحدث عند زيارتك للطبيب في العيادة؟:

تختلف مدة النقاھة من مريض آلخر، ولكن في النهاية يمكنك أن تعود إلى حياتك 
الطبيعية مع بعض التغييرات الطفيفة؛ فيجب أن يشفى الجرح تماماً قبل أن تعود 

إلى ممارسة نشاطاتك اليومية.. اسأل طبيبك: متى يمكنك العودة إلى العمل، أو قيادة 
السيارة، أو البدء بالتمارين الرياضية أو السفر؟

و يتوقع أن يعود المريض إلى قيادة السيارة بعد شهر, من زرع البطارية..
أما العودة إلى النشاطات اليومية المعتادة فعادة ما تكون خالل أيام بإذن هللا.

٣. متى تعود إلى ممارسة حياتك الطبيعية؟ :
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الحياة مع بطارية القلب:

يجب أن تحمل دوماً بطاقة )كرت( تعّرف اآلخرين بأن لديك بطارية في القلب، 
وتحتوي ھذه البطاقة على معلومات حول نوع البطارية وخصائصها.

فإذا ما كنت في حالة طبية إسعافية - ال سمح هللا- فإن ھذه البطاقة تعطي األطباء 
معلومات مهمة تساعدھم في عالجك وإنقاذ حياتك بإذن هللا.

١ - ما هي ))بطاقة(( بطارية القلب؟: 

 ال شك أن أحد أسباب زرع بطارية القلب عندك ھو مساعدتك على أن تحيا حياة 
طبيعية بإذن هللا.

فمعظم الناس ال يحتاجون إلى تحديد نشاطاتهم التي يمارسونها في البيت.
أما اذا كان عملك يتضمن التعامل مع أجهزة كهربائية ثقيلة يمكن أن تؤدي إلى تشويش 

كهرومغناطيسي فأخبر طبيبك بذلك.

٢ - هل تحّدد بطارية القلب األشياء التي تمارسها؟:

ھناك بعض اآلالت الكهربائية أو المغناطيسية التي يمكن أن تسبب تشويشاً 
)Interference( في عمل بطارية القلب، ويجب أن تتجنب التعرض إلى ھذه 

األجهزة.

٣- ما هو التشويش الكهرومغناطيسي
 )Electromagnetic Interference(؟:

يمكن أن ينجم التشويش عن:
1- أدوات كهربائية في حالة سيئة،
 أو لم توصل بالسلك »األرضي«

 بشكل صحيح
٢ - أدوات كهربائية يمكن أن تعطي

 طاقة كبيرة مثل المولدات الصناعية.
.)Welders( ٣- لِحام الكهرباء

٤ - ما الذي يسبب التشويش الكهرومغناطيسي ؟:
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٤ - األجهزة الطبية، ويشمل ذلك:
.)MRI( جهاز الرنين المغناطيسي )أ 

ب( المعالجة الشعاعية )كما في عالج السرطان باألشعة(.
ج( جهاز تنبيه األعصاب عبر الجلد

)Transcutaneous Nerve Stimulation(
5 - األجهزة الكاشفة للمعادن وأجهزة المراقبة األمنية في المطارات وفي المحالت 

التجارية، ورغم أن المرور في ھذه المناطق يمكن أن يعطي إنزاراً من جهاز المراقبة، 
إال أن ذلك ال يؤثر على عمل بطارية القلب عندك.

يمكن استعمال معظم األجهزة الكهربائية المنزلية التي تعمل بشكل جيد بأمان، ويشمل 
ذلك؛

أ( فرن الميكرويف.
ب( الخالط الكهربائي.

.)Toaster( جهاز التوستر )ج 
د( السكين الكهربائية.

 ھـ( التلفاز.
و( الفيديو.

ز( البطانية الكهربائية.
ح( الجهاز الكهربائي لفتح باب الكراج.

ه-ما هي األجهزة الكهربائية المأمونة االستعمال؟:
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ويشمل ذلك أيضاً األجهزة المستخدمة في المكتب، ومعظم األجهزة الطبية، فإنها 
مأمونة االستعمال.

وال تتأثر بطارية القلب باألشعة التي تؤخذ للصدر مثالً أو لألسنان، وال باألشعة فوق 
الصوتية )اإليكو(، وال بالتصوير الطبقي المحوري) CT Scan( ، وال بالتنظير 

.)Mammography( وال بتصوير الثدي الشعاعي ،)Fluoroscopy( الشعاعي

في معظم الحاالت، يمكنك أن تبتعد عن ھذا الجهاز أو توقف تشغيله.
أما في المطارات، فعليك أن تظهر ))بطاقة بطارية القلب((  لرجال األمن وغالباً فإن 

رجال األمن يسمحون لك بتجنب المرور داخل جهاز المراقبة.
ضك لمصدر ))تشويش كهرومغناطيسي فاتصل  وإذا ما شعرت بأعراض بعد تعرُّ

بطبيبك.

٦ . ماذا افعل إذا كنت قريباً من جهاز يبعث
 )التشويش الكهرومغناطيسي(؟:

أخبر الطبيب أو الممرضة أن لديك ))بطارية القلب((
 قبل أن تتعرض ألي إجراء طبي أو سني أو أي اختبارات

أخرى، ال تدخل منطقة عليها شعار))ممنوع دخول
 بطارية القلب((..

.)MRI( ًكما ھي الحال في غرفة الرنين المغناطيسي مثال 

أخبر طبيبك إذا كنت ستتعرض إلحدى اإلجراءات الطبية التالية:
أ( العالج باإلنفاذ الحراري )Diathermy( )إحداث الحرارة بواسطة تيار كهربائي 

في أنسجة الجسم ألغراض طبية(.
.)Electrocautery( المعالجة بالكي الكهربائي )ب

.)Cardioversion( تحويل نظم القلب بالصدمة الكهربائية )ج
.)Lithotripsy( تفتيت حصاة المثانة )د

.)Radiation Therapy( المعالجة الشعاعية )ه

٧ - ماذا علي أن أفعل إذا دخلت المستشفى أو العيادة؟
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يمكن استخدام الجوال دون مشاكل مع معظم بطاريات القلب.
ولكن ينصح دوماً بإبعاد جهاز الجوال عن مكان بطارية

 القلب بما ال يقل عن )15 سم(، واستخدام األذنالبعيدة عن
 جهة البطارية.

٨ - هل يؤثر استخدام الجوال على بطارية القلب؟:

يمكن ألجهزة المراقبة األمنية كتلك التي توضع في مداخل أو مخارج المحالت 
التجارية الكبيرة أن تؤدي إلى حدوث تشويش )) كهرومغناطيسي((.

فإذا ما كنت في مكان فيه ھذا الجهاز فامش عبره مشيتك المعتادة وال تتوقف عنده.. 
وال تؤثر ھذه االجهزة عادة على عمل بطارية القلب.

9- ماذا عن أجهزة المراقبة األمنية )Security Systems(؟:

أ( ال شك أنه من األحوط أن تعيش في بيت المآخذ الكهربائية
 فيه مصانة صيانة جيدة.

ب( تأكد من أن األدوات الكهربائية في البيت تعمل بشكل جيد.
ج(بعض مكبرات الستيريو في المنزل التي تحتوي على

 مغناطيس كبير يمكن أن تشوش بطارية القلب.
د( ال تضع ماكينة الحالقة الكهربائية أو األجهزة الهزازة )Vibrators( فوق بطارية 

القلب، فيمكن أن تؤثر على عملها.
ه( بعض بطاريات القلب تتأثر بالضغط، فقد يخبرك طبيبك بتجنب النوم على مكان 

البطارية.
و( إذا كنت تصلح شيئاً في سيارتك، فتذكر أن الجهاز الكهربائي في السيارة يمكن أن 

يكون مصدر تشويش كهرومغناطيسي.

١0-هل هناك أية احتياطات أحتاج إليها في البيت؟:

إن وجود بطارية القلب ال يمنع ممارسة معظم الهوايات الرياضية المعتادة، ولكن 
تجنب أنواع الرياضة التي فيها تماس مباشر يمكن أن يخّرب بطارية القلب.. وتذكر 

دوماً أن تسأل طبيبك قبل القيام بنشاطات رياضية عنيفة.

١١- ماذا عن الرياضة واالستجمام؟:
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إذا كنت تعمل إلى جانب مصدر كبير للتشويش الكهرومغناطيسي )انظر القائمة 
أعاله(؛ فعليك أن تناقش طبيبك ورئيسك في العمل بذلك؛ فقد يمكنك الحد من التعرض 

لتلك المصادر؛ فالقطع المغناطيسية، والسخانات الكبيرة، وأجهزة االتصاالت الالسلكية 
)Radio Transmitters(... يمكن أن تؤدي إلى حدوث تشويش كهرومغناطيسي.

ويجب تجنب األعمال التي تشمل اھتزازات شديدة.

١٢ - ما هي االحتياطات الواجب اتخاذها في العمل؟:

تدوم حياة بطارية القلب عادة ما بين )10-5( سنوات أو أكثر، وال يمكن التنبؤ بذلك 
أبداً، وذلك ألن عمر البطارية يعتمد على مدى الحاجة إليها، ومعدل استخدامها فعالً في 
تنظيم سرعة القلب؛ فإذا كانت بطاريتك ال تنبه القلب إال في أحيان نادرة، فستدوم لفترة 

طويلة، أما إذا كان عليها تنبيه القلب معظم الوقت، فستبلى بعد فترة زمنية أقصر.
وعندما تبدأ بطارية القلب في بث إشارات تشير إلى ضعف البطارية، فستعطى موعداً 
الستبدال بطارية القلب.. وسيكون لديك متسع من الوقت إلجراء ذلك، فال يوجد عادة 

ما يدعو إلى استبدالها بصفة عاجلة، ولكن ال داعي عموماً للتأجيل، وتستبدل البطارية 
عادة باستبدال »مولد النبض« وتفحص المساري الكهربائية األصلية التي تظل عادة 

صالحة لالستعمال.

١٣- كم تدوم بطارية القلب؟:
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ما هو قصور القلب؟

قصور القلب )Heart Failure( حالة شائعة تتأثر فيها قدرة القلب على الضخ بسبب 
عدم االنقباض أو االنبساط بشكل صحيح. وغالبًا ما تضعف جدران البطين األيسر – 

حجرة الضخ الرئيسية في القلب – وتعجز عن ضخ كمية كافية من الدم تلبي احتياجات 
الجسم.

 يستخدم العالج باستعادة تناسق أداء عضلة القلب )CRT( لعالج األعراض 
والمضاعفات األخرى المرتبطة بقصور القلب.

ما هو جهاز CRT؟

أجهزة CRT ھي أجهزة كمبيوتر صغيرة األبعاد ال تتعدى حجم قبضة اليد. وعادة ما 
ُتزرع ھذه األجهزة أسفل الجلد في منطقة الصدر. 

في العالج باستعادة تناسق أداء عضلة القلب )CRT(، ترسل ناظمة استعادة تناسق 
أداء عضلة القلب )CRT-P( أو جهاز إزالة الرجفان باستعادة تناسق أداء عضلة 

القلب )CRT-D( نبضات كهربية عبر أسالك معزولة توضع في القلب للتنسيق بين 
انقباضات حجرات القلب العلوية والسفلية. باإلضافة إلى ذلك، َّ تحفيز انقباض البطينين 

لتحسين قدرة القلب على االنقباض
باإلضافة إلى عالج قصور القلب، ُينظم جهاز CRT-P تحفيز القلب إذا كان النظم 

شديد البطء؛ كما يوفر جهاز CRT-D العالج أيًضا لمواجهة اضطرابات النظم التي 
تهدد حياة المريض.

لماذا يستخدم جهاز CRT؟

 تطورت أجهزة العالج باستعادة تناسق أداء عضلة القلب على تكنولوجيا ناظمات 
القلب. وتُستخدم ناظمات القلب في عالج تباطؤ نظم القلب منذ ستينيات القرن الماضي. 

ومثل المنتجات السابقة، تعد أجهزة CRT أجهزة كمبيوتر صغيرة األبعاد )ال تتعدى 
الطرز الكبيرة حجم راحة اليد( تعمل بالبطارية، عادة ما ُتزرع أسفل الجلد مباشرة في 
منطقة الصدر. وتتصل ھذه األجهزة بسلكين أو ثالثة أسالك مختلفة توضع في أجزاء 
مختلفة من القلب. ُترسل المنبهات الكهربية الدقيقة إلى القلب في تسلسل متناسق، وھو 

ن أداء القلب لوظيفته. لتوفير الدعم الكهربي،  ما يؤدي – في معظم الحاالت – إلى تحسُّ
ُيرسل الجهاز نبضة كهربية دقيقة عبر السلك إلى القلب، دافًعا القلب إلى االنقباض. 

وھذه النبضات دقيقة جًدا، لدرجة أن المريض لن يشعر بها.
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وال يقتصر الجهاز على مساعدة القلب في الحفاظ على نظمه الطبيعي، ولكنه يخزن 
كمية كبيرة من المعلومات عن القلب. يمكن للطبيب المعالج استرجاع ھذه المعلومات، 

التي تساعده في برمجة الجهاز للحصول على المستوى العالجي األمثل للحالة.

CRT: يوجد نوعان من أجهزة

 )CRT-P( أوال: ناظمة استعادة تناسق أداء عضلة القلب
ثانيا: جهاز إزالة الرجفان باستعادة تناسق أداء عضلة القلب .)CRT-D( يتمتع جهاز 

CRT-D بقدرة إضافية على توفير عالج مسعف للقلب إذا كان المريض يعاني من 
اضطراب في النظم يهدد حياته.

كيف يعالج جهاز CRT قصور القلب؟

بفضل التحسينات المتواصلة في عالج قصور القلب وحاالت القلب المرضية 
المرتبطة، يستمتع العديد من مرضى قصور القلب اليوم بحياة صحية أكثر مما مضى. 
ولكن تظل الحالة مشكلة صحية كبيرة، حيث تتخصص العديد من العالجات )كالعالج 

باستعادة تناسق أداء عضلة القلب، أو األدوية أو العمليات الجراحية( في التحكم في 
األعراض بدًال من عالج الحالة بالكامل.

أظهرت دراسات عديدة أن أجهزة CRT يمكن أن تحسن نوعية الحياة لدى العديد من 
المرضى. عند استعادة انتظام نمط االنقباض في البطين األيسر، سيشعر المريض 

ن أداء القلب لوظيفته. وقد أظهرت بعض الدراسات  بتدفق النشاط والحيوية نتيجة تحسُّ
أن العالج باستعادة تناسق أداء عضلة القلب قد ُيبطئ من وتيرة بعض األضرار البدنية 
التي تسببها إصابة القلب بالقصور، وفي بعض الحاالت األخرى، يمكن أن يعكس ھذه 

األضرار.

 CRT جهاز
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من يحتاج إلى جهاز إعادة تناغم القلب؟:

 يحتاج ھذا الجهاز عادة المرضى المصابون بفشل في القلب، وضعف في وظيفة 
عضلة القلب، حيث يكون ھؤالء عرضة لإلصابة بتسرعات غير منتظمة - وقد تكون 

خطيرة - في القلب. ولهذا قد يكون ھذا الجهاز مفيداً عند المرضى:
- المصابين بأعراض فشل القلب الشديد.

- والذين يتناولون األدوية الموصوفة لعالج فشل القلب.
- والذين لديهم تأخر في اإلشارة الكهربائية؛ كوجود حصار في أحد األغصان 

الكهربائية في القلب.
- والذين لديهم قصة توقف في القلب، أو ھم معرضون لحدوث توقف القلب، وسوف 

يناقش الطبيب معك فيما إذا كان ھذا الجهاز مناسباً لك أم ال.

 قبل اإلجراء:

إذا كنت تتناول الدواء الذي يزيد سيولة الدم )وارفارين( فإن الطبيب سيتأكد من فحص 
سيولة الدم، وقد يسألك الطبيب أن توقف ھذا الدواء لعدة أيام قبل اإلجراء. 

كما قد يطلب منك الطبيب إيقاف األدوية األخرى التي تسيطر على ضربات القلب.
ولكن ينبغي عدم إيقاف أي دواء قبل استشارة طبيبك.. اسأل الطبيب عن األدوية التي 

يجب إيقافها، ومتى تتوقف عن تناولها.

وينبغي عدم تناول أي طعام أو شراب بعد منتصف الليلة السابقة لإلجراء. وإذا كانت 
ھناك ضرورة لتناول أي دواء، فقد تعطى كمية قليلة جداً من الماء.

اترك كل األشياء القيمة من ساعات أو غيرھا في البيت.

١-هل احتاج إلى تناول أي دواء؟:

ستقوم الممرضة/الممرض بتحضير المريض، وسوف يوضع في ظهر اليد أو الساعد 
إبرة بالستيكية صغيرة في الوريد، وذلك إلعطاء الدواء أو السوائل عن طريقه. 

وللوقاية من حدوث أي التهاب في موضع زرع الجهاز:

٢ - ماذا يحدث قبل اإلجراء؟:
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أ - سوف تعطى مضاداً حيوياً بالوريد في بداية اإلجراء.
ب - يتم حالقة الجهة اليسرى واليمنى من الصدر عند الرجال.

ج — يستخدم صابون خاص لتنظيف تلك المنطقة.

أثناء اإلجراء

يتم زرع ھذا الجهاز في غرفة القسطرة القلبية )في مختبر كهربائية القلب(. وسوف 
تعطى دواء عن طريق الوريد يجعلك أكثر استرخاًء وقد تشعر بالنعاس ولكنك لن تنام 

عادة أثناء اإلجراء.
وتتم مراقبة النبض والضغط أثناء اإلجراء، وتوضع أسالك على الصدر، وتوصل 

بجهاز تخطيط القلب، كما تدخل أسالك إلى القلب.

يزرع الجهاز تحت الجلد في أعلى الصدر بعد أن يعطيك الطبيب مخدراً موضعياً في 
المنطقة، إال أنك تظل يقظاً خالل اإلجراء.

وبعدھا يجري الطبيب جرحاً صغيراً، حيث يدخل الجهاز واألسالك، ثم يدخل الطبيب 
 ، )Fluroscopy( سلك الجهاز عبر الوريد إلى القلب، وذلك بمراقبة جهاز األشعة

حيث يدخل سلكين إلى األذين األيمن والبطين األيمن، والثالث إلى البطين األيسر عبر 
..)Coronary Sinus( الجيب اإلكليلي
وبعد ذلك يتأكد الطبيب من عمل الجهاز.

١ - كيف يزرع الجهاز؟:

قد تشعر باإلحساس بالضغط عند زرع الجهاز، وإذا ما شعرت بعدم االرتياح أخبر 
طبيبك بذلك.

وقد تشعر بعدم االرتياح في مكان زرع الجهاز خالل اليومين التاليين، ولكن الطبيب 
سيصف لك دواًء مسكناً لأللم، وإذا ما شعرت بذلك أخبر الممرضة التي ستعطيك 

الدواء.

٢- هل أشعر بشيء؟ :

قد يستغرق زرع الجهاز ما بين )٢-ه( ساعات.

٣ - كم يستغرق إجراء زرع الجهاز؟:
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ما بعد زرع الجهاز

بعد العودة إلى غرفتك، ستظل تحت المراقبة من حيث النبض والضغط. وستجرى 
أشعة للصدر للتأكد من وضع الجهاز واألسالك.

وسيجرى في اليوم التالي فحص الجهاز، حيث يوضع جهاز البرمجة على صدرك 
فوق الجهاز المزروع، وذلك للتأكد من عمل الجهاز.

وقد يجرى تصوير القلب باألشعة الصوتية ) اإليكو( ، إذا احتاج األمر لمعايرة بعض 
وظائف الجهاز.

وعادة ما يسمح الطبيب لك بالعودة إلى البيت في اليوم التالي لزرع الجهاز.

سيناقش معك الطبيب نتائج اإلجراء، ويعطيك تعليمات حول األدوية والعناية بمكان 
زرع الجهاز، والنشاط البدني.

وستعطى )بطاقة( تتضمن نوع الجهاز وتاريخ زرعه.. ) احمل معك ھذه البطاقة في 
كل األوقات(.

١- قبل العودة إلى البيت:

بالطبع ال.. من أجل سالمتك، واسأل طبيبك متى يمكنك العودة إلى القيادة.
وإذا ما وضع لك جهاز يشتمل على ))الصدمة الكهربائية الذاتية(( فيمكنك مراجعة 

الفصل التاسع فيما يتعلق بتعليمات وإرشادات ))العودة إلى البيت((.

٢ - هل يمكنني القيادة إلى البيت ؟:
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يشار إلى جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب 
باإلختصار .)CRT-D( ويُعد ھذا الجهاز نوًعا خاًصا من أجهزة إزالة الرجفان وتقويم 

نظم القلب القابلة للزرع )ICD( التي تشتمل على ميزة التحفيز للمساعدة في إعادة 
تنسيق )تنسيق( الحجرات القلبية السفلية؛ وذلك لتمكين القلب من النبض بفعالية.

كيف يعمل الجهاز؟

من خالل استخدام مجموعة الدوائر اإللكترونية، يستشعر جهاز استعادة تناسق أداء 
عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب القابل للزرع CRT-D الذي يعمل 

بطاقة البطاريات – نظم القلب ويوفر العالج إذا لزم األمر. ويكون ھذا العالج في شكل 
نبضات كهربائيةُ ترسل إلى القلب. ويتم توصيل جهاز باستعادة تناسق أداء عضلة 
القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب القابل للزرع )CRT-D( بالقلب من خالل 

األسالك الطبية.
وقد يختلف جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب 

)CRT-D( عن مزيالت الرجفان ومقومات نظم القلب )ICD( األخرى. عادةً ما 
يكون لمزيل الرجفان ومقوم نظم القلب القابل للزرع سلك أو سلكان في الجانب األيمن 
للقلب. يشتمل جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب 
)CRT-D( على ثالثة أسالك: سلك في األذين األيمن، وآخر في البطين األيمن، وثالث 

في البطين األيسر.

ما وظيفة جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم 
نظم القلب )CRT-D(؟ 

يستخدم للمرضى في حاالت :
- النظم السريع غير الطبيعي للقلب

حيث يعالج جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب 
)CRT-D( مشكلة النظم السريع غير الطبيعي للقلب. فهو يراقب القلب باستمرار، 

ويوفر العالج إليقاف معدل النبض السريع غير الطبيعي، مثل تسارع القلب البطيني 
والرجفان البطيني. يمكن ألجهزة استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان 

ومقوم نظم القلب )CRT-D( معالجة النظم البطيء أيًضا. 
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وھي تقوم بهذا عن طريق إرسال نبضات تحفيز كهربائية دقيقة إلى البطينين، أو 
األذين، أو الحجرات الثالث.

يقوم طبيبك بضبط جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم 
القلب )CRT-D( لمراقبة سرعات القلب التي قد تصيبك بضرر. وعندما يستشعر 

 )CRT-D( جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب
أي اضطراب في النظم، ُيرسل نبضات تحفيز سريعة إلى عضلة القلب من خالل 

األسالك. تعمل ھذه النبضات الكهربائية على إبطاء القلب؛ ومن َثم استعادة معدل نبض 
طبيعي بشكل أكبر.

- قصور القلب

لمعالجة قصور القلب، يراقب جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان 
ومقوم نظم القلب )CRT-D( إشارات القلب، ويرسل نبضات التحفيز إلى الحجرات 

نها من االنقباض بكفاءة أكبر. السفلية، ويُمكِّ

ما الهدف من استخدام هذا الجهاز ؟

يتفاوت ھذا تفاوتًا كبيًرا من مريض إلى آخر، حسب حالة القلب لكل مريض.

بالنسبة إلى قصور القلب، فإن الهدف من استخدام جهاز استعادة تناسق أداء عضلة 
القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب )CRT-D( ھو توفير العالج في حالة عدم 

نبض الحجرتين القلبيتين السفليتين في تزامن واحد. بالنسبة إلى الجزء األكبر) ُيعد ھذا 
العالج ثابتاً(.

CRT-D جهاز
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CRT-P بعض الحقائق األساسية حول جهاز

يشير االختصار CRT-P إلى ناظمة العالج باستعادة تناسق أداء عضلة القلب. وھي 
عبارة عن نوع خاص من ناظمة قابلة للزرع للمساعدة في إعادة مزامنة )تنسيق( 

الحجرتين القلبيتين السفليتين، اللتان تمكنان القلب من النبض بفعالية. 
 يمكن استخدام CRT-P مع أدوية القلب التي يصفها الطبيب كجزء من خطة العالج . 

ولعالج قصور القلب، تراقب CRT-P اإلشارات القلبية، وترسل نبضات كهربائية إلى 
الحجرتين القلبيتين السفليتين، وتمكنهما من االتصال بمزيد من الفعالية.

كما يمكن تعديل معدل نبض أي من ناظمات CRT-P الموضحة عاليه. وھذا يعني 
أنه يمكن لناظمة CRT-P اإلسراع عندما يصبح المريض أكثر نشاطا واإلبطاء عند 
راحته. كما ُيعرف ھذا الجهاز باسم »المستجيب للمعدل« أو »المتأقلم مع المعدل«، 

ويحتوي ھذا النوع من ناظمات CRT-P على مستشعر ليعرف وقت تحرك المريض. 
فعلى سبيل المثال: تزيد سرعة CRT-P ذي السرعة الُمعدَّلة عندما يركض المريض. 

وعند توقفه للراحة، تقوم CRT-P بخفض معدل نبضات القلب.

CRT-P جهاز

ما وظيفة CRT-P؟

 CRT-P استشعار نظم القلب. ويمكن »برمجة« ناظمات CRT-P يمكن لناظمة
بإرسال نبضة أو انتظار القلب حتى ينبض من تلقاء نفسه. كما تستشعر بعض ناظمات 

CRT -P أنشطة المريض، مثل: صعود السلم أو ممارسة التمارين؛ وبالتالي يمكنها 
من تسريع معدل نبضات القلب أو إبطائه.

تظل ھناك إمكانية لضبط إعدادات ناظمات CRT- P بعد زرعها داخل الجسم. 
و«يتواصل« األطباء واألطباء السريريون معها من خالل جهاز برمجة. وھو عبارة 

عن كمبيوتر مزود بعصا للبرمجة ترسل اإلشارات عبر الجسم إلى ناظمة العالج 
باستعادة تناسق أداء عضلة القلب.

CRT-P جهاز
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كيف تتم عملية الجراحة؟

وأصبحت جراحة زرع الناظمة أمراً مألوفاً. وبوجه عام، تستغرق العملية ساعة أو 
ساعتين، وقد يمكث المريض في المستشفى لعدة ساعات أو عدة أيام.

ويمثل كل مريض حالة فريدة، وتختلف الجراحة من شخص آلخر. وينبغي مناقشة تلك 
األمور المحددة لحالتك مع طبيبك الخاص

جراحة زرع الناظمة

ماذا يحدث قبل عملية الجراحة؟

سوف يخبرك الطبيب قبل عملية الجراحة بكيفية االستعداد لها. وعليك التوقف عن 
تناول أي أدوية كنت تتناولها سابقًا. يُطلب من المرضى في العادة عدم تناول أي 

أطعمة أو مشروبات لساعات طويلة قبل إجراء الجراحة. وقد يقوم ّفني بأخذ عينة من 
الدم. ويطلب بعض األطباء من المرضى أيًضا ملء استمارات متنوعة.

ماذا يحدث في يوم عملية الجراحة؟

يُنقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث تقوم الممرضة أو الطبيب بحالقة شعر أعلى 
الصدر وغسله. قد يتم فتح خط )وريدي( في ذراع المريض، ويتم لف رباط ضغط الدم 

عليه. يتم وضع إلكترودات )تخطيط كهربائية القلب ECG ( على أجزاء مختلفة من 
الجسم.

ماذا يحدث أثناء عملية الجراحة؟

بعد أن يتم تنظيف الجلد على الكتف أو الصدر وتخديره بمخدر، يقطع الطبيب الجلد 
بطول اثنين إلى أربعة سنتيمترات، ثم يعثر على وريد ويربط السلك الطبي مباشرةً 

بالقلب باستخدام منظار األشعة السينية لمتابعة اتجاه حركته. ومن المفترض أال يشعر 
المريض بحركة األسالك الطبية في القلب.

  وبعد ذلك، يقوم الطبيب بعمل »جيب« صغير تحت الجلد. ويضع الناظمة داخل 
الجيب، ثم يوصلها باألسالك الطبية. وبعد ذلك، يتم اختبار الناظمة للتأكد من سالمة 

عملها.
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ماذا يحدث بعد عملية الجراحة؟

يتم اصطحاب المريض إلى غرفة اإلنعاش، وھناك يعتني به طاقم التمريض للتأكد 
من سالمته. وقد يشعر المريض ببعض األلم في موضع يتم اصطحاب المريض 

إلى غرفة اإلنعاش، وھناك يعتني به طاقم التمريض للتأكد من سالمته. وقد يشعر 
المريض ببعض األلم في موضع زراعة الناظمة. ويتم إعطاؤه دواء لتسكين األلم عند 

الضرورة.
ويقوم الطبيب أو الطبيب السريري باختبار الناظمة للتأكد من سالمة عملها.

العودة إلى البيت بعد العملية

يحتاج المريض أن يسترد صحته بعد األيام أو األسابيع األولى من العملية. اتبع 
تعليمات الطبيب بعناية. ومن المفترض أن يلتئم الجرح تدريجيًا، وينبغي أن يشعر 

بالتحسن أيًضا. وقد يشعر المريض بالناظمة في بداية األمر، ولكن سرعان ما يختفي 
ھذا الشعور.

بعد الجراحة، يجب عليك:

إبقاء الجرح نظيفًا وجافًا. اإلتصال بالطبيب مباشرةً إذا الحظت أن الجرح قد أصبح 
محمًرا أو ملتهبًا أو متورًما، أو الشعور بألم كبير فيه، أو أن الجرح قد بدأ ينِّز سائال. 

عدم اإلنتظار حتى موعد زيارة المتابعة.
اتبع تعليمات تغيير الجرح و ذلك بترك الضماد و عدم ازالته و عدم وضع الماء عليه 
لمدة أسبوع بعد تركيب الجهاز ومن ثم يمكنك إزالة الضماد وترك اللصقات الصغيرة 

بمكانها وغسل الجرح بالماء والصابون و تجفيفه ووضع المسحات الطبية.
ك ذراعك األقرب للناظمة برفق. وتجنُب شّده وحمل األشياء به وتحريكه           حرِّ

حركة فجائية أو متشنجة لمدة شهر ونصف. وكلما التأم الجرح، زد من حركة           
ذراعك تدريجيًا.

 ال تعبث بالناظمة أو تحركها تحت الجلد.
حافظ على مواعيد زيارة الطبيب.

احتفظ ببطاقة تعريف المريض معك طوال الوقت.
اتبع تعليمات الطبيب بشأن العودة إلى األنشطة الطبيعية.

اتباع تعليمات الطبيب بشأن تناول األدوية التي تم وصفها.
يجب الحذر من السقوط في األسابيع األولى حتى ال يتأثر الجهاز.
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ماذا يحدث أثناء زيارة الطبيب عند المتابعة؟

إّن المتابعة غير مؤلمة على اإلطالق وعادةً ال تستغرق أكثر من نصف ساعة. وأثناء 
ذلك، يضع الطبيب أو الممرضة عصا البرمجة على المنطقة المزروع بها الجهاز. 

تكون العصا في حجم وشكل جهاز التحكم عن بُعد للتلفاز.
بالنسبة إلى بعض األجهزة، ال تستخدم عصا البرمجة، إذ ُترسل المعلومات السلكيًا. 

يخبر الجهاز المبرمج عن حالة البطارية، كما يقوم ببعض الفحوصات األخرى للنظام، 
ويمكنه تقديم معلومات عن حالة نظم القلب منذ آخر متابعة.

كما يمكن للطبيب تبديل بعض من إعدادات الجهاز لضبط العالج، إذا لزم األمر ذلك. 
لهذه االسباب جميعها، يلزم اتباع جدول المتابعة الزمني مع الطبيب.

يجب إخبار الطبيب بأي مشكلة في الناظمة أو القلب أو الصحة بوجه عام. وتُعد ھذه 
الزيارة فرصة جيدة لطرح أية استفسارات عن الناظمة.

متى يمكن العودة إلى نمط الحياة الطبيعية؟

تختلف فترة الشفاء من شخص آلخر؛ حيث إنه يمكن العودة في النهاية إلى ممارسة 
األنشطة الطبيعية ولكن بتغيرات طفيفة للغاية.

يجب أن يلتئم الجرح تماًما قبل الرجوع إلى األنشطة اليومية المعتادة. ويجب استشارة 
الطبيب بشأن المدة الزمنية التي يمكن بعدھا الرجوع إلى العمل وقيادة السيارة وبدء 

التمارين والخروج إلى الرحالت.
طبيبك ھو أفضل من يفيدك بشأن استئناف أنشطتك الطبيعية.
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ما المقصود ببطاقة تعريف المريض؟
تتيح ھذه البطاقة لكل شخص معرفة أن المريض
لديه ناظمة. وتشتمل ھذه البطاقة على معلومات
حول نوع الناظمة وأي معلومات أخرى مهمة.

وإذا سبق وأن تعرض المريض لحالة طبية طارئة،
فإن ھذه البطاقة توفر بيانات حيوية ألفراد

الطوارئ قد تؤدي إلى إنقاذ حياته. لذا؛ احتفظ بها 
معك في جميع األوقات.

التعايش مع الجهاز 

ما المقصود بميزة »منبه المريض«؟

هل من السالمة ممارسة النشاط الجنسي؟

باستثناء اإلقامة الموجزة في المستشفى، وفترة الشفاء القصيرة، اليؤثر زرع الناظمة 
بشكٍل نموذجي أي تأثير عكسي على حياة المريض الجنسية. إال أنه من الضروري 

اتباع نصائح الطبيب بشأن الوقت المناسب الستئناف أية نشاط جسماني.

بطاقة تعريف

 بالجهاز الخاص باملستشفى

»منبه المريض« ھو خاصية للسالمة متاحة في بعض األجهزة تتيح تحديد مدى حاجة 
المريض أو الجهاز إلى التنبه. و«تخطر« بعض األجهزة المريض من خالل إصدار 

إشارة صوتية ثنائية النغمة. قد ينطلق صوت »المنبه« أو التنبيه لعدد من األسباب 
المختلفة، مثل: ضعف البطارية أو سرعة ضربات القلب.

وبدوره، يخبر الطبيب المريض بشأن وجود ھذه الميزة في الجهاز أو عدم وجودھا، 
واإلجراء الذي ينبغي اتخاذه عند الشعور بها. وبعد العملية الجراحية، يختبر الطبيب أو 
الطبيب السريري المنبه حتى يعرف المريض كيف سيشعر به أو يتعرف على صوت 

التنبيه الذي يصدره عندما يعمل.
ويوجد ھذا المنبه ليساعد المريض. وعندما يعمل المنبه، يجب اتباع إرشادات الطبيب. 

وفي حالة عدم تذكر اإلرشادات، ينبغي االتصال بمكتب الطبيب في أسرع وقت ممكن؛ 
إلبالغه بأن المريض قد تلقى التنبيه لتوه.



الفصل السابع 
 )CRT-D( جهاز استعادة تناسق أداء عضلة القلب ومزيل الرجفان ومقوم نظم القلب

62

هل تتداخل أجهزة أمن المطارات مع الجهاز؟

على الرغم من أن الكثير من المرضى يساورھم القلق بشأن أنظمة أمن المطارات، إال 
أنه ال يوجد ما يستدعي القلق. أفضل ما يمكن عمله عند الوصول إلى أمن المطار ھو 

إخبار موظف األمن و إظهار بطاقة الجهازو سوف يفصله يدوياً.

ماذا يحدث عند الذهاب إلى مستشفى أو عيادة؟

على المريض إخبار موظفي المستشفى بأن لديه ناظمة قبل الخضوع ألي إجراء طبي، 
مثل الجراحة الكهربائية أو الكي الكهربائي أو تقويم نظم القلب أو عملية تفتيت حصاة 

أو العالج اإلشعاعي أو إجراء أو اختبار خاص باألسنان.
ال تدخل األماكن التي يوجد بها ملصق مكتوب عليه »ممنوع دخول ذوي الناظمات 

القلبية«.

ويجب استشارة الطبيب إذا لزم الخضوع لإلجراءات الطبية التالية:

- الجراحة الكهربائية/الكي الكهربائي
- تقويم نظم القلب

- تفتيت الحصاة
- اإلستحرار الكهربائي

- التصوير بالرنين المغناطيسي
- العالج اإلشعاعي
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كيف يمكن التعايش مع الناظمة؟ 
هل تشعر بالقلق أو الحزن. هل هناك أي شيء يمكنك فعله؟

الصحة ليست بدنية فقط. يشعر العديد من المرضى بشعور باإلجهاد بعد زراعة 
الجهاز. ھناك العديد من الطرق للتغلب على ذلك: 

- تحدث إلى اآلخرين؛ فهذا يساعدك على التنفيس عن مشاعرك. تحدث إلى طبيبك، أو 
إلى ممرضة، أو استشاري، أو صديق، أو أحد أفراد عائلتك، أو رجل دين.

- تحدث إلى طبيبك بشأن اإلنضمام إلى مجموعة دعم؛ فمشاركة تجاربك مع مرضى 
قلب آخرين يستخدمون ناظمة تجعلك تدرك أنك لست وحدك.

- مارس التمرينات الرياضية بشكل منتظم؛ فهذه طريقة رائعة لتنفيس الضغط النفسي، 
وبناء القوة، واكتساب الثقة. وتذكر إبالغ طبيبك قبل البدء في ممارسة أي برامج 
تمرينات رياضية. وسنقدم لك فيما يلي من ھذا الدليل المزيد من المعلومات عن 

التمرينات الرياضية.

- اعرف المزيد عن اإلسترخاء؛ فقد يؤدي الضغط النفسي الزائد عن االلزم إلى إنهاك 
قوتك وزيادة فرصة اإلصابة بأمراض أخرى. كما أنه يؤرق منامك ويجعلك دائم القلق.

- ومن الطرق الجيدة لإلسترخاء أن تجلس ھادئًا وتغمض عينيك لمدة تتراوح بين ٢0 
و٣0 دقيقة مرتين يوميًّا. كما قد يساعدك على الهدوء أن تحافظ على نوم قيلولة قصيرة 

كل يوم، أو أن تتمّشى ببطء كل صباح.

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين. وأقلع عن التدخين. ھذه العادات 
يمكن أن تزيد حالة القلق واإلكتئاب سوءاً.
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هل سيتعين علي تناول الدواء بعد زرع الناظمة؟

ھذا السؤال ينبغي أن يوّجه لطبيبك. وعادةً ال يمكن استبدال زرع الناظمة بتناول أدوية.

تأكد من إبالغ الطبيب بجميع األدوية التي تتناولها حاليًّا. وأخبره عن أي دواء جديد 
يصفه لك طبيب آخر.

تحذير اال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبيبك.

ال بد من أخذ كل العالجات بعد زرع الناظمة بما فيها ادوية مسيلة الدم و عادة ما 
يعطي الطبيب مضادات حيوية لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد العملية.

األدوية

لم يفت األوان على تحسين نظامك الغذائي. ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي 
غني باأللياف وقليل الدھون والكولسترول والصوديوم )الملح(. تساعد األطعمة 

الغنية بالدھون والكولسترول )مثل منتجات األلبان كاملة الدسم، واللحوم الحمراء، 
والوجبات السريعة غير الصحية( على تصلب الشرايين، وھو أحد األسباب الرئيسية 

لإلصابة باألزمات والسكتة القلبية. تتميز األطعمة ذات نسبة األلياف العالية بأنها غنية 
بالفيتامينات والمعادن،وتُشعرك بالشبع واإلكتفاء بسعرات حرارية أقل.

الحمية الغذائية

بجانب النظام الغذائي، ما الذي يؤثر في الحالة الصحية للقلب؟

ھناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مرض القلب. ال يمكنك تغيير بعض العوامل 
كالجنس، والِعرق، والسن، وضغط الدم المرتفع، وتاريخ العائلة. ولكن يمكنك تغيير 

عوامل أخرى تؤثر في القلب، مثل التدخين، وسوء التغذية، وعدم ممارسة التمرينات 
الرياضية. إذا كنت ُتعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك بقياس الضغط بانتظام واتباع 

تعليمات الطبيب للحفاظ عليه تحت السيطرة.
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ماذا عن ممارسة النشاط الرياضي؟

لن تحد الناظمة من االستمتاع والمرح في معظم األحيان. ومع ذلك، ينبغي تجنب 
الرياضة التي تتطلب االحتكاك العنيف، مثل: كرة القدم أو الجري؛ فقد تؤدي ممارسة 

ھذه الرياضات إلى إلحاق تلف بالناظمة. إضافة إلى ذلك، قد تضر أحيانًا تمارين الجزء 
العلوي من الجسم الشاقة أو المتكررة – مثل: حمل األثقال أو البيسبول – بالناظمة أو 

األسالك الطبية.



الفصل الثامن
جهاز اقفال زائدة األذين األيسر
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يستخدم ھذا الجهاز الحديث للمرضى الذين يعانون من رجفان اذيني ويخضعون لعالج 
منع تخثر الدم مثل الكومادين )الوارفارين( قد يكونون مؤھلين للعالج عن طريق جهاز 

اقفال زائدة األذين األيسر حيث انه يقلل االصابة بالجلطات والسكتة الدماغية لدى 
المرضى الذين يعانون من الرجفان األذيني.

الرجفان األذني

الرجفان األذني عبارة عن حالة مرضيه يكون األذين األيسر من القلب ينبض بشكل 
غير منتظم و سريع للغاية. قد تتسبب ھذه الحالة في ركود الدم وتكون التخثرات أو 

الجلطات في منطقة محددة من مناطق القلب تسمى زائدة األذين األيسر. لدى كل واحد 
منا زائدة األذين األيسر، وھي بنفس حجم اإلبهام تقريباً وتبدو في شكلها كأنها عبارة 

عن حقيبة أو كيس صغير على القلب من أعلى. إذا تكونت تلك التخثرات أو الجلطات 
فقد ينتج عنها السكتة الدماغية.

عالج تخثر الدم

ھناك عدد من الطرق العالجية واألدوية التي قد يخضع لها المريض الذي يعاني من 
مرض الرجفان األذيني المسبب لتجلط أو تخثر الدم. ومن بعض طرق العالج المنتشرة 

دواء الكومادين )الورفارين( . والتي تعتبر طرق عالج متوفرة منذ ما يقرب من 50 
عاماً والتي تعمل على تقليل خطورة اإلصابة بالسكتة الدماغية في المرضى الذين 

يعانون من الرجفان األذيني ولكن قد ينتج عنها بعض التأثيرات غير المرغوبة و تشمل 
ھذه التأثيرات مثاًل اإلصابة بنزيف الدم أو تغيير طبيعة
الحياة وطبيعة األكل والحمية الغذائية. ھذه األدوية تتأثر

بفعل عوامل أخرى مثل األنظمة الغذائية وغيرھا من
األدوية كما تستلزم من المريض أن يقوم بفحص سيولة الدم

باستمرار مراقبة INR وذلك بغرض التأكد من كفاءة
النتائج العالجية المطلوبة وضمان سالمة وأمان 

الجرعة الدوائية.

فهم العالقة بين مرض 
الرجفان األذيني والسكتة الدماغية
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ما هو جهاز اقفال زائدة األذين األيسر؟

ھو عبارة عن جهاز يتم زرعه بشكل دائم في األذين األيسر وھو مصمم لمنع خثرات 
الدم من الدخول في الدورة الدموية للجسم والتي قد تسبب السكتة الدماغية وھو 

مصنوع من المواد المصنوع منها معظم األجهزة الطبية.

كيف يتم زراعة الجهاز ؟

باستخدام تقنيات قياسية متشابهة لتلك التي يتم استخدامها في إجراءات القسطرة ، 
سيقوم طبيبك المعالج بتوجيه جهاز داخل القلب عبر أنبوبة مرنة )قسطرة( والتي يتم 

إدخالها عبر أحد األوردة في الجزء العلوي من الساق . بمجرد ان تصبح القسطرة في 
المكان الصحيح سيقوم الطبيب بأخذ صورة في للقلب حتى يتمكن من تحديد وقياس 

حجم زائدة األذين األيسر. ھذه القياسات ستحدد ما ھو مقياس للجهاز الذي سيتم 
استخدامه 

بعد أن يتم وضع الجهاز في مكانه، سيتم أخذ مقاييس وصور أخرى إضافية وذلك 
بغرض التأكد من سالمة وصحة المكان الذي استقر فيه الجهاز. بعد أن يقوم الطبيب 

بالتأكد من سالمة المكان والموضع الذي فيه الجهاز سيقوم بتحرير الجهاز وتركه ليتم 
زراعته بشكل دائم في القلب. قد تضطر إلى المبيت ليلة في المستشفى حيث عادة ما 

تستغرق فترة التعافي حوالي ٢٤ ساعة.

خيارات العالج البديل

في الفترة األخيرة تطورت بدائل عالج تخثر الدم. فقد ظهرت عدة اجهزة والتي توضع 
في زائدة األذين وذلك لغرض إقفالها .

األذين األيمناألذين األيسر 
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زائدة األذين 
األيسر مع الجهاز            
القسطرة الموصلة  

ما الذي يحدث بعد أن يتم زراعة الجهاز؟

تستغرق أنسجة القلب حوالي ٤5 يوم حتى تلتئم فوق سط الجهاز, ومن الضروري 
جداً خالل ھذه الفترة أن يستمر المريض في تناول أدوية منع تجلط الدم مثل كومادين 

)الورفارين(أو األسبرين بشكل يومي. بعد أن يمر٤5 يوماً سيتم التقاط الصور صوتيه 
للقلب لمعرفة حالة الجهاز، ومن ثم يقوم الطبيب بعدھا بالتوقف عن إعطائك أدوية 

منع تجلط الدم .ثم قد يمكن الطبيب البدأ بعالج السيولة البالفيكس) Plavix( لمدة ستة 
أشهر أخرى مع األسبرين .

ما هي مخاطر الجهاز الذي يزرع في األذين األيسر؟

أظهرت الدراسات الطبية أن من الممكن أن يتم زراعته الجهاز بأمان وسالمة، إال أنه 
وكباقي عمليات قسطرة القلب، ھناك بعض المخاطر المرتبطة بزراعة الجهاز. سيقوم 

الطبيب المعالج  بالشرح والتوضيح لك عن ھذه المخاطر .

تعليمات العودة الى المنزل
1-ممارسة النشاطات اليومية تدريجيا بعد عملية القسطرة ويمكن ممارسة العمل بعد 

الشعور بالراحة التامة.

٢-تغير نمط الحياة من ممارسة الرياضة اليومية واتباع الحمية الغذائية الصحية سوف 
تقوم المثقفة الصحية بشرحها تفصيليا لك.

٣- أھمية المحافظة على اتباع العالجات وتجنب ايقافها تجنبا للجلطات وفشل الجهاز.

٤- تأكد من أخذ موعد لعمل تصوير تلفزيوني للقلب عن طريق المرئي و من ثم 
مراجعة الطبيب بعد ذلك لتغير أدوية السيولة.



الفصل التاسع
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ماهو جهاز المايكرا ؟

ھو اصغر منظم لضربات القلب في العالم ) بحجم الرصاصة (و ذلك بدون بروز أي 
اسالك أو ندبات على سطح الجلد.

يستخدم للمرضى الذين يعانون من بطء في القلب ولمعرفة معلومات عن بطء القلب 
يمكنك الرجوع الى الفصل الرابع. 

 لماذا هو مختلف؟

ھو جهاز منظم من غير اسالك يزرع داخل القلب بالقسطرة
بالنسبة للميكرا فهو اصغر من األجهزة المعروفة بنسبه 9٣% فهو بحجم كبسولة 

فيتامين كبيره و مدته توازي مدة االجهزة األخرى.
بعكس األجهزة األخرى فهو يقلل من مدة الشفاء لما في تركيبه سهوله و كذلك ال 

تستدعي منع الحركة بعد تركيبه لعدم احتوائه على أسالك.

هل جهاز الميكرا يناسب الجميع؟

ھو اصغر منظم لضربات القلب في العالم ) بحجم الرصاصة (و ذلك بدون بروز أي 
اسالك أو ندبات على سطح الجلد.

يستخدم للمرضى الذين يعانون من بطء في القلب ولمعرفة معلومات عن بطء القلب 
يمكنك الرجوع الى الفصل الرابع. 

 لماذا هو مختلف؟

فهو مخصص للمرضى الذين يحتاجون الى جهاز تنظيم القلب وھو مناسب للمرضى 
الموصى لهم جهاز بسلك واحد)اسال طبيبك المعالج(

كيف يتم زرع الجهاز؟

يتم عن طريق إدخال الطبيب أنبوب
قسطرة في الوريد أعلى الفخذ و يتم 

تحريك الميكرا إلى أن تصل إلى 
البطين األيمن للقلب لتقابل جدار القلب 

و يثبت بقضبان معدنية , بعدھا يتأكد 
الطبيب المعالج من فاعليته و يتم سحب القسطرة.



الفصل التاسع
MICRA جهاز المايكرا - كبسولة القلب الغير مرئية

72

كيف يدوم جهاز المايكرا؟

تتأثر مده فاعليته بعدة عوامل منها الحالة الصحية للقلب فبإمكانه العمل في مدة تتراوح 
بين 10-1٢ سنه .

1- يمكن للمريض مزاولة حياته الطبيعية و ممارسه الرياضة و النشاطات األخرى في 
مستوى نشاطه البدني .

٢-ال يتعارض الميكرا مع الكشف عن طريق األشعة المغناطيسية.

٣-يمكن إطفاء جهاز الميكرا و زراعه جهاز جديد دون نزع الجهاز األول حسب قرار 
الطبيب المعالج . 

٤- يمكن استخدام األجهزة المنزلية الكهربائية مثل افران الميكروويف.

5- ينصح بعدم الخضوع لتفتيش المطارات التي تتتبع الكشف عن المعادن و كذلك 
التفتيش الذي يستخدم العصي و يتم إبالغ األمن بعدم الوقوف فوق ممر التصوير و 

ينصح بإبراز بطاقة تعريف الجهاز و االستعانة بالتفتيش اليدوي من قبل األمن .
 

معلومات بعد تركيب جهاز المايكرا





الفصل العاشر
الكي الكهربائي للرجفان األذيني بالتبريد

Crayoablation
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 Arctic Front وھي تقنية حديثة إلجراء الكي الكهربائي للرجفان األذيني حول
Advanceاألوردة الرئوية ولكن بالتجميد . 

العالج بالتجميد باستخدام  ھذا النوع من القسطرة وھو عالج مثبت في عالج الرجفان 
األذيني إذ يقوم بالون خاص قابل للنفخ بتوصيل المادة المبردة لتجميد األنسجة وتعطيل 

الدوائر الكهربائية غير المرغوب بها والتي تسبب الرجفان األذيني

كيف يتم اجراء الكي الكهربائي للرجفان األذيني بالتجميد:

تستغرق القسطرة الكهربائية والكي من ساعتين الى ثالث ساعات يتم تخدير المريض 
تخدير كامل ثم توضع القسطرة داخل القلب عن طريق األوردة من الفخذ ويتم العبور 
الى األذين األيمن من القلب ثم يدخل الجدار الذي يفصل بين الجانبيين األيمن واأليسر 

للقلب للوصول الى األذين األيسر.
سوف تعطى أدوية سيولة باستمرار خالل القسطرة لتفادي حدوث أي تجلطات أثناء 

العالج .  

Cryoballoon تمثل الصورة الثالث ما يحدث تحديدا خالل القسطرة

يدخل قسطار في
األذين األيسر
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عندما يتم التأكد من االنسداد، يقوم الطبيب بإدخال مبردات سائلة في البالون. تتبخر 
المبردات في البالون وتزيل الحرارة من أنسجة القلب عند فتحة الوريد الرئوي. كنتيجة 
لذلك تتجمد األنسجة وقد يعطّل ذلك الدوائر الكهربائية غير المرغوب بها والتي تسبب 

الرجفان األذيني.

ماذا يحدث بعد العالج بالتجميد :

يتم إزالة القسطرة والضغط على موقع القسطرة للحد من حدوث أي نزيف سوف يعود 
المريض الى الغرفة وينبغي على المريض عدم تحريك الرجل في السرير لمدة 6 

ساعات بعد المريض سحب القساطر 
قد تشعر بألم خفيف في صدرك أو وجع في موضع القسطرة يمكنك مسكن حينها 

سوف تستعيد نشاطك المعتاد خالل أيام والعودة للحياة الطبيعية 
يعطى المريض أدوية السيولة للتخثر بعد اجراء القسطرة ومن الضروري االستمرار 
بتناول أدوية السيولة و أدوية منظمة للقلب المحددة من قبل الطبيب عند الخروج من 

المستشفى .

من الضروري مراجعة الطبيب بعد القسطرة و أخذ كل االدوية بما فيها أدوية السيولة 
مع العلم أن نجاح ھذا النوع من الكي حوالي 60-٧0% من الحاالت و قد تستدعي 

إعادة الكي مرة أخرىعند بعض المرضى.





الفصل الحادي عشر
أنواع تصوير القلب لمرضى كهربائية القلب



الفصل الحادي عشر
أنواع تصوير القلب لمرضى كهربائية القلب

79

تصوير القلب  ھو عبارة عن مزيج من األساليب التي تستخدم في تصوير القلب من 
ناحية وظائفه وتركيبه. وتصوير القلب عبارة عن تقنيات حديثة ال تسبب مشاكل في 
الغالب مقارنة بقسطرة القلب التشخيصية على سبيل المثال, كما أنها أسهل استخداماً 

وأسرع وأدق نتيجة من الطرق التقليدية في تشخيص وظائف وتركيب القلب. تصوير 
القلب يمكن أيضاً أن يقوم بتشخيص عدد واسع من أمراض القلب مثل تصلب الشرايين 

وضيق الشرايين والتشوھات التي توجد في القلب التي تعيق ضخ الدم

متى يتم تصوير القلب؟

الهدف من تصوير القلب إما تحديد أو استبعاد بعض األمراض القلبية نتيجة بعض 
األعراض أو لتحديد مخاطر تطور مرض القلب عند المريض مستقبالً مثل توقع 

اإلصابة بالجلطة القلبية. ومن أھداف تصوير القلب األخرى ھو اتخاذ القرار الالزم 
في عالج مريض القلب سواء بالتدخل الجراحي أو العالج بواسطة األدوية أو تغيير 

أسلوب الحياة.

Echocardiography تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية االيكو

يعتبر تصوير القلب باإليكو الفحص األساسي األول الذي يطلبه الطبيب المعالج قبل 
أي اجراء تداخلي على القلب لتحديد حجم ووظيفة القلب، و وضع الشرايين الرئيسية، 
الشريان األورطي والشرايين الرئوية. كما يفيد الفحص في اكتشاف التشوھات الخلقية 

في القلب، وتشخيص فشل القلب االحتقاني. كما يحدد اإليكو حجم ووظيفة البطين 
األيسر.

أنواع فحوصات تصوير القلب
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Transesophageal Echo/TEE تصوير إيكو القلب بالمنظار

يتم الفحص عن طريق ادخال انبوب التصوير التلفيزيوني عن طريق المرئ بعد 
إعطاءمخدرا أو مهدئاً.

يبدأ التخثر عادة في جيب األذين األيسر )LAA( ، وقد تنفصل أجزاء من ھذه الخثرة 
وتنطلق في الدم وقد تسد أحد الشرايين الدماغية أو شرايين األطراف العلوية أو السفلية 

أو شرايين البطن مما يؤدي إلى نقص تروية أو احتشاء األعضاء التي تنسد شرايينها 
المغذية لها. وبعض المرضى مؤھبون اتخثر الدم أكثر من غيرھم، وعوامل الخطورة 

المؤھبة لذلك عديدة مثل تقدم السن )وخاصة أكثر من 65 سنة( ومرضى السكري 
وارتفاع ضغط الدم وھبوط القلب وتصلب الشرايين والذين أصيبوا بجلطات دماغية 

سابقة  والنساء )أكثر من الرجال(.
وكلما زادت ھذه العوامل المؤھلة للتخثر زادت خطورة تخثر الدم في جيب األذين 

األيسر وبالتالي احتمال حصول الجلطات الدماغية والجهازية. وفي مثل ھذه الحاالت 
يقدر المريض نسبة الخطورة عند المريض، وفي غالب األحيان ينصح المريض 

بتناول مميعات الدم مدى الحياة.
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وينصح بإجراء تصوير إيكو القلب بالمنظار في الحاالت التالية :

1- إذا كان المريض مصابا برجفان أذيني حديث العهد وقرر الطبيب استرجاع النظم 
الطبيعي للقلب بإجراء صدمة كهربائية. فال بد إجراء تصوير القلب بالمنظار للتأكد 

من عدم وجود خثرة في جيب األذين األيسر قبل إجراء الصدمة الكهربائية. ومتى تأكد 
خلو الجيب من الخثرات يتم إعطاء الصدمة الكهربائية للمريض )وھو ما زال تحت 

تأثير المهدىء العام( السترجاع نظم القلب الطبيعي.

٢- يعتبر تصوير القلب باإليكو بواسطة المنظار أساسيا أثناء إجراء الكي باألمواج 
الباردة لمداخل األوردة الرئوية األربعة لعالج الرجفان األذيني وذلك لنفي وجود خثرة 
في جيب األذين األيسر. ويفيد التصوير أيضا في تحديد الموضع األمثل لثقب الحجاب 
بين األذينين لتأمين ممر لعبور قثاطر الكي من األذين األيمن إلى األذين األيسر. وكما 
ھو معلوم يدخل الطبيب القثاطر عن طريق األوردة الفخدية أو األوردة تحت الترقوة 

)في أعلى جدار الصدر األمامي( وال يتم الوصول إلى األذين األيسر إال بعد ثقب 
الحجاب بين األذينين بواسطة إبرة خاصة بتوجيه من تصوير اإليكو ثالثي األبعاد. إذ 
من المعروف أن البؤر الكهربائية الشاذة متوضعة في أفواه األوردة الرئوية األربعة 

التي تأتي بالدم المؤكسج من الرئتين إلى األذين األيسر. كما يفيد التصوير الحي 
أثناء اإلجراء لتحديد مواضع األوردة الرئوية قبل إدخال قثاطر الكي في األوردة كل 
على حدة. وتبقى الحاجة للتصوير طيلة فترة إجراء الكي للكشف المبكر عن حدوث 

المضاعفات التي يمكن حدوثها أثناء الكي وعالجها في الوقت المناسب.

٣- و يستطب إجراء تصور القلب بالمنظار أيضا قبل وأثناء إجراء زرع جهاز إغالق 
جيب األذين اليسرى لمعرفة شكل وأبعاد الجيب وتحديد مقاس الجهاز، ومن أحد 

أنواعه الشائعة جهاز Watchman  ، ويتم زرع ھذا الجهاز عند مرضى الرجفان 
األذيني المزمن والذين ال يستطيعون تناول أدوية سيولة الدم بسبب موانع خاصة مثل 
حصول نزيف سابق داخل الجمجمة أو نزيف خطير في أحد أجهزة الجسم األساسية 

أو وجود اضطراب في تخثر الدم يمنع تناول مميعات الدم. ويتم زرع ھذا الجهاز عادة 
عن طريق القسطرة التي تدخل من أحد األوردة الكبيرة في الفخذ إلى األذين األيمن 

وھنا يستعان بإيكو القلب بالمنظار لتحديد.

موضع ثقب الحجاب بين األذينين للعبور إلى األذين األيسر ثم يتم إدخال جهاز إغالق 
الجيب من ذلك الثقب لوضعه في جيب األذين كي يسده بالكامل وكل ذلك بتوجيه 

متواصل من التصوير الحي باإليكو.
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٤- كما يفيد تصوير إيكو القلب بالمنظار أثناء إجراء كي البؤر المسببة لتسرعات القلب 
األذينية المنشأ وخاصة من األذين األيسر وفي ھذه الحالة يلجأ الطبيب المعالج إلى 

 3D Mapping ثقب الحجاب بين األذينين للعبور إلى األذين األيسر واالستعانة ب
System  للتحديد الدقيق للبؤر المسببة للخفقان وتسرعات القلب قبل عالجها بالكي 

.radio frequency بواسطة األمواج

.Cardiac CT تصوير القلب الطبقي المحوري

يستخدم تصوير القلب الطبقي المحوري في 
اكتشاف المضاعفات النادرة التي كانت تحدث

 بعد اجراء كي األوردة الرئوية لعالج الرجفان
األذيني قبل تضيق فوھات األوردة الرئوية. 

وقد أصبحت ھذه المضاعفات نادرة الحدوث 
ھذه األيام بسبب تطور طريقة كي مداخل األوردة

الرئوية ونستعمل حاليا طريقة الكي البارد بدل 
الطريقة السابقة بالكي الحار مما يؤدي الى نتائج طفيفه 

في جدران األوردة الرئوية وال ينتج عنها تليف 
أو تضيق في المستقبل.

تصوير القلب الطبقي املحوري

)Cardiac MRI ( تصوير القلب بالرنين المغناطيسي
 

اوال: تصوير القلب بالرنين المغناطيسي باستعمال صبغة القادولينيوم وھو الفحص 
االمثل الذي يحدد تواجد تليف القلب ومقداره حتى يمكن تجنب وضع السلك في الوريد 

المجاور المتليف من البطين االيسر واختبار وريدا اخر يوصل الى جدار سليم 

ثانيا: ومن االستطبابات االخرى لتصوير القلب بالرنين المغناطيسي ھو في تقييم 
مرض اعتالل القلب الضخامي االنسدادي وتحديد مقدار اصابة القلب التضخم بالتليف 

ومن المعلوم ان البؤر المتليف تكون مركزا لتوليد تسرعات القلب البطينية الخطره 
التي يؤدي الى فقدان الوعي ) الغيبوبة ( واحيانا الى الوفاه المفاجئة 
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جهاز التصوير بالرنني املغناطييس التصوير بالرنني املغناطييس للقلب 

واألوعية الدموية

مرض اعتالل القلب الضخامي اإلنسدادي

يعتبر مرض اعتالل القلب الضخامي اإلنسدادي مرضا وراثيا يتصف بوجود تضخم 
خلقي شديد في الحجاب بين البطينين يؤدي الى انسداد ديناميكي جزئي في مخرج الدم 

من البطين االيسر الى الشريان االورطي.

فقدان الوعي المؤقت اثناء الجهد تسرعات القلب البطينية واحيانا يؤدي الى الوفاة 
المفاجئة     

وھناك طرق عالجية جراحية اھذا المرض وھي جراحة القلب المفتوح يتم فيها اجراء 
استئصال جراحي لجزء من العضلة المتضخمة التي كانت تسبب انسداد مخرج البطين 

األيسر  
وھناك طرق عالجية اخرى عن طريق القسطرة القلبية التداخلية وذلك بحقن الكحول 

في احد الشرايين التاجية الفرعية المغذية لجزء من العضلة المتضخمة وھذا الحقن 
يؤدي الى حدوث جلطة محدده في الجزء المتضخم السار مما يؤدي الحقا النكماش 

وتراجع الجزء المتضخم بسبب التليف الحاصل 
ومقدار تشبع التلف ھو احد عوامل الخطورة التي تضاف الى عوامل اخرى عند 

ھؤالء المرضى في تقييم مدى الحاجة لزرع جهاز دائم للصدمات الكهربائية للقلب 
ويفيد ھذا التصوير عالج بعض المرضى بحقن الكجولين في احد فروع الشرايين 

التاجية إلحداث جلطة قلبية محدودة في الجزء المتضخم من الحجاب بين البطينين الذي 
يسد مخرج البطين االيسر 

أعراضه
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يستطب اجراء تصوير القلب بالرنين المغناطيسي في االيام االولى التي تعقب اجراء 
حقن الكحول في احد فروع الشرايين التاجية عن طريق القسطرة القلبية لتحديد مقدار 

وحجم الجلطة ) االحتشاء ( المحدثة بحقن الكجول ويعاد التصوير عادة بعد بضعة 

ثالثا: ومن امراض القلب االخرى التي يلعب تصوير القلب بالرنين المغناطيسي 
دورا اساسيا في تشخيصها ومتابعتها ھو اعتالل البطين االيمن الوراثي والذي بسبب 
اضطرابات خطيرة في نظم القلب واحيانا الوفاه المفاجئة ومن مميزات ھذا المرض 
ارتشاح جدار البطين االيمين باألنسجة الدھنية الليفية بدال من االلياف العضلية مما 

يؤدي الى توسع البطين األيمن وترھل جدرانه وضعف انقباضه واخذ البؤر المتليف 
تصبح مصدر حدوث تسرعات قلب بطينيه خطيرة او وفاة مفاجئة 

والتصوير بالرنين المغناطيسي يظهر تشوھات البطين األيمن الشكليه ويحدد وظيفته 
كما يكشف ارتشاح جدار البطين بالنسيج الليفي ويعتبر وجود ھذه المواصفات من 

عوامل الخطورة والهامه التي تضاعف عوامل الخطورة االخرى لتحديد مدى الحاجة 
لزرع بطارية المولد للصدمات الكهربائية. 
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المفاجئة 
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ما هي السكتة القلبية المفاجئة؟

إن السكتة القلبية المفاجئة عبارة عن حالة صحية طارئة خطرة تهدد حياة اإلنسان حيث 
يتوقف فيها القلب عن الخفقان فجأةً ومن دون سابق إنذار، ما يؤدي إلى فقدان الوعي 
السريع. وفي ھذه الحاالت تحصل الوفاة والضرر بالدماغ إذا لم يتلَق المريض العالج 

الفوري بواسطة صدمات القلب الكهربائية.

الفرق بيت السكتة القلبية واألزمة القلبية :

إن اآلزمة القلبية ھي عبارة عن مشكلة في »الشرايين« والتي يتسبب بها انسداد أوعية 
القلب الدموية التي تحول دون تدفق الدم بالشكل المناسب. يبقى اإلنسان الذي يعاني 

أزمة قلبية بكامل وعيه ويستمر بالتنفس.

أما السكتة القلبية المفاجئة فهي عبارة عن مشكلة في »كهرباء« القلب والتي يتسبب 
بها خفقان القلب غير المنتظم ويحول دون ضخ الدم إلى الدماغ واألعضاء الحيوية. 

وبالتالي يمكن لإلنسان الذي يتعرض لمثل ھذه الحالة أن يفقد وعيه ويتوقف عن 
التنفس.

في حال كنت معرضاً إلى السكتات القلبية المفاجئة، يمكن لطبيبك أن يوصي بزرع 
جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد S-ICD، وھو عبارة عن جهاز يوضع تحت الجلد 

مباشرةً ويقوم بمراقبة القلب بانتظام ليكون مستعداً لتأمين العالج المناسب عند التعرض 
للسكتة القلبية المفاجئة.

يختلف جهاز S-ICD  عن ICD  المعروف عامة الذي يتم زرعه عن طريق االوردة 
وصوال الى القلب أما جهاز S-ICD  فهو ال يلمس القلب إنما يزرع فقط تحت الجلد. 

ويقوم ھذان النوعان باالستشعار عندما تكون نبضات القلب سريعة بشكٍل خطير وتقوم 
بصدم القلب إليقاف الضربات غير العادية وإعادة القلب إلى نبضه الطبيعي.

كيف يكون عالج الصدمة الكهربائية ؟

يقوم طبيبكم بوضع األسالك على صدركم لمراقبة قلبكم عند القيام بالصورة البيانية 
الكهربائية أو بتخطيط القلب، يقوم جهاز الـ S-ICD بالطريقة ذاتها بمراقبة قلبكم 

بواسطة سلك مزروع تحت الجلد. يقوم ھذا الجهاز عبر استعمال ھذه ا شارة الشبيهة 
بتخطيط القلب بمراقبة قلبكم لتحديد الضربات غير العادية التي تشير إلى سكتة قلبية 

مفاجئة.
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S-ICD

 تحت الجلد 

 مبارشة

S-ICD

السلبياتاإليجابيات

يوفر الجهاز الحماية الفعالة ضد السكتة 
القلبية المفاجئة.

تحمل العملية مخاطر محتملة على 
سبيل المثال التهاب الجرح ونزيف

تجنب المضاعفات االعتيادية أي على 
سبيل المثال التهاب مجرى الدم والحاجة 

إلى إزالة أو استبدال األسالك في القلب.

يشعر بعض المرضى باالنزعاج عند النوم 
على الجانب األيسر أو لدى ارتداء حمالة 

الصدر بالنسبة إلى النساء.
CRT ال يوفر الجهاز عالج اعادة تناغم القلب قيود أقل للحركة الجسدية حركة الذراع

أقل غزو للجسم: حيث أنه ال يمس القلب    
واألوعية الدموية التي تبقى سليمة.

S-ICD إيجابيات وسلبيات جهاز

كيف تتم عملية زراعة الجهاز ؟

تمم زراعة الجهاز تحت الجلد مباشرة عبر جرحين أو ثالث لوضع وثبيت مكونات 
الجهاز يعتمد التخدير موضعي أو عام على حسب الطبيب
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خالل العملية 

1-يفتح جرح من الجانب األيسر في الصدر إلى جانب القفص الصدري.

S-ICD٢-يشكل جيب أو كيس تحت الجلد حيث يتم زرع مولد النبض التابع لجهاز الـ

٣- يتم فتح جرح أو جرحين صغيرين في الجانب األيسر من عظم الصدر لوضع 
اإللكترود أو القطب الكهربائي تحت الجلد.

S_ICD ٤- يتم وصل اإللكترود أو القطب الكهربائي إلى مولد النبض التابع لجهاز الـ

5- عند زرع الجهاز يقوم معظم األطباء بفحص األلة عبر خلق اضطراب في نبضات 
القلب ) ضربات قلب غير منظمة ( ويسمح للجهاز بتحديد الخلل ووقف نبضات القلب 
الغير عادية فورا تجرى بعض التعديالت لتتماشى بشكل افضل مع القلب عبر استخدام 

مبرمج منفصل
6- أخيراً، يقوم الطبيب بتقطيب وإقفال الجروح و إنهاء العملية الجراحية.

ما بعد العملية

1-يتم الخروج من المستشفى والعودة الى المنزل في اليوم التالي من العملية ويتم 
الشفاء التام عادة من ٤ – 6 أسابيع 

٢-يمكن حدوث مخاطر بعد العملية إلتهاب أو نزيف ويمكن الشعور بألم بسيط مكان 
العملية وعند حدوث ذلك يجب على المريض التوجه الى الطوارئ 

٣- تستمر فعالية بطارية جهاز ال S-ICD لمدة خمس سنوات تقريباً
٤- يجب إبقاء الهواتف النقالة بعيدة أقلة 15 سنتيمترا عن الجهاز ويمكنكم استخدام 

االدوات المنزلية العادية مثل المايكروويف 
5- يمكنك ممارسة النشاطات الرياضية والعودة للحياة العملية  والقيادة بعد اسبوعين 

من تركيب الجهاز وايضا يمكنك السفر مع ابراز ھوية بطاقة المريض
6- العناية بنظافة الجرح وذلك بعد ازالة الشاش المغطى مكان الجرح بعد مرور 

عشرة ايام ثم يمكن للمريض االستحمام بشكل كامل مع مراقبة الجرح من حدوث أي 
احمرار او نزيف او التهاب التوجه الى الطوارئ فورا
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تستخدم االجهزة ثالثية االبعاد في القسطرة الكهربائية و ذلك لتشخيص وعالج بعض 
الحاالت الصعبة، و تستدعي وجود مهندسين متخصصين من الشركات المصنعة و لذا 

البد من وجود حجز مسبق لمثل ھذه الحاالت غير االعتيادية.

توجد ثالثة انواع و ھي جهاز كارتو، ريزميا و إنسايت.

الوضوح مع التخطيط الدقيق
خرائط تشريح الكترونية عالية الدقة والتفصيل تسهل عملية اتخاذ قرارات طبية دقيقة 

وواضحة وموثوق بها.

- كثافة عالية واقعية، ودقة متناھية حقيقية
- تصويراآلالف من النقاط في القلب لتوفير روية أكثر دقة لعدم انتظام ضربات القلب. 

- تحد من أعمال التخمين في تحديد مواقع نقاط الخزع المستهدفة.
- تكشف القنوات والفجوات الصغيرة في التكوينات القلبية.

تغطية غرف عالية الكثافة توفر صور 
الكترونية متصلة أقل من ٢ مم من أي 

نقطة في التخطيط

تحديد معزز للنقاط المرضية
- التصميم المتقدم يوفر اشارات قوية مع تقليل التشتت، بما يسهل الخزع ويسرع عمل 

الطبيب.
- جودة االشارات العالية تعزز رؤية عدم انتظام ضربات القلب بدقة على الرغم من 

انخفاض الجهد الكهربائي القلبي إن وجد.
- وضوح تخطيط القلب الكهربي يسهل تحديد الندبات وحدود الندبات ، بحساسية ودقة 

عالية.
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مثال حالة – عدم انتظام دقات القلب االذيني ) قبل خزع الرجفان األذيني(
التفعيل المستمر

الكفاءة في التشخيص والعالج
خليط مثالي من السرعة والتلقائية وسهولة االستخدام بما يسمح لك بالحصول على 

آالف نقاط البيانات المرتبطة في غضون دقائق معدودة.

التخطيط المستمر
- االكتساب المستمر للنقاط بناء على المعيار الذي يحدده المستخدم يولد خرائط في 

ثلث الوقت المعتاد.
- خرائط يسهل تكرارھا في دقائق معدودة بما يوفر قدرة أعلى على التنبؤ الصحيح.

- تشكيل خرائط خالية من العيوب لكل أنواع ضربات القلب، بما فيها مخططات 
ضربات القلب من الخارج.

- دقة تصل إلى 99.9% في خوارزمية التوضيحات التلقائية بما يقلل الحاجة لقبول 
اليدوي للضربات

خرائط تشريحية الكترونية عالية الدقة والوضوح يتم الحصول عليها في ثالث دقائق
)انتيال ماب أوريون(: قسطرات تخطيط تجتاز حجرات القلب بينما تتصل بالراسم 

االلكتروني ويتم التعليق عليها باستمرار وتضاف إلى التخطيط بناء على معايير 
المستخدم التي يضعها بشكل مسبق.
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المراجعة الديناميكية
- مراجعة افتراضية وتحرير خرائط عالية الكثافة بسرعة.

- قبول/ رفض يدوي للضربات أو تغيير الشرح مع تحكم كامل.

استهداف انسجة محددة:
- التحديد السريع والدقيق لمواقع الخزع المستهدفة بعيدا عن طاولة المريض.

- تقليل ادخال القسطرة في داخل القلب والتعرض للمنظار مع التحقق الدقيق عبر 
التجول االفتراضي

مثال حالة – اعادة الدخول الدقيق لعالج
عدم انتظام دقات القلب االذيني 

مجسات التجول االفتراضي
من جهاز العمل ، مجسات التجول 

االفتراضي تمسح األذين األيسر للمساعدة 
في تحديد المرض وتحديد موقع الخزع 

المستهدف.
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