الرجفانُ األذيني
َّ
الرَّ جفانُ األذيني حالة قلبيَّة شائعة ،تصيب الماليين من الناس
ك َّل سنة.
يحتاج الرَّ جفانُ األذيني إلى عناية طبِّية فورية؛ فإذا لم يُعالج،
يمكن أن يؤ ِّدي إلى سكتات خطيرة على الحياة.
قد تحتاج المعالج ُة إلى تناول أدوية لفترة طويلة ،وربَّما إلى
تطبيق صدمة كھربائية على القلب.
يناقش ھذا الملخص أعراض الرَّ جفان األذيني وطرق معالجته.

التشريح
القلبُ ھو أھ ُّم عضلة في الجسم.
في القلب جانبان؛ جانب
أيسر واالخر أيمن.

األذين

يض ُّم ك ُّل جانب من القلب
حجرتين :أذين وبطين.
يعود الد ُم من أنحاء الجسم
إلى األذين األيمن ،ومنه
ُّ
ضخه إلى البطين
يت ُّم
األيمن.

البطين

يقوم البطينُ األيمن بض ِّخ
الدم إلى الرئتين ،حيث يجري إشباع الدم باألكسجين.

األذين

البطين

ينتقل الد ُم من الرئتين إلى األذين األيسر ،ث َّم إلى البطين األيسر ،ومنه إلى بقيَّة أنحاء الجسم.
يتقلَّص القلبُ تقلُّصات متزامنة.
المعدل الطبيعي لنبض القلب في حالة الراحة يتراوح عادة من ستين إلى مئة نبضة في الدقيقة.
إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية.ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
إستشر طبيبك لإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك.
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تتقلَّص عضالت القلب ،وتض ُّخ الدم ،أل َّنھا تتحرَّ ض بفعل تيَّار كھربائي ضعيف.
يبدأ التيَّا ُر الكھربائي من مكان داخل القلب يُدعى العقد َة الجيبية،
ص األذينين وض َّخ الدم إلى البطينين.
وھي التي تسبِّب تقلُّ َ
ينتقل التيَّا ُر الكھربائي من العقدة الجيبية ،بواسطة ألياف ُتشبه
األسالك الكھربائية ،إلى منطقة أخرى في البطينين ُتدعى العقد َة
األذينية البطينيَّة.
ومن العقدة األذينية البطينية ،ينتقل التيَّا ُر الكھربائي إلى
البطينين ،ويسبِّب تقلصھما ،ومن ث َّم ض ِّخ الدم.

ال ﱠرجفان األذيني

يحدث الرَّ جفانُ األذيني عندما يتولَّد التيَّا ُر الكھربائي في القلب من كامل األذينين وبسرعة عالية
جداً ،ما بين ثالثمائة إلى خمسمائة نبضة في الدقيقة ،األمر الذي ال يسمح لألذينين بأن يتقلَّصا
بطريقة متزامنة.
وبسبب العدد الكبير من النبضات المتولِّدة ومكان
نشوئھا ،يبدأ األذينان باالرتعاش ،وھذا ما يُسمَّى في
جفان األذيني.
اللغة الطبِّية الرَّ
َ
في ھذه الحالة ،يتقلَّص البطينان بصورة مستقلَّة عن
األذينين ،األمر الذي يؤ ِّدي إلى نبضان قلبي سريع
وغير منتظم يتراوح من ثمانين إلى مائة وس ِّتين ضربة في الدقيقة.
وبسب مع َّدل نبضان القلب السريع وغير المنتظم ھذا ،يبقى بعضُ الدم في القلب بعد ك ِّل تقلُّص،
وھذا ما يؤ ِّدي إلى ركود الدم في حجيرات القلب ،ويزيد من خطر تش ُّكل الجلطات.
ُ
َ
الجلطات ،وتنتقل إلى الدماغ أو الرئتين ،م َّما يسبِّب انقطاع التد ُّفق الدموي
تنطلق ھذه
يمكن أن
ً
قاتلة أو مسبِّبة لعجز ما حسب مكانھا.
وحدوث ما يُسمَّى الجلطة التي يمكن أن تكون

األسباب

السَّببان الرئيسيَّان اللذان يؤ ِّديان إلى الرَّ جفان األذيني ھما أمراض الشرايين التاجية وفشل القلب.
يزيد الدا ُء القلبي الرُّ وماتيزمي الذي يصيب صمامات القلب من فرصة اإلصاب ِة بالرَّ جفان األذيني.
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كما يمكن أن يُساھ َم ارتفاع الضغط ال ِّشرياني والداء الس َّكري في
ِّ
جفان األذيني.
تأذي األذينين ،وأن يسبِّبا الرَّ
َ
ُ
جفان األذيني.
يمكن أن يُسبِّب
فرط نشاط الغ َّدة ال َّد َرقيَّة الرَّ
َ
وقد تسبِّب األمراض الرئوية المزمنة ،مثل الداء الرئوي السا ِّد
جفان األذيني.
المزمن ،الرَّ
َ
جفان
كما يمكن أن يسبِّب التھابُ البطانة المحيطة بالقلب الرَّ
َ
األذيني ايضا ً.
األعراض
ِّ
يمكن أالَّ يؤدي الرَّ جفانُ األذيني إلى أيَّة أعراض.
َّ
يتخطى أو
معظم المرضى بخفقان ،وقد يشعرون كأنَّ القلب
يشعر
ُ
بعض الضربات.
يتجاوز
َ
إذا زادت سرع ُة القلب كثيراً ،أو إذا فشل القلب في ض ِّخ كمِّية كافية من
الدم ،يمكن أن يشعر المريضُ بألم في الصدر يُدعى الذبحة الصدريَّة.
وقد يشعر المريض بخ َّفة في الرأس ،وربَّما يفقد الوعي.

التشخيص
يجري تشخيصُ الرَّ جفان األذيني عن طريق تخطيط كھربائيَّة القلب .وال
يستغرق ھذا االختبا ُر سوى دقائق قليلة ،ويت ُّم خالله وضع بعض المساري
على صدر المريض وأطرافه لتسجيل النبضات الكھربائية للقلب.
وبما أنَّ الرَّ جفان األذيني يظھر ويختفي ،فمن الممكن أالَّ يظھر شيء على
َّ
مخطط كھربائ َّية القلب .وفي ھذه الحالة ،يمكن أن يطلب الطبيبُ من
المريض ارتداء جھاز تخطيط كھربائي محمول يُدعى مِرقاب ھولتر ،حيث
يقوم مرقابُ ھولتر بتسجيل نبضات القلب الكھربائيَّة خالل أربع وعشرين
َّ
مخطط كھربائيَّة القلب.
ساعة ،تماما ً مثلما يسجِّ لھا
من المھ ِّم أن يعرف الطبيبُ
يفحص القلب
سبب الرَّ جفان األذيني .ومن أجل ذلك ،يمكن للطبيب أن
َ
َ
َّ
وضغط الدم وس َّكر الدم ومستويات ھرمونات الغدة الدرقية في الدم.

المعالجة
يمكن أن تتحسَّن بعضُ أسباب الرَّ جفان األذيني من تلقاء ذاتھا .وإذا حدث ھذا ،سيقوم الطبيبُ
بإجراء االختبارات ُّ
للتأكد من عدم وجود أيِّ مرض لدى المريض يسبِّب الرَّ جفان األذيني.
إذا استمرَّ الرَّ جفانُ األذيني ،يمكن للطبيب معالجته بواحدة من ع َّدة طرق عالجيَّة.
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الب َّد من معالجة السبب الكامن خلف الرَّ جفان األذيني ،فذلك يمكن أن يعيد للقلب مع َّدل نبضه
الطبيعي .مثالً ،إذا كان سببُ الرَّ جفان األذيني ھو فرط نشاط الغ َّدة الدرقية ،يمكن استئصا ُل الغ َّدة
الدرقية جراحيا ً أو معالجتھا باليود المشعِّ .
إذا كان الرَّ جفانُ األذيني ناجما ً عن مرض في صمامات القلب ،يمكن معالج ُة الحالة باستبدال الصمام
عند الضَّرورة.
في بعض الحاالت ،يمكن أن ُتح َّل المشكلة بضبطِ ضغط الدم وضبط س َّكر الدم والوقاية من أيَّة
مشاكل قلبية أخرى.
إذا استمرَّ الرَّ جفان األذيني ،يمكن تجريبُ معالجا ٍ
ت أخرى .كما يمكن أن يلجأ الطبيب إلى قلب َنظم
القلب إلى الطبيعي ،وھذا ما يُسمَّى تقويم َنظم القلب.
إذا لم يكن تقوي ُم َنظم القلب محبَّذاً أو إذا فشل ،يُعطى المريض مميِّعات الدم لمنع تش ُّكل خثرات
دموية في القلب.

تقوي ُم نَظم القلب

يمكن القيام بتقويم َنظم القلب ،أو تحويل سرعة القلب إلى الوضع الطبيعي ،باستخدام أدوية مختلفة
أو باستخدام الصدمة الكھربائيَّة على منطقة الصدر.
وبحسب حالة المريض ،يمكن اللجو ُء إلى إجراء آخر يُدعى إتالف
أو اجتثاث النسيج بواسطة التيَّار الكھربائي عبر قثطار ،حيث يت ُّم
إتالف أجزاء من السبل الكھربائية في القلب باستخدام تيَّار كھربائي
ضعيف.
يُر َسل ھذا التيَّا ُر إلى القلب باستخدام قثطار يُمرَّ ر عبر األوعية
الدموية ح َّتى يصل إلى القلب.
وبعد ذلك ،يمكن أن يحتاج األمر إلى وضع جھاز يُدعى "ال َّناظمة"،
ألنَّ من الممكن أن يفقد القلب قدر َته الطبيعية على توليد النبضات
وتنظيم ضربات القلب.
قد يحتاج المريضُ إلى األدوية لم َّدة طويلة ،وذلك لوقايته من عودة
الرَّ جفان األذيني.

مكافحة التخثﱡر أو تمييع الدم

إذا لم ينجح تقوي ُم َنظم القلب ،يصبح خط ُر تش ُّكل الخثرات الدموية عاليا ً
توصف مُميِّعات الدم من أجل التقليل من فرصة
جداً .وفي ھذه الحالة،
َ
تش ُّكل الخثرات.
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الوارفارين )الكومادين( ھو مُميِّع الدم األكثر شيوعاً ،وھو دوا ٌء مفيد جداً ،ولكن ،قد تكون له
تأثيرات جانبية.
يحتاج الطبيبُ إلى إجراء فحوصات منتظمة لدم المريض ،ح َّتى يستطيع تحدي َد الجرعة المناسبة.
ُ
الزيارات الدورية للطبيب أمراً أساسيا ً في منع المضاعفات الناجمة عن الرَّ جفان األذيني أو
تكون
عن الوارفارين.

الوقاية

تكون أفض ُل طريقة للوقاية من الرَّ جفان األذيني با ِّتخاذ الخطوات
التي تحافظ على صحَّ ة القلب.
وھذه الخطوات ھي:
 .1عدم التدخين .
 .2تناول الطعام القليل الدھون.
 .3ضبط ضغط الدم ومستوى س َّكر الدم.
 .4ممارسة الرياضة بشكل منتظم تحت إشراف الطبيب.
ولكن ،ولألسفَّ ،
تتعذر الوقاية التامَّة من الرَّ جفان األذيني ،وقد يحتاج األمر إلى معالجة طويلة
األمد.

الخالصة

الرَّ جفانُ األذيني ھو َنظ ٌم ٌّ
شاذ وغير منتظم للقلب ،ينجم عنه نبضٌ سريع للقلب.
الرَّ جفان األذيني ھو مرضٌ خطير ،يمكن أن ينجم عنه تش ُّكل خثرات دموية قد تنتقل إلى ال ِّدماغ،
وتسبِّب سكتة دماغية.
ٌ
خيارات عديدة للمعالجة.
بفضل التق ُّدم في الطبِّ  ،ھناك
يعيش معظ ُم المرضى حيا ًة صحِّ ية تماما ً ومنتجة بعد المعالجة .ولكن ،من المھ ِّم أن يراجع
يمكن أن
َ
المريضُ
بشكل دوري.
الطبيب
َ
ٍ
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