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 مقدمة
اِظَمُة القلبيَّة   .ھي جھاز لتنظيم ضربات القلب، حيث يستخدم المالييُن من الناس في العالم ھذه الوسيلةالنَّ

إذا نصح الطبيُب المريَض بوضع ناظمة قلبيَّة، فسوف يحتاج 
  .المريض إلى عمليَّة جراحية لزرع ھذا الجھاز في جسمه
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ح منافَع الملخصيشرح ھذا   كيفية عمل النَّاظمُة القلبيَّة، ويُوضِّ
ھذه العملية الجراحية ومخاطرھا؛ وھو يناقش أيضاً ما ُيمكن 

 .الجھازللمريض توقُّعه بعد َزرع 

  القلبضربات
وفي . القلُب ھو أھمُّ عضلة في الجسم؛ فيه جانب أيمن وآخر أيسر

 .أُذين وبطين: كلِّ جانب حجرتان

يتدفَّق الدُم من أنحاء الجسم إلى األذين األيمن، ومنه ُيضخُّ إلى 
وفي . يقوم البطيُن األيمن بَضخِّ الدم إلى الرئتين .البطين األيمن

يذھب الدم من الرئتين إلى األذين  .الرئتين، يتمُّ إشباع الدم باألكسجين
 الدُم إلى باقي ومن الُبطين األيسر، ُيضخُّ . األيسر، ومنه إلى البطين األيسر

ر ھذه الدورةُ من جديد. أنحاء الجسم ُل ضربات القلب ما  .وتتكرَّ يتراوح معدَّ
  . بين ستِّين إلى مئة ضربة في الدقيقة عندما يكون اإلنساُن في حالة الراحة

اُر الكھربائي في  .وتبدأ الضربُة عندما يتلقَّى القلب إشارة كھربائية يبدأ التيَّ
اُر يسبِّب القلب من منطقة ف ي األذين األيمن ُتدعى الُعقدَة الَجيــبــيَّة؛ وھذا التيَّ

ان الدَم إلى البطينين  .تقلص األذينين، وبذلك يضخَّ

ينتقل التياُر الكھربائي الناجم عن العقدة الجيبيَّة عبر ألياف تشبه األسالَك 
  .الكھربائية

اُر الكھربائي إلى منطقة   . أخرى في القلب ُتدعى العقدَة األذينية البطينيَّة وعبر ھذه األسالك يصل التيَّ

 الُعقدَة الَجيــبــيَّة

العقدَة األذينية 
ة  البطينيَّ

ان الدم  اُر الكھربائي إلى البطينين فيجعلھما يتقلَّصان ويضخَّ  .ومن العقدة األذينية البطينية، ينتقل التيَّ
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ھربائية في القلب إلى ويؤدِّي أيُّ انقطاع في التدفُّق الطبيعي لإلشارات الك. ينجم عن كلِّ إشارة كھربائية ضربٌة قلبيَّة واحدة
  .اضطراٍب في َنظم القلب

 اضطرابات النظم
اضطراباً في النَّظم؛ وتنشأ ُمعظُم اضطرابات النَّظم عن وجود مشاكل في المنظومة خلل في إيقاع ضربات القلب ُيدعى أيُّ 

 .الكھربائيَّة للقلب

 أو الُعقدة األُذينية الُبطيـنية، أو في الَجيــبــيَّةب في العقدة ُيمكن أن تكوَن مشاكُل المنظومة الكھربائيَّة للقلب ناجمًة عن َعي
 .أيِّ جزء آخر من األسالك الكھربائية للقلب

  : كلُّ سبب من األسباب التالية ُيمكن أن يؤدِّي إلى مشكلة في الُبنية الكھربائية للقلب
  .النوبات القلبية •
مامات •  .مشاكل الصَّ
  .جراحة استبدال الصمامات •

لكنَّ . رُّ تدفُُّق الدم في الجسم من دون انقطاع ما دام القلُب يخفق بصورة سويةيستم
تدفَُّق الدم في الجسم يتناقص بصورة كبيرة عادة عندما َيخِفق القلُب بسرعة كبيرة أو 

وُيمكن أن ُيؤدِّي ذلك إلى الدوخة واإلغماء وألم الصدر وإلى صعوبة . ببطء شديد
 .التنفُّس

ولكن، عندما تصبح المعالجُة الدوائية غير ُمجدية في حالة اضطراب . ضطرابات النَّظم بواسطة األدوية عادةً يتمُّ عالُج ا
 ً  .النَّظم الذي ُيسبِّب تباطؤ عمل القلب، فقد يصبح استخداُم النَّاظمة القلبيَّة ضروريا

 الناظمُة القلبية
اظمُة القلبيَّة نبضات النَّاظمُة القلبيَّة ھي جھاٌز كھربائي ُيزرع في الجسم  جراحياً لتنظيم ضربات القلب، حيث تولِّد النَّ

 . كھربائية إضافية في القلب لجعله َيخفق بصورة أسرع

. ُمَولِّد النبضات وأقطاب كھربائية معزولة: تتألف النَّاظمُة القلبيَّة من قسمين
واع  واحد في بعض أنواع الناظمات، بينما يوجد قطبان في األنقطبويوجد 
 .األخرى

ارية وُرقاقة الكترونية صغيرة  مولُِّد النبضات ھو علبة معدنية صغيرة فيھا بطَّ
َقاقة اإللكترونية عمَل  اريُة الطاقَة الكھربائية، بينما تعمل الرُّ جداً، حيث ُتَزِود البطَّ

قاقُة اإللكترونية في مولِّد النبضات َضربَة القلب،  .برنامج حاسوبي تتحسَّس الرُّ
ل الضربات فتُ  رسل إشاراٍت كھربائية لكي ُتَنّظمھا وفقاً لذلك لكي تحافظ على معدَّ

 .بمستوى طبيعي

 

ةناظمة قلبي  
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يبلغ وزُن األنواع الحديثة من ُمولِّدات النبضات أقلَّ من ثالثين غراماً، وھي رقيقة للغاية؛ ويجب استبدالُھا حين ينتھي عمر 
 ً ارية، وذلك كل ست سنوات تقريبا   .البطَّ

  :ألقطاب من ُمَولِّد النبضات إلى عضلة القلب عبر األوعية الدموية، وھي تقوم بوظيفـتينتمتدُّ ا
 .ترصد سرعَة ضربات القلب، وترسل ھذه المعلوماُت إلى ُمَولِّد النبضات .1
 .وفقاً لھذه المعلومات، تقوم األقطاب بأيصال اإلشارات الكھربائية إلى عضلة القلب لتحفيزھا على النبض .2

يةقبل العمل  
ة ساعات من العملية رة . يطلب الطبيُب من المريض االمتناَع عن تناول الطعام أو الشراب قبل عدَّ وإذا كانت العمليُة مقرَّ

 .في الصباح، فھذا يعني االمتناع عن الطعام والشراب بعد منتصف الليل عادةً 

س والكومادين، يمكن أن تزيَد النزَف خالل العملية إنَّ األسبرين واألدوية التي تشبھه، كاألغرينوكس والھيبارين واللوفينوك
 ولذلك، يجب أن يسأل المريض الطبيَب متى يجب التوقُّف عن تناول ُمَميِّعات الدم، ومتى يمكن .وُتؤثر على َتَخثُّر الدم

 .العودة إلى تناولھا من جديد بعد العملية

والبدَّ من إخباره أيضاً عن تناول . يُض قبل أن ُتجرى العمليةيجب الحرُص على إخبار الطبيب باألدوية التي يتناولھا المر
مات غذائية  كما ينبغي سؤال الطبيب عن األدوية التي على . أيَّة أدوية ُتباع من غير وصفة طبية، وعن َتناول أيَّة متمِّ

 ً  .المريض االستمرار في تناولھا بعد خروجه من المستشفى ايضا

لذلك، يجب أن يكوَن لديه من يقود . ارة بنفسه عند عودته إلى البيت بعد العملية الجراحيةال يجوز للمريض قيادة السيَّ 
 .السيارة ذھاباً إلى المستشفى وعائداً به إلى بيته بعد العمليَّة

 العملية
الكتفاء بتخدير منطقة ُيعدُّ زرُع النَّاظمة القلبيَّة عمليًة سھلًة ُتجَرى تحت التخدير الموضعي في أغلب األحيان؛ وھذا يعني ا

 ً ر إعطاء . الشقِّ الجراحي فقط مع بقاء المريض مستيقظا لكنَّ الطبيَب قد يقرِّ
 .المريض بعض األدوية التي تجعله يسترخي

يجري تنظيُف الجزء العلوي من الصدر قبل عمليَّة زرع النَّاظمة القلبيَّة، وقد تتمُّ 
  .حالقة الشعر عند الحاجة

الطبيُب شقَّاً صغيراً في الجزء العلوي من الصدر أسفل َعظم في البداية، يجري 
ويكون . ويمكن أن ُيجرى ذلك في الجانب األيسر أو األيمن من الصدر. التَّرقوة

 .الشقُّ بطول خمسة إلى سبعة سنتيمترات

بعد ذلك، يقوم الطبيُب بإدخال اقطاب النَّاظمة القلبيَّة عبر وريد كبير حتَّى تصَل 
وحتَّى يتمكَّن الطبيب من وضع اإلقطاب على الجدار الداخلي لعضلة . إلى القلب

 . التنظير التألُّقيالقلب، فإنَّه يستخدم نوعاً خاصاً من التصوير باألشعة السينية ُيدعى

  



  
 

 
 .استشر طبـيـبك بخصوص حالتك الصحية. ط وھي معلومات عامة وليست نصائح طبية خاصة بكـقـيفية فـقـثـصة ألغراض تـالمعلومات الواردة في برامج المفّسر مخص

  
  www.mufasser.com ct1501a2، 2015- 1995© فوظة لمعھد التـثـقـيف الصحي،جميع حقوق النشر مح

    06/2015 :ت المراجعة بتاريختمّ 
4 

د من أنَّ األقطاب في مكانھا الصحيح، يقوم الطبيُب بتحضير حيِّز صغير تح ت الجلد بعد إجراء القياسات الكھربائية للتأكُّ
 .لوضع علبة ُمَولِّد النبضات تحت جلد الصدر

ره الطبيب تحت جلد الصدر وأخيراً، يقوم . يتمُّ وصُل األقطاب إلى ُمَولِّد النبضات، ثم يجري وضُعه في المكان الذي حضَّ
 ً ً وتستغرق ھذه العمليُة بأكملھا ساعة واحدة ت. الطبيُب بإغالق الشقِّ وتغطيته بالشاش ليبقيه نظيفا  .قريبا

 المخاطر والمضاعفات
وتساعد المعرفُة . ُتعدُّ عمليُة زرع النَّاظمة القلبيَّة آمنة جداً؛ والمخاطُر والمضاعفات نادرة للغاية، ولكنَّھا يمكن أن تحدث

  .الُمسبقة بھا على التعرُّف عليھا باكراً إذا حدثت

، ولكنَّھا نادرة جداً في ُتعدُّ المخاطُر التالية ممكنة الحدوث في أيِّ إجراء جراحي
  .جراحة زرع النَّاظمة القلبيَّة

  .خطر النزف •
قد يؤدِّي حدوُث العدوى إلى إعادة زرع النَّاظمة القلبيَّة . خطر العدوى •

ات الحيوية  .وتناول المضادَّ
كما ُيمكن أن ُيسبِّب مولِّد . يمكن أن تتشكَّل ندبة، وقد تكون ُمؤلمة أو قبيحة •

 .غيراً تحت الجلدالنبضات نتوءاً ص

ل النَّاظمة القلبيَّة م التقني، فإنَّ حدوث ھذا . ھناك مخاطر تتعلَّق بھذه العملية تحديداً، وھي إمكانية عطُّ ولكن، نظراً للتقدُّ
وفي حال حدوثه، البدَّ من إعادة زرع النَّاظمة . الخطر نادر للغاية، غير أنَّه يبقى ممكن الحدوث

 .القلبيَّة من جديد

وفي حال حدوث ذلك، . ن أن ترتخي األقطاب أو األسالُك الكھربائية أو تفقد اتِّصالھا بالقلبيمك
 .فقد يكون من الضروري إجراُء عملية أخرى إلعادة األقطاب إلى وضعھا الصحيح

 .يمكن أن ُتصاَب الرئتان أو القلب في أثناء إجراء ھذه العملية، لكن ھذا نادر جداً 

 بعد العملية
ضة بفحص النبض وضغط الدم وانتظام بعَد  عملية زرع النَّاظمة القلبيَّة مباشرًة، تقوم الممرِّ

ة يومين  .ضربات القلب ة لمدَّ الة خاصَّ قد يتمَّ تثبيُت الذراع من جھة النَّاظمة القلبيَّة بواسطة َحمَّ
ء في المستشفى في حال الحاجة إلى البقا .إلى ثالثة أيام بھدف تقييد نشاط المريض والحدِّ منه

َة الالزمة لذلك د الطبيُب للمريض المدَّ وفي بعض األحيان، ُيمكن أن يعوَد . بعد العملية، يحدِّ
المريُض إلى البيت في اليوم نفسه، لكنَّ معظم المرضى يبقون يوماً واحداً في المستشفى بعد 

ة   .جراحة زرع النَّاظمة القلبيَّ

نة التي ُتباع من دون . اليوم األول بعد جراحة النَّاظمة القلبيَّةسوف تكون منطقة الجرح ُمِمّضة خالل  وتعدُّ األدويُة الُمَسكِّ
نة. وصفة طبِّية كافيًة لتخفيف اآلالم البسيطة  . ولكن، يجب أن يستشير المريُض طبيَبه فيما يتعلَّق بتناول ھذه األدوية المسكِّ
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نة أكثر قوةوفي حال استمرار األلم، يمكن أن ُيطلب من الطبي وقد ترغب النساُء في . ب أن يعطي المريض أدويًة ُمَسكِّ
الة الصدر، وذلك حتَّى زوال الممض   .وضع ضماد واٍق فوق منطقة الشقِّ للتقليل من إزعاج حزام حمَّ

 يطلب الطبيب من تنتھي الحاجُة إلى وجود الضماد فوق الجرح في اليوم الثاني بعد جراحة النَّاظمة القلبيَّة، لكنَّ ُيمكن أن
ة عشرة أيَّام وعندما يسمح الطبيُب للمريض باالستحمام بواسطة اإلسفنجة، . المريض المحافظَة على جفاف المنطقة لمدَّ

داً بعد االستحمام  .يكون عليه أن يحرَص على تجفيف مكان الجرح جيِّ

ن يسأل المريُض الطبيَب متى يمكنه العودَة ويجب أ. يمكن للمريض استمرار معظم أنشطته العادية عند عودته إلى المنزل
ية. إلى العمل  .وتعتمد الفترةُ التي ينبغي أن يبقى فيھا المريُض في البيت عن العمل على حالته الصحِّ

يجب سؤاُل الطبيب عن أنواع الُغَرز التي سيتم استخدامھا إلغالق الشقِّ الجراحي، فقد يكون المريُض في حاجة إلى 
 ويجب سؤاله أيضاً عن األدوية التي ينبغي .ب من أجل إزالتھامراجعة الطبي

ات الحيوية للوقاية من . تناولھا ويمكن أن يصف الطبيُب للمريض بعَض المضادَّ
   .العدوى

اً من العالمات التالية التي قد  يجب االتِّصاُل بالطبيب فوراً إذا الحظ المريُض أيَّ
تدلُّ على العدو  :ى

 . الجراحيَنزٌّ في مكان الشقِّ  .1
 .احمرار الجرح أو سخونته .2
 .الُحمَّى .3

ة  الُبدَّ من تجنُّب األنشطة الحماسية، كلعب التنس والغولف وكرة القدم، وذلك لمدَّ
 .أربعة إلى ستَّة أسابيع

ة أربعة إلى ستَّة  وينبغي تجنُُّب حمل أيِّ شيء يتجاوز وزُنه خمسة كيلوغرامات لمدَّ
ان الثقيلة ُيمكن أن يسبِّب ارتخاَء اقطاب النَّاظمة أسابيع، وذلك ألنَّ حمل األوز

  .القلبيَّة

 حتى لو كانت محمولة على بعد مسافة نصف متر؛ النَّاظمة القلبيَّة ومثيالتھا تؤثِّر على iPodsلقد تبيَّن أنَّ أجھزة اآليبود 
ةفقد تؤدِّي ھذه األجھزة إلى تشويش عمل  ً  أو إلى تعطيلھا تماالنَّاظمة القلبيَّ   .ما

  .لذلك، فإنَّ من المھمِّ جداً أن يحرَص المريُض على عدم االقتراب من ھذه األجھزة أكثر من مسافة نصف متر

ةالمحافظُة على الناظمة القلبي  
ة تشبه فأرة الحاسوب، تقوم بتمريرھا  تين في العام على األقل؛ وذلك باستخدام أداة خاصَّ ضُة بفحص الجھاز مرَّ تقوم الممرِّ

  . نَّاظمة القلبيَّةفوق ال
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ارية وغيرھا من االعدادات،  .وتتواصل ھذه األداةُ مع النَّاظمة القلبيَّة بوساطة إشارات السلكية وبعد التحقُّق من حالة البطَّ
 ً لمريض وھذا ما يجعل الناظمة تعمل بدقَّة كي تلبِّي الحاجَة الطبية ل. ُتجرى برمجُة الجھاز بواسطة األداة التي تم ذكرھا آنفا

في البيت؛ وُتدعى ھذه النَّاظمة القلبيَّة ُيمكن أن يعطي الطبيُب للمريض جھازاً يسمح له بفحص  .إلى أقصى حدٍّ ممكن
 .الطريقُة باسم المراقبة عبر الھاتف

د من سالمته ربات في ولذلك، البدَّ من سؤال الطبيب عن العدد األدنى المقبول للض. يمكن أن يفحَص المريُض نبَضه ويتأكَّ
   .الدقيقة

 وينبغي االتِّصال مع الطبيب إذا الحظ المريُض أنَّ قلبه يدقُّ بشكل أبطأ 
ش  من الحدِّ المقبول، أو إذا شعر بأيَّة أعراض غريبة، مثل الدوخة أو تشوُّ

ب استبداُل مولِّد النبضات، يكون ھذا  .الرؤية أو ِقَصر النفس عندما يتوجَّ
جية عادًة، ويعود المريُض إلى بيته في اليوم اإلجراء في العيادات الخار

 .نفسه

ةالتعايش مع الناظمة القلبي  
بعد زرع النَّاظمة القلبيَّة بفترة من الزمن، تزول عالماُت الدوخة 

سوف يكون  .واإلغماء وِقَصر النفس، أو تصبح أقلَّ تكراراً وخطورةً 
كلِّھا؛ ولكن مع المريُض قادراً على العودة إلى ممارسة أنشطته المعتادة 

 .الحرص على عدم وجود أيِّ مغناطيس بالقرب من الناظمة، ألنَّ ھذا قد يسبِّب اختالل عملھا

 من أجرى عملية زرع النَّاظمة القلبيَّة أن ُيجري تصويراً بالرنين المغناطيسي ابداً، وال يجوز أن معظمُ ال يجوز على 
ً يقترَب من جھاز التصوير بالرنين المغناطيسي، أل وجھاُز التصوير بالرنين المغناطيسي ھو آلة . ن فيهَّ مغناطيساً ضخما

ة السينية   .تسمح لألطبَّاء برؤية العناصر التشريحية داخل الجسم، وھي تستخِدم مجاالً مغناطيسياً بدالً من األشعَّ

ويجب أن ُيسأَل الطبيب . مغناطيسيال تتعارض بعُض أنواع النَّواِظم القلبيَّة الجديدة مع بعض أنواع التصوير بالرنين ال
ا إن كان بوسع المريض التعرُّض لبعض أنواع التصوير بالرنين المغناطيسي بعَد العملية   .عمَّ

 فإن كان المريُض من ممارسي الصيد مثالً، يكون كما يجب تجنُُّب أيَّة صدمات شديدة على الصدر فوق النَّاظمة القلبيَّة؛
 . الكتف المعاكس لجھة النَّاظمة القلبيَّةعليه أن يضَع البندقية على

ولكن يجب االبتعاُد عن وضع األجھزة الكھربائية، . يمكن استخداُم أيِّ جھاز كھربائي في البيت، بما فيه أفراُن المايكرويف
 .مثل آلة الحالقة الكھربائية، فوق الناظمة القلبية مباشرةً 

ا  كما أنَّ العلبة المعدنية التي في الصدر ال تسبِّب إطالَق اإلنذار .ظمَة القلبيَّةال تؤذي األجھزةُ األمنية في المطارات النَّ
في . األمني في نقاط التفتيش داخل المطارات ولكن، إذا حدث ذلك، فعلى المريض إبراز بطاقة تعريف النَّاظمة القلبيَّة لموظَّ

  . في صدر المريضاألمن، وھي بطاقٌة ُتبيِّن اسم الشركة التي صنَّعت الجھاز الذي
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 الخالصة
ھناك اضطراباٌت َنظم كثيرة قابلة للمعالجة بواسطة النَّاظمة القلبيَّة؛ فالنَّاظمُة القلبيَّة تولِّد نبضات كھربائية تساعد على 

م التقني،  .تنظيم ضربات القلب  أجھزةُ النَّاظمة القلبيَّة خفيفة أصبحتبفضل التقدُّ
ع حاجات الجسم في كلِّ لحظة، حيث تعطي نبضات جداً وقادرة على التكيُّف م

  .أسرع في أثناء بذل الجھد وأبطأ في أثناء الراحة

تعدُّ عمليُة زرع النَّاظمة القلبيَّة عمليًة بسيطة وآمنة، والمضاعفات فيھا نادرة، 
ُيمكن  .يمكن أن تساعَد على اكتشافھا في وقت مبكِّر إذا حدثتمعرفتھا لكنَّ 

  .نشطة المعتادة للمريض بعد فترة قصيرة من النقاھة بعد العمليةالعودة إلى األ
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