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صحة

جهاز تنظيم �شربات �لقلب هو جهاز �لكرتوين متطور و �لذي يقوم بعملني:

يحلل وظيفة �لقلب �لكهربائيه.

عند �ل�شرورة ، فهو ير�شل �إ�شار�ت كهربائية �شغريه حمدده �لوقت �إىل �لقلب ، لت�شحيح بع�س �لعيوب يف �لنظام �لكهربائي 

للقلب 

نظام كهربائية �لقلب ينظم وتريه �شربات �لقلب �ى �نها حتدد معدل �شربات �لقلب

�ل�شذوذ�ت يف �لنظام �لكهربائي يف �لقلب تظهر يف عدم �نتظام �شربات �لقلب 

   bradycardia  عدم �نتظام �شربات �لقلب ب�شكل بطئ غري طبيعي ي�شمى

 tachycardia وعدم �نتظام �شربات �لقلب ب�شورة غري طبيعية �شريعة ت�شمى

ب�شكل  تكون  �لتي  �لقلب  �شربات  �نتظام  عدم   bradycardia لت�شحيح   م�شممة  �لقلب  نب�شات  �شبط  �أجهزة  معظم 

بطيئ.( �لبطء �ملر�شي يف دقات �لقلب ميكن �أن ي�شبب �ل�شعف و�لتعب و�لدو�ر و�لدوخة وفقد�ن �لوعي ، �أو حتى �ملوت. و هذ� 

�جلهاز ي�شتخدم ب�شكل �شحيح وفعال للق�شاء على جميع هذه �الأعر��س

كيف تعمل �أجهزة �شبط نب�شات �لقلب؟ 

�أجهزة �شربات �لقلب يتاألف من ق�شمني رئي�شيني : مولد ومقود )leads_��شالك

 �ملولد هو �أ�شا�شا جهاز كمبيوتر �شغري مع بطارية لت�شغيله مو�شوع يف حاوية من �لتيتانيوم. معظم �ملولد�ت �حلديثة بحجم 

�خلم�شني فل�س �ملعدن ، و�شمكها ما يقرب من ثالثة �أ�شعافها. عمر �لبطارية يف معظم �ملولد�ت هو من 5 �يل 8 �شنو�ت تقريبا

�إىل  �لوريد  �ملولد�ت و �لطرف �الآخر يتم متريرها عن طريق  �أ�شالك كهربائية.�حدي نهايتها تعلق على  و�ملقود عباره عن 

�لقلب. معظم منظمات �شربات �لقلب �الن يتم فيها ��شتخد�م �ثنني من هذه �ال�شالك) يتم و�شع و�حد يف �الأذين �الأمين ، 

و�الآخر يف �لبطني �الأمين

كيفيه عمل �جلهاز:

تعمل �ال�شالك علي نقل �لنظام �لكهربائي للقلب �يل �ملولد و �لذي هو عباره عن جهاز كمبيوتر يحلل ��شار�ت �لقلب ليقرر 

ما �ذ� كانت وتريه �لقلب بطيئه �م ال و �ذ� كانت بطيئه فانه ير�شل ��شاره كهربائيه للقلب لتن�شيط �نقبا�س �لع�شله باملعدل 

�ملطلوب

و �الجهزه �لتي حتتوي علي �شلكني ال تعمل فقط علي �شبط �شرعه �لقلب ولكن �ي�شا متكن من �حلفاظ على �أق�شى قدر من 

�لتن�شيق بني �الأذينني و�لبطينني وبالتايل ، �أجهزة �شبط نب�شات �لقلب ال تاأخذ من عمل �لقلب -- �لقلب ال يز�ل يف معدله 

�خلا�س طاملا يف �ملعدل �لطبيعي -- ولكن بدال من ذلك ، �شبط �لنب�س ملجرد �مل�شاعدة يف تنظيم توقيت �شربات �لقلب

جهاز تنظيم ضربات القلب
 pacemaker 


