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صحة
ما هي “�جهزه معدل �شربات �لقلب �ملتغري ؟ 

يف �الأيام �الأوىل ، مت تعيني �جلهاز جلعل �لقلب يعمل علي معدل معني �شبق �شبطه ) وليكن 70 نب�شه يف �لدقيقه( ف�شيبد�أ 

�جلهاز يف �لعمل �ذ� �نخف�س معدل �لقلب عن 70. .�ما �ليوم ، معظم �أجهزة �شبط نب�شات �لقلب لديها و�شيلة لتحديد ما 

ينبغي �أن يكون معدل �شربات �لقلب من حلظة �ىل �أخرى ، وحتديد معدل �ل�شرعه �إىل �ملعدل �الأمثل للقلب معدل �شربات 

�لقلب �ملتغري ي�شتخدم �لعديد من �لتقنيات لتحديد �أف�شل معدل ل�شربات �لقلب ، و ال �شيما �كرثهم ��شتخد�ما �ثنني �الول 

هو ��شت�شعار �لن�شاط بحيث ي�شت�شعر �جلهاز عن حركه �جل�شم و يزيد من �شرعه �شربات �لقلب تبعا لزياده حركته و�الآخر 

هو ��شت�شعار �لتنف�س ، و�لذي يقي�س معدل تنف�س �ملري�س. فكلما ز�دت �شرعة �لتنف�س ، ز�دت �شرعه دقات �لقلب. و �أي من هذه 

�لتقنيات ت�شمح ملعدل �شربات �لقلب للتغيري

كيف يتم و�شع �جلهاز؟؟

زرع جهاز تنظيم �شربات �لقلب �ليوم هو عباره عن جر�حة م�شغره جد�.حيث يتم ذلك حتت تاأثري �لتخدير �ملو�شعي ، وعادة 

 3 45 دقيقة.  بعدما يتم تخدير �ملنطقة حتت �لرتقوة للمري�س ،يتم عمل �شق �شغري )عادة حو�يل  ما ي�شتغرق �أقل من 

بو�شات يف �لطول ، و يتم عمل ما ي�شبه �جليب يف �لن�شيج �ملغطي للع�شالت. ويتم تو�شيل �ال�شالك عن طريق �لوريد بالقرب 

من �جليب ، وتو�شل �إىل �لقلب با�شتخد�م �لفلوري )�الأ�شعة �ل�شينية( لال�شرت�شاد بها. و�ال�شالك بعد ذلك تعلق على �ملولد 

�لكهربائي �لذي يتم و�شعه يف �جليب ، و�إغالق �ل�شق

وعندما يتم زرع �جلهاز ، من �ملهم �أن تتم برجمته. و �الجهزه �الن غايه يف �ملرونه ، وميكن �أن تختلف وظيفتها وفقا لالحتياجات 

�ملحددة للمري�س.و كاأي جهاز �لكرتوين يتم برجمه هذ� �جلهاز..و من �ملمكن �عاده برجمته كلما كان هذ� �شروريا بالن�شبة 

للمري�س ح�شب �لتطور يف حالته �ملر�شيه 

ماذ� يحدث بعد زرع جهاز تنظيم �شربات �لقلب ؟

مبجرد �أن ي�شفى �جلرح متاما )و�لذي ي�شتغرق حو�يل 2 -- 4 �أ�شابيع(ميكن للمري�س �لعوده �يل حياته �لطبيعيه متاما. 

فاجلهاز يخفف من �عر��س بطء �لقلب و ميكنهم من �لقيام باكرث مما كانو� معتادين عليه من قبل. 

جمدولة”  “�شيانة  يف  �لبطارية.  يف  �ملتبقية  �لطاقة  وكمية  �جلهاز  وظيفة  لقيا�س   ، للجهاز  �شرورية  �لدورية  �الختبار�ت 

وهذ�  �لقلب.  �شربات  تنظيم  جهاز  ��شتبد�ل  يتم   ، منخف�شة  بطارية  على  �حل�شول  يف  تبد�أ  عندما  ب�شورة  �لقلب  ل�شربات 

�الجر�ء م�شابه الإجر�ء �لزرع ، �إال �أنه عادة ال يحتاج �إىل ��شتبد�ل �ال�شالك �ملزروعه من قبل.و حتت تاأثري �لتخدير �ملو�شعي 

، يتم فتح �جلرح ، يتم ف�شل �ملولد عن �ال�شالك و تبديل �ملولد �لقدمي باأخر جديد ، ويتم بعد ذلك قفل �ل�شق. )وهذ� لي�س 

جمرد “تغيري �لبطارية ،” رغم �ن �الطباء يف بع�س �الأحيان يطلقو� عليها هذ� �ال�شم ، ويف �حلقيقه مل يتم تغيري �لبطاريات 

، و �منا مت �لتخل�س من �ملولد�ت �لقدمية باأكملها و يتم و�شع �ملولد �جلديد

ما هي م�شاعفات �جلهاز؟

هذه  مع  �لتعامل  يتم  �ن  �ملمكن  ومن  �لرئه.  �أو�نهيار   ، و�لعدوى  �لنزيف  ت�شمل  ولكنها   ، �شائعة  �ملرتبطةغري  �مل�شاعفات 

�مل�شاعفات ب�شكل فعال متاما.  

م�شاكل �لناظمة نادر� ما ميكن �أن حتدث بعد فرتة طويلة من �لرتكيب. هذه “تعقيد�ت” يف وقت متاأخر ت�شمل تعطل �ملولد 

)نادرة للغاية( ، ف�شل �ال�شالك )�أقل ندرة(. ف�شل �ال�شالك ميكن �أن يحدث �إذ� تعر�س جهاز تنظيم �شربات �لقلب �يل �شدمة 

، مثل من �لتمزق يف �حلركة. 

ومن �ل�شروري �قرتح جدول زمني لل�شيانة وعادة ما يعني �أن �مل�شاكل �شوف يتم �لك�شف عنها قبل �أن ت�شبح خطرية. ومع 

ذلك ، فمن �ملهم بالن�شبة للمر�شى �ن يكونو� على بينة من �أعر��س بطء �شربات �لقلب ، و�الأعر��س �لتي قد تدل على خلل 

يف �شربات �لقلب. مرة �أخرى ، هذه �الأعر��س ت�شمل �ل�شعف، �شهوله �لتعب ، و�لدو�ر ، و�لدوخة ، �أو فقد�ن للوعي. �ملر�شى 

�لذين يعانون من �أي من هذه �الأعر��س ينبغي �أن يبلغو� �لطبيب. مكامله ب�شيطة حتقق �الطمئنان من تنظيم �شربات �لقلب 

وعادة ما تكفي ال�شتبعاد م�شكلة تنظيم �شربات �لقلب. 


