
27 مـارس 2016عدد 13

مـــقــــــــاالت

التدبير العالجي للرجفان 
األذيني: التوجيهات الحالية

تقديم

الرجفان األذيني )ر.أ.( هو اضطراب نظم القلب األكرث شيوعا. 

حيث ميثل انتشاره 1.5 إىل %2 يف العام من السكان ]2[ وتزداد 

نسبته مع التقدم يف السن، ليصل إىل %5 بعد 65 سنة و 10% 

القلب  رسم  ثم  النبض  بقياس  يوىص  لذا   .]1[ سنة   80 بعد 

الكهربايئ لكل الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاما ]2[.

ويعرف الرجفان األذيني بالنشاط الكهربايئ الفوضوي والرسيع 

لعضلة القلب األذينية. وعادة ما ينتج عن إلتقاء مرض كامن 

للقلب )خلل صاممي، نقص تروية، ارتفاع ضغط الدم، اعتالل 

عضلة القلب، تشوه خلقي الخ( بعامل مؤثر )نقص األكسجة، 

الحمى، التهاب التامور الخ( ومتثل الحاالت "املعزولة" حوايل 3% 

من كل حاالت ر.أ. ]6[.

أعراضه قد تكون ذات صلة برسعة وعدم انتظام دقات القلب 

)خفقان، فتور أو ذبحة صدرية(، أو بفشل القلب )ضيق التنفس، 

أو  )املخية  الخثاري  اإلنصامم  مضاعفات  أو  الساقني(  وانتفاخ 

البنيوية(. وميكن حصول إغامء خالل الرشوع إذا كانت الدقات 

البطينية رسيعة وغري محتملة. ويف كثري من الحاالت ال يوجد أي 

عرض ويتم التشخيص عند اكتشاف عدم انتظام رضبات القلب 

أو عند إجراء رسم القلب لسبب ما.

املصابني  الخطرية عند  املضاعفات  أكرث  الدماغية هي  السكتة 

بر.أ. وهكذا، فإن خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية لديهم يزداد 

بخمسة أضعاف، وتعزى %20 من السكتات الدماغية لر.أ. ]1[. 

غري أن مخاطر اإلنسداد التجلطي تختلف حسب عدة عوامل 

شخصية. وقد يؤدي ر.أ. إىل تفاقم خلل ووظيفة البطني األيرس 

وحصول أزمات فشل القلب الحاد، بل وإىل اعتالل عضلة القلب 

اإليقاعي إذا كان رسيعا ودام عدة أسابيع أو أشهر ]1[.

ومييز التصنيف الحايل ]5[ بني:

"ر.أ. إنتيايب" عند انتهاء النوبة بشكل عفوي خالل سبعة  �

أيام، وغالبا يف غضون 48 ساعة، وعادة ما يكون عىل شكل عدة 

نوبات متكررة يتخللها رجوع لإليقاع الجيبي.

د. أحمد بوعبد الله

إختصاصي أمراض القلب و األوعية 

بوجدة

ahmedbouabdella@hotmail.com

خريج كلية الطب بالرباط 1986

شهادة التخصص في أمراض القلب و 

األوعية من جامعتي باريس 5 و 6.

شهادة جامعية في فحص القلب بالصدى 

من جامعة باريس 6.

شهادة جامعية في أمراض القلب الخلقية 

و لدى األطفال من جامعة باريس 12.

خدمة عسكرية بمصلحة أمراض القلب 

بالمستشفى العسكري الجامعي بالرباط 

.1992-1991

يشتغل بالقطاع الخاص بوجدة منذ 1992

الكلامت املفتاحية: رجفان أذيني- مضاد للتخرث- مضاد الضطراب النظم.

خالصة: يعترب الرجفان األذيني أكرث اضطرابات نظم القلب شيوعا، وله أسباب عدة كام ميكن أن يؤدي إىل مضاعفات خطرية. 
وقد صدرت حديثا عدة توجيهات تحدد تصنيفاته وطريقة تشخيصه وكيفيه تقييم خطر التجلط وخطر النزيف وكيفية التدبري 

العالجي. ويختلف هذا التدبري حسب نوع الرجفان األذيني، ووجود أو غياب مرض صاممي، كام يتعلق بدرجة تحمل اضطراب 

النظم وطبيعة مرض القلب الكامن وحرزي: شادس فاسك وهاسبليد. ويشتمل باألساس عىل عالج مضاد للتخرث وعىل عالج مضاد 

الضطراب النظم إما لتقويم رضبات القلب أو للحد من رسعتها.

Résumé : La fibrillation atriale est l’arythmie la plus fréquente. Elle a plusieurs causes et peut entrainer 
des complications graves. Plusieurs recommandations ont été publiées récemment. Elles précisent sa 
classification, ses critères diagnostiques, les méthodes d’évaluation des risques thrombo-embolique et 
hémorragique et les modalités de sa prise charge. Cette dernière diffère en fonction du type de la 
fibrillation atriale, de la présence ou non d’une valvulopathie, du degré de tolérance de l’arythmie, de 
la nature de la cardiopathie sous-jacente et des scores 2CHA 2DS 2VASc  et HASBLED. Le traitement 
comporte essentiellement des anticoagulants et des antiarythmiques soit pour contrôler le rythme 
cardiaque soit pour ralentir la fréquence cardiaque. 
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"ر.أ. ثابت" إذا استمر ملدة أطول من سبعة أيام وتطلب صدمة كهربائية أو  �

عالجا دوائيا لتقوميه. وغالبا ما يكون عىل شكل عدة نوبات متكررة يتخللها رجوع 

لإليقاع الجيبي.

"ر.أ. ثابت و مزمن" عندما يتجاوز 12 شهرا. �

"ر.أ. دائم" عندما يكون تقويم نظم القلب غري فعال أو غري معتزم و يعترب  �

مقبوال من قبل الطبيب واملريض عىل السواء. 

ويعرف "ر.أ. غري صاممي" عند األمريكيني يف حال عدم وجود تضيق امليرتال  �

الروماتيزمي أو صامم اصطناعي أو بيولوجي أو إصالح لصامم امليرتال ]5[.

أما عند األوروبيني فيصنف "ر.أ. غري صاممي" عند غياب خلل روماتيزمي يف  �

صامم امليرتال وخاصة تضيقه، ويف حال عدم وجود أي صامم اصطناعي ]1،3[.

ويختلف التدبري العالجي وفقا لهذه األشكال املختلفة كام يراعي طبيعة املريض 

ودرجة تحمل املرض ووجود عامل تحريك أو غري ذلك.

التشخيص والتقييم والتقسيم الطبقي للخطر

إىل  ويلجأ  السطحي.  الكهربايئ  القلب  بواسطة تسجيل رسم  ر.أ.  يتم تشخيص 

التسجيل الطويل املدى بجهاز هولرت كلام تم االشتباه يف ر.أ. انتيايب. والبد من 

والدوبلر،  بالصدى  القلب  فحص  وخاصة  تكميلية،  وفحوصات  رسيري،  فحص 

ملعرفة حالة القلب، ووضعية املريض العامة، ووجود مؤثر طارئ من أجل توجيه 

العالج وطريقة التكفل.

W :معايري التشخيص بواسطة رسم القلب الكهربايئ ]1[ هي

ͳ عدم انتظام مطلق لفرتات RR عىل طول التسجيل أو ملدة 30 ثانية عىل األقل.	

ͳ عدم وضوح موجات P. وعندما يكون النشاط األذيني مرئيا، يكون غري منتظم 	

.V1و DI ومبوجات مختلفة األشكال ويرى بشكل أفضل يف

ͳ تردد غري منتظم ورسيع جدا للنشاط األذيني، يفوق 300 يف الدقيقة الواحدة.	

ͳ تردد وعرض املجمعات QRS يعتمدان عىل جودة التوصيل من خالل العقدة 	

األذينية البطينية والنظام العصبي. معدل البطني رسيع عموما عند الرشوع )≥ 

120 نبضة يف الدقيقة(، لكنه قد يكون طبيعيا يف األشكال املزمنة، أو بطيئا يف حالة 

خلل التوصيل األذيني البطيني.

W  حرز احتساب  طريق  عن  ويتم  التجلطي رضوريي  االنسداد  تقييم خطر 

وهو   .]1،5،7[ صاممي  غري  ر.أ.  حالة  يف   2CHA 2DS 2VASc فاسك  شادس 

يختلف من 0-9 نقطة )الجدول 1(، ويتوقع حدوثا سنويا للسكتة الدماغية بني 

أقل من %1 إىل أزيد من 20% ]10[.

 CHA 
2
DS 

2
VASc– الجدول 1: حرز شادس فاسك

عدد النقاط
Congestive heart failureقصور القلب اإلحتقاين أو اعتالل البطني األيرس 1
Hypertensionارتفاع ضغط الدم1
Age > 75 yearsالعمر ≥ 75 عاما2
Diabetes mellitusالسكري1
Stroke/TIA/systemic embolism سكتة دماغية أو حدث إنسدادي عابر أوحدث االنسداد التجلطي2
Vascular Diseaseأمراض األوعية الدموية 1
years-Age 65 74    العمر ما بني 65 و 74 سنة1
)Sex category )femaleالجنس األنثوي1

مجموع النقاط9-0

 HASBLED الجدول 2: حرزهاس  بليد

عدد النقاط
Hypertensionضغط الدم االنقبايض غري املنضبط < 160 مم زئبقي1

Abnormal renal or hepatic function                         أمراض الكبد أو الكيل املزمنة 1 نقطة لكل مرض
Strokeتاريخ سابق  للسكتة الدماغية1
Bleeding history or anemiaسابقة نزيف أو نزعة إىل نزيف، فقر الدم، الخ1
INRLabile INR غري مستقر 1
)age > 75 years( Elderlyكبار السن )السن<75 سنة(1

مضاد للصفيحات والعقاقري املضادة لاللتهابات، الخ1 نقطة لكل عامل

اإلرساف يف تناول الكحول

Drugs or alcohol

مجموع النقاط9-0

مـــقــــــــاالت
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 HASBLED ويوىص بتقييم خطر النزيف ]1[ ويتم استخدام حرز هاس بليد

التي ترتاوح نقطه بني 0-9 )الجدول 2(. ]11[ وهو يشري إىل "علو خطر النزيف" 

مع دواء التجلطات )مضاد للتخرث أو للصفيحات( إذا كانت النتيجة تساوي أو أكرب 

من 3 نقاط.

كيفية التدبير العالجي

ويختلف تبعا للعوامل التالية: نوع ر.أ، وجود أو غياب مرض صاممي، درجة تحمل 

املرض، طبيعة مرض القلب الكامن وحرزي شادس فاسك وهاسبليد. ويشتمل عىل 

عالج مضاد للتخرث ملنع مضاعفات االنصامم الخثاري، عالج مضاد الضطراب النظم 

إما لتقويم رضبات القلب أو للحد من رسعتها؛ عالج عامل اإلثارة، باإلضافة إىل 

العالج الخاص مبرض القلب الكامن وعالج املضاعفات إن وجدت.

يف حالة ر.أ. الصاممي يوىص دامئا مبضادات التخرث وهي مضادات فيتامني K ويتم 

استخدامها عىل املدى الطويل ]2، 5[. املنتجات األكرث استعامال هي فلويديون، 

الوارفارين، وأسينوكومارول. وهذا األخري فقط هواملتاح حاليا يف املغرب. اإلستعامل 

املوازي للهيبارين عادة ما يكون رضوريا خالل األيام القليلة األوىل، وحتى يصل

INR إىل أكرث من 2. ويجب ضبط جرعة مضادات التخرث بشكل منتظم للحصول 

عىل INR هدف من2 إىل 3 يف حال صامم ميكانييك أبهري و 2.5 إىل 3.5 يف حالة 

صامم ميكانييك أو تضيق مرتايل ]1، 5[. أما مضادات التخرث املبارشة فال مكان لها 

يف هذه الحالة.

يف حالة عدم وجود مرض صاممي يجب أن يراعى خطر االنسداد التجلطي، وخطر 

النزيف وتفضيالت املريض.

إذا كان حرز شادس فاسك  = 0 ال يوىص بأي عالج التجلط ]2، 5[.

كلام كان حرز شادس فاسك ≤ 2 توصف مضادات التخرث، ويف حالة عدم وجود 

قصور كلوي شديد، تعطى األفضلية ملضادات التخرث املبارشة )حسب التوجيهات 

األوروبية( ]2[ وميكن أن تبدأ دون تداخل مع الهيبارين بسبب تأثريها الرسيع. أما 

توجيها ت أمريكا الشاملية فتويص إما مبضادات التخرث املبارشة أو الكومادين بدون 

تفضيل ]5[. املنتجات املستخدمة حاليا هي دابيجاتران، أبيكسابان إيدوكسابان 

وريفاروكسابان )وهذا األخري فقط هو املسوق حاليا يف املغرب(.

عندما يكون حرز شادس فاسك = 1؛ فإن التوجيهات األوروبية تنصح مبضادات 

بني  االختيار  حرية  ترتك  الشاملية  أمريكا  توجيهات  ولكن   ]2[ الفموية  التخرث 

اإلمتناع عن أي عالج للتجلط، أو مضادات التخرث الفموية أو األسربين ]5[.

ينصح باستعامل مضادات تخرث الدم كلام تقرر تقويم نظم القلب ]1، 5[.

عندما يدوم ر.أ. ملدة تقل عن 48 ساعة ينصح بالهيبارين ]1[. وميكن أيضا أن 

تعطى الهيبارين خفيفة الوزن الجزيئي أومضادات التخرث املبارشة قبل أو بعد 

تقويم نظم القلب مبارشة بالنسبة للمرىض املعرضني ملخاطر عالية للتجلط ]5[. 

عندما يدوم ر.أ. ملدة أزيد من 48 ساعة أو يكون تاريخه غري معروف، يوىص مبنع 

تخرث الدم عن طريق الفم، ملدة 3 أسابيع عىل األقل قبل تقويم نظم القلب. وإذا 

تم استبعاد وجود خرثة األذينة بواسطة فحص القلب بالصدى عرب املريء، يكتفى 

بالهيبارين كام يف الحالة األوىل. ويف كل الحاالت ينصح باستعامل مضادات تخرث 

الدم الفموية ملدة 4 أسابيع عىل األقل بعد تقويم نظم القلب. و بعد هذه املدة  

يستمر استعامل مضادات التخرث يف حالة وجود خطر االنسداد التجلطي أو الخوف 

من انتكاس ر.أ.حتى ولو تم الحفاظ عىل النظم الجيبي ]2، 5[.

استعامل  ميكن  التخرث  مضادات  استعامل  من  يتمكن  مل  أو  املريض  رفض  إذا 

التدبير العالجي للرجفان األذيني: التوجيهات الحالية

شجرة تقريرية أ: مضادات التجلط يف حالة الرجفان األذيني
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العالجات املضادة للصفيحات باألسربين وحده أو أفضل من ذلك باألسربين مع 

كلوبيدوجريل مع مراعاة مخاطر النزيف ]2[.

يف حالة وجود ر.أ. مع متالزمة الرشيان التاجي الحادة التي يتم عالجها طبيا 

التخرث  مضادات  مع  كلوبيدوجريل  عقار  أو  األسربين  بني  يجمع  بالجراحة،  أو 

الفموية ملدة سنة واحدة. إذا حصل تقويم الرشيان التاجي مع زرع الدعامات 

يستعمل العالج الثاليث الذي يجمع بني األسربين، عقار كلوبيدوجريل ومضادات 

التخرث الفموية لفرتة ترتاوح بني 1-6 أشهر تبعا لنوع الدعامة وخطر النزيف، تليها 

مضادات التخرث الفموية واألسربين أو عقار كلوبيدوجريل. ويف جميع الحاالت، 

وبعد ميض سنة واحدة ال يوىص بإضافة أي عالج مضاد للصفيحات مع مضادات 

التخرث الفموية ]12[.

إذا كان خطر االنسداد التجلطي كبريا و تعذر إستعامل مضادات التخرث عن طريق 

الفم عىل املدى الطويل؛ ميكن استعامل جهاز انسداد األذينة عن طريق القسطرة ]2[.

األدوية المضادة الضطراب النظم 

القلب  رسعة  يف  بالتحكم  اإلكتفاء  إما  ر.أ.:  أمام  إتباعهام  ميكن  موقفان  هناك 

بتقوميه  القلب  نظم  يف  التحكم  وإما  الدقات،  تبطئ  التي  األدوية   باستعامل 

النظم.  الضطراب  املضادة  العالجات  طريق  عن  الجيبي  النظم  عىل  والحفاظ 

وينبغي أن يستند اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة إيل التقييم األويل لحالة املريض 

وإىل تصحيح العوامل املسهلة واألسباب التي ميكن التحكم فيها.

التحكم في سرعة القلب

ينبغي اعتامد السيطرة عىل رسعة دقات القلب كلام تجاوز معدل رضبات القلب 

110 نبضة يف الدقيقة. 

ويعترب ذلك أساسيا يف حالة عدم تحمل املرض ورضوريا كلام زادت رسعة القلب، 

سواء كان لذلك أعراض أم ال. والهدف العالجي هو الحصول عىل رسعة ما بني 80 

و 100 نبضة يف الدقيقة ]1[. وميكن تحقيق ذلك بعقاقري تحقن عن طريق الوريد. 

وتستعمل أوال حارصات بيتا و حارصات قنوات الكالسيوم غري ديهيدروبرييدين يف 

غياب فشل القلب أو اختالل وظيفته ]1، 5[. ويف حالة فشل القلب أو انخفاض 

ضغط الدم، يفضل استعامل الديجوكسني أو األميودارون ]1[.

أما يف حاالت ر.أ. الثابت و الدائم فإن التحكم يف رسعة القلب مهم لتحسني جودة 

الحياة، وخفض معدالت املراضة والتقليل من خطر نشوء اعتالل عضلة القلب 

]4[. و يسعى يف البداية إىل استهداف رسعة تقل عن 110 نبضة يف الدقيقة ]1[. 

أما عند املرىض الذين يعانون من أعراض مرضية فتكون الرسعة املستهدفة أقل من 

80 نبضة يف الدقيقة ]1، 5[. وال داعي الستعامل أي دواء يبطئ رضبات القلب إذا 

كان عددها أصال ال يتجاوز الرقم املستهدف. 

لر.أ.الحاد  العالج األويل  أو استقرت بعد  تلقائيا  املريض مستقرة  إذا كانت حالة 

ميكن استعامل حارصات بيتا، أو حارصات قنوات الكالسيوم غري ديهيدروبرييدين أو 

الديجوكسني عن طريق الفم. وال ينبغي أن تعطى األميودارون بشكل مزمن من أجل 

التحكم يف رسعة القلب عىل املدى الطويل إال يف بعض الحاالت االستثنائية ]1، 5[.

ويف حالة  ضعف وظيفة البطني األيرس، تستخدم أوال حارصات بيتا 1 االنتقائية 

)كارفيديلول، بيسوبرولول، نيبيفولول، ميتوبرولول( ]1، 4[. وهي تستخدم عن 

طريق الفم بجرعة منخفضة ثم زيادة تدريجية عىل مراحل ]8[. وميكن أن يضاف 

]1[. يف  كافية  القلب غري  السيطرة عىل معدل رضبات  كانت  إذا  الديجوكسني 

حالة الفشل أو عدم التحمل أو وجود مانع للعالجات السابقة، فيمكن إضافة 

شجرة تقريرية ب: عالجات نظم القلب

مـــقــــــــاالت
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األميودارون أو استخدامه لوحده ]1، 8[.

تقويم نظم القلب

املضادة  األدوية  بواسطة  أو  الكهربائية  بالصدمة  إما  القلب  نظم  تقويم  ميكن 

الضطراب النظم.

يتم تقويم نظم القلب الكهربايئ بإخضاع املريض لصدمة كهربائية خارجية )200 

جول أو أكرث إذا لزم األمر(. و هي الطريقة األكرث فعالية الستعادة النظم الجيبي، 

ومضاعفاتها نادرة الحدوث ]9[.

أما تقويم نظم القلب الدوايئ فمعدل نجاحه أقل من التقويم الكهربايئ، لكنه 

ال يتطلب التخدير. األدوية التي ميكن استعاملها هي األميودارون وبروبافينون 

وبروكاييناميد وإبيتيد و فريناكاالنت. وميكن استعاملها عن طريق الوريد أو الفم. 

و يعتمد اختيار الدواء حسب شدة مرض القلب الكامن.

تستعمل األميودارون عن طريق الوريد )5 ملغ / كغ ملدة ساعة ، ثم 50 ملغ / ساعة 

حتى تقويم نظم القلب أو حتى ساعة ال24( و يحصل  تقويم نظم القلب يف أكرث 

من %80 من الحاالت. وتتأخر مدة تأثريه عن الفليكاينيد بحوايل سبع ساعات. 

الوريد. و هو  أقل من  بفعالية  الفم  األميودارون عن طريق  تعطى  أن  وميكن 

خيار جاد يف توصيات أمريكا الشاملية ]4[. ويستعمل حني ال يكون تقويم نظم 

القلب الرسيع رضوريا. وجرعة األميودارون املوىص بها يف هذه الحالة هي 600 

ملغ / يوم مرة واحدة يوميا ملدة أربعة أسابيع ثم 400 ملغ / يوم مرة واحدة 

يوميا ملدة أربعة أسابيع ثم 200 ملغ / يوم ]1[. وميكن أيضا استعامل الفليكاينيد 

وبروبافينون شفويا وبجرعة عالية يف غياب مرض قلبي كامن ]2[.

والهدف الرئييس من تقويم نظم القلب هو تحسني وظيفة القلب.

يوىص بتقويم نظم القلب الكهربايئ فورا يف حالة ر.أ. املرتبط بنقص تروية عضلة 

القلب الحاد، انخفاض ضغط الدم ذي األعراض، والذبحة الصدرية أو فشل القلب، 

عندما تفشل التدابري الدوائية يف التحكم الجيد يف رسعة دقات القلب. ويوىص أيضا 

يف حاالت سبق اإلستثارة مع رسعة البطني وعدم استقرار الدورة الدموية ]1[ ]5[.

ومينع التقويم الكهربايئ إذا كان ر.أ. ناتجا عن سمية للديجيتال أو نقص بوتاسيوم 

الدم  ]1[.

أما خارج حاالت الطوارئ؛ فيمكن أن يستعمل تقويم نظم القلب يف وقت مبكر 

أيضا ضمن إسرتاتيجية السيطرة عىل رسعة القلب فقط، يف حالة الحدوث األول 

)أو االنتكاس األول( الثابت مع استقرار حالة املريض أو يف ر.أ. الحادث منذ  أقل 

من 48 ساعة مع إيقاع بطيني رسيع و ذي أعراض عىل الرغم من التدابري الدوائية 

األولية ]13[ .

لألدوية  املسبق  االستعامل  فإن  الكهربايئ  القلب  نظم  تقويم  تأخري  يتم  عندما 

املضادة الضطراب النظم ميكن أن يحسن فرص نجاحه ]2[.

أو  القلب  نظم  تقويم  بعد  ر.أ.  انتكاس  ملنع  وقايئ  عالج  تقديم  يتم  ما  عادة 

التحول التلقايئ. و ميكن استخدام كل من السوتالول، الفليكاينيد، الربوبافينون، 

الدرونيدارون واألميودارون. يتم االختيار حسب وجود أو عدم وجود خلل هيكيل، 

أو مرض نقص تروية القلب، أو تضخم البطني األيرس أو فشل القلب ]2[.

ميكن اللجوء أيضا لخيار اجتثاث ر.أ. بالذبذبة الرادوية عن طريق القسطرة، يف 

حالة الرجفان األذيني، ذي األعراض، الثابت و خاصة االنتيايب، اعتامدا عىل اختيار 

املريض وعىل فشل األدوية املضادة الضطراب النظم ]2، 5[. ونادرا ما تستخدم 

طريقة إزالة العقدة األذينية البطينية مع زرع جهاز تنظيم رضبات القلب، والطرق 

الجراحية الجتثاث ر.أ. واإلغالق الجراحي لألذينة.
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