
 

 

 כטיפול חדרית-הקשרית העליתיתלב וצריבת -קוצב
 בפרפור פרוזדורים

 
 ?מדוע יש לטפל בפרפור פרוזדורים

יש , בראש ובראשונה. עליותישנן שתי סיבות עיקריות מדוע יש לטפל בפרפור 
נושא זה נידון .  כגון קרישי דם,לצמצם את הסיכונים הנובעים מפרפור הפרוזדורים

 לפרפור דפי מידעראה (קרישה -העוסקים בתרופות נוגדיבדפי המידע האחרים 
יש לטפל , שנית)). Warfarin( העוסקות באספירין וורפארין עליותפרוזדורים 

דרך , .המואצות או המואטות, בתסמינים הנובעים מפעימות הלב הבלתי סדירות
 היא השבת קצב עליותפרפור פרוזדורים למנוע את הסיכונים והתסמינים של  אחת

טיפול תרופתי או צריבת האזור המסוים בלב , הלב התקין באמצעות היפוך חשמלי
 ורידי ובת השמאליעליהמדובר בפרוזדור ב, על פי רוב. האחראי לפרפור הפרוזדורים

ובייחוד , הבעיה העיקרית עם טיפולים אלה היא שהם אינם תמיד יעילים. הריאה
אך לשלוט , רוזדורים להמשךהגישה השנייה היא לתת לפרפור הפ. לטווח ארוך

י חדרי "המופקות ע) הדופק(באופן בו פרפור הפרוזדורים משפיע על פעימות הלב 
ית קשרדרך אזור בלב הקרוי ה הלב וחדרי הלב עובר עליותהקשר בין . הלב

ניתן להשפיע על אזור זה ולהאט את קצב הלב בזמן פרפור . חדרית-העליתית
 או  מעכבי תעלות סידן, )Digoxin(כגון דיגוקסין  באמצעות טיפול תרופתי העליות 
הבעיה בגישה זו היא ). פרפור פרוזדורים דפי מידע אחרים בנושאראה (בטא -חוסמי

בתנאי מאמץ גופני שהתרופות המאטות את קצב הלב במנוחה לעיתים אינן יעילות 
ופק לעיתים כאשר התרופות שולטות על הד. או אז הדופק מואץ שוב, או מתח נפשי
 הן מאיטות אותו יתר על המידה בזמן מנוחה דבר העלול לגרום ל, בזמן מאמץ

 .אף לאירועי עילפון, לעיתיםו, במיוחד בשעות הלילה, נוחות-לאי
 

 .לב-קוצב
י אות חשמלי זעיר המופק ממכשירים "ניתן לייצר פעימות לב באופן מלאכותי ע

 צעות חוטים גמישיםהמחוברים ל הלב באמ, חשמליים המושתלים מתחת לעור
לב אלה על פי רוב מושתלים אצל חולים אשר ליבם פועם לאט -קוצבי. )אלקטרודות(

כאשר קצב , זאת. אלה יכולים לשמש גם חולים בפרפור פרוזדורים, אולם. מדי
, בנוסף. ,. הפרפור איטי מידי באופן טבעי או משנית לתרופות המונעות קצב מהיר

ניתוק הקשר החשמלי בין העליות לחדרי האפשרות לימת בחולים עם פרפור עליות קי
-קוצב, לאחר האבלציה. חדרית- של הקשרית העליתית)צריבה(אבלציה הלב על יד 



 

 השתלת קוצב לב הינה .הלב יטול את האחריות הבלעדית לקביעת קצב לב נוח וסדיר
 . פעולה ניתוחית הנעשית על פי רוב בהרדמה מקומית בלבד

 
 עליתית חדריתה-צריבת הקשרית

ניתן לבצע , באם יש עדיין צורך לשלוט על קצב הלב, אחרי השתלת קוצב הלב
על מנת להגיע לאזור זה בלב מוחדרת . חדרית-אבלציה של הקשרית העליתית

דרך אלקטרודה זו . אלקטרודה מיוחדת דרך וריד המפשעה תחת שקוף רנטגן
למעט ההרדמה . ם בלב הצורבת את המקו של גלי רדיומועברת אנרגיה מיוחדת

 הינה פרוצדורה חדרית-העליתי יתצריבת הקשר. המקומית הטיפול אינו כרוך בכאב
הטיפול ותיק מאוד ובעל . ולעיתים רחוקות מאוד כרוכה בסיבוכים, פשוטה יחסית

 . 95%-אחוזי הצלחה הגבוהים מ
 

 ?מהן החסרונות בטיפול
ולכן החולים אשר עברו את , הפיכה- הינה בלתיחדרית-ית העליתיצריבת הקשר

עם . למשך שארית חייהםשלהם מבחינת דופק הלב הלב -הטיפול תלויים בקוצב
לב הינם בטוחים ביותר -אין הדבר אמור להוות דאגה משמעותית שכן קוצבי, זאת

יש לבדוק את תקינות קוצבי הלב . ונמצאים תחת בדיקה דקדקנית ומעקב צמוד
 שנים 6-8-אלא כ, שנה וסוללות המכשיר אינן מחזיקות מעמד לנצחלפחות פעם ב

, כמו בכל ניתוח. הקוצביש להחליף את , בתום תקופה זו. הלב-לאחר השתלת קוצב
 זיהום אשר עלול להוביל להחלפה  כגון, השתלת קצב הלב עלולה לגרום לסיבוכים

-1,  הסיכון לסיבוכים הינו נמוך ביותר,כ"בסה. והאלקטרודותהלב -מלאה של קוצב
 .ולעיתים רחוקות מאוד סיבוכים אלה עלולים לגרום למוות, 2%

הלב אינן יעילות באותה המידה כמו פעימות הלב -י קוצב"פעימות הלב המופקות ע
פקוד לב ירוד תניתן להבחין בכך רק אצל אנשים בעלי , אך באופן מעשי, הטבעיות

ויש עדויות )  חדריים-דו( ניתן להשתמש גם בקוצבי לב מורכבים יותר .בצורה קשה
  .שבחולים עם תפקוד לב פגוע בצורה קשה גישה זו עדיפה

הלב -בדומה לקוצב,  במהלך פעילות גופניתמסוגל להאיץ קצב הלבהלב -קוצב
ויש , הלב פועל בצורה מעט שונה אצל כל אחד-יש לציין כי קוצב, עם זאת. הטבעי

 -לכוון את קוצבי הלב בזהירות כך שאלה יתאימות לצרכים האישיים של כל מושתל 
 .הלב באופן מיטבי-ייתכן וידרשו מספר ניסיונות כדי לכוון את קוצב

 
 !ובטחתהצלחה כמעט מ

 חדרית-ית העליתיתקשרהצריבת ולב -השתלת קוצב זה שלהיתרון האמיתי בטיפול 
רוב , הלב מכוון כראוי-בהנחה שקוצב .שהתסמינים של דופק מואץ יעלמוהוא 

ויהיו מסוגלים להנות מרמה , ללא כל מודעות לקצב ליבם, האנשים ירגישו טוב כבעבר
 .ובהנורמלית של פעילות גופנית ומשינת לילה ט

 
 ? חדרית-אבלצית הקשרית העליתילב ו-קוצבמתי יש להשתמש ב

הידיעה כי טיפול זה הינו זמין ויעיל כאשר טיפולים אחרים נכשלים הינה מעודדת 
 .ביותר עבור הסובלים מפרפור פרוזדורים



 

יש להתחיל בטיפול , ובעיקר המנעות מצריכה אלכוהול, הודות לשינויים בהרגלי מחיה
ובמיוחד אם טיפול זה מוביל לקצב לב תקין ללא תופעות לוואי , תרופתי פשוט
למרות שהטיפול בה , ולכן, פרפור פרוזדורים הינו מחלה פרוגרסיבית. משמעותיות

 . יעילותו עלולה לחדול לאחר מספר שנים, יעיל בהתחלה
 

ישנם שני שיקולים חשובים , מלבד שיעור ההצלחה בהשבת קצב הלב לתקינותו
 :ר יש לקחת בחשבון בטרם ביצוע האבלציהנוספים אש

 
 :נוגדי קרישה. 1

,  אינם מפסיקים את פרפור הפרוזדוריםחדרית-ית העליתיתקוצבי לב וצריבת הקשר
קרישה לטווח -ולפיכך הצורך בשימוש בנוגדי,  להיווצרות קרישי הדםעלול לגרוםאשר 

 .קרישה-וגדינדרש בנוסף טיפול בנ, על פי רוב,  כלומר-הארוך נותר בעינו 
 
 : ההשלכות-אבלציה . 2

כל טיפולי האבלציה כוללים הרס תמידי של רקמות לב על מנת למנוע את הולכת 
לב -יידרש לצמיתות קוצב, חדרית-ית העליתילאחר צריבת הקשר. החשמל בתוכן

 .אשר יקיים קצב לב תקין 
 

 מסקנות
 ואינה מבטלת לב לצמיתות- דורשת השתלת קוצבחדרית-ית העליתיתצריבת הקשר

טיפולים אלה ניתנים , כתוצאה מכך. טווח בנוגדי קרישה-את הצורך לטיפול ארוך
טיפול זה הינו בטוח  ויעיל ביותר , עם זאת. בעיקר כאשר שיטות אחרות אינן פועלות

בהקלת התסמינים הנובעים מקצב לב בלתי סדיר ובלתי תקין אצל חולים הסובלים 
 . מפרפור פרוזדורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד " תורגמה והותאמה לשימוש בישראל עחוברת מידע זו
המידע בחוברת ניתן . חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. הישראלי לקרדיולוגיה

 .י הקרדיולוג המטפל"לצורך חינוך ומתן מידע כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע


