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חוברת מידע בנושא טכיקרדיה
חוברת מידע זו תורגמה והותאמה לשימוש בישראל ע"י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד הישראלי 

לקרדיולוגיה. חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. המידע בחוברת ניתן לצורך חינוך ומתן מידע 
כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע"י הקרדיולוג המטפל.



 

   הפרעות קצב מהירות -טכיקרדיה

  
המידע המופיע בחוברת זו . חוברת זו מיועדת לאלה המעוניינים לדעת עוד על טכיקרדיה

החוברת מכילה מידע על . מבוסס על מחקר רפואי ועל ניסיון העבר של החולים במחלה

מידע נוסף ניתן לקבל . וזאת בשילוב עם סיפורי הצלחה אמיתיים, מחלת הטכיקרדיה

  .תרים המצוינים בחוברת זובא

  

אשר , אחיות ופיזיולוגים, י רופאים"על חוברת זו לשמש אותך בנוסף למידע הניתן לך ע

  . אליהם תוכל להפנות כל שאלה שתעלה לך בנוגע למידע המופיע בחוברת זו

  

 Supra -)ח"טע(חדרית -חוברת זו מיועדת לאלה המעוניינים לדעת עוד על טכיקרדיה על

Ventricular Tachycardia- SVT . המידע המופיע בחוברת זו מבוסס על מחקרים ועל

  .ח"מידע על מחלת הטע מכילההחוברת . נסיון העבר של החולים במחלה



 

  תוכן עניינים 
  

  תפקודה התקין של מערכת החשמל בלב

  תרשים מערכת החשמל בלב

  )אריתמיות(? מהן הפרעות קצב

  ?קצבמהו הנזק הנגרם ללב המוביל להפרעת 

  ?מהם הגורמים להתפתחות אריתמיה

  ?כיצד אדע מהו סוג האריתמיה ממנה אני סובל

  )ג"אק(אלקטרוקרדיוגרמה 

  מוניטור הולטר

  טווח-מוניטור ארוך

  סוגי אריתמיה

  )ח"טע(חדרית -טכיקרדיה על

  )AVNRT(מחדש -חדר במנגנון כניסה-טכיקרדיית קשר פרוזדור

פרקינסון -או תסמונת וולף) AVRT(מחדש -סהחדרית במנגנון כני-טכיקרדיה פרוזדור

  )WPW(וייט 

  פרפור פרוזדורים

  רפרוף פרוזדורים

  )ח"ט(טכיקרדיית חדרים 

  פרפור חדרים

  ?אילו אפשרויות טיפול קיימות עבורי

  תרופות

  לב תמידי-קוצב

  י קטטר עם גלי רדיו"אבלציה ע

  היפוך פנימי

  דפיברילטור אוטומטי מושתל

  מידע נוסף



 

  יםמושגמילון 

  
  

  .קצב לב בלתי תקין    אריתמיה
  

  .פעימות בדקה 60-לרוב פחות מ, קצב לב מואט    ברדיקרדיה
  

  .מצב בו הלב חדל מלפעום      דום לב
  

    הנועד להשיב קצב לב מואץ  חשמליבהלם  השימוש       היפוך
  .לתקינותו      

  
  עוצמתי הנועד להשיב קצב  עצמה רב השימוש בהלם אנרגטי    דפיבריליציה

  .לתקינותו לב מואץ      
  

י קריש "מתרחש כאשר אחד משני העורקים הכליליים נחסם ע    התקף לב
ידי כך נגרם -ועל, אספקת הדם לחלק משריר הלב נחסמת. דם      
  .מותו של שריר הלב      

  
  החדר הימני מזרים דם אל . שני חלליו התחתונים של הלב    הלב-חדרי

  .י הגוףוהחדר השמאלי מזרים דם לשאר איבר  הריאות       
  

  .קצב לב מואץ    טכיקרדיה
  

אשר גורם ללב להזרים דם  שמקורו בחדרי הלב קצב לב מואץ  טכיקרדיית חדרים
  עילפון ואובדן , ויכול לגרום לסחרחורות  , ביעילות פחותה      
  עלול , תרופתי או מתן הלם חשמליללא טיפול . הכרה      
  .להתפתח פרפור חדרים      

  
  הלב אשר קולטים דם מן הגוף ומן חלליו העליונים של       פרוזדור
  קשר (הלב הטבעי -בפרוזדור השמאלי ממוקם קוצב. הריאות      
  ).פרוזדור-הסינוס      

  
  . קצב לב מואץ ומסוכן אשר גורם ללב לחדול מלפעום  )ח"פ(פרפור חדרים 

  ניתן להשיב את קצב הלב , באמצעות מתן הלם חשמלי      
  קצר לאחר פרפור דום לב עלול להתרחש זמן . לתקינותו      
  .החדרים ללא טיפול מהיר באמצעות הלם חשמלי      



 

  תפקודה התקין של מערכת החשמל בלב
  
מערכת הולכה זו שולחת אותות חשמליים . לב קיימת מערכת הולכת חשמל עצמאיתל

של הלב ועל ידי כך יוצרים ) חדרים(והתחתונים ) הפרוזדורים(לאורך חלליו העליונים 
מערכת ההולכה כוללת שני אזורים הקרויים קשרים אשר . סדירות ומתואמות פעימות לב

  .מכילים תאי הולכה ונתיבי הולכה מיוחדים אשר אחראיים על העברת האות
  

. בפרוזדור הימני, פעימת הלב הטבעית מתחילה כאשר אות חשמלי נשלח מקשר הסינוס
הלב -קוצב"הוא מכונה גם  קשר הסינוס אחראי לקביעת קצב ומהירות פעימות הלב ולכן

  ". הטבעי
  

וגורם להם להתכווץ , האות החשמלי הנשלח מקשר הסינוס מתפשט ברחבי הפרוזדורים
, חדר-האות החשמלי מגיע אל הקשר פרוזדור, לאחר מכן. ולהזרים דם אל החדרים

במהלך נדידת . המהווה שער המאט ומווסת את האותות הנעים בין פרוזדורי וחדרי הלב
, לאחר מכן. הלב מתכווץ ומזרים דם לאיברי הגוף, בנתיבי ההולכה אל חדרי הלבהאות 

  .מחזור הולכה זה שב ומתרחש בשנית
  

קצב לב זה ; פעימות בדקה 60-100ליבו התקין של אדם בוגר פועל בקצב קבוע של 
  .מכונה קצב סינוס

  

 
תרשים 
מערכת 
החשמל 

  בלב
  
  



 

  )אריתמיות(? מהן הפרעות קצב
  

הגורמות , הינן לקויות במערכת הולכת החשמל של הלב) אריתמיות(צב הפרעות ק
אם נתיבי ההולכה פגומים או , לעיתים. לסטייה מקצב פעימותיו התקינות של לבך

הלב עלול . קצב הלב משתנה גם כן, או אם קיימים נתיבי הולכה מיותרים, חסומים
, או באופן בלתי סדיר) יהברדיקרד(או לאט מדי ) טכיקרדיה(לפעום במהירות רבה מדי 

פעימות לב בלתי . אשר עלול לפגוע ביכולת הלב להזרים דם לאיברים השונים בגוף
האריתמיה עלולה להתפתח בחלליו העליונים של הלב . תקינות אלה מכונות אריתמיה

אריתמיות עלולות להתפתח ). הלב-חדרי(או בחלליו התחתונים של הלב ) הלב-פרוזדורי(
  .ולא בעיה חמורה, וב מהוות מטרד בלבדולר, בכל גיל

  
  

  ?מהו הנזק הנגרם ללב המוביל להפרעת קצב
  

קצב לב , למשל. כל הפרעה בהולכת החשמל התקינה של הלב יכולה ליצור אריתמיה
הלב -י קוצב"תקין אשר אינו נוצר ע-סדיר עלול להיווצר כתוצאה מזרימת אות בלתי-בלתי

ר הסינוס עצמו עלול לייצר קצב או מהירות לב בלתי קש, לחלופין). קשר הסינוס(הטבעי 
  .תקינים

  

  
  ?מהם הגורמים להתפתחות אריתמיה

  
אשר עלולה , מקור נפוץ לאריתמיה הינו השונות המולדת בדפוסי הולכת החשמל בלב

לאריתמיה  הנרכשים רשימת הגורמים. להפוך לבעייה רק בשלב מאוחר יותר בחיים
סירופ נגד שיעול ותרופות , גלולות דיאטטיות, אלכוהול, קטב, צריכת קפאין, כוללת מתח
  .לרוב קיים גורם מחלה פיזי האחראי להיווצרות האריתמיה, עם זאת. נגד הצטננות

  
) התקף לב(אם רקמות ליבך פגומות כתוצאה ממחלת לב נרכשת כגון אוטם שריר הלב 

ייתכן , במקרים נדירים .ייתכן והינך מצוי בסיכון ללקות באריתמיה, או מחלת לב מולדת
  .ורופאיך לא יוכלו לאבחן את מקור האריתמיה

  
  

  ?כיצד אדע מהו סוג האריתמיה ממנה אני סובל
  

אחד או יותר מן המבחנים הבאים , אם הרופא שלך חושד כי אתה סובל מאריתמיה
  .יכולים לשמש על מנת לקבוע את מקור תסמיניך

  



 

  )ג"אק(אלקטרוקרדיוגרמה 
  

אלקטרודות מדבקה . רמה הינה תיעוד הפעילות החשמלית של ליבךאלקטרוקרדיוג
. ממוקמות על פני החזה שלך ומחוברות בחוט אל מכונה המתעדת את פעילות ליבך

י מכשיר "המופק עעל פני נייר  תדפיסי ליבך מייצרים "האותות החשמליים המיוצרים ע
גל על פי רוב לקבוע את טיפוס הרופא שלך מסו, י ניתוח דפוס גלים אלה"ע. ג"האק

  .או בזמן ריצה על הליכון, ג במנוחה"ניתן לבצע בדיקות אק. האריתמיה ממנו אתה סובל

  
  מוניטור הולטר

  
אשר ייתכן , שעות 24מוניטור הולטר מזהה שינויים בקצב ליבך במשך פרק זמן של 

מעוניין  אם הרופא שלך. ג במנוחה או במאמץ"י בדיקת אק"וקיים קושי לזהותם ע
ולענוד , )למעט רחצה(אתה תתבקש לקיים את אורח חייך הרגיל , שתבצע בדיקה זו
לאחר . אשר מחובר לאלקטרודות מדבקה הממוקמות על גבי החזה, מכשיר קטן ונייד

מכן תתבקש לשוב לבית החולים ביום למחרת על מנת לאחזר ולנתח את הנתונים 
  .שהתקבלו

  
  טווח-מוניטור ארוך

  
, שלך מאמין כי עלייך לעבור ניטור למשך פרק זמן של מספר ימים או שבועות אם הרופא

והוא , י מכשיר הקלטה מיוחד"ניטור זה מתבצע ע. טווח-ייתכן ותאלץ לבצע ניטור ארוך
, מכשיר זה דומה בגודלו לאיתורית גדולה. שכיחה-עשוי לסייע באבחון אריתמיה בלתי

כאשר הנך חש . ו להכניסו לתיק או לכיסא, וניתן להצמידו לחגורה או למותניים
כל מה שעלייך לעשות הוא להצמיד את מכשיר ההקלטה לחזה וללחוץ על , בתסמינים

ג הנמשכת לכל היותר "המכשיר מסוגל לבצע בדיקת אק, לאחר לחיצת הכפתור; כפתור
  .שניות 70

  
 סוגי אריתמיה

  
- הינן פרוזדוריות או על )חלליו העליונים של הלב(אריתמיות המתפתחות בפרוזדורים 

חלליו התחתונים (בעוד אריתמיות חדריות תמיד מתפתחות בחדרים , חדריות במקורן
. אחרות עלולות לסכן חיים, בעוד אריתמיות מסוימות מהוות מטרד בלבד). של הלב

לרופא שלך קיימים הכלים לאבחן את טיפוס האריתמיה ממנו אתה סובל ולטפל 
אריתמיות חדריות הנגרמות כתוצאה ממחלות לב הינן , ככלל. בתסמינים בהתאם

  .והן דורשות טיפול רפואי דחוף, האריתמיות החמורות ביותר

  



 

 SVT Supra Ventricular -)ח"טע(חדרית -טכיקרדיה על
Tachycardia  

  
רופאים לעיתים מכנים . סוג אריתמיה זה מתפתח לרוב אצל בני אדם צעירים ובריאים

מאחר ואותות , "מחדש-טכיקרדיה במנגנון כניסה) "ח"טע(ית חדר-את הטכיקרדיה העל
נובעת תופעה זו . ממשיכים לנוע במהירות בנתיבי הולכת החשמל בלבהחשמל בלב

כתוצאה מקיומו של נתיב הולכת חשמל מיותר אשר עלול ליצור קצר במערכת הולכת 
ח "שני סוגי הטע. ידי קצב לב מואץ וסדיר-ח מתאפיינת לרוב על"טע. החשמל של הלב

 ו  )AVNRT(מחדש -חדר במנגנון כניסה-הנפוצים ביותר הינם טכיקרדיית קשר פרוזדור
  )AVRT(מחדש -כניסה חדר במנגנון-טכיקרדיית פרוזדור

  

  מחדש-חדר במנגנון כניסה-טכיקרדיית קשר פרוזדור
)AVNRT(  
  

- סוג זה של אריתמיה מתפתח כאשר האותות החשמליים הזורמים דרך הקשר פרוזדור
חדר מהווה שער אשר מאט -הקשר פרוזדור, במצב התקין. חדר מוזרמים באופן לקוי

- טכיקרדיית קשר פרוזדורב. וחדרי הלבומווסת את האותות בעודם נעים בין פרוזדורי 
- דורזבתוך הקשר פרו קיימים שני נתיבי הולכה, )AVNRT(חדר במנגנון כניסה מחדש 

במהירות רבה אותות  יםעבירמאשר ומהיר מעגל חשמלי בלתי פוסק ים וצרהי, חדר
סוג אריתמיה זה לרוב מתפתח כתוצאה מפעימות לב מוקדמות  .ולחדר לעלייה

חדר יוצרים מעגל חשמלי מהיר ובלתי פוסק -אשר בחדירתם לקשרית עלליה )אקטופיות(
  .ועל ידי כך גורמים לקצב לב מואץ ביותר, חדר-בקשרית עלליה

  
  מחדש-חדרית במנגנון כניסה-טכיקרדיה פרוזדור

)AVRT( פרקינסון וייט -תסמונת וולף או/ו)WPW(  
  

מיותר אשר עוקף את מערכת הולכת  האריתמיה זו מתאפיינת בקיומו של נתיב הולכ
רוזדורים נתיב ההולכה המיותר מחבר ישירות את הפ. החשמל התקינה של הלב

נתיב ). הפרוזדורים התחתונים של הלב(אל החדרים ) החללים העליונים של הלב(
משמע , נתיב זה עלול להיות סמוי מן העין". נתיב הולכה עודף"הולכה זה ידוע בתור 

ייתכן כי , לעומת זאת. ג"שלא ניתן לזהות את נתיב ההולכה הנוסף באמצעות בדיקת אק
האותות ). WPW(פרקינסון וייט -בחון תסמונת וולףנתיב הולכה זה יזוהה אגב א

. חדר-ואגב כך עוקפים את קשר הפרוזדור, החשמליים נעים לאורך נתיב ההולכה העודף
" התקין"האותות החשמליים מגיעים אל החדרים לפני האות החשמלי , כתוצאה מכך

ה לרוב תרא WPWג של חולה בתסמונת "בדיקת אק"). מוקדם-עירור"תופעה זו מכונה (
קצב הלב עלול להאיץ באופן . אשר מצביע על קיומו של נתיב הולכה עודף תאגל דל

משמעותי כתוצאה מן הזרימה המעגלית של האותות החשמליים לאורך פרוזדורי וחדרי 
  .הלב



 

  פרפור פרוזדורים
  

פרפור פרוזדורים . הינו אחד מסוגי האריתמיה הנפוצים ביותר) פ"פ(פרפור פרוזדורים 
- האות החשמלי התקין נוצר בקשר סינוס. חלליו העליונים של הלב, רחש בפרוזדוריםמת

אותות חשמליים רבים זורמים , במצב של פרפור פרוזדורים, לעומת זאת. פרוזדור
קצב הלב הנוצר כתוצאה מכך הינו . במהירות ובאקראי דרך פרוזדורי הלב ואל החדרים

סדיר -רוזדורי הלב פועמים במהירות ובאופן לאמשום שפ.  מואץ, ועל פי רוב, סדיר-בלתי
הם אינם מסוגלים לרוקן לחלוטין את כל אספקת הדם המתקבלת בחדרי , )מפרפרים(

אם הינך מצוי בסיכון מוגבר , לפיכך. מה שעלול להוביל להיווצרותם של קרישי דם, הלב
  ).Warfarin(בשם וורפארין ) דם-מדללי(קרישה -ייתכן ותטופל בנוגד, ללקות בשבץ

  
  רפרוף פרוזדורים

  
במצב של ). חלליו העליונים של הלב(רפרוף פרוזדורים מתרחש גם הוא בפרוזדורים 

אך קצב הלב הנוצר כתוצאה , האותות החשמלים מוזרמים במהירות, רפרוף פרוזדורי
מחדש הקיים בפרוזדורי - קצב הלב נוצר כתוצאה ממנגנון כניסה. מכך הוא סדיר ומאורגן

בתוכו הם עוזבים ושבים לאותם נקודה שוב , אותות חשמליים נעים במעגלבו , הלב
כאשר הנפוץ מביניהם הוא רפרוף , קיימים מספר סוגים של רפרוף פרוזדורי. ושוב

  .הפרוזדור הימני

  
  טכיקרדיית חדרים 

  
, נוצרים בחדרים המהירים מתפתחת כאשר האותות החשמליםטכיקרדיית חדרים 

משום שחדרי . החדרים מתחילים לפעום בקצב מואץ וסדיר. הלב החללים התחתונים של
הלב אינו , גבוהה מאד הם אינם מתכווצים ומתמלאים כראוי הלב פועמים במהירות

, הדבר עלול לגרום לתסמינים כגון חולשה. מסוגל לפעול ברמת יעילות תקינה
שונים של קיימים סוגים . קוצר נשימה ואף אובדן הכרה, כאבים בחזה, סחרחורות

טכיקרדיית חדרים עלולה , עם זאת. השונים ברמת חומרתם, טכיקרדיית חדרים
שכן היא יכולה להתפתח לכדי פרפור חדרים ובכך לגרום , להתאפיין בקצב לב מסכן חיים

  ).דום לב(להפסקת פעימות הלב 
  

אצל אנשים אשר לקו , למשל. קיימים מספר גורמים להתפתחות הטכיקרדיה החדרית
האזור בשריר הלב אשר ניזוק כתוצאה מהתקף , )התקף לב(ם באוטם שריר הלב בעבר

גורמים נוסף . המגבירה את רמת הסיכון להפרעות קצב, הלב יוצר רקמת צלקת
ניתוח לתיקון פגמים מולדים בלב או , מחלות שריר הלב: לטכיקרדיה חדרית כוללים

 כיקרדיית חדריםבלים מטקיימת קבוצה מצומצמת של אנשים הסו. אריתמיה תורשתית
בחולים  טכיקרדיית החדריםחיים תקין חרף -המסוגלים לנהל אורח, בעלי מבנה לב תקין

  .י קטטר"אלו מטפלים בתרופות או באבלאצייה ע



 

  פרפור חדרים
  

, במצב של פרפור חדרים. החללים התחתונים של הלב, פרפור חדרים מתפתח בחדרים
, ונים בחדרי הלב באופן מואץ ביותר ובלתי סדירהאותות החשמליים נוצרים באתרים ש

פרפור חדרים הינו הפרעת . ידי כך גורמים ללב לרטוט במקום לפעום ולהזרים דם-ועל
הוא עלול להוביל , וללא טיפול רפואי מיידי להשבת פעימות הלב, קצב מסוכנת ביותר

  . למוות

  
  ?אילו אפשרויות טיפול קיימות עבורי

  
, תערוך תקבענה את סוג וחומרת האריתמיה ממנה אתה סובל תוצאות הבדיקות אשר

אתה . ובהתאם להן יוכל הרופא שלך לדון עימך בדבר אפשרויות הטיפול הקיימות עבורך
חולים רבים , זכור. והרופא שלך תוכלו להחליט איזה טיפול מתאים ביותר עבורך

תר של כל הערכה ההיבט המהותי ביו. הסובלים מאריתמיה כלל אינם נדרשים לטיפול
  .ראשונית הינו קביעת חומרת האריתמיה והצורך לסוג כלשהו של התערבות

  
  תרופות

  
אריתמיות הינן -תרופות אנטי. קיימות מספר תרופות אשר משמשות לטיפול באריתמיה

סדירים -תרופות המשמשות לשינוי האותות החשמליים בליבך ולמניעת דפוסי לב בלתי
  ")טיפול תרופתי עבור הפרעות קצב"עיין בחוברת  ,למידע נוסף(או מואצים 

  
  לב תמידי-קוצב

  
. לב-י הרופא לבצע השתלת קוצב"ייתכן ויומלץ לך ע, אם הנך סובל מקצב לב מואט

, הוא מושתל מתחת לעור, לב מואט-לב הינו מכשיר קטן המשמש לטיפול בקצב-קוצב
. בתוך הלבמושתלת הקוצב  טרודתאלקוהוא מתחבר אל , הבריח-עצםמתחת להמצוי 
הלב מזרים אות חשמלי זעיר על מנת לעורר את הלב ולהאיץ את קצב פעימותיו -קוצב

  .כאשר אלה איטיים מדי

  
  י קטטר עם גלי רדיו"אבלציה ע

  
ייתכן והרופא שלך ימליץ , אם קיים אצלך נתיב הולכה חשמלית או קבוצת תאים עודפים

צורבת וגורמת להרס י קטטר "אבלציה ע. טר עם גלי רדיוי קט"לך לבצע אבלציה ע
, המייצרת את האריתמיה, האזור בו קיימת הפעילות החשמלית העודפת של ממוקם

ועשויה להועיל עבור אלה אשר אינם מגיבים לטיפול תרופתי או אשר אינם מסוגלים 



 

וז הצלחה גבוה טכניקה זו הינה בעלת אח. לקבל טיפול תרופתי מכל סיבה שהיא
  .סוגים רבים של אריתמיה" ריפוי"ב

  
  פנימי חשמלי היפוך

  
שני קטטרים מוחדרים .  חלש ללב חשמליפנימי כולל מתן הלם חשמלי הטיפול בהיפוך 

האלקטרופיזיולוג . לתוך וריד במפשעה שלך ורפידת אלקטרודה קטנה מוצמדת לחזך
במהלך ביצוע ההיפוך . ופיזיולוגיהל במעבדת אלקטר"שלך יבצע את הפרוצדורה הנ

טיפול זה ניתן רק . אשר יגרום לך לחוש ישנוני, טווח-תקבל סם הרגעה קצר, הפנימי
לאחר שהטיפול תרופתי וניסיונות ההיפוך חיצוני כשלו בהשבת קצב ליבו של החולה 

  .לקצב סינוס תקין

  
  דפיברילטור אוטומטי מושתל

  
הוא . מצוים בסיכון להפרעות קצב קטלניותמכשיר זה משמש את אותם אנשים אשר 

. הבריח-והוא לרוב מושתל מתחת לעור המצוי מטה מעצם, לב-גדול מעט מקוצב
למכשיר זה . המוחדרים לתוך הלב דרך וריד, דפיברילטור/המכשיר מחובר לחוטי קוצב

י "י יצירת פעימות לב באופן מלאכותי או ע"היכולת לזהות ולמנוע אריתמיות חדריות ע
לב כאשר הלב פועם -המכשיר מסוגל לתפקד כקוצב, כמו כן. הזרמת הלם חשמלי ללב

  .לאט מדי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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


