
 

 

 

இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு (AFib அல்லது AF) 
 

 

இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு (AFib அல்லது AF) மிகச் சாதாரண நீடித்த 
இதயத் துடிப்பு ஒத்திறசவு குறறப்பாடாகும் 

இது சுமார் 2.7 மில்லியன் 
அமமரிக்கர்களைப் பாதிக்கிறது. 
இருதயத்தில் ஒரு மின் 
அளமப்புமுளற இருக்கிறது, இந்த 
மின் அளமப்புமுளற இருதய 
அளறகளுக்குச் சமிக்ளைகளை 
அனுப்பி, அளை எப்பபாது சுருங்க 
(பிளசவு) அல்லது ைிரிய பைண்டும் 
என்பளதச் சுட்டிக்காட்டும். இருதய 

ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு (AFib) 
ஒழுங்கற்ற மின் சமிக்ளைகைால் 
ஏற்படுகிறது. இதனால் இதயத்தின் 
பமல்புற அளறகள் (ஊற்றளற) 
முழுைதுமாகச் சுருங்குைதற்குப் 
பதில் அதிரும். இருதய ஊற்றளற 
உதறல் துடிப்பு உள்ை ஒருைருக்கு, 
ஊற்றளற ஒரு நிமிடத்திற்கு 300 
முளற ைளை துடிக்கும், அதாைது, 
இயல்பானளத ைிட நான்கு மடங்கு 
அதிகமாகும். இருதய ஊற்றளற 
உதறல் துடிக்கும்பபாது 
ஊற்றளறயில் இைத்தம் 
பதங்கக்கூடும், இதனால், இைத்தம் 
உளறவு ஏற்படும். அந்த இைத்த 
உளறவு ஊற்றளறயிலிருந்து 
இடம்மபயர்ந்து, பக்கைாதத்ளத 
ஏற்படுத்தக்கூடும்.  
 
பமலும் பக்கைாதம் 
ஏற்படுத்துைபதாடு, இந்த இருதய 
ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு இதயச் 
மசயலிழப்ளபயும் மற்ற 
நிளலகளையும் ஏற்படுத்தும், 
இதனால், பநாயாைிக்குச் பசார்வு, 
தளலச்சுற்றல், மூச்சுத்திணறல் 
ஆகியளை ஏற்படும். இருதய 

ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
அதிகரிக்கும் தன்ளமைாய்ந்தது 
அதாைது, இதற்குச் சிகிச்ளச 
அைிக்காைிட்டால், அது 
பமாசமளடயக்கூடும் என்று 
அர்த்தமாகும். இது ஒரு முளற 
ஏற்பட்டால் அதன் பிறகு இது 
அடிக்கடி ஏற்படத் துைங்கும் மற்றும் 
நீண்ட பநைத்திற்கு நீடிக்கும். 
உங்களுக்கு இந்த இருதய ஊற்றளற 
உதறல் துடிப்பின் அறிகுறிகள் 
இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 
மருத்துைளைச் மசன்று பார்க்க 
பைண்டும், ஏமனன்றால் இது அதிக 
பநைம் நீடிக்கத் துைங்கினால், அளதக் 
குணப்படுைது மிகவும் கடினமான 
ஒன்றாகிைிடும். 
 
இருதய ஊற்றறற உதறல் 
துடிப்பின் அபாயக் காரணிகள்  
 
நல்ல ஆபைாக்கியமான 
ைாழ்க்ளகமுளறளயப் 
பின்பற்றுபைர்களுக்கும், பைறு 
எந்தைிதமான மருத்துைப் 
பிைச்சளனகளும் 
இல்லாதைர்களுக்கும் கூட இருதய 
ஊற்றளற உதறல் ஏற்பட ைாய்ப்பு 
உண்டு. இதனுளடய மிகப் 
மபாதுைான அபாயக் காைணிகைில், 
பின்ைருைன அடங்கும:  

 ையது 60க்கு பமல் இருப்பது 

 உயர் இைத்த அழுத்தம் 
 இருதய இைத்தத் தமனி பநாய் 

 இருதயச் மசயலிழப்பு 
 இருதய “ைால்வு” பநாய் 
 சிகிச்ளச அைிக்கப்படாத 

ஊற்றளற படப்படப்பு (மற்மறாரு 
ைளக அசாதாைணமான இதயத் 
துடிப்பு 
ஒத்திளசவு) 

 தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் 
 ளதைாய்டு பநாய் 
 நீரிழிவு பநாய் 
 நாட்பட்ட நுளையைீல் பநாய் 
 மிதமிஞ்சிய மதுபானம் அல்லது 

ஊக்கிப் பயன்பாடு 
 கடுளமயான பநாய் அல்லது 

பநாய்த்மதாற்று 

இருதய ஊற்றறற உதறல் 
துடிப்பின் அறிகுறிகள் 
 
இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
உள்ை பலர், அதன் அறிகுறிகளை 
எளதயும் உணருைதில்ளல. 
மற்றைர்களுக்கு அது முதல் முளற 
ஏற்பட்ட உடபனபய மதரியும். 
இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பின் 
அறிகுறிகள் ஒவ்மைாருக்கு ஒருைர் 
இளடய பைறுபடும். அது, ஒருைரின் 
ையளதச் சாந்திருக்கும், இருதய 
ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
ஏற்பட்டதற்கான காைணம், (இதய 
பிைச்சளனகள் அல்லது மற்ற 
பநாய்கள்) மற்றும் இருதய 

 

உங்களுக்குத் 
ததரியுமா? 
 

இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு இல்லாதைர்களை ைிட இருதய ஊற்றளற 
உதறல் துடிப்பு இருப்பைர்களுக்குப் பக்கைாதம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து நான்கு 
மடங்கு அதிகம். இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு சுமார் 2.7 அமமரிக்கர்களைப் 
பாதித்திருக்கிறது. 

 



 

 

 

 

 

ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு எவ்ைைவு 
தூைம் இதயத்தின் உந்துத் திறளனப் 
பாதிக்கிறது பபான்றைற்ளறச் 
சார்ந்திருக்கிறது. அதன் 
அறிகுறிகைில் பின்ைருைன 
அடங்கும: 
 
 மிக அதிகமாக பசார்ைாக 

உணர்ைது அல்லது மிகக் 
குளறைான சக்தி அல்லது 
சக்திபய இல்லாதது பபால் 
உணர்ைது (மிகப் மபாதுைானது)  

 ைழக்கத்ளத ைிட பைகமாக 
அல்லது ஒழுங்கற்ற இருதயத் 
துடிப்பு (பைகம் மற்றும் 
மமதுைாக இைண்டுக்கும் 
இளடபய மாறி மாறி)  

 மூச்சுத் திணறல் 
 இருதயப் படப்படப்பு (உங்கள் 

இதயம் பைகமாக துடிப்பது, 
அடிப்பது அல்லது படப்படப்பது 
பபால் உங்களுக்குத் பதான்றும்) 

 ஒவ்மைாரு நாளும் உடற்பயிற்சி 
அல்லது மற்ற நடைடிக்ளககள் 
மசய்ைதில் பிைச்சளன  

 மநஞ்சில் ைலி, அழுத்தம், 
இறுக்கம் அல்லது 
அமசௌகரியம் 

 தளலச்சுற்றல், மயக்கம் 
அல்லது மயக்கமளடதல் 

 அதிகமாகச் சிறுநீர் கழிப்பது 
(அடிக்கடி கழிைளறளயப் 
பயன்படுத்துதல்) 

 
 
 
 
 
 

இருதய ஊற்றறற உதறல் 
துடிப்றபக் கண்டுபிடித்தல் 
மற்றும் சிகிச்றச அளித்தல் 

இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
“எலக்ட்பைா-கார்டிபயாகிைாம்” (EKG) 
என்னும் சாதனத்ளதப் பயன்படுத்திக் 
கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. 
இப்பரிபசாதளன மருத்துைர் 
ஒருைைால் மசய்யப்படும். இருதய 
ஊற்றளற உதறல் துடிப்ளப நீண்ட 
நாட்களுக்குக் கண்காணிப்பதற்காக 
பநாயாைி அணிந்திருக்கும் மமாளபல் 
சாதனங்கள் மகாண்டும் 
கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் 
“ப ால்டர்” (Hoiter) கண்காணிப்புச் 
சாதனங்களும் மற்றும் நிகிழ்வு 
பதிவுச் மசய்யும் சாதனமும் உள்ைது. 
பநாயாைிகள் “ப ால்டர்” 
கண்காணிப்புச் சாதனத்ளத ஒன்று 
முதல் ஏழு நாட்கள் ைளை 
அணிந்திடலாம், மற்றும் நிகழ்ளை 
பதிவுச் மசய்யும் சாதனத்ளதச் சில 
ைாைங்களுக்கு அணிந்திடலாம். 
இந்தச் சாதனங்கள் இருதயத் 
துடிப்பின் ஒத்திளசளைப் பகல், இைவு 
என எல்லா பநைமும் பதிவுச் 
மசய்திடும். இது இருதயம் 
மைவ்பைறு நடைடிக்ளகயின் பபாது 
எவ்ைாறு துடிக்கிறது மற்றும் 
ஓய்ைின் பபாது எப்படி துடிக்கிறது 
என்பது குறித்தத் துல்லியமான 
ைிைைத்ளதக் காட்டிடும். இருதய 
ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு இருப்பளத 
மருத்துைர் கண்டுபிடித்தப் பிறகு 
முளறயான சிகிச்ளசளயக் 
ஆைம்பித்துைிடலாம். 
 
இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு–
க்குப் பலைிதமான மருந்துகளைக் 
மகாண்டு சிகிச்ளசயைித்திடலாம். 
சில பநாயாைிகளுக்குக் 

“கார்டிபயாைர்ஷன்” மசய்ைது 
அைசியமாகிறது. இதில் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிர்ச்சி மூலம் 
இருதயத் துடிப்பு அதன் ைழக்கமான 
(“ளசனஸ்”) சந்தத்திற்குக் மகாண்டு 
ைைப்படும். “கத்தீட்டர்” நீக்கம் என்பது 
இருதய ஊற்றளற உதறல் 
துடிப்புக்கான மற்றுமமாரு சிகிச்ளச 
முளறயாகும். இது மருந்துகள் 
மகாண்டு சிகிச்ளசயைிக்க முடியாத 
இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
பநாயாைிகளுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 
கத்தீட்டர் நீக்கத்தில்  ஒரு 
ைளகயான சக்தி மகாண்டு 
பிைச்சளன ஏற்படுத்தும் திசு 
மசயலிழக்க மசய்யப்படுகிறது. 
 
இருதய ஊற்றளற உதறல் துடிப்பு 
இருதயத்தில் இைத்த உளறவு 
ஏற்படுத்தக்கூடும், மற்றும் அதனால் 
பக்கைாதம் ஏற்படக்கூடும் 
ஆளகயால், மருத்துைர்கள் இைத்த 
நீர்ப்பிளய  (உளறமைதிர்ப்பிகள்) 
அைர்களுக்குப் பரிந்துளைக்கிறார்கள். 
அதன் மூலம் இைத்த உளறவு 
ஏற்படுைளதத் தடுத்திட முடியும். 
மருத்துைர்கைால் பநாயாைிகைின் 
ையது, மற்ற மருத்துை நிளலகள் 
(இருதயச் மசயலிழப்பு, உயர் இைத்த 
அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு பநாய் 
பபான்றளை) ஆகியைற்றின் 
அடிப்பளடயில் பக்கைாதம் 
ஏற்படக்கூடிய ஆபத்ளதக் 
கணக்கிட்டு, அைர்களுக்கான 
அபாயத்ளதக் குறித்து ஆபலாசளன 
ைழங்க முடியும். பமலும் 
உளறமைதிர்ப்பிகள் உட்மகாள்ைதன் 
அபாயங்கள் மற்றும் பயன்கள் 
குறித்தும் ஆபலாசளன ைழங்க 
முடியும். 
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