
 
 

Arrhythmia / Nepali 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

अरिदमिया 
अरिदमिया भनेको साधािण िुटुको िोग हो। सािान्यतया, यसले असािान्य िुटुको दि वा रिदिको 
कुनै पनन स्वरूपलाई बुझाउँछ। अरिदमिया ववमभन्न प्रकािका हुन्छन ्जसिध्ये अट्रियल फिब्रिलेसन 
भनेको अत्यन्तै साधािण इन्न्टटी हो। हङकङको सािान्य जनसङ्ख्याको 1% प्रस्तुत गने अनुिान 
गरिन्छ। यद्यवप, यो तुरुन्तै खतिनाक हँुदैन, यसले स्िोकलाई पाँच गुणा ववृि गछछ , हटछ िेमलयिलाई 
तीन गुणा ववृि गछछ ि ितृ्युलाई दईु गुणा ववृि गछछ। 
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1. अरिदमिया भनेको के हो? 

अरिदमियाले असािान्य िुटुको धड्कन दि वा रिदिको कुनै पनन स्वरूपलाई बुझाउँछ। िाननसले ववश्राि 
गदाछ उसको सिान्य िुटुको दि प्रनतमिनेट 60-100 पटक हुन्छ। ि यो रिदििा ननयमित हो। व्यन्ततको 
िुटुको धड्कन दि िन्द, अर्ाछत ववश्राि गदाछ प्रनतमिनटे 60 पटक भन्दा कि; वा तीव्र, अर्ाछत प्रनतमिनेट 
100 पटक भन्दा धेिै हँुदा उसलाई अरिदमिया हुनसतछ।  कट्रहलेकाहीीँ व्यन्ततको िुटुको धड्कन दि 
सािान्य ति रिदि अननयमित हुनसतछ। उ/उनी इटोवपक िुटुको धड्कन दि वा अट्रियल 
फिब्रिलेसनद्वािा ग्रमसत हुनसतछन।्  

 
2. अरिदमियाका जोखििका कािक तत्तत्तव तथा कािणहरू के-के हुन?् 

अरिदमियाका साझा जोखखिका कािक तत्वहरूिा र्ाइिाइड िोग, हाइपिटेन्सन, इस्केमिक िुटुिोग, 
हटछ िेमलयि तर्ा भल्भुलि िुटुिोग पदछछन।् केही ब्रबिािीहरूिा, अरिदमिया भनकेो औषधधहरूको पार्शवछ 
प्रभाव हुनसतछ। कहीलेकाहीीँ, अरिदमियाका कुन ैपनन कािण वा जोखखिका कािक तत्त्व िेला नपनछ 
सतछन।् 

 
3. अरिदमियाको िोकथाि कसिी गने? 

अरिदमियाका जोखखिका कािक तत्वहरू तर्ा आधािभूत कािणहरूको िोकर्ाि ि उपयुतत उपचाि 
गनुछ िहत्त्वपूणछ कुिा हो। र्ाइिाइड िोग प्राय: धचफकत्सा उपचािका लाधग उत्तिदायी हुन्छ।  
हाइपिटेन्सन तर्ा इस्केमिक िुटु िोगको िोकर्ाि गनछको लाधग उपयुतत जीवनशैली उदाहिण, कि 
नुन, न्यनू धचल्लो पदार्छ, न्यून ग्लुकोज भएका स्वस्र्कि आहाि तर्ा उच्च िाइबि खाना खाने; 
पयाछप्त व्यायाि गने बानी बसाल्नुपछछ।  

 
4. अरिदमियाका लक्षणहरूलाई सजजलै पहहचान गनन सककन्छ? 

अरिदमिया भएका ब्रबिािीहरूलाई धकधकी, रिँगटा, बेहोशी, र्कान, स्वाँस्वाँ तर्ा व्यायािको धयैछतािा 
किी जस्ता लक्षणहरू देखापनछ सतछन।् गम्भीि अवस्र्ाहरूिा, ब्रबिािीहरूिा आवाज अस्पष्ट हुने, 
दृर्शयात्िक अविोध हुने तर्ा लक्षक्षत स्िोकिा मलम्ब किजोिीहरू देखा पने जस्ता लक्षणहरू हुनसतछन।्  
अचानक ितृ्यु भनेको केही अरिदमियाहरूको अत्यन्तै भयानक लक्षण हो।  
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5. अरिदमियाको अनुसन्धान ि ननदान कसिी गनन सककन्छ? 

इलेतिोकार्ड छयोग्राि भनेको अत्यन्तै िहत्त्वपूणछ ननदानात्िक उपकिण हो। कहीलेकाहीीँ 24-घण्टे इलेतिोग्राि 
वा घटना िेकडछिद्वािा िुटुको धड्कनको दीघछकालीन ननिीक्षण आवर्शयक पनछ सतछ।  िगत जाँचहरू, ववशषे 
गिी इलेतिोलेटहरू तर्ा र्ाइिाइड प्रकायछ अननवायछ छन।् इनतहासका आधाििा, शािीरिक पिीक्षण तर्ा 
प्रािन्म्भक इलेतिोकार्ड छयोग्राि, िुटुका आिािी अनुसन्धानहरू, जस्त ैिेडमिल जाँच, CT कोिोनिी 
एन्न्गयोग्राि तर्ा तयार्ेटििा आधारित अनुसन्धानहरू आवर्शयक पनछ सतछन।् 

 
6. अरिदमियाको उपचाि के हो? 

अरिदमियाको अन्तननछट्रहत कािणको खोज गनुछपछछ ि तदनुसाि उपचाि गनुछपछछ। ववमभन्न प्रकािका 
अरिदमियाहरूको उपचाि गनछका लाधग ववशषे औषधधहरू छन,् जसलाई प्राय: एन्न्ट-अरिदिेट्रटक औषधध 
भननन्छ। केही अरिदमियाहरूका लाधग तयार्ेटि एब्लसेन भनेको हस्तक्षेपिूलक तर्ा आिोग्यकि उपचाि 
ववकल्प हो। न्यून िुटुको धड्कन दि तर्ा रििंगटा लाग्ने वा बेहोश हुने जस्ता लक्षणहरू भएका ब्रबिािीहरूका 
लाधग, पेसिेकि इम्प्लान्टेसनको प्रयोग गनछ आवर्शयक पनछ सतछ। अको तिछ , तीव्र िुटुको धड्कन दि 
तर्ा अचानक ितृ्यु हुने जोखखि भएका ब्रबिािीहरूका लाधग, इम्प्लान्टेबल कार्ड छयोभटछि-र्डफिब्रिलेटि प्रयोग 
गनछ आवर्शयक पनछ सतछ। 

 
7. अरिदमियाको जहिलता के हो? 

सािान्य प्रकािको अरिदमिया, अट्रियल िाइब्रिलेसन, लाई स्िोक वा हटछ िेमलयिले जट्रटल गिाउन सतछ। 
भेन्न्िकुलि ट्याधचकार्ड छया वा िाइब्रिलेसन, जुन खतिनाक अरिदमिया हो, लाई अचानक हुने कार्ड छयाक 
ितृ्युले जट्रटल गिाउन सतछ।  

 
8. अरिदमियाका बििािीहरूको हेिववचाि कसिी गने? 

अरिदमियाहरूको सिंकेत ट्रदने उदाहिणका लाधग धकधकी, बेहोशी आट्रद, लक्षणहरू भएका ब्रबिािीहरूल े
प्रािन्म्भक धचफकत्सा सावधानी अपनाउनुपछछ। अरिदमियाका जोखखिका कािक तत्वहरू भएका ब्रबिािीहरूल े
आफ्नो धचफकत्सा अवस्र्ाको तदनुसाि उपचाि गनुछपछछ। 
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