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 الخامسةاملحاضرة 

 القلب ... الدوران اإلكليلي

 األوعيةو القلب من Cardiovascular system الوعائي القلبي بالجهاز يدعى ما أو الدوران جهاز يتكون 

 الجسجججججج ية، األنسجججججججة مختلف إلى القلب من الدم تنقل التي الشررررررا  ن من الدموية األوعية وتتكون  ،الدموية

 الدوران بجهاز ويلحق القلب، إلى الجسججججججج ية األنسججججججججة من أي معاكس اتجاه وفق الدم تنقل التي األوردة ومن

 .اللمفي الجهاز

 Heart القلب

قاعدت  في  مخروطيقع في جوف الصجججججججججدر ما بنن ال شتنن، ل   جججججججججكل تع ل ك ضججججججججج ة،  جوفاء عضرررررررلة القلب

 (.1الشكل ) ،Pericardium  التامور ويغلف   الشغاففي األسفل، يبطن   Apexاألعلى وق ت  

 

 موقع القلب في جوف الصدر.(: 1الشكل )

 القسج نن. هذين بنن الدم اختالط ي نع نسيجي حاجز بينه ا يفصجل وأيسر أ من قسج نن من يتكون القلب

 والبطنن اليسجججج    األذينة من األيسرررر القسررر  ويتكون  األي ن، والبطنن الي نى األذينة من األ من القسررر  يتكون 

  .(2الشكل ) ،األيس 

ثرراني  بغججاز الغني ي )العججاشججد من نسجججججججججججججج  الجسجججججججججججججج  ا  تلفججة(الوريججد الججدم  Right atriumالي نى ةاألذينجج تلقىت

 السرررررررررررفلي األجوف والوريد  vena cavaSuperior العلوي  األجوف الوريد بوسججججججججججججججا ة  2CO الكربون  أكسررررررررررريد

Inferior vena cava األي ن البطنن إلى الدم هذا وينسجججا  ،الجيب اإلكليليو  Right ventricleذلك في ويسجججاعد 

 الذي يتف ع إلى Pulmonary trunk الجذع الرئوي  إلى إلي  الواصجججججججل الدم األي ن البطنن يضججججججج  ،ةاألذين تقلص

 ال شتنن في ؛ إذ يت Lungs ال شتنن إلى الدم هذا يوصجججججججججالن أيسرررررررروآخ   أ من  Pulmonary arteryرئوي  شرررررررريان

، )الدم املؤكسجججج ( 2Oاألكسرررج ن  بغاز وإ ججججباع  الك بون  ثاني أكسججججيد غاز من ح ولت  معظ  من الدم تخليص

وتؤلف هذه األوعية الدموية التي ، Pulmonary veins األربعة الرئوية األوردة بوسا ة ثانية القلب إلى ينتقل ث 

 .Pulmonary circulation الدوران الرئوي  من القلب  الدم إلى ال شتنن ومنها إلى الجانب األيستح ل 



 

   
 

 

2 

2021 - 2022 

 يضججج   الذي Left ventricleاأليسرررر البطنن إلى ومن  Left atrium اليسرررر   األذينةالدم املؤكسججج  إلى  يصجججل 

، ليعود من جديد إلى األذينة الي نى، تؤلف هذه األوعية الجسججججججججج  أنحاء كل إلىومن   Aorta األبهر الشججججججججج يانعبر 

 الجهازي  الدورانالدموية التي تح ل الدم إلى نسجججججججججججججج  الجسجججججججججججججج  ا  تلفة، ث  يعود إلى الجانب األي ن من القلب 

Systemic circulation ،( 3الشكل.)  

 من 
ً
 إلى جنب ي نى ويس    مضخت نوبالتالي نستطيع القول بأن القلب يتألف فعليا

ً
، الشكل تتوضعان جنبا

(2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .أقسامهضمن  جريان الدم (: بنية القلب، ومسار 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوران الجهازي، والدوران الرئوي.(: 3الشكل )
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 Cardiac valves  القلبية الصمامات

 :هي، و (4)الشكل  ،)دّسامات( ص امات أربعة اإلنسان قلب يحتوي 

 .األي ن والبطننة الي نى األذين بنن ما تصل التي الفتحة في ويتوضع Tricuspid الشرف ثالثي الص ام .1

 بنن ما تصجججججججججل التي الفتحة في ويتوضجججججججججع Mitral (Bicuspid) valve )ثنائي الشررررررررف( التاجي الصججججججججج ام .2

 .األيس  والبطننة اليس   األذين

) جج فات   األبه ية الشجج يانية الفوهة في ويتوضججع Aortic (semilunar) valve )الهاللي( األبهري  الصجج ام .3

 أع ض وأكثر ثخانة من تلك ال اصة بالص ام ال شوي(.

 .ال شوية الش يانية الفوهة في ويتوضع Pulmonary (semilunar) valve )الهاللي( الرئوي  الص ام .4

 في نن،تاألذين إلى الدم رجوع في نعان البطيني االنقباض بدء لحظة والتاجي الش ف ثالثي الص امان  نغلق

 ف رة خالل البطيننن إلى ننتاألذين من بججامل ور للججدم ليسجججججججججججججج حججا البطيني االسجججججججججججججج رخججاء بججدء لحظججة  نفتحران حنن

 .(a-5)، الشكل البطيني االسترخاء

 األبه ي  الشججججججج ياننن من الدم رجوع في نعان البطيني االسررررررترخاء بدء عند وال شوي  األبه ي  الصججججججج ام  نغلق

، الشججججججججججج ياننن هذين عبر م ور من الدم ليت كن البطين ن انقباض عند  نفتحا حنن في البطيننن، إلى وال شوي 

 .(b-5)الشكل 

 

 
 الصمامان الهالليان األبهري والرئوي. (b)ت القلبية، ماامالص (a)(: 4الشكل )
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 الصمام الهاللي.آلية عمل  ((b، آلية عمل الصمام التاجي ثنائي الشرف (a)(: 5الشكل )

 ف ز ولوجيا العضلة القلبية

 التشريح الف ز ولوجي لعضلة القلب

  القلب يتكون 
ً
 البطيني والنسجججججي  ،التقلصرررر ي األذ ني النسجججججي  :األنسججججججة من رشيسجججججية أن اط ثالثة من ع ليا

للتقلص،  غ ر قابليةمن خاليا العضجججججلة القلبية، وهي  %1)تشجججججكل   Nodal tissueالعقدي والنسجججججي  ،التقلصرررر ي

تلقاشية؛ حيث ت كن القلب من  عفوية)الجهد، الفعل( بصججججورة  العمل)كامن(  كمون  توليدوإن ا متخصججججصججججة في 

 إ ارة خارجية(. من دون التقلص 
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)تختلف عن خاليا العضالت الهيكلية في بعض  مخططة عضلية ألياف من األوالن النسيجان يتألف

 نفسها بالط يقة تتقلص ؛ حيثامللساء في بعض ال صاشص األخ  (شارك مع خاليا العضالت تخصاشصها، وت

 علي  هو م ا أ ول  والبطينية األذينية األلياف في التقلص مدة أن إال ،الهيكلية العضالت ألياف بها تتقلص التي

مقارنة بألياف العضالت الهيكلية، وهي تحتوي نواة  أصغر، ك ا أن ألياف العضل القلبي الهيكلية العضالت في

 ألياف باإلضافة إلى كونها في كل ليف، واحدة
ً
 . )تتف ع ال لية العضلية القلبية الواحدة وتشكل ف اغات( متفاغرة ا

 Syncytiumخلوي  )مختلط( العضلة القلبية كمدمج

الشجججججججججكل ، Intercalated discs باألقراص املدخلةأللياف العضجججججججججلة القلبية  الفاصجججججججججلةتدعى املنا ق العات ة و 

تفصججججل خاليا العضججججلة القلبية املسججججتقلة عن بعضججججها، وهذا يعني  أغشرررية خلويةوهي في الواقع عبارة عن ، (7، 6)

، وعالوة على ذلك فإن سلسلة تتصل مع بعضها بشكل مستقلةأن ألياف العضلة القلبية مؤلفة من عدة خاليا 

من املقاومة عبر الغشججججاء ال ارجي لليف العضججججلي  1/400عبر األق اص املدخلة تعادل فقط  املقاومة الكهربائية

  ،القلبي
ّ
 Communicating junctions نقللل اتصرراالت )ملتقيات(ل ألن أغشجججية ال لية تندم  مع بعضجججها وتشجججك

( 
ً
  بانتشار( تس ح Gap junctions التقاءأو  اتصال قنياتفجوية أو  موصالت أو اتصاالتنفوذة جدا

ً
ح  نسبيا

 العملكمونات لذلك تتح ك الشججججوارد بسججججهولة على  ول محاور ألياف العضججججلة القلبية بحيث تنتقل  ،للشججججوارد

 من خلية قلبية إلى أخ   عاب ة األق اص املدخلة دون عاشق يذك .  )الفعل أو الجهد(

 
 .األقراص املدخلةو  ،(: األلياف العضلية املخططة واملتفاغرة6الشكل )

 :(7)من االتصاالت )االلتقاءات( الغشاشية، الشكل  نوع ن)املقحمة( تتض ن األق اص املدخلة 

لويحات بروتينية : بنية يت  من خاللها ربط خليتنن متجاورتنن، يتكون من Desmosome الجسرري  الرابط 

متصجججججججججلة بخيوط، تقوم بدورها ب بط األغشجججججججججية ال لوية مع بعضجججججججججها البعض، أي تع ل الجسجججججججججي ات ال ابطة 

Desmosomes مسامنر( موضعية تج ع ال اليا مع بعضها  كنقاط تثبيت(( 
ً
 آليا

ً
 .(ميكانيكيا
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بنن  الكهربائيةاملشابك )االلتقاء( البروتينية والتي تساه  بتشكيل  قنيات االتصالاملوصالت الفجوية أو  

 ألياف العضلية القلبية، وانتقال ك ون الع ل من خلية إلى خلية مجاورة. 

لعدة خاليا عضججججججلية قلبية متصججججججلة في ا بينها بشججججججكل  Syncytium مختلط خلوي لذلك تعد العضججججججلة القلبية 

عبر ج يع هذه )موجات زوال االسججججججججججججتقطا ( وثيق، بحيث أن إثارة أو تنبي  خلية يسجججججججججججج ح بانتشججججججججججججار ك ون الع ل 

من هذه الناحية ال اليا  تشرررررررربه، وهي الوقت نفسررررررررهخاليا العضججججججججججلة القلبية في  تقلص، وبالتالي بسرررررررررعة ال اليا

  .امللساءالعضلية 

 

 

 

 

 

 7الشكل )
ً
 (: األلياف العضلية القلبية املرتبة حلزونيا

 حول البطين ن، وبنية األقراص املدخلة.
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 املختلطمن ججججدران كال األذيننن، و املؤلف األذ ني املختلط: ا  تلط أو املجججدم  ال لوي إلى وينقسجججججججججججججج  هجججذا

 بججالصجججججججججججججج ججامننكال البطيننن. وينفصجججججججججججججججل األذينججان عن البطيننن بنسججججججججججججججي  ليفي يحيط  نمن جججدرا املؤلفالبطيني 

 بنن األذيننن والبطيننن.  )الدسامنن(

عبر جهاز  الطبيعية )السججججججججججججججوية(البطيني في الحالة  ا  تلطاألذيني إلى  ا  تلطمن  العملكمون  انتقاليت  

 . A-V bundleتوصيل متخصص هو الحزمة األذينية البطينية 

 بالتقلص قبليسججج ح لنذيننن  ،وظيفينن منفصجججلنن مختلطننللكتلة العضجججلية القلبية إلى  التقسرري إن هذا 

 .القلب بض  الدم بفعالية يقوملكي البطيننن بوقت قصنر، وهذا األم  ض وري 

 النسيج العقدي

 ( من:8يتألف هذا النسي  ك ا هو موّضح في الشكل )

وتجججدعى  ،Sinoatrial node (S-A node) األذ نيررة الجيبيررة العقرردةأو  Sinus node الجيبيررة العقرردة .1

 الجججانبي العلوي  الجججدار في وتقع، ألنهججا ت تلججك النظ  األسجججججججججججججج ع من زوال االسججججججججججججججتقطججا  نججاظ ججة ال طى

 ثانية. 0.85، تولد التنبي  كل العلوي  األجوف الوريد فتحة أسفل الي نى لنذينة

 العقدة إلى الجيبية من العقدة التنبي  تنقل سجججججبل وهي ثالثة Internodal tracts العقد ب ن املسررررالك .2

 الجيبية.، ت تلك املقدرة على توليد التنبي  لكن ب عدل أقل من العقدة البطينية األذينية

 ال لفي الحججججاجز جججججدار في وتقع ،Atrioventricular node (A-V node) البطينيرررة األذ نيرررة العقررردة .3

 .الش ف ثالثي الص ام خلفالي نى  ةلنذين

 هيس حزمررررررة يجججججججدعى مجججججججا أوAtrioventricular bundle (A-V bundle ) البطينيررررررة األذ نيررررررة الحزمررررررة .4

Bundle of Hiss، بنن ما يفصجججججل الذي الليفي النسرررريج تخترق  البطينية، األذينية للعقدة امتداد وهي 

 ث  القلب، ذروة إلى يصالن فرع ن إلى بداخل  تتف ع حيث البطيني الحاجز لتعبر والبطيننن ننتاألذين

 وفي األ من للفرع بالنسججججججبة األ من البط ن جدران في تنتشجججججج  أصججججججغ  ف وع إلى منه ا واحد كل ينقسجججججج 

 Fibers بوركنج ألياف من وف وعها هيس حزمة تتألف .األيسر للفرع بالنسبة األيسر البط ن جدران

purkinje  كبنرة ألياف وهي ،
ً
 إلى ك ون الع ل نقل في مختصججججة البطينية العضججججلة ألياف من أكبر جدا

 .التقلصية البطينية األلياف
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 (: النسيج العقدي القلبي.8الشكل )
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 العقدي للنسيج الوظيفية الخصائص

 والبطيننن، األذيننن تقلص في يتحك  وهو القلب، في وتوصجججججيل اسجججججت ارة جهاز ع ل العقدي النسجججججي  يع ل

 الطبيعية األحوال في تع ل التي الجيبية بالعقدة Self-excitation الذاتية االستثارة خاصة النسي  هذا ي تلك

كمون  فيها يتشجججججججججججكل إذ ،Cardiac rhythm القلبي النظ  عن املسجججججججججججؤولة هي إنها أي Pacemaker للقلب ناظمة

 ك ا مبا جججججججج ة، التقلصججججججججية األذينية األلياف إلى الجهد هذا ينتقل. معنن وبتوات  تلقائي Action potential عمل

 البطينية األلياف إلى Conductivity الناقلية بخاصررررة يت تع الذي العقدي النسجججججي  أجزاء باقي بوسجججججا ة ينتقل

 .تقلصها قبل بالدم البطينية األجواف امتالء تؤمن التي التأخ ر من مناسبة ف رة بعد التقلصية

 القلب أعصاب

 . (9)الشكل  ود ة ونظ رة الود ة الذاتية العصبية الج لة من عصبية ألياف القلب يعصب

 ،كول ن األسررررتيلوناقلها العصجججججبي الكي يائي )الوسجججججيط( هو  ،املبه  العصجججججب من الود ة نظ رة األلياف تأتي

وسججججججججيط األلياف الودية وحاجت  األكسجججججججججينية، أما القلب، وقدرت  التقلصججججججججية،  كل من ع ل إنقاص على وتع ل

 القلب، وقدرت  التقلصية، وحاجت  األكسجينية ، وتع ل على زيادة كل من ع لوالنورأدرينال ن األدرينال نفهو 

 
 (: أعصاب القلب.9الشكل )

 القلبيدور الجهاز العصبي املستقل في تعد ل النظ  

 .)النخاع املستطيل( البصلة السيسائيةفي  (الناهيأو  املسّرع واملثبط) تقع امل اكز التي تتحك  بع ل القلب

تقع في مسجتو  القطعتنن )قبل العقدة(  ود ةإلى عصجبونات  (إيعازات  )سجياالت  ا ح كة املسّرع ي سجل امل كز

 حيث: ،(10، الشكل )النخاع الشوكيمن  5T-1(T(ولى وال امسة الشوكيتنن الصدريتنن األ 

 الرقبيفي الجذع الودي )السججججلسججججلة  الودية(  بعد عقد ةتتشججججابك محاوي  هذه العصججججبونات مع عصججججبونات   

 .الصدري العلوي و
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 عصررربتشجججكل التي ومن هناك تغادر األلياف العصجججبية بعد العقدية ) 
ً
 ود  ا

ً
( عبر الضجججفنرة القلبية إلى العقدة ا

 .األذينية البطينية وألياف العضلة القلبيةالجيبية والعقدة 

)الكاتيكوالمينات( التي ت تبط ب سججججججججتقبالت أدريترجية اسججججججججت ارية  النورأدرينال ن واألدرينال ناف از  حيث يت  

 .موجودة في أغشية ال اليا ذاتية النظ  (1)بيتا   β 1من الن ط 

ك سججججججججول أو م سججججججججال ثان  يعدل  cAMPوتسججججججججتع ل هذه املسججججججججتقبالت األدينوزين أحادي الفوسججججججججفات الحلقي  

، الكالسررررررررريوم والصرررررررررود ومفي دخول  جججججججججججوارد  زيادةخصجججججججججججاشص النقل في القنوات الشجججججججججججاردية ويؤدي بالنهاية 

زيادة معدل  الوصجججول إلى العتبة بشجججكل أسججج ع م ا يؤدي إلىأي ، وبالتالي يسجججّ ع من حدوو زوال االسجججتقطا 

 إ الق ك ونات الع ل فنزداد معدل ض بات القلب.

 ، التي تقوم بج:نواة العصب املبه  الظهرية املحركةللقلب فنرسل إيعازات  إلى  الناهيأما امل كز 

بعد  الالود ةالعصجججب العا ججج  املته  التي تصجججل إلى العصجججبونات  تفرعاتإرسجججال سجججياالت م بطة للقلب عبر  

 القلب. جدارالعقدية املوجودة في 

الجيبية الناظ ة لل طى، واألذينية البطينية، ويف ز الناقل العصجججججججججبي  العقدت نتعصجججججججججب هذه العصجججججججججبونات  

  األستيل كول ن.

 للبوتاسيومنفوذية األغشية ال لوية  فتز د( ة )الكولينرجيةيسكارينو املاألستيل كولنن املستقبالت ل يفعّ  

في الوقت  للكالسيومنفوذية األغشية  تنخفضاستقطا  )ف ط راحة(، ك ا  فرطوتدخل ال لية في حالة 

ن اجت اع هاتنن الظاه تنن يجعل الوصول إلى العتبة يستغ ق إ، نفس ، وتتبا أ س عة زوال االستقطا 

، ويؤخ  بدء ك ون الع ل في ال اليا ذاتية 
ً
 .لقلبمعدل ض بات ابذلك لنظ ، ويبطئ اوقتا



 

   
 

 

11 

2021 - 2022 

 
 .التأث ر الودي والالودي في القلب(: 10الشكل )

 القلبية للعضلة البيولوجية الخصائص

 :   Excitabilityواإلستثارة التنبه قابلية -1

)الح ان(  نالعصررررريا ف رة أثناء تزول القابلية هذه مالش نن، تطبيق ومدة شررررردة ذي ملنب  القلب يسجججججججتجيب

Refractoriness. 

 : Contractilityالقلوصية -2

o ال تزداد االسجججججججججتجابة بزيادة  جججججججججدة  شججججججججج يء ال أو شججججججججج يء كل أو قانون  الكل أو العدم لقانون  تخضجججججججججع(

 .املنب (

o التقلص:  قوة تزداد 

 ستارلينغ - ف انك آلية (البدئي الليف طول  بزيادة(. 

  القلبي الليف داخل الكالسيوم  وارد ت كنز بزيادة. 

   باألدرينال ن تقو. 

o األكسجة ونقص والس وم الكحول تأثنر بقوة التقلص  تنقص. 

o والع ل ال احة ف رات تعاقب بسبب القلب  تعب ال. 
 

  Automaticity الذاتية أو  التلقائية -3

 .)وجود النسي  العقدي ال اص( خارجي ملنب  دون الحاجة بذاته ذاته تنبي  على القلب قدرة 
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وإذا توقفت لسبب ما ، د/نبضة 72 - 70بمعدل  التنبيهات بإ الق  طىلل ةكناظ  الجيبية العقدة تع ل 

 د./نبضة 60 – 40 ب عدلولكن  البطينية األذينية العقدةتسيط  

o جب وانتظام  النظ  معدل  تأثر: 

 األكسجنن توف  درجة. 

 .)درجة الح ارة )بشكل   دي 

 .ت اك  الشوارد، والسي ا الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والهيدروجنن 
 

  Conductivityوالتوصيل  النقل قابلية -4

ويصججل إلى العقدة  املسججالك بنن العقد )النسججي  الناقل(ينتشجج  التنبي  املتولد في العقدة الجيبية األذينية عبر 

 للسجججججججججججججج جا  بحجدوو   ؤخراألذينيجة البطينيجة، حيجث 
ً
، ث  إلى قبل االنقباض البطيني األذ نياالنقباض فيهجا قليال

، إلى الجزء  عاليةحزمة هس فعبر ألياف بوركن ، حيث تصججججججججججججججبح سجججججججججججججج عة التوصججججججججججججججيل 
ً
من العضججججججججججججججل  الداخليجدا

من األلياف العضجججلية القلبية. يسججج ح هذا االنتشجججار  ما تبقىالقلبي، ومن هذه األخنرة يواصجججل التنبي  انتشجججاره إلى 

 بتقلص 
ً
 .كليف عضلي واحدل العضلة القلبية للبطينات، ونتيجة لذلك تع  متواقتك ا ذك نا سابقا

 كمون العمل( –الفعالية الكهربائية القلبية )كمون الراحة 

 تكون  Rest potential كمون الراحة علي  يطلق كه بائي ك ون  ال احة خالل حي نسججججججججججججججي  كل في ليسججججججججججججججّج 

 .بخارجها باملقارنة سلبية في  ال اليا داخل الشحنة

  في  ل كمون العمل أما
ً
 ع ل ، خالل أو نشجججججججا   خالل النسجججججججي  على تط أ التي الكه باشية التبدالت ع وما

  ويتضجججججججججججججج ن
ً
 خاللجججج  ويحججججدو Depolarization االسرررررررررررتقطررراب زوال طور  األول  الطور  على يطلق  ورين، عججججادة

  داخلها يصججججبح نحو على ال اليا اسججججتقطا  في انعكاس  
ً
 الطور  أما، Na+الصججججوديوم  أيونات دخول  نتيجة موجبا

 كان ما إلى ال اليا اسجججججججتقطا  خالل  يعود الذيRepolarization  االسرررررتقطاب عودة طور  علي  فيطلق ال اني

 ال اليا. من K+ البوتاسيوم أيونات خ وج نتيجة ،أي العودة إلى حالة ال احة التفعيل قبل علي 

 طور  علي  يطلق إضججججججافي  ور  السججججججابقنن الطورين إلى إضججججججافة لفيسججججججّج  التقلصررررر ي البطيني النسررررريج في أما 

 ليصججججججبح النسججججججي  هذا في ك ون الع ل زمن إ الة ويسججججججبب السججججججابقنن الطورين بنن ما يفصججججججل Plateau الهضررررربة

  ثانية ميلي  300نحو
ً
  يسججججججبب ك ا األخ  ، األنسجججججججة في ثانية ميلي 5وقد يصججججججل إلى  2 إلى 1 من بدال

ً
 بدء في تأخ ا

 .(11)الشكل  االستقطا  عودة  ور 

، تحجججدو عودة (البررردئيرررة Spike البروز أو الشررررررررررروكرررة) ميلي فولجججت 20+بعجججد الوصججججججججججججججول إلى ك ون الغشججججججججججججججججاء ف

، أولية  اسجججججججتقطا 
ً
وانفتا  قنوات البوتاسجججججججيوم التي تغادر من  ،من خالل اغالق قنوات الصجججججججوديومقصجججججججنرة جدا

البوتججاسججججججججججججججيوم( ليبججدأ  ور ، ومن ث  تتوقف هججذه امل حلججة )تغلق قنوات خاللهججا  ججججججججججججججوارد البوتججاسججججججججججججججيوم إلى ال ججارج

   الهضبة.
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 (: كمون العمل في النسيج البطيني التقلص ي.11الشكل )

؟ وملاذا ما هو سبب طول كمون العمل في العضلة القلبيةوعند هذه النقطة يجب أن نط   السجؤال اتتي: 

ل بوجود اختالفنن  الهضبةي لك هذه 
ّ
بين ا ال نجد ذلك في العضالت الهيكلية؟ إن اإلجابة على هذا السؤال تت  

على األقل بنن خصجججججججاشص الغشجججججججاء في العضجججججججلة القلبية والعضجججججججلة الهيكلية يفسجججججججّ ان ك ون الع ل املطّول ووجود 

 الهضبة في العضلة القلبية:

نتيجة النفتا  ن طنن من القنوات: األولى هي قنوات  العضلة القلبية يحدو ك ون الع ل في األول:الفارق  

تبقى التي  قنوات الكالسيوم البطيئة هيالصوديوم الس يعة نفسها ك ا في العضالت الهيكلية، وال انية 

خالل هذا الزمن ت   ك يات كبنرة من ولهذا البطء أه ية كبنرة؛ إذ أن  مفتوحة عدة أعشار من ال انية، 

صوديوم عبر هذه القنوات إلى داخل الليف العضلي القلبي، وبالتالي تحافظ على ف رة  وارد الكالسيوم وال

 في ك ون  Plateau ويلة من زوال االستقطا  )نزع االستقطا  وانعكاس  أي ك ون ع ل( محدثة الهضبة 

 .الع ل

حوالي  للبوتاسيومغشاء الليف العضلي القلبي  تنقص نفوذ ةبعد بدء ك ون الع ل مبا  ة  :الفارق الثاني 

خ س م ات وهذا األم  ال يحدو في العضلة الهيكلية، ومن ا حت ل أن هذا النقص في نفوذية البوتاسيوم 

. وبغض النظ   الكالسيوملشوارد  التدفق الكب رناج  بط يقة ما عن 
ً
عبر قنوات الكالسيوم ك ا ذك  سابقا

  البوتاسيومنفوذية  انخفاضعن السبب فإن 
ّ
 العودة إلى الحالة الطبيعية بشكل مبك .  ي نع ويؤخ

 Refractory Periodفترة العصيان )دور الحران( 

؛ إذ ال ي كن أن نعيد تح يض منطقة للتنبيه الطبيعيخاللها االسججججججججججججتجابة  تنعدموهي ف رة من ك ون الع ل 

  مثارة
ً
ثانية، وهذا يعادل القسججج   0.3 – 0.2من العضجججلة القلبية، وهي تبلغ في ال اليا العضجججلية البطينية  مسررربقا

 من الوقت الذي يستغ ق  ك ون الع ل. األعظ 

ثانية، تكون مسججججتعصججججية إال للتح يض أو التنبي   0.05إضججججافية تبلغ نحو  نسررربيةوهناك ف رة عدم اسججججتجابة 

  قويةبإ جججججارات أو منتهات 
ً
أن ف رة ، وتجدر اإل جججججارة إلى النسرررربي)أعلى من العتبة(، وهذا ما يسجججججعى العصجججججيان  جدا

 .البطينيةمنها في العضلة  أقل األذ نيةالعصيان في العضلة 
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 مخطط كهربائية القلب الطبيعي )السوي(

عندما ت   الدفعة القلبية عبر القلب ينتش  تيار كه بائي إلى النسي  حول القلب، وينتش  نسبة ضئيلة من 

 ونات الكه باشية الناتجة عن هذا التيار هذا التيار إلى سججججججججججطح الجسجججججججججج  في كافة االتجاهات. وي كن تسجججججججججججيل الك

على الجلد في أماكن مختلفة من القلب. ويع ف الك ون املسجججججججججل باسجججججججج  مخطط كه باشية القلب  بوضججججججججع مسججججججججار  

Electrocardiogram، مخطط كه باشية القلب بالنسبة لض بتنن قلبيتنن. (12) ويوّضح الشكل 
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 الطبيعي.(: مخطط كهربائية القلب 12الشكل )

 مم زات مخطط كهربائية القلب السوي 

 QRS. ويتألف Tوموجة ، QRSركب مو ، Pموجة من  (12)يتألف مخطط كه باشية القلب السوي الشكل 

 .Sواملوجة  Rواملوجة  Qمن ثالو موجات مستقلة هي املوجة  عادة

ع االستقطا  وانعكاس  )نز  زوال استقطاب األذ ناتعند  الذي ينشأعن الك ون الكه بائي  Pاملوجة تنت  

استقطاب  زوالعن الك ون الذي ينشأ عند  QRSمركب حدوو التقلص. وينت   الذي يسبقأي ك ون ع ل( 

 من موجة  البطينات
ً
 Pقبل حدوو التقلص، أي عندما تنتش  موجة االستقطا  عبر البطينات. ولذلك فإن كال

 .Depolarization waves موجات زوال االستقطابما هي إال  QRSومكونات امل كب 

)العودة إلى ك ون  االسرررررررررررتقطرراب إلى حررالررةتعود البطينررات عنججدمججا  الججذي ينشجججججججججججججججأعن الك ون  Tاملوجررة تنت  

وتع ف  ثانية، 0.35-0.25، وتحدو هذه الع لية في العضجججججلة البطينية بعد زوال االسجججججتقطا  بزمن قدره ال احة(

 .Repolarization wave االستقطابعودة هذه املوجة باس  موجة 
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التقلص  وبدء األذ نةالتقلص في  بدءبنن  الفترةما هي إال  QRSوبدء موجة  Pإن املدة الزمنية بنن بدء موجة 

-Pالفترة ، ونججدعى هججذه املججدة الزمنيججة ()الزمن الالزم النتقججال التنبيجج  من العقججدة الجيبيججة إلى البطيننن البط نفي 

Qثانية 0.20إلى  0.12بنن  ، وتعادل هذه الف رة السوية ( 
ً
  ثانية 0.16وسطيا

ً
  ،(تقريبا

ً
ك ا تدعى هذه الف رة أحيانا

P-R موجة  وذلك ألنQ .ما تكون غاشبة 
ً
 ك نرا

 من بججدء موجججة وفيهججا  Q-Tالفترة 
ً
ل  Tحتى نهججايججة  Qيسججججججججججججججت   تقلص البطنن تق يبججا

ّ
، البطيني التقلصأي ت  جج

. 0.35وتساوي عادة 
ً
 ثانية تق يبا

في ك ون الع ل القلبي، وينعكس أي اضججججط ا  في  الهضررربيوي  ل الطور  T-S Segment )الشررردفة( القطعة

، باضط ا  مقابل في هذه القطعة، ك ا قد تتج  نحو األعلى التي تدخل إلى هذه ال اليا الكالسيومك ية  وارد 

 .در أو ال ناقية(م ل االحتشاء أو الذبحة الصدرية )خناق الص القلبيةأو األسفل في بعض األم اض 

   Cardiac Cycle القلبية الدورة

، تتك ر حوادو الججدورة القلبيججة بججانتظججام التراليرة الضجججججججججججججج بججة بردء قلبيججة إلى ضجججججججججججججج بججة بردء من الف رة امل تججدة هي

عند ف د بالغ، وي راو  معدل النظ  )دقات القلب السججوي(  د/نبضررة 72 النظ  يكون  عندما ثانية 0.8 وتسججتغ ق 

 .د/نبضة 100إلى  60في حالة ال احة بنن 

  القلبية الدورة مراحل

فتكون الصجججججججججججججج ججامججات الهالليججة أمججا  مفتوحججة، البطينيججة األذينيججة الصجججججججججججججج ججامججاتتكون  :األذ ني االنقبرراض .1

بين ا يع ل التقلص األذيني على ضجج   باالنسجججيا ، البطينان إلى الدم من % 70 - 80ي   حيث  مغلقة،

 الك ية املتبقية.

يلي االنقباض األذيني، ويسجججججججج ح بامتالء األذينة، وتسججججججججاعد الح كات التنفسججججججججية على  االنبسررررررراط األذ ني: .2

   ذلك.

 من % 80 ي   ،الصججججج امات الهاللية وتنفتح البطينية األذينية لصججججج اماتا تنغلق :البطيني االنقباض .3

 التقلص في  توقفي بطيء ور  يلي ذلك  ث  البطيني، االنقباض عبر الشجججج اينن الى البطينات من الدم

 .الدم من املتبقي  20 %ي   وهنا مفتوحةالهاللية  الص امات بقاء مع البطيني

 اس رخاء يست   البطيني، األذيني الدسام انفتا  عدممع  ،الص ام الهاللي ينغلق :البطيني االنبساط .4

 األذينة في املوجود الدم ي  ف البطيني األذيني الدسجججام يفتحث   ،لف رة زمنية قصجججنرة البطينية العضجججلة

 .البطنن الى
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  القلب نتاج

  انقباضجججججججججج  عند بطنن كل يضجججججججججج 
ً
  حج ا

ً
  Stroke volume الضررررررررربة الدفقة أو بحج  يدعى الدم من معينا

 .ال احة حالة في ليتر ميلي 70 بر البالغ عند الف د الحج  هذا ويقدر

 حج  جداء يعادل إن  أي الواحدة الدقيقة في البطيننن أحد يضجججججج ها التي الدم ك ية فهو القلب نتاج أما

               ليترات خمسرررررررررة نحو ال احة حالة في الف د البالغ عند ويعادل القلب، ضرررررررررربات بسررررررررررعة (الضجججججججججججج بة) الدفقة

 د./مل5040=72×70) )

 حج  ازدياد إلى ذلك ويعود كبنر، عضررلي جهد م ارسججة أثناء في م ات عدة القلب نتاج  تضرراعف أن ي كن

 القلب. ض بات وس عة الدفقة

  القلب أصوات

 ي كن صجججوت (التاجي وثالثي الشررررف)ة ية البطينيذ ناأل  اتالصرررمام انغالقض البطين ن و انقبا من ينت 

  ،ثانية 0.14 ويسججججججججججتغ ق  ،األول  القلب صرررررررروت ويدعى الطبية السجججججججججج اعة بوسججججججججججا ة سجججججججججج اع 
ً
 وهو  ويل نسججججججججججبيا

 .ومنخفض اللحن

 ظهور  (بهري والرئوي األ)و السررررينية أالصررررمامات الهاللية  انغالق فيسجججججبب البطيني االنقباض نهاية في أما 

  ججججدة أعلى وهو ثانية 0.11 يسججججتغ ق  الذي الثاني القلب صررروت يدعى الطبية بالسجججج اعة سجججج اع  ي كن صججججوت

  وأرفع
ً
 .األول  الصوت من لحنا

يؤدي الص ام بعضها مع بعض  (وريقات)ن انغالق   ف ألى إ ول والثانياأل نن  ارة في حالة الصوتاإل  وتجدر

 ،املشجججججججججدودة واملتوت ة بعد االنغالق الصررررررررماماتهذه  اهتزازالصجججججججججوت هو  سررررررررببولكن  ،من الصجججججججججوت القليللى إ

 .ال شيسة حول القلب وعيةواأل  ،القلب جدران واهتزاز ،ا جاور لها الدم اهتزازبال رافق مع 

 :وهي غ ر العاد ةفي الحاالت  امل ض ى عند أخ    أصوات س اع ي كن ،السابقننلى الصوتنن إضافة باإل و 

 بنن جدران  الصررررررررروت الثال :
ً
يسججججججججججج ع في ال لث املتوسجججججججججججط من االنبسجججججججججججاط، وسجججججججججججبب  اه زاز الدم جيئة وذهابا

 البطيننن، ت دده منخفض لذلك من الصعب س اع  في الحالة الطبيعية.

م رافق بارتفاع  غنر مطاوع نهاية اسجج رخاء بطيني خاصججة ينج  عن االنقباض األذيني الفعال الصرروت الرابع:

. مرض ي توت    ياني أو قصور ص ا تاجي، وهو
ً
 داش ا
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 الدوران اإلكليلي

ينج  نحو ثلث وفيات ا جت ع في العال  الغ بي من داء الشجججججججججججججج يان اإلكليلي، ك ا ي تلك السججججججججججججججواد األعظ  من 

 
ّ
 من االضججججججججججط ابات في دوران الشجججججججججج اينن اإلكليلية، ولهذا السججججججججججبب تشججججججججججك

ً
ل الفنزيولوجيا الطبيعية املسججججججججججننن بعضججججججججججا

 أه  املواضيع في ا جال الطبي.وامل ضية للدوران اإلكليلي أحد 

 التشريح الف ز ولوجي للتروية الدموية اإلكليلية

تتوضججججع على  اإلكليلية الرئيسرررةال روية الدموية اإلكليلية للقلب؛ إذ يالحظ أن الشجججج اينن  ،(13يبّنن الشججججكل )

 ت ويت  الدموية القلب تكامل كتلة العضجلة القلبية، ويتلقى  الصغ رةالشج اينن  تخترق ، بين ا سطح القلب
ً
ق يبا

من  الشررررررغاف الداخليمن سججججججججطح  ميكرومتر 100 – 75املغذية عبر هذه الشجججججججج اينن، في حنن ال يسججججججججتطيع سججججججججو  

 الحصول على ك ية مه ة وكافية من املغذيات املوجودة في األجواف القلبية.

 ال ل  في وي   األضج  ، ، وهوالخلفي أو األ من اإلكليلي الشج يان تضج  الشج اينن اإلكليلية ال شيسجة كل من

 األيسر اإلكليلي الش يان باإلضافة إلى هناك، وينتهي البطيننن بنن السفلي ال لفي ال ل  في ث  البطيني - األذيني

 القلب. بق ة يحيط أن بعد هناك وينتهي البطيننن بنن األمامي ال ل  إلى ويصل األمامي أو

  رويمن البطنن األيسجججججج ، بين ا  األمامية والوحشررررريةبشججججججكل رشيس األجزاء  األيسررررررالشجججججج يان اإلكليلي   روي

%  90 – 80عند  األيسرررررررمن البطنن  الخلفياألي ن إضججججججججافة إلى الجزء  البط نمعظ   األ منالشجججججججج يان اإلكليلي 

من  في األيسجججججج  عند نصججججججف البشجججججج ، بين ا  أكثرمن األشجججججج اص، ك ا أن الدم الجاري في الشجججججج يان االكليلي األي ن 

 % يكون الش يان  20%، وعند نحو  30ج يان الدم في الش ياننن عند نحو   تساو  
ً
 .األيسر مسيطرا
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 (: األوعية الدموية اإلكليلية.13الشكل )

الشججججججججججكل  ،Coronary sinus الجيب االكليليمعظ  الج يان الدموي الوريدي من البطنن األيسجججججججججج  في   صررررررررب

الدم الوريدي من البطنن  يعود معظ بين ا  –% من الج يان الدموي االكليلي الكلي  75(، وهو يشجججججججكل نحو 14)

 أن يتصل مع الجيب اإلكليلي. ودون مبا  ة  القلبية األمامية الصغ رةاألي ن إلى األذينة الي نى عبر األوردة 

 

 (: األوعية اإلكليلية والجيب اإلكليلي.14الشكل )
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 االقفار االكليلي )نقص التروية االكليلية(

للدم االكليلي وهي: نقص غ ر الكافي العضججججججججججججججلة القلبية لعدة أسججججججججججججججبا  تنت  عن الج يان   نخفض اسرررررررررررتقالب

 األكسجنن، وزيادة ت اك  ثاني أكسيد الك بون، والنقص في وصول املغذيات.

من أسجججبا  االقفار االكليلي  (،15الشجججكل )، أو تصجججلب الشججج اينن Atherosclerosis التصررلب العصرريدييعد 

 بالصررررررفيحة يع ف ما تكّون  ، أيملعتها تضررررررّيقو وتصجججججججلتها والكبنرة املتوسجججججججطة الشججججججج يانية األوعية تسررررررّمك وهو

 . العصيد ة

 

 (: التصلب العصيدي.15الشكل )

  تخثر أو ، Ulcerationالداخلي سجججججطحها  تقرح قد الشججججج ياني الوعاء في العصجججججيدية الصجججججفيحة تكونت فإذا

  الوعاء. يسدو
ً
 أماكن وفي الوعاء منشأ من األولى الستة السنتيمترات في العصيدية الصفيحة تتوضع ما وغالبا

 التف ع.

 إلى ذلك من أكثر تضجججيقها يؤدي حنن الدموي، في الج يان نقص إلى %50 من  ألقل الل عة تضجججيق  ؤدي ال 

  تتناسب بدرجة الج يان نقص
ً
(اإلصابة )أي حص    دة مع   دا

ً
 أو جزشيا

ً
 .الدوران الدموي كليا

 تجنب  ي كن ال ما تجنتها، ومنها ي كن خط  عوامل ك نرة، منها الشججججججججججج ياني العصجججججججججججيدي التصجججججججججججلب أسرررررررررباب

 أنثى(. أو اإلنسان )ذك  وجنس املوضعية، Hemodynamic الدموية الدين ية والعوامل الوراثي، كاالستعداد
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 كولسجججججججج رول الشجججججججج ياني، وف ط الضججججججججغط ارتفاع فهي عليها السججججججججيط ة ي كن التي الكب رة الخطر عوامل أما

  اإلصججججابة والسججججك ي. وتتناسججججب والتدخنن، الدم،
ً
 )امل ضجججج ي(، البروتنن الكولسرررترول الضرررار جزء ارتفاع مع   دا

  ، وتتناسججججب LDLاملنخفض )الك افة( الوزن ذي الدهني )الشججججحعي(
ً
 الوزن ذي الدهني البروتنن ارتفاع مع عكسججججا

 )الكوليس رول املفيد أو الجيد(. HDL العالي )الك افة(

 حادً الداء القلبي العصججججيدي  ُ حدث وقد
ً
جلطة ؛ إذ تسججججتطيع اللويحة العصججججيدية أن تسججججبب انسررررداًد إكليليا

  زداد حج تسجججججججججججججججد بجدورهجا الشجججججججججججججج يجان اإلكليلي، وتبججدأ ال ثرة عنججدمجا  Thrombusموضججججججججججججججعيججة تجدعى ال ثرة  دموية

 خشرررررن مع الدم الجاري، وب ا أن هذه اللويحة ذات سجججججججطح تماساللويحة فتخ رق بطانة الشججججججج يان وتصجججججججبح على 

ال اليا  فتعلق أو الليفنن Fibrinغنر أملس فسججيؤدي ذلك إلى التصججاق الصججفيحات الدموية بها وت سججب الفيبرين 

 الدموية بها وتتشكل الجلطة أو ال ثرة التي تكبر حتى تسد الوعاء.

الج يان الدموي مبا ججججججج ة في األوعية ما عدا ك يات صجججججججغنرة  توقف د أن يحدو االنسجججججججداد اإلكليلي الحاد بع

 فيهججا الج يجان أو  انعردممن الج يجان في االوعيججة ا حيطيججة ال ديفججة. ويقججال عن املنطقججة التي 
ً
 بحيجث انخفض كث را

 .Myocardial infarction قلبيباالحتشاء العن اإليفاء بوظيفة العضلة القلبية بأنها أصيبت  يعجز

 

 انتهت املحاضرة

 بالتوفيق للجميع


