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 املحاضرة الثالثة

 القلب

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

 تنقل التي األوردة ومن الجسججةية، األنسجججة مختلف إلى القلب من الدم تنقل التي الشرراينن من الدموية األوعية وتتكون 

 .اللمفي الجهاز الدوران بجهاز ويلحق القلب، إلى الجسةية األنسجة من أي معاكس اتجاه وفق الدم

 القلب

 هذين ب ن الدم اختالط يةنع نسررررري   حاجز بينهةا يفصججججججل وأيسرررررر أيمن قسججججججة ن من تتكون  جوفاء عضرررررلة القلب

 القسة ن. 

 األيسر. والبط ن اليسرى  ةاألذين من األيسر القسم ويتكون  األيةن، والبط ن اليةنى ةاألذين من األيمن القسم يتكون 

 العلوي  األجوف الوريد الكب رة، األوردة بوساطة 2CO الكربون  ثاني أكسيد بغاز الغني الوريدي الدم اليةنى ةاألذين تلقىت

 الدم األيةن البط ن يضخ ،ةاألذين تقلص ذلك في ويساعد األيةن البط ن إلى الدم هذا وينساب ،السفل  األجوف والوريد

 معظم من الدم تخليص الرئت ن في الرئت ن؛ إذ يتم إلى الدم هذا يوصجججججججالن اللذين الرئوينن الشررررررريا نن إلى إليه الواصجججججججل

 ،الرئوية األوردة بوسجججاطة ثانية القلب إلى ينتقل ، ثم2Oاألكسرررجنن  بغاز وإشجججباعه الكربون  ثاني أكسجججيد غاز من حةولته

 األيسججججججججججر البط ن إلى ومنه اليسججججججججججرى  ةاألذين فيصججججججججججل

 أنحاء كل إلى Aorta األبهر الشججججججججججريان يضجججججججججج ه الذي

 .(1)الجسم الشكل 
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 Cardiac valves  القلبية الصمامات

 :هي، و (2)الشكل )دّسامات(  صةامات أربعة اإلنسان قلب يحتوي 

 .األيةن والبط نة اليةنى األذين ب ن ما تصل التي الفتحة في ويتوضع Tricuspid الشرف ثالثي الصةام .1

 والبط نة اليسجججججرى األذين ب ن ما تصجججججل التي الفتحة في ويتوضجججججع Mitral valve )ثنائي الشرررررف( التاج  الصجججججةام .2

 .األيسر

 .األبهرية الشريانية الفوهة في ويتوضع Aortic valve )الهالل ( األبهري  الصةام .3

 .الرئوية الشريانية الفوهة في ويتوضع Pulmonary valve )الهالل ( الرئوي  الصةام .4

 ح ن في األذين ن، إلى الدم رجوع فيةنعان البطيني اال قباض بدء لحظة والتاجي الشججججججججججر  ثالثي الصججججججججججةامان ينغلق

 .البطيني االسترخاء فترة خالل البطين ن إلى األذين ن من باملرور للدم ليسةحا البطيني االسترخاء بدء لحظة ينفتحان

 إلى والرئوي  األبهري  الشججججريان ن من الدم رجوع فيةنعان البطيني االسرررترخاء بدء عند والرئوي  األبهري  الصججججةام ينغلق

 .الشريان ن هذين عبر الدم مرور من ليةكنا البطيننن ا قباض عند ينفتحا ح ن في البطين ن،

 

 
 الصمامان الهالليان األبهري والرئوي. Bالصمات القلبية،  A(: 2الشكل )
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 فنزيولوجيا العضلة القلبية

 التشريح الفنزيولوج  لعضلة القلب

  القلب يتكون 
 
 التقلصرررر ي البطيني والنسجججججي  التقلصرررر ي األذيني النسجججججي  األنسججججججة، من رئيسجججججية أنةاط ثالثة من عةليا

 . Nodal tissueالعقدي والنسي 

 أليا  بها تتقلص التي نفسجججججججججها بالطريقة تتقلص ومتفاغرة مخططة عضجججججججججلية أليا  من األوالن النسجججججججججيجان يتألف

 .الهيكلية العضالت في عليه هو مةا أطول  والبطينية األذينية األليا  في التقلص مدة أن إال ،الهيكلية العضالت

 Syncytiumخلوي  )مختلط( العضلة القلبية كمدمج

وهي ، (4، 3)الشججججكل  Intercalated discs باألقراص املدخلةألليا  العضججججلة القلبية  الفاصججججلةتدعى املناطق العاتةة و 

تفصججججججججل خاليا العضججججججججلة القلبية املسججججججججتقلة عن بعضججججججججها، وهذا يعني أن أليا  العضججججججججلة  أغشرررررررية خلويةفي الواقع عبارة عن 

عبر  املقاومة الكهربائية، وعالوة على ذلك فإن سررررلسررررلة تتصجججججل مع بعضجججججها بشجججججكل مسررررتقلةالقلبية مؤلفة من عدة خاليا 

ألن أغشجججججية ال لية تندم   ،الغشجججججاء ال ارجي لليف العضجججججلي القل ي من املقاومة عبر 1/400األقراص املدخلة تعادل فقط 

 
ّ
 ) Communicating junctions نقللل اتصرررررررراالت )ملتقيات(ل مع بعضججججججججججها وتشججججججججججك

 
 قنياتفجوية أو  اتصججججججججججاالتنفوذة جدا

 للشججججوارد با تشرررار( تسججججة  Gap junctions التقاءأو  اتصرررال
 
لذلك تتحرك الشججججوارد بسججججهولة على طول محاور  ،حر نسجججج يا

من خلية قلبية إلى أخرى عابرة األقراص املدخلة  )الفعل أو الجهد( العملكمو ات أليا  العضججججججججججججججلة القلبية بحي  تنتقل 

 دون عائق يذكر. 

 
 .املخططة واملتفاغرة مع األقراص املدخلة (: األلياف العضلية3الشكل )

 

 

 

3 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 :(4)من االتصاالت )االلتقاءات( الغشائية، الشكل   وعننتتضةن األقراص املدخلة 

لويحات بروتينية : بنية يتم من خاللها ربط خليت ن متجاورت ن، يتكون من Desmosome الجسررررررررريم الرابط 

متصجججججججججججلة بخيوط، تقوم بدورها بربط األغشجججججججججججية ال لوية مع بعضجججججججججججها البع ، أي تعةل الجسجججججججججججيةات الرابطة 

Desmosomes مسام ر( موضعية تجةع ال اليا مع بعضها  كنقاط تثبيت( 
 
 .ميكا يكيا

ب ن أليا  العضججججججججججججلية  املشررررررررررابي الكهربائية)االلتقاء( البروتينية والتي تسججججججججججججاهم ب شججججججججججججكيل  قنيات االتصررررررررررال 

 بية، وانتقال كةون العةل من خلية إلى خلية مجاورة. القل

لعدة خاليا عضججججججججججججلية قلبية متصججججججججججججلة فيةا بينها بشججججججججججججكل وثيق،  Syncytium مختلط خلوي لذلك تعد العضججججججججججججلة القلبية 

  بحي  أن إثارة أو تن يه خلية يسة  بان شار كةون العةل عبر جةيع هذه ال اليا.

 

 

 

 

 (: األلياف العضلية 4الشكل )
 
 القلبية املرتبة حلزو يا

 حول البطيننن، وبنية األقراص املدخلة.
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البطيني  املختلطمن ججججدران كال األذين ن، و املؤلف األذيني املختلط: وينقسججججججججججججججم هجججذا اخ تلط أو املجججدم  ال لوي إلى

ب ن األذين ن  )الدسام ن( بالصةام نكال البطين ن. وينفصل األذينان عن البطين ن بنسي  ليفي يحيط  نمن جدرا املؤلف

 والبطين ن. 

عبر جهاز توصججججججججججججججيل  الطبيعية )السججججججججججججججوية(البطيني في الحالة  اخ تلطاألذيني إلى  اخ تلطمن  العملكمون  ا تقاليتم 

 . A-V bundleمتخصص هو الحزمة األذينية البطينية 

البطين ن  بالتقلص قبليسجججة  لنذين ن  ،وظيفي ن منفصجججل ن مختلط نللكتلة العضجججلية القلبية إلى  التقسرريمإن هذا 

 .القلب بضخ الدم بفعالية لكي يقومبوقت قص ر، وهذا األمر ضروري 

 النسيج العقدي

 من: (5)يتألف هذا النسي  كةا هو موّضح في الشكل 

وتدعى ناظةة  ،Sinoatrial node (S-A node) األذينية الجيبية العقدةأو  Sinus node الجيبية العقدة .1

 .العلوي  األجو  الوريد فتحة أسفل اليةنى لنذينة الجان ي العلوي  الجدار في وتقعال طى، 

 العقدة إلى الجي ية من العقدة التن يه تنقل سججججججججججججججبل وهي ثالثة Internodal tracts العقد بنن املسرررررررررررالي .2

 .البطينية األذينية

 ةلنذين ال لفي الحاجز جدار في وتقع ،Atrioventricular node (A-V node) البطينية األذينية العقدة .3

 .الشر  ثالثي الصةام خلفاليةنى 

 Bundle of هيس حزمة يدعى ما أو Atrioventricular bundle (A-V bundle) البطينية األذينية الحزمة .4

Hiss، نتاألذين ب ن مجججا يفصججججججججججججججججل الجججذي الليفي النسررررررررررريج تخترق  البطينيجججة، األذينيجججة للعقجججدة امتجججداد وهي  

 كل ينقسججججججم ثم القلب، ذروة إلى يصججججججالن فرعنن إلى بداخله تتفرع حي  البطيني الحاجز لتعبر والبطين ن

 البطنن جدران وفي األيمن للفرع بالنسجججججججبة األيمن البطنن جدران في تن شجججججججر أصجججججججغر فروع إلى منهةا واحد

 وهي Fibers purkinje بوركنج ألياف من وفروعها هيس حزمة تتألف .األيسررررررررر للفرع بالنسججججججججججبة األيسررررررررر

، كب رة أليا 
 
 البطينية األليا  إلى كةون العةل نقل في مختصججججججججة البطينية العضججججججججلة أليا  من أكبر جدا

 .التقلصية
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 العقدي للنسيج الوظيفية الخصائص

 هذا يةتلك والبطين ن، األذين ن تقلص في يتحكم وهو القلب، في وتوصججيل اسجج رارة جهاز عةل العقدي النسججي  يعةل

 للقلب  اظمة الطبيعية األحوال في تعةل التي الجي ية بالعقدة Self-excitation الذاتية االسرررررررررتثارة خاصرررررررررة النسجججججججججججي 

Pacemaker القل ي النظم عن املسججججججججؤولة هي إنها أي Cardiac rhythm، كمون عمل فيها ي شججججججججكل إذ Action potential 

 النسجججججي  أجزاء باقي بوسجججججاطة ينتقل كةا مباشجججججرة، التقلصجججججية األذينية األليا  إلى الجهد هذا ينتقل. مع ن وبتواتر تلقائي

 التي التأخ ر من مناسججججبة فترة بعد التقلصججججية البطينية األليا  إلى Conductivity الناقلية بخاصرررة يتةتع الذي العقدي

 .تقلصها قبل بالدم البطينية األجوا  امتالء تؤمن

 القلب أعصاب

  ظنرة األليا  تأتي. (6)الشججججججججججكل  ودية و ظنرة الودية الذاتية العصجججججججججج ية الجةلة من عصجججججججججج ية أليا  القلب يعصججججججججججب

 كل من عةل إنقاص على وتعةل كول ن، وناقلها العصججججججج ي الكيةيائي )الوسجججججججيط( هو األسججججججج يل ،املبهم العصجججججججب من الودية

وسجججججججججججيط األليا  الودية فهو األدرينال ن، وتعةل على زيادة كل من وحاجته األكسججججججججججججينية، أما القلب، وقدرته التقلصجججججججججججية، 

 .القلب، وقدرته التقلصية، وحاجته األكسجينية عةل

 
 (: أعصاب القلب.6الشكل )

 القلبية للعضلة البيولوجية الخصائص

 :   Excitabilityواإلستثارة التنبه قابلية -1

 .العصيان فترة أثناء تزول القابلية هذه مالئة ن، تطبيق ومدة شدة ذي ملنبه القلب يستجيب
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 : Contractilityالقلوصية -2

o ش يء ال أو ش يء كل لقانون  تخضع 

o شججججججججججججوارد ترك ز بزيادة، و )سججججججججججججتارلين  - فرانك آلية (البدئي الليف طول  بزيادةالتقلص:  قوة تزداد 

 .باألدرينال ن وتقوى  القل ي الليف داخل الكالسيوم

o األكسجة ونقص والسةوم الكحول تأث ر بقوة التقلص  تنقص. 

o والعةل الراحة فترات تعاقب بس ب القلب يتعب ال. 
 

  Automaticity الذاتية أو  التلقائية -3

 .خارجي ملنبه دون الحاجة بذاته ذاته تن يه على القلب قدرة 

وإذا توقفت لس ب ما تسيطر  د/نبضة 70بةعدل  التنبيهات بإطالق ال طى كناظم الجي ية العقدة تعةل 

 د./نبضة 60 – 40 بةعدلولكن  البطينية األذينية العقدة

o جب وانتظامه النظم معدل يتأثر: 

o األكسج ن توفر درجة. 

o .)درجة الحرارة )بشكل طردي 

o  والبوتاسيوم والهيدروج ن.تراكم الشوارد، والسيةا الصوديوم والكالسيوم 
 

  Conductivityوالتوصيل  النقل قابلية -4

 

 كمون العمل( –الفعالية الكهربائية القلبية )كمون الراحة 

 داخل الشجججحنة تكون  Rest potential كمون الراحة عليه يطلق كهربائي كةون  الراحة خالل حي نسجججي  كل في يسججججل

 .بخارجها باملقارنة سلبية فيه ال اليا

  فيةرل كمون العمل أما
 
 ويتضججججججةن عةله، خالل أو نشججججججاطه خالل النسججججججي  على تطرأ التي الكهربائية التبدالت عةوما

 
 
 اسججججججججججتقطاب في انعكاس   خالله ويحدث Depolarization االسررررررررتقطاب زوال طور  األول  الطور  على يطلق طورين، عادة

  داخلها يصججججججب  نحو على ال اليا
 
 عودة طور  عليه فيطلق الراني الطور  أما، Na+الصججججججوديوم  أيونات دخول  ن يجة موجبا

 أيونات خروج ن يجة التفعيل، قبل عليه كان ما إلى ال اليا اسججججججتقطاب خالله يعود الذيRepolarization  االسرررررتقطاب

 ال اليا. من K+ البوتاسيوم

 الهضررررربة طور  عليه يطلق إضججججججافي طور  السججججججابق ن الطورين إلى إضججججججافة فيسجججججججل التقلصررررر ي البطيني النسررررريج في أما 

Plateau ثانية ميلي  300نحو ليصجججب  النسجججي  هذا في كةون العةل زمن إطالة ويسججج ب السجججابق ن الطورين ب ن ما يفصجججل 

 
 
  يس ب كةا األخرى، األنسجة في ثانية ميلي 2 إلى 1 من بدال

 
 . (7)الشكل  االستقطاب عودة طور  بدء في تأخرا
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 النسيج البطيني التقلص ي.(: كمون العمل ف  7الشكل )

 مخطط كهربائية القلب الطبيع  )السوي(

عندما تةر الدفعة القلبية عبر القلب ين شجججججججججر تيار كهربائي إلى النسجججججججججي  حول القلب، وين شجججججججججر نسجججججججججبة ضججججججججج يلة من هذا 

على  بوضع مسار  التيار إلى سط  الجسم في كافة االتجاهات. ويةكن تسجيل الكةونات الكهربائية الناتجة عن هذا التيار 

، ويوّضح Electrocardiogramالجلد في أماكن مختلفة من القلب. ويعر  الكةون املسجل باسم مخطط كهربائية القلب 

 مخطط كهربائية القلب بالنسبة لضربت ن قلبيت ن. (8)الشكل 

 ممنزات مخطط كهربائية القلب السوي 

عادة من  QRS. ويتألف Tوموجة ، QRSركب مو ، Pموجة من  (8)يتألف مخطط كهربائية القلب السججججججججججججججوي الشججججججججججججججكل 

 .Sواملوجة  Rواملوجة  Qثالث موجات مستقلة هي املوجة 

ع االسججتقطاب وانعكاسججه أي كةون )نز  زوال اسرتقطاب األذيناتعند  الذي ينشججأعن الكةون الكهربائي  Pاملوجة تنت  

قبل  اسرررررررررررتقطاب البطينات زوالعن الكةون الذي ينشججججججججججججججأ عند  QRSمركب حدوث التقلص. وينت   يسججججججججججججججبقالذي عةل( 

 من موجة 
 
 QRSومكونات املركب  Pحدوث التقلص، أي عندما تن شجججججججر موجة االسجججججججتقطاب عبر البطينات. ولذلك فإن كال

 .Depolarization waves موجات زوال االستقطابما هي إال 

، )العودة إلى كةون الراحججة( االسرررررررررررتقطرراب إلى حررالررةتعود البطينررات عنججدمججا  الججذي ينشجججججججججججججججأعن الكةون  Tاملوجررة تنت  

وتعر  هذه املوجة باسجججججم  ثانية، 0.35-0.25وتحدث هذه العةلية في العضجججججلة البطينية بعد زوال االسجججججتقطاب بزمن قدره 

 .Repolarization wave االستقطابعودة موجة 

مججججا هي إال الفترة ب ن بججججدء التقلص في األذينججججة وبججججدء التقلص في  QRSوبججججدء موجججججة  Pإن املججججدة الزمنيججججة ب ن بججججدء موجججججة 

  0.16، وتعادل هذه الفترة السجججججججوية P-Qالفترة البط ن، وندعى هذه املدة الزمنية 
 
، كةا تدعى هذه الفترة أحيانا

 
ثانية تقريبا

P-R  وذلك ألن موجةQ .ما تكون غائبة 
 
 كر را

 من بدء موجة وفيها  Q-Tالفترة 
 
. 0.35، وتساوي عادة Tحتى نهاية  Qيستةر تقلص البط ن تقريبا

 
 ثانية تقريبا

9 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 

 (: مخطط كهربائية القلب الطبيع .8الشكل )
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   Cardiac Cycle القلبية الدورة

 0.8 وتسجججججتغرق ، تتكرر حوادث الدورة القلبية بانتظام التالية الضجججججربة بدء قلبية إلى ضجججججربة بدء من الفترة املةتدة هي

 د./نبضة 72 النظم يكون  عندما ثا ية

  القلبية الدورة مراحل

حي   مغلقة،فتكون الصجججججججةامات الهاللية أما  مفتوحة، البطينية األذينية الصجججججججةاماتتكون  :األذيني اال قباض .1

 بينةا يعةل التقلص األذيني على ضخ الكةية املتبقية. باالنسياب، البطينان إلى الدم من % 70يةر 

   يلي االنقباض األذيني، ويسة  بامتالء األذينة، وتساعد الحركات التنفسية على ذلك. اال بساط األذيني: .2

 من الدم من % 80 يةر ،الصججججججةامات الهاللية وتنفت  البطينية األذينية لصججججججةاماتا تنغلق :البطيني اال قباض .3

 بقاء مع البطيني التقلص فيه توقفي بطيء ور طيلي ذلك  ثم البطيني، االنقباض عبر الشجججججججججراي ن الى البطينات

 .الدم من املتبقي 20 %يةر وهنا مفتوحةالهاللية  الصةامات

 العضججلة اسججترخاء يسججتةر البطيني، األذيني الدسججام انفتاح عدممع  ،الصججةام الهاللي ينغلق :البطيني اال بسرراط .4

 .البط ن الى األذينة في املوجود الدم يةرف البطيني األذيني الدسام يفت ثم  ،لفترة زمنية قص رة البطينية

  القلب  تاج

  انقباضججججججه عند بط ن كل يضججججججخ
 
  حجةا

 
 هذا ويقدر  Stroke volume الضرررررربة الدفقة أو بحجم يدعى الدم من معينا

 .الراحة حالة في ليتر ميل  70 بر البال  عند الفرد الحجم

 الدفقة حجم جداء يعادل إنه أي الواحدة الدقيقة في البطين ن أحد يضججججججججج ها التي الدم كةية فهو القلب  تاج أما

 د./مل5040=72×70) ) ليترات خمسة نحو الراحة حالة في الفرد البال  عند ويعادل القلب، ضربات بسرعة (الضربة)

 الدفقة حجم ازدياد إلى ذلك ويعود كب ر، عضررررل  جهد مةارسجججججة أثناء في مرات عدة القلب نتاج يتضرررراع  أن يةكن

 القلب. ضربات وسرعة

  القلب أصوات

 صرررررروت ويدعى الطبية السجججججججةاعة بوسجججججججاطة سجججججججةاعه يةكن صجججججججوت البطينينن األذينينن الصررررررمامنن انغالق من ينت 

 .البطيني االنقباض بداية في عادة ويظهر ثا ية 0.14 ويستغرق  ،األول  القلب

 بالسجججججةاعة سجججججةاعه يةكن صجججججوت ظهور  والرئوي  األبهري  الصررررمامنن انغالق فيسججججج ب البطيني االنقباض نهاية في أما 

  وأرفع شدة أعلى وهو ثا ية 0.11 يستغرق  الذي الثاني القلب صوت يدعى الطبية
 
 .األول  الصوت من لحنا

 في الحاالت غ ر العادية: املرض ى عند أخرى  أصوات سةاع يةكن

 ب ن جدران البطين ن، تردده  الصوت الثالث:
 
يسةع في الرل  املتوسط من االن ساط، وس به اهتزاز الدم جيئة وذهابا

 منخف  لذلك من الصعب سةاعه في الحالة الطبيعية.

في نهاية اسججججججججترخاء بطيني مترافق بارتفاع توتر شججججججججرياني أو قصججججججججور  ينجم عن االنقباض األذيني الفعال الصرررررروت الرابع:

. صةا تاجي، وهو
 
 مرض ي دائةا

 

 ا تهت املحاضرة ... بالتوفيق للجميع.
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