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  Medical Physiology 1|  1الفغجغعلعجغا الّطئّغئ 

 

 02 د. بركات شاهين 

 سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهال

للدكتور بركات شاهين بعنوان  لثانيةنبدأ معكم اليوم بالمحاضرة اأهًال بكم أصدقاءنا. 
سهل ، راجين من الله أن نكون قد قدمنا المعلومة بأسلوب اضطرابات النظم القلبية

 وبسيط ^__^
 .باسم الله نبدأ..

 فهرس العناوين 

 رقم الصفحة العنوان
 2 مقدمة

 2 تنظيم كمونات القلب
 4 أسباب اضطراب النظم القلبي

 7 النظم الجيبي اتاضطراب
 9 خوارج االنقباض

 11 تسّرع النظم القلبي
 17 الحاصرات

 19 تدبير اضطراب النظم القلبي
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 مقدمة

  انت  تتمتع العضلة القلبية بخاصية التقلص المنتظم، ولتحديد فيم اذا كذكرنا سابقاً كما
 نتبع الطريقة التالية:أم ال العضلة القلبية تتقلص بشكل منتظم 

 متتالية.  QRSنأخذ ثالث مركبات  .1
 نقيس المسافة بين هذه المركبات الثالث. .2
في العضلة من صفات النظم الجيبي أنّ النظم منتظم وهذا نقول  R-Rعند تساوي المسافة  .3

 القلبية السوية.
 

             صورة توضح النظم القلبي المنتظم 
  

  معناوبذلك فإن النظم الجيبي الطبيعي يتحدد بخمسة عناصر وهذه العناصر هي:كما مر ، 
  1ضربة في الدقيقة.  90-95معدل ضربات القلب، ويكون من  .1
 يجب أن يكون منتظماً.النظم  .2
ي ف (خط السواء الكهربائي) فوق الخط القاعديوتكون  QRSالمركب  Pأن تسبق الموجة  .3

وفي حال عدم وجودها يعتبر النظم غير ، aVRفي االتجاه  وتحت الخط القاعدي IIتجاه الا
 جيبياً.

 .S0.2-0.12 ما بين  PRأن يكون زمن الفاصلة  .4
 مربعات صغيرة). ة(أال تتجاوز ثالث S 0.08ما يقارب  QRSأن تكون مدة المركب  .5

  عنصر من هذه العناصر يعتبر التخطيط القلبي غير سوي وهذا ما في حال اختلّ أي
 سيكون محور محاضرتنا لنتعرف األسباب المختلفة لهذه الشذوذات غير السوية.

 تنظيم كمونات القلب

 من خالل النسيج العقدي فهي  نعلم أن العضلة القلبية تقوم بتوليد التنبيهات بشكل ذاتي
 عن الجهاز العصبي. بها مستقالً اًخاص اً توصيلي اًتمتلك نظام

 بالجملة العصبية الذاتية ولكن يضبط نظم العضلة القلبية. 

                                                            
 ضربئ شغ الثصغصئ وغسائر ذئغسغاً. 001-60أن الظئخ غمضظ أن غاراوح طا بغظ  ورد شغ السقغثات 1
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 تأبغرات الةعاز العدي

  والذاتية القلبية وتسهيل النقل في العقدة  يالقلبالنظم يؤدي التنبيه الودي إلى زيادة تواتر
 من خالل إفراز األدرينالين وتثبيط المقوية المبهمية ويتم ذلك عن طريق البطينية األذينية

اآللية التالية:

 
  يؤدي التنبيه الودي إلى زيادة دخول شوارد الكالسيوم والصوديوم إلى داخل الخاليا القلبية

 ويزيد من خروج شوارد البوتاسيوم إلى خارج الخاليا القلبية.
  0اظتثار الطعر من عالمات التنبيه الودي على مخطط كامن الفعل. 

 تأبغرات الةعاز ظزغر العدي

  عن طريق من خالل إفراز األستيل كولين يؤدي التنبيه نظير الودي إلى إبطاء النظم القلبي
 اآللية اآلتية:

 

ن مع يرتبط األدرينالي
المستقبالت 
األدرينالينية من

β1النمط 

زيم تفعيل إنيتم
كالز األدينيل سي
Gن بتواسط بروتي

ناع مما يسبب زيادة اصط
أحادي فوسفات 

األدينوزين الحلقي 
cAMP

تفعيل إنزيمات
ازالبروتين كين

رة مما يسبب فسف
بروتينات أقنية
مدة الكالسيوم المعت

على الفولتاج

وارد بالتالي زيادة دخول ش
يا الكالسيوم إلى الخال

القلبية

يقوم العصب 
المبهم بإفراز 

ناألستيل كولي

األستيليرتبط
الته كولين بمستقب
M2الموسكارينية 

بيةفي الخاليا القل

ة يؤدي ذلك إلى زياد
نفوذيتها لشوارد 

البوتاسيوم

تخرج شوارد 
خارج البوتاسيوم إلى

الخاليا القلبية

ة الشحنة اإليجابيتزداد
على السطح الخارجي 
للغشاء الخلوي وتزداد 
الشحنة السلبية على

سطحه الداخلي

ذلك لحدوث يؤدي
فرط االستقطاب 

Hyperpolarization

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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 أسباب اضطراب النظم القلبي

 :تتلخص أسباب اضطراب النظم القلبي بما يلي 
 تبدل في ذاتية الناظمة. 
 بؤرة منتبذة تسبب كمون عمل غير طبيعي.  
 تسرع قلب بعود الدخول. 
 وتأثيرات بعض األدوية حصار النقل. 
  متالزمة وولف باركنسون (نقل غير طبيعيWPW.( 
 اضطراب كهربية القلب. 
 قصور تروية قلبية. كسجة أوألناظمة منتبذة ناتجة عن نزع استقطاب عفوي بسبب نقص ا  

 التخارات افذغظغئ الئطغظغئ

 الثسباب الثأكثر من األلواحد أو  يحدث بطء أو إعاقة للمرور في مستوى الجهاز الناقل القلبي 
 التالية:

في  هيس كما هو الحالذيني البطيني أو في مستوى حزمة ألنقص التروية في الوصل ا .1
 ت نقص التروية القلبية.الحا

 األذينية البطينية.ت تكلسية أو ندبية في مستوى حزمة هيس أو العقدة التشك .2
لداء اكما هو الحال في ها علي ذينية البطينية أو تضغطألت التهابية تصيب العقدة االتشك .3

 يا.الرثياني أو الرثية القلبية أو الدفتر
 
 
 
 

رسم بياني يوضح تأثير الجهاز 
الودي ونظير الودي على 
كمون العمل في العقدة 

 األذينية البطينية

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/RBCs.Medicine.2024/
https://www.facebook.com/groups/RBCs.Medicine.2024/
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 ظاعرة سعد الثخعل

 آلية عود الدخول

في حال نشوء تنبيه في العضلة القلبية بعد بدء ضربة طبيعية فإنه  :شغ التالئ الطئغسغئ ♦
تكون في حالة عصيان لياف ن األألوذلك  ستجابةال يؤديال مستوى العضلة القلبية و ينتشر في

 .تموت هذا التنبيهبالتالي يو )عدم استجابة للتنبيه( مطلق
المحدد ويجده خارج مرحلة  عندما يصل التنبيه التالي إلى المكان :ت الحاذةقشغ بسخ التا  ♦

 .العصيان المطلق فإنه سيؤدي إلى استجابة تقلصية تنتشر على مسار العضلة القلبية وهكذا

 الدخولأسباب ظاهرة عود 

ل الت اعتالكما في حا(الذي سيقطعه التنبيه حتى يصل إلى المكان المحدد  ذعل الطرغص ♦
 .)جواف القلبيةألالعضلة القلبية التوسعي وتوسع ا

مما يعطي الوقت الكافي للمكان المحدد  ذعل المساشئ بئاتجرسئ ظصض الاظئغه أصض طع  ♦
بمستويات مختلفة من  ت الحصاراتالكما يحدث في حاالمطلق (للخروج من حالة العصيان 

 . )ت ارتفاع بوتاسيوم الدمالوحا، ت نقص التروية القلبيةالوكذلك في حالياف بوركنج، أ
دوية ألستجابة لبعض افي اال كما يحدثة (في العضلة القلبي صخر شارة السخغان المططص ♦

 .)درينالين أو في حالة التحريض الكهربي المستمركاأل

 لتوضيح عود الدخول:  مثال أربيسيزي

  انتقلت اإلشارة من الـS-A node  إلى األذينة اليمنى وزال استقطابها، ولسبب مرضي
يعود استقطاب جزء أو أكثر من األذينة بسرعة وتنتهي فترة العصيان (أي يصبح قابًال 

للتنّبه)، فتقوم األجزاء التي مازالت مستقطبة بتنبيه هذا الجزء قبل توليد العقدة 
جيبية لدفعة جديدة، فينتشر فيه التنبيه باتجاهات مختلفة عن الطبيعي، ويقوم ال

بدوره بتنبيه األجزاء األخرى التي عاد استقطابها، أي تشّكلت بؤرة لتوليد التنبيهات 
فتتشكل حلقة منتظمة أو غير منتظمة من الكوامن المتكررة التي تسبب تسّرع 

 القلب.

 
 

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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 طفععم اضطراب الظزط الصطئغ

 اضطراب النظم القلبي يعني أن: 
 .النظم غير طبيعي (غير منتظم) .1
 .وتواتر القلب غير طبيعي  .2
 والنقل القلبي غير طبيعي.  .3
 ن:له حالتا 

 ).ضربة/دقيقة 60 أقل(تواتر بطيء  أي Bradycardiaبطاءة قلبية  .1
 ).دقيقةضربة/ 100 أكثر(تواتر سريع أي  Tachycardiaتسرع قلب  .2

 ضطراب النظم القلبيالتصنيف السريري ال

 ).نقصان / زيادة(تواتر القلب  ♦
 ).منتظم / غير منتظم(نظم القلب  ♦
 ).فوق بطيني / بطيني(مكان المنشأ  ♦
 ).(محدودة / واسعة ECGتراكيب الـ  ♦

 الضطراب النظم القلبي األسباب اإلمراضية

 .بعض الشروط الفيزيائية ♦
 وأمراض األجهزة األخرى.أمراض القلب  ♦

 مسار اإلشارة طويل فترة عصيان قصيرة اإلشارة بطيئةسرعة انتشار 

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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 .اضطراب شاردي أو اضطراب التوازن الحامضي القلوي ♦
 .العوامل الفيزيائية والكيميائية أو التسممات ♦

 تشخيص اضطراب النظم القلبي

 القصة السريرية: ♦
  .تنفسية زلة. 3                               .خفقان .1
 إغماء ودوار. .2
 الفحص الفيزيائي: ♦

 .دم انتظام أصوات القلب والنبضع .1
  .هبوط الضغط الشرياني .2
 ستقصاءات المخبرية: الا ♦

  .ئية لهكهرباالفيزيولوجية الدراسة و تخطيط القلب الكهربي .1
2. Holter وهو جهاز قياس ومراقبة.  

 جيبياضطرابات النظم ال

 :وتقسم إلى 
 تباطؤ النظم الجيبي. .1
 تسارع النظم الجيبي. .2

 :ضما ذضرظا جابصاً  لافسغر إغصاع طثطط ضعربائغئ الصطإ ظئثأ خطعة بثطعة

 هل النبض طبيعي؟ .1
 ؟QRS قبل كل مركب Pهل هناك موجة  .2
 ؟ثابت (أي السرعة ثابتة) R-Rهل الفاصل  .3
 ؟)مربعات صغيرة 3ثا (أقل من  12.0أقل من أي طبيعية  QRSهل مدة  .4
 ثابت؟ PRهل الفاصل  .5
 .ثا) 48.0 – 44.0( مربع صغير 12لـ  11من  حيث يجب أن تكون QT2فاصلة وأخيراً ننظر لل .6

                                                            
أضاشعا الثضاعر ولط ترد شغ السقغثات ضعاتثة طظ السظاخر الثمسئ وإظما وردت طساصطئ، لضظعا تسائر شاخطئ طعمئ شغ ضحش اضطرابات الظزط  2

 .Tوتاى ظعاغئ المعجئ  Qالمثاطفئ وعغ تماث طظ بثاغئ المعجئ 

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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 مالحظة من كالم الدكتور:

 .من مؤهبات اضطراب النظم القلبي بشكل عام QTالتطاول في الفاصلة 

  Sinus Bradycardiaالةغئغ الظزط تئاذآ 

  ضربة في الدقيقة 60يكون إيقاع القلب بمعدل أقل من. 
 :من أسبابه الشائعة 
 .قصور الغدة الدرقية •
 (كحاصرات بيتا). وية التي تؤدي إلى تباطؤ في النظم القلبيدتناول أحد األ •
 .)ودي في حالة الراحة (مقوية المبهمقد يكون عائداً إلى سيطرة الجهاز نظير ال •
 :من ميزاته 

 .طظازط •
 .لضظ جرساه أصضله نفس مواصفات النظم الجبيبي الطبيعي   •
  ًما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة لدى الرياضيين ضمن هذا النطاق.غالبا 

 
  Sinus Trachycardiaالةغئغ الظزط ع رّ تس

  ضربة في  220 ة في الدقيقة، والحد األقصى لهضرب 100يكون إيقاع القلب بمعدل أكثر من
 .ضربة في الدقيقة) 220وحتى  100الدقيقة أي (ضمن المجال 

  ينخفض الفاصلQT في الحالة الطبيعية تكون الفاصلة  مع زيادة معدل ضربات القلب)QT 
 ).R-Rمن المسافة  %40تساوي حوالي 

 :من أسبابه الشائعة 
 .فرط نشاط الغدة الدرقية •
 .القلبي توتر وخوف المريض أثناء إجراء التخطيط •
 :من ميزاته 

 .له نفس مواصفات النظم الجيبي الطبيعي لكن سرعته أعلىو طظازط •

الجانبي  القلبي التخطيط
 يوضح التباطؤ الجيبي

https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
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  Premature Beatsخوارج االنقباض 

 المريض وكأنه هبوط في قلبه شعر بها، يتدعى بالضربات الباكرة وهي شائعة. 
  قلبية سابقة ألوانها.وهي عبارة عن ضربة 
 :من أسباب خوارج االنقباض 

خالل زيادة تنبيه  األدوية التي تنبه الجهاز الودي وبالتالي تؤدي لتسرع النظم القلبي من .1
 مستقبالت العضلة القلبية.

 .اضطرابات الشوارد والكهارل .2
 .االستخدام المفرط للمواد التي تحتوي التبغ و الكافئين .3
 .توااللتهابا، والعدوى نقص التروية .4

 خارجئ اقظصئاض افذغظغئ 

 لعقدة الطبيعي ل عمللقبل الوقت المحتمل لتنبيه سلت الرأأذينية  يتم التحفيز بواسطة بؤرة  
.SA  
  مح لهذا مما يس ،شارة السخغان الظسئغينتقل التنبيه للعقدة األذينية البطينية التي تكون في

 .قريبة من النبضة التي تسبقها، ينتج لدينا نبضة تكون بالعبور التنبيه

 تذكرة:

 األذينات من يتحرك الدم من% 75 خطيرة ألن غير غالبًا تكون األذينية االنقباض خوارج 
 الضغط إلى المرتفع الضغط من( Passivelyمنفعل  بشكل البطينات إلى

 األذيني، التقلص نتيجة البطينين إلى الدم من% 25 فقط يندفع بينما ،)المنخفض
 .اإلجمالية األذينية الوظيفة على كبير تأثير له يكون لن األذينتين في حدوثها أن أي

 
 

صورة لمخطط  قلب 
رع كهربائي توضح تس
 النظم القلبي
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 :ميزات خارجة االنقباض األذيني 
 .غير نمطية (غير طبيعية) Pظهور موجة  •
 .يكون طبيعي QRSالمركب  •
 .موجودة Tالموجة  •
 .طبيعي PRيكون الفاصل  •
بضة التي بين خارجة االنقباض والن) R-R( تتميز بفترة معاوضة، حيث يكون الفاصل الزمني •

بفارة السخغان ، ولذلك تسمى فترة العصيان في هذه الحالة تليها ضعف الوقت الالزم
 .الظئغطئ

 غعضح طظحأ وطسار خارجئ اقظصئاض افذغظغئ طثطط: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  خارجئ اقظصئاض الئطغظغئ

 بطينية وذلك قبل وصول التحفيز الطبيعي من العقدة الجيبية  تم التحفيز بواسطة بؤرةي
 لى العقدة األذينية البطينية.إاألذينية 

 يتم انتشاره بواسطة العضالت وليس من خالل نظام ألياف بوركنج. 
 أو احتشاء في القلبأ بسبب نقص تروية العضلة القلبيةقد تنش ،. 
 :ميزات خارجة االنقباض البطيني 

 .ثا) 0. 12(أي أكبر من مربعات صغيرة 3أكبر من أي عريضة  QRSمدة  •

 صورة لمخطط  قلب
خارجة كهربائي توضح 

 االنقباض األذينية

ي تنبهت بؤرة ف
األذينات

ه انتقل التنبي
ية للعقدة األذين

ي البطينية الت
تكون في وضع

بيالعصيان النس

ه من تمّكن التنبي
االنتشار لكامل

ية العضلة القلب
وتوليد خارجة 

انقباض 
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/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

 .ألن خارجة االنقباض لم تنشأ من األذينات Pال يوجد موجة  •
 .االستطاب يسلك طريق غير اعتيادي دألن عو مقلوبة Tالموجة  •
 مسافة المعاوضة ليست طويلة. •

  غعضح طظحأ واظاصال خارجئ اقظصئاض الئطغظغ:طثطط 

 تسّرع النظم القلبي

  تتمثل بتغير بسيط و صغير في الفاصل الزمنيR-R. 
 .تغير في معدل ضربات القلب الطبيعي مع التنفس أي 
  :يتم فصل حاالت عدم انتظام ضربات القلب هذه إلى فئتين رئيسيتين 
  إيقاعات النظم الضيق (شكل مركبQRS (ًيكون ضيقا. 
  إيقاعات النظم العريض (شكل مركبQRS (ً3 يكون عريضا. 
 .ترتبط إيقاعات النظم الضيق بالتغيرات في المناطق التي تعلو البطينات 
  العريض بالتغيرات داخل عضلة البطين نفسها.بينما ترتبط إيقاعات النظم 

 
 

                                                            
 بتسإ طا ورد بالسقغثات. 3

ك يتولد نتيجة ذل
خارجة انقباض 

بطيني

اليا تنتقل لبقية خ
ل البطينات من خال

االنتقال العضلي

بؤرة في الخاليا
خارج البطينية تكون

وضع االستثارة 
ا بسبب إصابته(

)باالحتشاء

 قلبصورة لمخطط 
خارجة كهربائي توضح 

 االنقباض البطينية
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  SVT4ع الصطإ طا شعق الئطغظات رّ تس

 نبضة في  150ضربات قلب أكبر من  معدل منطقة واحدة من األذينتين تصبح مثارة مما يولد
 .الدقيقة

  قد تكون الموجةP ي بسبب تغير نمط التنشيط األذيني.بشكل غير نمط 
  نبضة في الدقيقة 100-200 منيكون معدل الضربات في البطين. 
  الفاصلPQ في كثير من األحيان اًيكون طبيعي. 
  المركبةQRS تكون عادة طبيعية (قد تكون ضيقة في بعض األحيان(. 
  ظعسانلـ تسرع الصطإ طا شعق الئطغظات: 

  Atrial Flutterأوقً: الرشرشئ افذغظغئ 

  سعد الثخعل الثائرياً يطلق عليه أيض اكم ،تسظظات المظحاريسمى هذا النمط. 
  ة ضربات أذينية منالحظافتراق أذيني بطيني مما يسبب ،قابل ضربة بطينية واحدةعد. 
 ال  ، أما سرعة الموجات البطينيةضربة في الدقيقة 250 األذينية حوالي ضرباتتكون سرعة ال

 .ضربة في الدقيقة 150- 100تتجاوز الـ
 يمكن القول لتفسير هذه الظاهرة: 

   ذه هع، إال أن بشكل متتابع وسريعدة تنبيهات تسبب تنبيه األذينات  أذغظغئ ةبآر هناكن أ •
 يعود لسببين:قد ى البطينات وذلك فس السرعة إلنتقل بنات ال تالتنبيه

 .االنقباضبزمن العصيان المطلق وانشغال البطينات فترة أطول بسبب  .1
زء من جو نقص تروية البطينات نتيجة تموت أألذيني إلى ال ينتقل التنبيه ا في بعض األحيان .2

 .األذينات
رة ، فتنشأ ظاهعدة مرات مقابل تقلص واحد في البطينات وحدها لى تقلص األذيناتمما يؤدي إ

 .أسنان المنشار أثناء التخطيط الكهربائي للقلب
 :ميزات الرفرفة األذينية 

 مسننة. Pتكون الموجات  •
 .منتظمة السرعة •
 .طبيعي QRSالمركب  •

                                                            
4 Supraventricular tachycardia. 
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 .AV) قد تكون منتظمة أو تعكس درجات متفاوتة من احصارات العقدة (R-Rالفاصلة  •
 
 

 
 
 

  Atrial Fibrillationباظغًا: الرجفان افذغظغ 

 عاماً 75 ـأعمارهم عن الممن تزيد من الناس  %10 هو األكثر شيوعاً إذ يالحظ عند. 
  ضربات القلبل 5غير منتظميتصف بعدم انتظام.  
  من األذينات (كل بؤرة تعطينا تنبيه)في أماكن مختلفة  سثة بآرتنشأ من. 
 :ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول 
لى العقدة األذينية البطينية لينجح ترسل عدة تنبيهات إالمنتشرة في األذينات أن هذه البؤر  •

حداث تقلص بطيني سوي، أما ما تبقى من تنبيهات أذينية إالعبور وفي  واتث طظعا شصط
 تسبب تقلص أذيني غير كامل وبالتالي بقاء كمية من الدم داخل األذينات.

صادر عن بؤرة مختلفة -، لينجح تنبيه جديد تتابع هذه البؤر إرسال التنبيهات بشكل عشوائي •
في إحداث تقلص بطيني جديد، وهذا ما يسبب عدم  -لسابقةبؤرة في الدورة القلبية اعن ال

 االنتظام غير المنتظم.
 :من أسباب اإلصابة بالرجفان األذيني 

 السمية. •
 اضطرابات الغدد الصماء. •
 االحتشاء.، وأمراض عضلة القلب •
 .(خاصة في التضيق التاجي) التوسع األذيني •
 :من ميزات الرجفان األذيني 

 .غير منتظمعدم انتظام  •

                                                            
اطش وغسظغ أّن التالئ الحاذة شغ تصطص السدطئ الصطئغئ ق تائع ظمطًا طتثدًا شغ ضض طعجئ وإظما تزعر شغ طظاذص سحعائغئ طظ الاثطغط بحضض طث 5

 طئغئ غاضرر شغ ضض طعجئ تصطص وعع طا جغرد طسظا قتصًا.وطافاوت، أطا سثم اقظازام المظازط شغسظغ أن الحثوذ شغ أداء السدطئ الص

صورة توضح مخطط 
القلب لمريض مصاب 

 بالرفرفة األذينية 

 )الحظ تسننات المنشار(
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 .تتراكب على الخط السواء أكملهحيث ، غير منتظمة Pتكون الموجة  •
 .ضيقلكن  طبيعي QRSالمركب  •
 .) غير منتظمة(R-Rفترات  •

كمية من الدم  وجد تقلص أذيني كامل وبالتالي تبقىفي الرجفان األذيني ال ي
، مما يستدعي إعطاء رانهافي جد تؤدي إلى تشكل خثرات دموية داخل األذينات

 المريض مميعات للدم. 

يمكن عالج الرجفان األذيني بالصدمة الكهربائية إال أنها ليست حالة إسعافية أو 
 مهددة للحياة كما في الرجفان البطيني وهي الحالة التي سنناقشها الحقًا.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:

 المسافة  في الرفرفة األذينة نالحظ أنR-R) شبه منتظمة ألن مصدر التنبيهات هو بؤرة (
 .بسرسات طاساوغئلى العقدة األذينية البطينية في األذينة، فسيعبر هذا التنبيه إواحدة 

  األذيني نالحظ أن المسافة في الرجفانR-R)في األذينات ة بؤر ) غير منتظمة بسبب وجود عد
الصادر عن  ترسل كل منها تنبيه بعتبة وسرعة مختلفة عن األخرى، ومنه عندما يعبر هذا التنبيه

 .تفاوتًا شغ حثة وجرسئ الاصطص الئطغظغإلى العقدة األذينية البطينية سيظهر  هذه البؤر
  تكون المركبةQRS  طبيعية في كلتا الحالتين ألن التنبيه يتابع مسيره الطبيعي عندما يصل

 لى العقدة األذينية البطينية.إ
 

صورة لمخطط كهربائي 
 توضح الرجفان األذيني

 :الفرق بين الصورة الجانبية تظهر
الرجفان األذيني (األعلى) 
 والرفرفة األذينية (األسفل)
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 ع الصطإ الظاتب سظ الئطغظاترّ تس

 له ظمطان: 

  Ventrical Trachycardia البطيني تسّرع النظم أوًال:

 ةألنسجة البطيني، بسبب التركيز المقلد للنشاط داخل امن أكثر األمراض المهددة للحياة. 
  أو أكثر من مركبات 3تعرف بأنها سلسلة من QRS العريضة. 
  ة في الدقيقةبضر 250-100يمكن أن يكون المعدل بين. 
 من أسباب اإلصابة بها: 

 .نقص تروية البطينات واحتشاء العضلة القلبية •
• عدية أو التهابيةحاالت م. 
 .)QTعيوب خلقية (تطاول الفاصلة  •
 :الموجة  من ميزاتهT تكون معكوسة. 
 :لتفسير هذه الظاهرة يمكن القول 

بيعية بيهات الطريق الطترسل تنبيهات بشكل متتابع، فال تسلك هذه التن بآرة بطغظغئلدينا  •
من أنواع نقص  اًلى تقلص قلبي غير سوي وبالتالي من الممكن أن يسبب نوعمما يؤدي إ

 النتاج القلبي.
اً، ومناطق أخرى الكهربائي مناطق يكون فيها النظم طبيعيفنالحظ على مخطط القلب  •

 أو أكثر متتابعة ناتجة عن البؤرة البطينية الشاذة. QRSمركبات  نالحظ فيها ثالث

 .إلى رجفان بطيني VT6من الممكن أن يتحلل 

 

 
 
 

                                                            
6 Trachycardia entricalV. 

خطط كهربائي صورة لم
 توضح التسرع البطيني
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  Ventrical Fibrilationثانيًا: الرجفان البطيني 

 سريع وغير منسق للبطينين من مواقع متعددة هو تنبيه. 
 ية يكون التنشيط الميكانيكي غير منظم، باإلضافة لفقدان عمل الضخ وانهيار الدورة الدمو

 .مكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئمومن ال

 يض الرجفان البطينيعلى مر  7نعاش القلبي الرئويلهذا من الضروري تطبيق اإل
وتطبيق الصدمة لى المشفى إلى حين الوصول إ ،فقدان الوعيفي حال 
لى األعضاء غير قادرة على إيصال نتاج كاف إ، ألن العضلة القلبية الكهربائية

 .8المهمة

 :من أسباب الرجفان البطيني 
 .واالحتشاء نقص التروية •
• عدية وااللتهابيةاألمراض الم. 
 .لشذوذات البنيوية كالتضخما •
 .األدوية أو السموم علىرد فعل  •
 :من ميزاته 

 .مطلقاً QRS مركب عدم وضوح •
 .نتاج قلبي غير كاف •
 .تقلص بطيني غير كامل •
 :يمكن تفسير هذه الظاهرة 

بأنّ عدة بؤر في البطينات ترسل تنبيهات متتالية وبشكل مستمر لتنبه أجزاء مختلفة من  •
 اًحاد اًي، وهذا ما سيسبب نقصلتتقلص بشكل عشوائ(وليس كامل البطين) ألياف البطينات 

 .في النتاج القلبي
 

 

                                                            
 وغسظغ تمسغث السدطئ الصطئغئ طع طتاولئ إغخال الععاء إلى الرئاغظ سظ ذرغص الاظفج اقخطظاسغ. 7
ربع أغغر صابض لطسعدة، أطا شغ تال اجامراره تعالغ  إذا اجامر الظصص شغ الظااج الصطئغ لمثة جائ دصائص طاعاخطئ عثا جغآدي إلى تمعت الثطاغ بحضض 8

 دصائص شصط شإن افذغئ الاغ جئئعا ظصص الظااج الصطئغ غمضظ أن ُتسالب، لعثا السئإ غةإ تطئغص ا�ظساش الصطئغ الرئعي سطى الفعر.

الصورة الجانبية تظهر 
تخطيط قلب كهربائي 

 للرجفان البطيني
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/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

  Blocksالحاصرات 

 ع أن تمر من خالل الطريق وجود ضربة لم تستط في حالة الحصارات (الحاصرات) نالحظ
 .الطبيعي

 يناتوصول النظم الذي يصدر عن العقدة الجيبية األذينية للبطل أنها حالة فشل ويمكن القو 
 .بالشكل الصحيح

 :لطتاخرات بقث أظعاع 

 1AV BLOCKADE : التخار طظ الثرجئ افولىالظعع افول

  حصار أذيني بطيني من الدرجة األولىيسمى. 
 هو تأخير توصيل متزايد في العقدة األذينية البطينيةو. 
 دةترافق مع أعراض عاال ي. 
  ألذينية البطينية أكثر من الالزم.خروج التنبيه من العقدة اتأخر 
  يتجلى على تخطيط القلب الكهربائي بتطاول الفاصلةPR9. 
 :ميزاته 

 .طبيعي QRSمركب  •
 .طبيعية Pالموجة  •
 .ن الحدود الطبيعيةمالسرعة ض •
 ميلي ثانية. 200إذ يزيد زمنها عن بشكل ثابت  PRتطاول في الفاصلة  •
  يكون سببه:قد 

 .أو تنبيه العصب المبهم نقص التروية •
 .األدوية •
 .(زيادة البوتاسيوم ونقص الكالسيوم) عدم توازن الكهارل •

                                                            
 طربسات خشغرة شغ التالئ السعغئ. 5غةإ أق تاةاوز  9

صورة تظهر تخطيط قلب 
كهربائي يعبر عن الحصار 

 من الدرجة األولى
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/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

  2AV BLOCKADEالظعع الباظغ 

  :ويندرج تحت تصنيفين 

2AV BLOCKADE )MOBITZ 1(: 

  يدعى بإحصارWenckebach. 
  تتميز بالفاصلPR  يصبح في النهاية طويالً لدرجة أن دورة واحدة تفشل و غاجاغث تثرغةغاً الذي

 .)QRSمركب السقوط  البطينين (أيتقلص في تحفيز 
  مع مسببات اإلحصار من الدرجة األولىتتشابه مسببات هذا اإلحصار. 
  لدرجة الثالثةها ال تتطور لإلحصار من اعادة، ولكنال تكون هذه اإلحصارات حميدة.   

 
 

 
 

 
 

2AV BLOCKADE )MOBITZ 2:( 

  كل موجتان  أي 1لـ  2يدعى هذا اإلحصار منP  يتبعها مركب واحد منQRS. 
  شاخض بابئ لـ اإلحصار عرضية معPR. 
  الموجةP ولكن اليتبعها المركب هي موجة طبيعية ،QRS  وذلك بسبب وجود إحصار داخل

 .الحزمة الخاصة به
 يندر تطوره للدرجة الثالثة. 
 
 
 
 
 

صورة تظهر تخطيط 
قلب كهربائي يعبر عن 

 MOBITZ 2الحصار 
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/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

  3AV BLOCKADEالظعع البالث 

 .ويسمى الحصار القلبي التام 
 فشل كامل في التوصيل من األذينتين إلى البطينين هو.  
  تكون الموجةP  والمركبQRS ًوال عالقة تربط بينهما. منفصلين تماما 
  اختالف في الفواصل(P-P) و )R-R.( 
 مركب  اًبالرغم من أن التقلص البطيني يكون طبيعي)QRS  طبيعي) إال أن سرعة النظم القلبي

 منخفضة جداً.
 
 
 
 

 بزرع ناظم خطا في العضلة القلبية. السابقة الحالةغالبًا ما يتم عالج 

 10تدبير اضطراب النظم القلبي

 تدبير سريع: تقويم سريري للمريض والتشخيص. 
 الوقاية. 
 التدبير الالدوائي. 
  :اب النظمبعض األدوية المضادة الضطراب النظم هي مؤدية اضطرالتدبير الدوائي. 

  :المدادة قضطراب الظزط الصطئغالعثف طظ افدوغئ 

 ل أو الحد من تفاقم اضطراب النظم.المحافظة على نظم طبيعي من حيث التواتر والنق .1
  .)AVNأو  SANتبديل سرعة النقل ( .2
 .من نزع االستقطاب أو طور العصيان 0تبديل انحدار الطور  .3

                                                            
 غئ) وردت بالسقغثات ولط غحرتعا الثضاعر.عثه الفصرة بالضاطض (طع أخظاف افدو  10

صورة تظهر تخطيط قلب 
كهربائي يعبر عن الحصار 
 القلبي من الدرجة الثالثة
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/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

تبديل زمن كمون العمل)                 أي ر زمن فترة العصيان الفعالة (يتغتبديل تنبيه الخاليا القلبية ب .4
ERB تلغي التسرع الناتج عن عود الدخول.                                                                                     
APD .يمكن أن يسرع انفتال الذروة 

 .طبيعيةالغير إلغاء الذاتية  .5
 شغ تثبغر اضطراب الظزط الصطئغ: جثول غعضح أظعاع افدوغئ المساثثطئ 

 مثال اآللية الصنف

1 
 Naحاصرات قناة الصوديوم 

 تات الغشاءمثب
Ligocaine 

 Metoprolol حاصرات بيتا 2
 K Amiodaroneحاصرات قناة البوتاسيوم  3
 Ca Verapamilحاصرات قناة الكالسيوم  4

 خرىأ

 
 Adenosineدينوزين األ

 Digoxin و
 

- 

 
 نصل وإياكم إلى ختام محاضرتنا إلى هنا

 ال تنسونا من صالح دعائكم...
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