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  Medical Physiology 1|  1الفيزيولوجيا الّطبّية 

 

 01 د. بركات شاهين

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهال
أهاًل بكم أصدقاءنا. نبدأ معكم اليوم بالمحاضرة األولى للدكتور بركات شاهين بعنوان 

المعلومة تخطيط القلب الكهربائي بقسمها األول، راجين من الله أن نكون قد قدمنا 
 بأسلوب سهل وبسيط ^__^

 .باسم الله نبدأ..

 فهرس العناوين 

 رقم الصفحة العنوان

 2 تشريح القلب

 5 ناظم الخطاكامن 

 7 كامن الفعل في العضلة القلبية

 9 القلبمواج أمقدمة عن التخطيط الكهربائي و

 19 انقالب المساري

 20 قراءة الموجة الكهربائية في القلب

 24 في تخطيط القلب Chamberlinsأحكام 
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 تشريح القلب

 البنية النسيجية للقلب

 :يتألف القلب من نوعين من األنسجة 

 :نسيج عضلي .1

 حيث يكون مسؤول عن الحدثية الميكانيكية في القلب يتألف من عضالت مخططة قلبية. 

  كامن  مناسب الشدة وتوليدمكانية استجابة الخاليا القلبية لمنبه إوهي يتميز باالستثارية

 .الفعل

  عندما يصل إليها التنبيهقادرة على التقلص والتمدد خالياه. 

  تحويل لى التقلص استجابة لكامن الفعل )مكانية هذه الخاليا عإيتميز بالقلوصية وهي

 .(ميكانيكية إلشارةشارة الكهربية اإل

 القلبيةي نقل كامن الفعل المتولد بين الخاليا أالناقلية يتميز ب. 

  مكانية التقلص بشكل منتظم )فواصل زمنية متساوية(إي أاالنتظام. 

  :نسيج عقدي .2

 هو الجهاز المولد والناقل للتنبيهات في القلب. 

 تمايز أثناء التطور الجنيني حتى يصبح قادرًا على توليد التنبيهات بشكل ذاتي. 

 كانيكية في القلب.هو المسؤول عن الحدثية الكهربائية التي تسبق الحدثية المي 

 مكونات النسيج العقدي

 ينية، وحزمة يتألف النسيج العقدي في القلب من العقدة الجيبية األذينية، والعقدة األذينية البط

 هس، وألياف بوركنج.

 :Sino-Atrial Node (S-A Node)العقدة الجيبية األذينية  .1

  جوف العلويوريد األذينة اليمنى قرب مصب الالقسم الخلفي العلوي من األتقع في. 

  التي تقوم بتوليد التنبيهات ناظمة الخطا األساسيةهي. 
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 تؤدي عملها بالشكل المطلوب فتكون هي المكون الوحيد في النسيج عندما تكون سليمة و

 العقدي الذي يولد التنبيهات أما باقي المكونات تعمل كناقل للتنبيهات لخاليا العضلة القلبية.

 ضربة في الدقيقة، 120_60التنبيهات حيث أنها تستطيع على توليد  هي األسرع في توليد 

 ضربة في الدقيقة. 70ولكن مقوية المبهم تبطئ النظم القلبي لتجعله حوالي 

  لياف تقلصيةأال تحتوي على. 

  ًا.ذين بشكل مباشر نسيجيلياف األأتتواصل مع 

  األذين األيسر.حزمة باخمان هي مسار العقدة الجيبية األذينية الذي يحفز 

 :Atrio-Ventricular Node (A-V Node)العقدة األذينية البطينية  .2

 لجيب تقع في األذينة اليمنى على الجزء الخلفي السفلي للحاجز بين األذينتين وقرب فتحة ا

 كليلي.اإل

  تتلقى التنبيه منS-A Node بين  من خالل حزم ناقلة تتوضع ماS-A Node  وA-V Node 

 تنقله إلى البطينات عبر حزمة هس.من ثم ومتر في الثانية  0.3فيها سرعة النقل 

 ثانية(  0.09يتأخر بمقدار )في نقل التنبيهات حيث يتوقف عندها التنبيه قلياًل  تعد األبطأ

لة، قليلة الكثافة وبالتالي سرعة النقل فيها قلي Gap Junctionألن فوهات االتصال  وذلك

دء تقلص بشكل كامل وأن تفرغ كامل محتواهما من الدم قبل بوهذا ما يسمح لألذينات أن ت

 تقلص البطينات.

  100عندما تتعطل ناظمة الخطا األولية فهي قادرة على توليد  كناظمة خطا ثانويةتعمل 

-40بين  نبضة في الدقيقة ولكن مقوية المبهم تجعل النظم القلبي المتولد عنها يتراوح ما

 نبضة في الدقيقة. 60

 :A-V Bundleأو الحزمة األذينية البطينية  Bundle of Hissحزمة هس  .3

 .هي االتصال العضلي الوحيد بين األذينات والبطينات 

  تعبر منA-V Node ى ويسرى، وكل عبر الحاجز بين البطينين ثم تتفرع إلى حزمتين يمن

 إلى بطين. عطيحزمة ت

  قوية المبهمبدون م نبضة في الدقيقة 45قادرة على توليد حوالي. 

  تقوم بنقل التنبيهات منA-V Node .إلى حزمة ألياف بوركنج 
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 :The Purkinje Fibersألياف بوركنج  .4

  تنشأ منA-V Node  ينتهي كل ليف لوتعبر حزمة هس وثم تعبر الحزمتين اليمنى واليسرى

 من أليافها بليف من ألياف العضلة القلبية.

 ناظمة خطا ثالثيةن عدها هي المستوى األخير من نظم الخطا ويمك. 

  تعد أسرع ناقل للتنبيهات وذلك بسبب كثافة فوهات االتصالGap junction  التي توجد

 فيها وهذا ما يسمح بتقلص البطينين بشكل متواقت.
 

 :جدول للمقارنة ما بين مكونات النسيج العقدي 

 
العقدة الجيبية 

 األذينية
العقدة األذينية 

 البطينية

األذينية الحزمة 
البطينية )حزمة 

 هس(
 ألياف بوركنج

 المصطلح
Sino-Atrial 
Node (S-A 

Node) 

Atrio-
Ventricular 
Node (A-V 

Node) 

A-V Bundle 
(Bundle of 

Hiss) 

The Purkinje 
Fibers 

 الموقع

القسم الخلفي 
العلوي من 

ذينة اليمنى األ
قرب مصب 

جوف الوريد األ
 العلوي

، األذينة اليمنى
على الجزء 

السفلي  الخلفي
للحاجز بين 

األذينتين وقرب 
فتحة الجيب 

 اإلكليلي

 A-V تعبر من الـ
Node   عبر

الحاجز بين 
ثم  البطينين،

تتفرع إلى 
حزمتين يمنى 
ويسرى وكل 

حزمة تذهب إلى 
 بطين

-Aتنشأ في الـ 
V Node  وتعبر

حزمة ِهس، 

ومن ثّم إلى 
الحزمتين اليمنى 

 واليسرى

 األهمية
 
 

تبدأ بتوليد التنبيه، 
الناظمة فهي 

 البدئية للخطا
 )األساسية(

النظم  إبطاء .1
 .القلبي

 نقل التنبيهات .2
 .إلى البطينات

كما يمكن أن  .3
ناظمة  تكون

 .الثانويةالخطا 

االتصال هي 
 العضلي الوحيد
بين األذينات 

 والبطينات

أسرع ناقل 
للتنبيهات، ويمكن 
عدها ناظمة خطا 

 ثالثية
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 الخطاكامن ناظم 

 ميلي فولط  -60حيث أنه يبدأ بنحو  هو كامن غشاء خاليا النسيج العقدي وهو غير مستقر

 يلي فولط.م -40ويتصاعد تدريجيًا باتجاه العتبة 

 .تبدأ الخلية المولدة للتنبيه بإطالق كامن الفعل عند هذه العتبة 

 ثبات كامن ناظم الخطا إلى قنوات  ميعود السبب في عدIF. 

 IFقنوات 

  هي اختصار لـFunny Ion Channels. 

 .تدعى بالقنوات العجيبة المتالكها مجموعة خصائص غير عادية 

 .توجد في خاليا النسيج العقدي في القلب 

  تنغلق عندما يصل كامن ميلي فولط و -60تنفتح لفترة قصيرة عندما يكون كامن الغشاء

 ميلي فولط. -55الغشاء إلى 

 د اوز كمية شوارد الصوديوم المتسربة نحو الداخل كمية شوارفي أثناء فترة انفتاحها تتج

 البوتاسيوم المتسربة نحو الخارج.

 1مراجعة لمخطط كامن الفعل في النسيج العقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 لم يعرض الدكتور هذا المخطط ولكنه تحدث عن كامن فعل النسيج العقدي. 1

تابع مع 

الشرح في 

الصفحة 

 التالية
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 ميلي فولط: -60عند  .1

  تنفتح قنواتIF. 

 دخول عفوي لشوارد الصوديوم. 

 زوال استقطاب للخلية ذاتية النظم. بدأي 

 يلي فولط(:م -40العتبة )ميلي فولط إلى  -55من  .2

  تغلق قنوات ميلي فولط  -55عندIF 2+ تفتح قنواتوCa  فتستمر شوارد الكالسيوم بإزالة

 االستقطاب.

  ق كامن وتبدأ الخاليا ذاتية النظم بإطال تنفتح المزيد من قنوات الكالسيومعند بلوغ العتبة

 الفعل.

 عند قمة كامن الفعل: .3

 .تنغلق قنوات الكالسيوم 

 .تنفتح قنوات البوتاسيوم البطيئة 

 .يحدث عودة استقطاب نتيجة خروج شوارد البوتاسيوم 

 مخطط لمراجعة أهم مراحل كامن فعل النسيج العقدي: 

 

 

ميلي 60-عند الـ 
ات فولط تفتح قنو

IF

-40الوصول للعتبة 
ميلي فولط 

وتبدأ Ca+2تفتح قنوات 
ق الخاليا الذاتية بإطال

علفكامن ال

الوصول لقمة كامن 
الفعل

تنغلق قنوات 
تح الكالسيوم وتنف
م قنوات البوتاسيو

البطيئة

تخرج شوارد 
دث البوتاسيوم ويح

عود استقطاب
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 الخالصة:

 ن كامن أوهي  الأمن خالل ميزة  ذينية توليد التنبيهات ذاتياتستطيع العقدة الجيبية األ
الراحة فيها غير مستقر حيث أنه يتأرجح بين كامن العمل وكامن الفعل الذي يليه 

والسبب وجود نفوذية لشوارد الصوديوم والكالسيوم خالل كامن الراحة مما يؤدي 

يحدث توليد ذاتي  -40تصل هذه السلبية الى وعندما لنقص في سلبية كامن الراحة 
 .لموجة كامن الفعل التي تنتشر فيما بعد وتؤدي للتقلص القلبي

  ميلي ثانية  150_100قنوات الصوديوم والكالسيوم هذه تصبح غير فعالة بعد مرور

اسيوم مما يؤدي لعود االستقطاب من انفتاحها وبنفس الوقت تنفتح قنوات البوت

 .ل استقطاب دائملذلك ال تبقى هذه الخاليا في حالة زواو

 ةكامن فعل العضلة القلبي

 :(طور زوال االستقطاب) 0لطور ا .1

 .تفتح قنوات الصوديوم المبوبة بالفولطاج 

 .دخول سريع لشوارد الصوديوم إلى داخل الخلية 

 .زوال استقطاب غشاء الخلية وانغالق قنوات الصوديوم 

 :(االستقطاب األوليةطور عودة ) 1الطور  .2

 الصوديوم تفتح قنوات البوتاسيوم بشكل بسيط. بعد إغالق قنوات 

 .تغادر قليل من شوارد البوتاسيوم مما يسبب بدء العودة إلى استقطاب الراحة 

تابع مع 

الشرح في 

 األسفل
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 :(طور الهضبة) 2الطور  .3

 .تفتح قنوات الكالسيوم البطيئة فتدخل إلى داخل الخلية 

 .تخرج شوارد البوتاسيوم 

  هو المسؤول عن تطاول كمون العمل في العضلة القلبية.هذا الطور 

 :(نهاية طور الهضبة) 3الطور  .4

 .تنغلق قنوات الكالسيوم 

 .خروج المزيد من شوارد البوتاسيوم 

 .نالحظ انخفاض كبير في مخطط كامن الفعل نحو األسفل في هذا الطور 

 :(طور الراحة) 4الطور  .5

 .كامن الغشاء في حالة راحة 

 شوارد صوديوم وإدخال شاردتي  3اء الخلية إلى وضعه الطبيعي من خالل إخراج يعود فيها غش

 .بوتاسيوم-عبر مضخة الصوديوم 2بوتاسيوم

 يلي فولط ويكون مستقر في الخاليا العضلية القلبية.م -90 يقيمته حوال 

  جدول للمقارنة ما بين كامن الفعل في النسيج العقدي والنسيج العضلي القلبي

 لالستثارة:القابل 

 نسيج العقديال 
نسيج العضلي القلبي القابل ال

 لالستثارة

 غير موجودة موجودة IFقنوات 

 موجود غير موجود استقطاب الراحة

 كامن الفعل
 -60غير مستقر يصل للقيمة 

 ويعود إلى حالة االستقطاب
ومن ثم  -90مستقر يصل للقيمة 

 يصبح قابل لالستثارة من جديد

 يعتمد على دخول الصوديوم يعتمد على دخول الكالسيوم االستقطابزوال 

 خروج البوتاسيوميعتمد على  عودة االستقطاب

                                                             
 الدكتور.حسبما ذكر  2
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 أطوار كامن فعل العضلة القلبية: القنوات الشاردية أثناء مخطط لمراجعة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو طور الراحة والذي يعتمد على مضخة الصوديوم والبوتاسيوم التي  4الطور 

 .شوارد صوديوم وخروج شاردتي بوتاسيوم 3تسبب دخول 

 القلبمواج أمقدمة عن التخطيط الكهربائي و

  كما ذكرنا سابقًا فإن الحدثية الكهربائية

 تسبق دومًا الحدثية الميكانيكية في القلب.

 ستقطاب زوال االDepolarization  يسبق

 العضلة القلبية. تقلص

  عود االستقطابRepolarization سبق ي

 استرخاء العضلة القلبية.

 

 

 

أطوار كامن الفعل

3الطور 

ةنهاية طور الهضب

قنوات الكالسيوم 
مغلقة وقنوات 

البوتاسيوم البطيئة 
مفتوحة

2الطور

الهضبةطور

الكالسيومقنوات
ة مفتوحالبطيئة

وم وقنوات البوتاسي
السريعة مغلقة

1الطور 

طور عودة 
ياالستقطاب األول

الصوديوم قنوات
مغلقة وقنوات 

وحةالبوتاسيوم مفت

0الطور 

طور زوال 
االستقطاب

الصوديومقنوات
مفتوحة

صورة توضح أطوار الحدثية الكهربائية 

 في القلب
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 مسرىتعريف عملية التخطيط الكهربائي وال

  عملية التخطيط الكهربائيECG ج هي عملية قياس الفعالية الكهربائية المتولدة في النسي

ئية العقدي في القلب والمنتشرة في أليافه، حيث تسمح رؤية الشذوذات في الفعالية الكهربا

 تشخيص الشذوذات في الفعالية العضلية.

 هو عبارة عن سلك موصل يتم وصله بجهاز التسجيل من جهة ومن الجهة األخرى  المسرى

 اه بأماكن مختلفة من الجسم، وله نوعان:يوصل قطب

 :Bipolarثنائي القطب  المسرى .1

 ة يكون قطباه السالب والموجب موصوالن بأماكن فعالية كهربائية وتكون القراءة المطلوب

 هي الفرق بين القيمتين.

 :Unipolarأحادي القطب  المسرى .2

  لكهرباء اصفر، وبالتالي نحن نقيس أحد قطبيه ذو فعالية كهربائية واآلخر قيمة الكهرباء عنده

 عند نقطة واحدة فقط.

  منها  3منها أحادية القطب و 9، مسرى 12في عملية التخطيط الكهربائي الكالسيكية نحتاج لـ

 ثنائية القطب.

 .كل مسرى عبارة عن توضع إلكترودين، أحدهما موجب واآلخر سالب 

 ( تشكل اإللكتروداتRA، LA، FL رؤوس مثلث نسميه )مركزه ينطبق على ، مثلث إينتهوفن

 .مركز القلب

  

مساري التخطيط 
الكهربائي

أحادية القطبمساري الصدر
V1, V2, V3, V4, 

V5, V6

مساري األطراف

I, II, IIIثنائية القطب

aVR, aVl, aVFأحادية القطب
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 األطراف مساري

  بما أن كل مسرى عبارة عن توضع إلكترودين، فإن مساري األطراف تكون مكونة من

 تباديل اإللكترودات التالية:

 على الذراع اليمنى. RA لكتروديوضع اإل .1

 على الذراع اليسرى. LAاإللكترود يوضع  .2

  3على الساق اليمنى وحشي عضالت الساق. FRاإللكترود يوضع  .3

 على الساق اليسرى. LFاإللكترود يوضع  .4

 وهي نوعان، أحادية القطب وثنائية القطب: 

 مساري األطراف ثنائية القطب: .1

 :هي ثالثة مساري 

  المسرىI من :RA  إلىLA .)بين الذراعين( 

  المسرىII من :RA  إلىLF. 

  المسرىIII من :LA  إلىLF. 

  تدعى بـLIMB LEADS. 

 4مساري األطراف أحادية القطب: .2

  محصلتهما الصفر، مكونة من قطب سالب يضم إلكترودين

، التسمية له تنسبوقطب موجب يضم اإللكترود المتبقي 

 وهي:

  المسرىaVL من :RA+ LF إلىLA. 

  المسرىaVR من :LA+ LF إلىRA. 

  المسرىaVF من :RA+ LA إلىLF. 

  تدعى بـAUGMENTED LIMB LEADS. 

  دومًا. المستقبلتذكر أن القطب الموجب هو القطب 

                                                             
 .Groundingهذا اإللكترود ال يدخل في تركيب المساري، ومهمته الوحيدة هي تأمين التأريض  3

 تذكر أن المسرى أحادي القطب هو في الحقيقة ثالثي قطب كاذب ألن قطبان منه محصلتهما الصفر. 4
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 مساري الصدر

 المسرى  يوضعV1 .في المسافة الوربية الرابعة أيمن حافة القص 

  يوضع المسرىV2 .في المسافة الوربية الرابعة أيسر حافة القص 

 يوضع المسرى V3  مابين المسريينV2 وV4. 

  يوضع المسرىV4 .في المسافة الوربية الخامسة أيسر خط الترقوة المتوسط 

  يوضع المسرىV5  في مستوى المسرىV4 .أيسر الخط األبطي األمامي 

  يوضع المسرىV6 في مستوى المسرىV4   .أيسر الخط اإلبطي المتوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساري الصدر اإلضافية

  يوضع المسرىV3R  في منتصف المسافة ما بينV1 وV4R. 

  يوضع المسرىV4R  في المسافة الوربية الخامسة أيمن خط

 الترقوة المتوسط.

  يوضع المسرىV5R  في مستوى القطبV4R  أيمن الخط

 اإلبطي األمامي.

  يوضع المسرىV7  في مستوىV4-V6  أيسر الخط اإلبطي

 الخلفي.

  يوضع المسرىV8 ى في مستوV4-V6  أيسر الخط الكتفي

 المتوسط.

  يوضع المسرىV9  في مستوىV4-V6 .أيسر الحافة الشوكية 

توضح توضع  صور

مساري الصدر 

 والخطوط اإلبطية
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 اتجاه محصلة الفعالية الكهربائية في القلبتحديد 

  حتى نصل لشكل التخطيط الكهربائي بشكله المألوف )غير المقلوب( يجب أن يكون القطب

 .الموجبهو القطب  المستقبل

  اب القطب الموجب، ال بد من معرفة اتجاه انتشار موجات زوال االستقطولكي نحدد مكان وضع

 ،الموجب إلىالب سحيث تكون موجات زوال االستقطاب من القطب ال )محصلتها( في القلب

 .لى القطب الموجبإوموجات عود االستقطاب من القطب الموجب 

  ،الجيبية  العقدةثم من المعروف أن زوال االستقطاب في القلب يبدأ من العقدة الجيبية األذينية

 ثم حزمة هيس فألياف بوركنج. البطينية،

  في  روءةالمق ه انتشار الفعالية الكهربائيةهذه االنتشارات هي اتجا محصلةاتجاه وبالتالي فإن

 إلى ذروة القلب(. SA Node)من  األسفل واليسارالتخطيط، وهي )المحصلة( باتجاه 

  جهة المحصلة تظهر على التخطيط  توافقلذلك فإن كل موجة زوال استقطاب جهتها

 ، والعكس صحيح.موجبةالكهربائي بشكل موجة 

 :لنبدأ بتحليل المخطط 

جهتها توافق جهة المحصلة، لذا  AV Nodeإلى  SA Nodeمن االستقطاب  موجة زوال .1

 .Pتكون جهة موجتها لألعلى وتوافق الموجة 

جهتها تعاكس جهة  إلى اليمين واألعلى AV Nodeمن موجة زوال االستقطاب  .2

 .Qالمحصلة، لذا تكون جهة موجتها لألسفل وتوافق الموجة 

جهتها توافق جهة  إلى البطينات وذروة القلب AV Nodeمن موجة زوال االستقطاب  .3

 .Rالمحصلة، لذا تكون جهة موجتها لألعلى وتوافق الموجة 

جهتها ال توافق جهة  إلى األعلى واليسار AV Nodeمن موجة زوال االستقطاب  .4

 .Sالمحصلة، لذا تكون جهة موجتها لألسفل وتوافق الموجة 
 

 
 

 

 

 

توضح  ةصور 

اتجاهات انتقال 

موجات زوال 

االستقطاب في 

 القلب
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 تحديد محور القلب

  فقطلتحديد محور القلب فإننا نستعين باألقطاب الطرفية (aVL ،aVR ،aVF ،I ،II ،III)  حيث

 aVF ،I ،II.5على كل من المساري  QRSنحتاج لقراءة المركب 

 أضالع مثلث إينتهوفن لمركزه، نسحب الضلع األول إلى المركز  نسحب

 aVFو aVRو aVLوكذلك الثاني والثالث، ونرسم نقطة للمحور مع 

 وبالتالي حصلنا على دائرة تحتوي أسهم لها اتجاهات في المحاور كافة.

 المعايرة القياسية تكونs /mm 25 وmm/mV 0.1. 

  نبدأ دومًا بالقراءة على المسرىIنحن أمام حالتين:، و 

 موجب عليه: QRSالمركب  .1

  عندها نتجه للقراءة على المسرىII:ونحن أيضًا أمام حالتين ، 

  المركبQRS هذا يدل على أن محور القلب طبيعي. :موجب عليه 

  المركبQRS هذا يدل على أن محور القلب منحرف نحو اليسار. :سالب عليه 

موجب على مسرى ما، هذا يعني أن اتجاه المحصلة  QRSعندما يكون المركب 
 سوف تكون بالجهة الموجبة وفق محور هذا المسرى.

 يكون محور القلب ضمن المنطقة المشتركة بين المسريين )الغامقة في الصور(.

 سالب عليه: QRSالمركب  .2

  عندها نتجه للقراءة على المسرىaVF:ونحن أيضًا أمام حالتين ، 

  المركبQRS منحرف نحو اليمينهذا يدل على أن محور القلب  :عليه موجب. 

  المركبQRS هذا يدل على أن محور القلب شمالي غربي، وهي حالة نادرة. :سالب عليه 

  90+وحتى  30-يكون محور القلب الطبيعي عادًة من. 

  30-وحتى  90-يكون محور القلب منحرف نحو األيسر من. 

  180-وحتى  90+يكون محور القلب منحرف نحو األيمن من. 

  تضخمات البطيناتنستفيد من محور القلب في تشخيص. 

                                                             
 حيث نكتفي بالقراءة على هذه المساري فقط. 5
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 اليساراألسباب الشائعة النحراف المحور نحو 

 .عند المسنين والبدينين وتكون ضمن الحالة الفيزيولوجية 

 لسفلياحتشاء العضلة القلبية في جدارها ا. 

  .إحصار الغصين األيسر لحزمة هيس 

 .ضخامة البطين األيسر 

  متالزمةWPW6. 

 ميناليمن األسباب الشائعة النحراف المحور نحو 

  العضلة القلبية في جدارها األمامي.احتشاء 

 .إحصار الغصين األيمن لحزمة هيس 

 متالزمةWPW . 

 .ضخامة البطين األيمن 

                                                             
 .حالة يوجد فيها مسار كهربائي إضافي في القلب يؤدي إلى فترات تسارع معدل ضربات القلبمتالزمة وولف باركنسون وايت هي  6

 Iعلى المسرى  سالب QRSالمركب  Iموجب على المسرى  QRSالمركب 

 موجب QRSالمركب 
 IIعلى المسرى 

 سالب QRSالمركب 
 IIعلى المسرى 

 موجب QRSالمركب 
 aVFعلى المسرى 

 سالب QRSالمركب 
 aVFعلى المسرى 

 محور القلب طبيعي
Normal Axis 

 محور القلب منحرف لليسار

Left Axis Deviation 

 محور القلب منحرف لليمين

Right Axis Deviation 
 محور القلب شمالي غربي

North West Axis  
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 أمواج مخطط كهربائية القلب

  تمثل الموجةP .زوال استقطاب األذينتين الذي يليه تقلص األذينتين 

  المركبQRS  يعكس زوال استقطاب البطينين حيث الموجةQ ب لجزء صغير تقابل زوال استقطا

 Sجة تقابل زوال استقطاب الجزء األكبر من البطينين، أما المو Rمن البطينين، أما الموجة 

 فتقابل زوال الجزء األخير من البطينين.

  الموجةT .تمثل عود استقطاب البطينين 

  ال يظهر عود استقطاب األذينتين في تخطيط القلب السوي ألنه يكون محجوبًا بمركبQRS. 

 وقطع مخطط كهربائية القلبفترات 

  الفترةPR  أوPQ  تقاس من بداية الموجةP  وحتى بداية الموجةQ  أوR ل وهذه الفترة تمث

نتقال الالزمن الفاصل ما بين زوال استقطاب األذينات وزوال استقطاب البطينات )الزمن الالزم 

 التنبيه من العقدة الجيبية األذينية إلى البطينين(.

  الفترةQT س من بداية الموجة تقاQ  وحتى نهاية الموجةT ي.وهي تمثل مدة التقلص البطين 

  القطعةS-T  تقاس من نهاية الموجةS  إلى بداية الموجةTاستقطاب  ، وألنها تأتي بعد زوال

 هي الفترة كحدثية كهربائيةالبطينات فهي تعكس تقلص البطينات كحدثية ميكانيكية، ولكن 

 الفاصلة ما بين زوال استقطاب البطينات وعودة استقطابها.
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 نظم الخطا في القلب وضحجدول ي: 

 الوظيفة 

S-A Node 
نبضة في  100-60هي ناظمة الخطا الرئيسية بمعدل نبض 

 ، تصل تنبيهاتها إلى األذينة اليسرى عبر حزمة باخمانالدقيقة

A-V Node 
الخطا االحتياطية في حال تعطل العقدة الجيبية هي ناظمة 

 نبضة في الدقيقة 60-40األذينية بمعدل نبض 

Ventricular cells 
نبضة  45-20هي ناظمة الخطا االحتياطية الثانوية بمعدل نبض 

 في الدقيقة

 :جدول يقارن ما بين خصائص الخاليا الكهربائية والخاليا العضلية في القلب 

 الخاليا العضلية الكهربائية الخاليا

 تشكل نظام التوصيل القلبي 

  تتميز بالتلقائية )القدرة على توليد نبضة
 كهربائية وتفريغها تلقائيًا(

  تتميز باالستثارية )القدرة على االستجابة

 للنبضة الكهربائية(

 بالموصلية )القدرة على نقل  تتميز

 التنبيه من خلية ألخرى(

  ألذينات وبطينات تشكل الجدران العضلية

 القلب

  تتميز بقدرتها على التقلص )القدرة على

 تقصير طول أليافها(

  تتميز بقدرتها على التمدد )القدرة على

 إطالة أليافها(

 تحضير المريض للتخطيط الكهربائي

 قاء تحمل االستل ضع المريض في وضعية استلقاء أو شبه استلقاء، وإذا كان المريض ال يستطيع

 اء تخطيط القلب في وضع أكثر استقامة.يمكننا إجر

 غير  على جانبي جسده وأن يريح أكتافه وأن تكون ساقيه اطلب من المريض أن يضع ذراعيه

 متصالبتين.

 وجات قم بإزالة أي جهاز كهربائي مثل الهواتف المحمولة بعيدًا عن المريض ألنها قد تصدر م

 تتداخل مع جهاز التخطيط الكهربائي.

 تخلخل األقطاب الموصولة بالمريض، ب نتيجة التخطيط: حركة المريض، من أسباب عيو

 تأريض غير مناسب.
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 عند إجراء تخطيط القلب:

 بعيدًا عن المناطق التي تحتوي كمية كبيرة من األنسجة الدهنية  ضع المسرى
 ومجموعات العضالت الرئيسية والنتوءات العظمية.

 األطراف في أي مكان على األطراف العلوية بعيدًا عن الطية  يمكن وضع مساري

 اإلبطية وفي أي مكان على األطراف السفلية.

 وظائف المساري

 .إن كل مسرى يرى القلب من جهة مختلفة، وهذا يفيد في تشخيص اآلفات المختلفة للقلب 

  كل مسرى قطبه الموجب في القدم اليسرى تكون

 رؤيته للقلب سفلية.

  مسرى قطبه الموجب في اليد اليسرى تكون كل

 رؤيته للقلب وحشية.

 :المساري الصدرية كل اثنان يتشاركان بنفس الرؤية 

  المساريV1، V2  مسؤولة عن تشخيص آفات

 .Septumحاجز القلب 

  المساريV3، V4 آفات  عن تشخيص مسؤولة

 الوجه األمامي للقلب.

  المساريV5، V6 الوحشي للقلب. آفات الوجه عن تشخيص مسؤولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضع مساري توضح  ةصور 

الصدر ورؤية كل مسرى 

 للقلب
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 انقالب المساري

 LA-RA انقالب المساري

  إذا كانت الموجةP  معكوسة في القطبI  الطرفين العلويين كانت مساريتأكد إذا LA-RA 

          معكوسة.

 كبات األخرى تبدو معكوسة في المسرى إذا كانت المرI مساريتأكد إذا كانت ال LA-RA 

 معكوسة.

  انقالب الموجةT  نحو األسفل من أهم مؤشرات انقالب المساريLA-RA. 

 LA-LLانقالب المساري 

  إذا كانت الموجةP  أو المركبQRS           يظهران 

 تحقق إذا كانت  IIIبشكل مقلوب بالمسرى 

 مقلوبة. LA-LLالمساري 

  األيسر يمكن أن يتسببتذكر أن انحراف المحور 

 .IIIفي المسرى  QRSفي انقالب المركب 

  إذا كانت الموجةP  في المسرىI  أكبر مما هي 

 تحقق إذا كانت المساري  IIعليه في المسرى 

LA-LL .مقلوبة 

 

 

 RLانقالب المسرى 

       إذا كانت سعة المسرى الثاني منخفضة للغاية 

 .RA-RLتحقق من انقالب المساري 

  إذا كانت سعة المسرى الثالث منخفضة للغاية 

 .LA-RLتحقق من انقالب المساري 
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 Vالحالة الصحيحة للمساري 

 
  تتقدم الموجةP  الطبيعية في المساريV1-V6. 

  في مخطط القلب الكهربائي الطبيعي يبدأ اتساع الموجةR  بشكل صغير في المسرىV1  ثم

 بسبب احتشاء Rثم ينخفض، ويمكن أن يحدث فقد في سعة الموجة  V4يتزايد تدريجيًا خالل 

 العضلة القلبية أو غيره من االضطرابات القلبية.

 V1-V2انقالب المساري 

 
  التقدم غير الطبيعي للموجةR  في المساريV1-V3  يكون بسبب انقالب المساريV1-V2. 

 قراءة الموجة الكهربائية في القلب

 تري.كهربائية القلب على ورق خاص ميلم يتم تسجيل 

  المحور األفقي يمثل محور الزمن، والمحور العامودي يمثل محور

 اج.تالفول

  20.0، وكل مربع كبير يمثل نيةثا 04.0أفقيًا كل مربع صغير يمثل 

 .نيةثا

  1عاموديًا كل مربع صغير يمثلmv.0  5، وكل مربع كبير يمثلmv.0 .)ميلي فولت( 
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  الكهربائية للقلب تتألف من عدة مركبات:الموجة 

 : Pالموجة  .1

  لجزء ، وااليمنىمنها زوال استقطاب لألذينة  األولتمثل زوال استقطاب لألذينات حيث الجزء

 .اليسرىزوال استقطاب لألذينة  الثاني

 : QRSالمركبة  .2

 حيث أن: ،زوال استقطاب للبطينات 

  الموجةQبعد  سلبية : أول موجةP. 

  الموجةR بعد  إيجابية: أول موجةP. 

  الموجةS بعد  سلبية: أول موجةR. 

 :Tالموجة  .3

 7تمثل عود استقطاب للبطينات. 

 :PQ/PR8الفاصلة  .4

 العقدة  تمثل الزمن الذي تستغرقه الموجة الكهربائية لتنتقل من العقدة الجيبية األذينية إلى

 األذينة البطينية ومن ثم للبطينات.

 :ST9 القطعة .5

  زوال االستقطاب في البطينات وعادة تكون على خط السواء الكهربائي.وهي تعكس 

 :QT10الفاصلة  .6

   ،ي فتعكس زوال االستقطاب البطيني وعود االستقطاب البطيني أّي كل ما يتعلق بالبطينات

 حال تطاول في هذه الموجة تعكس اضطراب في النظم .

                                                             
 حيث ال يظهر بالتخطيط. QRSعود استقطاب األذينات يكون محجوب بالمركبة  7

 .Qوحتى بداية الموجة  Pتمتد من بداية الموجة  PQالفاصلة  8

 .Tوحتى بداية الموجة  Sتمتد من نهاية الموجة  STالفاصلة  9

 .Tوحتى نهاية الموجة  Qتمتد من بداية الموجة  QTالفاصلة  10
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  Normal P Wave( السَّوية (Pالموجة 

  هذه الموجة زوال استقطاب األذينات.تمثل 

  يكون االرتفاع الطبيعي للموجةP 5mm).0-5.2 صغيرة( مربعات (3-1( أّي ما يعادل من. 

  يكون الزمن الطبيعي للموجة P(06 Sec.0-1.0( أّي ما يعادل من )مربعات 3-2 )صغيرة. 

 السوّية QRSالمركبة 

 .تمثل هذه الموجة زوال االستقطاب في البطينات 

  في  سالبةتكون محصلتهاaVR في  إيجابية، ومحصلتهاIILead . 

 ـ يكون لدينا الR ـصغيرة وال S  اليمنى.كبيرة في االتجاهات 

 الـ يكون لدينا R ـكبيرة وال S .صغيرة في االتجاهات اليسرى 

  المنطقة االنتقالية تتساوى فيها كل من الموجةS ، R فيV3 وV4. 

 ر المتحان العملي:مالحظة هامة من كالم الدكتو

يظهر  V4و V3سالبة أيضًا، بينما منحني  QRSسالبة و Pيظهر الـ  aVRمنحني 

 .Sو Rتساوي في الموجتين 
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 تحديد سرعة القلب

 لحساب السرعة يوجد لدينا طريقتين:

 الطريقة األولى

  ثانية. 2.0كل مربع كبير على ورق التسجيل يساوي 

  مربع كبير على محور الزمن. 15ثانية تعادل  3إذًا كل 

  مربع كبير على محور الزمن. 30ثانية تعادل  6ومنه الـ 

  أّي كم مرة تظهر  6نعد عدد الضربات في( ثوانيPQRST  ونضرب الناتج بـ  30في )10مربع 

 وبالتالي نحصل على عدد الضربات في الدقيقة الواحدة.

 .ولتوفير ورق التخطيط نعتمد على الطريقة الثانية 

 الطريقة الثانية

  نبحث عن موجةR .)تكون على الخط الغامق )الكبير 

  نقوم بعّد عدد الخطوط الكبيرة للموجةR .التي تليها 

  ة.نبضة في الدقيق 300إذا كانت على بعد خط كبير )غامق( واحد يكون معدل ضربات القلب 

  بضة في الدقيقةن 150إذا كانت على بعد خطين كبيرين )غامق( يكون معدل ضربات القلب. 

  نبضة في الدقيقة. 100إذا كانت على بعد ثالثة خطوط كبيرة يكون معدل ضربات القلب 

  نبضة في  75وفي حال كانت على بعد أربعة خطوط كبيرة يكون معدل ضربات القلب

 نبضة في الدقيقة. 60الدقيقة، وخمس خطوط كبيرة يكون معدل ضربات القلب 
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 في تخطيط القلب Chamberlinsأحكام 

 في التخطيط السوّي: Chamberlinsوهي عشرة أحكام للبروفيسور 

 :الحكم األول

  الفاصلةPR  لبطينية اتعكس زمن نقل التنبيه من العقدة الجيبية األذينية إلى العقدة األذينية

 ومنه للبطينات.

  يكون زمنه من(200-120ms)  على المخطط. يرةصغ( مربعات (5-3وهذا يعادل من 

  التطاول فيPR .يدل على اإلحصار من الدرجة األولى 

 

 :الحكم الثاني

  المركبQRS  من بدايةQ  وحتى نهايةS  صغيرةمربعات  3 يجب أال يتجاوز. 

  خوارج االنقباض البطينية أو اإلحصارات تؤدي إلى زيادة حجم مركبةQRS. 
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 :الحكم الثالث

  مركبQRS  ي الـ فيجب أن يكون إيجابيLead I  والـlead II. 

 الحكم الرابع:

  يكون لكل من المركبةQRS  والموجةT .نفس االتجاه في األطراف أّي يوجد تناغم بينهما 

  عندما تكونQRS  سالبة تكونT  أيضًا.سالبة 

 :الحكم الخامس

  كل الموجات سالبة في االتجاهaVR  كل من(P وQRS وT). 

 يعها الكتف األيمن ويشاهد القلب من الخلف وبالتالي األسهم جمأنه يوجد في  والسبب في ذلك

 متجهة بعكس اتجاهه.

 

 :الحكم السادس

  الموجةR  تتزايد تدريجيًا منV1  وحتىV4. 

  الموجةS  تتزايد أيضًا منV1  وحتىV3تمامًا في  ، وتختفيV6. 
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 :الحكم السابع

 قطعةال ST  في خط السواء الكهربائي ما عداتوافق عادًة V1 وV2 تفعة من الممكن أن تكون مر

 قلياًل.

  نقص التروية الحاد يسبب ارتفاعST  .عن خط السواء 

 :الحكم الثامن

  الموجةP  وأيضًا من  لألطراف،يجب أن تكون إيجابية باالتجاه األول والثانيV2  وحتىV6. 
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 :الحكم التاسع

  يجب أال يكون هناك موجةQ  ومن  2و 1في االتجاهات  نيةثا 04.0أو تكون صغيرة أقل منV2 

 .V6وحتى 

  الموجةQ  هي أول موجة سلبية بعد الموجةP. 

  خصائص الموجةQ :السوية 

  أّي مربع صغير على المحور األفقي. نيةثا 04.0أال يتجاوز زمنها 

  ثلث الموجة  ارتفاعهاوأال يتجاوزR .التي تليها 

  يدل على احتشاء العضلة القلبيةوإذا خالفت الشرطين المذكورين هذا . 

 :الحكم العاشر

  يجب أن تكون الموجةT  ومن  2و 1إيجابية فيV2  وحتىV6. 

  نقص التروية الدمويةوفي حال كانت سلبية في تلك االتجاهات المذكورة فهذا دليل على. 

 نصل إلى نهاية محاضرتناإلى هنا 

 بالتوفيق والنجاح *_*مع تمنياتنا لكم 

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/
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/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/


 
 

 

28 

 د. بركات شاهين|  1الفيزيولوجيا الّطبّية 

 

/groups/RBCs.Medicine.2025/ 

 

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/
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/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/
https://www.facebook.com/groups/rbcs.medicine.25/

