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Abstract

Introduction: Isolated perfused heart models such as perfusion and superfusion are commonly used for mammalian

heart research. However, there are several fundamental limitations in the current techniques. In perfusion model, a

suitable cannula is connected to the aorta and the perfusion is retrogradely performed. But, electrode displacement is a

potential unwanted event resulted from heart contractions. In superfusion model, atrioventricular node (AV) node area

is completely visible and fixed in the tissue bath after appropriate preparation, but tissue ischemia is inevitable due to

the absence of cell to cell nutrition. The aim of the present study was to create a novel isolated dual

perfusion/superfusion model to be used in heart physiological and pharmacological studies.

Methods: The rabbit hearts (n=10) were excised. After preparation of proper sections, the electrodes were attached

till the steady state appeared. The stimulation protocols consisting Wenckebach and recovery were then carried out

during the isolated dual perfusion/superfusion as well as perfusion and superfusion models.

Results: The AV node conduction time was increased from 33±4 ms in the isolated dual perfusion/superfusion heart

model to 43±5 and 52±5 ms in perfusion and superfusion models, respectively (P<0.05). In addition, Wenckebach cycle

length, effective and functional refractory periods were increased in perfusion and superfusion models compared to the

isolated dual perfusion/superfusion model (P<0.05).

Conclusion: This study shows the superiority of the isolated dual perfusion/superfusion heart model in tissue

nutrition compared to the other common methods of mammalian heart studies.

Key words: Heart, atrioventricular node, perfusion, superfusion

*
Corresponding author e-mail: aalizadeh@razi.tums.ac.ir
Available online at: www.phypha.ir/ppj

١٣۴٧تأسیس 

Physiology

and

Pharmacology



341341

349–340،)4(16فیزیولوژي و فارماکولوژي 

1391زمستان

، روش جدید براي مطالعات سوپرفیوژن قلب ایزوله/پرفیوژندوگانه مدل 

قلب پستاندارانگستره فیزیولوژیک و فارماکولوژیک 

5، سعید خدایاري4، سهراب حاجی زاده3، وحید خوري*2، علی محمد علیزاده1حسن ناصريم

شاهد، تهران، دانشگاه پزشکیدانشکده فارماکولوژي،روه گ. 1

مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. 2

گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگانو عروقمرکز تحقیقات قلب . 3

، تهرانگروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس. 4

ی، واحد پزشکی تهران، تهراندانشگاه آزاد اسالم. 5

91شهریور31: پذیرش91خرداد9: دریافت
همکارانو ستاریان

چکیده

در روش پرفیوژن، بـا  . گرددیماستفاده قلب پستاندارانکیو فارماکولوژکیولوژیزیمطالعات فقلب ایزوله نظیر پرفیوژن و سوپرفیوژن، بطور معمول جهت يهاروش: مقدمه

در سـوپرفیوژن،  . اما امکان آسیب بافتی، با جابجایی الکترودها در نتیجه انقباضات قلبی وجود داردگرددیمنول مناسب در آئورت، قلب از طریق پرفیوژن رتروگراد تغذیه جاگذاري کا

اما در نتیجه تغذیه بافت از طریق انتشـار  ردیگیمدقت صورت بطنی بصورت گستره در حمام بافتی قرار گرفته و الکترودگذاري در نهایت -مناسب، گره دهلیزييهابرشایجادبا 

قلـب  گستره کیو فارماکولوژکیولوژیزی، براي مطالعات فایزولهقلب وژنیسوپرف/وژنیپرفهدف مطالعه حاضر، ایجاد روش جدید . سلول به سلول، امکان ایسکمی بافتی وجود دارد

.باشدیمپستانداران

ونکـه  يهاپروتکلگذاري، دپس از پایداري بافت و الکترو. گوش سفید نر پس از خارج کردن با انجام برشهاي مناسب در حمام بافتی قرار داده شدندخرسر10قلب:هاروش

.تغذیه دوگانه، پرفیوژن و سوپرفیوژن اجرا گردیدنديهاروشباخ و ریکاوري با 

میلی ثانیه به ترتیب در پرفیوژن و سـوپرفیوژن افـزایش یافـت    52±5و 43±5میلی ثانیه به 33±4ه دوگانه از بطنی در روش تغذی-زمان هدایت در گره دهلیزي:هایافته

)05/0P<( .افـزایش یافتـه بـود    پرفیـوژن و سـوپرفیوژن نسـبت بـه روش تغذیـه دوگانـه      يهـا روشدر ، دوره تحریک ناپـذیري مـوثر و کـارکردي    به عالوه طول موج ونکه باخ

)05/0P<.(

بطنـی  -موجود در مطالعات گره دهلیـزي يهاروشنتایج مطالعه حاضر بیانگر برتري روش جدید تغذیه دوگانه از نظر تغذیه و اکسیژن رسانی نسبت به سایر :جه گیريینت

.باشدیمقلب خرگوش 

بطنی، پرفیوژن، سوپرفیوژن-گره دهلیزي، قلب:هاي کلیديواژه

١مقدمه

نی یک جزء کلیدي در فعالیت الکتریکـی  بط-گره دهلیزي

١

aalizadeh@razi.tums.ac.ir:نویسندة مسئول مکاتبات*
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قلب است که تحریک الکتریکی را بطـور طبیعـی از دهلیـز بـه     

دهلیـز و  بـین ایمپالساز تأخیرکسر بزرگی. دهدیمبطن عبور 

فرصـت  ریتـأخ این . افتدمیاتفاقبطنی-دهلیزيگرهدربطن

تحریـک دورة. کنـد یمـ را فراهم هابطنکافی جهت پرشدگی 

، از پاسـخدهی بطنـی -دهلیـزي گـره نسـبتاً طـوالنی  ناپذیري

.کندیمدهلیز جلوگیرياضافیيهاکیتحربههابطن

1347تأسیس 
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انگیزه و اقدام براي پرفیوژن ارگانهاي ایزوله اولـین بـار در   

در ادامه .]20[صورت گرفت Call Ludingتوسط1847سال 

رونـري بـراي   بـدون شـریانهاي ک  ) Frog(نگهداري بافت قلب 

انجـام شـد  Elias Cyonتوسـط  1866مدت طوالنی در سال 

سپس پرفیوژن ارگانهاي قلـب و ریـه ایزولـه پسـتانداران،     . ]5[

در سـال  ]3[Bowditch، 1867در سال ]Neely]26توسط 

ــال ]Martin]21و1871 ــود و  1883در س ــدا نم ــعه پی توس

بــین سـرانجام پرفیــوژن قلــب ایزولــه رت توســط النگنــدورف 

.]18،19[تکمیل گردید 1903تا 1895سالهاي 

و سوپرفیوژن ) النگندورف(روشهاي مختلفی مانند پرفیوژن 

، جهـت مطالعـه گـره دهلیـزي ـ      )بطنی ایزولـه -گره دهلیزي(

بطنــی قلــب وجــود دارد کــه هــر یــک داراي مزایــا و معــایبی 

در روش پرفیـوژن بـا جاگـذاري کـانول مناسـب در      . باشـند یم

، قلب از طریق شریانهاي کرونري، با پرفیـوژن رتروگـراد   آئورت

این روش براي اولین بـار جهـت انـدازه گیـري     . گرددیمتغذیه 

توســط بعــداًو ]19[قلــب بکــار گرفتــه شــد یانقباضــقــدرت 

GottliebوHeymans  بـا توجـه بـه    . ]6،9[تکمیل گردیـد

اي اینکه قلب در این روش از طریق پرفیوژن رتروگـراد شـریانه  

، بافت مـورد نظـر از ایسـکمی مصـون     گرددیمکرونري تغذیه 

اما ایراد عمده این روش اینکه، الکترودگذاري از سـطح  . ماندیم

مختصـات تشـریحی صـورت گرفتـه و     بر اسـاس خارجی قلب 

. الکترودها در نتیجه انقباضات قلبی وجود داردییجاجابهاحتمال 

نی اولین بار توسط روش سوپرفیوژن در مطالعه گره دهلیزي بط

Hoffmanو سـپس توسـط   ]10[طراحی شده استJanse و

Billetteــد ــل گردی ــن روش اینکــه، . ]2،11[تکمی ــت ای مزی

بطنی با توجه به برشهاي ایجـاد شـده   -مختصات گره دهلیزي

در معرض دید کامل قرار گرفته و الکترودگذاري در نهایت دقت 

مـا از ایرادهـاي وارد بـر    ا. ]24، 4،7،12،23[ردیگیمصورت 

آن، اینکه با توجه به شیوه تغذیه بافتی از طریق انتشار سلول به 

سلول، احتمال ایسکمی بافـت و تضـعیف آن در طـول مطالعـه     

همچنین از مشـکالت دیگـر ایـن روش اسـتفاده از     . وجود دارد

که در پاره اي از مـوارد از  باشدیمحجم باالي محلول و داروها 

مطالعه در این يهاتیمحدودبه صرفه نبوده و از نظر اقتصادي

هدف مطالعه حاضر تلفیـق دو روش پرفیـوژن و   . باشدیمروش 

سوپرفیوژن با تغییـرات مناسـب در روش النگنـدورف و ایجـاد     

-مناسب در بافت قلـب در مختصـات گـره دهلیـزي    يهابرش

، ایزولهقلب وژنیسوپرف/وژنیپرفبطنی، جهت ابداع روش جدید 

ـ ولوژیزیي مطالعات فبرا ـ و فارماکولوژکی قلـب  در گسـتره  کی

.باشدیمپستانداران

هاروشومواد

تهیـه (خرگوش سفید نر سر 10قلب بر روي حاضر مطالعه 

و کیلـوگرم 2تـا  5/1وزن بـا  ) شده از موسسه تحقیقات پاستور

درصد 50و رطوبت گرادیسانتدرجه 25-23داري در دماي نگه

اصـول  هیکل. تاریکی انجام شد-سیکل روشناییساعت 12و با 

و یشـگاه یآزماوانـات یمطالعه مطابق با اصول کار با حیاخالق

تهـران انجـام   یمصوب دانشگاه علـوم پزشـک  یمطالعات انسان

نگهداري حیوانات، بیهوشی، جراحی، قرار دادن نمونه در . گرفت

ست محفظه گستره بافتی مطابق مطالعات گذشته انجام گرفته ا

میلـی  35پنتوباربیتال سدیم به مقـدار  کلیه حیوانات .]14،19[

و هپـارین  جهت بیهوشـی از طریق ورید گوشلوگرمیبر کگرم 

.دریافـت نمودنـد  لوگرمیبر هر کواحد 200به عنوان ضد انعقاد 

قفسه سینه حیـوان را از دو طـرف بـاز و قلـب     پس از بیهوشی،

.گرفـت یمـ درجـه قـرار   4و در محلول تیرود کرده حیوان جدا 

بـه منظـور   مناسـب  سپس قلب را از ناحیـه آئـورت بـا کـانول     

جلوگیري از پیچ خوردن آئورت و ثابـت نمـودن بافـت بصـورت     

افقی، وصل کرده و تغذیه بافت از طریق کانول قـرار داده شـده   

واکسیژندرصد95(کربوژن گازدر آئورت و با محلول تیرود و

برشهاي الزم جهت . دیگردیمانجام ) دي اکسید کربندرصد5

جداکردن قسمتهاي اضـافی داده شـده و نمونـه نهـایی شـامل     

ـ بطنـی و ، ناحیه گره دهلیـزي ي راست و چپدهلیزهاآئورت، 

سپس برش مناسـب  .باشندیمقسمت تحتانی سپتوم بین بطنی 

در ناحیه دهلیز راست، جهت در معرض دیـد قـرار دادن ناحیـه    

در نهایـت  بـراي الکترودگـذاري ایجـاد و   بطنـی -گره دهلیزي

ـ با استفاده از حمام بافتی گستره دربافت درمناسـب يهـا نیپ

جیـوه و میلیمتـر 65-55فشـار ،گـراد یسـانت درجـه  37دماي 

PH =45/7-35/7 همچنین بافت عالوه بـر  .دیگردیمثابت

میلـی لیتـر بـر    200پرفیوژن، از طریق سوپرفیوژن بـا سـرعت   

ـ گردیمـ تغذیـه  لیتـر در یـک مـدار بسـته     6قه و حجـم  دقی دی

ــکل( ــرود  ). 1شـ ــب تیـ ــب ترکیـ ــر حسـ ــوالر بـ ــی مـ میلـ

ــامل ,Nacl(128), Kcl(4/7), Cacl2(2), Mgcl2(1):ش
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NaHco3(25), NaH2po4(0.7), Dextrose(11)باشندیم .

: Dسیسـتم مانیتورینـگ،   : Cسیستم گرمایشـی شـامل ترموسـتات و بـن مـاري،      : Bمپ پریستالتیک، پ: A، نمایی از بساط تغذیه دوگانه قلب ایزوله در قلب خرگوش-1شکل

: Jکویل هاي شیشه اي جهت حفظ دمـاي محلـول تیـرود،    : Iدستگاه پورتابل پی اچ متر و ترمومتر، : Hدستگاه استیموالتور، : A/D ،Gبرد : Fبرد پاورلب، : E، ریفایآمپلدستگاه 

.مانومتر: Lبع نوري سرد، من: Kمحفظه داخلی، 

بینسپتومدرثباتالکترودهايودهلیزي-سینوسیگرهنزدیککریستاترمینالیسدرتحریکیالکترود، نمایی از مکانهاي الکترودگذاري در بافت ایزوله قلب خرگوش-2شکل 

.گرفتندقرارهیسعضالتمحلودهلیزي
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NaHco3(25), NaH2po4(0.7), Dextrose(11)باشـند یم.

جهـت تطـابق بـا    دقیقـه 30ي بمدت الکترودگذارقبل ازهاتباف

انجـام شـده،  الکترودگذاري سپس.ماندندیممحیط جدید باقی 

پایـداري  جهـت اطمینـان از   پروتکـل، بعد از اجراي هـر قبل و

مـدل ایندر. دیگردیمباخ اندازه گیري طول موج ونکهبافت،

تـاي دووکنندهتحریکعنوانبهیکی،الکترود دو قطبی3از

ـ گردیمـ اسـتفاده  ثبـات الکتـرود  دیگر بـه عنـوان    الکتـرود  .دی

ودهلیـزي -سینوسیگرهنزدیککریستاترمینالیسدرتحریکی 

هیسمحل عضالتودهلیزيبینسپتومالکترودهاي ثبات در

نگهدارنـده هايپایهالکترودها بر روي. )2شکل(درفتنگقرار می

الکتـرود بـه  دو سـر فاصـلۀ کـه يطوربهشدهالکترودها ثابت

خـارج سـلولی   ثبـت بطور خالصه .دیرسیممتر میلی5حداقل

نقره قطبیتک تک قطبی پتانسیل میدانی با استفاده از الکترود

ــر    ــا قطـــ ــونی بـــ ــش دار تفلـــ ــرون 100پوشـــ میکـــ

)AMI Company, Lexington, KY, USA ( و با فیلترهاي

هـزار  10تقویت تا حد و) کیلوهرتز100-1/0(نییپاو گذر باال

ـ برابر بـا اسـتفاده از    ,ISODAM 8 amplifiers)ریفـا یآمپل

World Precision Instruments, Inc., Sarasota, FL,

USA) گردیــد ثبــتقلــبپایــهســرعت ضــربانات.

-دو قطبــی پالتینیــومتحریکــیالکتــرودکمــکبــهســپس

ـ  بـا  (AMI Company, Lexington, KY, USA)دیومایری

دهلیـزي  -گـره سینوسـی  حاشـیه درکـه میکـرون  100قطـر 

ـ گردیمـ ، بافـت تحریـک   گرفـت یمـ قـرار راستدهلیزدر . دی

ساخته شـده  (AHIS2تحریکی به کمک نرم افزاريهاپروتکل

و ) دانشگاه شـهید بهشـتی  و با همکاري دانشگاه تربیت مدرس

. انجــام شــد ) Nihhon Kohden, SS-202J(ورایزوالتــ

سـپس  ،)کیلو هرتـز 30ـ3همحدود(فیلترهاي دریافتیسیگنال

طراحـی شـده توسـط    (فـایر سـاخت داخـل    میکروآمپلیتوسط

تقویـت و  ) دانشگاه شهید بهشتی و شـرکت رایـان طـب تـوان    

تحلیـل قـرار  تجزیـه و  مـورد  وکامپیوتر هـدایت بهجهت ثبت

.گرفتیم

پس از پایداري بافت با روش تغذیه : گروه هاي مورد مطالعه

ونکه بـاخ و ریکـاوري اجـرا و    يهاپروتکل، )دقیقه30(دوگانه 

زمانی (شدیمگروه تغذیه دوگانه در نظر گرفته به عنوانهاداده

خروجـی  : Cورودي تیرود به حمام بافتی،B:محفظه داخلی، : Aفت قلبی در حمام بافتی و مدلهاي پرفیوژن، سوپرفیوژن و تغذیه دوگانه در قلب، نمایی از قرارگیري با-3شکل 

الکترودهـاي ثبـات   : Hگیـر،  محفظه حباب : Gفشارسنج ، : Fمتر و ترمومتر، PHدستگاه پرتابل : Eکویلهاي شیشه اي جهت حفظ دماي تیرود، : Dتیرود از حمام بافتی محفظه، 

آئورت : Kکانول آئورت، : Jالکترود تحرکی جهت تحریک بافت، : Iجهت ثبت سیگنال، 
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که بافت توسط هر دو سیسـتم پرفیـوژن و سـوپرفیوژن تغذیـه     

وژن را قطع کـرده تـا   سپس مسیر سوپرفی).3شکل ) (دیگردیم

. دیگردیمدقیقه تغذیه 30بافت فقط با روش پرفیوژن به مدت 

تحریکی ونکه بـاخ و  يهاپروتکلمجدداًپس از پایداري بافت، 

گروه پرفیوژن در نظـر گرفتـه   به عنوانهادادهریکاوري اجرا و 

در ادامه مسـیر سـوپرفیوژن را بـه مـدت نـیم      ).3شکل(شدیم

تغذیه از طریق هـر دو مسـیر   مجدداً باا بافت ساعت باز کرده ت

پایداري آن حفظ گردد سپس پروتکل ونکـه بـاخ را اجـرا تـا از     

در ادامه، مسیر پرفیـوژن را  .پایداري بافت اطمینان حاصل گردد

دقیقه قطع کرده تا بافت فقط با روش سـوپرفیوژن  30به مدت 

ونکه يهاپروتکلسپس ). 3شکل(دیگردیمتغذیه 30به مدت 

گروه سوپرفیوژن در نظر به عنوانهادادهباخ و ریکاوري اجرا و 

. شدیمگرفته 

پروتکل ونکه باخ یکی از فاکتورهـاي  الزم به ذکر است که 

انتهـاي هـر روش  دربنابراین باشدیماساسی در پایداري بافت 

زمان و خسـتگی،  ریحذف تأثو بافتهاپایداريازاطمینانجهت

دوگانـه تغذیهروشازاستفادهبابافتیپرفیوژنهاگروهکلیهدر

گذشـت ازپسودیگردیمبافت حفظتا پایداريبرقرارمجدداً

بـه عنـوان  ونکه باخ اجـرا و نتـایج آن   پروتکلدقیقه20حدود

5ازبیشترآن نبایدنتایجوشدیمفاکتور پایداري در نظر گرفته 

باشد و در صـورت  متفاوتتآزمایشاابتداينتایجباثانیهمیلی

میلـی ثانیـه، آن نمونـه از مطالعـه     5افزایش ونکه باخ بیش از 

.]15[دیگردیمحذف 

ازاسـت عبـارت پروتکل ونکه بـاخ،  : تحریکیهايپروتکل

بـا فاصـله  تحریکدههرازها پستحریکبینفواصلکاهش

اتفاق دومدرجهبلوكبطنیـدهلیزيدر گرهکهتا آنیکسان

در ضـربان یـک فقـط دهلیزيازاء هر دو ضربانبهیعنی (افتد

بعـد از جهت اجراي پروتکل ریکـاوري،  ). شودثبتهیسدستۀ

وشـده اعمـال بافـت بهتأخیريتحریکیک،پایهتحریکده

صورتبهتأخیريتحریکبهنسبتپایهتحریکآخرینپاسخ

ریکـاوري زمـان مقابلدر،)دهلیز تا هیس(هدایتزمانلۀفاص

دوره تحریک يهاشاخص.]25[شودمیرسم)هیس تا دهلیز(

ناپذیري موثر و کارکردي از اجراي پروتکل ریکاوري اسـتخراج  

تـرین طـوالنی دوره تحریک ناپذیري موثر عبارتند از . دیگردیم

-دهلیـزي بلوكاز آنکهبلق، دهلیزهاازمتوالیدو ثبتفاصلۀ

دوره تحریک ناپذیري کارکردي عبارتنـد از  .فتدیباتفاق ايگره

خرگوشقلبـ بطنیدهلیزيگرهتونیکخواصرويبرمختلفيهاروشاثر - 1جدول

FRP

)ms(

ERP

)ms(

WBCL

)ms(

AVCT

)ms(

SA

)ms(

CL

)ms(
Methods

ab11147ab690ab7131ab43311013351D

b13158b599b8142b54321115361P

151687109815455221317379S

: S،پرفیوژن: Pتغذیه دوگانه، D:.سر10: تعداد نمونه.ر نظر گرفته شداز نظر آماري معنی دار د> 05/0pخطاي استاندارد گزارش گردید و ±به صورت میانگینهادادهکلیه 

. Sدار با گروهمعنیتفاوت: P،bدار با گروهمعنیتفاوت:،سوپرفیوژن

CL: Cycle length, WBCL: Wenckebach cycle length, SA: Intra-atrial conduction time, AVCT: Atrioventricular conduction time,

ERP: Effective refractory period, FRP: Functional refractory period, ms: millisecond.

Recoveryدر قلب خرگوش                                                                                          مختلفيهاروشدرریکاوريپارامترهاي مقایسه-2جدول

τ (ms)AH∞(ms) β

SPDSPDSPD

2021030188
b

13172255353251654
b
545

ab
534

،پرفیـوژن : Pتغذیـه دوگانـه،   D:.رسـ 10: تعـداد نمونـه  .از نظر آماري معنی دار در نظر گرفته شـد >05/0pخطاي استاندارد گزارش گردید و ±ها به صورت میانگینکلیه داده

S :سوپرفیوژن،:دار با گروهمعنیتفاوتP،b :دار با گروهمعنیتفاوتS.AH∞ :بیانگرAHباشـد میضربانات پایهدرکاملریکاوريبعد ازبطنی-هدایت در گره دهلیزي.

:دار با گروهمعنیتفاوتP،b :هدار با گرومعنیتفاوتS.τ :ریکاوري،زمانیثابتβ :مقدار ثابت .AH: Atrial-His, ms: millisecond
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یـک در طـی کـه ، از هـیس متـوالی دو ثبتفاصلۀنیترکوتاه

.آیدمیبدستتحریکیپروتکل

آنـالیز  روشاز هـا گـروه مقایسـه بـین   بـراي  :آماريآنالیز 

بـه صـورت   هـا دادهکلیـه  .واریانس یک طرفه اسـتفاده گردیـد  

از نظــر >05/0Pوشــدخطــاي اســتاندارد گــزارش ±میــانگین

تـوانی  تکيهایمنحنآنالیز. آماري معنی دار در نظر گرفته شد

و روشGraph pad prism 5افزار نرمازاستفادهباخطیغیر

Marquardtشدانجام.

یافته ها

ذیـه دوگانـه   روش تغ: ـ بطنیزمان هدایت در گره دهلیزي

بطنـی   -موجب کاهش معنی دار در زمان هدایت گره دهلیزي 

و 43±5میلـی ثانیـه در مقابـل    05/0P<) (4±33(شده اسـت  

). میلی ثانیه به ترتیب در روش پرفیـوژن و سـوپرفیوژن  5±52

بطنی در روش -افزایش زمان هدایت در گره دهلیزيهمچنین 

ر بــوده اســت سـوپرفیوژن نســبت بــه روش پرفیـوژن معنــی دا  

)05/0P< () دوره تحریک ناپذیري موثر گره دهلیزي ).1جدول

بطنـی در  -دوره تحریک ناپذیري موثر گـره دهلیـزي  : بطنی-

109±7(و سـوپرفیوژن  ) میلی ثانیه99±5(پرفیوژن يهاروش

به ) میلی ثانیه90±6(نسبت به روش تغذیه دوگانه ) میلی ثانیه

افـزایش دوره  ). >05/0P(بـود  بطور معنی داري افزایش یافتـه  

ــزي     ــره دهلی ــوثر گ ــذیري م ــک ناپ ــی در روش -تحری بطن

سـوپرفیوژن نســبت بــه روش پرفیـوژن معنــی دار بــوده اســت   

)05/0P< () 1جدول.(

دوره : بطنی-دوره تحریک ناپذیري کارکردي گره دهلیزي

بطنــی در روش -تحریــک ناپــذیري کــارکردي گــره دهلیــزي

میلـی  168±15(و سـوپرفیوژن  ) همیلی ثانی158±13(پرفیوژن 

) میلـی ثانیـه  147±11(نسـبت بـه روش تغذیـه دوگانـه     ) ثانیه

افـزایش دوره تحریـک   ). >05/0P(افزایش معنی داري داشـت  

بطنـی در روش سـوپرفیوژن   -ناپذیري کارکردي گره دهلیـزي 

).1جدول (نسبت به روش پرفیوژن معنی دار نبوده است 

ونکـه بـاخ در روش تغذیـه    طول موج : طول موج ونکه باخ

142±8(نسبت به روش پرفیـوژن  ) میلی ثانیه131±7(دوگانه 

بطور معنی داري ) میلی ثانیه154±8(و سوپرفیوژن ) میلی ثانیه

افزایش طول مـوج ونکـه بـاخ در    ). >05/0P(کاهش یافته بود 

روش سوپرفیوژن نسبت به روش پرفیوژن معنی دار بوده اسـت  

)05/0P< () تغذیــه دوگانــه، پرفیــوژن و   اثــرات ).1جــدول

ریکـاوري منحنی پایه 4شکل : منحنی ریکاوريبرسوپرفیوژن

سـوپرفیوژن و  . دهدیمرا در مطالعه حاضر نشان هاقلبیکی از 

وجب انحراف به سمت باالي متغذیه دوگانه،پرفیوژن نسبت به

ریکـاوري ثابت زمانی. )4شکل (گردیده استریکاوري منحنی

20
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20 120 220 320 420
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وجب انحراف به سمت باالي منحنیمروش تغذیه دوگانه،سوپرفیوژن و پرفیوژن نسبت بهروش هاي در روشهاي مختلف قلب ایزوله، ریکاوريمنحنی پایه نمایی از -4شکل 

AH: Atial-His, ms: milli.سوپرفیوژن: S،پرفیوژن: Pتغذیه دوگانه، D:.گردیده استیکاوري ر second, HA: His-Atrium
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)τrec (53±3بـه میلـی ثانیـه  51±2روش تغذیه دوگانـه از  رد

در سوپرفیوژن میلی ثانیه55±2ودر روش پرفیوژن میلی ثانیه 

ثابت همچنین. )2جدول (بدون تغییر معنی داري افزایش یافت 

188±30بـه تغذیه دوگانـه  میلی ثانیه در172±15از βزمانی

ــه در   ــی ثانی ــوژن و روش میل ــی ثان210±20پرفی ــه در میل ی

.)2جدول (افزایش یافت سوپرفیوژن

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که طول موج ونکه باخ، زمان 

بطنی، دوره تحریک ناپـذیري مـوثر و   -هدایت در گره دهلیزي

بطنی قلب خرگوش در روش تغذیه -کارکردي در گره دهلیزي

سیسـتم پرفیـوژن و سـوپرفیوژن    يهـا روشدوگانه نسبت بـه  

روش ينتـایج مطالعـه حاضـر بیـانگر برتـر     . ته استکاهش یاف

دوگانه از نظر تغذیه و اکسـیژن رسـانی نسـبت بـه     هیتغذدیجد

قلـب  یبطنـ -يزیموجود در مطالعات گره دهليهاروشریسا

و نشان دهنده نزدیک بودن روش جدیـد بـه   باشدیمخرگوش 

و باشـد یمـ بطنی در حالـت فیزیولوژیـک   -تغذیه گره دهلیزي

کــارائی بافــت را در مطالعــات الکتروفیزیولــوژي گــره احتمــاالً

مطالعـات گذشـته نشـان داده    . دهدیمبطنی افزایش -دهلیزي

بطنـی در  -است که، زمان هدایت در سـلولهاي گـره دهلیـزي   

و Billetteيهـا شیآزماقلب خرگوش با روش سوپرفیوژن در 

هـاي  آزمایشمیلی ثانیه، در55±9باًیتقر) =6n(]1[همکاران 

میلـی  44±2نزدیـک بـه   ) =10n(]25[نایب پور و همکـاران  

و =14n(]8[و همکـاران  Heon-Seokثانیه، در آزمایش هاي

در ومیلـی ثانیـه  51±11نزدیـک بـه   ) تغذیه با محلول کربس

12n= (7±68(]22[و همکــاران Mazgalevآزمــایش هــاي 

ایت در همچنـین زمـان هـد   . میلی ثانیه گزارش گردیـده اسـت  

بطنــی بــا روش پرفیــوژن در قلــب -ســلولهاي گــره دهلیــزي

سـال  در]23[و همکـاران  Miyazakiخرگوش، در آزمایشات 

1996)6n= (میلی ثانیه و در مطالعات قبلی مـا  6/48±5باًیتقر

ولـی  . ]17،16،13[میلی ثانیه گزارش گردیـده اسـت   40باًیتقر

ش حاضر با روش بطنی در آزمای-زمان هدایت در گره دهلیزي

.میلی ثانیه کاهش یافته است33±4تغذیه دوگانه به 

کـه دوره  دهـد یماز طرف دیگر، نتایج مطالعه حاضر نشان 

بطنــی از -تحریــک ناپــذیري مــوثر ســلولهاي گــره دهلیــزي 

6/99±6/1میلی ثانیه در روش تغذیـه دوگانـه، بـه    2/2±8/90

نیـه در روش  میلـی ثا 4/109±2میلی ثانیه در روش پرفیوژن و 

روشهاي سوپرفیوژن و پرفیوژن . سوپرفیوژن افزایش یافته است

نسبت به روش تغذیه دوگانـه، موجـب افـزایش دوره تحریـک     

. بطنــی شـده اســت -ناپـذیري مــوثر سـلولهاي گــره دهلیـزي   

مطالعات گذشته نشان داده اسـت کـه دوره تحریـک ناپـذیري     

وش بطنـی قلـب خرگـوش بـا ر    -موثر سلولهاي گره دهلیـزي 

، )=6n(]1[و همکـــاران Billetteســـوپرفیوژن در آزمـــایش

میلی ثانیـه، در آزمـایش نایـب پـور و همکـاران      101±10باًیتقر

]25[)10n= ( میلی ثانیه، در آزمایش هـاي  103±3نزدیک به

Heon-Seok Han14(]8[و همکارانn=  و تغذیه با محلـول

هـاي  میلـی ثانیـه و در آزمـایش    129±23نزدیک بـه  ) کربس

Mazgalev 12(]22[و همکـــارانn= (9±99 میلـــی ثانیـــه

همچنـین دوره تحریـک ناپـذیري مـوثر     . گزارش گردیده است

بطنی قلب خرگوش با روش پرفیـوژن،  -سلولهاي گره دهلیزي

) =6n(1995در سال ]23[و همکاران Miyazakiدر آزمایش 

اران و همکChorroيهاشیآزمامیلی ثانیه، در 115±6تقریباً

]4[)10n= ( میلی ثانیه و در مطالعات قبلی ما 110±19حدود

ولـی  ]13،16،17[میلی ثانیه گزارش گردیده است102باًیتقر

بطنـی در  -دوره تحریک ناپذیري موثر سلولهاي گره دهلیـزي 

میلـی ثانیـه   91بـاً یتقرمطالعه حاضـر بـا روش تغذیـه دوگانـه     

. باشدیم

که هـر دو روش پرفیـوژن و   دهدیمن هاي فوق نشایافته

ســوپرفیوژن نســبت بــه تغذیــه دوگانــه، موجــب افــزایش دوره 

بطنی شده است -تحریک ناپذیري موثر سلولهاي گره دهلیزي

بطنی با روش جدید -که نشان دهنده کارائی بهتر گره دهلیزي

بطنی یکی از -زمان هدایت در سلولهاي گره دهلیزي.باشدیم

افـزایش و کـاهش آن   . باشـد یمکارکرد قلب مهم يهاشاخص

در . اي اسـت نشانه وجود یا عدم وجود ایسکمی در بافتهاي گره

سوپرفیوژن و پرفیوژن نسبت بـه روش  يهاروشمطالعه حاضر 

شـدن هـدایت در   تـر یطـوالن تغذیه دوگانه، به طریقـی باعـث   

بطنی گردیدنـد و روش تغذیـه دوگانـه    -سلولهاي گره دهلیزي

دو روش دیگر موجب هدایت بهتر ایمپالس ها گردیده نسبت به 

بطنـی در  -به اینکه تغذیه سلولهاي گره دهلیزيبا توجه. است

روش سوپرفیوژن از طریـق انتشـار سـلول بـه سـلول صـورت       

، امکان ایسکمی بافتی با این روش وجود دارد و این بـا  ردیگیم
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دیگـر،  از طرفـی  . یافته هاي ما در مطالعه حاضر مطابقـت دارد 

بطنی با روش پرفیوژن -زمان هدایت در سلولهاي گره دهلیزي

نسبت به سوپرفیوژن از افزایش کمتري برخوردار بوده است چرا 

بطنـی در روش پرفیـوژن، از   -اینکه، سـلولهاي گـره دهلیـزي   

تغذیـه  ) شاخه هـاي عـروق کرونـري   (طریق پرفیوژن رتروگراد 

دهـد یمـ را کاهش و این شیوه احتمال ایسکمی بافت گرددیم

به وجود با توجهاما امکان آسیب بافتی و خطا در الکترودگذاري 

ولی در روش تغذیه دوگانه، بـا الگـو   . ضربانات بطنی وجود دارد

بطنـی  -گرفتن از روش فیزیولوژیک، تغذیه بافتی گره دهلیزي

هم از طریق عروق کرونر و هم از طریق انتشار سلول به سلول 

به برشهاي انجام شـده الکترودگـذاري   با توجهو ردیگیمانجام 

با نهایت دقت صورت گرفته است و نیـز بـا توجـه بـه داشـتن      

ــایی    ــان جابج ــد، امک ــی در روش جدی ــات بطن ــداقل انقباض ح

نتـایج مطالعـه حاضـر،    . الکترودها به حداقل ممکن خواهد رسید

-نشان دهنده نزدیک بودن روش جدید به تغذیه گره دهلیـزي 

و ایـن روش احتمــال  باشـد یمــلـت فیزیولوژیـک   بطنـی در حا 

ایسکمی بـافتی ناشـی از روش سـوپرفیوژن و امکـان خطـا در      

الکترودگذاري و آسیب ناشی از روش پرفیوژن بـه بافـت را بـه    

ــداقل  ــح ــاندیم ــاالًو رس ــات  احتم ــت را در مطالع ــارائی باف ک

با توجـه  . دهدیمبطنی افزایش -الکتروفیزیولوژي گره دهلیزي

ایج مطالعه حاضر، این ادعا وجود دارد که بـراي اولـین بـار    به نت

نکات مثبت دو روش فوق در یکجا جمـع و ایرادهـاي احتمـالی    

نتایج مطالعـه حاضـر بیـانگر برتـري     .آنها برطرف گردیده است

روش جدید تغذیه دوگانه از نظر تغذیه و اکسیژن رسانی نسـبت  

بطنی قلب -زيموجود در مطالعات گره دهلیيهاروشبه سایر 

.باشدیمخرگوش 

سپاسگزاري

نتایج حاصل از مطالعه حاضر، حاصل پایـان نامـه دکتـر علـی محمـد      

علیزاده جهت اخذ مدرك دکتري تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

.باشدیم
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