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Abstract 

Introduction: Developmental changes in atrioventricular nodal conduction time and refractoriness have been shown 

in several studies. Prevalence of atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is clearly age-dependent. The 

purpose of this study was to determine developmental changes of basic and frequency-dependent electrophysiological 

properties of the atrioventricular node (AV-node) in neonatal and adult rabbits. 

Methods: In this study, the effects of increasing age on the basic and rate-dependent properties of isolated perfused 

AV-node were analyzed in neonatal (2-week-old) and adult (12-week-old) New Zealand rabbits. Specific stimulation 

protocols of recovery, facilitation and fatigue were separately applied in each group (n=7). Unipolar extracellular field 

potential was recorded by a silver electrode (100 M). 

Results: The results showed that the basic nodal properties (ERP, FRP, WBCL and AHmax) were significantly 

shorter in neonates compared to the adult group. The magnitude of fatigue was also decreased in the neonatal group 

compared to control (18.9 ±3.3 vs. 11.1 ± 1.2 msec). Time constant of recovery of the adult group was significantly 

higher than the neonatal group (P<0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that nodal basic and frequency-dependent properties are age-related 

and different developmental changes of slow and fast pathways are responsible for this behavior and may reveal the 

grater susceptibility of AVNRT in young adults compared to infants. 
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 181–173، )2(15فیزیولوژي و فارماکولوژي 

1390تابستان 

 1347تأسیس  


وابسته به سن سیگنالهاي میدانی خارج سلولی در گره  تغییرات دینامیک 


دهلیزي بطنی ایزوله خرگوش 

مریم  ،1شیما چنگیزي، 1، فخري بداغ آبادي1منا پورابوك، 1یزديرضا حمید ،  1حمید رضا مهیمنی، 1مهسا نیکنام، 2علی محمد علیزاده، 1وحید خوري

 *3محسن نایب پور،  1رجائی

، گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، دانشکده پزشکی فلسفیمرکز تحقیقات قلب وعروق  .1

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

، تهران دانشکده داروسازي تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فارماکولوژي .3

 89اسفند  18:پذیرش 89تیر  1:دریافت

چکیده 

است، شیوع آریتمی چرخشی گره دهلیزي بطنـی  درمطالعات مختلفی نشان داده شده )AVNRT(ي گره دهلیزي بطنیناپذیر و تحریکینی در هدایت تغییرات تکو :مقدمه

ي بالغ و بطنی در خرگوشها-رعت گره دهلیزيو وابسته به س پایه تکوینی خواص الکتروفیزیولوژیکتغییرات  مطالعه تعیین از اینهدف  .باشد سن می وابسته به صورت واضحیبه 

 .نوزاد می باشد

 )هفتـه 12(و بـالغ  )هفتـه 2(ندي نوزاد و وابسته به سرعت گره دهلیزي بطنی ایزوله خرگوشهاي نیوزلصیات پایه روي خصوسن بر یش ن تحقیق اثرات افزادر ای :روش ها

ثبـت خـارج سـلولی پتانسـیل عمـل ).N=7( خستگی و تسهیل به صورت جداگانه در هر گروه اجرا شـدنداصی ریکاوري، اي تحریکی اختصپروتکل ه .شده است و تحلیلتجزیه 

 .گزارش شده است Mean±SEده ها به صورت  تمامی دا .میکرومتر انجام شد 100میدانی خارج سلولی توسط الکترودهاي نقره با قطر  

در خرگوشهاي نـوزاد  )کارکردي، ونکباخ و هدایت گره اي حداکثر و ذیري موثریک ناپتحر( معنی دار به صورتیه گره اي خواص پاشان داد که ق ناین تحقینتایج  :یافته ها

18/9از (پیدا کرد د کاهش در گروه نوزامیزان خستگی  .باشندبالغ می اي تر از خرگوشهکوتاه  11/1به  3/3 ± یکـاوري در خرگوشـهاي بـالغ بـه ثابت زمـانی ر )میلی ثانیه1/2 ±

. (P<0.05)نی داري بزرگتر از گروه نوزاد بود صورت مع

 و سـریع مسـئول ایـن متفاوت مسیر آهسـتهتغییرات تکاملی  ي بطنی را وابسته به سن نشان داد،عت گره دهلیزخواص پایه و وابسته به سرین تحقیق نتایج ا :جه گیريی نت

 .و بالغ نسبت به نوزادان آشکار سازدافراد جوان  اشد و ممکن است افزایش پذیرش آریتمی هاي چرخشی گره اي را دررفتار گره اي می ب

خواص وابسته به سرعت، الکتروفیزیولوژي، ریکاوري سن، گره دهلیزي بطنی،  :هاي کلیديواژه

 16تا  13 مسئول آریتمی نوع این حالیکهدر  .دارد )درصد 60تا مقدمه 

 .باشـد مـی کودکـان در اي حملـه هاي آریتمی تاکی ازدرصد 
 دهلیـزي گـره تکـاملی رونـد با ارتباط در مختلفی هايتئوري ین شـیوع بیشتر)AVNRT( گره اي تاکی کاردي چرخشی

 فـوق هیـاي در آریتمی درگیراختار س مهمترین عنوان بهبطنی 50( بالغین بطنی در اي فوق هاي حمله تاکی آریتمی بین دررا 

 آهسـته و دوگانـه سـریع وود مسـیرهاي وجـ .وان شده استعن
 vaph99@yahoo.com:نویسندة مسئول مکاتبات *

اتونوم، سیستم تغییر فعالیت فوق، مسیرهاي در تکاملیتغییرات   www.phypha.ir/ppj:وبگاه مجله
ـرهگـ )ـیآنیزوتروپـ(ـال ـر فعــواص غیــاختاري در خــرات سـتغییـ
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و همکاران خوري  به سنتغییرات دینامیک وابسته  

ه اي ، انجام تحقیقی کـه آریتمی هاي چرخشی گرن و رخداد س

ـوغ و تغییـر در ـه بلنـوزادي ب از ش سـنن افزایارتباط بیبتواند 

 ارتباط تواند می سازد مشخص را گره سرعت به وابستهخواص 

 وابسته چرخشی هاي آریتمیوع ن و سن به وابسته تغییراتبین 

 افـزایش اهمیـت بـه توجه بابنابراین  .سازد مشخص را سنبه 

 بدو تولـد به نسبتن کودکی سنی بطنی فوق آریتمی هايتاکی 

ـره دهلیـزي در خـواص گه سـن سته بتغییرات واب توجه بهو با 

 تکـوینی بین تغییرات تعیین ارتباطا هدف ب حاضربطنی تحقیق 

 گـره سـرعت بـه وابسـته و پایـهزیولوژیـک الکتروفی خواصو 

 .هاي نوزاد و بالغ انجام گرفتبطنی در خرگوش-دهلیزي

ها روش و مواد 

 نیوزلنـدينـژاد  نر خرگوشهاي از شده انجام آزمایشهايدر 

 :گـرم و سـن 2200تـا  2000 محدوده وزنیدر  پاستور انیستیتو

 120تـا  80 درمحدوده وزنی بـین و خرگوشهاي )بالغ(هفته  12

 گـروه هفـت نمونـه در دو 14حـداقل  )نوزاد(هفته  2:گرم سن

 روشـنایی و تـاریکی وسـاعت  12 نور،چرخه  .ه شداستفادتایی 

جهـت  )خـوراك دام پـارس( غذاي پلیت آب و آزاد بهدسترسی 

ـل از اجـراي هـا قب نمونـهکلیـه  .رعایت شدنگهداري حیوانات 

ـدیم ســـال پنتوباربیتــو )IU/kg200(ـارینـا هپــبـــایش آزمــ

)mg/kg/IV35(  باز  ی و از بیهوشند سپس بعد پیش درمانی شد

 دهلیـز شـامله بافتی گستره و ا شدجدقلب ، سینه قفسهکردن 

 آن از را بطنـی بـین سپتوم وبطنی -دهلیزي گره نواحیراست 

 توري داخل تیـرود ر روي یکسوزنهایی ب به کمک کرده وجدا 

 بـا پیوسـته طـوره بل تیرود محلو توسط و ثابت داخلی مداردر 

توسط  نمودیم سپس یقه آنرا تغذیهمیلی لیتر در دق 200سرعت 

، ـزيدهلیــ-ـی ره سینوســــواحی گـــی از نـــرود دو قطبــالکتــ

 ثبـت ـته هـیسدس و ـین دهلیـزيسپتوم ب ترمینالیس،کریستا 

 بـه ونمـوده  مشـخص را قلـب پایـه ضربانات سرعت وگرفته 

ـزي در سینوسی دهلی گرهحاشیه  در کهد تحریکی کمک الکترو

رعت پایـه ا با سرعتی باالتر از س، قلب رداشت قرار دهلیز راست

اجـرا  تحریکـی هـاي پروتکـله و کـرد تحریک قلبضربانات 

 بصورت و)Experimental( تجربی نوعاز فوق مطالعه  .گردید

 بـا مطـابق اخالقـی اصولکلیه  کهبود  شاهدي ومورد مطالعه 

 علـوم دانشـگاه مصـوب آزمایشـگاهینـات بـا حیوا کـار اصول

ـریع در و س آهسته مسیر گرفتن قراربطنی، چگونگی -دهلیزي 

 مسـیرهاي گسـترش قلـب و بـزرگ شـدنو  یکدیگرمجاورت 

 عنوان به مطالعات قبلی در تکوینی یک روند در سریع وآهسته 

 به سن آریتمـی رفتار وابسته توجیه کنندهن تئوري هاي مهمتری

 تغییـرات ایـنعلـت  .]10،8،1[ است شده عنوان چرخشیهاي 

ره دهلیزي بطنـی دوگانه در گد مسیرهاي را وجو به سنوابسته 

مطالعات فراوانی در ارتبـاط  .]4[ می دانند تکوینی آنت و تغییرا

در  .انجـام شـده اسـت دوگانـه در مسیرهاي تغییرات تکوینیبا 

شتر از ودکان بیدر کسیرهاي دوگانه همکاران من و کوهمطالعه 

 وجـود بالفـاکس آقـاي مطالعـه صـورتیکهدر ]4[ استبالغین 

خـواص  .]1[ دانـد می سن به ارتباط بدون را دوگانهمسیرهاي 

 تکـاملی نـی رونـدبط دهلیـزي گره ناپذیري تحریک وهدایتی 

 اي گره موثر ناپذیريتحریک  .دهد می نشان را سن بهوابسته 

ـن زمـان ـا افـزایش سانان طوالنی تر ازکودکان است و بدر جو

 امـواج هدایت و شده تر طوالنی آهسته مسیر ناپذیريتحریک 

 بـر دلیلـی توانـد مـید خو که شود می تر آهسته مسیر ایندر 

.]1[ افزایش سن باشدربانات قلبی همزمان با کاهش ض

ک مسیر واص الکتروفیزیولوژیدر خ تغییرات تکوینیبنابراین 

 کـاردي هـاي وع تـاکیشیعلت تغییر  تواند می سریعه و آهست

ـر ازـه غیب.]1[دان باشـدنـوزاـان و کودک دره اي گرچرخشی 

ـرات ـانگر تغییــی بیــات قبلـمطالعــک ـرات الکتروفیزیولوژیـتغییـ

با افـزایش  زمانهم .وده انداي ب گره در مسیرهايمورفولوژیک 

ـواي بـافتی آن پیدا کرده و محته افزایش ر آهستمسین طول س

ـریع در و س آهسـته مسـیر بـیننین فاصله همچ .می کندتغییر 

ابد ایـن دو افزایش می یبوده و هرچه سن  نزدیک مان نوزاديز

.]10[ فاصله می گیرندز یکدیگر ر بیشتر امسی

 سن و بین ارتباط در تواند می نیز مورفولوژیک تغییراتاین 

ـاي ـی هــداد آریتمــک آن را در رخــدهاي الکتروفیزیولوژیـپیامـ

انجام شده  مطالعات وجود کلیهبا  .دهد توضیحه اي گرچرخشی 

 هاي رخداد آریتمی با سن افزایش بین رابطه تعیین با ارتباطدر 

وع آریتمی گره علت افزایش وقمکانیسم دقیق  اي گرهچرخشی 

بـا  .مانـده اسـت شناخته بـاقی همچنان نا سنین کودکیاي در 

 اي و گـرهن مسیرهاي ارتباط بی مطالعات مختلف آنکه بهتوجه 

 و اند داده نشان را بطنی دهلیزي گره سرعت به وابستهخواص 

 مسـیر ینبـ تعامـل در شده دیده تناقضات به توجه باهمچنین 

 بـه وابسته الکتروفیزیولوژیک تغییرات اي و گره سریع وآهسته 
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 1390تابستان ،  2، شماره 15جلد  یزیولوژي و فارماکولوژيف

 :پروتکل هاي تحریکی شده توسط اکسیژنهمحلول تیرود 	
.انجام گرفت گلستانپزشکی 

 شـرح تفضـیل به گذشته شده مقاالت چاپدر  پایهمفاهیم ـرارت ـه حــا درجـبـ	
(5%)ـربن ـید کـو دي اکسـ	
(95%)ـیژن اکسـ

7/4درجه سانتیگراد و  37±0/1 ± 0/1pH=  عبارتند از  که به طور کلی ]7[داده شده در لیتر  6با حجم: 

به تعریف عبارت است  بنا BCL (Basic cycle length) :پیوسـته بافـت را یستالتیک بطـور بسته توسط پمپ پریک مدار 

 پروتکـل در طول متوالی که دو تحریکین فاصله تراز طوالنی پتاسیم  شامل نمک طعام، سازنده تیرودترکیبات  
.می کردتغذیه 

 دیگـر، عبـارته بـ و شـده اعمـال بـافتی گسـتره بهتحریکی سدیم بیکربنات، منیزیم کلراید،  آب، ید بدونکلراکلسیم کلراید، 

درنمونه  )AVCT( هدایت ل زمانکه سبب حداقتحریکی است  از شـرکت بود که آب دکستروز بدونسفات و فسدیم هیدروژن 

Sigma هیه شـدندت.
 .می شودـا از داده ه آنـالیز آوردن وجهـت بدسـت 	

بنا  :Premature cycle (Delayed beat or test beat)قـق مح سـوگراییود و شـ مـی اسـتفاده افـزار نـرم وکامپیوتر 

(Bias)  داده ها وجود ندارددر جمع آوري.
 هـر در گـرهـه وضـعیت رباناتی کضـ از است عبارت تعریفبه 	

 فواصـل مـی توانـد از می شود و آن سنجیدهنسبت به موقعیت 	
:مورد استفادهابزار 


(AVERP) کـمخیلی تا  )BCL( زیادخیلی  )S1S2(تحریکی  تقطیـر ـر دوبـارآب مقط، دستگاه WPIکاناله  6 فایر آمپلی	

)water safe(ثابت نگهدارنده ولتـاژ ، ایزوالتور و واحد 

ـتالیتک ـپ پریسـپمـ

)WPI( ،در نوسان باشد. 

(Gambro) ـرد ، بـA/D
بـه  تعریـف بـهبنـا  
WBCL: کمـپلکس تحریکیپروتکل ـا ـه بــت کانالـهشـ 

 در سرعت افزایش از اي ناشیگره  
– دهلیزي سوم درجهبلوك  پوشش با نقره جنس از الکترود، 5KHz برداري نمونهفرکانس 

 زمـان عنـوان بـه بلـوك شروعه و اطالق شد دهلیزهاتحریک  تنظیم درجه براي ترموستات متر،میلی 	
0/25 ضخامت باتفلون 


.خ ثبت می شود ونکبا ( Rayanه سـانتیگراد درجـ	
0/5 ± مدار داخی با دقـت حرارت	

(teb 0/1 ±ـت ـا دقـــال بـــرازوي دیجیتــ، تــ
 پروتکـل ایـندر طی  Recovery: منفرد تحریکیپروتکل ـرم ـی گــمیلــ	

(Shimadzo)  ،میلیگـرم  ±0/01 دقـت با ترازو)Sartorius( ،15ـد از بعـ
ـاخیريـک تــک تحریـ، یـ
(BCL)ـه ـک پایـتحریـ	

 پایه رین تحریکپاسخ آخه و ل شداعما بافتبه  IBM Compatible 4 (Premature)مپیوتر پنتیوم کا

RECOVER 

S2S1 S1 

n=15 n=1 

زمـان (A2H2ـورت فاصـله تـاخیري بـه ص به تحریکنسبت 

 .رسم می شود )زمان ریکاوري(A1A2در برابر  )هدایت

 موثر و يمان تحریک ناپذیرزف زیر پارامترهاي مطابق تعری

 استخراج قابل فوق پروتکلاز  کارکردي ناپذیري تحریکزمان 

 :می باشد

) AVERP FATIGUE
 تـرین طـوالنی	
): مـوثر ناپـذیري تحریکزمان  

S1S1 S1 

5 min 5 min 

 دهلیزها از متوالی ثبته دو فاصل

 .گره اي رخ دهد –دهلیزي 

(A1A2)
 بلـوك آنکـه ازقبل 	

) AVFRP
کوتـاهتري  
): تحریک ناپـذیري کـارکرديزمان  

FACILITATION
 

 هـیس ازوالی متـ ثبـت دوفاصله 

 .بدست می آیدریکاوري پروتکل  

(H1H2)
 یـک طـی درکـه 	

S2
S َS1 S1
 
) Facilitation ـهیلتسـ:(
ـان ـاهش در زمــت از کـعبارتسـ	


.ریک تسـتاز تح سریع قبل تحریک یک اعمالتوسط هدایت 	
n=20 n=1 n=1ریکـی در پروتکـل تح ایـن به سرعته وابسته رابطهت تعین ج

تحریـک زمـان کـاهش و تکـرار مختلـف سـرعت سهحداقل  رعت کـه بـه صـورت پروتکل هـاي تحریکـی وابسـته بـه سـ-1شکل 


.ل اندازه گیري شدعنوان شاخص تسهیکارکردي به ناپذیري  .شماتیک نشان داده شده است	
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و همکاران خوري  به سنتغییرات دینامیک وابسته  

 در منحنـی ریکـاوري زمـانی ثابته است ه شدمحاسب 2جدول 

گـوش بـالغ از خر داري کمترورت معنی ص به نوزادي خرگوشها

وان شاخص ریکـاوري به عن بتا ضریب ثابتهمچنین  .باشدمی 

 نـوزاد گـروهدر  )بینهایت( سریع هاي خیلی تحریک دره اي گر

 بـه وابسـتهـل هـاي اجراي پروتک .باشد میه بالغ گرو ازبیشتر 

 سـرعت بـه وابسته رابطه یک بیانگر تسهیل خستگی وسرعت 

 .گره می باشددر دو ویژگی 

 و خسـتگی میـزان حـداکثر تحریکـات سـرعت افـزایشبا 

 گـره هـاي نمونه درن رفتار ای یابد می افزایش اي گرهتسهیل 

میزان خستگی در  .نیز دیده شد بطنی خرگوشهاي نوزاددهلیزي 

سهیل روند معکوسی را ن است ولی میزان تاز بالغینوزادان کمتر 

 در نابجـا ضـرباناتیزان م ).3 شکلو  1جدول ( دهد مینشان 

 فاصـله همچنین وجـوده و بود نوزادان از بالغ کمترخرگوشهاي 

 نمونـه اي بیشـتر ازنیز در خرگوشهاي بالغ در منحنی ریکاوري 

 ).2جدول (وشهاي نوزاد می باشد خرگ

 در بطنـی-گره دهلیـزي پایه الکتروفیزیولوژیکپارامترهاي مقایسه -1جدول 

، * p< 0.05و  p< 0.001 **ل در مقایسه با کنتـر .ش هاي نوزاد و بالغخرگو

(N=7) 

خرگوش گوش نوزاد خر
msec

)کنترل( )کنترل(بالغ

AH max 164.9 ± 18.7 111.7 ± 6.1 * 
AH min 52 ± 2.5 49 ± 1.8 

ERP 93.1 ± 7 86.6 ± 7.1 * 
FRP 156.4 ± 2.8 140.4 ± 3.6 * 

WBCL 146.9 ± 2.6 129.7 ± 5 ** 
Facilitation 9.3 ± 1.6 8.5 ± 1.4
 

Fatigue 18.9 ± 3.3 11.1 ± 1.2
 

Gap(%number) 82 % 40 %
 

ECO 36.3 % 41.6 %
 
AH min: زمان هدایت مینیمم  ،AH max: زمان هدایت ماکزیمم ،WBCL:

Statgraph prism5 ها به صورت کلیه داده .بود Mean±SE 

 .گزارش شد

یافته ها 

 شـده خالصـه 1 جـدول بطنی در دهلیزي گره پایهخواص 

 نظیر زمان هاي الکتروفیزیولوژیکجدول زیر متغیرمطابق  .است

ـره اي ـارکردي گـو کـ)AVERP(ـوثر ـذیري مــک ناپـتحریـ

)AVFRP( زمان هدایت حداقل ،)AH min(  وحـداکثر)AH 

max(  ونکباخزمان و )WBCL( کمتـر نوزاد هاي خرگوشدر 

زمـان  :ERP،  پروتکـلبطنی در طول اجـراي -دهلیزي 2:1شروع بلوك زمان  

ذیري عملکـردي ناپـزمـان تحریـک  :FRP، )دهلیـزي( مـوثر ناپذیريتحریک 

ابجایی اطالق می شود که به صورت رو بـه جلـو و ل نبه سیگنا :Echo، )بطنی(

 بخـود از و خـود ظاهر شدهي گره ناپذیر تحریک زمان نزدیک در به عقب رویا 

ع در منحنـی و سری آهسته هدایت مسیر زمان بین فاصلهبه :Gap.رود میین ب

unpaired:تست آماري مورد اسـتفاده .ریکاوري اطالق می شود t-test two-

Fatigue)ان هـدایت به زم وابسته شدنطوالنی  ):خستگی

جهـت  .ثابـترعت تحریـک سـ با هاي پیوستهکاردي طی تاکی

 حـداقل تحریکـی در این پروتکل سرعت به وابسته رابطهتعین 

 عنـوان بـهمـان هـدایت ـزایش زو اف مختلف تکرار سرعتسه 

 .اندازه گیري شدشاخص خستگی 

ره اي گـمان هـدایت رسم ز( منحنی ریکاوري ز ریاضیآنالی

 از منحنـی تـک اسـتفادهبـا  )ـره ايریکاوري گل زمان در مقاب

 :ا معادله زیر انجام شدون غیرخطی مطابق بتوانی رگراسی

AHt = AH + .EXP (-AA/) 

منحنـی تـک تـوانی  ضرایب ثابت و   فرمول در اینکه 

  زمـانی فاصـله دره اي گـر هـدایت تـوانی منحنی تکبوده، 

 ).5(می باشد 

 بایـد نظـرمـورد  بـافتی هايگستره  آزمایش شروعاز قبل 

 زمـان ، کرونـر عروق جریان نظر ازدقیقه  60 مدت بهحداقل 

 .ه اي و شاخص ونکباخ پایدار شده باشدگر –انتقال دهلیزي 

 بـا گـروهـانگین دو ن میبـیمقایسه  :آماري تحلیله و تجزی

 .انجـام شـد Paired t-test two-tail p valueتست تی زوج 

P<0.05  دو صورت به ها آزمون کلیه دار و حد معنی عنوانبه 

ي آماري  جهت تستها استفاده شده نرم افزار.ارزیابی گردیدطرفه 

 .از خرگوش هاي بالغ است

 و نـوزاد خرگوشـهاي در اي گـره ریکاوري منحنیمقایسه 

 شـکل در کـه همـانطور اسـت شده دادهنشان  2 شکل دربالغ 

 ناپـذیري تحریـک میزانل و هدایت حداق میزان شود میدیده 

آنالیز ریاضـی  .کمتر از بالغین استوشهاي نوزاد در خرگگره اي 
tail p value

 در نـوزاد و بـالغ خرگوشـهاي در ریکـاوري منحنـی توانیتک 
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 1390تابستان ،  2، شماره 15جلد  فیزیولوژي و فارماکولوژي

AHt = AH + .EXP (-AA/)  :که در این معادله )N=7( بدست می آید زیراز معادله تک توانی  یاضی منحنی ریکاوري با استفادهآنالیز ر-2جدول 

 p< 0.001 **ل در مقایسه با کنتر 

(msec) AH(msec) recoveryτ 

636.9 ± 79.3 44.8 ± 1.6 37.3 ± 2.2

473.7 ± 47.4 61 ± 7.1 55.3 ± 2.3 **

X محور یکاوري باضریب ثابت تقاطع منحنی ر :AH  : 
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نوزادان 

بالغین

، Yي با محور یب ثابت تقاطع منحنی ریکاورضر :، انی منحنی ریکاوريثابت زم

unpaired t-test two-tail p value:تست آماري مورد استفاده

همانطور که در شکل مشخص است افزایش سن  .مقایسه شده است بالغ نوزاد و در خرگوشي گره اي ناپذیر و تحریک ریکاوري پروتکل تحریکی اي از اجراينمونه -2شکل  

زمـان  :A1A2، یک ناپـذیريمنحنی تحر :Bشکل  ، منحنی ریکاوري :Aشکل  .بالغ و نوزاد گردیدي در هر دو گروه ناپذیر و تحریکریکاوري  باال منحنی به سمتسبب شیفت 

 .توالی از هیسزمان بین دو ثبت م H1H2:،  زمان هدایت گره اي :A2H2،  ریکاوري
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و همکاران خوري  	به سنتغییرات دینامیک وابسته  

Control 
150 
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s
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منحنـی مربـوط بـه  :Aشـکل  .اي بـالغ گردیـدخستگی سبب شیفت به سمت باالي منحنـی در خرگوشـه .هاي نوزاد و بالغمقایسه حداکثر میزان خستگی در خرگوش-3شکل 

 .زمان هدایت گره اي  :A2H2،  ریکاوريزمان  :A1A2،  منحنی مربوط به خرگوشهاي نوزاد :Bشکل  ، شهاي بالغخرگو

 .نـدمی ک بطنی تغییر دهلیزي گره و کارکردي پایهن خواص س	بحث 

 ناپـذیري مان تحریک، زل و حداکثر ه اي حداقهدایت گرزمان 

 بـالغ اسـت خرگوشـهاي ازد کمتر نوزا خرگوشهاي در ونکباخو ـواص ـه خــت کـنگر آن اســاـق بیــن تحقیــی ایــایج کلـنتـ

 مطابقـت ونهیـر کـوهن و مطالعات بلورتون، با نتایجنتایج فوق  بطنـی دهلیزي گره سرعت به وابسته و پایهالکتروفیزیولوژیک 

 .]9،4،2[دارد رخـداد  .سن طوالنی تر می شود تکاملی با افزایش مدلدر یک 

 تحریـک ان هدایت وبین زم به تفاوت مختلفی مطالعاتدر  وابسته مشخص کامال صورت بهه اي گر هاي چرخشیآریتمی 

ـاره شـده در کودکان و افراد بالغ اش دهلیزي بطنی گرهناپذیري  بـوده، نادر بسیارین آریتمی ا وقوع انسانوزاد ندر 	
.است سنبه 

 در تغییرات که داد نشان خود مطالعات درکوهن  .]9،4،2[است 	
13ـوع آریتمـی تـا کـودکی درصـد وق در دورانزایش سن با اف

 رخ بطنی
-دهلیزي گره الکتروفیزیولوژیک در ساختار بلوغحین 	درصـد  50انـان تـا حـدود رده و در نوجوایش پیـدا کـدرصد افز

 هـدایت و ي ناپـذیر تحریـک خصوصـیات علت این به وداده بسته به ه در یک روند واداد ک نشانتحقیق حاضر 	
[8]. رسد می
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 1390تابستان ،  2، شماره 15جلد  فیزیولوژي و فارماکولوژي

 بنابراین ،]13[ شود می شناخته آهسته مسیرالکتروفیزیولوژیک 

 در مسیر رد که هدایت سیگنالهاي قلبیگیري کوان نتیجه می ت

ـیات ـرده و خصوصــدا کــزایش پیــن افــزایش ســا افــته بـآهسـ

 سـن افـزایش بـا خرگـوش در آهسته مسیرالکتروفیزیولوژیک 

 انسان در متعددي مطالعات در نتایج این تاییددر  .می کندتغییر 

ناپـذیري  ن هدایت و زمان تحریکه شده است که زماشان دادن

و همچنـین  ]8،6،3،1[ایش پیدا کرده افزایش سن افز اي باگره 

 گـرددـر مـی ـترده تگسش سـن با افزای نیز آهسته مسیرطول 

مـول از فر استفاده باه اي گر منحنی هدایتز ریاضی آنالی.]10[

 ثابـت ریکـاري و منحنی زمانی ثابته و د کدا نشان توانیتک 

ـر از نـوزاد کمترگوشـهاي در خ )AH( بینهایتمانی هدایت ز

 انسان در 1997 سال در و همکاران لین مطالعهنتایج  .بودهبالغ 

 زمـانی منحنـی ش سـن ثابـتبـا افـزایداد که همزمـان نشان 

 یابد ولی افزایش میگره اي  ناپذیري تحریک زمانریکاوري و 

با افزایش سن تغییر معنی دار )و  AH(ایت حداقل  دزمان ه

 .]6،3[نمی یابد  

 دهنده نشان بوده و یکسان حاضر نتایج تحقیق با نتایجاین 

 اتفاق اي گره ریکاوري منحنی در تکاملی تغییرات که استآن 

ـته بـه ره در یک روند وابسسرعت گته به خواص وابس .می افتد

 مـی آن مهمتـرین از کـه دادنـد نشان را مختلفی تغییراتسن 

ـهاي بـالغ وشدر خرگـره اي گ خسـتگی میزان افزایش بهتوان 

زم خسـتگی مکانی در توجیه متعددي رامکانیزم هاي  .کرداشاره 

ه کاهش فعالیت وان بمی ت از جمله اند که نموده عنوانه اي گر

 داخلی سلولی کلسیم انرژي، تجمع به وابسته پتاسم سدیمپمپ 

نظـر سـاختاري  از .]7[ـرداشاره ک پتاسیم خارج سلولیو تجمع 

دیسـتال  ناحیـه هاي سلولخصوصیات  با ارتباط در راخستگی 

بـا  .]7[ دانندمی  )اي گره فشردهسلولهاي ( بطنی دهلیزيگره 

 عنـوان بـه کـارکردي ناپـذیري تحریک زمان افزایش بهتوجه 

مان ونکباخ افزایش زه اي و ه گرفشرد سلولهايشاخص فعالیت 

 قابـل گـروه این در خستگی میزان افزایش بالغ خرگوشهايدر 

ـته بـه دهد که رفتارهـاي وابس نشان می تواندو  بینی بودپیش 

 بـالغ خرگوشهاي به نسبت نوزاد خرگوشهاي درسرعت کمتري 

 .وجود دارد

زیولوژیـکط مستقیمی بین خواص الکتروفیین مطالعه ارتباا

 بطنـی و ه دهلیـزيگـره سـرعت ه بـوابسـت و خصوصیاتپایه 

لـت ع بـه تواند می تغییراتاین  .دهد می نشان را سنافزایش 

سـال  13 بـاالي نوجوانان باسال  13 زیربچه هاي  در ايگره 

 .]4[فاوت می باشد  مت

ـواص ـاختار و خــن در ســه ســته بــرات وابســن تغییـایـ

 سبب تواند می انسان دربطنی -دهلیزي گرهالکتروفیزیولوژیک 

 و نـوزادي سـنین در بطنـی فـوق هـاي آریتمی متفاوتشیوع 

 از دو دهلیـزي بطنـی گره آنکه به توجهبا  .]9،8،2[ شودجوانی 

 بـه توجه با همچنینو  است شده تشکیل سریع و آهستهمسیر 

 نقـش و آریتمـی ایجـاد مکانیزم مسیر دو این بین تداخلآنکه 

 بتـوان مـی کنـد بایـدـیر را تفس دهلیزي بطنـی گرهمحافظتی 

 در دوره آریتمـی وقوعه و دوگان مسیرهاين وجود بی راارتباطی 

 کـه داده نشـانتحقیقـات قبلـی  .نمـود سنی پیداهاي مختلف 

با قلب هاي سالم دیـده  کودکان رصدد 63 در سیرهاي دوگانهم

 بطنـی فـوق هـايوع آریتمی باالي وق درصد وجود با شودمی 

 کـل آریتمـی هـاي درصـد 16تـا  13 تنها ل آریتمی هاین مدا

متناقضـی در  گزارشـات .]1[ می دهند را تشکیلدوران کودکی 

 دیـده دوگانـه مسـیرهاي و وجـودزایش سن بین اف رابطهمورد 

وق بطنـی هاي فـ تاکی آریتمی با کودکاندر در واقع  .شودمی 

]5[ است شده گزارش بالغین از کمتر اي گره دوگانهمسیرهاي 

 نشـانگر ن یـکعنوابه  RR ازبزرگتر  PR رابطه بین نسبتو 

ـوزادانره اي در نـــی گــاي چرخشــی هــود آریتمــب وجـمناسـ

 .]2[می باشد  

 در انـهدوگ مسـیرهاي وجـود درصـد که داد نشان مانتایج 

 صـورتیکه باشد در بالغ میف خرگوشهاي نص نوزادخرگوشهاي 

 هـر مساوي در به صورت تقریباه اي گر نابجاي ضرباناتوجود 

 مطالعـات نتایج تایید در نتایج ایندر واقع  .گزارش شد گروهدو 

 زمان وژیک درتغییرات الکتروفیزیول بین ارتباط عدم بیانگرقبلی 

 در دوگانه مسیرهاي و وجوده اي گر ناپذیري تحریک وهدایت 

 داده نشـان حاضردر تحقیق  .باشد می سن به وابسته روندیک 

مـان تحریـک ، ز)AH max(مـان هـدایت حـداکثر شـد کـه ز

مـی  دارش معنی افزای سن افزایش با کارکردي و موثرناپذیري 

در  .باشـد می سرعت به وابسته یک روند در افزایش این ویابد 

ـر معنـی داري در یش غیافـزایت حـداقل ـان هـداصورتیکه زم

 .خرگوشهاي بالغ پیدا می کند

ل بـه زمـان هـدایت حـداقداده اند که مطالعات قبلی نشان 

 و حـداکثر هـدایت زمـان و سریع مسیر هدایتی شاخصعنوان 

ـاخص ـوان شـــه عنــوثر بــــذیري مـــک ناپـــان تحریــزمــ
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و همکاران خوري  	به سنتغییرات دینامیک وابسته  

سپاسگزاري ره اي گـ فشـرده سلول هاي آهسته و مسیر در تکاملیتغییرات 

 و نـوزادان دره اي گر هاي چرخشی آریتمی وقوعکاهش  .باشد

 پزشـکی اسـتان دانشـگاه علـوم و فناوري معاونت محترم تحقیقاتاز  تکـاملی تغییرات علت به تواند می جوانان در آن شیوعافزایش 

ام طرح تشکر جهت انجدادن اعتبار  قرار اختیار در تصویب وگلستان جهت شـرده ف سـلولهاي و آهسته مسیر الکتروفیزیولوژیک خواصدر 

 .و قدردانی می گردد .دمسیر سریع باشل آن با گره اي و نحوه تداخ
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