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   :چکیده

هاي بدن است که حیات انسان به ضربان آن بسته است و هر گونه ترین و مهمترین اندامقلب یکی از اصلی

هاي الکتریکی است که نماید. فعالیت قلب وابسته به ایمپالسسالمتی انسان را مختل می آسیب بافتی و فیزیولوژیکی

-ي این سیستم الکتروژنیک تخصص یافته تولید ایمپالسشود. وظیفهتوسط سیستم هدایتی قلب تولید و هدایت می

باشد. این سر قلب میها در سراي قلبی و هدایت سریع ایمپالسهاي ریتمیک جهت ایجاد انقباضات منظم عضله

ي اختالل در این سیستم غالباً پیدایش یک باشد. نتیجهسیستم هدایتی نسبت به داروها و مواد خاص حساس می

یکی از مواد تاثیرگذار در عملکرد این سیستم کافئین  باشد.ریتم غیر نرمال در نوار قلب و مختل شدن کارایی قلب می

شود. ، کاکائو و ... یافت میباشد که در قهوه، چايي محرك میانتین) یک مادهمتیل گز -7و3و1( باشد. کافئینمی

مل ، مهار آنزیم فسفودي استراز و محتشامل آزاد سازي کلسیم درون سلولیمکانیسم بیوشیمیاي کافئین در بدن 

کیفیت هدایت الکتریکی هاي آدنوزینی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر کافئین بر ترین آنها آنتاگونیستی گیرنده

بوده   PRبطنی با توجه به تغییرات الکتروکاردیوگرافی یعنی تغییر سیگمنت  - و دهلیزيدهلیزي  -سینوسیبین گره 

گرم بر کیلوگرم، میلی 5/3دقیقه مصرف کافئین  45، قبل و بعد از از شصت داوطلب در دو مرحله است.

 PRي ، قطعهPRي ت. در هر دو مرحله سرعت ضربان قلب و فاصلهالکتروکاردیوگرام دوازده لیدي گرفته شده اس

جفت شده مقایسه و  Tو آزمون  SPSSاز طریق نرم افزار گیري شده و اندازه LG smart scanner model LSM توسط

 5/3 دوزطور معنی داري کاهش یافته است. بنابراین مصرف به PRطول قطعه بعد از مصرف کافئین  آنالیز شده است.

 - دهلیزي به گره دهلیزي -کافئین موجب افزایش سرعت هدایت الکتریکی از گره سینوسی گرم بر کیلوگرممیلی

  .شودبطنی می
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  دمهقم 1- 1

انسان به ضربان آن بسته است و هاي بدن است که حیات ترین اندامترین و مهمقلب یکی از اصلی

- نماید. فعالیت قلب وابسته به ایمپالسگونه آسیب بافتی و فیزیولوژیکی سالمتی انسان را مختل میهر 

ي این سیستم شود. وظیفههاي الکتریکی است که توسط سیستم هدایتی قلب تولید و هدایت می

ی و ي قلبهاي ریتمیک جهت ایجاد انقباضات منظم عضلهالکتروژنیک تخصص یافته تولید ایمپالس

میلی ثانیه زودتر 166باشد. در عملکرد طبیعی قلب، دهلیزها ها در سراسر قلب میهدایت سریع ایمپالس

قبل از جاري شدن خون در گردش خون محیطی و دهد ها اجازه میشوند و به بطنها منقبض میاز بطن

- د خاص حساس میداروها و موا . این سیستم هدایتی نسبت به آسیب ناشی ازشش، از خون پرگردند

ي اختالل در این سیستم غالباً پیدایش یک ریتم غیر نرمال در نوار قلب و مختل شدن باشد. نتیجه

باشد. مطالعات زیادي مبنی بر تاثیر داروها و مواد مختلف از قبیل کوکائین، مورفین، چاي، کارایی قلب می

شده است. یکی از مواردي که تاثیرات آن  ها در سیستم هدایتی قلب انجامگردانمواد مخدر و حتی روان

باشد که در بسیاري از مواد مصرفی روزانه به میزان کافی بر سیستم قلبی مورد بحث است، کافئین می

  وجود دارد.

باشد. امروزه شود شامل قهوه، چاي وکاکائو میگیاهان حاوي کافئین که به میزان بیشتري مصرف می

شود که این مقدار برابر یک وعده از تن تخمین زده می 1200000مصرف جهانی کافئین در حدود 

  فرد در هر روز است. نوشیدنی قهوه براي هر

بررسی اثر کافئین در عملکرد سیستم قلبی با توجه به روند رو به افزایش هدف از انجام این پروژه 

  باشد.در کشورمان می دار به خصوص قهوهترکیبات کافئینمصرف 
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  قلب ساختمان 2- 1

ي خشک و فیبروزي محصور شده است و از قلب یک اندام مخروطی شکلی است که در یک کیسه

پرفیبر، سفت  پوشاند.ي بیرونی قلب را میترین الیه، رویهتشکیل شده است. پریکاردیوم، خارجی سه الیه

سینه و از سمت  باشد که از قسمت قدامی توسط بافت همبند به سطح خلفی جناغمی و غیرقابل انعطاف

ي خارجی آن به سطح داخل که الیهخود دو الیه است پریکاردیوم  پایین به دیافراگم متصل است.

شود که از بافت همبند و تارهاي ي حفره دور قلبی چسبیده و الیه جداري نامیده میپریکاردیوم و دیواره

 کاردیوم نامیدهاپی الیه احشایی یاقلب چسبیده  يماهیچهالیه دیگر آن به االستیک ساخته شده است. 

سی مایع پریکاردي (سروز) وجود سی 20تا  5شود. میان این دوالیه فضاي وجود دارد که داخل آن می

کند. اگر قلب دچار ها و دیافراگم پیشگیري میدارد. مایع سروزي هنگام ضربان قلب از سایش آن با دنده

ین دوپرده تجمع یابد. در حالت حاد اگر حجم مایع افزایش التهاب شود ممکن است خون یا مایع بین ا

کند که این حالت تامپوناد قلبی ییابد با افزایش فشار به میوکارد از انبساط و انقباض قلب جلوگیري م

این الیه همان عضالت انقباضی قلب را  .شودي قلب میوکاردیوم نامیده میدومین الیهشود. نامیده می

ها بطور یکنواخت عمل تمام این رشته و باشدي عضالنی در هم پیچیده میهارشته دهد کهتشکیل می

ترین الیه، از الیه نازك اندوتلیال تشکل شده است. این الیه درون حفرات درونی، اندوکاردکند. می

-پوشاند. جنس اندوکارد از بافت پیوندي و االستیک میهاي قلبی را میقرار گرفته و دریچه  قلبی

         .)Mahadevan ,2008اشد(ب

دهد که قلب در وسط قفسه سینه قرار مینشان  نهیقفسه س یوگرافیرادتصاویر مشاهده شده از 

سوم آن نسبت به خط وسط به سمت راست و دو سوم آن به سمت چپ  گرفته است بطوریکه یک

ي هر فرد است زه مشت بسته). اندازه آن بطور متوسط به انداAnderson et al., 2004منحرف شده است(

 ). Boxt, 2005هاي تشکیل شده است(از چهار حفره، عروق قلبی و دریچه
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  هاي قلبیحفره 1- 2- 1

ي دو خط عمود برهم به چهار حفره دهلیز راست و بطن راست در سمت راست خط قلب بوسیله

حفره به شکل دو این چهار شود. وسط و دهلیز چپ و بطن چپ واقع درسمت چپ خط وسط تقسیم می

کنند که هر یک از آنها خون را به یک سیستم کامالً متفاوت گردش خون ارسال پمپ مجاور هم عمل می

شوند و مانع از کنند. سمت چپ و راست قلب توسط یک دیواره عضالنی بنام سپتوم از یکدیگر جدا میمی

  .),Mahadevan 2015(گرددحرکت جریان خون از یک سمت قلب به سمت دیگر می

طور غالب سطح درونی ب کند.لب دریافت میقهایی از قلب هستند که خون را از خارج دهلیزها حفره

 باشند.  ي دهلیزي به فرم میله میله میي قدامی و زائدهباشد اما قسمتی از دیوارهدهلیز راست صاف می

اینفریور و اندام فوقانی) و  گردن (خون سر،1وناکاواسوپریورخون در حال برگشت به قلب از  ،دهلیز راست

عروق سوپریور کنند. را دریافت می(خون تنه و اندام تحتانی) و سینوس کرونر (گردش کرونري) 2وناکاوا

که بیشترین مقدار خون  وناکاوا به ترتیب در سقف و کف دهلیز راست و سینوس کرونريوناکاوا و اینفریور

همچنین  .است واقع شدهدهد، در خلف سیاهرگ زیرین برگشتی قلب به دهلیز راست را انتقال می

اي خون وارده به این دهلیز از طریق دریچه دهد.ي دهلیز راست، سپتوم بین دهلیزي را تشکیل میدیواره

   ).Mahadevan, 2015(گرددبه داخل بطن راست تخلیه می

ضخامت این  باشد.یي داخلی صاف مي دهلیز چپ داراي دیوارهبه استثناي زائدهدهلیز چپ 

 2و در نزدیکی دریچه میترال  8/4الی  5/1، در دیواره قدامی 9/4الی  5/2هاي جانبی ماهیچه در دیواره

 سیاهرگ ششیخون اکسیژنه شده در گردش ریوي را از راه دهلیز چپ  متر گزارش شده است.میلی

در قسمت تحتانی دهلیز  ه است.ي خلفی این دهلیز واقع شدسیاهرگ ششی در دیواره کند.دریافت می

ي میترال واقع شده است که خون وارد شده از طریق این دریچه به سمت بطن چپ هدایت چپ دریچه

   .)Ho et al., 2012(شودمی

                                                
1- Superior Vena Cavae  
2- Inferior Vena Cavae  
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ها تلمبه ي بطنها بزرگتر است. وظیفهي تحتانی قلب هستند و اندازشان از دهلیزها دو حفرهبطن

. از لحاظ دهد قمست راست و پائین قلب را تشکیل مى بطن راستباشد. کردن خون به خارج از قلب می

ي بطن ارهدیو .آناتومیکی زیر جناغ واقع شده است و در موقعیت قدامی به طرف بطن چپ متمایل است

ي بطن راست حدود جرم ماهیچه میلی متر ضخامت دارد. 4الی  3باشد بطوریکه راست هاللی و نازك می

هاي گیري بطن راست بطور غالب از شریاننخو .)Lindqvist et al., 2008(باشدییک ششم بطن چپ م

هاي سیستمیک بطن راست خون سیاهرگملکردي، از لحاظ عگیرد. کرونري سمت راست صورت می

 يتنه .)Haddad et al., 2008(دهدبرگشتی را دریافت کرده و آن را به سرخرگ ششی انتقال می

  ود.ش مى شروع بطن این باالیى سطح از برد، مى ها شش به را نشده تصفیه و یرهت خون که ششی، سرخرگ

سید کربن ژن به مویرگ هاي خون وارد شده، دي اکسیاک .یابدمی انتقال هاسرخرگ ششی به ششخون 

به این ترتیب خونی که از طریق وریدهاي ششی به دهلیز چپ برمی  یابد.در جهت مخالف انتشار می

دهد و تقریباً تمام رأس  قسمت پائین و چپ قلب را تشکیل مىبطن چپ باشد. میاز اکسیژن  گردد، غنی

باشد. خونى  برابر ضخامت بطن راست مى ششقلب از این بطن درست شده است. ضخامت جدار این بطن 

که از دهلیز چپ وارد بطن چپ گردیده توسط سرخرگ آئورت که در قسمت باال و راست این بطن قرار 

). بطن راست از طریق Whitaker, 2006رود(می ها هاى بدن به جز شش ارد با فشار به تمام قسمتد

کاردیال ي مشترك سپتوم، فیبرهاي اپیراه به بطن چپ متصل شده است که شامل دیواره ینچند

- ي بطن راست به قدام و خلف سپتوم میي پریکاردیال و همچنین اتصال دیوارهپردهدوطرفه، وي حلق

   ).Voelkel et al., 2006(باشد

  دریچه هاي قلبی 2- 2- 1

  هاي قلب و عروق خونی بزرگطرفه مابین حفره هاي یکجهت جریان خون به علت وجود دریچه

هاي بزرگ قرار دارند، باعث حرکت هاي قلبی و سرخرگبین حفرهباشد. چهار دریچه ماطرفه می یک 

دهلیزهاي قلب را از که  هاییدریچهشوند. گشت خون به عقب میها و عدم برمتوالی خون بین قلب و ریه
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دهلیز ی لتسهیا شوند. دریچه تریکوسپید بطنی نامیده می -هاي دهلیزيکند، دریچهها جدا میبطن

، بین دهلیز و بطن چپ قرار یا دولتیسازد. دریچه میترال یا بایکوسپید راست را از بطن راست جدا می

ها  دیواره بطنعضالت پاپیلري و به  وتريهاي  بطنی از طریق طناب -  هاي دهلیزي یچهدر هاي لت دارد.

نیز  يعضالت پاپیلر بطنی -  هاي دهلیزي ها و بسته شدن دریچه شوند. به هنگام انقباض بطن متصل می

 بلکه کنند،د کمکی به بسته شدن دریچه ها نمیشوند اما بر خالف آنچه ممکن است تصور شومنقبض می

ها در جریان انقباض کشند تا از برآمده شدن بیش از حد آنها میهاي دریچه را به سوي داخل بطنلت

  .کنند داخل دهلیزها جلوگیريبه بطن 

نامیده  هاي نیمه هاللیدریچهشان هاي داسی شکلها به دلیل لتها و شریانهاي بین بطندریچه

بین بطن چپ و شامل دریچه آئورت ( کند کهمیشریانی جدا ها را از مجاري بطن هاشود. این دریچهمی

هاي نیمه هاللی دریچه .) هستندریوي(بین بطن راست و شریان  یا ریوي ) و دریچه پولمونرشریان آئورت

ها در پایان سیستول موجب بسته شدن بسیار هاي وتري وصل نیستند و فشار زیاد در شریانبه طناب

 Ishihara et(شوندي دهلیزي بطنی بسیار نرم بسته میهاکه دریچه حالید درشوها میسریع و محکم آن

al., 1981; Gorlin & Gorlin, 1951.(  

  ي قلبی ویژگی سلول عضله 3- 2- 1

عمل قلب پمپ خون از میان سیستم عروقی است و این کار توسط انقباض فوق العاده سازمان یافته 

طرز . اندسري پشت سر هم قرار گرفتههاي عضله قلبی بطور لشود. سلوهاي عضله قلبی انجام میسلول

 دهند که اجازههاي عضله قلبی تشکیل یک سن سیسشیوم مکانیکی و الکتریکی را میقرارگیري سلول

، قلبی يعضلههاي سلول گردد.ر دهند پتانسیل عمل تولید شده به شکل موجی در سراسر قلب منتشمی

 میکرومتر 10 هاتري دارند. این سلوله اسکلتی اندازه کوچکله با سلول عضدرمقایسو اي شکل استوانه

  ). Koeppen & Stanton, 2009دارند( میکرومتر طول 100 و تقریباً قطر
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-ظاهر پلکانی را نشان می شوند وهاي اینترکاله به همدیگر متصل میهاي قلبی توسط دیسکسلول

ي قلبی است که انسجام ساختاري و همزمانی یافته از ماهیچه سازمان هاي اینترکاله اجزاي. دیسکدهند

شود که شامل ترکیبی از اتصاالت مکانیکی و الکتریکی است. این اتصاالت انقباض بافت قلبی را باعث می

) و اتصاالت Sheikh et al., 2009( 2هاو دسموزوم 1ي قلبی شامل فاسیاي چسبندههاي عضلهبین سلول

اتصاالت چسبنده و ) است که Pieperhoff et al., 2010; Koppen & Stanton, 2009( 3شکافدار

در هنگام انقباض ها براي کوپل مکانیکی ضروري است. اتصاالت مکانیکی از جدا شدن سلولدسموزوم 

هاي که تحت استرس فیزیکی هستند، مانند قلب و پوست وجود داد. کند. دسموزوم در بافتجلوگیري می

به  ).Severs et al., 2008ها ضروري است(یکه اتصاالت شکافدار براي انتقاالت الکتریکی بین سلولحالدر

کند. ها را براي هدایت پتانسیل عمل به سراسر قلب تولید میعبارت دیگر اتصاالت الکتریکی بین سلول

ي دقیق شارش شدههاي سلول به سلول را براي پیشرفت و ترویج الگوي هماهنگ راهاتصاالت شکافدار 

را ایجاد  کانکسینهاي از کانالکند. این اتصاالت کند، ایجاد میجریانی که ریتم قلب سالم را تنظیم می

 )Saez et al., 2005( 4کانالشش مولکول کانکسین درغشاي پالسماي به منظور ایجاد دو همیکنند. می

-کی بین دو سلول مجاور را تشکیل میها کوپل الکتریکانالاند. این همیبه یکدیگر متصل شده

که  نوع مختلف از کانکسین در انسان شناخته شده است 21تاکنون  .)Sheikh et al., 2009(دهند

 Cx40 وCx45 , Cx43 سین کانکشود. ها متمایز میهاي عملکردي کانالکانال ویژگیبراساس نوع همی

  ).Severs et al., 2008(تهاي قلبی اسمیوسیت کانکسین هاي اصلی  بیان شده در

 

                                                
1- Facia adherenc  
2- desmosom  
3- Gap junction  
4- Connexon  
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  https://www.studyblue.com ي قلبیسلولی در عضلهنماي از اتصاالت بین 1- 1شکل 

  

  

  

 

  )et al., 2010 Pointis(اتصال شکافدار و کانکسین  2- 1شکل 
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CCS(سیستم هدایتی قلب  4- 2- 1
1(  

از و هماهنگی ضربان قلب هاي تخصصی مسئول براي آغاي از بافتسیستم هدایتی قلب مجموعه 

پورکنژ تشکیل  -بطنی و سیستم هیس  - دهلیزي، گره دهلیزي  - باشد که از سه جزء گره سینوسیمی

توان به خاصیت تحریک پذیري ذاتی و قابلیت انتقال این . از ویژگی بارز این سیستم میشده است

     ).     Boyett, 2009 ; Bagdonas et al., 2008(تحریک اشاره کرد

SA node( دهلیزي – گره سینوسی 1- 4- 2- 1
2(  

و  قلب پستانداران شناخته شده است ساز در ضرباني منطقهدهلیزي به عنوان  -  گره سینوسی

-هاي الکتریکی معموال با تحریک خود به خودي سلولایمپالسباشد. مسئول آغاز پتانسیل فعال قلب می

از این رو گره پیش آهنگ یا گره  گرددها منتشر میسمتو در بقیه ق شودتولید می گره سینوسیهاي 

قرار  بافت وریديدرمحل اتصال ، راست ي دهلیزگره سینوسی درگوشهشود. ساز نیز نامیده می ضربان

ضخامت باشد. هاي مختلف متفاوت میاندازه این گره در بین گونه .)Chandler et al., 2009(است هگرفت

میکرومتر گزارش شده است.  30الی 25 هانمیکرومتر و طول آ 10الی 5 سانان هاي گره سینوسیسلول

ویژگی برجسته این  .باشدمیکرومتر می 100و  20هاي دهلیزي اطراف در حالیکه ضخامت و طول سلول

در میمون دو برابر هسته میوسیت دهلیز) که تعداد زیاد هسته بیانگر این باشد (گره تراکم زیاد هسته می

این از لحاظ بافت شناسی  باشد.هاي اطراف میي سلولتر از اندازههاي گره کوچکي سلولاندازه است که

ضربان ساز قلب سلول به احتمال زیاد که  Pهاي گرد و کوچک سلول گره واجد دو نوع سلول اصلی است.

، انتقال به گره اي شکل که در هدایت ایمپالس در داخلیل میلههاي انتقالی طوباشند و سلولمی

گره وجود از مرکز به سمت محیط  Pهاي شیبی از سلول نقش دارد. هاي اطراف و گره دهلیزيمیوسیت

اند. بر این هاي انتقالی در محیط گره واقع شدهاند و سلولدر مرکز تجمع یافته Pهاي دارد. بطوریکه سلول

در سال  همچنینشود. گره آغاز میکه پتانسیل فعال ابتدا در مرکز  شداعالم  1980اساس در سال 

                                                
1- Cardiac Conduction System  
2- Sinoatrial node  
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که اتصال بین سلولی از مرکز به سمت محیط گره در عملکرد گره سینوسی مهم  شدپیشنهاد  1996

 ,Boyett et al., 2000 ; James(گرددباشد بطوریکه تغییر در این شیب باعث توقف در عملکرد گره میمی

2003 .(  

باخمن به دهلیز چپ جدا شده است که از طریق آن  نام بانداي بهازگره سینوسی شاخههمچنین 

  ). Lemery et al., 2003شود(ایمپالس الکتریکی ایجاد شده در دهلیز چپ منتشر می

AV node( بطنی –گره دهلیزي  2- 4- 2- 1
1(  

هاي سلول ي  بین دهلیزي قرار گرفته است.بطور خلفی در طرف راست دیوارهبطنی  دهلیزي گره

موج هدایت دهلیزي از اند. ارش شدهمیکرومتر گزا 30میکرومتر و به ضخامت  150 این گره به طول

 ,James(شودوارد بطن می این گره بطنی رسیده و بواسطه -  دهلیزي مسیر بین گرهی به گرهسه طریق 

2003; Shimada et al., 2004; Stroud et al., 2007  .( ي عملکردي تشکیل شده این گره از سه ناحیه

  قسمت میانی گره است.  ،N يمنطقه بین دهلیز و بقیه گره است.ناحیه حد واسط  ،ANي منطقه :است

تاخیر اصلی در  شود.اي است که به تدریج فیبرهاي گرهی با دسته هیس ادغام میناحیه، NH يمنطقه

اقع سرعت هدایت شود. در وگره دهلیزي ایجاد می Nو  AN يهدایت ایمپالس از دهلیز به بطن در ناحیه

 Nي نسبت به ناحیه ANي است. با این وجود طول مسیر در ناحیه  ANيکمتر از ناحیه  Nيدر ناحیه

ظاهرات ت(  Pمسئول ایجاد تاخیر بین شروع موج Nو  ANهاي هدایت از میان مناطق بیشتر است. زمان

-ی) در نوار قلبی می(تظاهر الکتریکی تحریک بطن QRSکمپلکس الکتریکی تحریک دهلیزي) و 

میلی  40(از لحاظ عملکردي, تاخیر بین تحریک دهلیز و بطن ). Koeppen & Stanton, 2009باشد(

 ,.Li et alکند(ها در طی انقباض دهلیزي فراهم میفرصت کافی را براي پرشدن مناسب بطن ثانیه)

2008; Fischer, 2006.( هاي سلولبطنی واجد  -  همانند گره سینوسی، گره دهلیزي P سلول انتقالی و

در نزدیکی محل اتصال گره به باند  اغلب بوده و مقایسه با گره سینوسی کمتر در Pهاي است. تعداد سلول

                                                
1- Atrioventricullar node 



11 
 

تر از سایر اجزاي بطنی به مراتب پیچیده - عملکرد گره دهلیزي .)James, 2003(هیس تجمع یافته اند

هاي آوري ایمپالسدریافت و جمع AVبراي گره عملکرد  سیستم هدایت قلب است. اولین و آشناترین

ي خلفی و سپس به راس آن باشد که ابتدا به حاشیهازطریق سه مسیر بین گرهی می  SAآمده از گره

ترین مسیر بوده و از گره سینوسی جدا شده و از پایین کریستال خلفی بین گرهی طویل رسد. مسیرمی

مسیر بین گرهی قدامی و میانی بالفاصله در  گره دهلیزي برسد. ي خلفیترمینال عبور کرده تا به حاشیه

شوند. دومین عملکرد می AVي بین دهلیزي یکی شده و وارد راس گره طول مسیر عبور از میان دیواره

ي خلفی، این سیگنال گره دهلیزي براي بیشتر محققان ناآشنا است. پس از رسیدن سیگنال به حاشیه

یزي در مسیر باند هیس عبور کند. این عملکرد نیاز به عبور از مسیر پر پیچ و خم از باید از میان گره دهل

هاي انتقالی ایجاد شده است، دارد. که در اثر اتصال درونی سلول فیبرهاي میوکاردهاي درهم آمیخته

ارتباط ها با یکدیگر در نیز در داخل خوشه Pهاي سلولهاي انتقالی با یکدیگر، عالوه بر اتصال سلول

کم است، اما این اتصاالت در  SAها در گره دهلیزي در مقایسه با گره هستند. هر چند تعداد این سلول

شود و تصویر سیتولوژیکی یک زیاد می Pهاي نزدیک محل اتصال گره دهلیزي به باند هیس تعداد سلول

در پل  Pهاي اي سلولهسومین عملکرد در میان توده دهد.و باند هیس نشان می AVپلی بین گره 

گیرد. دقیقاً جایی که مختصر تاخیر معمول در هدایت ارتباطی بین گره دهلیزي و باند هیس صورت می

کند و به دهلیزها اجازه تخلیه فراهم میدهد. این تاخیر کم یک سود مکانیکی معمول گره دهلیزي رخ می

اول به کمبود اتصاالت  تاخیر نرمال در درجهدهد. این ها را قبل از شروع سیستول بطن میخون به بطن

و  چهارمین .)James, 2003(شودو متعاقباً هدایت آهسته داخل سلولی نسبت داده می Pهاي بین سلول

که در  )باشدسه عمکرد اول هدایتی میباشد (ترین عملکرد گره دهلیزي فعالیت اتوماتیکی میمتفاوت

دهد. در این شرایط ر مثال در نارسایی ریتم سینوسی رخ میتحت شرایط خاص بطو Pهاي مجموع سلول

شود تا اینکه تبدیل به مرکز تقویتی و انتقالی می AVگره  وکنند به روش خودکار عمل می Pهاي سلول

گري نرمال به پنجمین و آخرین عملکرد گره دهلیزي پاسخ میانجی باشد. Pگر غیرفعال سلول یک هدایت

هاي هومورال ایجاد شده با مواد داروي موجود در خون شریانی که به ر یا سیگنالسیستم عصبی خودمختا
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گرانه کاهش یا افزایش یافتن باشد. این عملکرد میانجیشود، میو باند هیس تحویل داده میAV گره

      . )James, 2003(را خواستار است AVهدایت گره دهلیزي یا ریتم سیناپسی 

  1رکنژپو -  سیستم هیس 3- 4- 2- 1

هاي دایت ایمپالس الکتریکی به ماهیچهپورکنژ به عنوان یک مسیر سریع ه - سیستم هیس   

 شود. باند هیس از گره دهلیزيکند از این رو سیستم هدایتی بطنی نامیده میانقباضی بطن عمل می

شده و  تا حدودي به سمت پایین خم AVبعد از ترك محل اتصال خود با گره است که بطنی مشتق شده 

-ي بین بطنی میوارد بخش فیبروزي دیوارهماند و سپس در حدود دو میلی متر بدون تقسیم باقی می

ي راست باند هیس در بطن شاخه شود.ها به دو شاخه راست و چپ تقسیم میدر بطن . باند هیسشود

ي شکل و غنی از اهاي باند هیس اغلب استوانهسلول یابد.ي چپ در بطن چپ گسترش میراست و شاخه

هاي پورکنژ که آخرین فیبر دهند.باشد و یک الگوي نردبانی منظمی را نشان میمیهاي اینترکاله دیسک

در  که کنندي مشبکی را ایجاد میدهند در انتهاي باندها شبکهاجزاي سیستم هدایتی را تشکیل می

بطنی نقش مهمی دارد. همچنین میان عضله  تر ایمپالس الکتریکیترویج سریعهدایت الکتریکی و 

شود. یکی از فاکتورهاي مهم در ي اول به فیبر پورکنژ مربوط میهاي بطنی در درجهبسیاري از آریتمی

هاي واقع شده در بین دو سلول پورکنژ است عملکرد فیبر پورکنژ و ترویج سریع ایمپالس، ساختار دیسک

ها و فیبر پورکنژ ها در پیشرفت بین سلولی بطنینکه شامل پروتئین کانکسین است. بطور واضح کانکس

غالب است، در باند هیس و  CX43و میوکاردیوم بطنی که  CX45دهلیزي که  برخالف گرهموثر است. 

در موش با  CX40العات نشان داده است که عدم وجود مط باشد.غالب می CX43و  CX40سلول پورکنژ 

  است.بلوك شاخه راست باند هیس همراه بوده 

                                                
1-  His – Purkinje System 
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Abstract: 
The heart is one of the most important organs in the body of the man that their vita 

depende on the it's beat and any tissue and physiological damage disrupt it's health. 
Heart activity depende on electrical impulses that generated by electrical conduction 
system. It's task is create rhythmic impulses in orther that regular contractions of heart 
muscle and rapid conduction impulse in the whole of heart. This system is sensitive 
damage due to the heart desease, drugs and certain material.Everey disfunction of this 
system often make an abnormal rhythms in Electrocardiogram. Caffeine is one of the 
effective material on this system. Caffeine (1,3,7- methylxanthine), which is a stimulant 
material was found in coffee, tea, cocoa and et. Biochemical mechanism of caffeine in 
the body, including the release of intracellular calcium, inhibits the enzyme 
phosphodiesterase and the most likely of them is adenosine receptor antagonist. The 
purpose of this study was to investigate the effects of caffeine on the quality of the 
electrical conductivity between the sinoatrial and atrioventricullar nodes according to 
electrocardiographic changes, the change in PR segment. Sixty volunteers in two stages, 
before and after 45 minutes, 3.5 mg/kg caffeine, taken 12-leads electrocardiograms. In 
two stages heart rate, PR interval and PR segment measured by LG smart scanner model 
LSM and compared and analyzed by spss software and paired T-test. After intake of 
caffeine length of PR segment reduced significantly. The dose of 3.5 mg/kg of caffeine 
increases the speed of the electrical conductivity of the sinoatrial node to the AV node. 
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