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RRaattss  aanndd  MMiiccee  aass  MMooddeellss  iinn  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  RReesseeaarrcchh  
Traditional Models of Myocardial Ischemia 

ANIMAL MODEL ADVANTAGES DISADVANTAGES 
Canine ••EExxtteennssiivvee  uussee  --  aaccuuttee  

mmyyooccaarrddiiaall  iisscchheemmiiaa  aanndd  

iinnffaarrccttiioonn  

••LLaarrggee  vveesssseellss  

••CClloosseedd  cchheesstt  

mmaanniippuullaattiioonn  ooff  ccoorroonnaarryy  

aarrtteerriieess 

••EExxtteennssiivvee  aanndd  vvaarriiaabbllee  

ccoollllaatteerraall  ssyysstteemm  

••CCoosstt    

••SSoocciiaall  pprreessssuurree  aaggaaiinnsstt  

uussee  
 

Swine ––AAnnaattoommyy  cclloosseellyy  

ppaarraalllleellss  hhuummaann  hheeaarrtt  

––LLaacckk  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ccoollllaatteerraallss  

––LLaarrggee  aanniimmaall,,  mmoorree  

ssoocciiaallllyy  aacccceeppttaabbllee 

––GGeenneerraallllyy  yyoouunngg  

iimmmmaattuurree  ppiiggss  uusseedd  

––OOfftteenn  nneeeedd  mmuullttiippllee  

aanneesstthheettiicc  aaggeennttss  

––VVeesssseell  ssiizzee  rreellaattiivveellyy  

ssmmaallll  

––MMoorree  pprroonnee  ttoo  

aarrrrtthhyymmiiaass 

Rabbit ––EEssttaabblliisshheedd  mmooddeell  ffoorr  

iinnffaarrcctt  ssiizzee  ssttuuddiieess  

––AArrtteerriioosscclleerroossiiss  wwiitthh  

cchhoolleesstteerrooll  ffeeeeddiinngg  

––UUttiilliizzeedd  ffoorr  mmeecchhaanniissmmss  

ooff  pprree--ccoonnddiittiioonniinngg 

––BBlloooodd  ssaammpplliinngg  

lliimmiittaattiioonnss  

––IInnssttrruummeennttaattiioonn  

lliimmiittaattiioonnss  
 

Guinea Pig UUsseedd  ttoo  ssttuuddyy  cceelllluullaarr  

eelleeccttrroopphhyyssiioollooggyy 
LLaarrggee  ccoollllaatteerraall  bblloooodd  

ffllooww  eeffffeeccttiivveellyy  

pprreevveennttiinngg  ssttuuddyy  ooff  

rreeggiioonnaall  iisscchheemmiiaa 

Rat ––SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  

rreeggiioonnaall  iisscchheemmiiaa  

––HHoommooggeenneeoouuss  ssttuuddyy  

ppooppuullaattiioonn  

––RReepprroodduucciibbllee  iinnffaarrcctt  ssiizzee  

aanndd  aarrrrhhyytthhmmiiaass  

––CCoosstt 

––SSiizzee  

––LLiimmiittaattiioonn  ooff  bblloooodd  

ssaammpplliinngg  aanndd  

iinnssttrruummeennttaattiioonn 

Mouse TTrraannssggeenniicc  mmooddeellss  

aavvaaiillaabbllee 
••IInnssttrruummeennttaattiioonn  

••BBlloooodd  ssaammpplliinngg 

Langendorff Perfused 
Heart 

––SSttaabbllee  pprreeppaarraattiioonn  

aaccuutteellyy  

––SSttaannddaarrddiizzee  iisscchheemmiiaa  &&  

rreeppeerrffuussiioonn  ccoonnddiittiioonnss  

––IIssoollaatteess  hheeaarrtt  ffrroomm  

nneeuurroo--hhuummoorraall  iinntteerraaccttiioonn  

––DDeetteerriioorraatteess  oovveerr  ttiimmee  

((55--1100%%//  hhrr))  

––AAcceelllluullaarr  ppeerrffuussaattee  

––HHeeaarrtt  iissoollaatteedd  ffrroomm  

nneeuurroo--hhuummoorraall  

iinntteerraaccttiioonn  

IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  ffuurrtthheerr  oonnee  mmoovveess  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  ooff  hhuummaann  ttiissssuueess,,  tthhee  ggrreeaatteerr  

bbeeccoommeess  tthhee  qquuaannttiittyy,,  qquuaalliittyy  aanndd  rreepprroodduucciibbiilliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  aanndd  tthhee  lloowweerr  bbeeccoommeess  tthhee  
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ccoosstt  aanndd  ttiimmee--ttoo--rreessuulltt,,  bbuutt  uunnffoorrttuunnaatteellyy  tthhiiss  iiss  uussuuaallllyy  ooffffsseett  bbyy  tthhee  mmooddeell  bbeeccoommiinngg  

iinnccrreeaassiinnggllyy  lleessss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  hhuummaann  ccoonnddiittiioonn--eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthhee  ddiisseeaassee  pprroocceessss  

ssuucchh  aass  iisscchheemmiiaa  iiss  tthhee  ffooccuuss  ooff  ssttuuddyy..  
    HHeeaarrssee  DDJJ,,  SSuutthheerrllaanndd  FFJJ::  EExxppeerriimmeennttaall  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccaarrddiioovvaassccuullaarr    

ffuunnccttiioonn  aanndd  ddiisseeaassee..    PPhhaarrmm  RReess  4411::  559977--660033,,  22000000  
  

RReeffeerreenncceess  
YYttrreehhuuss  KK::    TThhee  iisscchheemmiicc  hheeaarrtt--eexxppeerriimmeennttaall  mmooddeellss>>  PPhhaarrmmaaccooll  RReess  4422::887799--888844,,  22000033..  

  

SSuutthheerrllaanndd  FFGG,,  HHeeaarrssee  DDJJ::  TThhee  iissoollaatteedd  bblloooodd  aanndd  ppeerrffuussiioonn  fflluuiidd  ppeerrffuusseedd  hheeaarrtt..  PPhhaarrmm  RReess  

4411::  661133--662277,,  22000000..  

  

HHeeaarrssee  DDJJ,,  SSuutthheerrllaanndd  FFJJ::  EExxppeerriimmeennttaall  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccaarrddiioovvaassccuullaarr    

ffuunnccttiioonn  aanndd  ddiisseeaassee..    PPhhaarrmm  RReess  4411::  559977--660033,,  22000000  

  

SSuutthheerrllaanndd  FFJJ,,  SShhaattttoocckk  MMJJ,,  BBaakkeerr  KKEE,,  HHeeaarrssee  DDJJ::  MMoouussee  iissoollaatteedd  ppeerrffuusseedd  hheeaarrtt::  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ccaauuttiioonnss..    CClliinn  EExxppeerr  PPhhaarrmm  PPhhyyssiiooll  3300::  886677--887788,,  22000033..  

  

PPaallmmeerr  BBSS,,  HHaaddzziiaahhmmeettoovviicc  MM,,  VVeeccii  TT,,  AAnnggeellooss  MMGG::  GGlloobbaall  iisscchheemmiicc  dduurraattiioonn  aanndd  rreeppeerrffuussiioonn  

ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  iissoollaatteedd  ppeeffuueedd  rraatt  hheeaarrtt..    RReessuusscciittaattiioonn  6622::9977--110066,,  22000044..  

  

AAbbeellllaa  BBSS,,  ZZhhaaoo  DD,,  AAllvvaarraaddoo  JJ,,  HHaammaannnn  KK,,  VVaannddeenn  HHooeekk  TTLL,,  BBeecckkeerr  LLBB::  IInnttrraa--aarrrreesstt  ccoooolliinngg  

iimmpprroovveess  oouuttccoommeess  iinn  aa  mmuurriinnee  ccaarrddiiaacc  aarrrreesstt  mmooddeell..  CCiirrccuullaattiioonn  110099::  22778866--22779911,,  22000044..  

  

  

  


