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  )۵۶-۶۳( ۹۳بهار  ۱شماره  ۱۱دوره 

 

  
  مقاله پژوهشي 

    

  هاي سرخ تاثير مدت زمان نگهداري خون كامل بر كيفيت واحدهاي گويچه
 

  ۳آباد ، صديقه اميني كافي۲، بتول هدايتي۱اميدخداآزاده 
  
  

  هچكيد
  سابقه و هدف 

ـ قبل از ته يياهدا يها کشور، خون يمل يطبق استانداردها درجـه   ۲۲ ± ۲ي در دمـا  يخـون  يهـا  وردهآه فـر ي
 ينگهـدار ر مـدت زمـان   ينه تاثيدر زم يا ران، مطالعهيکه تاکنون در ا نيبا توجه به ا. رنديگ يقرار مگراد  سانتي

ـ سـرخ بـر كيفيـت ا    يهـا  چـه يگو يواحدها يورآفر قبل ازگراد  سانتي درجه ۲۲ ± ۲ يخون کامل در دما ن ي
ن دما، يدر ا) ساعت ۲۴و  ۸( ير مدت زمان نگهداريتاث ين مطالعه به بررسيورده صورت نگرفته است، در اآفر

 .ميسرخ پرداخت يها چهيگو يت واحدهايفيبر ک

  ها روش مواد و
صـفحه   يو در جعبـه حـاو   يآور اطفـال جمـع   يهـا  سـه يواحد خون کامـل در ک  ۱۲در يك مطالعه مقطعي، 

ـ سـرخ ته  يهـا  چـه يهـا گو  سهين کياز ا ،ساعت ۲۴و   ۸پس از گذشت . کننده قرار داده شدند خنک ـ ه و اي ن ي
قرار  يگليسرات مورد بررسدي فسفو  ۳ و ۲ و دروژناز، گلوکزيم، الکتات دهيز، سديزان هموليها از نظر م سهيک

  .گرفتند
  ها يافته
سرخ، سـبب افـزايش همـوليز و الکتـات      يها چهيگو يه واحدهايساعت قبل از ته ۲۴ش زمان تا يچه افزا اگر
ـ شـود امـا تنهـا اخـتالف م     م و قند خـون مـي  يفسفوگليسرات، سد دي ۳و ۲دروژناز و کاهش يده  ۳ و ۲زان ي
  ).>p ۰۰۰۱/۰(باشد يمعنادار م) ۱۱۳ ± ۱۳(ساعت ۲۴و ) ۲۰۵ ± ۱۲(ساعت ۸فسفوگليسرات در دو زمان  دي

  ينتيجه گير
ـ فيورده، بـر ک آفـر  يورآدرجـه قبـل از فـر    ۲۲ ± ۲ سـاعت در  ۲۴تـا   يياهدا يها خون يچه نگهدار اگر ت ي

ـ ت در محدوده مجاز تعريباشد اما مشخصات محصول در نها يثر مؤسرخ م يها چهيگو يواحدها ف شـده در  ي
  .رديگ يورده قرار مآفري فيکنترل ک

  هاي قرمز، كنترل كيفي، هموليز گلبول :ات كليديكلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۷/۸/۹۱ : تاريخ دريافت 
  ۲۱/۳/۹۲: تاريخ پذيرش 

  
خون تهران ـ تهران اي آموزشي انتقال  شناسي ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و پايگاه منطقه كارشناس ارشد خون -۱

  ـ ايران
اي آموزشي انتقال خون تهران ـ تهران ـ  ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و پايگاه منطقه بهداشت محيطكارشناس  -۲

  ايران
خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ شناسي باليني و تشريحي ـ دانشيار مركز تحقيقات انتقال  متخصص آسيب: مؤلف مسؤول -۳

  ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷: صندوق پستي
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  ٩٣بهار ، ۱شماره  ،۱۱ هدور                                                              

٥٧ 

 

 

   مقدمه 
 يآور سرخ، در همـان روز جمـع   يها چهيگو يواحدها    

 يکـه امکـان جداسـاز    يه شده و در صـورت يخون کامل ته
ها از خون کامل وجود نداشته باشد، خون کامل در  فرآورده

ه يـ ورده تهآن واحدها فـر ياز ا ،و روز بعد يخچال نگهداري
خچال سـبب اخـتالل   يخون کامل در  ياما نگهدار. شود يم

ـ ناپا يت پالکت و افت فاکتورهايفيدر ک ). ۱(شـود  يدار مـ ي
حل  يبرا يآن داشت تا به دنبال روش بر امر محققان ران يا
ـ ا هـا و   کـه در دسـتورالعمل   يبـه طـور   .ن مشـکل باشـند  ي

 و آمريكا منتشر شده، امكان تهيه اروپادر  استانداردهايي كه
از و پالسـماي تـازه منجمـد     سـرخ  يهـا  چهيگو يواحدها
گراد  يدرجه سانت ۲۲ ± ۲ي شده در دما ينگهدار يها خون

البته در استانداردهاي ملـي   .ساعت وجود دارد ۲۴ به مدت
ايـن نـوع    .انتقال خون ايران نيز مجوز آن در دسترس است

باشد كه  نگهداري داراي فوايدي براي مراکز انتقال خون مي
پـذيري بيشـتر در توليـد     تـوان بـه انعطـاف    از آن جمله مي

ورده از خون كامل پس آهاي خوني، امكان توليد فر وردهآفر
ســاعت در روزهــاي متــراکم كــاري و امكــان انتقــال   ۸ از

هـاي اهـدايي از مراكـز دور بـه مركـز اصـلي اشـاره         خون
 ). ۲(كرد

درجـه   ۳۷از  يياهـدا  يهـا  خـون  يرسـاندن دمـا   يبرا    
از صــفحات  ،گــراد يســانتدرجــه  ۲۲ ± ۲ بــهگــراد  ســانتي
ن بار ياول ين صفحات که برايا. شود يکننده استفاده م خنک

کـاهش   ييمورد استفاده قرار گرفتنـد، توانـا   ۱۹۸۹در سال 
 ۲۲ ± ۲بـه  گراد  سانتيدرجه  ۳۷از  يياهدا يها خون يدما

باشـند و   يسـاعت دارا مـ   ۲را در عـرض   گراد سانتي درجه
 .)۳(نـد يحفـظ نما  را گـراد  سـانتي  درجـه  ۲۲ يقادرند دمـا 
خـون کامـل را    ينگهـدار  يدمـا  ،هـا  تيـ ن پلياستفاده از ا

ــ  ــتاندارد م ــاکتور   ياس ــت ف ــد و از اف دي  ۳و ۲و  VIIIکن
ن استفاده از يهم چن). ۴(دينما يم يريجلوگ  فسفوگليسرات

  ).۵(باشد يز همراه ميو کاهش همول ATPها با بهبود  آن
درجـه   ۲۲ ± ۲ يخون کامـل در دمـا   يچه نگهدار اگر    
ورده، آفـر  يورآسـاعت قبـل از فـر    ۲۴گراد به مدت  يسانت

دهـد   يش ميرا در واحد خون کامل افزا يامکان رشد باکتر
دهنـد وجـود    يز وجود دارنـد کـه نشـان مـ    ين ياما مطالعات

ساعت، سبب دفاع  ۲۴ يد در خون کامل طيسف يها گلبول

. ها گردد ين رفتن باکتريشده و ممکن است سبب از ب يذات
اتــاق، خطــر عفونــت بــا  يدر دمــا ين نگهــداريهــم چنــ

ن واحـدها  يا را در اينيرسيل يسرما دوست از قب يها يباکتر
 ± ۲ يخون کامـل در دمـا   ينگهدار). ۶-۸(دهد يکاهش م

ش يز افـزا يرا ن يديت پالکت توليفيک ،گراد يدرجه سانت ۲۲
ـ دهد اما ا يم ر ين تـاث يشـتر يب توانـد  مـي  ين نـوع نگهـدار  ي

داشـته  سـرخ   يهـا  چهيگو يت واحدهايفينامطلوب را بر ک
  ). ۹-۱۲(باشد
هاي سـرخ   كه براي بررسي كيفيت ياختهاز پارامترهايي     

دي  ۳و ۲توان بـه همـوليز،    گيرند مي مورد ارزيابي قرار مي
الكتات، قند، سديم و پتاسيم اشاره  ، ATP فسفو گليسرات،

ورده در آه فريقبل از ته يياهدا يها در کشور ما، خون. كرد
ن کـه   يبا توجه به ا. رنديگ يگراد قرار م يدرجه سانت ۲۲ ± ۲

ر مــدت زمــان ينــه تــاثيدر زم يا ران، مطالعــهيــتــاکنون در ا
ـ خون کامل در ا ينگهدار  يه واحـدها يـ ن دمـا قبـل از ته  ي

ورده صـورت نگرفتـه   آن فـر يسرخ بر كيفيت ا يها چهيگو
 يد ۳و ۲ز، يزان هموليم يريگ ن مطالعه با اندازهياست، در ا
م در يدروژناز، گلـوکز و سـد  يـ سرات، الکتات دهيفسفو گل
کامـل   يهـا  ه شده از خـون يسرخ ته يها چهيگو ياواحده
گـراد و در دو   يدرجه سانت ۲۲ ± ۲ يشده در دما ينگهدار
ت يـ فير زمـان بـر ک  يتـاث  يسـاعت، بـه بررسـ    ۲۴و  ۸زمان 
 يسرخ در روزها يها چهيگو يهاي سرخ در واحدها ياخته

 .ميپرداخت يپس از نگهدار ۲۸و  ۱۴،  ۷

  
   ها روشمواد و 

 :هاي سرخ از خون كامل گويچهتهيه واحدهاي 

ن يانجام ا يبوده و برا بررسي مقطعي مطالعه از نوع نيا    
 ۴ يهـا دارا  سهين کيا. ديسه اطفال استفاده گرديمطالعه از ک

ها آن بـود   سهين کيعلت استفاده از ا. باشند يمجانبي سه يک
سه اعمال و در يک کي يبر رو ساعت ۲۴ و ۸ يها که زمان

) ساعت ۲۴ و ۸(ها در هر دو گروه مورد مطالعه جه نمونهينت
ـ م تـا  يها قادر بود سهين کيبا استفاده از ا. کسان باشندي ک ي

از خون کامل را  يميرا وزن کرده، ن(WB) واحد خون کامل
سـه  يگـر را در ک يد يمـ يختـه و ن ير يسه جـانب ين کيدر اول
کامل در دو  ک واحد خونيب ين ترتيبه ا. مينگهدار ياصل
ـ روش کـار بـه ا  . شـد  يم مـ يتقسـ  يطور مساو سه بهيک ن ي
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 آزاده اميدخدا و همكاران                                     هاي سرخ                                                    كيفيت گويچه وزمان نگهداري خون كامل 

 

٥٨ 

 

واحـد خـون کامـل بالفاصـله پـس از       ۱۲ب بـود کـه   يترت
 Cooling(کننـده  صفحه خنـک  ي، در جعبه حاويآور جمع

plate ( ن صـفحه، دمـا   يا. ساعت قرار داده شدند ۸به مدت
ــه  يدرجــه ســانت ۳۷را از  گــراد ي درجــه ســانت ۲۲گــراد ب

نـد کـه در حـوزه کنتـرل     يآفر يرساند و طبق معتبرساز يم
 ۲۲ يسازمان انتقال خون انجام شد، قـادر اسـت دمـا    يفيک

ـ سـاعت حفـظ نما   ۸ يگراد را برا يدرجه سانت پـس از  . دي
واحد وزن شده و بـه دو بخـش    ۱۲ن يساعت، ا ۸گذشت 

جاد شد کـه  يواحد خون کامل ا ۲۴م شدند و يتقس يمساو
سـه  يکـه وارد ک  يکامل يها خون يعنيها  واحد از آن ۱۲از 
ـ ه گرديسرخ ته يها چهيگو يشده بودند، واحدها يجانب د ي
 در انکوبـاتور  ،ساعت از زمان اهدا ۲۴گر تا يواحد د ۱۲و 
 ۲۴گراد قرار گرفته و پس از گذشـت   يدرجه سانت ۲۲ ± ۲

ه يـ سـرخ ته  يهـا  چهيگو يها واحدها از آن ،ساعت از اهدا
 ها، و فرآورده سرخ يها چهيگو يبراي تهيه واحدها. ديگرد

هاي حاصـل از معتبرسـازي سـانتريفيوژ در پايگـاه      از يافته
 وژ بـا دور يفيب سانترين ترتيانتقال خون استفاده شد و به ا

rpm ۴۱۰۰  قه مورد استفاده قرار گرفتيدق ۸به مدت زمان .
مبنـاي روش   دور سانتريفيوژ و ساير پارامترهاي مرتبط، بـر 

پارامترهـاي سـانتريفيوژ بـه    اجرايي اسـتاندارد معتبرسـازي   
 يهـا  چـه يگو يهاي پالكـت، واحـدها   ه فرآوردهيمنظور ته

. ، انتخاب شدندTM.071.SOP.00سرخ و پالسما به شماره 
 ها از نظر سهين کيا ،از اهدا ۲۸و  ۲۱، ۱۴ يسپس در روزها

 ۳ و ۲ دروژناز، گلـوکز و يم، الکتات دهيز، سديزان هموليم
و  يهـواز  يهـا  يبـاکتر  با يدگز آلويگليسرات و ن فسفو  دي
  . قرار گرفتند يمورد بررس يهواز يب

  
 : بررسي ميزان هموليز

   :)۵(ر به دست آمديز با استفاده از فرمول زيدرصد همول    
 * ين کلـ يهموگلـوب / ن سـرم يهموگلـوب  = زيهمـول  درصد

ــهماتوکر -۱۰۰( ــرا) تي ــدازه يو ب ــگ ان آن از روش  يري
عملكردي اسـتاندارد تعيـين همـوليز اينـدكس بـه شـماره       

00.QC.036.SOP ب بـود  ين ترتيروش کار به ا. استفاده شد
م بـا هـم   يتر کربنات سديل يليم ۱+ تر سرم يکروليم ۱۰۰ که

ــوط و ســپس در طــول مــوج  ــا مخل  ۷۰۰و  ۴۱۵، ۴۵۰ يه
اخـتالف جـذب   . توسط اسپکتروفتومتر خوانده شدنانومتر 

 يبـرا . باشـد  ين سرم ميطول موج هموگلوب ،ن سهيا ينور
ــوب  ــبه هموگل ــيمحاس ــون  يکروليم ۲۰ از ين کل ــر خ  ۵+ ت

ـ ا يسـپس جـذب نـور   . ن اسـتفاده شـد  يتر درابکيل يليم ن ي
ــوج  ــول م ــول در ط ــپکتروفتومتر  nm ۵۴۰ محل توســط اس

  .خوانده شد
  

 :بررسي ميزان سديم، الکتات دهيدروژناز، گلوکز

سـديم بـا دسـتگاه فلـيم فتـومتر صـورت       بررسي ميزان     
گلوکز نيـز   و دروژنازيگيري ميزان الکتات ده اندازه. گرفت

هـاي   و بـا اسـتفاده از كيـت    با دستگاه اتو آنااليزر بيوشيمي
در آزمايشـگاه   ها شياين آزما. پارس آزمون و من انجام شد

  .صورت گرفتتشخيص طبي انتقال خون 
 

 :گليسراتدي فسفو  ۳و ۲بررسي ميزان 

سـرات بـا اسـتفاده از    يفسفوگل يد ۳ و ۲ميزان بررسي     
الـــت يا از بيوتانـــگ از شـــرکت TSZ scientificكيـــت 

  .انجام شد االيزاکا به روش يماساچوست آمر
  

  :هاي آماري آزمون
ـ در ا     بــا اسـتفاده شـد و    SPSS ۱۶ ن مطالعـه از برنامــه ي

 ز،يلهمو زانيم نيانگيم ،هاي تكراري يك طرفه داده آزمايش
فسـفو   يد ۳و ۲و دروژناز يده الکتات گلوکز خون، ،ميسد
 ۳ســاعت و در  ۲۴و  ۸زمــان نگهــداري  در دوســرات يگل

 سـه يمقا ين بـرا يچنـ  هـم . شـد  سهيمقا ۲۸و  ۲۱، ۱۴زمان 
 ۲۱نسبت بـه روز   ۱۴ها در روز  معنادار بودن اختالف داده

. زوج استفاده شد Tآزمايش  از ۲۸نسبت به روز  ۲۱و روز 
p value ديمعنادار محسوب گرد ۰۵/۰ها کمتر از  داده.  

  
  ها يافته

تاثير مدت زمان نگهـداري خـون کامـل از زمـان اهـدا تـا       
هاي سرخ بر ميـزان همـوليز و    جداسازي واحدهاي گويچه

  :الکتات دهيدروژناز
دروژناز، قنـدخون،  يـ ز، الکتـات ده يزان همولين ميانگيم    
 يهـا  چـه يگو يهـا  سرات واحديفسفوگل يد ۳و ۲م و يسد

ساعت از زمان اهدا  ۲۴و  ۸ه شده پس از گذشت يسرخ ته
  ش يچه با افزا ن جدول اگريق اـطب. آمده است ۱در جدول 
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 ۲ساعت نگهداري در دماي  ۲۴و  ۸دي فسفو گليسرات در دو زمان  ۳و  ۲ميانگين درصد ليز، الكتات دهيدروناژ، قند خون، سديم و : ۱جدول 
  ۲۸و  ۲۱، ۱۴سازي در روزهاي  گراد و پس از ذخيره درجه سانتي ۲۲ ±

  
  سازي ذخيره ۲۸روز   سازي ذخيره ۲۱روز   سازي ذخيره ۱۴روز   گيري اندازه

  (%)هموليز
  ۲۲/۰ ± ۴/۰  ۱۴/۰ ± ۴/۰  ۰۷۵/۰ ± ۵/۰  ساعت ۸
  ۲۴/۰ ± ۷/۰  ۱۷/۰ ± ۵/۰  ۱۰/۰ ± ۴/۰  ساعت ۲۴

p value   ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  

  )IU/L(الكتات دهيدروژناز
  ۲۸۵۷ ± ۵۷۰  ۲۲۰۲ ± ۷۴۶  ۱۶۲۶ ± ۴۲۵  ساعت ۸
  ۲۹۱۰ ± ۴۴۹  ۲۲۷۰ ± ۵۱۳  ۱۷۲۲ ± ۴۱۹  ساعت ۲۴

p value   ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  

  )mg/dL(خون قند
  ۱۹۳ ± ۳۹  ۲۴۳ ± ۲۹  ۲۸۶ ± ۱۹  ساعت ۸
  ۱۸۲ ± ۳۵  ۲۲۵ ± ۳۵  ۲۶۳ ± ۲۵  ساعت ۲۴

p value   ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  

  )mEq/L(سديم
  ۱۵۲ ± ۴  ۱۵۷ ± ۲  ۱۶۱ ± ۴  ساعت ۸
  ۱۵۰ ± ۳  ۱۵۳ ± ۴  ۱۶۰ ± ۳  ساعت ۲۴

p value   ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  

  )ng/dL(دي فسفو گليسرات ۳و  ۲
  ۸۷ ± ۶  ۱۲۳ ± ۵  ۲۰۵ ± ۱۲  ساعت ۸
  ۴۸ ± ۷  ۷۷ ± ۸  ۱۱۳ ± ۱۳  ساعت ۲۴

p value   ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  
  
 يازـداسـل از جـل قبـون کامـخ يدارـان نگهـدت زمــم

سـاعت، درصـد    ۲۴بـه   ۸سـرخ از   يهـا  چهيگو يواحدها
ـ امـا ا ابـد  ي يش مـ يدروژناز افـزا يـ ز و الکتـات ده يهمول ن ي
همـوليز و   ن ارتبـاط بـين  يبنـابرا . باشـد  يش معنادار نميافزا

يعنـي ميـزان    دو زمان معنادار نبـوده  دردروژناز يالکتات ده
 . باشد دروژناز مستقل از زمان مييليز و الکتات ده

ز و الکتـات  يزان همـول يـ چنـد، اخـتالف م   در ضمن هر    
 يهـا  هچيگو يواحدها هيپس از ته ۱۴ دروژناز در روزيده

 معنادار ۲۸نسبت به روز  ۲۱و روز  ۲۱سرخ نسبت به روز 
ـ اما در پا باشد يم ز در محـدوده  يزان همـول يـ ، م۲۸ان روز ي

   .)>p ۰۰۰۱/۰(استدرصد  ۸/۰کمتر از  يعنيمجاز 
  

تاثير مدت زمان نگهـداري خـون کامـل از زمـان اهـدا تـا       
خـون،   هاي سرخ بر ميزان قند جداسازي واحدهاي گويچه

   :دي فسفوگليسرات ۳و ۲ سديم و
 يش مدت زمان نگهداري، با افزا۱طبق اطالعات جدول     

 ۸سرخ از  يها چهيگو يواحدها يورآخون کامل قبل از فر

ــه  ــاعت، م ۲۴ب ــس ــدي ــد  زان قن ــون، س  يد ۳و ۲م و يخ
ـ ا .ابدي يسرات کاهش ميفسفوگل  ن کـاهش در مـورد قنـد   ي

مستقل از زمان ها  يعني ميزان آن م معنادار نبوديخون و سد
سـرات  يفسفوگل يد ۳و ۲ن کاهش در مورد ياما ا. باشد مي

ســرات يفسفوگل يد ۳و ۲زان يــم يعنــي. باشــد يمعنــادار مــ
خون  يش مدت زمان نگهداريوابسته به زمان بوده و با افزا

سـرات  يفسفوگل يد ۳و ۲زان يـ م ،سـاعت  ۲۴به  ۸کامل از 
ضـمن  در  ).> p ۰۰۰۱/۰(کنـد  يدا مـ يـ پ يکـاهش معنـادار  

سرات يفسفوگل يد ۳و ۲م و يخون، سد زان قندياختالف م
سرخ نسـبت   يها چهيگو يه واحدهايته از پس ۱۴ در روز

معنــــادار  ۲۸نســــبت بــــه روز  ۲۱و روز  ۲۱ بــــه روز
 ها سهيک يالزم به ذکر است که تمام). > p ۰۰۰۱/۰(باشد يم

 . بودند يمنف ييايباکتر ي، از نظر آلودگ۲۸پس از روز 

  

  بحث
ز يزان همـول يـ ن مطالعه نشان داد که ميج حاصل از اينتا    

   يمستقل از مدت زمان نگهدار ،سرخ يها چهيگو يواحدها
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٦٠ 

 

سـرخ   يهـا  چـه يگو يه واحـدها يخون قبل از ته يها سهيک
 يش زمـان نگهـدار  يچه افـزا  گر اگريبه عبارت د. باشد  يم
سـاعت سـبب    ۲۴سـاعت بـه    ۸خون کامـل، از   يها سهيک

شـود امـا    يسرخ م يها چهيگو يز واحدهايدرصد لش يافزا
 ۸/۰ يعنـ يش معنادار نبـوده و از محـدوده نرمـال    ين افزايا

ــده از   داده. شــود يدرصــد خــارج نمــ ــه دســت آم هــاي ب
زمـان بـر ميـزان همـوليز      مختلف در مورد تاثير هاي همطالع

ــاوت ــ. اســت متف ــاي هدر مطالع ــه توســط ت يه ــت و يك بال
كـه   گرديـد ر انجـام شـد، مشـخص    ينـدرم آهمكارانش و و

ــدها    ــوليز در واح ــزان هم ــين مي ــاداري ب ــتالف معن  ياخ
سرخ تهيه شده از خون كامل نگهداري شده در  يها چهيگو

 يســاعت نســبت بــه واحــدها ۲۴دمــاي اتــاق بــه مــدت 
سرخ تهيه شده از خون كامل نگهداري شده در  يها چهيگو

ج يتـا ن). ۱۰، ۱۳(ساعت وجود نـدارد  ۸دماي اتاق به مدت 
لشـر و هـانکوک   يب توسـط و يـ دو مطالعه مجزا که بـه ترت 

 يکه ميزان هموليز در واحـدها  نمودانجام شدند، مشخص 
 ،سـاعت  ۲۴ مـدت سـرخ نگهـداري شـده در     يهـا  چهيگو

سـاعت   ۸سـرخ در زمـان    يهـا  چهيگو يبيشتر از واحدها
ميـزان   هـا  هدر هيچ كـدام از ايـن مطالعـ   ). ۱۴، ۱۵(باشد مي

ــان ــان نگهــداري بيشــتر از  همــوليز در پاي درصــد  ۸/۰زم
ن نشان دادند که ير و همکارانش هم چنيوان درم. باشد نمي
درجه  ۲۲ ± ۲ي ساعت در دما ۲۴خون کامل تا  يريقرارگ
ت يفيبر ک يادير زيتاث ،وردهآفر يگراد قبل از جداساز يسانت
 ۵۰که پس از گذشت  يندارد به طور يديتول يها وردهآفر

    ). ۱۰(باشد يز در محدوده مجاز ميزان هموليم ،روز از اهدا
ـ شـده در ا  يريـ گ گر اندازهيد ياز پارامترها     ن مطالعـه،  ي
 يواحـدها  يورآخون کامل قبل از فـر  ير زمان نگهداريتاث
دي فسـفو گليسـرات    ۳و ۲زان يـ سـرخ بـر م   يهـا  چـه يگو
رسـاني   دي فسفو گليسرات در اكسيژن ۳و ۲زان يم. باشد يم

  .اسـت اهميت زيـادي برخـوردار    از ها بافتن به يهموگلوب
pH دي فسـفو   ۳و ۲سرخ در ميـزان   يها چهيگو يواحدها

گليسرات نقش دارد به صورتي كه كـاهش آن بـه كمتـر از    
ــدن   ۲/۷ ــته ش ــبب شكس ــرات   ۳و ۲، س ــفو گليس دي فس

درجـه   ۲۲ ± ۲ نگهـداري خـون كامـل در دمـاي    . گردد مي
دي  ۳و ۲اهش و در نتيجـه كـ   pHسبب كاهش  ،گراد يسانت

دي  ۳و ۲به عبارت ديگر كـاهش  . شود فسفو گليسرات مي

ــايين    ــاي پ ــرات در دم ــفو گليس ــورت    فس ــر ص ــر كمت ت
دي فسـفو   ۳و ۲ عالوه بر تاثير دما بـر ميـزان  ). ۱۶(گيرد مي

کـه   يباشد به طور يثر مؤگليسرات، زمان نيز بر مقدار آن م
روز  ۲۱تـا   ۱۵دي فسفو گليسرات در عـرض   ۳و ۲ميزان 

كـاهش   ،در خون متـراكم نگهـداري شـده در دمـاي اتـاق     
اما نتايج باليني اين كاهش حـداقل  . كند چشمگيري پيدا مي

سـاعت پـس از    ۴۸تـا   ۲۴از  بعـد باشد زيرا ايـن مـاده    مي
ج ينتا). ۱۷-۱۹(گردد به حد نرمال خود باز مي ،تزريق خون

دارد و  يخـوان  هـم  يقبلـ  هـاي  هز بـا مطالعـ  يـ طالعـه ن ن ميا
دي فسفوگليسرات را به زمـان نشـان    ۳و ۲زان يم يوابستگ

خـون   يش مدت زمان نگهداريگر افزايدهد به عبارت د يم
 سـرخ در  يهـا  چـه يگو يهـا  واحـد  يکامل قبل از جداساز

باشـد و   يثر مـ ؤدي فسفو گليسـرات مـ   ۳و ۲زان يکاهش م
ـ زان ايـ مدر  ياختالف معنادار سـاعت   ۸ن مـاده در زمـان   ي

  .  ساعت وجود دارد ۲۴نسبت به 
خـون از ديگـر    دروژناز و قنـد يم، الکتات دهيزان سديم    

ـ هـاي سـرخ در ا   موارد بررسي شـده در كيفيـت ياختـه    ن ي
چـه بـا    ت از آن داشت که اگريج حکاينتا. باشد يمطالعه م

زان يـ م و قنـد خـون کـاهش و م   يزان سـد يم ،ش زمانيافزا
م و قنـد  يابد اما کاهش سدي يش ميدروژناز افزايالکتات ده
دروژناز معنادار نبوده و مسـتقل  يش الکتات دهيخون و افزا

ــان مــ  ــد ياز زم ــه. باش ــط رادل و   يا در مطالع ــه  توس ک
ه يـ مشخص شد کـه پـس از ته   ،صورت گرفت همکارانش

سـم  يکاتابول ،ش دمـا يسـرخ، بـا افـزا    يها چهيگو يواحدها
). ۱(ابـد ي يزان گلوکز کاهش ميجه ميو در نتش يگلوکز افزا

چه  نشان دادند که اگر ۲۰۱۱موروف و همکارانش در سال 
درجـه   ۲۴ يخون كامل قبل از جداسازي در دما ينگهدار

ش يم و افزايساعت سبب کاهش سد ۲۴و  ۸و در دو زمان 
ATP ن دو دمــا معنــادار  يگــردد، امــا اخــتالف بــ    يمــ

بالـت و  يگـر کـه توسـط ت   يد اي در مطالعـه ). ۲۰(باشـد  ينم
ز مشخص شـد کـه ميـزان سـديم در     يهمکاران انجام شد ن

 يياهـدا  يها ه شده از خونيسرخ ته يها چهيگو يواحدها
به مـدت  گراد  درجه سانتي ۲۲ ± ۲ يدمادر نگهداري شده 

  ).۱۳(ابدي يساعت، كاهش م ۲۴
  ن مطالعه، غير از يج به دست آمده از اين طبق نتاـيبنابرا     
   يدت زمان نگهدارـدي فسفوگليسرات که به م ۳و ۲زان يم
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اختـه سـرخ وابسـته    ي يواحدها يورآخون کامل قبل از فر
ز، قند، اسيد الكتيـك و  يباشد، بقيه پارامترها شامل همول يم

به عبارت ديگر هر چند که . باشند سديم مستقل از زمان مي
سـاعت، سـبب    ۲۴خون کامـل تـا    يش زمان نگهداريافزا

ــات ده  ــز و الکت ــزايش لي ــاف ــاهش ي دي  ۳و ۲دروژناز و ک
 يها چهيگو يم و قند خون در واحدهايفسفوگليسرات، سد

دي  ۳و ۲زان يــشــود امــا تنهــا اخــتالف م    ســرخ مــي 
. اسـت ساعت معنـادار   ۲۴و  ۸فسفوگليسرات در دو زمان 

ات، سريفسفو گل يد ۳و ۲ز، يزان هموليدر ضمن اختالف م
پس  ۱۴ يم در روزهايدروژناز، قند خون و سديالکتات ده

و  ۲۱سـرخ نسـبت بـه روز     يهـا  چهيگو يه واحدهاياز ته
زان يـ چـه م  اگـر . باشد يمعنادار م ۲۸نسبت به روز  ۲۱روز 

ــول ــل يهم ــاخص اص ــوان ش ــه عن ــفيک يز ب ــدهاي  يت واح
ـ ش دارد اما ايافزا ۲۸سرخ در روز  يها چهيگو ش ين افـزا ي

 . استدرصد  ۸/۰کمتر از 

 يعـدم بررسـ   تـوان بـه   ين مطالعه ميا يها تياز محدو    
جـه  يپارامترهاي مورد آزمايش قبل از تهيه فـرآورده و در نت 

  . به معيارهاي زمان صفر اشاره کرد يابيعدم دست
  

  گيري نتيجه
 ± ۲ي شـده در دمـا   ينگهدار يها ورده از خونآه فريته    

 يملـ  يساعت طبق استانداردها ۲۴گراد تا  سانتيدرجه  ۲۲
ـ ران مجاز است اما در حال حاضر، ايا بـه   دسـتورالعمل ن ي
ج ينتا. شود يکننده انجام نم ل عدم وجود صفحات خنکيدل

خون  ين مطالعه، که با روش استاندارد نگهداريحاصل از ا
 يعنـ گـراد ي  سانتيدرجه  ۲۲ ± ۲ يساعت در دما ۸ش از يب

د، نشان داد که يکننده انجام گرد از صفحات خنک با استفاده
گـراد توسـط    يدرجه سانت ۲۲به  ۳۷چه رساندن دما از  اگر

 يکننــده و ســپس نگهــدار صــفحات خنــک يجعبــه حــاو
گراد  يدرجه سانت ۲۲ ± ۲ساعت در  ۲۴تا  يياهدا يها خون

ت يــفيبــر ک ير معنــاداريورده، تــاثآفــر يقبــل از جداســاز
روز دارد، اما مشخصات  ۲۸سرخ تا  يها چهيگو يواحدها

ف شده در کنترل يت در محدوده مجاز تعريمحصول در نها
ه صـفحات  يد است با تهين اميبنابرا. باشد يورده مآفر يفيک

آن در  يمعتبرسـاز  ينـدها آيکه خوشـبختانه فر  کننده، خنک
 يانجام شده است، در مورد اجـرا  يستاد مرکز يفيکنترل ک

  .  شود يريگ ميتصم دستورالعملن يا
  

    تشكر و قدرداني
وسيله نويسندگان مقالـه از پرسـنل محتـرم بخـش      بدين    

فرآورده و خونگيري پايگاه انتقـال خـون تهـران، تشـكر و     
     . نمايند قدرداني مي
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Abstract 
Background and Objectives 
According to our national standards, whole blood units are stored at 22 ± 2C prior to 
processing. Since there has been no study about the quality of RBCs prepared after the storage 
of whole blood units at 22 ± 2C in Iran, we decided to investigate the quality effect of whole 
blood stored for 8 and 24 hours at this temperature. 
 
Materials and Methods 
Twelve whole blood units in pediatric bags were collected and placed in the cooling plate box. 
After 8 and 24 hours, RBCs were produced from these stored units. Then, the bags were 
analyzed for hemolysis, 2, 3-diphosphoglycerate, lactate dehydrogenase, glucose, and sodium. 
 
Results 
Although a higher percentage of hemolysis, lactate dehydrogenase levels, and lower 2,3-DPG, 
sodium and glucose levels were determined in RBCs prepared after the 24-hour WB storing 
time, no significant differences, except for 2,3 DPG, were observed between 8-hour (205 ± 12) 
and 24-hour (113 ± 13) WB storing time periods.  
 
Conclusions   
Although storing whole blood at 22 ± 2C for 24 hours prior to RBCs production had an 
impact on its quality, the property of prepared components is defined to be within an 
acceptable range of quality control. 
 
Key words: Red Blood Cells, Quality Control, Hemolysis  
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