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مقاله پژوهشی
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بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بند ناف قبل از جدا سازی در
زمانهای متفاوت
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تاریخ دریافت95/2/19 :

تاریخ پذیرش95/6/27 :

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از سلولهای بنیادی خون بند ناف بعنوان یکی از منابع سلولی جهت درمان بیماریهای هماتولوژی و سایر بیماریهاا مرتار رو باه
افزایش است .موفقیت پیوند و طول عمر بیمار بعد از دریافت سلولهای خون بند ناف بستگی زیادی به تعداد کال سالولهاای تاک هساتهای ( )TNCsو
درصد تعداد سلولهای  CD34به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گیرنده پیوند دارد .اجرای یک روش استاندارد برای جمع آوری و نگهداری خون بند ناف قبال
و در طول مدت جداسازی سلولها بسیار حیاتی و حساس میباشد .هدف این تحقیق تاثیر درجه حرارت و زمانهای مختلف نگهداری خون بند نااف قبال از
پروسه جدا سازی بر روی تعداد کل سلولها و درصد زنده ماندن آنها و امکان بروز لخته بود.
روش کار :در این آزمایش  30نمونه خون بند ناف به صورت تصادفی از زایمانهای انجام شده در بیمارستانهای سطح تهران جمع آوری و به بانک خاون
بند ناف ارسال گردید .تعداد کل سلولها و درصد سلولهای زنده آنها محاسبه و از نظر لخته به روش چشمی بررسی گردید و هر نمونه به  4قسمت تقسیم
و در درجه حرارتهای  22 ،12 ،4و  37درجه نگهداری شد و بعد از  48 ،24 ،12و  72ساعت تعداد کل سلولها ،درصد زنده ماندن آنها و بروز لخته بررسای
گردید .جهت تحلیل تاثیر زمان و دماهای متفاوت بر روی کیفیت محصول نهایی و با توجه به در نظر گرفتن چندین زمان و دمای متفااوت از جاداول آناالیز
واریانس یک طرفه  ANOVAاستفاده گردید.
یافتهها :تعداد کل سلولها در شروع کار بین  5-10میلیون در میلیلیتر بود و مشاهده گردید که درصد زنده بودن سالولهاا در  4درجاه حارارت بعاد از 24
ساعت کاهش یافت که از نظر آماری ( )p>0/005معنی دار بود ولی در  12درجه و  24درجه حرارت پس از  24ساعت کاهش مختصری داشات کاه از نظار
آماری ( )p<0/005معنی دار نبود ولی پس از  72ساعت از نظر آماری ( )p>0/005معنی دار بود در صد زنده بودن سلولها در  37درجاه بعاد از  24سااعت
کاهش شدید داشت که از نظر آماری ( )p>0/005معنی دار بود.
نتیجهگیری :در این مطالعه مشاهده گردید درجه آسیر پذیری سلولها درمحیط خارج از بدن در فاصله گرفتن خون تا جدا سازی و فریز ارتباط مستقیم باا
زمان نگهداری و درجه حرات آن دارد که از نظر آماری ( )p>0/005معنی دار بود ولی تغییرات درجه حرارت و زمان نگهداری تاثیری در ایجاد لخته نداشات.
نتایج ما پیشنهاد میکند بهترین درجه حرارت برای نگهداری خون بند ناف  12- 22درجه تا زمان  48ساعت میباشد.
کلیدواژهها :خون بند ناف ،رسوب سلولی ،سلول بنیادی هماتوپویتیک

مقدمه
در سالهای اخیر ،سلول درمانی جایگاه ویژههای
را در درمان بسژیاری ا بیماریهژای صژب البالج
یافته است .بهنحویکژه پیونژ سژلولهای بنیژادی
خون بن ناف جهت درمژان بسژیاری ا بیماریهژا
بخصوص اختالالت بژ خی خژونی ماننژ لوکمیژا،
لنفوما ،هموگلوبونمیا و بیماریهژای نقژ ایمنژی
بهطور چشمگیری رو بژه افژیایا اسژت .بژا این ژه
اولین پیون خون بن ناف در دو دهه اخیر گیارش
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ش ه است ( )1بیا ا  1،000،000واح خون در
بانکهژژای جهژژانی یخیژژره گردیژژ ه و بیشژژتر ا
 30،000پیونژژژ موفقیژژژتآمیی در بیرگسژژژاالن و
کودکان انجام شژ ه اسژت ( .)2موفقیژت درمژان و
افیایا طول عمژر بیمژاران پژز ا پیونژ بژهطور
چشمگیری به تب اد سژلولهای هسژتهدار اولیژه و
درص سلولهای  CD34پیونژ شژ ه ارتطژاا دارد
( .)8-3اخیراً نتایج آماری اثطات نموده که پیشرفت
بهطود بیماران ارتطاا مستقی با تبژ اد سژلولهای
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روش کار
ایژژن مطالبژژه بهصژژورت تصژژادفی بژژود و ا بژژین
خان هژژژای حاملژژژه مراجبهکننژژژ ه بژژژه ی ژژژی ا
بیمارستانهای تهران  30نفر خان حاملژه و سژال
انتخاب ش ن  .با آنها مصاحطه و سؤاالت موردنیژا
پرسی ه شژ و سژ ز پرسشژنامه پیشژ ی و فژرم
قرارداد خون بن ناف توسط آنها ت میژل و اماژا
گردی ژ  .س ژ ز خژژون بن ژ نژژاف در کیسژژههژژای
خژژونگیری  250میلیلیتژژری (کارخانژژه بب ژژت)
حاوی  35میلیلیتژر مژاده دژ انبقژاد سژیترات-
فسژژفات -دکسژژترو  -آدنژژین ( )CPD-Aتوسژژط
پرسنل خونگیری مژاهر و ور یژ ه طژی یژک مژاه
جم آوری گردی  .کیسههای محتوی خون بن ناف
در فاصژژله  3سژژاعت بژ ون یژ جهژژت ج اسژژا ی
سلولها به بانک خون منتقل گردی  .جهت تحلیل
تژژأثیر مژژان و دماهژژای متفژژاوت بژژر روی کیفیژژت
محصول نهایی با توجه به در نظر گژرفتن چنژ ین
مان و دمژای متفژاوت ا جژ ول آنژالیی واریژانز
یکطرفه  ANOVAاستفاده گردی ه است.
برای هر نمونه خژون ،دمژای ورود نمونژه ,نحژوه
خونگیری (داخل رحمی و خارج رحمژی) ,حجژ
خون و تب اد کل سلولها و در ص ن هبودن آنها
با روش نوکلئوکانت محاسطه گردی  .بهطور خالصه
اساس روش نوکلئوکانتر بر پایه رنگ کژردن DNA
با رنگ فلورسانت ی ی پروپی یوم اسژت کژه رنژگ
داخل نوکلئوکاستهای دستگاه ت طیت ش ه و قژادر
است  DNAسلولهای مرده را رنگ کن  .لذا بژرای
انژژ ا هگیری کژژل سژژلولها ،ال م اسژژت دیژژواره
سیتوپالسمی سلول تخری شود تا همژه سژلولها
توسط ی ی پروپیژ یوم رنژگ شژون  .قژطالً دیژواره
سلول را با بافر لیژی کننژ ه ،لیژی نمژوده و بژا بژافر
ت طیتکنن ه ،ت طیت میکنن ؛ و تب اد کل سلولها
و سلولهای نژ ه را بژا کمژک نرمافژیار Nucleo
 viewو با فرمول خاص و تناس بژین سژلولهای
رنگ نش ه بر کل سلولهای شمارش ش ه محاسطه
میگژژردد .وجژژود لختژژه در نمونژژه اولیژژه بژژا روش
چشمی بررسی و یادداشت گردی  .هر کیسه خژون
پز ا مخلوا ش ن کامل به  4لوله فال ون بهطور
مساوی تقسی ش و هر لوله همراه کارت دیتا الگر
در درجه حرارتهای مختلف  4درجژه (یخچژال 4
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اولیژژه بژژه ا ای هژژر کیلژژوگرم و ن بیمژژار دارد و
مه ترین فاکتور در بهطود بیماری است ( 9و .)10
اخیراً به علت افیایا بیمژاران درخواسژتکنن ه
پیون  ،استفاده ا دو نمونژه خژون بنژ نژاف (ا 2
دهن ه مختلف) جهت بیمارانی که سلولهای یژک
دهن ه برای آنها کافی نیست صورت گرفته اسژت
که بههرحال موفقیت در بهطود گیرن ه بستگی بژه
تب اد سلولهای بنیادی تیریق ش ه دارد؛ بنژابراین
نقطژژه بحرانژژی کژژار ،رعایژژت دقیژژق فاکتورهژژای
تأثیرگذار روی تب اد سلولها میباش (.)11
مییان استفاده ا خون بن ناف انسانی بژه علژت
قابلیت دسترسی آسان ،ع م نیا به سا گاری کامل
ا نظر  HLAبین دهن ه و گیرن ه و شژیو کمتژر
 GVHDدر مقایسژژه بژژا سژژایر منژژاب سژژلولهای
بنیادی مانن مغی استخوان و خون محیطی بیشژتر
مورد توجه محققین بوده است .اگر چه مییان کژ
سلولهای بنیادی ج ا ش ه ا این منط پیونژ آن
را مح ود کرده است ،اما مییان سلولهای استفاده
ش ه در دو های باال حاکی ا موفقیت در پیونژ و
بقای بیماران بیرگسال و کودکان بوده است ( 12و
.)13
روشهای استان ارد بژرای ج اسژا ی ،نگهژ اری
سلولها قطل ا فریژی ،هنگژام فریژی و یوب کژردن
آنها هنو مورد سؤال است و ثابژت شژ ه نیسژت؛
بنابراین افیایا کیفیت و کمیت دهن ه خون بنژ
ناف ,خونگیری ،ارسال آن ،نحوه ج اسا ی و فریی
آن ا اهمیت خاصی برخوردار است .ا آنجاییکه در
تهیه سلولهای بنیادی با سلولهای ن ه که بسیار
حساس و تأثیرپذیر هستن سروکار داریژ عوامژل
مختلفی در کیفیت و کمیت آن مؤثر است .با توجه
بژژه وجژژود عوامژژل متبژژ د دخیژژل در ارتطژژاا بژژا
سلولهای بنیادی تبمژی نتژایج حاصژله در سژایر
جوام به کشور ما منطقی به نظر نمیرس  .ببالوه
بر اساس دانستههای مژا تژاکنون بررسژی جژامبی
روی همژژه عوامژژل تأثیرگژژذار بژژر روی سژژلولهای
بنیادی انجام نش ه است .لژذا هژ ف ایژن تحقیژق
تأثیر درجه حرارت و مانهای مختلژف نگهژ اری
خون بن ناف قطل ا پروسه ج اسا ی روی تبژ اد
کل سلولها و درص ن ه مان ن آنها و برو لخته
قطل ا فریی بود.
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تعداد

یافتهها
همانطور که در نمودار  1مشاه ه میشود تب اد
کل سلولها در ابت ای کار بین  5 – 10میلیون در
میلیلیتر میباش  .در این مطالبه مشژاه ه گردیژ
که مان و درجه حرارت در فاصله گرفتن خژون و
انجژژام آ مایاهژژا تژژأثیر مسژژتقی در میژژیان کژژل
سلولها ،درص ن هبودن آنها دارد که با اسژتفاده
ا نرمافیار  SPSSو با کمک تست آنژالیی واریژانز
یکطرفه و تست دان ن بررسی گردیژ  .ه چنژین
مشاه ه گردی که طول مان و درجژه حژرارت در
فاصله خونگیری و انجژام آ مایاهژا ،تژأثیری در
برو لخته ن اشت.
همانطور که در نمودار  2نشان داده ش ه اسژت
درص ن هبودن سلولها در  4درجه حرارت نسطت
به مان ببژ ا  24سژاعت بژا ( )p>0/005کژاها
نشان داد.
همانطور که در نمودار  3مالحظژه میشژود در
 12درجه حرارت نیی در ص سلولها ببژ ا - 48
 24ساعت با ( )p<0/005کاها یافژت ولژی ا نظژر
آمژژاری مبنژژیدار نیسژژت ولژژی پژژز ا  72سژژاعت
کاها یافت که ا نظر آماری مبنیداراست.
نمودار  4تب اد سژلولها و در صژ نژ ه مانژ ن
آنها را در  22درجه حژرارت نشژان میدهژ کژه
تب اد سلولها و در ص ن ه مانژ ن آنهژا تژا 48
ساعت کاها یافت ولی مبنیدار نیست ()p<0/005
اما بب ا  72ساعت کاها بیشتری داشت.
نمژژودار  5درصژژ ن ژ هبودن سژژلولها را در 37

4

6

نمودار  -1طبقهبندی شمارش سلولی

نمودار -2تاثیر زمان و حرارت در درصد زنده ماندن سلولها در  4درجه

نمودار  -3تاثیر زمان و حرارت در زنده ماندن سلولها در  12درجه حرارت

نمودار  -4تاثیر زمان و حرارت در زنده ماندن سلولها در  22درجه حرارت

درجه حرارت نشان میده که ببژ ا  24سژاعت
بهش ت کاها یافت که ا نظژر آمژاری مبنژیدار
اسژژت ( .)p>0/005نمژژودار  6و  7تژژأثیر مژژان را در
درجه حرارتهای مختلف پز ا  24و  48سژاعت
http://rjms.iums.ac.ir
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درجه)  12درجه (یخچژال  12درجژه)  22درجژه
(در اتاق کلین که درجه حرارت آن کنترل شژ ه و
ثابت است) و  37درجه (ان وباتور  37درجه) قژرار
داده ش  .شژمارش کلژی سژلولهای تکهسژتهای
بهوسیله دسژتگاه سژل کژانتر شژرکت سیسژم ز
همراه در صژ نژ هبودن آنهژا ببژ ا مانهژای
مختلف (شرو کار 10،نمونه بب ا  24ساعت10 ،
نمونه بب ا  48ساعت و  10نمونه ه ببژ ا 72
سژژاعت) ان ژ ا هگیری ش ژ  .بژژرو لختژژه بهصژژورت
چشمی و حین تقسی نمونه در لولههای فال ون و
حین نمونهبرداری جهژت کانژت سژلولی مشژاه ه،
ثطت و یادداشت گردی .
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جدول  -1درصد زنده ماندن سلولها بر حسر زمان و درجه حرارت

نمودار  -6درصد زنده ماندن سلولها در درجه حرارتهای مختلف بعد از  24ساعت

نمودار  -7درصد زنده ماندن سلولها در درجه حرارتهای مختلف بعد از  48ساعت

نشان میده که بهتژرین درجژه حژرارت در ایژن
فاصله مانی  12- 22درجه بژود و ا نظژر آمژاری
مبنیدار است ( .)p>0/005ولی ببژ ا  72سژاعت
در ص سلولها تا  %95کاها یافت.
ج ژ ول  1در ص ژ ن ژ ه مان ژ ن سژژلولها را بژژه
تف یک مان و حرارت نشان میده  ،اع اد داخژل
ستون در باال در ص ن ه مان ن سژلولها و اعژ اد
داخل پرانتژی  SDآنهژا را نشژان میدهژ کژه بژر
اساس تحلیلهای آماری انجام ش ه و با توجژه بژه
ج ول و مقایسه مق ار بهدستآم ه برای P Value
با  α= 0/05متوجه میشوی که در کلیه مانهای
 48 ،24و  72ساعت مق ار میانگین Viabilityدر
دماهای  12و  22درجه دارای بیشترین مق ار بوده
است .مق ار  P Valueبهدستآم ه بیانگر این است
که نتایج بهدستآم ه با احتمال بسیار بژاال تقریطژاً
 %100مبتطر است و صحت آماری دارد.
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بحث و نتیجهگیری
با این ه تاکنون مطالبات یادی جهت اسژتان ارد
نمودن بانکهای خژون بنژ نژاف ا نظژر انتخژاب
اه اکنن ه ،خونگیری و ج اسا ی خون بنژ نژاف
انجژژام شژ ه اسژژت ( )14-12ولژژی هنژژو نیژژا بژژه
استان ارد نمودن روشها ،افیایا کیفیت نمونژه ا
نظر مصارف بالینی و کاها قیمت تولی میباشژ .
افیایا تب اد سلولها و در ص ن هبودن آنها دو
فژژاکتور اساسژژی در پروسژژه ج اسژژا ی سژژلولها
میباش و ا طرفژی اسژتان ارد نمژودن روشهژای
انتخاب اه اکننژ ه ،خژونگیری ،چگژونگی حمژل
نمونه ،ج اسا ی ،فریی و دفریی آن ا اهمیت باالیی
برخوردار است و نیا به بررسی دارد (.)16-15
ه ف این مطالبژه بررسژی اثژر درجژه حژرارت و
مژژان نگه ژ اری نمونژژه خژژون بن ژ نژژاف ا مژژان
خونگیری تا مرحله ورود به پردا ش و ج اسژا ی
سلولها و در ص نژ ه مانژ ن سژلولها میباشژ .
بیشتر بانکهای دنیژا خژون بنژ نژاف را  3رو تژا
مان ج اسا ی در حرارت اتاق نگه اری میکننژ
( .)18 - 17جهت ار یابی این طرح ،شمارش کژل
سلولهای تکهستهای و در ص ن هبودن سلولها
را در مانهای متفاوت ورود به آ مایشگاه پژز ا
 48 ،24و  72ساعت بب ا خونگیری و همچنین
در درجژژه حرارتهژژای مختلژژف  22 ،12 ،4و 37
درجژژه ار یژژابی گردیژژ  .در ایژژن مطالبژژه ،رابطژژه
مستقیمی بین درجژه حژرارت نگهژ اری نمونژه و
سایر پارامترها مشاه ه ش  .تژا  24سژاعت تفژاوت
چشمگیری در نگهژ اری نمونژهها در  12 ،4و 22
درجژژه مشژژاه ه نگردیژ ولژژی پژژز ا  48سژژاعت
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تقدیر و تشکر
ال م اسژژت ا پرسژژنل فنژژی و آ مایشژژگاهی و
خونگیری و آمار و سژایر هم ژارانی کژه مژا را در
اجرای این پروژه یاری کردن تش ر نمایی .
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درص ن هبودن سلولها کاها یافژت و مشژاه ه
گردی بهترین درجژه حژرارت بژرای نژ ه مانژ ن
سلولها پز ا  48ساعت  12-22درجژه حژرارت
میباش و این تغییرات تژأثیری در تشژ یل لختژه
ن اشت؛ بنابراین پیشنهاد میگردد نمونههژا جهژت
ج اسژژژا ی تژژژا  48سژژژاعت در  12- 22درجژژژه
نگه اری و حمل شون امژا بهتژر اسژت ج اسژا ی
هرچه ودتر و در فاصله مان کوتاهتری انجام شود
و شرایط فصلی و آبوهژوای محژیط نیژی در نظژر
گرفته شود .بهعنوان م ال در مناطق سردسژیر یژا
برع ز مناطق گرمسیر نیا یا عژ م نیژا بژه یژ
متفاوت میباش  .جم آوری ،ج اسا ی و نگه اری
خون بن ناف جهت مصارف کلینی ی بژرای آینژ ه
نیدیک و دور با شرایط مختلف بررسی ش ه اسژت.
شرایط مختلف نگه اری قطل ا ج اسا ی سلولها
ار یابی و آنالیی گردیژ ه اسژت تژا اثژر فاکتورهژای
مختلف را روی نگه اری و حمل نمونهها مشژخ
نمایژژژ  .دسژژژتورالبمل )19( German national
ح اک ر مژان نگهژ اری را  48سژاعت در حژرارت
اتاق تبیین کرده اسژت .اثژر نگهژ اری نمونژه را ا
مان خونگیری تا  48ساعت بررسی نمژوده و بژه
ایژژن نتیجژژه رسژژی ن کژژه حژ اک ر تژژا  48سژژاعت
نگه اری تأثیری در تب اد سژلولها و درصژ نژ ه
مان ن آنها ن ارد و هیچ تغییژر قابلمالحظژهای ا
نظر شمارش سلولی ،درصژ نژ هبودن سژلولها و
فبالیت  CFUدر نگه اری نمونهها در حرارت اتژاق
و تا  24ساعت اولیه مشاه ه نگردی  .ولژی در صژ
سلولهای ن ه بب ا  48ساعت شرو به کژاها
نمودن .
بنژژابراین بژژر اسژژاس یافتژژههای ایژژن مطالبژژه و
مطابقژژت آن بژژا دسژژتورالبمل  Germanنگه ژ اری
سلولها تا  48ساعت قطل ا ج اسا ی در شژرایط
مناس قابژلقطول اسژت .بژرخالف یافتژههژای مژا
گیارشاتی ا دیگر محققژین هسژت کژه نگهژ اری
نمونهها قطل ا ج اسا ی در حرارت اتاق یا یخچال
تأثیری در کیفیت و کمیژت سژلولها نژ ارد (،20
 .)21دلیل اختالف نتایج مشخ نیست ولی شای
به دلیل نژامفهوم بژودن درجژه حژرارت و شژرایط
محیط ا یک طرف و اختالف روشهژای شژمارش
سلول و شرایط خود خون بن ناف ا طژرف دیگژر

باشژژ  .بهتژژرین و مه تژژرین گژژیارش مربژژوا بژژه
 Moldenhauerو هم ارانا میباش ( .)22آنهژا
گژژژیارش نمودنژژژ کژژژه بهتژژژرین بژژژا دهی
 CD34+/CD45+و بژژژاالترین کلونوژنیسژژژیتی و
کمترین آپوپتو یز وقتژی بژه دسژت میآیژ کژه
نمونهها در حژرارت اتژاق تژا  48سژاعت نگهژ اری
شون که با یافتژههای مژا مطابقژت دارد و همژین
دادهها باعث نوشتن دسژتورالبملهژای بینالمللژی
ش ه است.
کیفیت و کمیت سلولها در پیون برای سژالمت
گیرن ه و پاس او بسیار مه اسژت؛ بنژابراین یژک
روش اسژژتان ارد بژژرای جمژژ آوری ،ج اسژژا ی و
نگه اری خون بن ناف دژروری میباشژ  .در ایژن
مطالبه ما بهترین درجژه حژرارت و مژان را بژرای
نگه اری خون بن ناف قطل ا ج اسژا ی سژلولها
به دست آوردی  .نتایج ما مشخ نمود که بهترین
درجژژه حژژرارت  12 – 22درجژژه سژژانتیگراد تژژا
ح اک ر  48ساعت است ولی بژه دالیژل ناشژناخته
دیگر کژه مم ژن اسژت مژان نگهژ اری خژون در
کیفیت سلولها داشته باش و هنو بررسی نشژ ه،
پیشنهاد میشود ج اسا ی سری تر انجام شود.
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Abstract
Background: Umbilical cord blood has been increasingly used as an alternate source of
hematopoietic stem cells in the treatment of Hematologic malignancies and life-threatening
diseases. The success of engraftment and survival of patients after cord blood transplantation
highly depend on either the number of infused total nucleated cells (TNCs) or the number of
CD34+ cells per kilogram of recipient body weight. A standardization procedure for cord
blood (CB) storage before and during cryopreservation is critical. This work is concerned
with the effect of CB storage temperature and storage duration through the stages before
cryopreservation on cell recovery, viability, aggregation of cells.
Methods: Total of 30 CB samples were casual collected from Tehran hospitals and
remittances to cord blood bank. Total cells and viability were calculated and aggregation was
evaluated. Each sample divided to 4 sample and stored at 4ᵒC, 12 ᵒC, 22 ᵒC, and 37 ᵒC for
different periods of time after 12, 24, 48 and 72 hours. Total cells and viability were
calculated and aggregation was evaluated. Subsequently, these results were evaluated with
ANOVA methods.
Results: At the beginning of the experiment, the total number of cells was 5-10 million/ml.
All the specimens were investigated after 24 hours. At 4 cº a decrease in the number of
viability cells was observed that was statistically significant with a p<0.005. However, the
reduction in the number of live cells at 12 degrees Celsius and 24 degrees Celsius was not
statistically significant (p>0.005). A significant drop (p<0.005) in the number of live cells
was observed at 37 cº.
Conclusion: This study shows that the vulnerability level of cells outside the body from cord
blood collection till separation and freezing is directly correlated with storage time and
temperature, which is statistically significant with a p<0.005. Nevertheless, changing
temperature and storage time did not affect aggregation of cells. These findings suggest that
the optimum temperature for storing cord blood is 12-22 cº degrees Celsius for up to 48 hour
Keywords: Cord Blood, Cryopreservation, Hematopoietic
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