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Abstract
Background: Oxidative damage is one of the main causes of Red blood cell (RBC) storage lesion which can
reduce RBC survival during RBC storage in blood bank condition. In this study, we evaluate the effect of N-acetyl
cysteine (NAC) as an anti-oxidant compound on RBC oxidative damage and RBC metabolism during storage of this
product.
Methods: In this experimental study, 10 bag of packed RBC were provided to the Iranian Blood Transfusion
Organization's Innovation Center were randomly selected and effect of NAC was investigated on metabolism,
oxidative status and hematologic variables of RBC during RBC storage. The results of this study were compared
between two groups of NAC treated RBC and untreated RBC (without NAC). All of the data were analyzed with
SPSS statistical program (version 22).
Results: In this study, the concentration of lactate and LDH enzyme activity in the NAC treated RBC were lower
than the control group (without NAC). The concentration of malondialdehyde (MDA) as a lipid peroxidation marker
in the NAC treated RBC was lower increase than the untreated RBC. Also antioxidant capacity was so higher in the
NAC - RBC than in the control group, especially in the 28th day of RBC storage (Pday28 <0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that the use of NAC as an additive solution could decrease
oxidative damage via maintaining of the RBC oxidant capacity during RBC storage. In the future NAC may be used
as an additive for maintaining of the RBC survival and RBC quality during storage of RBC in blood bank condition.
Keywords: Red blood cell oxidative damage, Red blood cell storage lesion, Red blood cell storage, NAcethylcysteine
How to cite this article: Mehrdadi N, Deyhim M R, Hekmat A. [The effect of N-acetyl-cysteine (NAC) on RBC oxidative
damage and RBC metabolism during storage of red blood cell product in blood bank condition]. Med J Tabriz Uni Med Sciences
Health Services. 2020;42(6): 667-676. Persian.

© 2020 The Author. This is an Open Access article published by Tabriz University of Medical Sciences under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 / 666مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز دوره  24شماره  6بهمن و اسفند 9911

مقاله پژوهشی
تاثیر ان-استیل-سیستئین( )NACبر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان
نگهداری گلبول قرمز در شرایط بانک خون
9

نجمه مهردادی

*4

 ،محمد رضا دیهیم

9

 ،آزاده حکمت

9گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،تهران ،ایران
2مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران ،موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون ،سازمان انتقال خون ایران ،تهران ،ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیلmrdeyhim@yahoo.com :
دریافت 9318/9/91 :پذیرش 9318/3/22 :انتشار برخط9311/92/2 :
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9311 .؛262-226:)2(22

چکیده
زمينه :استرس اکسیداتیو یکی از دالیل مهم آسیب ذخیره گلبول قرمز است که می تواند سبب کاهش عملکرد گلبول قرمز در طول ذخیره سازی آن در
بانک خون گردد .در این مطالعه به تاثیر ان – استیل سیستئین ( )NACبه عنوان ترکیب آنتی اکسیدان ،بر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول
مدت نگهداری این فرآورده خونی پرداخته می شود..
روش کار :در این مطالعه تجربی01 ،عدد کیسه خون حاوی گلبول قرمز متراکم تهیه شده در مرکز نوآوری سازمان انتقال خون ایران ،بصورت تصادفی
ساده انتخاب گردید و به تاثیر  NACبر متغیرهای آسیب اکسیداتیو ،متغیرهای متابولیسم و تاثیر آن بر متغیرهای هماتولوژیک گلبول قرمز در طول مدت
نگهداری فرآورده گلبول قرمز پرداخته شد .نتایج بدست آمده بین دو گروه گلبول قرمز تیمار با  NACو گروه فاقد ( NACگروه کنترل) با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت.
يافته ها :در این مطالعه مشاهده شد که غلظت الکتات و فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز ( )LDHدر گروه دارای  NACبه مراتب کمتر از گروه شاهد
بود .همچنین غلظت مالون دی آلدئید ( )MDAبه عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد در طول مدت نگهداری
گلبول قرمز ،افزایش کمتری داشت .ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز در گلبول های قرمز تیمار با  NACبه مراتب بیشتر از گروه شاهد بود ،بخصوص در روز 82
نگهداری گلبول قرمز (.)<P .0.0
نتيجه گيري :نتایج بدست آمده نشان داد که شاید  NACبتواند با حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی گلبول قرمز سبب کاهش آسیب اکسیداتیو در گلبولهای
قرمز در طول مدت ذخیره سازی آن شده و بدین ترتیب در آینده بتوان از آن در جهت افزایش بقا و حفظ کیفیت گلبول های قرمز در طول مدت نگهداری
استفاده کرد.
کليد واژهها :آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز ،آسیب ذخیره گلبول قرمز ،نگهداری گلبول قرمز در بانک خون ،ان-استیل – سیستئین
نحوه استناد به اين مقاله :مهردادی ن ،دیهیم م ر ،حکمت آ .تاثیر ان-استیل-سیستئین( )NACبر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری
فرآورده گلبول قرمز در شرایط بانک خون .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز0911 .؛666-666:)6(28

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
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منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

تاثیر ان-استیل-سیستئین( )NACبر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری این فرآورده خونی

مقدمه

امروزه استفاده از فرآورده گلبول قرمز متراکم برای درمان
بسیاری از بیماریهای خونی مانند تاالسمی و هموگلوبینوپاتی و
سرطانها که بیمار دچار کم خونی شده و یا در تصادفات و حوادث
اورژانس که بیمار حجم خون زیادی را از دست داده باشد ،بهکار می
رود  .با تزریق گلبول قرمز در این بیماران حجم خون از دست رفته
در آنها جبران شده و نیاز به افزایش ظرفیت حمل اکسیژن برطرف
میگردد ( .)0با توجه به اینکه ساالنه در کشور هزاران واحد گلبول
قرمز تولید و مصرف میشود ،نگهداری و ارتقا سطح سالمت و
کیفیت این فرآورده خونی در طول مدت ذخیره سازی قبل از تزریق
آن به نیازمندان اهمیت زیادی دارد .فرآورده گلبول قرمز متراکم ،پس
از تهیه شدن از خون کامل اهداکنندگان خون ،در محلول افزودنی
سالین-آدنین-گلوکز-مانیتول( )SAGMبه عنوان ماده افزودنی برای
حفظ بقا و متابولیسم گلبول قرمز ،به مدت حداکثر  28روز در دما
 0-6درجه سانتیگراد قابل نگهداری است .اما در زمان نگهداری این
فرآورده خونی تحت شرایط ذکر شده ،گلبول های قرمز دچار
یکسری تغییرات بیوشیمیایی ،ساختاری و عملکردی می شوند که
به آن آسیب ذخیره گلبول قرمز ()Red Blood Cell Storage lesion
گفته میشود که این پدیده می تواند سبب کاهش بقا و کاهش
کیفیت گلبول های قرمز طی زمان نگهداری و ذخیره سازی آن
گردد( .)8تغییراتی که در طی آسیب ذخیره گلبول قرمز رخ میدهد
شامل تغییر در مورفولوژی سلول ،تغییر در ساختار و عملکرد سلول،
کاهش غلظت  ATPو  9‚8دی فسفوگلیسیرید  ،کاهش گلیکولیز و
همچنین افزایش غلظت اسیدالکتیک وکاهش  pHاست .به تدریج
با کاهش گلیکولیز و کاهش  ATPدر این فرآیند ،مورفولوژی گلبول
قرمز به اشکال آکینتوسیت و اسفرواکینتوسیت تغییرشکل یافته که در
مراحل بعدی با تشکیل وزیکول ،غشا سلول کامال از بین رفته و
همولیز رخ میدهد که یکی از دالیل کاهش بقا سلول است (.)0
آسیب اکسیداتیو یکی از عوامل مهم در ایجاد آسیب ذخیره گلبول
قرمز است که میتواند در طی فرآیند تولید و نگهداری در گلبول
های قرمز رخ دهد ( .)9همچنین با کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی
گلبول قرمز طی ذخیره سازی و در نتیجه افزایش سطح اکسیدانها و
با اکسیداسیون پروتئینها و پراکسیداسیون لیپیدهای غشا گلبول قرمز
توسط رادیکال های آزاد و با تشکیل وزیکول های سلولی،
اختالالت فیزیولوژیک از جمله اختالل در عملکرد و تغییرات
مورفولوژیک در گلبول قرمز رخ داده که میتواند منجر به لیز سلول
گردد .وزیکولهای گلبول قرمز که در روند آسیب اکسیداتیو تشکیل
شدهاند میتوانند بصورت عوامل پیش التهابی و پیش انعقادی عمل
کرده و در بیمارانی که گلبول قرمز دریافت کردهاند منجر به آسیب
حاد ریوی مرتبط با تزریق خون ( Transfusion-related acute lung
 )injuryدر دریافت کننده گلبول قرمز گردد.
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نکات کاربردی

استفاده از محلول افزودنی در فرآورده های خونی ،یکی از
راهکارهایی است که می تواند سبب حفظ کیفیت فرآورده خونی شده
و از آسیب های ذخیره خون تا حد زیادی جلوگیری نماید .با توجه به
نتایج مطلوبی که در این تحقیق از تاثیرمثبت ان-استیل-سیستئین در
ارتباط با فرآورده گلبول قرمز بدست آمد ،شاید در آینده بتوان از این
ماده به عنوان محلول افزودنی جهت حفظ و ارتقاء کیفیت فرآورده
گلبول قرمز در طی دوران ذخیره سازی استفاده نمود.
در نتیجه آسیب اکسیداتیو ،گلبولهای قرمز قابلیت حمل
اکسیژن خود را از دست داده و با افزایش لیز سلولی ،بقا آنها نیز
کاهش مییابد که موجب کاهش کارآیی تزریق گلبول قرمز در
بیماران خواهد شد ( .)2،4یکی از راهکارهایی که می تواند سبب
بهبود کیفیت و کارآیی فرآورده گلبول قرمز گردد ،استفاده از
ترکیبات طبیعی است که خواص آنتیاکسیدانی داشته و بتوانند با
کاهش استرس اکسیداتیو و حفظ ظرفیت آنتیاکسیدانی گلبول
قرمز ،سبب افزایش کیفیت و بقا آن در طول مدت نگهداری و
ذخیرهسازی شوند( .)6یکی از ترکیبات طبیعی که امروزه خواص
آنتیاکسیدانی آن شناخته شده است ،اناستیلسیستئین ( )NACمی
باشد که یک ان  -استیل مشتق شده از آمینواسید ال  -سیستئین
است که گروه تیول (سولفیورید) این ماده دارای خواص
آنتیاکسیدانی بوده و قادر به خنثیسازی رادیکالهای آزاد است.
این ماده همچنین به عنوان پیشساز گلوتاتیون که یک آنتیاکسیدان
قوی است عمل میکند که یک عامل مهم در حفاظت از ساختمان
بیولوژیکی سلولها در برابر رادیکالهای آزاد محسوب میشود
( . )6تغییرات متابولیکی که طی دوران ذخیره سازی گلبول قرمز
رخ میدهد ،یکی از دالیل آسیب ذخیره گلبول قرمز است که
میتواند منجر به کاهش عملکرد و کاهش بقا آن گردد .همچنین
تغییرات مورفولوژیک نیز که در پی اختالالت متابولیک رخ
میدهد یکی از عوامل کاهش زندهمانی این سلولها طی نگهداری
آن است( .)9به این علت ،در این تحقیق عالوه بر بررسی تاثیر
 NACبر آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز ،به تاثیر آن بر پارامترهای
متابولیسم و هماتولوژیک که شامل شاخصهای مورفولوژی گلبول
قرمز نیز است ،پرداخته شد.

روشکار

این مطالعه که بصورت تجربی است ،در مدت زمان  6ماه پس
از طی فاز مطالعاتی در سال  ،0914در مرکز تحقیقات سازمان
انتقال خون ایران انجام گرفت .در این مطالعه  01عدد کیسه خون
حاوی گلبول قرمز متراکم که بصورت تصادفی ساده ،بدون در نظر
گرفتن سن ،جنس و نوع گروه خونی اهداکنندگان انتخاب شدهبود
مورد بررسی قرار گرفت .معیار ورود اهداکنندگان خون به مطالعه،
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افراد سالمی بودند که توسط معیارهایی که از طرف سازمان انتقال
خون برای انتخاب اهداکننده سالم تدوین شده است توسط پزشک
اهدا انتخاب گردید .افرادیکه دارای این شرایط نبودند از مطالعه
خارج میشدند .تعداد نمونه نیز با توجه به حجم نمونه در
مطالعات مشابه تعیین شد( .)08پارامترهای متابولیسم ،هماتولوژیک
و آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز در دوگروه گلبول قرمز تیمار با
 NACدر مقایسه با گروه شاهد (گروه فاقد )NACدر طول مدت
نگهداری گلبول قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت .برای ارزیابی
آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز از شاخصهایی نظیر اندازهگیری
ظرفیت آنتیاکسیدانی ( )TACو اندازهگیری مالوندی آلدئید
( )MDAکه شاخص پراکسیداسیون لیپید بود استفاده شد .برای
ارزیابی وضعیت متابولیسم گلبول قرمز نیز از شاخص های
متابولیسم که شامل اندازهگیری غلظت گلوکز ،اندازهگیری غلظت
الکتات (محصول نهایی گلیکولیز) و اندازهگیری  pHبود استفاده
شد .اندازهگیری فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز ( )LDHو مقدار
همولیز گلبول های قرمز ،به عنوان شاخصهای آسیب سلولی در
نظر گرفته شد .در نهایت تاثیر  NACبر پارامترهای هماتولوژیک
نیز که شامل اندازهگیری غلظت هموگلوبین ( ،)Hbهماتوکریت
(( MCV ، )Hctیکی از شاخصه های ارزیابی مرفولوژی گلبول
قرمز)  MCHC ، MCH ،بود مورد بررسی قرار گرفت .تمامی
دادهها وارد نرم افزار  SPSSنسخه  88گردید و قبل از شروع
آزمونهای آماری روی دادهها ،نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد
تحقیق را توسط آزمون شاپیرو ویلک بررسی کردیم .متغیرهای
تحقیق ،بین گروهها و نیز بین دفعات اندازهگیری مختلف توسط
آنالیز واریانس اندازههای تکراری ()Repeated Measured Anova
مقایسه گردید .جهت مقایسه زوجی دادهها نیز با توجه به نرمال یا
غیرنرمال بودن متغیرها در هر نوبت اندازهگیری ،از آزمون های
آماری تی مستقل ( )independent paired T-testو یا از آزمون
آماری من ویتنی ( ،)Mann-whitneyمقادیر متغیرها در هر نوبت
اندازهگیری بین گروهها مقایسه کردیم .مقادیر ()P<0.05
ازنظرآماری معنیدار درنظرگرفته شد.
طرز تهیه فرآورده گلبول قرمز متراکم
ابتدا  241میلیلیتر خون کامل تهیه شده از اهداکننده خون که درون
کیسههای جمعآوری خون قرار داشت ،به مدت  2دقیقه در
 g×8011در دما  81-82درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید
(سانتریفیوژ در دور سبک) ،سپس به آرامی گلبول قرمز و پالسما
غنی از پالکت با استفاده ازدستگاه استخراج کننده از یکدیگر
جداشدند (الیه رویی پالسما غنی از پالکت جدا میگردد و آنچه
باقی میماند ،مقداری پالسما در حجم حدودا  61-61میلیلیتر
همراه گلبول های قرمز در کیسهها است) .بدین ترتیب فرآورده
گلبول قرمز تا  28روز میتواند در دمای  6-0درجه سانتیگراد در
یخچال نگهداری شود.

طرز تهیه محلول NAC
برای تهیه محلول استوک  411( NACمیلی مول) از پودر ان-
استیل-سیستئین (مرک) با توجه به وزن مولکولی آن204 ،
میلیگرم را در  01میلیلیتر سرم فیزیولوژی حل کردیم .

مطالعه اولیه برای تعیین غلظت بهینه )Pilot study( NAC
از محلول استوک  411( NACمیلی مول)  ،سه غلظت مختلف
 1/4و 0و  0/4میلیمول تهیه شد .برای هر غلظت از ماده 2 NAC
کیسه گلبول قرمز انتخاب شد که هر کیسه گلبول قرمز خود نیز به
دو قسمت با حجم مساوی تقسیم گردید .یک قسمت برای تیمار
با  NACو قسمت دیگر به عنوان گروه کنترل که فاقد ماده افزودنی
 NACبود .غلظت های ذکر شده از  NACبر اساس حجم گلبول
قرمزی که  NACبه آن تزریق میشد محاسبه گردید .برای تزریق
 NACابتدا ،در شرایط کامال استریل در زیر هود المینار کالس IIبا
استفاده از سرنگ استریل NAC ،از طریق کورد کیسه به درون
کیسههای کنسانتره گلبول قرمز تزریق گردید که به عنوان گروه
مورد استفاده شد و گروه کنترل نیز قسمت دیگر از گلبول قرمز که
فاقد ماده افزودنی  NACبود انتخاب شد و پارامترهای تحقیق در
گروه ها در فواصل زمانی مختلف تا روز  28نگهداری گلبول
قرمز مورد آزمایش قرار گرفت.
مطالعه اصلی
در مطالعه اصلی از غلظت بهینه  NACکه پس از انجام مطالعه اولیه
بدست آمد ،استفاده شد .براساس یافتههایی که از مطالعه اولیه
( )Pilotبدست آمد ،غلظت  0.4میلی مول از ماده  NACبه عنوان
غلظت بهینه انتخاب گردید و سپس  01عدد کیسه حاوی گلبول
قرمز متراکم جهت انجام مطالعه انتخاب شد .هر یک از کیسههای
حاوی گلبول قرمز با استفاده از دستگاه متصل کننده کورد
( )Connection device welder, TSCD II, Japanبه یک کیسه
جانبی که از جنس کیسه اصلی بود (ماکوفارما ،فرانسه) ،در شرایط
کامال استریل متصل شد و با استفاده از ترازو ( Sartorius ,GE
 )4101,Germanyمحتوی گلبول قرمز هر کیسه به دو حجم
مساوی تقسیم گردید (یکی برای تیمار با  NACو دیگری برای
گروه شاهد بدون ماده افزودنی) .حجم گلبول قرمز داخل کیسه
اصلی با حجم گلبول قرمز انتقال داده شده به کیسه جانبی یکسان
بود .پس از آن هر دو کیسه گلبول قرمز به زیر هود المینار کالس
 8منتقل شد و از کورد کیسه ها  8نمونه خون با حجم مساوی به
لوله های آزمایش منتقل شد و قبل از تزریق  ، NACپارامترهای
آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز همراه شاخصهای
هماتولوژیک گلبول قرمز به عنوان مقادیر پایه مورد اندازهگیری و
ارزیابی قرار گرفت (روز صفر ،روز تهیه نمونه قبل از تزریق
 .)NACسپس از استوک  411میلی مول از ماده  ، NACغلظت
 0.4میلی مول از آن با توجه به حجم گلبول قرمز تهیه و به

تاثیر ان-استیل-سیستئین( )NACبر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری این فرآورده خونی

گلبولهای قرمز تزریق شد و بدین ترتیب گلبول های قرمز تحت
تیمار با  NACقرار گرفتند .به اندازه حجم مساوی از ماده تزریقی
 NACنیز ،سرم فیزیولوژی به گلبول های قرمز گروه شاهد تزریق
گردید و هر چه سریعتر کیسه های گلبول قرمز هر دو گروه تیمار
با  NACو کیسه های گروه شاهد به یخچال بانک خون منتقل شده
و در دمای یخچال تا  28روز نگهداری گردید .نمونه برداری از
کیسه ها در روزهای صفر  94 ،82 ،80 ،02 ،6 ،8 ،و روز  28انجام
گرفت .
الف -پارامترهای هماتولوژیک
شمارش گلبول قرمز و اندکس های گلبول قرمز
شمارش گلبول های قرمز روشی برای ارزیابی کیفیت ،تعداد و
حجم گلبول های قرمز است .شمارش تعداد گلبول های قرمز در
همه گروههای کنترل و گروههای تیمار با  NACبا استفاده از
دستگاه اتوماتیک شمارشگر سلولهای خونی ( Sismex K-1000,
 )Japanانجام گردید .نمونه ها به میزان  0:4با فسفات بافر سالین
( )PBSرقیق شدند و توسط دستگاه شمارشگر سلولی ،تعداد
گلبول های قرمز ( )RBCو شاخصهای آن که شامل غلظت
هموگلوبین ( ،)Hbمیزان هماتوکریت ( ،)Hctمیانگین حجم گلبول
قرمز ( MCH ،)MCVو  MCHCبود ،اندازه گیری گردید.
ب -بررسی و ارزیابی پارامترهای متابولیسم گلبول قرمز
در این قسمت پس از اینکه  4میلیلیتر از نمونه گلبول قرمز در
شرایط کامال استریل در زیر هود المینار کالس ( 8بعثت-ایران) از
طریق کورد کیسه به داخل لوله آزمایش متنقل گردید ،نمونه در
دور  3700×gبه مدت  01دقیقه سانتریفیوژ شد و پالسما از گلبول
قرمز جدا شد .سپس پالسما جهت بررسی و ارزیابی پارامترهای
متابولیسم که شامل اندازه گیری غلظت گلوکز ،اندازه گیری غلظت
الکتات و اندازه گیری  pHبود استفاده شد .کلیه پارامترهای ذکر
شده با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر شیمی () Hitachi 911-Japan
اندازه گیری شد .کلیه اندازه گیری پارامترها برای جلوگیری از هر
گونه خطا ،بصورت دوتایی انجام گردید و در کلیه مراحل برای
اطمینان از صحت و دقت آزمایشات از سرم کنترلهای تجاری
(Turu Labپارس آزمون-ایران) استفاده شد.
 .0اندازه گیری غلظت گلوکز
غلظت گلوکز با استفاده از روش آنزیمی گلوکزاکسیداز (شرکت
دارواش-ایران) ،بصورت واکنش رنگسنجی انجام شد .ابتدا
گلوکز توسط آنزیم گلوکزاکسیداز به گلوکورونیکاسید و هیدروژن
پراکسید اکسیده شده ،سپس هیدروژن پراکسید تولید شده با
استفاده از آنزیم پراکسیداز به کوئینون که یک ماده رنگی است
تبدیل شد .جذب نوری رنگ ایجاد شده در مقابل استاندارد توسط
اتوآنالیزر شیمی در طول موج  411نانومتر خوانده شد که شدت
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جذب نوری رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت گلوکز در نمونه
بود.
 .8اندازهگیری غلظت الکتات
اندازه گیری غلظت الکتات با استفاده از روش آنزیمی (شرکت
پارس آزمون-ایران) انجام گردید .در این آزمایش الکتات در
حضور  NADدر مجاورت آنزیم الکتات دِهیدروژناز به پیروات
تبدیل میگردد .میزان  NADHتولید شده در این واکنش که به
صورت فتومتریک قابل اندازه گیری بود با مقدار الکتات در نمونه
رابطه مستقیم داشت.
 .9اندازهگیریPH
برای بررسی تاثیر  NACبر روی  pHگلبول های قرمز در طول
مدت نگهداری pH ،محیط گلبول قرمز اندازهگیری شد .در این
روش ابتدا ،دستگاه  pHمتر (متلر،انگلیس) با محلول های استاندارد
کالیبره شد و پس از کالیبراسیون pH ،نمونههای گلبول قرمز
خوانده شد.
ج -اندازه گیری و ارزیابی پارامترهای آسیب غشا گلبول قرمز
 .0بررسی شاخص همولیز در گلبولهای قرمز
فاکتور همولیز یکی از مهمترین پارامترهای کنترل کیفیت در
گلبولهای قرمز طی مدت ذخیره سازی آن است که میزان
هموگلوبین آزاد در پالسما را که از متالشی شدن گلبول های قرمز
به داخل پالسما نشت می کند ،ارزیابی میکند .طبق استانداردهای
انتقال خون و )American associated blood bank( AABB
میزان همولیز در پالسمای گلبول قرمز در طول مدت ذخیره سازی
نباید به بیش از  1.2درصد برسد .ابتدا  011میکرولیتر از پالسما
نمونه ها به لوله آزمایش منتقل شده و سپس  0میلیلیتر سدیم
کربنات به تمامی لوله ها اضافه شد و میزان جذب نوری هر نمونه
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Cecil 7200,UKدر طول
موج های  641 ، 204و  611نانومتر خوانده شد و با فرمول زیر
شاخص همولیز محاسبه شد(( .)2این روش ارزیابی  ،طبق
دستورالعمل سازمان انتقال خون ایران انجام گردید).
 )Plasma Hb= (OD415nm ×154.7) - (OD450 nm × 130.7)(OD700 nm × 123.9

%
 .8اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز()LDH
اندازهگیری فعالیت آنزیم  LDHبه عنوان یکی از پارامترهای آسیب
غشا سلول اهمیت زیادی دارد .زمانیکه صدمات جدی به غشا
سلول وارد می گردد LDH ،که یک آنزیم سیتوزولی است به فضا
خارج سلولی نشت میکند و افزایش آن در پالسما حاکی از
آسیب سلولی است(  .) 1در این مطالعه ،اندازه گیری فعالیت آنزیم
 LDHبر اساس تبدیل پیروات به الکتات که توسط آنزیم LDH
کاتالیز می گردد انجام شد (کیت شرکت پارس آزمون-ایران) .در
این واکنش آنزیمی که در آن  NADH+به  NAD+تبدیل میشود،
=
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تغییرات جذب نوری در واحد زمان و در طول موج  921نانومتر
محاسبه میگردد.
د -اندازه گیری و ارزیابی پارامترهای آسیب اکسیداتیو
 .0اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( Total antioxidant

یافتهها

در جدول  ،0میانگین نتایج بدست آمده از پارامترهای
متابولیسم و فعالیت آنزیم  LDHدر دو گروه گلبول قرمز تیمار با
 NACدر مقایسه با گروه شاهد (گروه فاقد )NACمشاهده
میشود .در این جدول غلظت الکتات و میزان فعالیت آنزیم LDH
در گلبول های قرمز تیمار با  NACافزایش کمتری نسبت به
گلبولهای قرمز گروه شاهد در طول مدت نگهداری دارد هر چند
که این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود .در جدول  8نیز نتایج
مربوط به میانگین تغییرات غلظت  ، MDAظرفیت آنتیاکسیدانی،
میانگین تغییرات  pHو میانگین تغییرات همولیز طی زمان
نگهداری گلبول قرمز در دو گروه گلبول قرمز تیمار با  NACدر
مقایسه با گروه شاهد آمده است .در این جدول پراکسیداسیون
لیپیدها با استفاده از شاخص  ، MDAدر گلبولهای قرمز تیمار با
 NACنسبت به گروه شاهد در طول مدت نگهداری این فرآورده
افزایش کمتری دارد هر چند که این اختالف از نظر آماری معنی
دار نبود .همچنین ،میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی گلبول قرمز در
طول مدت نگهداری در گروه تیمار با  NACنسبت به گروه شاهد
بهتر حفظ شده و کاهش کمتری داشت و در روز  82نگهداری
گلبول قرمز این اختالف از نظر آماری معنی دار بود (.)p=0.043
میزان همولیز گلبولهای قرمز نیز در گروه تیمار با  NACنسبت به
گروه کنترل افزایش کمتری طی مدت نگهداری گلبول قرمز داشت
 ،هر چند که از نظر آماری معنیدار نبود.

capacity(TAC

برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدان تام در پالسما ،از کیت
کمپانی (زلبیو،آلمان) استفاده شد .اساس این روش که یک واکنش
رنگ سنجی است بر مبنی کاهش  +++ Feبه  ++Feتوسط ترکیبات
آنتیاکسیدانی است که به کروموژنی مناسب جفت شده و محصول
رنگی تولید میکند .جذب نوری محصول بدست آمده در طول
موج  241نانومتر خوانده شد و بر اساس منحنی استاندارد که از
قبل تهیه شده بود ،غلظت  TACدر واحد میلیمول محاسبه گردید.
 .8اندازه گیری غلظت مالون دی دآلدئید ()MDA
یکی از نتایج استرس اکسیداتیو افزایش پراکسیداسیون لیپیدها
است .در این فرآیند لیپیدهای غشا سلول مورد هجوم رادیکال های
آزاد قرار گرفته و در اثر پراکسیداسیون لیپیدهای غشا ،لیز سلول
رخ میدهد .روش تیوباربیتوریک اسید یکی از روشهای استاندارد
جهت اندازه گیری مالون دی دآلدئید (محصول نهایی
پراکسیداسیون لیپیدها) است .در این روش که بر اساس واکنش
بین  MDAو تیوباربیتوریک اسید در دما جوش است ،جذب
نوری کمپلکس ایجاد شده (به رنگ صورتی) در طول موج 494
نانومتر خوانده شده و بر اساس منحنی استاندارد که از قبل تهیه
شده بود ،غلظت  MDAدر واحد میکرومول محاسبه شد ( .) 01

جدول  :1جدول میانگین پارامترهای متابولیسم گلبول قرمز در دو گروه گلبول قرمز تیمار با  NACدرمقایسه با گروه شاهد در طول مدت ذخیره سازی گلبول قرمز
روز ذخيره

الکتات
(ميلیگرم/دسیليتر)
(مورد)

الکتات
(ميلیگرم/دسیليتر)
( شاهد)

روز صفر
روز 8
روز 6
روز 02
روز 80
روز 82
روز 94
روز 28

92.00 ± 06.62
44.22 ± 2.92
016.41 ±00.08
028.04 ±90.19
816.29 ± 46.41
892.28 ± 69.64
822.4 ± 22.12
812.04 ± 40.88

92.18 ± 01.60
46.11 ± 2.64
009.14 ±89.12
041.12 ±29.82
808.14 ±29.64
826.68 ±26.69
814.82 ± 66.02
991 ±22.46

X±SD
N=10

P
Value

الکتات دهيدروژناز
(واحد بينالمللی/ليتر)
(مورد)

الکتات دهيدروژناز
(واحد بين المللی/ليتر)
(شاهد)

1.986
1.661
1.21
1.820
1.216
1.280
1.422
1.010

890.81 ±62.24
810.61 ±21.90
614.21 ± 890.22
129.81 ±901.26
0261.21 ±922.48
0281.61 ±942.48
8891.21 ±282.64
8664.41 ±421.82

899.26 ±62.4
992.21 ±042.26
614.88 ±862.86
0010.21 ±918.49
0466.66 ±498.91
0220.46 ±466.28
8846.61 ±222.26
8680.62 ±0192.29

X±SD
N=10

X±SD
N=10

P
Value

گلوکز
(ميلیگرم/دسیليتر)
(مورد)

گلوکز
(ميلیگرم/دسیليتر)
(شاهد)

1.246
1.462
1.464
1.646
1.662
1.104
1.240
1.668

222.6± 18.28
911.1 ±62.69
926.0± 24.16
866.9 ±12.82
801.2± 011.86
066.9 ±001.16
026.0 ±011.88
080.4± 21.14

296.2 ±28.28
206.2 ±62.02
946.6 ±28.4
810.2± 24.42
881.0 ±10.48
012.2 ±26.22
049.4 ±26.61
086.0± 26.94

X±SD
N=10

X±SD
N=10

P
Value

X±SD
N=10

1.249
1.064
1.461
1.296
1.622
1.691
1.108
1.249

جدول  :2جدول میانگین پارامترهای آسیب اکسیداتیو pH ،و شاخص همولیز گلبول قرمز در دوگروه گلبول قرمز تیمار با  NACدر مقایسه با گروه شاهد در طول مدت ذخیره سازی گلبول قرمز
روز
ذخيره

شاخص
هموليز ()%
(مورد)

شاخص
هموليز ()%
(شاهد)

روز صفر
روز02
روز82
روز 28

_______
1.08±1.11

_______
1.06±1.16
1.22±1.86
0.98±1.86

X±SD
N=10

1.98±1.80
0.06±1.82

P
Value

X±SD
N=10

_____
1.02
1.24
1.66

pH

pH

(مورد)

( شاهد)

X±SD
N=10

X±SD
N=10

6.81±1.16
6.22±1.16
6.66±1.00
6.21±1.12

6.81±1.16
6.10±1.16
6.61±1.01
6.49±1.12

P
Value

ظرفيت
آنتیاکسيدان
(ميکرومول)
(مورد)

ظرفيت
آنتیاکسيدان
(ميکرومول)
(شاهد)

0
1.96
1.688
1.140

1.86±1.16
1.89±1.14
106±1.12
1.16±1.12

1.84±1.12
1.81±1.14
1.00±1.12
1.19±1.19

X±SD
N=10

P
Value

مالون دي
دآلدئيد
(نانومول)
(مورد)

1.196
1.991
040.0
1.96

1.08±2.22
00.12±2.99
08.66±6.66
06.98±4.62

X±SD
N=10

X±SD
N=10

مالون دي
دآلدئيد
(نانومول)
(شاهد)

P Value

X±SD
N=10

2.22±2.10
00.40±9.24
09.19±2.92
06.68±2.21

1.661
1.226
1.02
1.102

تاثیر ان-استیل-سیستئین( )NACبر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری این فرآورده خونی
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جدول  :0جدول میانگین پارامترهای هماتولوژیک گلبول قرمز در دوگروه گلبول قرمز تیمار با  NACدر مقایسه با گروه شاهد در طول مدت ذخیره سازی گلبول قرمز
P
P
MCV
هموگلوبين
هموگلوبين
هماتوکريت ( )%هماتوکريت ()%
(MCVفمتوليتر)
روز
value
value
(فمتوليتر)
(گرم/دسیليتر)
(گرم/دسیليتر)
(شاهد)
(مورد)
(شاهد)
ذخيره
(مورد)
X±SD
X±SD
X±SD
(شاهد)
(مورد)
روز صفر
روز 8
روز 6
روز 02
روز 80
روز 82
روز 94
روز 28

X±SD
N=10

N=10

26.61±0.66
24.42±2.66
26.22±4.00
21.61±4.12
18.41±4.02
18.08±4.01
12.02±2.11
12.60±2.12

24.96±2.91
24.96±2.61
22.12±8.62
21.92±2.62
18.41±2.64
18.02±4
12.12±4.82
12.42±4.82

1.416
1.149
1.28
1.48
1.10
1.46
1.64
1.12

N=10

N=10

46.16±8.14
49.29±0.66
46.64±8.84
46.02±8.69
41.62±8.66
41.49±8.18
60.21±9.62
60.64±9.28

48.41±9.49
40.48±9.62
42.92±9.82
44.41±2.40
46.46±9.28
46.82±2.81
41.81±2.11
41.22±2.64

در جدول  ، 9تغییرات میانگین پارامترهای هماتولوژیک در طول
مدت نگهداری در گلبول های قرمز تیمار با  NACدر مقایسه با
گروه شاهد نشان داده شده است .در این نمودار غلظت
هموگلوبین و هماتوکریت در گلبول های قرمز تیمار با  NACدر
طول مدت نگهداری نسبت به گروه شاهد افزایش بیشتری داشت
ولی این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود .نتایج بدست آمده از
شاخص دیگر گلبول قرمز یعنی  ،MCVدر هر دو گروه گلبول
قرمز تیمار با  NACدر مقایسه با گروه شاهد اختالف معنی داری
را از نظر آماری نشان نمیداد.

بحث

آسیب ذخیره گلبول قرمز می تواند باعث کاهش عملکرد،
کاهش بقا و کاهش کیفیت فرآورده گلبول قرمز قبل از تزریق آن به
بیماران گردد .آسیب اکسیداتیو یکی از دالیل اصلی بروز آسیب
ذخیره گلبول قرمز طی مدت نگهداری این فرآورده خونی است
که بر اثر صدمات وارد شده از طرف رادیکال های آزاد به گلبول
های قرمز ایجاد میشود ( .)9،2این صدمات می توانند بسیار جدی
و در بعضی اوقات بصورت برگشت ناپذیر باشند و باعث لیز
گلبولهای قرمز شوند .نقش آنتی اکسیدانها در جلوگیری از
آسیب های اکسیداتیو بسیار با اهمیت است .یکی از این ترکیبات
آنتی اکسیدان ان-استیل-سیستئین ( )NACاست که به دلیل
مطالعات اندکی که در ارتباط با تاثیر آن بر آسیب ذخیره گلبول
قرمز انجام گرفته ،به نظر می رسد نتایج بدست آمده از این مطالعه
بتواند تاثیر  NACبر آسیب ذخیره گلبول قرمز و آسیب اکسیداتیو
را واضحتر و روشنتر بیان داشته و اطالعات جدیدی را در این
خصوص ارایه دهد که بتواند در بحث انتقال خون مفید باشد .در
تحقیق حاضر با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه اولیه ،
غلظت  0.4میلی مول از ماده افزودنی  NACبه عنوان غلظت بهینه
این ماده انتخاب شد که در این پروژه استفاده شد .یکی از دالیل
مهم ایجاد آسیب ذخیره گلبول قرمز ،تغییرات متابولیکی است که

X±SD
N=10

1.606
1.280
1.206
1.696
1.606
1.212
1.46
1.422

02.14±1.20
02.99±1.12
02.92±1.26
02.29±1.26
02.94±1.11
02.92±1.26
02.26±1.12
02.92±1.19

P
value

X±SD
N=10

06.61±0.68
06.48±0.66
06.16±0.00
06.66±0.61
06.62±0.22
06.61±0.49
06.62±0.42
06.28±0.61

1.469
1.469
1.211
1.426
1.441
1.628
1.484
1.482

در طول مدت نگهداری گلبول قرمز رخ داده و سبب آسیب های
جدی به سلول میشود( .)9در مطالعه حاضر نیز یکی از متغیرهای
مهم تحقیق بررسی پارامترهای متابولیسم گلبول قرمز بود .طبق
نتایج بدست آمده ،غلظت الکتات و فعالیت آنزیم ( LDHیکی از
شاخص های آسیب سلولی) در گروه گلبول قرمز دارای ماده
افزودنی  NACافزایش کمتری نسبت به گروه شاهد (گروه فاقد
 )NACداشت ،هر چند که این اختالف از نظر آماری معنی دار
نبود ،ولی به نظر می رسید که  NACتا حدی توانسته بود سبب
حفظ غشا و حفظ متابولیسم این فرآورده خونی طیمدت
نگهداری گردد .نشت کمتر آنزیم  LDHبه فضا پالسمایی می تواند
حاکی از آسیب کمتر غشایی در گلبول های قرمز تیمار با NAC
نسبت به گلبول های قرمز گروه شاهد باشد و با توجه به میانگین
تغییرات شاخص همولیز که نشاندهنده لیز کمتر سلول های تیمار
با  NACدر مقایسه با گروه شاهد بود ،ممکن است که افزودن
 NACبتواند سبب حفظ بقا گلبول های قرمز گردد .در سال 8102
پالوتا و همکارنش تاثیر مکمل های ان-استیل سیستیین را روی
متابولیسم گلبولهای قرمز ذخیره شده در محیطهای سیترات،
فسفات ،سالین دکستروز ،گلوکز و مانیتول در بانک خون بررسی
کردند .نتایج آنها نشان می داد که جریان متابولیسم انرژی مسیرهای
گلیکولیز و پنتوز فسفات و همچنین لیز گلبول های قرمز در طول
مدت ذخیره سازی کاهش یافته است ( .)00در مطالعه هاندیگوند
و همکاران روی فرآورده پالکت ،مشاهده شد که تزریق  NACبه
کیسه های حاوی پالکت کنستانتره می تواند باعث کاهش فعایت
متابولیک و در نتیجه افزایش ماندگاری و افزایش کیفیت پالکت ها
در طول مدت ذخیره سازی گردد و  NACمی تواند به عنوان یک
ماده نگهدارنده مناسب در حفظ کیفیت پالکت ها در طول مدت
نگهداری موثر باشد( .)08این نتایج با نتایج تحقیق ما که NAC
توانسته بود سبب کاهش جریان متابولیسم گلبول قرمز با استفاده از
شاخص الکتات در طول مدت نگهداری شود همخوانی داشت.
یکیدیگر از پارامترهای مهم تحقیق بررسی وضعیت آسیب
اکسداتیو در گلبول های قرمز در طول مدت نگهداری بود .در این
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مطالعه با توجه به نتایج بدست آمده  ،افزایش آسیب اکسیداتیو در
گلبول های قرمز در طول مدت نگهداری مشاهده می شد .در
مطالعه برزگر و همکارانش بیان شد که با افزایش طول مدت
نگهداری گلبول قرمز میزان تولید اکسیدانها در این فرآورده
افزایش یافته و این امر باعث افزایش استرس و آسیب اکسیداتیو در
گلبول های قرمز میشود ( .)09در سال  8102نیز دیهیم و
همکارانش در مطالعه دیگری نشان دادند که در طول مدت
نگهداری گلبول قرمز فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاهش یافته
که این کاهش در فعالیت آنزیم با طول زمان نگهداری گلبول قرمز
نسبت مستقیم داشته و خود این موضوع می تواند عاملی در جهت
وقوع آسیب اکسیداتیو در این فرآورده باشد( .)02در مطالعه
سنفورد و همکاران در سال  8106نشان داده شد که با افزایش
سطوح آنتی اکسیدان ها مانند افزایش سطح ویتامین  ، Cمیتوان از
تجمع رادیکال های آزاد جلوگیری کرد .نتیجه این تحقیقات ،تاثیر
افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان در جلوگیری از تجمع رادیکال های
آزاد را نشان داد ( .)04طبق نتایج این مطالعه ،سطح ظرفیت
آنتیاکسیدانها در هر دو گروه گلبول قرمز تیمار با  NACو گروه
شاهد در طول مدت نگهداری کاهش یافته بود ولی در گلبول های
قرمز دارای ماده افزودنی  NACاین روند کاهشی کمتر مشاهده
میشد ،بخصوص در روز  82نگهداری گلبول قرمز که ظرفیت
آنتی اکسیدانی در گروه تیمار با  NACدر مقایسه با گروه شاهد
بصورت معنی داری افزایش داشت ( .)p=0.042همچنین ،نتایج
این تحقیق نشان میداد که پراکسیداسیون لیپیدها با توجه به
شاخص  MDAدر گروه تیمار با  NACدر مقایسه با گروه شاهد
در طول مدت نگهداری گلبول قرمز افزایش کمتری داشت  ،هر
چند که این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود .با توجه به نتایج
به نظر می رسد که  NACتوانسته است از طریق القا گلوتاتیون در
سلول تا حدی مانع از افزایش رادیکال های آزاد و همچنین
پراکسیداسیون لیپیدها شده و با حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی سلول
شاید بتواند تا حدی سبب کاهش اسیب های اکسیداتیو در گلبول
های قرمز گردد .در مطالعه هندیگوند و همکارانش در ارتباط با
تاثیر  NACبر روی پالکت ها در طول مدت نگهداری  ،شاهد این
بودند که  NACتوانسته بود سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها در
پالکتها شده و این موجب تجمع کمتر فرآوردههای اکسیداسیون
(از جمله گلوتاتیون اکسید شده و پروستاگالندینها) شده بود و در
نهایت این مطلب را بیان کردند که آنتی اکسیدان هایی مثل NAC
میتوانند کیفیت پالکتها را طی ذخیره سازی بهبود بخشند(.)08
این نتایج تا حدی با نتایج مطالعه ما همخوانی داشت .لئونیوسکا و
همکاران در تحقیقی که در سال  8108روی  NACانجام دادند،
اظهار داشتند که گروه سولفور هیدریل ( )SH-در ساختار ، NAC
می تواند واکنش گونههای اکسیژن فعال ( )ROSرا از بین ببرد و با
افزایش سطح گلوتاتیون ( - )GSHکه یک آنتی اکسیدان اصلی در

سلول می باشد  -می تواند سبب کاهش آسیب اکسیداتیو و در
نتیجه سبب افزایش بقا و عملکرد سلول شود ( .)6در مطالعه
دیگری که توسط گیبسون و همکارانش انجام شد  ،بیان داشتند که
 NACمی تواند سبب سرعت بخشیدن به دفاع آنتی اکسیدانی
سلول شده و همچنین به علت داشتن گروه های تیولی  ،خود نیز
دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد ( .)06طبق مطالعه نور و
همکاران NAC ،می توانست به عنوان آنتی اکسیدان ،سبب کاهش
آسیب اکسیداتیو به غشا گلبول قرمز در بیماران مبتال به آنمی داسی
شکل شده و در نتیجه آن سبب کاهش لیز سلول و افزایش بقا آن
شود ( .)06آمن و همکارانش در مطالعه دیگری نشان دادند که
استفاده از ماده افزودنی  NACمی تواند سبب حفظ کیفیت و
عملکرد گلبول قرمز گردد ( .)02در نهایت می توان گفت استفاده
از ترکیبات آنتی اکسیدان مانند  NACشاید بتواند سبب کاهش
آسیب اکسیداتیو و در نتیجه کاهش آسیب ذخیره گلبول قرمز در
طول دوران نگهداری این فرآورده شود و ممکن است بتواند با
حفظ کیفیت و افزایش بقا گلبول های قرمز سبب کاهش عوارض
تزریق خون در بیماران گردد.

نتیجهگیری

یکی از محدودیت هایی که در این مطالعه وجود داشت ،شاید
تعداد نمونه ها بود که به علت محدودیت های عدم دسترسی به
نمونه های بیشتر ،باید به این تعداد نمونه کفایت می شد .یکی
دیگر از محدودیت ها نیز عدم استفاده از غلظت های بیشتر NAC
بود و در این مطالعه سعی کردیم غلظت هایی از  NACکه در
مطالعات مشابه استفاده شده بود را بکار ببریم .شاید با استفاده از
تعداد بیشتر نمونه و همچنین استفاده از غلظت های باالتر از ماده
 NACمی توانستیم نتایج مطلبوبتری بدست آوریم .بدین ترتیب
با تاثیری که این ماده آنتی اکسیدان بر روند متابولیسم و همچنین
آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز در طول مدت نگهداری داشت ،شاید
در آینده بتوان از  NACدر حفظ کیفیت گلبول های قرمز و
جلوگیری از آسیب ذخیره گلبول قرمز استفاده کرد و فرآورده ای
خونی با کیفیت باالتر در اختیار مصرف کنندگان و نیازمندان به
خون قرار داد که نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه است.

قدردانی

این پروژه قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست
شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در پاییز 0914
است .از معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی طب
انتقال خون ،معاونت فنی سازمان انتقال خون و مدیریت آزمایشگاه
های سازمان انتقال خون ،معاونت آموزشی وپژوهشی مرکز علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین از پرسنل محترم شاغل
در آزمایشگاههای بیوشیمی ،هماتولوژی و آزمایشگاه مرکز نوآوری
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منافع متقابل

مولف اظهار می دارد که منافع متقابلی از تالیف و یا انتشار این
.مقاله ندارد

مشارکت مؤلفان

د در طراحی پروژه و تحلیل دادهها و.ر. م،م در اجرا پروژه.ن
.ح در مشاوره این پروژه نقش داشته است.آ

سازمان انتقال خون که همکاری الزم را در این پروژه با ما داشتند
.صمیمانه تشکر میکنیم

مالحظات اخالقی

هرگونه تحقیقاتی که در راستای ارتقا و سالمت خون انجام
 طی فرمی با کسب اجازه از اهدا کننده خون انجام،می گردد
.میشود
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