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فاکتورهای بیوشیمیایی
4

سارینا جهانشاهي قاجار ،6محمدرضا دیهیم ،2فتاح ستوده نژاد نعمتالهي ،3محمد حسام رفیعي
چكيده
سابقه و هدف

ریتم و تغییرات شبانهروز در ظرفیت اکسیداسیون/احیا در پالسمای خون و کاهش ظرفیت آنتياکسیداني در
طي ذخیرهسازی گلبولهای قرمز در بانک خون گزارش شده است .بنابراین ممکن است خون اهدا شده بر
اساس زمان اهدا ،دارای ظرفیت آنتياکسیدان متفاوت و در نتیجه یک پاسخ بیوشیمیایي متفاوت طي ذخیره
سازی باشد .این مطالعه تالش ميکند که به این مهم بپردازد.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربي 22 ،واحد  RBCدر دو گروه اهداکننده صبح (ساعت )9-66و عصر (ساعت )67-22
جمعآوری شد و  3تا  42روز در دمای  4-9درجه سانتيگراد نگهداری گردید .سنجش گلوکز ،سدیم ،پتاسیم،
الکتات ،الکتات دهیدروژناز ،pH ،مالوندیآلدئید و ظرفیت آنتياکسیدان تام با استفاده از کیت تجاری انجام
شد .متابولیتهای نیترات/نیتریت با روش گریس اندازهگیری شد.
يافتهها

در گروه عصر در مقایسه با گروه صبح ،متابولیتهای نیتریک اکسید ،غلظت مالوندیآلدئید و فعالیت آنزیم
الکتات دهیدروژناز افزایش یافته بود( .)p< 2/20در هر دو گروه صبح و عصر ،میزان  ، pHگلوکز ،سدیم و
ظرفیت آنتياکسیدان تام روند کاهشي و غلظت مالوندیآلدئید و فعالیت آنزیم الکتات دهیدرژوناز روند
افزایشي داشتند(.)p< 2/20

نتيجه گيري

این مطالعه نشان داد که آسیب اکسیداتیو در خونهای اهدایي در عصر بیشتر از صبح ،در زمان ذخیرهسازی
بوده که ممکن است سبب کاهش بقا و آسیب ذخیره بیشتری گردند .به همین علت نیاز به مطالعههای بیشتر با
تعداد نمونه زیادتر برای بررسي تاثیر زمان اهدا بر آسیب ذخیره گلبول قرمز ميباشد.
كلمات كليدي :اهدای خون ،بانک خون ،ریتم شبانهروز
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آسیب ذخیرهسازی گلبولهای قرمز متراکم :اثر زمان اهدای خون بر

سارينا جهانشاهی قاجار و همکاران

تغییرات ذخیرهسازی  RBCجمع آوری شده در صبح و عصر
مقدمه

واکنشهای اکسیداسیون و احیا در گردش خـون انسـان در

فرآيند انتقال خون از مهمترين جنبههای درمانی بوده کـه

طول شـبانهروز هسـتند( .)01 ،03ايـن ريـتم شـبانهروز در
دینوکلئوتید فسفات( )NADPHبه عنوان متابولیـت درگیـر
در واکنشهای اکسیداسـیون و احیـا ،گـزارش شـده اسـت

قرمز ،افزايش حمل اکسیژن به بافتها و اندامهـايی اسـت،
که بـه علـت کـم خـونی ،ترفیـت حمـل اکسـیژن توسـ

( .)04ريــتم شــبانهروزی در ســطو گلوتــاتیون نیــز در

گلبــولهــای قرمــز در آنهــا کــاهش يافتــه اســت(.)1 ،3
گلبولهای قرمز تهیه شده در مراکز انتقال خون مـیتواننـد

مشاهده شده است( .)01مطالعههای اخیر نیز نشان میدهند

بانکهای خون بیمارستانی نگهـداری شـود( .)4 ،1بـا ايـن

که سطو آنتیاکسیدان تام خون در ساعت  7صـبح بـاالتر
از سطو آن در ساعات بعد از تهر و نیمـه شـب اسـت و

محصوالت ذخیـره شـده پالسـمای غنـی از پالکـت()PRP

برای  31الی  41روز در دمای  1تا  4درجه سانتیگـراد در
وجود تغییرات ساختاری و بیوشیمیايی در طی ذخیرهسازی

هم چنین ترشـح مالتـونین در بـدن بـه عنـوان مهـمتـرين

گلبول قرمز ايجاد میشود کـه مـیتوانـد سـبب اخـتالل در
عملکرد ،مورفولوژی و همچنین سـبب کـاهش بقـای ايـن

آنتیاکسیدان داخلی بـدن و مهـمتـرين تنیـیمکننـده ريـتم
شبانهروز نیز به طور معمول از ساعت  7تا  01شب بـوده و
پايان آن در حدود  9تا  7صبح است(.)04 ،09

فرآورده حیاتی گردد که به آن "آسیب ذخیرهسـازی گلبـول

قرمز" گفته میشود(.)4

با توجه به يافتههـای ذکـر شـده در بـاال يعنـی کـاهش

تغییرات بیوشیمیايی که در هنگام ذخیـرهسـازی گلبـول
قرمز رخ میدهد شامل افزايش گلیکولیز و مصـرف گلـوکز

ذخیرهسازی و کاهش عمر آنهـا از يـک طـرف و تغییـرات

موجب کاهش  1و 3دیفسفوگلیسرات و در نتیجه تحريک

شبانه روز در ترفیت آنتی اکسیدانی خـون انسـان از طـرف
ديگــر ،ايــن احتمــال وجــود دارد کــه خــونهــای اهــدايی

است که منجر به کاهش سطح  pHمیشود( .)4کـاهش

ترفیت آنتـیاکسـیدانی کیسـههـای گلبـول قرمـز در طـول

pH

تولید  ATPمیشود .افزايش در  ATPمنجـر بـه کنـد شـدن

جمـــعآوری شـــده در صـــبح و عصـــر دارای ترفیـــت

گلیکولیز ،تجمع الکتیک اسید و نهايتاً کـاهش سـطح خـود
 ATPمــیگــردد( .)9کــاهش در  ATPفرآينــدهای نیازمنــد

آنتیاکسیدانی متفاوتی مـیباشـد .ايـن در حـالی اسـت کـه
امروزه برای همه خونهای اهدايی در طـول شـبانهروز يـک
دستورالعمل ثابت نگهداری از نیر مقدار افزودنـیهـا و نیـز

انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراين اختالل در پمـ
سديم -پتاسـیم همـراه بـا کـاهش پتاسـیم درون سـلولی و

يک دستورالعمل نگهداری يکسـان  31تـا  41روزه در نیـر

افــزايش ســديم سیتوپالســمی و کــاهش واکــنشهــای
آنتیاکسیدان میشود( .)4 ،4ساير تغییرات مرتب با آسـیب

زمــان اهــدای خــون و تغییــرات شــبانهروز در ســطو

افزايش فعالیت الکتـات دهیـدروژناز( ،)LDHبـروز آسـیب

آنتیاکسیدانی گلبولهای قرمز تهیه شـده در مراکـز انتقـال
خون و اثرات آن بر فاکتورهای بیوشیمیايی گلبولهای قرمز

گرفته میشود .بنابراين هدف از اين مطالعه بررسی ارتبـا

ذخیرهسازی  RBCشـامل افـزايش پراکسیداسـیون لیدیـدی،
اکسیداتیو ،افزايش همـولیز در کیسـههـای  RBCو کـاهش

در هنگام ذخیرهسازی است.

ترفیت نیتريک اکسید( )NOمیشود که همگـی مـیتواننـد
ســبب کــاهش طــول عمــر  RBCدر طــی ذخیــرهســازی و

مواد و روشها

افزايش بـروز عـوارج جـانبی ناشـی از تزريـگ خـون در

آمادهسازی و ذخیرهسازی فرآورده گلبولهای قرمز:
در اين مطالعه تجربـی 11 ،واحـد کیسـه خـون حـاوی

بیماران گردد(.)4 ،4 ،9-00
بدن انسان بـه صـورت شـبانه روز تحـت کنتـرل ريـتم
سیکاردين است( .)01 ،03برخی مطالعهها حاکی از ريتمیک

گلبول قرمز متراکم ،به صورت تصادفی ساده بدون در نیـر
گرفتن سن و نوع گروه خونی اهداکنندگان انتخاب شـده و

بودن ترفیت اکسیداتیو و تغییـر متابولیـتهـای درگیـر در

مورد بررسی قرار گرفتند .معیار ورود اهداکنندگان خون بـه
041
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هدف آن ،فراهم نمودن خون کافی و سالم برای رسـیدن بـه
بهترين پیامد بالینی است( .)0هدف اولیـه از تزريـگ گلبـول

متابولیسم سلولی  RBCاز جمله مقادير نیکوتینآمید آدنـین

دوره  ،04شماره  ،3پايیز 79

از طرف سازمان انتقال خون برای انتخاب اهداکننـده سـالم

موج  341نانومتر محاسبه گرديـد کـه متناسـب بـا فعالیـت

تدوين شده است ،توس پزشـک اهـدا انتخـاب گرديدنـد.

آنــزيم  LDHبــود .فعالیــت آنــزيم بــر اســاس واحــد

تمامی کیسههای خون مورد اسـتفاده در زمـان جمـعآوری
خون از نوع کیسههـای سـه تايی(ماکوفارمـا) حـاوی ـد

اندازهگیری گرديد.

انعقـــاد

phosphate dextrose( CPD-A1

 )Citrateبـــود.

واحدهای گلبول قرمز متراکم به دلیل انجـام آزمـايشهـای
غربالگری ،در روز سوم جمعآوری طبگ دستورالعمل حمل
خون و فرآوردههای خونی سازمان انتقـال خـون ايـران بـا
حفظ زنجیره سرد و پايش دمـای آن توسـ ديتـا الگـر از
پايگاه انتقال خون استان تهران به آزمايشگاه سـتاد مرکـزی
سازمان انتقال خون منتقل شدند و فرآوردههای گلبول قرمز
سريعاً به يخچالهای استاندارد بانک خـون در دمـای 1-4
درجه سانتیگراد منتقل گرديدند.
در ايــن مطالعــه پارامترهــای بیوشــیمیايی و آســیب
اکسیداتیو گلبول قرمز در دو گروه واحدهای گلبـول قرمـز
جمعآوری شـده از اهداکننـدگان صبح(سـاعت  9-00؛ 01
نفر) و اهداکنندگان عصر(ساعت09-11؛  01نفر) در طـول
مدت نگهداری گلبول قرمز به ترتیب در روزهـای ،31 ،41
 3 ، 9 ،04 ،10 ،19سنجش شد .کلیه آزمايشها به صـورت
دوتايی انجام گرفت و جهـت اطمینـان از دقـت و صـحت
آزمايش ها قبل از شروع به کار با هر دستگاه ،مراحل کنترل
کیفی با استفاده از کنترلهای تجاری معتبر صورت گرفت.

اندازهگیری غلیت گلوکز:
اندازهگیـری گلوکـز بـه روش آنزيماتیـک(کیت شرکت
من ـ ايران) گلوکز اکسیـداز بـا استفـاده از آنااليـزر شیمی
(رُوش ،آلمان )Hitachi-911 ،انجام شد .شدت رنگ تولیـد
شده متناسب با غلیت گلوکز نمونه میباشـد کـه از طريـگ
منحنی استاندارد محاسبه گرديد.

اندازهگیری فعالیت آنزيم الکتات دِهیدروژناز(:)LDH
اين آزمايش بر اساس تبديل پیروات به الکتـات توسـ

IU/L

اندازهگیری غلیت الکتات:
در اين آزمايش(کیت پارس آزمون ـ ايران) ،الکتـات در
حضور  NADدر مجاورت آنـزيم الکتـات دِهیـدروژناز بـه
پیروات تبديل میگردد .جذب نوری

NADH

تولیـد شـده

در ايــن واکــنش توس ـ اتوآنــااليزر شــیمی(آلمان ،رُوش،
 )Hitachi-911اندازهگیری شده که با مقدار الکتـات نمونـه
رابطه مستقیم دارد.

اندازهگیری غلیت سديم و پتاسیم:
اين آزمايش در روزهای مقرر نمونهبرداری با استفاده از
دستگاه الکترولیت آنااليزر(آلمان ، Effox5054 ،اپنـدورف)
بر روی پالسماهای جدا شده از گلبولهـای قرمـز متـراکم
انجام گرفت.

اندازهگیری : pH
در روزهای مقرر نمونهبرداری ،میزان  pHدر گلبولهای
قرمز ،با استفاده از  pHمتر کالیبره شـده(آمريکا)Metrohm ،
و محلولهای استاندارد(انگلیس )Metler ،انجام گرفت .بـه
اين صورت که زير هود از کورد کیسـه  RBCبـه حجـم 1
میلیلیتر به داخل فالکون منتقل شده و برای انجام آزمـايش
 pHاستفاده شد .در هر بار نمونهگیری ،کورد کیسـه مجـدداً
 sealشده و برای نگهداری به داخل يخچال منتقل گرديـد.
اندازهگیری  pHدر نمونه  RBCبه صـورت مسـتقیم انجـام
گرفت و از هیچ بـافری بـرای رقیـگسـازی اسـتفاده نشـد.
الکترود مخصـو

سـنجش  pHمتـر در داخـل لولـههـای

فالکون حاوی گلبول قرمز فرو برده و بعـد از ثابـت شـدن
عدد روی نمايشگر pH ،نهايی ثبت شد.

اندازهگیری غلیت توتال آنتیاکسیدان:

آنزيم  LDHبا استفاده از دسـتگاه اتوآنااليزر(آلمـان ،رُوش،

بــرای انــدازهگیــری ترفیــت آنتــیاکســیدانی تــام در

 )Hitachi-911سنجش شد(شرکت پـارس آزمـون -ايـران).

گلبولهای قرمز از کیت تجاری شرکت  ، Zell Bioسـاخت

در اين واکنش آنزيمی که در آن  NADH+به  NAD+تبـديل

کشور آلمان استفاده شد که بر اساس واکـنش اکسیداسـیون
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مطالعه ،اهداکنندگان سالمی بودند که توس معیارهايی کـه

میشود ،تغییرات جذب نوری در واحـد زمـان و در طـول

سارينا جهانشاهی قاجار و همکاران

تغییرات ذخیرهسازی  RBCجمع آوری شده در صبح و عصر
)2,2 azino-bis (3-ethylbenzylthiazoline-6 sulfonic acid
) (ABTSمیباشد .آنتیاکسیدانهای موجـود در نمونـه ،اثـر

انکوبه شدند ،سـدس در سـانتريفیوژ يخچـال دار بـا دور

g

 3111بــه مــدت  11دقیقــه ســانتريفیوژ شــد .بــرای انجــام

بیشتر باشد ،میزان کمتری راديکال کاتیون  ABTS+تشـکیل

شیمیايی به نام واناديوم تریکلرايد(آلمانـ مِرک) به نیتريت
تبديل شده و سدس کل نیتريت محی با اسـتفاده از معـرف

میشود که سبب کاهش میزان جذب نـوری مـیگـردد .در
اين روش بـه عنـوان اسـتاندارد از آنـالول محلـول در آب

گريس انـدازه گیـری شـد .بـرای ايـن کـار بـه هـر يـک از

ويتامین  )Torolox( Eبه عنوان آنتیاکسیدان استفاده شد .در

چاهــکهــای میکروپلیــت 011 ،میکرولیتــر پالســما و 011

چاهکهای مربو به نمونهها 01میکرولیتر پالسما و بـه آن

میکرولیتر معرف گريس ا افه کرده و بـه مـدت  01دقیقـه

 071میکرولیتر از محلول کاری رنـگزای  ABTSبـه همـه
چاهکها ا افه شد .بعد از يک مرحله جذب نمونـههـا در

پلیت در تاريکی در دمای اتاق قرار گرفت ،سـدس بـه هـر
چاهک  011میکرولیتر واناديوم تری کلرايد ا ـافه کـرده و

طــول مــوج  471نــانومتر توســ االيــزا ريــدر(آمريکا،

به مدت  41دقیقه در انکوباتور  39درجه سانتیگراد(آلمـان

 )Awarenessخوانش شـد .در مرحلـه بعـد  11میکرولیتـر

ـ ممرت) انکوبه شد .پس از آن جذب نـوری رنـگ تولیـد

محلول کاری میوگلوبین به چاهکها ا افه شد و پلیت بـه

شده توس االيـزا ريـدر در  141نانومترخوانـده شـد و بـر
اساس منحنی استاندارد نیتريت سديم(آلمانـ مِـرک) کـه از

مدت  3دقیقه در دمای اتاق انکوبـه شـد .در انتهـای زمـان
انکوباسیون 11 ،میکرولیتر از محلول متوقفکننـده واکـنش

قبل آماده شده بود ،غلیت متابولیتهـا بـه دسـت آمـد .بـا

به هر چاهک ا افه شد .در نهايت جذب نمونهها برای بار

توجه به اين که رقت ا ـافه شـدن معـرفهـای گـريس و

دوم در  471نانومتر توس االيـزا ريـدر خوانـده شـد و بـا

واناديوم کلرايـد بـرای نمونـه پالسـما و نمونـه اسـتاندارد

محاسبه میانگین جذب نمونهها و بردن آن بر روی منحنـی
استاندارد ،غلیت آنتیاکسیدان تام نمونـههـای پالسـما بـر

يکسان بود ،صرفاً رقت انجام شده با سديم هیدروکسـید و
سولفات روی منیور شد و نتايج نهـايی ـرب در عـدد 1

حسب میلیمول محاسبه گرديد.

شد.

اندازهگیری غلیت مالوندیآلدئید(:)MDA

اندازهگیری غلیت متابولیـتهـای نیتريـک اکسـید(نیترات/
نیتريت):

 MDAاصلیتـرين فـرآورده پراکسیداسـیون اسـیدهـای

تعیین مقـدار متابولیـتهـای نیتريـک اکسـید ،بـا روش

چرب غیر اشباع چندگانه میباشد .در ايـن روش  MDAبـا

رنگسنجی معرف گريس انجام شد .واکنش گريس شـامل

اسید تیوباربیتوريک وارد واکنش شده و تشـکیل کمـدلکس

تشکیل يک کروموفور از ديازو شدن سولفانیل آمید (آلمانـ

رنگی میدهد .در ايـن واکـنش ابتـدا ،پـس از سـانتريفیوژ

مِرک) توس نیتريت اسیدی و به دنبال آن جفـت شـدن بـا
آمینهای دو حلقهای نییر -Nنفتیل اتیل دی-آمین(آلمـان ـ

نمونه برداشت شده از کیسه  011 ،RBCمیکرولیتر از نمونه
پالسـما بـا  411میکرولیتــر تـریکلــرو اسـتیک اســید %11

مِرک) و در نهايت تولید رنگ ارغوانی است .اين رنـگ در

(آلمان -سروا) دِپروتئینه شد .اسیدهای چرب غیر اشباع که
اکسید شدهانـد( )MDAبـا  111میکرولیتـر تیوباربیتوريـک

از سانتريفیوژ نمونه برداشت شده از کیسههای خـون ،قبـل
از سنجش ،نمونههای پالسمای رويی دِپروتئینه شدند .برای

اسید ( %1/4آلمانـ مِرک) تحت درجه حرارت بـاال (-011
 71درجه سانتیگراد) وارد واکـنش شـده و جـذب نـوری

اين کار به  311میکرولیتر از پالسما 011 ،میکرولیتر سـديم

کمدلکس ايجاد شده که به رنگ صورتی میباشـد در طـول

هیدروکسید  1/3موالر(آلمانـ مِرک) ا افه شـده و سـدس

موج  131نانومتر توس االيزا ريـدر انـدازهگیـری گرديـد.

 011میکرولیتر از سولفات روی ( %1آلمان ـ مِرک) ا ـافه

سدس غلیـت  MDAبر اساس منحنـی اسـتانداردی کـه از

گرديد .نمونههـا ،بـه مـدت  11-11دقیقـه در دمـای اتـاق

قبل تهیه شده بود با واحد میکرومول/لیتر محاسبه گرديد.

طول موج  141 nmدارای حداکثر جذب نوری است .پـس
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مهاری بر اين واکنش داشته و هر چه میزان آنها در نمونـه

سنجش نیتريـت ،نیتـراتهـای پالسـما بـا يـک احیاکننـده

دوره  ،04شماره  ،3پايیز 79
يافتهها

آنالیز آماری:
تمامی دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  11گرديد .کلیه
دارای توزيع غیر طبیعی بود و به همین دلیل بـرای مقايسـه
دادهها در دو گروه صـبح و عصـر در روزهـای مختلـف از
آزمون من ويتنی استفاده شد و برای ارزيابی روند تغییـرات
داخل گروهی ،صبح و عصر از آزمونهای واريانس

Anova

يک طرفه اسـتفاده شـد .مقـادير( )p< 1/11از نیـر آمـاری
معنادار در نیرگرفته شد.

آماری  Anovaنشان میدهد که میـزان غلیـت پارامترهـای
مورد بررسی در روزهای مختلف اندازهگیـری بـا يکـديگر
تفاوت معناداری دارند .درحالی که تأثیر زمـان جمـعآوری
خون بـر میـزان غلیـت سـاير پارامترهـای مـورد بررسـی،
وابسته به گروهها نبوده و مسـتقل از آنهـا مـیباشـد و در
طول زمان بین دو گروه گلبـول قرمـز جمـعآوری شـده در
صبح و عصر از نیر میزان غلیت در آنها تفاوت معناداری

جدول  :6تجزیه و تحلیل آماری پارامترهای بیوشیمیایي گلبول قرمز طي ذخیرهسازی در دو گروه اهداکننده صبح و عصر .اعداد حاصل میانگین
سنجش به دست آمده از  22کیسه  RBCاست.

TAC
)(mMol

روز = 19
1/10

مالونیآلدئید
()nMol

-

نیتريت/
نیترات
()µMol

روز = 9
1/10
روز = 41
1/10

گلوکز
)(mg/dL

-

الکتات
)(mg/dL

روز = 9
1/117

LDH
)(IU/L

روز =04
1/14
روز = 41
1/11

pH

روز =10
1/11

)Na (mEq

روز = 41
1/13

K
)(mEq

روز = 3
1/117

زمان

متابولیت

(مقایسه
صبح و
عصر)*

جمعآوری

p value

مقدار طي روزهای ذخیرهسازی ( ± SDمیانگین)
روز 3

روز 7

روز 64

روز 26

روز 29

روز 30

روز 42

صبح

1/401±1/00

1/391±1/01

0/63±1/03

0/070±1/19

0/030±1/19

0/080±1/14

0/000±1/11

عصر

1/411±1/01

1/341±1/17

0/663±0/00

0/070±1/01

0/000±1/01

0/033±1/01

0/000±1/04

صبح

01/14±4/70

00/44±1/11

06/08±1/13

01/30±1/17

08/07±4/31

07/01±4/19

07/01±8/00

عصر

01/41±1/99

03/94±9/19

03/00±1/34

07/03±4/90

00/33±9/11

00/10±9/91

00/00±9/77

صبح

14/11±01/14

10/74±4/99

03/60±01/01

03/30±01/04

03/10±00/70

06/00±03/11

06/38±01/19

عصر

19/41±9/41

11/01±1/314

03/60±3/14

03/00±4/11

03/10±3/73

01/00±3/10

03/70±3/37

صبح

391/11±04/13

317/09±09/99

/67±37/11
011
/07±31/11
031
/37±11/94
076
/07±00/10
030
/00±413/40
0600
/30±441/11
0703
7/03±1/00

/60±17/70
080
/30±11/41
086
/80±01/97
000
/73±01/41
003
/06±944/77
0000
/03±741/41
0303
7/00±1/01

/61±31/11
067
/01±07/94
000
/73±03/13
017
/03±04/04
037
/86±919/99
0131
/00±707/39
6000
3/06±1/17

/33±30/11
003

30/00±31/11

06/73±11/19

38/10±11/14

/00±19/33
087
/33±14/01
070
/03±913/91
0776
/13±0040/37
6388
3/86±1/03

/00±14/14
080
/83±09/01
086
/16±911/73
6010
±0191/17
1008/00
3/86±1/19

7/00±1/14

3/07±1/19

3/06±1/17

3/80±1/17

00/03±07/13

83/00±9/99

77/10±00/07

عصر

391/31±17/94

331/70±14/47

صبح

17/94±1/31

014/91±01/19

عصر

94/11±04/99

70/11±00/19

صبح

41/19±04/91

904/11±343/10

عصر

437/10±034/10

744/41±340/39

صبح

411/00±91/14

9/31±1/17

عصر

9/31±1/19

9/31±1/17

7/08±1/14

صبح

019/91±3/99

049/71±9/94

063/03±4/40

/00±01/09
060

عصر

011/11±4/19

041/91±01/13

صبح

01/91±0/43

31/19±9/94

عصر

00/13±0/91

31/17±4/04

/70±01/39
060
30/07±4/49

000/13±9/11

00/03±00/79

78/00±7/94

30/00±01/17

30/60±4/49

36/11±4/44

70/03±4/74

78/80±1/47

36/00±1/13

30/38±4/07

33/03±9/07

70/03±4/93

80/03±4/10

* برای مقايسه داده ها در دو گروه صبح و عصر در روزهای مختلف از آزمون  Mann Whitneyاستفاده شد و  p < 1/11معنادار در نیر گفته شد.
در ستون دوم ،فق  P valueبین گروه های صبح و عصر در روزهايی که معنادار شده ،ذکر شده است :TAC .ترفیت آنتیاکسیدانی تام؛ :LDH
الکتات دهیدروژناز.
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دادهها با استفاده از آزمون آماری کولمـوگروف اسـمیرنوف

نتايج حاصل از تحلیـل واريـانس بـا اسـتفاده از آزمـون

سارينا جهانشاهی قاجار و همکاران

تغییرات ذخیرهسازی  RBCجمع آوری شده در صبح و عصر

در مرحله بعد ،مقايسه تمامی پارامترهای بیوشیمیايی در

مشاهده نشد.
بیوشیمیايی از روز سـوم تـا چهـل و دوم در هـر دو گـروه

انجام شد .بدين منیور ،از آزمـون مـنويتنـی اسـتفاده شـد

Anova

(جدول  .)0همانگونه که در ستون دوم جدول  0مشـاهده
مــیشــود بعضــی از پارامترهــا در برخــی از روزهــای

دوم در هر دو گروه صبـح و عصـر يـک رونـــد کاهشـی

ذخیرهسازی گلبول قرمز ،بین گـروه صـبح و عصـر سـطح

معنادار را نشان داد( .)p< 1/110همچنین مقـادير  MDAاز

معناداری نشان دادند( .)p< 1/11ايـن سـطح معنـادار بـرای

روز سوم تا چهل و دوم در هر دو گروه صبح و عصر يـک

 TACدر روز بیست و هشتم ،الکتات در روز هفتم ،سـديم

روند افزايشی معنادار را نشـان داد( .)p< 1/110ايـن رونـد
برای سديم و پتاسیم از روز سوم تا چهل و دوم به ترتیـب

در روز چهل و دوم و پتاسیم در روز سوم مشاهده شـد بـه
گونهای که مقادير سنجش در گـروه صـبح بیشـتر از عصـر

کاهشی و افزايشی بود( .)p< 1/110مقادير گلـوکز و  pHاز

بود .اين سطح معنـادار بـرای نیتريـت/نیترات در روزهـای

روز سوم تا چهل و دوم در هر دو گروه صبح و عصر يـک

هفتم و چهل و دوم LDH ،در روزهای چهاردهم و چهل و

روند کاهشی معنادار را نشان داد و برای مقـادير الکتـات و
 LDHاز روز سوم تا چهل و دوم در هر دو گـروه صـبح و

دوم و  pHدر روز بیست و يکم مشاهده شد به گونهای کـه
مقادير سنجش در گروه عصـر بیشـتر از صـبح بـود .بـرای

عصر يک روند افزايشی معنـادار را نشـان داد(.)p< 1/110

 TACغیر از روز  ،19نیز در تمامی روزهای ذخیـرهسـازی

متابولیت نیتريت/نیترات تنها فاکتور سنجش شدهای بود کـه

مقدار سنجش شده در صبح بیشتر از عصر بود هر چنـد از

از روز سوم تا چهل و دوم و در هر دو گروه صبح و عصـر

نیر آماری سطح معناداری حاصل نشد.

صبح و عصر انجام شـد .بـدين منیـور ،از آزمـون
استفاده شد(جدول  .)0مقادير  TACاز روز سوم تا چهـل و

از نیر آماری هیچ روند کاهشی يا افزايشی نشان نداد.
30
25

15

صبح
عصر MDA
MDA

10

)MID A (nmol

20

5

42

35

21

28

14

7

3

0

روز ذخیرهسازی
نمودار  :6ارزیابي غلظت مالوندیآلدئید( )MDAدرکیسههای گلبول قرمز طي ذخیرهسازی در دو گروه اهداکننده صبح و عصر .روند افزایشي
 MDAدر هر دو گروه مشاهده ميشود()p < 2/226
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در مرحله اول ،روند کاهشی يا افزايشی تمامی پارامترهـای

گروههای صبح و عصر به تفکیـک روزهـای انـدازهگیـری

دوره  ،04شماره  ،3پايیز 79

5000
4500

3000
صبح
عصر LDH
LDH

2500
2000

)LDH (IU/L

3500

1500
1000
500
42

28

35

21

14

7

3

0

روز ذخیرهسازی
نمودار  :2ارزیابي میزان فعالیت آنزیم الکتات دِهیدروژناز( )LDHدر کیسههای گلبول قرمز طي ذخیرهسازی در دو گروه اهداکننده صبح و عصر.
روند افزایشي  LDHدر هر دو گروه مشاهده ميشود ()p< 2/226

برای مالوندی آلدئید در تمامی روزهای ذخیرهسازی ،مقدار
سنجش شده در عصر بیشتر از صبح بود هـر چنـد از نیـر
آماری سطح معناداری حاصل نشـد .رونـدی مشـابه MDA
نیز برای سطح  LDHو سطح  pHمشاهده شد.
تاثیر زمان جمعآوری خون بر میزان فعالیت آنزيم

LDH

و میزان غلیت  ،MDAوابسته به گروهها است و مسـتقل از
آنها نمیباشد و در طول زمـان تفـاوت معنـاداری بـین دو
گروه گلبول قرمز صـبح و عصـر از نیـر میـزان فعالیـت و
غلیت آنها مشاهده شد(()p = 1/10نمودارهای 0و .)1
بحث

در اين مطالعه به تاثیر آسیب اکسـیداتیو بـر پارامترهـای
بیوشیمیايی در گلبولهای قرمز فرآوری شده از خـونهـای
کامل که در دو نوبت صبح و عصـر از اهداکننـدگان خـون
جمعآوری شده بود در طول مدت ذخیرهسازی تا چهـل و
دو روز پرداختــه شــد .رونــدهای افزايشــی و کاهشــی
پارامترهای بیوشیمیايی در طول شراي ذخیرهسازی گلبـول
قرمـز تقريبـاً در هـر دو گروه صبح و عصر يکسان بود .اما
تفــاوت در گــروههــای صــبح و عصــر بــرای هــر کــدام از
پارامترها ،صرفاً در برخی از روزهای ذخیرهسازی مشـاهده
شد .با اين حال با دانـش مـا و بـا جسـتجو در موتورهـای

جستجوگر معتبر ،به نیر میرسید اين اولین مطالعهای است
که به مقايسه پارامترهای بیوشیمیايی گلبولهای قرمـز تهیـه
شده در صبح و عصر در طول ذخیرهسازی در مراکز انتقـال
خون میپردازد.
بر طبگ نتايج به دست آمده مشـخ شـد کـه غلیـت
گلوکز در طی مدت نگهداری گلبول قرمز تـا روز چهـل و
دوم در هر دو گروه گلبول قرمز جمعآوری شـده در صـبح
و عصر به صورت معناداری کاهش يافت و ايـن کاهـش از
روز چهاردهم به بعد با میزان بیشتری اتفاق افتاد اما تفاوت
معناداری در کاهش غلیت گلوکز بین دو گروه گلبول قرمز
جمعآوری شده در صـبح و عصـر ديـده نشـد .مطـابگ بـا
مصرف گلوکز توسـ گلبـولهـای قرمـز ،در طـی فرآينـد
گلیکولیز ،تولید الکتات نیـز در طـول مـدت نگهـداری بـه
خصـو از روز چهـاردهم بـه بعـد افـزايش چشـمگیری
داشته است .در همین راستا ،هم زمان با تولید بیش از حـد
الکتات pH ،محی گلبـول قرمـز نیـز بـه خصـو از روز
بیست و هشتم به بعد ذخیرهسازی با کاهش شديدی مواجه
بود .اين روند کاهشی در پارامترهای ذکر شده با نتـايج بـه
دست آمده از مطالعه امیدخدا و ماخرجی مطابقـت داشـت
( .)09 ،07جالب اين که اين گروه توصیه کرده بودند که به
علــت کــاهش کیفیــت گلبــولهــای قرمــز در طــی دوران
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تغییرات ذخیرهسازی  RBCجمع آوری شده در صبح و عصر

صــبح بــود .بررســی فعالیــت آنــزيم  LDHدر طــول مــدت
نگهداری ،به عنوان فاکتور مهمی در ارزيابی میـزان آسـیب
وارد شده بـه گلبـول قرمـز مطـر مـیباشـد( .)00 ،01در

پارامترهــای ايــن مطالعــه بــود ،تجزيــه و تحلیــل آمــاری
نشاندهنده کاهش ترفیت آنتیاکسـیدانی در هـر دو گـروه
گلبول قرمز جمـعآوری شـده در نوبـت صـبح و عصـر در
طول ذخیرهسازی بود .کاهش ترفیت تام آنتیاکسـیدانی در

مطالعههای بسیاری از جمله مطالعه مرجـانی و همکـاران و
قزلباش و همکاران افزايش سـطح فعالیـت  LDHدر طـول
ذخیرهسازی گلبول قرمز گزارش شده اسـت( .)10 ،11هـر
چند بر خالف مطالعه ما که سطح معنـادار از روز بیسـت و
هشتم مشاهده شد ،در مطالعه مرجـانی و همکـاران از روز
پنجم و در مطالعه قزلباش و همکاران از روز چهاردهم اين
تفاوت معنادار گزارش شده است.
يکی ديگر از پارامترها در طی ذخیرهسازی ،اندازهگیـری
غلیت سديم و پتاسیم بود .در گلبولهای قرمـز گراديانـت

مراتب کمتر از گروه گلبول قرمز صبح بود .رونـد کاهشـی
ترفیت آنتیاکسیدانی تام کیسههای گلبـول قرمـز در طـول

سديم ـ پتاسیم به طور طبیعی توس پم سديم ـ پتاسـیم
 ATPaseتأمین میشود کـه در طـول ذخیـرهسـازی گلبـول
قرمز در دمای  4درجه سانتیگراد عملکرد اين پم دچـار
اختالل شده و بدين ترتیب غلیـت پتاسـیم داخـل سـلولی
کاهش و غلیت پتاسیم در داخل پالسما افزايش میيابـد و
بـر عکـس آن غلیــت سـديم در داخــل سـلول افــزايش و
غلیت آن در پالسما کاهش میيابد( .)4نتايج ايـن تحقیـگ
نشان میداد که غلیت پتاسیم در طی نگهداری گلبولهـای
قرمز در هر دو نوبت اندازهگیری صبح و عصر ،از روزهای

کاهشــی در ترفیــت آنتــیاکســیدان و فعالیــت آنــزيمهــای
آنتیاکسیدان در مطالعه ديهیم و همکاران نیز گزارش شـده

ســوم تــا چهــل و دوم بــه صــورت متــوالی و بــه صــورت
معناداری در هر دو گروه گلبول قرمز جمـعآوری شـده در
صبح و عصر افزايش يافته بود .غلیـت سـديم در پالسـما
نیز ،در طی نگهداری گلبولهای قرمز در هر دو نوبت صبح

پیشنهاد کرده بودند .نتیجهای که در و عیت آنتیاکسـیدانی
گروه عصر اين مطالعه نیز مشاهده میشد.

و عصر ،از روزهای سوم تا چهل و دوم به صورت متـوالی
و به صورت معناداری کاهش يافته بود .اما از نیـر آمـاری،
اختالف معناداری در میانگین غلیت سديم و پتاسـیم بـین
دو گروه گلبول قرمـز جمـعآوری شـده در صـبح و عصـر
وجود نداشت .نتـايج ايـن مطالعـه بـرای سـديم و پتاسـیم

اين افزايش در گروه گلبول قرمز جمعآوری شده در عصر،
در مقايسه بـا گـروه صـبح بـه خصـو از روز بیسـت و
هشتم به بعد تفاوت معناداری را از نیر آماری نشان میداد.

همسو با نتايج مطالعههای ديهیم و همکاران ،هاشمی طیر و
همکاران و اوگانرو و همکاران برای روند افزايشی پتاسـیم
و کاهشی سديم بود(.)7 ،00 ،11

طول مدت نگهداری گلبول قرمز وابسته به گروه نبود و در
هر گروه روند کاهش در ترفیت آنتیاکسیدان يکسان بـود.
نتايج مقايسه دو تايی در دو گروه گلبول قرمـز جمـعآوری
شده در صبح و عصـر ،فقـ در روز چهـاردهم نگهـداری
اختالف معنـاداری را از نیـر آمـاری در میـانگین ترفیـت
آنتـــیاکســـیدانی در دو گـــروه نشـــان مـــیداد و ســـطح
آنتیاکسیدانی گلبولهای قرمز جمعآوری شده در عصر بـه

ذخیرهسازی نیز در مطالعه اوگانرو و همکاران گزارش شده
است( .)11در اين مطالعه يک کـاهش  %19در روز بیسـتم
نسبت به روز اول مشاهده شد .همچنین اين مطالعـه نشـان
میداد که فعالیت آنزيمهای آنتـیاکسـیدان ماننـد کاتـاالز و
سوپراکسید ديس موتاز ،کاهش قابـل تـوجهی در روزهـای
 01و  11نشان میدهـد کـه توجیـهکننـده کـاهش ترفیـت
آنتیاکسیدانی تام در طول ذخیرهسـازی اسـت .ايـن رونـد

است( .)00اين گروه نیز با آنالیز و ـعیت آنتـیاکسـیدانی،
بهترين زمان ذخیرهسازی گلبولهـای قرمـز را تـا دو هفتـه

بر طبگ نتايج به دست آمده از اين مطالعه ،میزان فعالیت
آنزيم  LDHدر روند ذخیرهسازی خون در دو گروه گلبـول
قرمز جمعآوری شده در صبح و عصر افزايـش يافتـه بـود.
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نگهداری ،بهتر است که تزريگ اين فرآورده بـه بیمـاران تـا
قبل از روز بیست و يکم نگهداری انجام گردد .يافتهای کـه
تقريباً با نتايج اين مطالعه مطابقت داشت.
در بررسی ترفیت تام آنتیاکسیدانی کـه يکـی ديگـر از

اين نتايج نشان داد که احتمال آسیب غشاء گلبـول قرمـز و
در نتیجه لیز گلبولهای قرمز در نتیجه آسیبهای اکسیداتیو
در گلبولهای قرمز جمعآوری شده در عصر بیشتر از گروه

دوره  ،04شماره  ،3پايیز 79

معناداری در روزهای ذخیرهسازی در هر دو گروه صـبح و
عصر مشاهده نشـد .بـا ايـن وجـود نتـايج آمـاری مقايسـه
دوتايی ،نشان داد که متابولیتهای نیتريک اکسید در گـروه
گلبول قرمز جمعآوری شده در عصـر نسـبت بـه صـبح در
روزهـای هفــتم و چهـل و دوم نگهــداری گلبـول قرمــز از

شده است( .)10 ،11هر چند بر خالف مطالعه ما ،مرجـانی
و همکـاران افـزايش معنـادار را از روز نهـم ذخیـرهسـازی
گزارش کردند .در مطالعه اصالن و همکاران نیز افـزايش را
تا روز نوزدهم مشاهده کردند کـه ايـن افـزايش تقريبـاً در
سطحی ثابت تا پايان دوره ذخیرهسازی تغییـر نکـرده بـود.

افزايش معناداری برخوردار بود و اين نتايج شايد بتواند اين
فر یه را تايید کند که میزان برداشت نیتريک اکسید توس
میکروپارتیکلهای گلبول قرمز و هم چنین اتصال آنها بـه
هموگلوبین آزاد ،در گلبولهای قرمـز جمـعآوری شـده در
عصر نسبت به صبح بیشتر بـوده کـه باعـا کـاهش سـطح
نیتريک اکسید شـده اسـت کـه مـیتوانـد بـر کیفیـت ايـن
فرآورده تاثیر منفی داشته باشد(.)13 ،14
در ايــن مطالعــه ،هــم چنــین بــه بررســی و ــعیت
پراکسیداسیون لیدیدها در فرآورده گلبول قرمز در طی مدت
زمان نگهداری در هـر دو نوبـت صـبح و عصـر از طريـگ
اندازهگیری غلیت  MDAپرداخته شد .با توجه به نتايج بـه
دست آمده در اين تحقیگ ،طی نگهداری گلبولهـای قرمـز
در هر دو نوبت گلبولهای قرمز جمعآوری شـده در صـبح
و عصر ،از روزهای سوم تا چهل و دوم به صورت متـوالی
غلیت  MDAبه صورت معناداری افزايش يافته بود که اين
افزايش در طی نگهداری گلبول قرمز ،به خصـو از روز
بیســت و يکــم بــه بعــد نگهــداری ،از افــزايش بیشــتری
برخوردار بود .نتايج آنالیز واريـانس نشـان داد کـه غلیـت
 MDAدرگلبول های قرمز جمعآوری شده در عصر نسـبت
به صبح از افزايش بیشتری برخوردار بود و اين اخـتالف از
نیر آماری معنادار بود .افزايش پراکسیداسیون لیدیدها يکـی
از مهمتـرين رخـدادهای آسـیب اکسـیداتیو مـیباشـد کـه
میتواند سبب افـزايش شـکنندگی اسـمزی غشـای گلبـول
قرمز و تشکیل اسفروسـیتهـا و اکینوسـیتهـا شـده و در
نتیجه لیز گلبول قرمز را به همـراه داشـته و سـبب کـاهش

يافتهای که در مطالعه ما مشاهده نشد زيـرا رونـد افزايشـی
 MDAهمچنان تا روز چهل و دوم ادامه داشت.
نتيجهگيري

نتايج حاصل از اين مطالعـه نشـان داد فـرآورده گلبـول
قرمــز تهیــه شــده از خــون کامــل جمــعآوری شــده از
اهداکنندگان در نوبت عصر نسبت به واحدهای جمعآوری
شده در صبح از کیفیت پـايینتـری بـاالخ

در روزهـای

آخر ذخیرهسازی برخوردار بوده و بـه همـین علـت شـايد
بتوان توصیه کرد که خونهای اهدايی در عصر در هفتههای
ذخیرهسازی کوتاهتری مورد مصرف قـرار گرفتـه و تزريـگ
شوند .اين نتايج نیازمند مطالعههای بیشتر و گستردهتری در
اين زمینه است و اين احتمال وجود دارد که با بررسیهـای
بیشتر و تايید احتمالی اين نتايج در حجم نمونـههـای بـاال،
اين يافتهها مورد توجه مراکز انتقال خون قـرار گرفتـه و بـا
توجه به افزايش ارتقای کیفیت فرآورده گلبـولهـای قرمـز
تهیه شده در صبح ،در دسـتورالعملهـای زمـان نگهـداری
گلبول قرمز تهیه شده بر اساس زمـان خـونگیری بـازنگری
ايجاد نمود.
تشكر و قدرداني

اين پروژه بخشی از پاياننامه کارشناسی ارشد میباشـد
که در تاريخ  74/00/11در شورای پژوهشـی دانشـگاه آزاد
اسالمی به تصويب رسـیده اسـت .از معاونـت آموزشـی و
پژوهشی مؤسسه آموزش عالی طب انتقال خون و همکاران
محترم در پايگاه انتقال خون استان تهران که همکـاری الزم
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بر طبـگ نتـايج بـه دسـت آمـده از ايـن مطالعـه میـزان
متابولیتهـای نیتريـک اکسـید(نیترات و نیتريـت) در طـی
نگهداری گلبولهای قرمز تهیه شده در هر دو نوبـت صـبح
و عصر سطح بااليی داشت که نسـبت مسـتقیم بـا افـزايش
مصرف نیتريـک اکسـید و در نتیجـه کـاهش سـطح آن در
سلول دارد .هر چند هیچ گونه رونـد افزايشـی يـا کاهشـی

کیفیت اين فرآورده در طـول مـدت نگهـداری گـردد(.)01
اوگانرو و همکاران نیز مانند مطالعه ما روند افزايشی سـطح
 MDAرا گزارش کردهاند و در مطالعـه شـان يـک کـاهش
 %14در ســطح  MDAمشــاهده کردنــد( .)11هــمچنــین در
مطالعه مرجانی و همکاران و اصالن و همکاران نیـز ماننـد
اين مطالعه ،روند افزايشی  MDAطی ذخیرهسازی گـزارش
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سارينا جهانشاهی قاجار و همکاران

 جمع آوری شده در صبح و عصرRBC تغییرات ذخیرهسازی

نوآوری سازمان انتقال خون نهايـت تشـکر و قـدردانی بـه

را جهت اجرای اين پروژه داشتهاند و هم چنین از همکاران
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Red blood cells storage lesion: the effect of blood
donation time on biochemical parameters
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Abstract
Background and Objectives
There is a circadian rhythm and diurnal variation in the redox capacity in blood plasma and
there is a decrease in antioxidant capacity (TAC) during the RBCs storage in blood banking.
So it is possible that donated blood, based on donation time, has a different antioxidant
capacity and as a result a different biochemical response during storage. This study attempts to
uncover this issue.
Materials and Methods
In this experimental study, Twenty RBC units were collected from two donor groups in the
morning (8-11am) and evening (5-8pm) and were stored for 3 to 42 days at 4 to 8 degrees
Celsius. Glucose, Sodium, potassium, lactate, lactate dehydrogenase (LDH), pH,
malondialdehyde (MDA), and total antioxidant capacity were measured by a commercial kit.
Nitrate/nitrite was measured by Griess method.
Results
The levels of nitrate/nitrite, MDA, and LDH in the evening group increased significantly when
compared to the morning group (p < 0.05). However, a decreasing trend in TAC, pH, Glucose,
and sodium levels (p < 0.05) versus an increasing trend in potassium, lactate, LDH, and MDA
was seen in both groups during storage (p < 0.05).
Conclusions
This study showed that oxidative damage in donated blood in the evening was higher than in
the morning during storage, which may reduce RBC survival. Therefore, more studies are
required with more sample sizes to examine the effect of donation time on the RBC storage
lesion.
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Received: 31 Dec 2018
Accepted: 2 Jun 2019
Correspondence: Rafiei MH., PhD in Clinical Biochemistry. Assistant Professor of Blood Transfusion Research
Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine.
P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 82052230; Fax: (+9821) 88601555
E-mail: hessam.rafiee@yahoo.com

