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سعیده میالنی ،1فاطمه یاری
چكيده
سابقه و هدف

کشت لنفوسیتی مخلوط ( (MLCجهت مطالعه میانکنش بین جمعیتهای لنفوسیتی و ترکیباا ناشای ا یان
میانکنشها به کار میرود .تکثیر لنفوسیتها در محیط  ،MLCبه علت ترشح سیتوکاینها در ین محیط فز یش
مییابد .سیکلوسپورین  Aبه عنو ن مهارکننده سیستم یمنای باه کاار مایرود .تزریا مکارر خاون ،باعا
آلو یمیونیز سیون لنفوسیتهای  Bمیگردد .یکی ا روشهای تولید آنتیبادی ،نامیر سااای لنفوسایتهاای B
میباشد .سیتوکاینها با فز یش تکثیر لنفوسیت  Bبه نامیر ساای کمک میکنند .با توجاه باه ن اش  MLCدر
تولید سیتوکاین ،هدف ین مطالعه ،تولید  MLCو بررسی آن در تکثیر سلولهای آلو یمن در حضاور و عاد
حضور سیکلوسپورین بود.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربی ،لنفوسیتهای خون محیطی دو فرد که یکی حاوی آنتیژن  RhDو دیگری فاقد آن باود
با روش فایکول جد ساای و جهت تولید  MLCدر معرض هم قر ر گرفتند .ثر MLCتولیدی و سیکلوسپورین
بر تکثیر لنفوسیتهای آلو یمن با میکروسکوپ و رنگآمیزی تریپان بلو بررسی شد و نتایج با نر فز ر  prismو
م ایسه میانگینها با آامون  t-testجفت شده بررسی گردید(.)p< 1/10

يافتهها

 MLCو سیکلوسپورین باع فز یش تکثیر لنفوسیتها با میانگین و نحار ف معیاار 001111 ± 179787/8در
م ایسه با کنترل  101111 ± 80802/8گردیدند.
نتيجه گيري

 MLCو سیکلوسپورین به تکثیر سلولهای لنفوسیتی کمک میکنند .با تأیید آامایشهاای تکمیلای MLC ،و
سیکلوسپورین میتو نند در تکثیر لنفوسیتهای  Bبه عنو ن یکی ا گروههای سلولی لنفوسیتی ،جهات تولیاد
آنتیبادی مؤثر و قع گردند.
كلمات كليدي :سیکلوسپورین ، Aکشت مخلوط لنفوسیتی ،نت ال خون
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تکثیر سلولهای لنفوسیتی آلوایمن در حضور کشت مخلوط لنفوسیتی و سیکلوسپورین

سلولهای لنفوسیتی آلوايمن

سعیده میالنی و فاطمه ياری

MLC

مقدمه

کشت لنفوسـیت مخلـو ( MLC؛

Mixed Lymphocyte

لنفوسیتها میباشد(.)0

 )Culturesروشی است کـه ههـت ملالعـه میـانکنشهـای

رار میگیرند ،تکثیر لنفوسیتهای  Bو متعا ـب آن تولیـد

ناشی از ايـن میـانکنشهـا بـه کـار مـیرود .ههـت اناـا

آنتیبادی ضد عاما تحري کننده آغـاز مـیگـردد .در ايـن
فرآيند لنفوسیتهای  Tکمکی ،به لنفوسـیتهـای  Bکمـ

سلول ـ سلول بین زير گروههای لنفوسیتی و تولید ترکیبات
آزمــايش  ، MLCدو روش مــورد اســتفاده ــرار مـیگیـرد.
روش اول ،روش يـ
دو طرفه يا

طرفـه يـا  ONE WAYو روش دو

میکننـد( .)02لنفوسـیتهـای ايمـن شـده ـادر بـه تولیـد
آنتــیبـــادی ضـــد آنتــیژن مربوطـــه مــیباشـــند(.)00

 TWOنا دارد که در نوع اول تنها يکـی

آلوايمونیزاسیون ناشی از انتقال خون به علت دريافت مکرر

هر دو گروه لنفوسیت تکثیر مـیيابنـد( MLC .)0دو طرفـه

خون حاوی آنتیژنهای گلبول رمـز بیگانـه کـه در سـل
گلبولهای رمز فرد گیرنده وهود ندارند ،ايااد مـیگـردد

WAY

از دو گروه لنفوسیتی ادر به تکثیر هستند و در حالـت دو
اولین بار توسط بین و همکارانش معرفی شد و چندی بعـد

( .)00 ،00اين فرآيند باعث تحري

لنفوسیتهای

B

فـرد

برای اندازهگیری سازگاری بافتی بین دو فرد مختلف مـورد

گیرنده میشود( .)00اين لنفوسیتها بعـدها مـیتواننـد بـه

اناا ملالعههای د یقتر در مورد پاسخهای ايمنی در برابـر

عنوان منبعی ههت تولید آنتیبادی ضـد آنتـیژن تحريکـی
مورد استفاده رار بگیرند .از آنهايی کـه طـول عمـر ايـن

استفاده رار گرفت( .)0استفاده از واکنشهای  MLCامکـان
سلولهای آلوژنی
سلولهای ت

را امکانپذير میسازد(.)0
هستهای خون محیلی حاوی سلولهـای

لنفوسیتها کم است ،در مرحله بعد بايستی ايـن سـلولهـا
نامیرا گردند تا امکان تولید مداو آنتیبادی در آنها فـراهم

ايمنی از همله لنفوسـیتهـای  Bو  Tمـیباشـند .يکـی از

باشد .در کنار عوامـا نـامیرا کننـده ،ح ـور ترکیبـاتی کـه

است .تولید آنتیبادی در لنفوسـیتهـای  Bنیازمنـد تکثیـر

بتوانند به افزايش تکثیر سلولهـای لنفوسـیتی کمـ کننـد
بسیار ضروری است( .)01-01ملالعه ها نشـان دادهانـد کـه

راههای تهیه لنفوسیتهـای  ، Bاسـتفاده از خـون محیلـی
طوالنی مدت اين سلولها میباشد .ملالعه های بلی نشـان
دادهاند که تکثیر لنفوسیتهای

B

در محیط

MLC

به علـت

سیتوکاينها مـیتواننـد سـبب افـزايش فعالیـت تکثیـری و
افزايش میزان آنتیبادی تولیـدی توسـط لنفوسـیتهـای

B

فعالشدن لنفوسیتهای  Tکمکی در اين محیط و اثر آنهـا

نامیرا گردند .اين سیتوکاينها میتوانند طـی واکـنش
ايااد شوند( .)08بر اين اسـا ،،هـدد اول ايـن ملالعـه،

مختلفی همچون اينترلوکین  02 ،4 ،0 ،0و اينترفـرون گامـا

تولید  MLCبه عنوان منبع سیتوکاين ،طی واکنش دو مرحله

بــر اثــر فعــال شــدن لنفوس ـیتهــای  Tناش ـی از تحري ـ

ای با در معرض ـرار دادن گلبـولهـای رمـز خـون فـرد

بر لنفوسیتهای  ، Bافزايش میيابد( .)0 ،1سـیتوکاينهـای

سلولهای کوچ

ت

هستهای ايااد میشوند که میتوانند

در تکثیر لنفوسیتهای  Bاثرگذار باشند(.)4

MLC

حاوی آنتیژن  RhDبا لنفوسیتهای خون محیلی فا د اين

سیکلوسپورين  Aمتابولیت ـارچی اسـت کـه بـر روی

آنتیژن بود .از طرد ديگر استفاده از ترکیباتی که منار بـه
تکثیر همعیت سلولهای خون محیلی میشـود ،مـیتوانـد

سیستم ايمنی موثر بوده و میتوانـد بـه عنـوان عامـا مهـار

در رشــد و تکثیــر لنفوســیتهــای  Bبــه عنــوان يکــی از

کننده سیستم ايمنی به کار رود .اين ترکیب با هلـوگیری از

گروههای سلولی حاضر در اين همعیت نیز مؤثر باشـد .در

رونويسی برخی از ژنهای سـیتوکاينی ،مـیتوانـد فعالیـت

نتیاه ،هدد بعدی اين ملالعه ،بررسی اثـرات کلـی
تولیدی بر تکثیر همعیت سلولهای لنفوسیتی نمونـه خـون

به طور مستقیم سلولهای  Bانسانی را با مکانیسـمی مشـابه

دارای پاســخ آلــوايمنی بــا بررس ـی میکروســکوپی و روش

عملکرد آن در لنفوسیتهای  Tمهار کرده و از ورود سـلول

رنــ آمیــزی ســلولی بــا تريپــانبلــو بــود .اثــر داروی

بــه چرخــه ســلولی هلــوگیری کنــد( .)8از طــرد ديگــر

سرکوبکننده سیستم ايمنی سیکلوسـپورين نیـز بـر تکثیـر

سیکلوسپوريـن ـادر بـه مهـار آپوپتوز ناشی از فعال شدن

لنفوسیتها در ح ور و يا عد ح ور  MLCمورد ملالعه

سلول  Tلنفوسیتی را مهار کند( .)1سیکلوسپورين میتوانـد

MLC
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زمانی که سلولهای لنفوسیتی در معرض آنتیژن بیگانـه

دوره  ،08شماره  ،0تابستان 0022

بررسی اثر  MLCبر تکثیر سلولی:

رار گرفت.
مواد و روشها

مراهعهکننده به مرکز درمان تاالسمی کـه در پرونـده آنهـا

تهیه لنفوسیتهای خون محیلی:
ملالعه اناا شده از نـوع تاربـی بـود؛ دو عـدد کیسـه
خون کاما که يکـی از آنهـا حـاوی آنتـیژن

RhD( RhD

فر مربو به رضايتنامه آگاهانه ههت اناا پـژوهش بـر
روی نمونههای خون موهود در اين مرکـز وهـود داشـت،
دريافت گرديد .سوابق بیمار نشان میداد کـه در سـر وی

مثبت) و ديگری فا د آن ( RhDمنفی) بود از اهداکنندگانی
که به پايگاه انتقال خون وصال تهران مراهعه کرده بودند و

در بدن وی ايااد گرديده است .لنفوسیتهـای موهـود در

نمونههـای اهـدايی را پـر کـرده بودنـد ،دريافـت گرديـد.

خون بیمار با روش فايکول ملـابق بـا مراحـا موهـود در
مرحله  0روش کـار هداسـازی گرديـد .پـس از شـمارش

فــر رضــايتنامــه کتبــی ههــت اناــا ملالعــه بــر روی
لنفوسیتهای خون محیلی نمونهها به کم

فايکول(ايران،

بهــار افشــان) و بــا اســتفاده از ســانتريفیوژ شــیب گراديــان
هداســازی گرديــد .بــه طــور خالصــه  0میلــیلیتــر نمونــه
خون  RhDمثبت و  0میلیلیتر نمونه خـون  RhDمنفـی در
لولههای هپارينه مازا همعآوری شدند .هر لولـه خـون بـه
نسبت  0 :0با نم بافر فسفات اسـتريا( (PBSر یـق و در
لوله کامالً مخلو گرديد و نمونههـا در  022× gبـه مـدت
 02د یقه در دمای اتاق سانتريفیوژ شدند .لنفوسیتهای هر
دو نمونه دو بـار بـا  PBSدر

g

 022xبـه مـدت  02د یقـه

شستشو داده شدند .بعد از شستن سـلولهـا ،سـلولهـا در
حام مناسب  PBSمادداً معلق وتعداد سلولها در هـر دو
نمونه با ال نئوبار شمارش گرديدند.

تهیه : MLC

آنتیبادی ضد آنتیژن

سلولی با رن آمیزی تريپـان بلـو ،تعـداد  40000سـلول در
حام  12میکرولیتر در داخا هر ي

از حفـرههـای پلیـت

گرديد.

 04حفره اضافه
تمامی مراحا کار به صورت تکرار سه تايی اناا شـد.
بــه ســه چاهـ

اول هــر رديـف MLC ،و سیکلوســپورين

(کانادا ،کايمن) به طور همزمان ،به  0چاهـ
 ، MLCبه سه چاه

بعـدی فقـط

فقط سیکلوسپورين و بـه  0چاهـ

آخر به عنوان کنترل چیزی اضافه نشد .حاـم  MLCمـورد
اســـتفاده  12میکرولیتـــر و سیکلوســـپورين 022 ng/mL
بود( .)0 ،00در نهايت حام همه چاه ها با محیط

RPMI

 %02به  022میکرولیتر رسید و سلولها به انکوباتور منتقـا
شدند(هدول .)0
جدول  :1تعد د سلولهای لنفوسیتی و ترکیب چاهکها جهت

پس از شمارش سـلولی ،تعـداد مسـاوی لنفوسـیت بـه
میزان  2/0 ×024از هر دو گروه به داخا حفرههای چاهـ
 00تايی منتقا گرديد و پس از رساندن حام پلیتها بـه 0
میلیلیتر به وسیله محیط ( RPMIبیوراد ،ايران) حـاوی %02
آلبومین سر گاوی ،پلیتها به انکوبـاتور دارای  CO2 %1و
گرديدند.

دمای  01درهه سانتیگراد منتقا
پس از ي هفته ،سوپرناتانت رويی سلولها بـا سـمپلر
کشیده شده و پس از انتقال بـه فـالکنهـای  01میلـیلیتـر،
نمونهها در دور  1900 rpmبه مـدت  02د یقـه سـانتريفیوژ
گرديدند .سوپ رويی مادداً برداشته شـد و پـس از فیلتـر
کردن در داخا میکروتیوب منتقـا و تـا زمـان اسـتفاده در
داخا فريزر رار داده شد.

RhE

مشاهده شده و پاسخ آلوايمنی

تیمار با  MLCو سیکلوسپورین
تعد د سلولهای

MLC

Cyclosporine
A

+

+
+

گروه

چاهک

0

0-0

0×020

0

0-4

0×020

-

0

1-0

0

0×02

+

0

02-00

0

0×02

لنفوسیتی آلو یمن

-

بررسی میکروسکوپی چاه ها به مـدت يـ

-

هفتـه بـا

میکروسکوپ معکو ،اناـا گرديد(شـکا  .)0هـمچنـین
زمانـی کـه تـراکم سلولهـا در چاه هـا به باالتر از %12
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دو عــدد کیســه خــون کامــا از دو بیمــار تاالســمی

سلولهای لنفوسیتی آلوايمن

سعیده میالنی و فاطمه ياری

MLC

رسید ،سلولها ههت بررسی میزان تکثیـر بـا رنـ آمیـزی

آنالیز آماری:
بــرای تحلیــا دادههــای حاصــا از تکثیــر ســلولهــای
لنفوســیتی ،میــانگین و انحــراد معیــار بــین گــروههــای
دريافتکننده  MLCو يا سیکلوسیورين و گـروه کنتـرل بـا
برنامه اکسا محاسبه شد .مقايسه میانگینها نیز با استفاده از
نر افزار  Graphpad prism8و اناـا تسـت  tهفـت شـده
اناا گرديد .سل معناداری  p< 2/21در نظر گرفته شد.

گروه ( 0دريافتکننده  MLCو سیکلوسپورين) به 002222
سلول ،در گروه ( 0دريافتکننده سیکلوسپورين) ،022222
گــروه  0دريافــتکننــده) 002222 )MLCو در گــروه آخــر
(بدون  MLCو سیکلوسپورين)  042222سلول بود(هـدول
 0و نمودار  .)0هر چند اختالد میانگینها بین گـروههـای
دريافت کننده  MLCو يا سیکلوسپورين و کنترل بـه لحـا
آماری معنادار نبود .تصاوير گروه  0و  0به علـت مشـابهت
کلی توده سلولی با گروه  ،0ارائه نشدهاند.

شکل  :1تصویر میکروسکوپی سلولهای تیمار شده با  MLCو سیکلوسپورین .شکل  aتوده سلولهای دریافتکننده  MLCو سیکلوسپورین
(گروه  )1و شکل  bسلولهای گروه کنترل(گروه  )0که هیچ یک ا ین دو تیمار ر دریافت نکرده ند ر نشان میدهد.
۶۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
Series1

۰

میانگین تعداد سلول های زنده

۵۰۰۰۰۰

گروه های سلولی دریافت کننده  MLCو Cyclosporin A
نمود ر  :1نمود ر میانگین تعد د سلولهای انده در گروههای مختلف دریافتکننده  MLCو سیکلوسپورین ،نشاندهنده تأثیر توأ  MLCو
سیکلوسپورین  Aدر تکثیر بیشتر لنفوسیتهای به دست آمده ا خون محیطی میباشد.
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سلولی تريپانبلو و با استفاده از ال نئوبار شمارش شدند.

يافتهها

با شمارش سلولی ،میانگین تعداد سـلولهـای زنـده در

دوره  ،08شماره  ،0تابستان 0022
جدول  :2میانگین و نحر ف معیار حاصل ا رشد سلولهای لنفوسیتی پس ا تیمار با  MLCو سیکلوسپورین

0
0

+
-

+
+

002222
022222

001080/8
± 000001/2

0
0

+
-

-

002222
042222

بحث

عمدهترين يافته اين ملالعه ،افزايش تکثیر و زندهمانـدن
سلولهای لنفوسیتی افراد آلوايمن بعـد از در معـرض ـرار
گرفتن با  MLCبود .اين يافته با ملالعههای بلی اناا شده
که در آن تعداد سلولهای زنده لنفوسیتی بعد از در معرض
رار گرفتن با  MLCافزايش پیـدا کـرده بـود ملابقـت دارد
( .)00 ،02از طرد ديگر با وهودی که از سیکلوسپورين به
عنوان ترکیب مؤثر در مهار سیستم ايمنی يـاد مـیشـود ،در
ملالعه ما ح ـور سیکلوسـپورين باعـث افـزايش تکثیـر و
زندهماندن لنفوسیتهای خون محیلی در مقايسه بـا گـروه
کنتـــرل گرديـــد .شـــايد يکـــی از داليـــا آن ،تـــداخا
سیکلوسپورين با لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسـی باشـد کـه
طی فرآيند آلوايمیونیزاسیون و تحريـ لنفوسـیتهـا ضـد
آنتیژن بیگانه ايااد میگردد( .)00در مقابا ،اين امر باعـث
فعال شدن و تکثیر لنفوسیتهای  Tکمکی  CD4+میگـردد
که در نهايت به تکثیر لنفوسـیتهـای  Bو تمـايز آنهـا بـه
پالسما ساها مـیاناامـد( .)00دلیـا ديگـر مـیتوانـد اثـر
مهارکنندگی سیکلوسپورين بر روی فرآيند آپوپتوز باشد که
منار بـه افـزايش تعـداد لنفوسـیتهـا مـیشـود( .)00اثـر
بازدارنگی سیکلوسپورين بر روی آپوپتوز در ح ور

MLC
+

در برخی ملالعهها اثبات شده است .لنفوسـیتهـای
سیتوتوکسی باعث مهار تکثیر لنفوسیتهای  Bآلـوايمن و
سـوق دادن آنهـا بـه سـمت آپوپتـوز در محـیط

CD8

In vitro

میگردند در نتیاه مهار آنها میتواند به افزايش ماندگاری
و تکثیر لنفوسیتهای  Bکم

کنـد( .)00يکـی از راههـای

تولید آنتیبادیهـای مونوکلونـال ،افـزايش تکثیـر و القـای
نامیرايی در لنفوسیتهای محیلی تحري
بیگانه ،در محیط

vitro

شده بـا آنتـیژن

 Inمیباشد .در سـال  ،0220پاشـا و

همکـاران از لنفوسیـتهای خـون محیلـی خانمـی که در

±

± 011140/0
± 80810/8

دوران بارداری علیه آنتـیژنهـای  Rh Dو Rh Cايمیـونیزه
شــده بــود ،اســتفاده کــرده و بــا اســتفاده از روش EBV
 ، Transformationموفــق بــه تولیـد آنتـیبــادی علیـه ايـن
آنتیژنها شـدند( .)01مشـابه ايـن کـار در سـال  0220بـا
استفاده از لنفوسیتهای افراد دارای  Anti-Dاناا شـد کـه
منار بـه تولیـد آنتـیبـادی  Anti-Dگرديـد( .)04بـر طبـق
ملالعههای اناا شده ،لنفوسیتهـای  Bآلـوايمن شـده بـه
عنــوان ســلولهــای تولیدکننــده آنتــیبــادی ضــد آنتــیژن
تحريکی ،نیاز به نامیرا شدن با عواما نـامیرا کننـده ههـت
تولیــد مــداو آنتــیبــادی دارنــد .لــذا اســتفاده از ترکیبــات
ادهوانتی همچون انواع سیتوکاينها با هدد کم به تکثیر
لنفوسیتهای  Bو افزايش کارآيی ترانسفورماسیون همـواره
توصیه میگردد( .)01 ،08در اين ملالعه اثر  MLCبه عنوان
ترکیب حاوی سیتوکاينها و ادهوانتهای مختلف بر میزان
تکثیر سلولهای لنفوسیتی خون محیلی نمونههای آلو ايمن
شده به لحا بررسی میکروسـکوپی و محاسـبه زنـدهمـانی
سلولها پس از تیمار بـا رنـ آمیـزی حیـاتی و اسـتفاده از
رن تريپانبلو بررسی گرديد.
نتیاه ملالعه نشـان داد کـه  MLCو سیکلوسـپورين در
افزايش تکثیر و ماندگاری لنفوسیتهای خون محیلی مؤثر
هستند .در اين ملالعه افزايش تکثیر سلولی در سلولهـايی
که تحت تیمار  MLCو سیکلوسپورين بـه طـور هـمزمـان
بودنــد ،از گروهــی کـــه فقــط تیمـــار  MLCيــا فقـــط
سیکلوسپورين دريافـت کـرده بودنـد بـاالتر بـود .بـه نظـر
مــیرســد اســتفاده از سیکلوســپورين بــه علــت مهــار اثــر
لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسی بتواند به تکثیر لنفوسیتهای
 Bآلوآنتیژن و لنفوسیتهای  CD4+ Tکم کند .اين اثـر
بخشی بايستی بـا آزمـايشهـای ايمونولـوژی و سـرولوژی
اختصاصی ،مورد بررسیهای بیشتر رار بگیرد.
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Cyclosporine A

میانگین رشد سلول

نحر ف معیار

سعیده میالنی و فاطمه ياری

MLC

و دفعات باالتر و همچنین تعیین اين که چقدر از همعیـت
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MLC

 پتانسـیا،بودهاند

B

سلولی تکثیر شده لنفوسیتهای

سلولهای لنفوسیتی آلوايمن
نتيجهگيري

 و سیکلوسپورين به تکثیر سـلول هـای لنفوسـیتیMLC

و همین طور سیکلوسپورين به عنوان ترکیبات کم کننـده

 با توهه به ابلیت استفاده از لنفوسیتهـای.مینمايد

در تکثیر و همچنین ايااد شرايط مسـتعد ههـت نـامیرايی
 وتولیـد آنتـیبـادی در آنهـا بیشـترB بعدی لنفوسیتهای

 بر میزان تولیـد آنتـیبـادی در ايـن سـلولهـا درMLC اثر

 ايـن ملالعـه حاصـا بخشـی از نتـاي.آشکار خواهد شد
مربو بـه طـر تحقیقـاتی مصـوب مؤسسـه آموزشـی و
 بـــا کـــد اخـــالق،پژوهشـــی طـــب انتقـــال خـــون
. میباشدIR.TMI.REC.1399.016

کم

 بررسـی، آلو ايمن به عنوان منبعی ههت تولید آنتیبـادیB
 با آزمـايش سـرولوژيکی االيـزا بـه،مقايسه با نمونه کنترل
 به علت شرايط تولید.عنوان مرحله تکمیلی توصیه میگردد
 در صـورت تأيیـد، و سهولت دسترسی بـه آنMLC آسان
اين ترکیب با آزمايشهای تکمیلی بر روی نمونههای بیشتر
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Alloimmune lymphocytes proliferation in presence
of Mixed Lymphocyte Culture and cyclosporine
Milani S.1, Yari F.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran

Abstract
Background and Objectives
Mixed Lymphocytes Culture (MLC), is a method studies the cell-cell interaction between
subpopulations of lymphocytes and the production of compounds caused by this interaction.
MLC as a source of cytokines can increase B lymphocytes proliferation. Repeated blood
transfusions cause B lymphocytes alloimmunization. Cyclosporin A has inhibitory effect on
immune system. In alloimmunization, stimulated B lymphocytes can produce antibodies
against exposed foreign red blood cell antigens. Immortalization of B lymphocytes can lead to
continuous production of monoclonal antibodies. Considering MLC as an important source of
cytokines and the presence of B lymphocytes as a group of cells in peripheral blood cells, the
aim of this study was to produce MLC and evaluate its effect on proliferation of alloimmune
peripheral blood cells in the presence or absence of cyclosporine A using microscopic
evaluation and dye exclusion staining method.
Materials and Methods
In an experimental study, RhD antigen positive and negative lymphocytes were exposed
together for MLC production. Peripheral blood lymphocytes resulted from two alloimmunized
patients was treated with MLC and cyclosporine, and their proliferation was analyzed
compared to the control group using microscopy and trypan blue staining method. The results
were analyzed by t-test using prism software (p< 0.05).
Results
MLC and cyclosporine increased proliferation of lymphocytes with mean value being 440000
(SD: 197989.8) vs 160000 (SD: 84852.8) of control group.
Conclusions
MLC and cyclosporine increase lymphocyte cells proliferation. By confirmation of additional
experiments, MLC and cyclosporine may be used as effective agents in lymphocyte
proliferation and antibody production of alloimmune B lymphocytes.
Key words: Cyclosporin A, Lymphocyte Culture test٬ Mixed, Blood Transfusion
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