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Abstract
Background and Objective: Intrauterine growth restriction (IUGR) is
one of the pregnancy problems that can be caused by improper vascular
changes. Due to the role of NK cells in IUGR and the difficulties of
studying them in tissues, it is necessary to study them in peripheral
blood. The aim of this study was to evaluate the percentage and number
of peripheral blood CD3-CD56+CD16+NK cells in pregnant women
with IUGR fetus..
Materials and Methods: 18 pregnant women with IUGR fetus and 15
pregnant women with healthy fetus were invited. The number and
percentage of peripheral blood CD3-CD56+CD16+NK cells in both
groups were assessed by flow cytometry.
Results: The percentage of CD3-CD56+CD16+NK cells in the patient
and healthy groups was 24.11 and 26.17, respectively. The number of
these cells was 97.27 in the patient and 129.7 in the healthy group. No
significant difference was observed between the two groups by MannWhitney analysis. Spearman analysis showed a significant relationship
between age and NK cells in the patient group.
Conclusion: The comparison of percentage and number of CD3CD56+CD16+NK cells in the patient group with the control group was
not significantly different which could be due to the lack of analysis of
NK cell subgroups. In future studies, analysis of NK subtypes should be
investigated. Considering the significant relationship between age and
the number and percentage of NK cells in the patient group, it seems
that increasing age as a negative factor is associated with a decrease in
these cells.
Keywords: Intrauterine growth restriction (IUGR), NK cells,
Peripheral blood
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چکیده
مقدمه و هدف :محدودیت رشد داخل رحمی ( ،)IUGRیکی از مشکالت بارداری است که تغییرات
نامناسب عروق در این دوران ،می تواند باعث بروز آن شود .با توجه به نقش سلوو هلای  NKدر
 IUGRو مشکالت مطالعه آن ها در بافت ،بررسی آن ها در خون محیطی ضروری است .هدف ما
در این مطالعه بررسی درصد و تعلداد سلوو هلای  NK+16CD+56CD-3 CDخلون محیطلی در
زنان باردار دارای جنین  IUGRاست.
مواد و روش ها :از  18زن باردار با جنین  IUGRو 15زن باردار با جنلین سلال دعلوت شلد.
تعلداد و درصللد سللوو هللای  NK+16CD+56CD-3 CDخللون محیطللی در دو گللرو بلله روش
فووسایتومتری بررسی شد.
نتایج :درصد سوو های NK+16CD+56CD-3 CDدر گرو بیمار و سال  ،به ترتیب  24/11و
 26/17مشاهد گردید .تعداد این سوو ها در گرو بیمار  97/27و در گرو سال  129/7مشلاهد
گردید .با آنالیز آماری من  -ویتنی تفاوت معنی داری بلین دو گلرو مشلاهد نگردیلد .بلا آزملون
اسپیرمن ،ارتباط معنی داری بین سن و سوو های  NKدر گرو بیمار مشاهد شد.
نتیجهگیری :مقایسه درصد و تعداد سلوو هلای  NK+16CD+56CD-3 CDدر گلرو بیملار بلا

دریافت:

1400/02/29

آخرین اصالحها1400/05/16 :
پذیرش:

1400/06/01

گرو کنتر  ،تفاوت معنی داری نداشت که می تواند به دلیل عدم آنالیز زیرگلرو هلای سلوو NK
باشد .در مطالعات بعدی آنالیز زیرگرو های  NKبررسی گردد .با توجه به ارتباط معنی دار سن با
تعداد و درصد سوو های  NKدر گرو بیمار ،به نظر می رسد افزایش سن به عنوان یل فلاکتور
منفی در بارداری ،با کاهش این سوو ها همرا است.
واژه های کلیدی :محدودیت رشد داخل رحمی ،سوو های کشند طبیعی ،خون محیطی
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مقدمه
1

میکنند ( .)12،13سلولهای کشنده طبیعی رحم ) (uNK

محدودیت رشد داخل رحمی )  (IUGRیا محدودیت رشد
جنین (FGR )2یکی از مشکالت بارداری است که با

بیش از  %70از لکوسیتهای دسی دوا در سه ماهه اول

ناتوانی جنین در رسیدن به پتانسیل رشد ژنتیکی تعیین شده

بارداری انسان را تشکیل میدهند ( .)14سلولهای  NKاز

خود به دلیل محدودیت رشد آسیبشناختی در رحم

طریق گیرنده سلولهای  (NKR) NKو مجموعه سازگاری

تعریف میشود(.)1تعر یف متداول ،وزن زیر صدک دهم

بافتی اصلی) ،(MHCمهاجرت  EVTها و باز یابی عروق

است که نشان میدهد جنین مبتال وزن کمتری نسبت به

مارپیچی را تنظیم میکنند ( .) 15سلولهای  ،uNKتولی د

3

 ٪90سایر جنینها در همان سن حاملگی دارد (.)1-4

کننده قوی عوامل رگزایی و مولکولهای ضدالتهاب

در جنینهای  ،IUGRخطراتی مانند تولد نوزاد مرده ،مرگ

هستند .کمبود سلول  ،NKجذب زیاد سلولهای  Th17را

نوزاد ،زا یمان زودرس ،عوارض نوزادی و رشد عصبی غیر

تقویت میکند .سلولهای  Th17باعث التهاب پاتوژنیک

طبیعی وجود دارد .اختالالت مزمن بزرگساالن مانند چاقی،

میشوند .در یک محیط با تولرانس ایمنی ضعیف و اختالل

دیابت  ،سندرم متابولیک و بیماریهای قلبی عروقی نیز

رگزایی ،سلولهای  NKاحتماالً باعث از دست دادن جنین

تهدیدات جدی دربلند مدت برای این جنینها است.

میشوند (.)16

محدودیت رشد جنین ،خطرات جدی برای مادر نیز به

با توجه به نقش مهم سلولهای  NKدر بروز  IUGRو

همراه دارد .مثال در بارداریهای بعدی ،خطر پرهاکالمپسی

مشکالت مطالعه آنها در بافت ،بررسی آنها در خون

و جدا شدن جفت افزا یش مییابد .همچنین به دنبال تولد

محیطی ضروری بهنظر میرسد .مطالعه سلولهای  NKبر

نوزاد با رشد محدود شده ،افزای ش خطر بیماری قلبی

اساس دو مارکر  CD56و  CD16که مارکرهای اصلی در

ایسکمیک و مرگ زودرس برای مادر وجود دارد (.)5

بخش اعظم سلولهای  NKخون محیطی هستند و در سایر

خطرات و عوارض این مشکل ،نه تنها منجر به استرس

اختالالت بارداری نیز اهمیت زیادی دارند ( ،)17-19در

روحی و روانی برای بیماران میشود بلکه با هز ینههای

ارتباط با بروز  IUGRبسیار مفید خواهد بود .با توجه به

هنگفتی برای سیستم درمانی نیز همراه است .بنابراین ،درک

اینکه تاکنون مطالعهای برای بررسی تعداد این سلولها

مکانیسمهای موجود در  IUGRبه منظور تدوین

(بر اساس دو مارکر CD56و  )CD16در خون محیطی زنان

رویکردهای منطقی برای پیشگیری از آن و تقویت بارداری

باردار دارای جنین  IUGRانجام نشده است ،لذا ما در این

طبیعی از اهمیت حیاتی برخوردار است (.) 6

مطالعه برآن شد یم تا به بررسی تعداد سلولهای
+

+

 CD56 CD16 NKخون محیطی در زنان باردار دارای

تغییرات نامناسب عروق و اختالل در بازسازی

جنین  IUGRبپردازیم.

شریان های مارپیچی در دوران بارداری ،میتواند باعث
بروز پرهاکالمپسی ،IUGR ،تولد زودرس یا سقط جنین
گردد ( .)7-9یکی از سلولهای دخیل در این امر ،سلولهای

مواد و روش ها

کشنده طبیعی ) (NK cellهستند ( .)10طی مرحله قبل از

بیماریابی و نمونه گیری

تخمکگذاری  ،فقط تعداد کمی از سلولهای کوچک و

در یک مطالعه موردی شاهدی 18 ،نفر از زنان باردار دارای

گرانوالر  NKدر آندومتر وجود دارد ( .)11در طی مرحله

جنین مبتال به  ( IUGRگروه بیمار ) که در سال  98-99به

ترشحی چرخه قاعدگی با افزایش سطح پروژسترون،

بیمارستان امام خمینی مراجعه نموده و در دسترس

افزای ش چشمگیری در تعداد ا ین سلولها وجود دارد .در

متخصص همکار زنان بودند و جهت شرکت در مطالعه

صورت بروز حاملگی ا ین تعداد بیشتر میشود .سلولهای

رضایت داشتند ،انتخاب شدند .معیارهای ورود برای گروه

 ،NKگرانوله شده و با عروق و غدد آندومتر ارتباط برقرار

بیمار شامل این موارد است :تشخیص قطعی  IUGRتوسط
متخصص زنان و زایمان؛ سن  20- 40سال؛ رضایت

1

)Intrauterine growth restriction(IUGR
)Fetal growth restriction(FGR

2

extravillous trophoblast
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حاج محمودی و همکاران

آگاهانه بیماران جهت شرکت در مطالعه؛ عدم وجود

کونژوگه با مواد فلورسنت شامل آنتی

نارسایی ژنتیکی؛ عدم وجود عفونت؛ سیگاری نبودن بیمار؛

مونوکلونال انسانی APC- ،FITC-56CD Anti-Human

هیچ دارویی بجز مکمل روتین بارداری نگرفته باشد .برای

 16CD Anti-Humanاستفاده شد .همه آنتی بادی ها

گروه کنترل نیز  15فرد باردار با جنین سالم ک ه از نظر سن

از شرکت  Biolegendساخت کشور آمریکا تهیه شدند.

و خصوصیات دموگرافیک با گروه بیمار ،همسان سازی

نمونه ها پس از خوانش ،توسط نرم افزارFlowJo- 10

شده بودند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند .این

آنالیز شدند .ابتدا محدوده لنفوسیتی بر اساس FSC

پروژه در کمیته اخالق پژوهش های زیست پزشکی

درمقابل SCCتعیین شد .سپس گروه سلول های CD 3-

دانشگاه شاهد بررسی شده و با کد کمیته اخالق

گیت شده و درصد جمعیت سلول های CD+56CD-16+

مصوب  IR.SHAHED.REC.1399.083گردید .پس از

 3 CDبه عنوان سلول های  NKمشخص شدند .برای

لیتر خون

یافتن تعداد این سلول ها ،درصد آن ها در تعداد سلول

محیطی جهت انجام آزمایش گرفته شد .نمونه گیری از هر

های  ،CD3-ضرب شده و بر  100تقسیم شد .در هر

دو گروه در هفته  28- 34بارداری انجام گرفت.

آنالیز ،تقریبا تعداد صدهزار سلول توسط دستگاه شمارش

شمارش تعداد سلولهای سفید خونی()WBC

شد.

کسب رضایت آگاهانه ،از هر فرد  3میلی

تعداد سلول های سفید خون محیطی (  )WBCافراد و
تعداد سلول های لنفوسیت ،منوسیت ،ائوزینوفیل ،بازوفیل

بادی

های

روش های آماری

و نوتروفیل با سل کانترمدل  - i500 Sysmex XSتعیین

مقایسه بین دو گروه بیمار و کنترل از نظر درصد و تعداد

شد.

سلول های  NKبا آزمون من ویتنی انجام شد .آنالیز داده

فلوسایتومتری

ها با نرم افزار  GraphPad Prismانجام شد و مقدار P-

بررسی مارکرهای سطحی سلول های مورد بررسی توسط

 valueکمتر از  5درصد به عنوان سطح معنی داری

دستگاه فلوسایتومتری  FACS Calibureچهاررنگی

انتخاب شد.

(ساخت شرکت بکتون دیکسنون  ،BDامریکا) انجام

برای تعیین ارتباط بین درصد و تعداد سلول های  NKبا

گرفت .بدین منظور  100میکرولیتر خون تام تازه (با

سن ،BMI ،وزن جنین و سن بارداری از شیوه محاسبه

ضدانعقاد) در لوله مخصوص فلوسایتومتری ریخته شد.

ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 2/5میکرولیتر از هر یک از آنتی بادی های موردنظر به آن
اضافه شد .نمونه ها پس از ورتکس کوتاه 20 ،دقیقه در

نتایج

دمای محیط و تاریکی نگهداری شدند .سپس 2میلی لیتر

نتایج این مطالعه شامل بررسی درصد و تعداد سلول های

محلول لیز ( RBCخریداری شده از شرکت  )BDبه همه

 NKو بررسی ارتباط آن ها با سن ،BMI ،وزن جنین و

لوله ها اضافه شد و بعد از ورتکس کوتاه 15 ،دقیقه در

سن بارداری می باشد که بر روی  18زن باردار با جنین

تاریکی و دمای محیط نگهداری شد .در مرحله بعد  2میلی

 IUGRو  15زن باردار با جنین سالم به عنوان گروه کنترل

لیتر از  PBSبه تمامی لوله ها اضافه شد و پس از ورتکس

انجام شد .تمام افراد از بین مراجعین به بخش زنان و

کوتاه ،تمام نمونه ها  5دقیقه با دور  g 300سانتریفیوژ

زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) انتخاب شدند .میانگین

شدند .محلول رویی را دور ریخته و  3میلی لیتر از PBS

سنی گروه بیمار در زمان نمونه گیری  30/00±5/00سال

را تکرار نموده ،محلول رویی را دور ریخته و  200میلی

 .)valueمیانگین سن بارداری گروه بیمار در زمان نمونه

دستگاه فلوسایتومتر انجام گرفت.

هفته بود (.)P-value= 0/222

به تمامی لوله ها اضافه شد .مجددا ورتکس و سانتریفیوژ

و در گروه کنترل  31/00±4/00سال بود (P-= 0/396

لیتر  PBSبه تمامی لوله ها اضافه نموده و خوانش با

گیری  31/00±2/00هفته و در گروه کنترل 32/00±2/00

جهت بررسی درصد سلول های  ،NKآنتی بادی های

در این مطالعه ،طبق نتایج به دست آمده بین گروه بیمار و
60
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مشاهده نشد (جدول.)1

کنترل ،تفاوتی از نظر تعداد مطلق سلول های گلبول سفید،
لنفوسیت ،منوسیت ،بازوفیل ،ائوزینوفیل و نوتروفیل

جدول  .1مقایسه نتایج حاصل از تعداد سلولهای سفید خونی در گروه بیمار و کنترل
تعداد

گروه

گلبول های سفید

لنفوسیت

منوسیت

بازوفیل

ائوزینوفیل

نوتروفیل

میانگین

انحراف معیار

()/µL

کنترل

15

10499

2284

بیمار

18

9897

2627

کنترل

15

1971

372/80

بیمار

18

1860

462/60

کنترل

15

767/30

171/40

بیمار

18

734/40

290/20

کنترل

15

22/00

9/41

بیمار

18

27/78

9/43

کنترل

15

119/30

66/70

بیمار

18

154/40

119/10

کنترل

15

7619

2056

بیمار

18

7117

2136

*P-value

0/866

0/459

0/405

0/081

0/537

0/993

*  P>0/05بهعنوان سطح معنیداری درنظر گرفته شده است.

افزایش معنی داری نشان نداد (جدول.) 2

در این مطالعه ،طبق نتایج به دست آمده ،درصد و تعداد
سلول های  NKدر گروه بیمار نسبت به گروه کنترل،

جدول  .2مقایسه نتایج حاصل از درصد و تعداد سلولهای  NKدر گروه بیمار و کنترل
گروه

تعداد NK

NK%

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کنترل

15

129/70

83/79

بیمار

18

97/27

46/72

کنترل

15

26/17

13/60

P-value

0/259

0/580

در این مطالعه ،آزمون همبستگی در گروه بیمار بین درصد

بارداری انجام شد .ارتباط معناداری بین تعداد و درصد این

و تعداد سلول های  NKبا سن ،BMI ،وزن جنین و سن

سلول ها با سن در گروه بیمار مشاهده گردید(.جدول.)3
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جدول  .3بررسی همبستگی سلولهای  NKبا فاکتورهای دموگرافیک
شاخص توده بدنی

سن

وزن جنین

سن بارداری

گروه

P

r

P

r

P

r

P

r

درصد

کنترل

0 /274

-0 /302

0 /732

0 /096

0 /311

0 /281

0 /790

0 /075

CD3-CD56+CD16+NK

بیمار

0 /009

-0 /595

0 /529

-0 /159

0 /652

-0 /114

0 /452

0 /189

تعدادمطلق

کنترل

0 /366

-0 /252

0 /694

0 /111

0 /415

0 /227

0 /864

-0 /048

CD3-CD56+CD16+NK

بیمار

0 /032

-0 /507

0 /754

0 /080

0 /314

-0 /251

0 /782

-0 /070

بحث و نتیجه گیری
محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR)1یا محدودیت رشد

و مشکالت بارداری مانند سقط جنین IUGR ،و

جنین (FGR )2یکی از شای عترین مشکالت بارداری است

پرهاکالمپسی ،به بررسی این سلول پرداخته شده است (25

که میتواند عواقب شد یدی را برای مادر و جنین یا نوزاد

 .)20-به دلیل مشکالتی که در مطالعه آنها در بافت وجود

به همراه داشته باشد IUGR .با ترکیب اندازهگیری

دارد ،بررسی در خون محیطی ،ضروری به نظر میرسد .در

بیومتر یک اندازه جنین با برخی پارامترهای عملکردی

این مطالعه به بررسی درصد و تعداد سلولهای  NKخون

تشخیص داده میشود تا از کوچک برای سن حاملگی

محیطی در مادران باردار با جنین ( IUGRگروه بیمار) و

( )SGAمتمایز شود .اندازهگیری بیومتریک سایز جنین

مادران باردار با جنین سالم پرداخته شد .برای شناسایی این

یعنی دور شکم ( )ACیا وزن تخمینی جنین ( )EFWدر

سلول ها از تکنیک فلوسایتومتری با آنتی بادیهای ضد

صورت زیر صدک 10بودن ،اشاره به  IUGRدارد ( )10که

 CD56 ،CD3و  CD16استفاده شد.

نشان میدهد جنین مبتال وزن کمتری نسبت به  ٪90سایر

در این مطالعه طبق نتایج بهدست آمده ،تعداد سلولهای

جنین ها در همان سن حاملگی دارد(.)1-4

 NKدر گروه بیمار نسبت به گروه کنترل ،تفاوت معنی

پارامترهای عملکردی شامل فقدان جریان دیاستولیک

داری نداشت ( .)P=0/259درصد سلولهای  NKنیز در

انتهایی ( )AEDFشریان بند ناف ،اندکس مقاومت ()PI

گروه بیمار نسبت به گروه کنترل ،تفاوت معنیداری

شریان بندناف یا رحم بیشتر از  P95یا نسبت مغزی جفتی

نداشت ( .)P= 0/580در بررسی همبستگی تعداد و درصد

( )CPRکمتر از  P5است ( .) 10این بیماری میتواند

سلولهای  NKبا فاکتورهای دموگرافیک ،رابطه معنیدار

تهدیدی برای جان جنین و نوزاد و حتی باعث بیماریهای

معکوس بین این سلولها و سن در گروه بیمار مشاهده

مزمن در بزرگسالی گردد .همچنین به دنبال تولد نوزاد با

شد .در این گروه ،افزایش سن با کاهش تعداد و درصد

 ،IUGRافزای ش خطر بیماری قلبی ایسکمیک و مرگ

سلولهای  NKهمراه بود .با توجه به نقش مهم سلولهای

زودرس برای مادر وجود دارد( .)5بنابراین درک مکانیسم

 NKدر بارداری ،میتوان گفت افزایش سن بهعنوان یک

های دخیل در بروز بیماری ضروری است.

فاکتور منفی در بارداری ،با کاهش این سلولها همراه
است.

یکی از سلولهای مهم در دوران بارداری ،سلولهای
 NKهستند .این سلولها در تهاجم  EVTبه دسیدوا و

در مطالعه  Vesceو همکاران در سال  2014افزایش

بازسازی عروق مارپیچ رحمی ،نقش بهسزایی دارند.

درصد و تعداد این سلولها در گروه بیمار گزارش شد

سلولهای  NKثبات عروق را تنظیم نموده و به بازسازی

( .)26این ا ختالف نتیجه احتماال مربوط به نوع مارکرهای

شریان رحم -جفت کمک میکنند ( .) 20در بارداری طبیعی

مورد استفاده بود که در دو مطالعه تفاوت داشت .در مطالعه

1

 Eideو همکاران در سال  2005و مطالعه  Bulmerو

Intrauterine growth restriction
)Fetal growth restriction(FGR

2
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همکاران در سال  ،2009کاهش درصد و تعداد سلولهای

جنین میشوند ( .)30بر اساس این مطالعه ،تعداد و درصد

 NKدر گروه بیمار گزارش شد ( ) 21،25که با یافتههای

سلولهای  NKخون محیطی در بیماران  IUGRدر مقایسه

این مطالعه در تناقض است .یکی از دالیل این موضوع،

با گروه کنترل تغییر معناداری نداشته است .بنابراین ممکن

محل نمونهگیری است که در مطالعه  Bulmerو مطالعه

است تغییر در انواع زیرگروههای سلول  NKدر بروز

 ،Eideنمونه از بافت دسیدوا گرفته شد .در مطالعه Prins

 IUGRنقش داشته باشد .پیشنهاد میشود در مطالعات

و همکاران در سال  ، )27( 2020نتایج مشابه این مطالعه

بعدی ،انواع زیرگروههای سلول  NKبررسی گرددCD69 .

گزارش شد ولی در مطالعه  Prinsمحل نمونهگیری ،بافت

در لکوسیتهای اولی ه در سطح قابل تشخیص ،بیان

دسیدوا است .بنابراین نمیتوان نتایج دو مطالعه را با هم

نمیشود .اما بیان آن به محض فعالشدن سلول ،سریعا القا

مقایسه نمود.

میشود ( .)31ممکن است فعالیت یا عدم فعالیت سلول

در مطالعات قبلی دو نوع زیرگروه  NKدر خون محیطی با

 NKنیز در بروز  IUGRنقش داشته باشد .استفاده از این

مارکرهای  CD3- CD56+CD16+و CD3- CD56+CD16-

مارکر در کنار مارکرهای سلول  NKمیتواند نشاندهنده

و عملکرد متفاوت آنها گزارش شده است ( .)28در یک

سلولهای  NKفعال باشد .بررسی تعداد این سلولها در

تقسیمبندی دیگر ،سلولهای  NKبراساس میزان بیان

مطالعات بعدی ،پیشنهاد میشود .همچنین پیشنهاد میشود

 CD56به دو زیرگروه CD3- CD56dimCD16+

که مطالعات بعدی با تعداد بیمار بیشتر انجام گردد.

و

 CD3- CD56brightCD16طبقهبندی میشوند .این دوزیرگروه

در

تولید

سایتوکاین

و بیان

خاصیت

تقدیر و تشکر

سایتوتوکسیسیتی ،با هم تفاوت دارند .سطح بیان باالی

این مقاله مستخرج از پایان

نامه کارشناسی ارشد

 ،CD16سلولهای  CD3- CD56dimCD16+ NKرا واسطه

ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد است و با

کارا جهت سایتوتوکسیسیتی سلولی وابسته به آنتیبادی

حمایت مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه

میکند ،درحالی که سلولهای 3- CD56brightCD16- NK

شاهد انجام ش ده است.

 CDاصال چنین ویژگی ندارند .در مورد تولی د سایتوکین،
وضعیت معکوس شده است (.)29
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