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فواید ذخیره سازی خون بندناف
سـومینشعرمـلشمـرگشوشمیـرشباشبیـنش،نر،نیـرنشبیهـرایش
سـرطرنش،سـهشکـاشسـرالناشمـرگش0هشهـز،اشنفـرشا،شاقـمشمیش
زند.ش،گرش اشمقربلاشبرش،ننشبیهرایشبسـیراشب ـو،اشبوبمشوشباش
برخـیش،زشمـو،ابشبیهـراشا،شکرمالشنر،میدشکـربمشوش،زشپریشباشمیش
آوابشولـیش،مـروزمشثربهش ـدمش،سـهشکاشسـلولشهریشبشیربیش
قـرباشبـاشبامـرنشمحـدوبشوسـیعیش،زشبیهـرایشهـریشمزمنشوش

حربشههچونشسـرطرنشهسـتشد.
برنکشهریشذخیرمشسـرزیشسـلولشهریشبشیربیشخونشبشدش
نـرفشباش،غلبشکاـواهریشتوسـعاشنرفتاشجررنشوجـوبشب،ابش
وش،نـنشبرنـکشهـرشخونشبشـدشنرفشنـوز،بشا،شباشهشـگرمشتولدشباش
جـریشبواشانختاش ـدنشذخیـرمشمیشنهرندشترشباشآنشدمشجرهش
بامـرنشبیهـرایشهـریشصعبش،لعـالجشبـر،یشصرحبشنهوناش
نرشسـرنرشبیهرا،نش،سـتفربمش ـوبوشبدننشمشظواشو،لدننشنو،زبش
برنسـتیشقشـلش،زشتولـدشنوز،بش،قد،مشباشثشهشنـرمشباشبرنکشخونش

بشدشنرفشنهرنشد.
برنکشخونشبشدشنرفشاونرنشباشعشو،نشتشررشبرنکشخونشبشدش
نرفشخوناروندیشباش،نر،نش،زشسرلشم8هچشفعرلیهشخوبشا،ش
آغرزشکربمش،سهشوشترکشونشسلولشهریشبشیربیشخونشبشدشنرفش
بیشش،زش0اشهز،اشنوز،بش،زشسر،سرشکاواشوشباشمو،ابیشخراجش

،زشکاواشباش،ننشمرکزشذخیرمشسرزیش دمش،سه.
ــرنشســرطرنشخــونش ــلشبام ــربیشمث ــیشزن ــدش،حتهرل فو،ن
وشبرخــیشنرهشجــرایشهــریشخونــیشبــاشکهــکشنهونــاشخــونش
نگرــد،یش ــدمشباش ــر،نطشخــرصشهشبــر،یشنــوز،بشفعلــیشوش
 ــرندشســرنرش،فــر،بشذکــرش ــدمشبر ــد.شبکتــرشحکیهــیشفــربش
ــرنش ــراشب، ــه:شباشز،نه ــرنهش،ظر ــرنشوشز،نه متخصــصشزن
طشیعــیشبعــدش،زشخــروجشجشیــنشمدتــیشطــولشمــیشکاــدشتــرش
جفــهشخــراجش ــوبهشولــیشباشســز،اننشجفــهشبــرشبســهشوش
نــرشبــرشفاــراشخــراجشمیش ــوب.شلــذ،شباشز،نهرنشطشیعــیشبعدش،زش
،نشکــاشجشیــنشخــراجش ــدهشصشــرشمــیشکشیــمشتــرشجفــهشخوبش
کشــدمشوش،زشبــدنشخــراجش ــوبشوشزمــرنشبیاــتریشباش،ختیــراش
ب،انــمشوشتــرشوقتــیشکــاشبشدنــرفشآونــز،نشوشجفــهشب،خلشاحمش

،ســهشبــاشا،حتــیشمــیشتــو،نشخونگیــریشکــرب.
ویش،ب،ماشب،ب:شمدتشزمرنش،نجرمشعهلشز،نهرنشباشسز،اننش
بر،یشپز کشبسیراشمرمش،سهش.زمرنیشکاشپز کشاویشاحمش
ا،شبرششب،بمشوشبچاشا،شخراجشمیشکشدهشگرهیش سششدگیشوشنرش
وجوبشعروقشبزاگشبرعثشمیش وبشکاشخونرنزیش دندیش،زش
محلشبرششب، تاشبر یمشکاشباش،ننشهشگرمشخونگیریشب،خلش

احهیشبرشماکلشمو،جاشمیش وب.
ویش،فزوب:ش،گرشخونگیریش،زشجفهشبرشسرعهشعهلش
ههر،مشبر دشوشتد،خلیشبرشعهلشجر،حیهش،سترنلیزمشعهلشوش
نرش،قد،مرتشپز کشبر،یشجلوگیریش،زشخونرنزیشمرباشند، تاش
بر دشخونگیریشب،خلشاحهیش،احجشوش،مکرنشپذنرش،سه.

ــرنشوشز،نهــرنشتصرنــحشکــرب:ش،گــرش ــنشمتخصــصشزن ،ن
ــنشا،شخــراجشوش ــرفشا،شقطــعهشجشی ــیشکــاشپز ــکشبشدن زمرن
ــوبش ــرمش  ــریش،نج ــهشخونگی ــربنشجف ــراجشک ــرلشخ باح
بســیراشمشرســبش،ســهش،مــرش،گــرشنیرزمشــدش،ختصــرصشمــدتش
زمرنــیشطوالنــیشبــر،یشخونگیــریش،زشبشدنــرفشوشمــرباشب ــراش
خونرنــزیشبر ــدش،نــنشعهــلشمشرســبشنیســهشوشبرنــدش

ــرب. ــریشخــراجشاحهــیش،نجــرمشگی خونگی

یـمـلـع
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ـــو،نش ـــاشعش ـــاشب ـــرفشک ـــرفشوشن ـــدشن ـــدمشباشبش خـــونشبرقیهرن
نـــکشعضـــوشبـــیش،ازششهشـــگرمشز،نهـــرنشبواش،ند،ختـــاشمیاـــدش
ـــو،نشنـــکشعرمـــلشمؤثـــرشباشبامـــرنشبســـیرایش ـــاشعش ،مـــروزمشب
ـــرنش ـــلشبام ـــرشقرب ـــریشبنگ ـــرشاوششه ـــاشب ـــیشک ،زشبیهرایشهرن

ـــد. ـــرشمیشکش ـــشش،نف ـــتشدهشنق نیس
ــاشباش ــهشکـ ــیش،سـ ــعشخونـ ــرفشباشو،قـ ــدشنـ ــونشبشـ خـ
ـــرنشب،ابششوش ـــمشجرن ـــدشباشب،خـــلشاح ـــرلشا  ـــنشباشح جشی
پـــسش،زشتولـــدشنـــوز،بش،نـــنشخـــونشگرفتـــاش ـــدمشوشباشبرنـــکش
ـــرفش ـــدشن ـــدشخـــونشبش ـــر،یشپیون ـــرمشمیش ـــوبشوشب خـــونشذخی
باشمو،قعـــیشکـــاشفـــربشنیـــرزشب، ـــتاشبر ـــدهشمـــوابش،ســـتفربمش

قـــر،اشمیشگیـــرب.

ــوبش ــاشمیش ـ ــربیشگرفتـ ــلولشهریشبشیـ ــرفشسـ ــدشنـ ،زشبشـ
ـــرش ـــرش،ث ـــتشدشب ـــر،شهس ـــو،نشوشنرمی ـــنشســـلولشهرشپرت وش ـــونش،ن
تکثیرهـــریشپیشباپـــیشب ـــراشپیـــریشنهیش ـــوندشوشبـــرشتزانـــقش
وشنـــرشجرنگزنشـــیشبـــرشســـلولرریشمشرطقـــیش،زبـــدنشکـــاشب ـــراش
آســـیبشجـــدیش ـــدمش،ندشمیشتـــو،نشبـــاشبرشـــوبیشوشبامـــرنش

ـــرب. ـــکشک آنشکه
،ولینشپیوندشخونشبشدشنرفشتوسطشبکترشگلوکهنشباشسرلش
ا8اچشمیالبیشباشفر،نساشوشباشنکشپسربچاشمشتالشباشکمشخونیش
فرنکونیشکاشنوعیشکمشخونیشمرباز،بیش،سهشبرشموفقیهش،نجرمش
 د.شباشو،قعشپسربچاشبرشپیوندشسلولشهریشبشیربیشخونشبشدشنرفش
خو،هرشترزمشمتولدش دمشخوبهشتحهشبامرنشقر،اشگرفه.ش،زشآنش

زمرنشترکشونشصدهرشپیوندشموفقشخونشبشدشنرفشصواتشگرفتاش
وشمر،کزشبزاگشذخیرمش،ننشسلولشهرشباشکاواهریشمختلفش

جررنشترسیسش دمش،سه.
بـــر،یشآگرهـــیش،زشفو،نـــدشذخیرمشســـرزیشخـــونشبشـــدش
نـــرفشوشوضعیـــهش،نـــنشبرنـــکشباشآذابرنجرنشغربـــیش
ـــرشبخـــششتوســـعاش ـــرشمدن ـــرش، ـــکرنشمزبگی ـــیشب گفهشوگون
وشتعرلـــیشمحصـــوالتش ـــرکهشفشـــروایشبـــنشنرختـــاشهـــریش

ــاشمیشخو،نیـــد: ــاشباش،ب،مـ ــرمشب،بنـــمشکـ ــرنش،نجـ اونـ

ـــون 	  ـــک خ ـــکل گیری بان ـــه ش ـــا تاریخچ ـــاط ب در ارتب
برایمـــان  آذربایجان غربـــی  و  ایـــران  در  بندنـــاف 

بگوییـــد؟
برنـــکشخـــونشبشـــدشنـــرفش،نـــر،نشباشســـرلشم8هچشبـــاش
ــدفش ــرشهـ ــتیرنیشوبـ ــیشآ ـ ــعیدشکرظهـ ــرشسـ ــهشبکتـ ههـ
بشدنـــرفش خـــونش بشیـــربیش ســـلولشهریش ذخیرمشســـرزیش
ـــلش،زشآنشخـــونش ـــرزشکـــربشوشقش ـــششخـــوبشا،شآغ ـــهشخون فعرلی
ـــاش ـــکشبواش،ند،خت ـــاشبیولوژن ـــکشزبرل ـــو،نشن ـــاشعش ـــرفشب بشدن

میاـــد.
وشبعـــدش،زشآنشنهرنشدگـــیشبرنـــکشخـــونشبشـــدشنـــرفشباش
ـــدشوش ـــهشکربن ـــاشفعرلی ـــروعشب ـــواش  ـــترنشهریشکا ـــرش،س بنگ
ـــد،زیش ـــونشا،مش،ن ـــکشخ ـــواشبرن ـــترنشکا ـــونشباشاچش،س همش،کش
ـــیش ـــرفشباشآذابرنجرنشغرب  ـــدمش،ســـهشوشبرنـــکشخـــونشبشدن
بـــر،یش،ولیـــنشبـــراشباش،اومیـــاشبـــرشههـــهشبکتـــرشمحهداضـــرش

ـــد. ـــد،زیش  ـــرمشچاهچشا،مش،ن ـــرمشباشمررم س

ـــه 	  ـــه گرفت ـــاف در ارومی ـــه خـــون بندن ـــداد نمون چـــه تع
ـــن  ـــد در ای ـــورد پیون ـــد م ـــون چن ـــت و تاکن ـــده اس ش

ـــت؟  ـــه اس ـــورت گرفت ـــتان ص اس
،زش نـــرفش بشـــدش خـــونش نهونـــاش 00هچش ،زش بیـــشش
آذابرنجرنشغربـــیشجهـــعشآوایش ـــدمش،ســـهشوشســـلولشهریش
ـــر،نش ـــکشخـــونشتر ـــرشباشبرن ـــدشنرفشه ـــنشخـــونشبش ـــربیش،ن بشی
ـــچشمـــوابش ـــونشخو ـــشخترناشهی ـــرمش ـــدمش،ســـهشوشترکش ذخی
ـــاش ـــنش،ســـترنشصـــواتشنگرفت ـــرفشخـــونش،زش،ن ـــدشن ـــدشبش پیون

،ســـه.
الزمشبـــاشذکـــرش،ســـهشکـــاشســـلولشهریشبشیـــربیشخـــونش
بشـــدشنـــرفشباشبمـــریشمشفـــیشراچشباجـــاشباشبرنـــکش
خـــونشترـــر،نشنگرـــد،ایشمیش ـــوبشوش،زشلحـــرظشتئوانـــکش
محدوبنتـــیشبـــر،یشنگرـــد،ایش،نـــنشســـلولشهریشبشیـــربیش

وجـــوبشنـــد،اب.

هزینـــه نگهـــداری و ذخیـــره خـــون بندنـــاف بـــرای 	 
خانواده هـــا چقـــدر اســـت؟

هزنشـــاش،ولیـــاش،نـــنشذخیرمشســـرزیششچشمیلیـــونشانـــرلش
ـــزشمشلـــغشنـــکشمیلیـــونشوش00چشهـــز،اش ،ســـهشکـــاشســـرلیرناشنی

هزینـه اولیـه ایـن ذخیره سـازی ۲۵ میلیـون ریـال اسـت کـه سـالیانه نیـز مبلـغ یـک میلیـون و 
۲۰۰ هـزار ریـال از کسـانی کـه متقاضـی نگهـداری خـون بندنـاف هسـتند، گرفتـه می شـود.

درمان 80 نوع بیماری با سلول های خون بندناف
ـــرفش ـــرلش،زشکســـرنیشکـــاشمتقرضـــیشنگرـــد،ایشخـــونشبشدن ان

هســـتشدهشگرفتـــاشمیش ـــوب.

خانواده هـــا چگونـــه می تواننـــد بـــرای ذخیره ســـازی 	 
خـــون بندنـــاف اقـــدام کننـــد؟

باش،و،خـــرشمـــرمشهاـــتمشو،بتـــد،یشمـــرمشنرـــمشخرنـــو،بمش
هـــرشبـــرشمر،جعـــاشبـــاشمر،کـــزشبرنـــکشخـــونشبشدنـــرفشوشبـــرش
مطرلعـــاشنـــکشســـریش،زشمـــو،ابشمشـــعشقـــرب،بشکـــاش ـــرملش
تتـــوشوشهجرمـــهشنکـــربنشباشنـــکشســـرلش،خیـــرهشمشتـــالش
ـــاش ـــلشتشرســـلیهشآبل ـــاشبیهـــرایش،مش،سهشند، ـــتنشزگی ـــوبنشب نش
مرغـــرنهشهپرتیـــهشوش...شباشصواتـــیشکـــاشمو،نـــعشمشـــعشقـــر،اب،بش
ا،شند، ـــتشدشمیشتو،نشـــدشنســـشهشبـــاشذخیرمشســـرزیشخـــونش

بشدنـــرفشفرزند ـــرنش،قـــد،مشکششـــد.
ســـپسشنـــکشســـریشآزمرنششهـــرش،نجـــرمشمیشگیـــربش
ــوبشند، ـــهشنهوناشگیـــریشتوســـطش ــرشماـــکلیشوجـ وش،گـ
متخصـــصشمـــرشباشاوزشز،نهـــرنشوشباشبیهراســـترنشگرفتـــاش

 ـــدمشوشبـــاشترـــر،نش،نتقـــرلشب،بمشمیاـــوب.

کابرد سلول های خون بندناف چیست؟ 	 
ـــوعشبیهـــرایش شرســـرنیش ـــدندش باشحـــرلشحرضـــرش80شن
ــرفش ــونشبشدنـ ــلولشهریشخـ ــرشسـ ــرنشبـ ــیلشبامـ ــاشپترنسـ کـ
وجـــوبشب،ابشکـــاشباش،نـــر،نششبیاـــترشبیهرایشهرنـــیشکـــاش
ـــو،عش ـــو،عشســـرطرنشخـــونهش،ن ـــدش،ن ـــدشمرنش ـــیشب،ان ـــرشخون مشا

ــد. ــر،اشمیشگیرنـ ــرنشقـ ــوابشبامـ ــهیش...شمـ ترالسـ
،خیر،شخو شخترناشباش،نر،نشپیوندشفلجشمغزیشوجوبشب، تاش

،سهشکاشبرشموفقیهش،نجرمشگرفتاش،سه.

کالم آخر...	 
ســـلولشهریشبشیـــربیشخـــونشبشدنـــرفشقربلیـــهشپیونـــدش
ـــداشوش ـــدیشپ ـــاشبع ـــربشوشباشباج ـــر،با،نشف ـــر،نشوشب ـــاشخو،ه ب
ـــیش ـــواشخرنو،بمشهرن ـــنشمشظ ـــر،یش،ن ـــدشوشب ـــربشا،شب،ان ـــرباشف م
ـــرزیش ـــاشذخیرمشس ـــقشب ـــششموف ـــیشخون ـــد،نشقشل ـــاشباشفرزن ک
وشنگرـــد،ایشخـــونشبشدنـــرفشناـــدمش،ندشمیشتو،نشـــدشباش
ـــرفش ـــاشذخیرمشســـرزیشخـــونشبشدن ـــراب،ایشبعـــدیشنســـشهشب ب

ـــد. ـــنشکراشبکشش ـــاش،ن ـــد،مشب ـــدمش،ق ـــرنشباشآنش فرزند،نا
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