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Abstract
Background: Platelets undergo a series of biochemical, functional, and morphological changes during
storage that are collectively called platelet storage damage, which can reduce platelet function and survival.
Oxidative damage is one of the leading causes of platelet storage damage. Therefore, in the present study, an
attempt has been made to determine the effect of oxidative stress on platelets during storage. This research
was conducted in 2017 at the Research Center of the Iranian Blood Transfusion Organization.
Materials and Methods: In the current experimental study, 10 platelet concentrate bags prepared by
platelet-rich plasma (PRP) were examined. Research parameters include measurement of mitochondrail
reactive oxygen species (ROS), concentration of malondialdehyde (MDA), concentration of nitric oxide
metabolites (nitrate / nitrite), activity of lactate dehydrogenase enzyme (LDH) and platelet count on days
1 ,3 ,5 and 7 of platelet storage. Statistical analysis of variance was used to describe the obtained data
Results: According to the results, ROS (16.22±37), MDA (11.6±22.2) concentration and LDH enzyme activity
(310±3680) increased significantly (P<0.001) while PLT count was significantly decreased (P<0.001).
Conclusion: It seems that oxidative damage occurred in platelet with increasing radical oxygen species and
lipid peroxidation which can reduce platelet count and platelet viability during platelet storage. Using antioxidant as an additive in platelet concentrate may decrease oxidative damage and increase platelet viability
and quality during storage.
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چكيده:
سابقه و هدف :پالکتها در مدت ذخیرهسازی دچار یکسری تغییرهای بیوشیمیایی ،عملکردی و مرفولوژیک میشوند که به مجموع آنها آسیب ذخیره پالکت
گفته میشود که میتواند سبب کاهش عملکرد و کاهش بقای پالکتها شود .آسیب اکسیداتیو یکی از دالیل اصلی آسیب ذخیره پالکت است .به همین دلیل
در این مطالعه سعی شده به تعیین تاثیر استرس اکسیداتیو در پالکتها در طول مدت نگهداری پرداخته شود .این تحقیق در سال  1396در مرکز تحقیقات سازمان
انتقال خون ایران انجام شده است.
مواد و روشها :دراین مطالعه که از نوع تجربی بود10 ،کیسه کنسانتره پالکت تهیه شده به روش پالکت غنی از پالسما ( ،)PRPبررسی شد .پارامترهای تحقیق
شامل ،اندازهگیری گونههای فعال اکسیژن میتوکندریایی( ،)ROSغلظت مالون دآلدئید( ،)MDAغلظت متابولیتهای نیتریک اکسید (نیترات/نیتریت)  ،فعالیت
آنزیم الکتات دهیدروژناز( )LDHو شمارش پالکتها در روزهای  5 ،3 ،1و  7نگهداری بود .در این مطالعه برای توصیف دادههای بهدست آمده از آنالیز آماری
واریانس استفاده شد.
یافتهها :میزان  ROSمیتوکندریایی( ،)37±16.22غلظت )22.2±11.6( MDAو فعالیت آنزیم  )3680±7.4(LDHدر طول نگهداری پالکتها ،بهصورت
معناداری افزایش یافته بود ) .(P<0.001از طرف دیگر  ،شمارش پالکتها نیز بهصورت معناداری کاهش یافته بود .غلظت متابولیتهای نیتریک اکسید (نیترات و
نیتریت) در روزهای نگهداری پالکت تغییر چندانی را نشان نمیداد ).(P>0.05
نتیجهگیری :به نظر میرسد استرس اکسیداتیو در طول مدت نگهداری پالکتها به وقوع پیوسته که میتواند سبب کاهش تعداد پالکتها و کاهش بقای آنها
شود .شاید استفاده از مواد افزودنی آنتیاکسیدان در پالکتها بتواند سبب کاهش آسیب اکسیداتیو و در نتیجه افزایش بقای این فرآورده خونی مهم شود.
واژگان كلیدی :آسیب ذخیره پالکت ،استرس اکسیداتیو ،پالکت کنسانتره ،مدت زمان نگهداری پالکت

مقدمه:
امروﺯه تﺰریﻖ پالکت برای درمان بیماران مﺒتال به ترومﺒوستیوپنی ،اﺧتالﻝهای
ﺧونریﺰی دهنده ،ﺷیمی درمانی و همﭽنیﻦ به ﺻورﺕ پیﺸﮕیرانه در ﻃوﻝ ﺟراﺣی
ضروری است) .(1با توﺟه به محدود بودن ﺯمان نﮕهداری پالکت )ﺣداکﺜر تا پنﺞ روﺯ(
که به دلیﻞ ﺷرایﻂ نﮕهداری ایﻦ فرﺁورده ﺧونی در دمای  22±2درﺟه سانتیﮔراد
است ،نیاﺯ به پالکت روﺯ به روﺯ افﺰایﺶ مییابد .ﺁسیﺐ ﺫﺧیره پالکت و ﺁلودﮔی
باکتریایی اﺯ دﻻیﻞ اﺻﻠی کاهﺶ ﻃوﻝ مدﺕ ﺫﺧیره پالکتها در ﺷرایﻂ بانﻚ ﺧون
است).(2
پالکتها در مدﺕ ﺫﺧیرهساﺯی دﭼار یکسری تﻐییرهای بیوﺷیمیایی ،ﻋمﻠکردی و

مرفولوژیﻚ میﺷوند که به مﺠموﻉ ﺁنها ﺁسیﺐ ﺫﺧیره پالکت ) (PSLﮔﻔته میﺷود
که سﺒﺐ کاهﺶ ﻋمﻠکرد و کاهﺶ بقای پالکتها میﺷود) .(3-5ایﻦ تﻐییرها میتواند
اﺯ ﺯمان ﺟمﻊﺁوری ﺧون و تهیه کنسانتره پالکتی تا ﺫﺧیره پالکتها رﺥ دهد).(3
استرس اکسیداتیو اﺯ ﻋﻠﻞ اﺻﻠی تﺸکیﻞ ﺁسیﺐهای ﺫﺧیرهای پالکت است) .(2استرس
اکسیداتیو به ﻋدﻡ تﻌادﻝ بیﻦ تولید اکسیدانتها و سیستم دفاﻋی ﺁنتیاکسیدان پاسﺨﮕو
در ارﮔانیسمها ﮔﻔته میﺷود).(6
اکسیدانها ﺷامﻞ ﮔونههای فﻌاﻝ اکسیﮋن ) (ROSو ﮔونههای فﻌاﻝ نیتروژن )(RNS
و رادیکاﻝهای سولﻔور هستند) .(7ﮔونههای فﻌاﻝ اکسیﮋن ﺷامﻞ ﺁنیون سوپر اکسید
) ،(O2-رادیکاﻝ هیدروکسیﻞ) (OH-و هیدروژن پراکسید) (H2O2میباﺷد) .(8تولید
ﮔونههای فﻌاﻝ اکسیﮋن در ﺷرایﻂ فیﺰیولوژیﻚ به ﻋنوان پیاﻡ رسان ﺛانویه در مسیر
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مواد و روشها:

ایﻦ مﻄالﻌه اﺯ نوﻉ تﺠربی بود .ﺧون در داﺧﻞ کیسههای نﮕهداری که اﺯ ﺟنﺲ پﻠی وینیﻞ
کﻠراید ) (PVCو دارای محﻠوﻝ ضد انﻌقاد سیتراﺕ بافر-دکستروﺯ-ﺁدنیﻦ ) (CPDAبود
ﺟمﻊ ﺁوری ﺷد .سﭙﺲ برای تهیه پالکت کنسانتره اﺯ ﺧون کامﻞ اﺯ روش PRPهای
نمونه ها کامال به ﺻورﺕ تﺼادفی انتﺨاﺏ ﺷد و هیﭻ انتﺨابی در مورد ﮔروه ﺧونی کیسه
های پالکت انﺠاﻡ نﺸد ،اما کیسهها اﺯ نﻈر ﺷکﻞ ﻇاهری و ﺣﺠم بررسی ﺷدند تا در
ﺷرایﻂ استاندارد باﺷند.
در روﺯهای اوﻝ ،سوﻡ ،پنﺠم و هﻔتم نﮕه داری پالکت ،اﺯ هر کیسه ﺣاوی پالکت
کنسانتره که بود ،به میﺰان پنﺞ میﻠیلیتر در هر روﺯ نوبت نمونه برداری ،برای انﺠاﻡ
ﺁﺯمایﺶها نمونهﮔیری به ﻋمﻞ ﺁمد .تمامی مراﺣﻞ نمونهبرداری تحت ﺷرایﻂ استریﻞ در
ﺯیر هود ﻻمینار کالس ) 2بﻌﺜت  (BSC 126-انﺠاﻡ ﺷد.
انتﺨاﺏ روﺯهای اوﻝ ،سوﻡ  ،پنﺠم و هﻔتم برای نمونهبرداری ،براساس مﻄالﻌههای
مﺸابه در ایﻦ ﺯمینه انﺠاﻡ ﮔرفته است).(23پﺲ اﺯ پایان هر ﺟﻠسه نمونهبرداری،
پالکتها دوباره به انکوباتور پالکتی )دانﺶ پﮋوهﺶ فﺠر( انتقاﻝ داده میﺷد.
انداﺯهﮔیری ﺷمارش سﻠولی در ابتدا به مقدار 100میکرولیتر اﺯ پالکت کنسانتره برداﺷته
و برای ﺷمارش پالکت و انداﺯهﮔیری اندکﺲ  MPVاﺯ دستﮕاه ﺷمارﺷﮕر سﻠولی
) (Japan-Sismex-K1000استﻔاده و تﻌداد پالکتها ﻗراﺋت ﺷد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم :LDH
بدیﻦ منﻈور  1میﻠی لیتر اﺯ پالکت کنسانتره برداﺷته و در دور  2000به مدﺕ  10دﻗیقه
سانتریﻔیوژ ﮔردید و پالسما ﺟداﺷد .فﻌالیت ﺁنﺰیم  LDHبا استﻔاده اﺯ اتوﺁناﻻیﺰر ﺷیمی
) ، (Hitachi 911, Japanدر هر نمونه انداﺯه ﮔیری ﺷد .برای انداﺯه ﮔیری فﻌالیت
ﺁنﺰیم  LDHدر کنسانتره های پالکتی اﺯ کیت ﺷرکت پارس ﺁﺯمون استﻔاده ﺷد که بر
اساس واکنﺶ تﺒدیﻞ پیرواﺕ به ﻻکتاﺕ است که توسﻂ ﺁنﺰیم  LDHکاتالیﺰ می ﺷود .در
ایﻦ واکنﺶ ﺁنﺰیمی ،که درﺁن  NADHبه  NADتﺒدیﻞ می ﺷود تﻐییراﺕ ﺟذﺏ نوری
در واﺣد ﺯمان و در ﻃوﻝ موﺝ  340نانومتر محاسﺒه ﺷد.
روش اندازهگیری غلظت مالون دی آلدهید()MDA
مالون دی ﺁلدهید ) (MDAاﺻﻠیتریﻦ فرﺁورده پر اکسیداسیون )Lipid
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پیاﻡرسانی ) ،(Signalingبیان ژن و تکﺜیر ﺁن نقﺶ دارند)(9 ,10و سﭙﺲ توسﻂ
سیستمهای دفاﻋی ﺁنتی اکسیدانی مﺜﻞ سوپراکسید دیسموتاﺯ ،کاتاﻻﺯ ،ﮔﻠوتاتیون
پراکسیداﺯ ،ﺁسکوربیﻚ اسید و ﮔﻠوتاتیون برداﺷت میﺷوند) .(11-13درﺷرایﻂ استرس
اکسیداتیو ،تولید ﮔونههای فﻌاﻝ اکسیﮋن بیﺸتر اﺯ ﻇرفیت ﺁنتی اکسیدانی بوده که میتواند
سﺒﺐ ﺁسیﺐ به بیومولکولهایی مانند کربوهیدراﺕها ،DNA ،پروتﺌینها و به ﺧﺼوﺹ
لیﭙیدهای ﻏﺸایی ﺷود) ROS .(14تولید ﺷده در ﺷرایﻂ استرس اکسیداتیو سﺒﺐ
تﻐییراتی در ﻏﺸای ﺧارﺟی میتوکندری پالکتها میﺸود که به دنﺒاﻝ نﻔوﺫپذیری ﻏﺸای
ﺧارﺟی میتوکندری و با ﺁﺯاد ﺷدن سیتوکروﻡ  Cاﺯ میتوکندری به سیتوپالسم )(15 ,16
و با فﻌاﻝ ﺷدن ﺁبﺸار کاسﭙاﺯی مسیر ﺁپوپتوﺯ فﻌاﻝ میﺷود).(17
لیﭙیدها مولکوﻝهای ﺣساس و هدﻑ اکسیدانها هستند و ایﻦ به دلیﻞ وﺟود باندهای
دوﮔانه در ﺁنهاست) .(18ﺁراﺷیدونیﻚ اسید یکی اﺯ اسید ﭼرﺏهای ﻏیر اﺷﺒاﻉ ﭼند
ﮔانه است که در ﻏﺸای سﻠولهایی مانند پالکتها وﺟود دارد که به ﻋنوان منﺒﻊ اتم
هیدروژن برای رادیکاﻝهای ﺁﺯاد است.رادیکاﻝهای ﺁﺯاد میتوانند سﺒﺐ پراکسیداسیون
ﺁراﺷیدونیﻚ اسید در پالکتها ﺷده که نتیﺠه ﺁن تولید ترکیﺐ ناپایداری به ناﻡ
مالوندﺁلدﺋید ) (MDAاست) MDA .(19بیومارکری ﻗوی برای سنﺠﺶ استرس
اکسیداتیو به ﺷمارمیﺁید).(20 ,21
یکی دیﮕر اﺯ پارامترهای تحقیﻖ در ایﻦ مﻄالﻌه ،انداﺯهﮔیری متابولیتهای نیتریﻚ
اکسید)نیتریت/نیتراﺕ( بود که میتوانند با تولید نیتریﻚ اکسید در ارتﺒاﻁ باﺷند .افﺰایﺶ
ایﻦ متابولیتها میتوانند سﺒﺐ اﺧتالﻝ در ﻋمﻠکرد و ﺁﮔریﮕاسیون پالکتها ﺷوند) .( 22
همانﻃور که ﮔﻔته ﺷد ﺁسیﺐ اکسیداتیو یکی اﺯ دﻻیﻞ وﻗوﻉ  PSLمحسوﺏ ﺷده که
میتواند سﺒﺐ کاهﺶ بقا و کاهﺶ ﻋمﻠکرد پالکتها در ﻃوﻝ مدﺕ ﺯمان نﮕهداری ﺷود.
به همیﻦ دلیﻞ ،ما در ایﻦ تحقیﻖ به بررسی پارامترهای استرس اکسیداتیو در پالکتها
در ﻃوﻝ ﺯمان نﮕهداری پرداﺧتیم .ایﻦ تحقیﻖ در ساﻝ  1396در مرکﺰ تحقیقاﺕ انتقاﻝ
ﺧون ایران انﺠاﻡ ﺷده است.

 (peroxidationاسیدهای ﭼرﺏ ﻏیر اﺷﺒاﻉ ﭼند ﮔانه است .اساس انداﺯهﮔیری
 MDAواکنﺶ ﺁن با تیوبابیتوریﻚ اسید است .تیوباربیتوراﺕ در  PHپاییﻦ و دمای
باﻻ ) 100درﺟه سانتیﮔراد( با  MDAترکیﺐ میﺷود .در ایﻦ واکنﺶ پﺲ اﺯ اینکه
پروتﺌیﻦها توسﻂ تری کﻠرو استیﻚ اسید )20درﺻد( رسوﺏ داده ﺷدند ،اسیدهای ﭼرﺏ
ﻏیر اﺷﺒاﻉ که اکسیده ﺷدهاند با تیوبابیتوریﻚ اسید)0,6درﺻد( وارد واکنﺶ ﺷده که
نتیﺠه ایﻦ واکنﺶ ایﺠاد کمﭙﻠکﺲ رنﮕی بوده که میﺰان ﺟذﺏ ﺁن در ﻃوﻝ موﺝ 532
نانومتر توسﻂ الیﺰا ریدر )  ( Germany ،Hiperionﻗراﺋت ﺷد ،ایﻦ میﺰان ﺟذﺏ با
استﻔاده اﺯ منحنی استاندارد ) (MDAتﺒدیﻞ به ﻏﻠﻈت بر اساس نانوموﻝ بر لیتر ﺷد).(3
اندازهگیری غلظت متابولیتهای نیتریک اکسید (نیترات /نیتریت):
تﻌییﻦ مقدار متابولیتهای نیتریﻚ اکسید ،با روش رنﮓ سنﺠی مﻌرﻑ ﮔریﺲ انﺠاﻡ
ﺷد .واکنﺶ ﮔریﺲ ﺷامﻞ تﺸکیﻞ یﻚ کروموفور اﺯ دیاﺯو ﺷدن سولﻔانیﻞ ﺁمید توسﻂ
نیتریت اسیدی و به دنﺒاﻝ ﺁن ﺟﻔت ﺷدن با ﺁمیﻦهای دو ﺣﻠقهای نﻈیر-Nنﻔتیﻞ اتیﻞ
دی-ﺁمیﻦ و در نهایت تولید رنﮓ ارﻏوانی است .ایﻦ رنﮓ در ﻃوﻝ موﺝ  nm540دارای
ﺣداکﺜر ﺟذﺏ نوری است .ﻗﺒﻞ اﺯ سنﺠﺶ ،نمونه ها دِپروتﺌینه ﺷدند .برای ایﻦ کار اﺯ
سولﻔاﺕ روی اﺷﺒاﻉ ﺷده 5درﺻد و سدیم هیدروکسید  0,3موﻻر استﻔاده ﺷد .نمونهها،
به مدﺕ  20-25دﻗیقه در دمای اتاﻕ اکوبه ﺷدند ،سﭙﺲ در سانتریﻔوژ یﺨﭽاﻝدار با دور
 3000 gبه مدﺕ  20دﻗیقه سانتریﻔیوژ ﺷد .برای انﺠاﻡ سنﺠﺶ نیتریت ،نیتراﺕهای
پالسما با یﻚ اﺣیا کننده ﺷیمیایی به ناﻡ وانادیوﻡ تری کﻠراید به نیتریت تﺒدیﻞ ﺷده و
سﭙﺲ کﻞ نیتریت محیﻂ با استﻔاده اﺯ مﻌرﻑ ﮔریﺲ انداﺯهﮔیری ﺷد.
برای ایﻦ کار به هر یﻚ اﺯ ﭼاهﻚهای میکروپﻠیت  100میکرولیتر پالسما و 100
میکرولیتر مﻌرﻑ ﮔریﺲ اضافه کرده و به مدﺕ  10دﻗیقه پﻠیت در تاریکی در دمای
اتاﻕ ﻗرار ﮔرفت ،سﭙﺲ به هر ﭼاهﻚ  100میکرولیتر وانادیوﻡ تری کﻠراید اضافه کرده
و به مدﺕ  45دﻗیقه در انکوباتور  37درﺟه سانتیﮔراد انکوبه ﺷد.
پﺲ اﺯ ﺁن ﺟذﺏ نوری رنﮓ تولید ﺷده توسﻂ اﻻیﺰا ریدر ) (Germany ،Hiperionدر
 540نانومترﺧوانده ﺷد و بر اساس منحنی استانداردی که اﺯ ﻗﺒﻞ ﺁماده ﺷده بود ،ﻏﻠﻈت
متابولیتها به دست ﺁمد).(24
بررسی  ROSمیتوکندریایی توسط فلوسایتومتری
برای انﺠاﻡ ﺁﺯمایﺶ  ROSمیتوکندریایی اﺯ کیت mitochondrial ROS activity
 assay kitاﺯﺷرکت  eEnzymeکﺸور انﮕﻠستان استﻔاده ﺷد .در ایﻦ روش با استﻔاده
اﺯ رنﮓ دی هیدرواتیدیوﻡ که ﻗابﻠیت نﻔوﺫپذیری به میتوکندری سﻠوﻝ را دارد ،در
ﺣﻀور رادیکاﻝهای ﺁﺯاد اکسیﮋن اکسیده ﺷده و نور فﻠورسانسی که اﺯ ﺧود تﺸﻌﺸﻊ
میکند توسﻂ دستﮕاه فﻠوسایتومتری ﺁنالیﺰ ﺷده و به ایﻦ ترتیﺐ سﻠوﻝهای ROS
مﺜﺒت مﺸﺨﺺ میﺷوند.
PRP
اﺯ هر کیسه برداﺷته و نمونهها در دور
در ایﻦ سنﺠﺶ ،ابتدا  200میکرولیتر
 2000به مدﺕ  10دﻗیقه در دمای اﻃاﻕ سانتریﻔیوژ ﺷدند ،سﭙﺲ محﻠوﻝ رویی دور
ریﺨته ﺷد و  200میکرولیتر محﻠوﻝ تایرود به پالکت ها اضافه ﺷد و ﺧوﺏ مﺨﻠوﻁ
ﺷدند .سﭙﺲ  100میکرولیتر اﺯ هر کداﻡ اﺯ نمونه ها برداﺷته ﺷد و به میکروتوپ ﺟدید
انتقاﻝ یافت و سﭙﺲ به ﺁنها یﻚ سی سی محﻠوﻝ تایرود اضافه ﺷد.
ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که در ایﻦ مرﺣﻠه تﻌداد در مرﺣﻠه بﻌد  100میکرولیتر اﺯ working
 solutionبه ﺁنها اضافه ﺷد و به مدﺕ یﻚ ساﻋت در انکوباتور  ،ﺣاوی  5درﺻد CO2
انکوبه ﺷد و ﻗﺒﻞ اﺯ ﺧوانﺶ نمونهها با فﻠوسایتومتری به منﻈور  Gatingپالکتها پنﺞ
میکرولیتر اﺯ Anti CD 61کونﮋوﮔه به ) FITC (BD,USAبه ﺁنها اضافه ﺷد و سﭙﺲ
با فﻠوسایتومتری )  (Partec-Pas III, Germanyارﺯیابی ﺷدند .برای ﺣذﻑ باندهای
ﻏیر اﺧتﺼاﺻی ،اﺯ ﺁنتی بادی ایﺰوتیﭗ کنترﻝ استﻔاده ﺷد.
در ایﻦ روش برای القای  ROSدر نمونه کنترﻝ مﺜﺒت اﺯ محﻠوﻝ  H2O2با ﻏﻠﻈت 100
میﻠی موﻻر استﻔاده ﺷد .کنترﻝ منﻔی ﺣاوی  100میکرولیتر اﺯ نمونههای سانتریﻔیوژ
ﺷده بود که بدون اضافه کردن  working solutionمورد ارﺯیابی فﻠوسایتومتری
ﻗرار ﮔرفت.
در ایﻦ روش ،ابتدا کﻞ ﺟﻌیت سﻠولی را بر اساس سایﺰ) (FSCبا ولتاژ  192و
ﮔرانولیتی) (SSCبا ولتاژ  145ﺟدا ﺷد ،سﭙﺲ ﺟمﻌیت سﻠولی پالکتها روی FL1
با ولتاژ  520ﺟدا و همﭽنیﻦ میﺰان  ROSمیتوکندریاﻝ روی  FL3با ولتاژ  500ﺟدا
ﺷدند.
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ﺟدوﻝ :1بررسی میﺰان پارامترهای تحقیﻖ در پالکتها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری تا  7روﺯ و به تﻔکیﻚ ﮔروهها
روﺯهای ﺫﺧیره ساﺯی پالکت
روﺯ  5نﮕه داری

روﺯ  7نﮕه داری

روﺯ 3نﮕه داری

روﺯ  1نﮕه داری

n=10

n=10

n=10

n=10

578±363

745±353

950±296

0,001

6,09±09

7,6±0,6

8,3±0,4

7,9±0,26

میانﮕیﻦ ﺣﺠم پالکت )(fl) (MPV

0,001

22,2±11,6

15,4±9,2

14,2±5,6

11,4±2,54

مالون دﺁلدﺋید)نانو موﻝ(

0,318

13,13±5,02

13,19±5,07

13,18±4,85

13,32±4,08

متابولیت های نیتریﻚ اکسید)میکروموﻝ(

0,001

37±16,22

39,19±11,2

23,68±9,49

7,38±3,73

ﮔونه های فﻌاﻝ اکسیﮋن )(%

0,001

3680±714

3230±866

2348±733

927±364

فﻌالیت ﺁنﺰیم ﻻکتاﺕ دهیدروﺯناﺯ )(IU/L

0,001

439±310

ﺷمارش پالکتها
)(x103/µl

آنالیز آماری:
ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷروﻉ ﺁﺯمونهای ﺁماری
نسﺨه 22
تمامی دادهها وارد نرﻡافﺰار
و استنﺒاﻁ روی دادهها ،نرماﻝ بودن توﺯیﻊ متﻐیرها با استﻔاده اﺯ ﺁﺯمون کولموﮔروﻑ
اسمیرنوﻑ انﺠاﻡ ﺷد .ﻃﺒﻖ ایﻦ ﺁﺯمون تمامی متﻐیرها دارای توﺯیﻊ نرماﻝ بودند .برای
توﺻیﻒ دادهها اﺯ ﺁﺯمونهای واریانﺲ یکﻄرفه )(one way Anovaاستﻔاده کردیم و
مقادیر )(P-Value <0.05اﺯنﻈرﺁماری مﻌنادار درنﻈرﮔرفته ﺷد.
SPSS

ﺷد.

یافتهها:
بررسی شمارش پالکتی و میانگین حجم پالکت (  )MPV
نتایﺞ به دست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ  ،نﺸاندهنده کاهﺶ مﻌنادار تﻌداد پالکتها در
ﻃوﻝ ﺯمان نﮕهداری است .یﻌنی تﻌداد پالکتها در روﺯهای مﺨتﻠﻒ انداﺯهﮔیری با
یکدیﮕر تﻔاوﺕ مﻌناداری داﺷتند ) .(P=0/001نتایﺞ به دست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ،
نﺸاندهنده کاهﺶ مﻌنادار در میانﮕیﻦ ﺣﺠم پالکتها در ﻃوﻝ ﺯمان نﮕهداری بود،
یﻌنی میانﮕیﻦ ﺣﺠم پالکتها در روﺯهای مﺨتﻠﻒ انداﺯهﮔیری با یکدیﮕر تﻔاوﺕ مﻌنادار
داﺷتند )) ،(P =0/001ﺟدوﻝ  .(1در ﺟدوﻝ یﻚ تمامی دادههای مربوﻁ به متﻐیرهای
تحقیﻖ با ﺫکر میانﮕیﻦ و انحراﻑ مﻌیار ﺁورده ﺷده است.
نتایج بررسی فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز ()LDH
نتایﺞ بهدست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ ،نﺸاندهنده ایﻦ بود که در ﻃوﻝ ﺯمان ،فﻌالیت
ﺁنﺰیم  LDHافﺰایﺶ یافته بود  .یﻌنی فﻌالیت ﺁنﺰیم  LDHدر روﺯهای مﺨتﻠﻒ
انداﺯهﮔیری با یکدیﮕر تﻔاوﺕ مﻌناداری داﺷت ))(P =0/001ﺟدوﻝ .(1
بررسی متابولیتهای نیتریﻚ اکسید)نیتریت/نیتراﺕ(
نتایﺞ بهدست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ ،نﺸاندهنده ایﻦ است که در ﻃوﻝ ﺯمان ،ﻏﻠﻈت
متابولیتهای نیتریت/نیتراﺕ اﺧتالﻑ مﻌناداری نداﺷته ،یﻌنی ﻏﻠﻈت متابولیتهای
نیتریت/نیتراﺕ در روﺯهای مﺨتﻠﻒ انداﺯهﮔیری با یکدیﮕر تﻔاوﺕ مﻌنادار را نﺸان نداد
))(P =0/318ﺟدوﻝ .(1
سنجش غلظت مالون دی آلدهید( )MDAو ROS
نتایﺞ بهدست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ ،نﺸاندهنده افﺰایﺶ مﻌنادار ﻏﻠﻈت MDA
در پالکتها در ﻃوﻝ ﺯمان نﮕهداری بود ،یﻌنی ﻏﻠﻈت  MDAدر روﺯهای مﺨتﻠﻒ
انداﺯهﮔیری با یکدیﮕر تﻔاوﺕ مﻌنادار داﺷت ))(P = 0/001ﺟدوﻝ  ،1نمودار .(1
میﺰان تولید  ROSبا استﻔاده اﺯ کیت  Deep Red Flourcenceتوسﻂ روش
فﻠوسایتومتری سنﺠیده ﺷد که در ابتدا اﺯ میان کﻞ ﺟمﻌیت سﻠوﻝها  ،ﺟمﻌیت پالکتی
با  anti CD61ﺟدا ﺷد )ﺷکﻞ (1و برای مقایسه میﺰان  ROSدر پالکتها اﺯ ایﻦ
ﺟمﻌیت سﻠولی ﺟداﺷده استﻔاده ﺷد .ﻃﺒﻖ نتایﺞ بهدست ﺁمده میﺰان  ROSدرﻃوﻝ
مدﺕ نﮕهداری در پالکتها افﺰایﺶ یافته بود .نتایﺞ بهدست ﺁمده اﺯ ﺁنالیﺰ واریانﺲ،
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نمودار  :1میﺰان تﻐییر ﻏﻠﻈت  MDAدر پالکتها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری
نﺸاندهنده ایﻦ بود که در ﻃوﻝ ﺯمان و روﺯهای مﺨتﻠﻒ انداﺯهﮔیری ،میﺰان
اﺧتالﻑ مﻌناداری را نﺸان میداد ))(P =0/001ﺟدوﻝ  ،1نمودار .(2

ROS

نمودار  : 2میﺰان تﻐییر  ROSدر پالکتها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری
بحث:
یکی اﺯ دﻻیﻞ وﻗوﻉ ﺁسیﺐ ﺫﺧیره پالکت ،ﺁسیﺐ اکسیداتیو در ایﻦ سﻠوﻝ در ﻃوﻝ
مدﺕ نﮕه داری است .با توﺟه به نتایﺞ به دست ﺁمده اﺯ ایﻦ مﻄالﻌه ،مﺸﺨﺺ ﺷد
که میﺰان تولید  ROSمیتوکندریاﻝ در پالکت ها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری افﺰایﺶ
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مییابد و ایﻦ افﺰایﺶ در میﺰان تولید  ROSدر روﺯهای سوﻡ به بﻌد نﮕهداری پالکتها
به مراتﺐ بیﺸتر اﺯ روﺯهای اولیه نﮕهداری پالکت است .نکته ﻗابﻞ توﺟه که در ایﻦ
مﻄالﻌه مﺸاهده ﺷد ،کاهﺶ میﺰان  ROSدر روﺯ هﻔتم نسﺒت به روﺯ پنﺠم بودکه ایﻦ
نتایﺞ با نتایﺞ مﻄالﻌهای که در ساﻝ  2011انﺠاﻡ ﺷده بود ،مﻄابقت داﺷت .ایﻦ محقﻖ
کاهﺶ  ROSرا درروﺯ هﻔتم دلیﻞ بر ایﻦ دانست که ممکﻦ است در مدﺕ ﺯمان ،فﻌالیت
میتوکندری به ﻃور کامﻞ مهار ﺷده باﺷد).( 25
یکی اﺯ دﻻیﻠی که منﺠر به افﺰایﺶ میﺰان  ROSدر پالکتها میﺷود ،میتواند مرتﺒﻂ
با ﺷرایﻂ هیﭙوکسی در پالکتها که در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری ایﺠاد میﺷود ،باﺷد .در
ایﻦ رابﻄه نقﺶ ﺁنﺰیم  NADPHاکسیداﺯ در تولید  ROSبسیار ﺣاﺋﺰ اهمیت است
).( 27،26
 Manasaو همکارانﺶ در ساﻝ 2016بیان کردند که استرس اکسیداتیو یکی اﺯ
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ﺷکﻞ  :1بررسی میﺰان تولید  ROSدر پالکتها با استﻔاده اﺯ تکنیﻚ فﻠوسایتومتری:
 :Aمیﺰان تولید  ROSدر روﺯاوﻝ نﮕهداری پالکت  :B ،میﺰان تولید  ROSدر روﺯسوﻡ
نﮕهداری پالکت :C ،میﺰان تولید  ROSدر روﺯپنﺠم نﮕهداری پالکت  :D ،میﺰان
تولید  ROSدر روﺯهﻔتم نﮕهداری پالکت  :E ،پالکت کنترﻝ مﺜﺒت تیمار با :F ، H2O2
پالکت کنترﻝ مﺜﺒت :G ،پالکت کنترﻝ منﻔی )بدون تیمار با (H2O2

فاکتورهای اﺻﻠی در کاهﺶ کیﻔیت و نیمه ﻋمر پالکتها بوده که می تواند با افﺰایﺶ
تولید  ROSهمراه بوده و درنهایت سﺒﺐ افﺰایﺶ فﻌاﻝ ﺷدن پالکت ها در ﻃوﻝ مدﺕ
نﮕه داری ﺷود ) Violi .(1نیﺰ در مﻄالﻌهای به ایﻦ موضوﻉ اﺷاره کرد که  ROSدر
فﻌاﻝساﺯی پالکت نقﺶ ﻋمدهای را به ﻋهده دارد).(28
 LOORو همکارانﺶ در ساﻝ  2010مکانیسم دپالریﺰه ﺷدن ﻏﺸا و مرگ سﻠولی
را در سﻠوﻝهای دﭼار استرس اکسیداتیو با ﺷرایﻂ ایسکمی در ماتریکﺲ میتوکندریاﻝ
با روش فﻠوسایتومتری بررسی کردند .نتایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه نﺸان داد که افﺰایﺶ تولید
 ROSمیتوکندریایی سﺒﺐ ایﺠاد تﻐییرهایی در نﻔوﺫ پذیری ﻏﺸای سﻠوﻝ ﺷده
که به دپالریﺰاسیون ﻏﺸای میتوکندری و در نتیﺠه مرگ سﻠولی و ﺁپوپتوﺯ منﺠر
میﺷود).(30
یکی دیﮕراﺯ بیومارکرهای ﺁسیﺐ اکسیداتیو که در ایﻦ مﻄالﻌه ارﺯیابی ﺷد ،استﻔاده
اﺯ ﺷاﺧﺺ  MDAبرای ارﺯیابی پراکسیداسیون لیﭙیدها بود .ﺁراﺷیدونیﻚ اسید یکی
اﺯ اسیدهای ﭼرﺏ ﻏیر اﺷﺒاﻉ ﭼند ﮔانه است که در ﻏﺸای پالکتها وﺟود دارد و
به ﻋنوان منﺒﻊ اتم هیدروژن برای رادیکالهای ﺁﺯاد است .بنابرایﻦ ،رادیکاﻝهای ﺁﺯاد
میتوانند سﺒﺐ پراکسیداسیون ﺁراﺷیدونیﻚ اسید در پالکتها ﺷده که نتیﺠه ﺁن
تولید MDAاست .ﻃﺒﻖ نتایﺞ به دست ﺁمده اﺯ ایﻦ مﻄالﻌه ،نﺸان داده ﺷد که ﻏﻠﻈت
 MDAدر ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری پالکتها افﺰایﺶ مییابدکه یکی دیﮕر اﺯ نﺸانههای
ﺁسیﺐ اکسیداتیو در پالکتهاست و به ایﻦ مﻌنی است که در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری،
لیﭙیدهای ﻏﺸای پالکت دﭼار ﺁسیﺐ ﺷده بودند .در مﻄالﻌههای بسیاری  MDAرا به
ﻋنوان ﺷاﺧﺼی اﺯ استرس اکسیداتیو در نمونههای بیولوژیﻚ مﻄرﺡ کرده اند ).(31-33
در ساﻝهای 1989و 1992و بﻄور ﺟداﮔانه در دو مﻄالﻌه ،ارتﺒاﻁ بیﻦ افﺰایﺶ
پراکسیداسیون لیﭙیدی و  lulianoاﺧتالﻝ ﻋمﻠکرد پالکتی را در کنسانتره پالکتی
بررسی کردند).(35،34
 Gokerو همکاران نیﺰ در مﻄالﻌهای که در ساﻝ  2011در ارتﺒاﻁ با تﻐییر اکسیداتیو در
پالکتهای کنسانتره انﺠاﻡ دادند ،نتایﺞ مﻄالﻌه نﺸان میداد که افﺰایﺶ پراکسیداسیون
لیﭙیدها به همراه فﻌاﻝ ﺷدن ﺁنها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری ،میتواند سﺒﺐ القای ﺁپوپتوﺯ
در سﻠوﻝ ﺷده و با افﺰایﺶ فﻌالیت پیﺶ انﻌقادی ) (procoagulanپالکتها ،ریسﻚ
ابتال به ترومﺒوﺯ را در دریافت کنندﮔان پالکت افﺰایﺶ دهد).(3
یکی دیﮕراﺯ پارامترهای تحقیﻖ در ایﻦ مﻄالﻌه بررسی فﻌالیت ﺁنﺰیم  LDHبود .ﻻکتاﺕ
دهیدروژناﺯ یکی اﺯ فاکتورهایی است که میتواند به ﻋنوان ﺷاﺧﺺ مهمی برای ﺣﻔﻆ
و سالمتی ﻏﺸای سﻠوﻝ مﻄرﺡ باﺷد و ﺯمانیکه ﻏﺸای سﻠوﻝ ﺁسیﺐ دیده باﺷد ،ﺁنﺰیم
 LDHاﺯ سیتوﺯوﻝ ﺁﺯاد ﺷده و به داﺧﻞ پالسما نﺸت میکند و میتوانیم افﺰایﺶ ﺁن
را در محیﻂ پالسمایی ﺷاهد باﺷیم .نتایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه نﺸان می داد که فﻌالیت ﺁنﺰیم
 LDHدر پالسما افﺰایﺶ یافته که ایﻦ ﺧود میتواند ﺁسیﺐ به ﻏﺸای پالکتها را در
ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری نﺸان دهد که به اﺣتماﻝ در فاﺻﻠه نﮕهداری پالکتها  ،با لیﺰ ایﻦ
سﻠوﻝها روبهرو هستیم و ایﻦ ﺧود یکی دیﮕر اﺯ تﻐییرهایی است که در پدیده PSL
اتﻔاﻕ افتاده و سﺒﺐ کاهﺶ بقای پالکتها میﺷود Deyhim.همکاران در مﻄالﻌه
ای که در ساﻝ  2015انﺠاﻡ دادند بیان کردند که کاهﺶ در ﺁﺯاد ﺷدن ﺁنﺰیم LDH
اﺯ سیتوپالسم و تامیﻦ اکسیﮋن کافی برای متابولیﺰﻡ پالکت ،هر دو اﺯ ﻋوامﻞ مهم
برای ﺣﻔﻆ بقا و ﺣﻔﻆ کیﻔیت پالکت کنسانتره در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕه داری است(23).
 Izadpanahiو همکاران نیﺰ در مﻄالﻌهای که در ساﻝ  2011انﺠاﻡ دادند ،افﺰایﺶ
فﻌالیت ﺁنﺰیم  LDHرا در کنسانترههای پالکتی در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری مﺸاهده کردند
و ایﻦ افﺰایﺶ در میﺰان ﺁنﺰیم را مرتﺒﻂ با ﺁسیﺐ سﻠوﻝها در ﻃوﻝ مدﺕ ﺯمان نﮕهداری
بیان کردند(37).
ﻃﺒﻖ نتایﺞ بهدست ﺁمده اﺯ مﻄالﻌه ﺣاضر ،ﺷمارش پالکتها )که یکی اﺯ ﺷاﺧﺺهای
مهم در ارﺯیابی بقای پالکتها است( در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری پالکتها کاهﺶ
مییابد .اﺯ ﻃرﻑ دیﮕر ،میانﮕیﻦ ﺣﺠم پالکتها ) (MPVنیﺰ که به ﻋنوان ﺷاﺧﺼی
برای ارﺯیابی مرفولوژی پالکتها به کار میرود ) ،(39،38در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری
پالکتها کاهﺶ یافته بود .کاهﺶ تﻌداد پالکتها و تﻐییرهای مرفولوژیﻚ ،هر دو یﻚ
بار دیﮕر ﺣاکی اﺯ کاهﺶ بقا وکاهﺶ کیﻔیت پالکتها در ﻃوﻝ مدﺕ نﮕهداری است.
ﻃﺒﻖ نتایﺞ به دست ﺁمده اﺯ ایﻦ مﻄالﻌه ،ﻏﻠﻈت متابولیتهای نیتریﻚ اکسید )نیتراﺕ
و نیتریت( در نﮕهداری پالکتها تﻐییر ﭼندانی را نﺸان نداد .افﺰایﺶ ایﻦ متابولیتها
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:نتیجه گیری
نتیﺠه ایﻦ مﻄالﻌه نﺸان میدهد که ﺁسیﺐ اکسیداتیو پالکتها اﺯ روﺯ دوﻡ نﮕهداری
پالکتهای کنساتره به بﻌد افﺰایﺶ ﭼﺸمﮔیری داﺷته و اﺣتماﻝ پالکتهایی که ﭼند
روﺯ پﺲ اﺯ تهیه ﺁنها به بیماران تﺰرییﻖ می ﮔرددممکﻦ است که با کاهﺶ ﻋمﻠکرد یا
با کاهﺶ بقاء روبه رو باﺷند که در نتیﺠه اﺧتالﻝ در ﻋمﻠکرد میتوکندری و افﺰایﺶ
ﺁپوپتوﺯ در اﺛر ﺁسیﺐ اکسیدایو میباﺷد ایﻦ مسﺌﻠه اﺯ نﻈر کﻠینیﻚ بسیار ﺣاﺋﺰ اهمیت
بوده و نیاﺯ به مﻄالﻌه بیﺸتری دارد
:تشکر و قدردانی
در1395 ایﻦ پروژه بﺨﺸی اﺯ پایاننامه کارﺷناسی ارﺷد است که در ﺁبان ماه ساﻝ
.ﺷورای پﮋوهﺸی موسسه ﺁموﺯش ﻋالی ﻃﺐ انتقاﻝ ﺧون به تﺼویﺐ رسیده است
اﺯ مﻌاونت ﺁموﺯﺷی و پﮋوهﺸی مﺆسسه ﺁموﺯش ﻋالی ﻃﺐ انتقاﻝ ﺧون و همکاران
محترﻡ در پایﮕاه انتقاﻝ ﺧون استان تهران که همکاری ﻻﺯﻡ را برای اﺟرای ایﻦ پروژه
 هماتولوژی و،داﺷتهاند و همﭽنیﻦ اﺯ همکاران ﺷاﻏﻞ در ﺁﺯمایﺸﮕاههای بیوﺷیمی
.مرکﺰ نوﺁوری ساﺯمان انتقاﻝ ﺧون نهایت تﺸکر و ﻗدردانی به ﻋمﻞ میﺁید
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