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پالکتها در طول مدت زمان نگهداری تا  5روز
4

زهرا والشجردی ،1محمدرضا دیهیم ،2فرهاد رازجو ،3اکرم عیدی
چكيده
سابقه و هدف

کنسانتره پالکتی ،یکی از مهمترین فرآوردههای درمانی مشتق از خون میباشد .دمای نگهداری پالکتها (2
 22درجه سانتیگراد) باعث شده که پالکتها بیشتر از سایر فرآوردههای خوونی در مرور خطور آلوودگی
باکتریال قرار گیرند .در این مطالره برای اولین بار تاثیر ال-کارنیتین در کاهش آلوودگی باکتریوایی پالکوت و
متابولیسم پالکتها بررسی شد.

±

مواد و روشها

در این مطالره تجربی 11 ،عدد کنسانتره پالکتی تهیه شده در مرکز نوآوری انتقال خون ،به روش تصادفی ساده
انتخاب گردید .سپس اثر آنتیباکتریایی الوکارنیتین در پالکتهای کنسوانتره بوا تیقویا بواکتری گورم مثبوت
استافییوکوکوس اپیدرمیدیس بررسی شد و همزمان نیز به تاثیر الوکارنیتین بر پارامترهای متابولیکی پالکت در
طول مدت نگهداری تا  5روز پرداخته شد.

يافتهها

ال-کارنیتین در غیظت 51میییموالر سبب کاهش رشد  1/5 × 116 CFU/mLباکتری استافییوکوکوس
اپیدرمیدیس نسبت به گروه کنترل خود گردید( .)p< 1/111فرالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز( )LDHدر
پالکتهای تیمار با الوکارنیتین افزایش کمتری را نسبت به پالکتهای گروه کنترل در طول مدت نگهداری
نشان داد( p = 1/112روز پنجم  p= 1/113 ،روز سوم) ،هم چنین توانست سبب حفظ غیظت اسید الکتیک
( p= 1/110روز پنجم) و  pHمحیط در پالکتها گردد .شمارش پالکت نیز در پالکتهای تیمار شده با ال-
کارنیتین نسبت به کنترل کاهش کمتری در روز پنجم نگهداری نشان داد( p= 1/119روز پنجم).
نتيجه گيري

ال– کارنیتین به عنوان ماده افزودنی سبب بهبود متابولیسم و کیفیت پالکت در طول مدت زمان نگهداری همراه
باکاهش رشد باکتری گرم مثبت استافییوکوکوس اپیدرمیدیس در پالکتها گردید.
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تاثیر ال ـ کارنیتین بر متابولیسم پالکت کنسانتره و کاهش آلودگی باکتریایی

زهرا والشجردی و همكاران

ال -کارنیتین و متابولیسم پالکت کنسانتره
مقدمه

امــروزه اســت اده از پالکــت کنســانتره در مهتاليــان بــه
میآيد .دمای نگهداری پالکتها( 99 ± 9درجه سانتیگراد)
باعث شده که پالکتها بیشتر از ساير فرآوردههـای خـونی
در معــر

صورت بروز آلودگی سهب مهار و يا کاهش رشـد بـاکتری
شوند ،از مهاحثی است کـه محققـان امـروزه بیشـتر بـه آن
توجه مینمايند(.)09-06
از عوام ديگری کـه مـیتوانـد سـهب کـاهش کی یـت

خطــر آلــودگی باکتريــال ــرار گیرنــد(.)0-6

پالکتها در طول مـدت نگهـداری گـردد ،آسـیب ذخیـره

ع ونــت در انتقــال فــرآوردههــای خــونی آلــوده بـه شــمار

پالکت( )Platelet storage lesion : PSLاسـت PSL .شـام
مجموعـــهای از تغییـــرات بیوشـــیمیايی ،عملكـــردی و

آلودگی باکتريايی ،امروزه به عنوان شايعترين خطر ابتال بـه
میآيد( .)1طهق آمار به دست آمده در کشور آمريكا ،از هـر

مورفولوژيک است که سهب کاهش بقا و کـاهش عملكـرد

 0111تا  9111واحـد پالکـت 0 ،واحـد ممكـن اسـت بـه

پالکتها در طول مدت نگهداری میشود(.)01 ،06

محیطــی ماننــد مــدت زمــان نگهــداری پالکــت ،دمــای

اختالل در بتا -اکسیداسیون اسیدهای ارب بـا زنجیـره
بلند ،يكی از مواردی اسـت کـه در طـی ارخـه  PSLرخ

آلودگی باکتريـال داـار شـده باشـد( .)6بعضـی از عوامـ
ذخیرهسازی ،شرايط خونگیری و مـدت زمـان خـونگیری،
روشهای تهیه و نگهداری پالکت ،تجهیزات مورد اسـت اده

میدهد .بدين ترتیب پالکتها برای تامین انـرژی خـود از
گلوگز به عنوان سوبسترای انرژی است اده کرده که در نتیجه

در تهیه فـرآورده پالکتـی ،بـاکتريمی اهداکننـده و آلـودگی
ناشی از کیسه و هم انین آلودگی در طی ارخه خونگیری

گلیكولیز ،غلظت اسید الکتیک افزايش مـیيابـد .بـه دنهـال

از فرد اهداکننده ،همگی از عواملی است که میتوانند خطر

اسیدی شدن محیط و کاهش  ، pHتغییـرات مورفولوژيـک
در پالکتها ايجاد میگردد که سهب کاهش درت زيسـتی

بروز آلودگی باکتريال را در کیسههـای جمـعآوری پالکـت

پالکتها میشود(.)02 ،08

افزايش دهند(.)9-1

آزمايشهای مختلف بیوشـیمیايی جهـت ارزيـابی

PSL

باکتری های گرم مثهت نظیر ،اسـتافیلوکوکوس اوروـوس

وجود دارد که از جملـه مـیتـوان بـه ارزيـابی پارامترهـای
متابولیک پالکت در طول مدت نگهداری اشـاره کـرد(.)02

 ،) monocytogenesگونــــههــــای کورينــــه بــــاکتريوم

است اده از  PASيک گام مهم و اساسی برای بههـود کی یـت

propioni

مـیباشـد(-06 ،91 ،90

( ،)Staphylococcus aureusلیستريا مونوسیتوژنز(
(،)Corynebacteriumگونههای پروپیـونی بـاکتر(
 ،)bacterاســتافیلوکوکوس اپیدرمیــدي (
 )epidermidisو باســیلوس

Listeria

Staphylococcus

ســرووس(cereus

پالکت و بهتر شدن شـرايط

PSL

.)09

 )Bacillusو

يكی از راههای افزايش طـول عمـر پالکـتهـا ،کـاهش
مصرف گلوکز و به دنهال آن کاسته شدن از تجمع الکتـات

 ،)marcescensکلهسیال پنومونیه(،)Klebsiella pneumoniae

میباشد .مطالعـههـا نشـان مـیدهـد کـه اسـیدهای اـرب

گونـــههـــای انتروبـــاکتر( ،)Enterobacterاشرشـــیاکلی

میتوانند به عنوان يک سوبسترا برای متابولیسم پالکـت در

( ،)Escherichia coliسودوموناس آوروژينـوزا

(aeruginosa

 )Pseudomonasو مورگـــانال مورگـــانی (

Morganella

نظر گرفته شوند و بدين ترتیب سلول به جای گلیكـولیز از
مسیر بتا اکسیداسیون اسیدهای ارب است اده نمايد(.)99

 )morganiiاز گونههای باکتری میباشد که میتوانند سـهب

ال -کــارنیتین و يــا گامــا تــریمتی ـ آمینوهیدروکســی

آلودگی باکتريال در پالکتهـا گردنـد( .)0 ،3-8علـیرغـم

بوتیريک اسید ،يک اسید آمینه طهیعی است که به واسطه اثر

روشهـايی کـه تــاکنون بـرای تشــخیص و تايیـد آلــودگی

بر روی متابولیسم اربیها مورد توجه رار گرفتـه اسـت و

باکتريال در پالکتها مورد است اده رار گرفته ،هر کـدام از

بـرای انجـام فرآينـد بتـا ـ اکسیداسـیون اسـیدهای اـرب
ضروری میباشد(.)93-92

شده است( .)2-00بـه همین علت است اده از مواد افزودنـی

ال -کارنیتیـن مـیتوانـد بـا کاهش گلیكولیز و افزايش

باکتریهای گرم من ی نظیر ،سراشـیا مارسسـن (

Serratia

آنها دارای معايهی بوده است که سهب کاهش کارآيی آنها
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ترومهوسیتوپنی به عنوان يكی از روشهای درمانی به شمار

پالکت

)PAS

 ،)Platelet additive solution:کـه بتواننـد در

دوره  ،01شماره  ،0بهار 22

و در نتیجه ممانعـت از کـاهش  pHگـردد و بـدين ترتیـب

تهیه سوسپانسیون باکتری ،يک کلنی از کشت تـازه بـاکتری

میتواند سـهب بههـود کی یـت پالکـتهـا در طـول مـدت

تهیه شده بر روی محیط آگار خوندار(آلمان ،مِرک،

نگهداری شود( .)08 ،99 ،98در اند مطالعه نیز ثابت شـده
که ال-کارنیتین میتواند دارای اثرات آنتیباکتريـايی و ضـد

 )agarبرداشته و درسرم فیزيولوژی استري ح شد .سـپ
کدورت آن با کـدروت محلـول  1/1مـک فارلنـد مقايسـه

ارای باشد( .)92به همین علـت در مطالعـههـايی کـه بـه

گرديد(.)92

روشهــای غیــر فعــالســازی پــاتوژنهــا در پالکــتهــا
پرداختهاند ،از تیمار پالکتها با ال-کارنیتین به عنوان يكـی

Blood

بررسی اثر آنتی باکتريايی ال – کارنیتین در محیط پالکتی و
تعیین غلظت بهینه ال-کارنیتین در مطالعه اولیه (:)Pilot

از روشهای غیر فعالسازی پاتوژنها در آينده اشاره شـده
است(.)31

برای تعیین غلظت بهینه ال -کارنیتین ،ابتـدا پـنج کیسـه

ال-کـارنیتین

حجم هر کیسه به

با توجه به آن اـه کـه در مـورد خـوا

پالکت کنسانتره در نظر گرفته شد .سپ

گ ته شد ،در اين مطالعه به تاثیر ال-کارنیتین بر مهار رشـد

پنج کیسه مساوی با است اده از دستگاه متصـ کننـده کـورد

يكی از باکتریهای گرم مثهت شـايع در ايجـاد آلـودگی در
پالکــت کنســانتره و هــمانــین بــه تــاثیر ال-کــارنیتین بــر

(آمريكا )Fresenius Kabi ،تقسیم شد که سه کیسه به عنوان
کیسههای مورد برای غلظتهای  11 ،91و  011میلیمـوالر

متابولیسم پالکتها در طول مدت نگهداری جهت ارزيـابی

ال-کارنیتین (غلظت نهايی ال -کارنیتین در کیسـه پالکـت)

 PSLپرداختیم.

و سوسپانسیون باکتری در نظر گرفتـه شـد .يـک کیسـه بـه
عنوان گروه کنتـرل مثهـت حـاوی سوسپانسـیون بـاکتری و

مواد و روشها

در اين مطالعه که از نوع تجربی بود 01 ،کیسـه پالکـت
کنسانتره که به روش  )Platelet rich plasma( PRPدر مرکز
نوآوری سازمان انتقال خون با اخذ رضايت از اهداکنندگان

پالکت و  0میلیلیتر سرم فیزيولوژی استري  ،يک کیسه نیز
به عنوان کیسه کنترل من ی(گروه شاهد) که حـاوی پالکـت
و  0میلیلیتر سرم فیزيولوژی اسـتري بـود ،مـورد بررسـی
رار گرفت.

تهیه شده بود ،به صورت تصادفی سـاده انتخـاب گرديـد و

از کیسه شاهد برای انجـام کشـت میكروبـی و بررسـی
پارامترهای متابولیكی و تعداد پالکتها در روز صـ ر (روز

 )L-carnitineبر رشد

تهیه پالکت) نمونهبرداری شد .بـه کلیـه کیسـههـا بـه جـز

باکتری در پالکتهای تیمار با ال-کـارنیتین در مقايسـه بـا
گروه شاهد مـورد ارزيـابی ـرار گرفـت .از طـرف ديگـر،

پالکت شاهد 0 ،میلیلیتـر از سوسپانسـیون بـاکتری کـه در

مورد مطالعه رار گرفت .در اين مطالعه ،تاثیر ماده افزودنی
ال-کارنیتین(آمريكا ،سیگما،

chloride

سرم فیزيولوژيک به میزان  0/011ر یق شده بود تزريق شد

پارامترهای متابولیـک پالکـت نیـز در هـر دو گـروه مـورد

و هر کیسه به جـز گـروه پالکـت شـاهد و پالکـت کنتـرل
مثهت ،توسط غلظتهای  11 ،91و  011میلیموالر از ال ـ

با است اده از نرمافزار آماری  SPSSنگاره  08و به کـارگیری
آنالیز آماری واريان و  Paired T-Testمورد ارزيـابی ـرار

کارنیتین تیمار گرديد]غلظتهـای فـوق بـر اسـاس آزمـون

مطالعه اندازهگیری گرديد .نتايج به دست آمده بین دو گروه

 )Minimal Inhibitory Concentration( MICانجام شـد کـه

گرفت.

بیشترين اثر مهـاری را بـر رشـد بـاکتری اسـتافیلوکوکوس
اپیدرمیدي داشت[ .کلیه مراح تزريق باکتری و تیمـار بـا

تهیه سوسپانسیون تلقیحی دارای کدورتی معادل با کدورت
محلول استاندارد  1/1مک فارلند:

ال-کارنیتین در شرايط کـامالا اسـتري زيـر هـود کـالس 9

سويه باکتری که برای القای باکتری در پالکتها انتخاب
شد ،سويه باکتری گرم مثهت استافیلوکوکوس اپیدرمیـدي

المینار(بعثت-ايران) انجام شد .سـپ

در سـاعتهـای ،96

 68و 29و روز پنجم(ســاعت  )091در شــرايط اســتري از
کیسهها نمونهبرداری شد و بـر روی محـیط آگـار خونـدار
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اکسیداسیون اسیدهای ارب منجر به کاهش اسید الکتیـک

با کد ( ATCC09998شرکت زيسـت شـیمی) بـود .جهـت

زهرا والشجردی و همكاران

ال -کارنیتین و متابولیسم پالکت کنسانتره

کنترل مثهت و گروه شاهد با يكديگر مقايسه گرديد.

 ،)p11 = 1/190غلظت الکتات در روز سوم()p11 = 1/161
و هم انین فعالیت آنزيم  LDHدر روزهای سوم (= 1/102

بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر پارامترهای متابولیک پالکت در
طول مدت ذخیره سازی در مطالعه اولیه (:)Pilot

 )p11 = 1/116 ، p011و پنجم()p11 = 1/116 ،p011 = 1/191
در گــروه پالکــت تیمــار بــا ال -کــارنیتین بــا غلظــت 11

پارامترهای متـابولیكی پالکـت کـه شـام انـدازهگیـری

میلیموالر نسهت به غلظتهای  91و  011میلیموالر بهتـر

غلظــت گلوکز(کیــت ســنجش گلــوکز -دارواش -ايــران)،

ح م شده و در مقايسه با گروه کنترل اختالف معناداری را

غلظت الکتات(کیت سنجش الکتات -پارس آزمون-ايـران)
و میزان فعالیـت آنـزيم الکتـات دهیـدروژناز(()LDHکیـت

نشان میداد .هم انین پالکتهای تیمار با ال-کـارنیتین بـا

اندازهگیری الکتات دهیدروژناز -پارس آزمون -ايران) بود،

غلظت  11میلـیمـوالر نسـهت بـه غلظـتهـای  91و 011
میلیموالر سهب مهار رشد بیشـتر بـاکتری در سـاعتهـای

با است اده از روشهای رنـ سـنجی و آنزيماتیـک توسـط

 29 ،68 ،96و ســـاعت ( 091روز پـــنجم) نگهـــداری در

اتوآنااليزر شـیمی(ژاپن ،هیتـاای )200-در روزهـای اول،
سوم و پنجم نگهداری پالکت اندازهگیری شد .بدين منظور

مقايسه با گروه کنترل گرديد که اين اختالف از نظر آمـاری

 0میلیلیتر  PRPتحت شرايط استري در زيـر هـود المینـار
کالس ( 9هود بعثـت -ايـران) توسـط سـرن

انسـولین از

طريق کورد کیسهها برداشته و به لوله آزمايش منتق گرديد
و مورد آزمايش رار گرفت .میزان  pHمحیط پالکت نیز بـا
است اده از  pHمتر(آمريكا ،متلر) در روز پنجم انـدازهگیـری
شد .شمارش پالکتها نیز با است اده از دسـتگاه شمارشـگر
ســلولی(ژاپن K-1000 ،ســی مكــ ) در روزهــای اول و
پنجم نگهداری پالکت اندازهگیری گرديد .سپ نتـايج بـه
دست آمده از گروههای مورد و شاهد بـا يكـديگر مقايسـه
شدند و بـدينترتیـب ،غلظـت بهینـه از مـاده ال-کـارنیتین

معنادار بود(()p< 1/11جـدول  p .)0بـا اسـت اده از آزمـون
 paired t testبــرای مقايســه بــین گــروههــا در روزهــای
نگهداری پالکت محاسـهه شـد و  p< 1/11از نظـر آمـاری
معنادار گرديد.

تـــاثیر غلظـــت بهینـــه ال-کـــارنیتین بـــر پارامترهـــای
متابولیـــک( )Glucose ، Lactate ، pH ، LDHو شـــمارش
پالکتها در مطالعه اصلی:
نتايج به دست آمده از آنالیز واريان

نشان میدهـد کـه

میانگین غلظت گلوکز با گذشـت زمـان از روز اول تـا روز
پنجم نگهداری پالکت به طور متوالی کاهش يافته اسـت و

جهت مهار بـاکتری و ح ـم متابولیسـم سـلول در مطالعـه

در سطح معنا داری  ،%1اختالف میزان گلـوکز در روزهـای

از به دست آوردن غلظت بهینـه،

مختلف معنا دار و اب توجه اسـت( .)p< 1/11هـم انـین

از غلظت مورد نظر برای مطالعه اصلی که شـام  01کیسـه
پالکت بود اسـت اده گرديـد .در مطالعـه اصـلی ،هـر کیسـه

نتايج به دسـت آمـده از آنالیزآمـاری  ،Paired T-Testنشـان

پايلوت به دست آمد .پ

پالکت به سه گروه شاهد ،کنترل مثهت و پالکتهای تیمـار

میدهد که غلظت گلـوکز در گـروه پالکـت القـا شـده بـا
باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدي و تیمار با ال-کارنیتین

با ال-کارنیتین(با غلظت بهینه) تقسیم شد .کلیه آزمـايشهـا

در روز پنجم نگهـداری نسـهت بـه گـروه کنتـرل خـود از

بر روی نمونههای هر گروه به طور جداگانه در زمـانهـای
مشخص انجام گرديد و نتايج به دست آمده از آزمايشها با

کاهش کمتری برخوردار و اين اختالف معنادار بود (1/139

يكــديگر مقايســه شــد .کلیــه مراح ـ کــار و روش انجــام
آزمايشها در مطالعه اصلی همانند مطالعه اولیه بود.

=()pجدول  .)9نتـايج بـه دسـت آمـده از آنـالیز واريـان
نشاندهنده اين است که میـانگین فعالیـت آنـزيم  LDHبـا
گذشت زمان از روز اول تا روز پنجم نگهداری پالکت بـه
طور متوالی افزايش يافته اسـت و در سـطح معنـاداری ،%1

يافتهها

بررسی نتايج پارامترهای متابولیک در مطالعه اولیه نشان

اختالف فعالیت آنزيم در روزهای مختلف معنـادار و ابـ
توجه است(.)p< 1/11
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کشت داده شد .میزان رشـد بـاکتری در گـروههـای مـورد،

مــیداد کــه غلظــت گلــوکز در روز پــنجم(، p011 = 1/139
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جدول  :1تاثیر ال و کارنیتین با غیظت های مختیف بر پارامترهای متابولیک و مهار رشد باکتری در گروه پالکت تیمار با ال و کارنیتین در مقایسه
با گروه کنترل مثبت باکتری و گروه شاهد در مطالره اولیه

گروه
روز

21

CX ± SD
n= 5

C+
X ± SD
n= 5

X ± SD
n= 5

p
value

51
X ± SD
n= 5

p
value

111

p
value

X ± SD
n= 5

0

366 ± 003

-

-

-

-

-

-

-

گلوکز

3

922 ± 031

961 ± 032

962 ± 069

1/129

922 ± 066

1/082

986 ± 038

1/322

()mg/dL

1

991 ± 012

902 ± 066

930 ± 061

1/923

919 ± 011

1/190

930 ± 010

1/139

الکتات

0

623 ± 011

-

-

-

-

-

-

-

دهیدروژناز

3

9002 ± 291

9822 ± 0360

9262 ± 0612

1/691

9192 ± 0009

1/116

0261 ± 0630

1/102

()IU/L

1

3182 ± 266

3622 ± 616

3610 ± 833

1/606

9298 ± 288

1/116

9361 ± 0929

1/191

0

63/09 ± 06

-

-

-

-

-

-

-

3

12/0 ± 06/2

62/8 ± 02/3

66/1 ± 06/0

1/162

60 ± 06/6

1/161

63 ± 90/3

1/112

1

000 ± 21/3

12/8 ± 92/2

18/1 ± 96/2

1/612

62 ± 90/3

1/306

62 ± 96/2

1/262

 96ساعت

1

 68ساعت

1

غلظت

الکتات

± 00/23

96/91 ± 6

1/106

8/11 ± 1/39

1/110

01/21 ± 1/66

1/119

16/11 ± 01

1/166

02/11 ± 0/11

1/119

91/91 ± 3/12

1/116

 29ساعت

1

011 ± 1/11

011 ± 1/11

0

69/11 ± 2/69

1/110

19/11 ± 2/11

1/110

 091ساعت

1

0111 ± 1/11

0111 ± 1/11

0

011 ± 1/11

1/1110

011 ± 1/11

1/1110

12/11

تعداد
باکتریها
()CFU/mL

± 01/38

21/11

 Cگروه شاهد  C+گروه کنترل مثهت که حاوی سوسپانسیون باکتريايی استافیلوکوکوس اپیدرمیديغلظتهای  91و  11و  011میلیموالر ال-کارنیتین به همراه سوسپانسیون باکتريايی
 p Valueبا است اده از آزمون  Paired T-Testبرای مقايسه بین گروهها در روزهای نگهداری پالکت محاسهه شده است و  p< 1/11از نظر
آماری معنادار میباشد.
میباشد و گروههای پالکت تیمار با

نتايج به دست آمده از آنالیز

آماریT-Test

 ،Pairedنشان

اپیدرمیدي

تیمار با ال-کـارنیتین در روز پـنجم نگهـداری

می دهد که فعالیت آنزيم  LDHدر گروه پالکت القا شده بـا

نســهت بــه گــروه کنتــرل مثهــت خــود از افــزايش کمتــری

تیمار با ال -کـارنیتین

 pروز

باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدي

برخوردار بود و اين اختالف معنـادار بـود(1/118

=

در روزهای سوم و پنجم نگهداری نسهت بـه گـروه کنتـرل
خود از افزايش کمتری برخـوردار و ايـن اخـتالف از نظـر

پنجم)(جدول  .)9طهق نتايج به دست آمده مشاهده شد کـه
در گروه استافیلوکوکوس اپیدرمیـدي تیمـار شـده بـا ال-

آماری معنادار بـود( p = 1/119روز پـنجم p = 1/113 ،روز

کارنیتین نسهت به گروه کنترل خود pH ،بهتر ح م شـده و

سوم)(جدول  .)9طهق نتايج به دست آمده از آنالیز واريان

کاهش کمتری داشت که اين اختالف از نظر آماری معنا دار

نتیجه میگیريم که میانگین الکتات با گذشت زمـان از روز
اول تا روز پنجم به طور صعودی افزايش يافته و در سـطح

بود(()p= 1/110جدول  .)9نتايج حاص از تحلی واريان
اندازه های تكراری نشان میداد که در روزهای اول و پنجم

معناداری  ،%1اختالف میزان الکتـات در روزهـای مختلـف

نگهداری پالکت ،تعداد پالکت با يكديگر ت اوت معناداری

معنادار و اب توجه است( .)p< 1/11نتايج به دسـت آمـده

داشت و در روز اول تعداد پالکتهـا بیشـتر از روز پـنجم

از آنالیز آماری

T-Test

 ، Pairedنشان میدهـد کـه غلظـت

الکتات درگروه پالکت القا شده با باکتری اسـتافیلوکوکوس

بود( .)p< 1/11نتايج به دست آمده از آنالیز آمـاری

Paired

 ، T-Testنشان میدهـد کـه تعـداد پالکت در گروه پالکت
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جدول  :1مقادیر «انحراف مریار  ±میانگین» پارامترهای متابولیکی

زهرا والشجردی و همكاران

ال -کارنیتین و متابولیسم پالکت کنسانتره
جدول  :2مقادیر «انحراف مریار  ±میانگین» پارامترهای متابولیکی در مطالره اصیی

1

663 ± 30

661 ± 31

661/91 ± 98

1/828

0

606 ± 30

636 ± 60

691 ± 31

1/062

3

616 ± 39

690 ± 36

606 ± 31

1/619

1

326 ± 36

366 ± 63

389 ± 30

1/139

1

926 ± 33

922 ± 63

966 ± 32

1/938

الکتات دهیدروژناز

0

0289 ± 188

9028 ± 193

0226 ± 601

1/938

()IU/L

3

9628 ± 630

9119 ± 690

9360 ± 211

1/113

1

3012 ± 239

9822 ± 268

9296 ± 891

1/119

1

91/23 ± 8/8

91/36 ± 2/9

90/20 ± 8/8

1/363

0

69/81 ± 09/2

31/11 ± 00/3

39/61 ± 01/3

1/939

3

18/11 ± 06/0

61/11 ± 03/3

60/01 ± 09/8

1/906

1

29/61 ± 62/1

60/01 ± 36/1

62/21 ± 96/2

1/118

1

2/8 ± 1/12

2/32 ± 1/93

2/2 ± 1/02

1/110

1

112/1 ± 032

138 ± 030

168/1 ± 008

1/989

1

338 ± 86

988 ± 011

311/3 ± 21

1/112

1

32/81 ± 03

01/21 ± 1/1

1/110

1

66/01 ± 00

39/01 ± 03

1/116

1

22/11 ± 6

12/81 ± 08

1/110

1

0111

22/81 ± 6

1/1110

گروه
روز

غلظت گلوکز ()mg/dL

غلظت الکتات ()mg/dL

pH

تعداد پالکت 013
PLT/µL

×

(روز اول)
 96ساعت
(روز دوم)
تعداد باکتریها

 68ساعت

()CFU/mL

(روز سوم)
 29ساعت
(روز پنجم)
 091ساعت
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A
X ± SD
n= 11

B
X ± SD
n= 11

C
X ± SD
n= 11

p value

گروه  : Aگروه کنترل من ی حاوی سرم فیزيولوژی و پالکت کنسانتره میباشد ،گروه  : Bگروه کنترل مثهت حاوی سوسپانسیون باکتريايی
استافیلوکوکوس اپیدرمیدي  ،سرم فیزيولوژی و پالکت کنسانتره میباشد .گروه  : Cحاوی پالکت کنسانتره ،سرم فیزيولوژی ،ال–کارنیتین

با غلظت  11میلیموالر و سوسپانسیون باکتريايی استافیلوکوکوس اپیدرمیدي
 p Valueبا است اده از آزمون  Paired T-Testبرای مقايسه بین گروهها(گروه  Bو گروه  )Cدر روزهای نگهداری پالکت محاسهه شده است
و  p< 1/11از نظر آماری معنادار میباشد.

القاشده با باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدي

تیمــار بــا

ال-کارنیتین در روز پنجم نگهداری نسهت به گـروه کنتـرل
خـود از کـاهش کمتری برخوردار بـود و ايـن اخـتالف از

تاثیر غلظت بهینه ال -کارنیتین بر رشد باکتری گـرم مثهـت
استافیلوکوکوس اپیدرمیدي در پالکت:
نتايج حاص از کشت باکتری نشان داد که ال– کارنیتین
6

نظر آماری معنــادار بــود ( p= 1/112روز پنجــم)(جدول

در غلظت  11میلیموالر توانسـت از رشـد

CFU/mL

×01

.)9

 0/1باکتری گـرم مثهـت اسـتافیلوکوکوس اپیدرمیـدي

در
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در مقايسه با گروه کنترل از نظر آمـاری معنـادار بـود(1/11

کی یت پالکتها نیز در طول مدت نگهداری پرداختـه شـد.

<() pشك  ،0جدول  .)9نتايج حاصـ از آنـالیز واريـان

نتايج حاص از اين مطالعـه نشـان داد کـه در پالکـتهـای

نشان میداد که رشد باکتری در ساعات  29 ،68 ،96و 091
در هر دو گروه افزايش داشته که از نظر آماری معنادار بـود

تیمار با ال-کارنیتین ،مصرف گلوکز و در نتیجـه گلیكـولیز
نسهت به گروه شاهد کمتر بود و مطالعههـای هلـی نیـز در

( .)p< 1/11هــم انــین نتــايج نشــان مــیداد کــه نوبــت

اين زمینه اين نتیجه را تايید مینمايد(.)08 ،99

اندازهگیری و گروه با يكديگر اثر متقاب دارنـد يعنـی ايـن

از طرفی نیز نتايج به دست آمـده از ايـن مطالعـه نشـان

افزايش وابسته به گروه بوده و در گـروه بـاکتری همـراه بـا

میداد کـه غلظـت الکتـات در پالکـتهـای تیمـار بـا ال-

ال-کارنیتین ،رشد باکتری نسهت به گـروه کنتـرل مثهـت از
افزايش کمتری برخوردار بوده اسـت( .)p= 1/11نتـايج بـه

کارنیتین نسهت به گروه شاهد از افزايش کمتـری در طـول
مدت نگهداری پالکتها برخوردار بود .هـم انـین ح ـم

 Pairedنشان مـیداد کـه

 pHپالکت و ممانعـت از کـاهش  pHتوسـط ال-کـارنیتین

تعداد باکتری در گروه پالکت القا شده با باکتری گرم مثهت

مـیتوانــد در ارتهــا بــا تــاثیر ال-کــارنیتین بــر متابولیســم

استافیلوکوکوس اپیدرمیدي با ال-کارنیتین در ساعات ،96
 29 ،68و 091نسهت به گروه کنترل مثهت خـود از کـاهش

پالکتها از طريق کاهش گلیكولیز باشد کـه از ايـن طريـق
میتواند بر ح م کی یت پالکت در طـول مـدت نگهـداری

کمتری برخوردار است و اين اختالف از نظر آماری معنادار

مؤثر باشد(.)08

دست آمده از آنالیز آماری

T-Test

بود(.)p< 1/110

اسید الکتیک از متابولیتهای سمی برای سلول به شمار
مــیرود و تجمــع آن در ســلول ســهب کــاهش  pHمحــیط
میگردد که باعث تغییر در ساختار مورفولوژيكی پالکـت و
در نتیجه باعث کاهش درت زندهمـانی پالکـتهـا در In
 vivoمی شود( .)02مطالعهای که گولیكسـون و همكـارانش
انجام دادند ،حـاکی از ايـن بـود کـه در  pHکمتـر از ، 6/8

شکل  :1نتایج کشت باکتری استافییوکوکوس اپیدرمیودیس تیقویا
شده بوه محویط پالکتوی در ح وور ال– کوارنیتین بوا غیظوت 51

میییموالر در روز پنجم نگهداری .گروه اول کنتورل منفوی و فاقود
باکتری است( ،)C-گروه دوم کنترل مثبت باکتری اسوتافییوکوکوس
اپیدرمیدیس و پالکت است( )C+و گوروه سووم حواوی کنسوانتره
پالکتوی ،ال -کوارنیتین و سوسپانسوویون بواکتری اسووتافییوکوکوس
اپیدرمیدیس است(.)St+LC

مورفولوژی پالکت تغییر کرده که مـیتوانـد سـهب کـاهش
بقای پالکتها گردد(.)03
يكی از مارکرهـايی کـه افـزايش آن بـه عنـوان يكـی از
شاخصهای لیز سلولی مطرح میباشـد ،افـزايش در میـزان
فعالیت آنزيم الکتـات دهیـدروژناز( )LDHاسـت .افـزايش
میزان فعالیت اين آنزيم در سلول ،نشاندهنده آسیب غشـا
سلول می باشد .میزان فعالیـت ايـن آنـزيم در طـول مـدت
نگهداری پالکت افزايش مـیيابـد کـه مـیتوانـد ناشـی از

بحث

آسیب سلولی در طول مدت نگهداری پالکتها در ارتهـا

همان طور که هالا نیز ذکـر گرديـد ،آلـودگی باکتريـايی

با  PSLباشد(.)01 ،06
بر اساس نتايج به دست آمـده از ايـن مطالعـه ،فعالیـت

در انتقال فرآورده خونی آلوده به شمار میآيد( .)1به همین

آنزيم  LDHدر پالکتهای تیمار شده با ال-کارنیتین نسهت

منظور در مطالعـه حاضـر ،بـرای اولـین بـار بـه تـاثیر ال-
کارنیتین بر مهار رشد باکتری گـرم مثهـت اسـتافیلوکوکوس

به گروه کنتـرل خـود کـه فا ـد ال-کـارنیتین بـود افـزايش
کمتـری را در طـول مــدت نگهـداری پالکـت نشــان داد و

در پالکتهای آلوده شده بـه ايـن بـاکتری پـرداختیم .هـم

میتوان نتیجه گرفت که ال-کارنیتین با ح م غشا سـلول،

پالکتها ،امروزه به عنوان شايع ترين خطر ابتال به ع ونـت
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مقايسه با گروه کنترل ممانعت نمايد که اين مقدار ممانعـت

انین در اين مطالعه به تاثیر ال-کـارنیتین بـر متابولیسـم و

زهرا والشجردی و همكاران

ال -کارنیتین و متابولیسم پالکت کنسانتره

در سلول شده که می تواند با فعالیت آنزيم  LDHدر ارتها

کنترل که دارای  pHکمتری نسهت بـه گـروه ال-کـارنیتین

باشد.

بوده ،بیشتر بوده است.

در مطالعه سويینی و ديهیم نیز مشخص گرديد کـه ال-
کارنیتین می تواند با ح م يكپاراگی غشا سلولی پالکـت،

گر اه مكانیسم اثـر آنتـیباکتريـال ال-کـارنیتین هنـوز
مشخص نیست ولی به نظر میرسد که ال -کارنیتین ممكن

سهب لیز کمتر سلول شده که در نتیجه ايـن مطالعـه میـزان

است بر اساس يک مكانیسم درون سلولی بر روی بـاکتری

فعالیــت آنــزيم  LDHبــه مراتــب کمتــر از گــروه کنتــرل

هــای گــرم مثهــت اثــر کنــد( .)92 ،33س ـ الوريدين ،يــک

خود(گروه فا د ال-کارنیتین) گزارش شده بود(.)08 ،98

آنتیبیوتیک بتاالکتام اسـت کـه از نظـر سـاختاری شـهاهت

بر طهق نتايج به دست آمده از مطالعه الگون حدا دوز
مهارکننــدگی بــاکتری توســط ال-کــارنیتین بــین  09تــا 11

زيادی با کارنیتین دارد ،دارای يک ترکیب اهـار نیتروژنـی
به نام کارنیتین میباشد و با توجه بـه ايـن موضـوع ،شـايد

میلیموالر برابر  9-8 mg/mLبه دسـت آمـده بـود( .)92در

بتوان گ ت که ال -کارنیتین ماننـد داروهـای بتاالکتـام اثـر

مطالعه حاضر نیز ،دوز  11میلـیمـوالر برابـر بـا 8 mg/mL

میکند .ديواره سلولی در بـاکتریهـای گـرم مثهـت و گـرم

انتخاب شـد کـه ايـن دوز عـالوه بـر مهـار رشـد بـاکتری
میتوانست بر ح م متابولیسم و کی یت پالکتها در طـول

من ی شام پلیمری از پپتید وگلیكان مـیباشـد و داروهـای
بتاالکتام مهارکنندههای انتخابی با اثر بر روی ديواره سـلولی

مدت نگهداری پالکت مؤثر باشد.

علیه باکتریها عم میکنند(.)36

در اين مطالعـه ال-کـارنیتین بـا غلظـت 11میلـیمـوالر

در اين مطالعه اگر اه به مكانیسم اثر آنتی باکتريال ال-

توانست اثر مهارکنندگی مؤثری بر رشـد بـاکتری در طـول

کارنیتین پرداخته نشد ،با ايـن حـال ال-کـارنیتین توانسـت

مدت نگهداری داشته باشـد و بـر اسـاس آن ،میـزان رشـد
باکتری در ساعتهای  29 ،68 ،96و ( 091روز پنجم) پ

عالوه بر مهار رشـد بـاکتری گـرم مثهـت اسـتافیلوکوکوس
اپیدرمیدي در پالکتهـا ،بـر بههـود متابولیسـم و کی یـت

از القا باکتری در گروه پالکت تیمـار بـا ال -کـارنیتین در

پالکتها نیز در طول مدت نگهداری مؤثر باشد.

مقايسه با گروه شاهد(پالکت فا د ال-کارنیتین) ،از افزايش
کمتری برخـوردار بـود .از طرفـی ديگـر  pHمـیتوانـد در
آلودگی باکتريايی پالکت و هم انین ح ـم مورفولـوژی و

با بررسی نتايج به دسـت آمـده از ايـن تحقیـق بـهنظـر

عملكرد پالکتها در طـول مـدت نگهـداری نقـش مهمـی

میرسد ،ال-کارنیتین میتواند با تـاثیر خـود بـر متابولیسـم

داشــته باشــد و در صــورت بــروز آلــودگی باکتريــال در

پالکت ها در طول مدت نگهداری ،سـهب ح ـم و ارتقـای
کی یت پالکتها و در نتیجه سـهب کـاهش آسـیب ذخیـره

آلودگی داشته باشد( .)30 ،39در مطالعه حاضر نیز تغییرات
کاهش  pHدر پالکـتهـای تیمـار شـده بـا بـاکتری و ال-

پالکتی گردد .هم انین ال-کارنیتین توانست سهب کـاهش

پالکتها ،کاهش  pHمـیتوانـد ارتهـا مسـتقیم بـا میـزان

نتيجهگيري

رشد باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدي

در طـول مـدت

کارنیتین به مراتب کمتر از گروه کنترل بـود کـه ايـن خـود

نگهداری در پالکتها شود .به همین دلی به نظر مـیرسـد
که بتـوان ال-کـارنیتین را بـه منظـور جلـوگیری و کـاهش

تیمار با ال-کارنیتین باشد.
بر اساس نتايج مطالعـه اسـتومر و همكـارانش در سـال

آسیب ذخیره پالکتی و ح م کی یت و بقای پالکـتهـا بـه
کار برد .با توجه به تاثیر آن بر کاهش رشـد بـاکتریهـا در

 ،9118کاهش  pHمـیتوانـد بـه عنـوان فـاکتوری مهـم در

موا ع بروز آلودگی و اين که ال-کارنیتین ماده ای طهیعی و

و از

غیر سمی میباشد ،در آينده شايد بتوان از آن به عنوان ماده
افزودنی در پالکتها است اده نمود.

داشته باشد( .)39نتايج به دسـت آمـده از ايـن مطالعـه نیـز

بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر باکتریهای گرم من ی شايع

میتواند نشاندهنده تعداد کمتـر بـاکتری در گـروه پالکـت

افزايش رشـد بـاکتری اسـتافیلوکوکوس اپیدرمیـدي

طرفی افزايش  pHمیتواند تاثیر مهاری بر رشد اين باکتری
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تا حدی از آسیب آن جلوگیری نموده و سهب لیـز کمتـری

د یقاا اين فرضیه را ثابت میکرد که رشد بـاکتری در گـروه
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، معاونـت محتـرم فنـی سـازمان انتقـال خـون،انتقال خون

در آلودگی پالکتی و هم انین پرداختن به مكانیسم اثر ضد

مديريت محترم آزمايشـگاههـای تشـخیص طهـی و مرجـع

.باکتريال اين ماده نیاز به مطالعههای بیشتری دارد

سازمان انتقال خون و رياست محترم مرکز نوآوری سازمان
انتقال خون که همكاری الزم را جهت انجـام و اجـرا ايـن
پــروژه داشــتهانــد و هــم انــین از همكــاران شــاغ در

اين پروژه بخشی از پاياننامه کارشناسی ارشـد مـیباشـد

 همـاتولوژی و، بیوشـیمی،آزمايشـگاههـای مرکـز نـوآوری

بـه تايیـد شـورای پژوهشـی مرکـز0321 که در ارديههشت

میكروبیولوژی سازمان انتقال خون نهايت تشكر و ـدردانی

 از.علوم و تحقیقات دانشـگاه آزاد اسـالمی رسـیده اسـت

.به عم میآيد

معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسـه آمـوزش عـالی طـب
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Abstract
Background and Objectives
Platelet concentrate is one of the important blood products. The platelets are stored at
that is an optimum temperature for bacterial growth, so the platelet bacterial contamination
is considered to be the most common infective risk factor in blood transfusion.
Materials and Methods
In this experimental study, we selected ten platelet concentrates from healthy donors prepared
by Iranian Blood Transfusion Inovation Center and stored at 22º C with gentle agitation up to 5
days. Then, the antibacterial effects of LC on the platelet concentrates inoculated with the
gram-positive Staphylococcus epidermidis as well as the effects of LC on the metabolic
parameters of the platelets were measured.
Results
The results showed that L-carnitine in concentration of 50 mM could significantly decrease the
growth of 1.5×106CFU/ml Staphylococcus epidermidis (p < 0.01). Moreover, the
concentration of 50 mM could better maintain the LDH enzyme activity in the platelet
concentrate during storage (P day3 = 0.003, P day5 = 0.002). Lactate concentration in LC
treated platelet was lower than the control group at day 5 of storage (P day5 = 0.008) and also
pH of the platelet was better maintained in LC treated platelets. In addition, the platelet count
showed less decrease in LC treated platelets compared with control group at day 5 of storage
(P day5 = 0.007).
Conclusions
L-carnitine can improve the metabolism and quality of the platelet concentrates, as an additive,
during the storage and it can decrease bacterial growth in the platelet concentrates during the
storage.
Key words: L-Carnitine, Blood Platelets, Metabolism
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