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تغییرات میتوکندریال  ، DNAطی نگهداری فرآوردههای پالکتی

0

لیال وکیلي ،8آزیتا چگیني ،7شهرام سمیعي ،5مژگان شایگان
چكيده
سابقه و هدف

فعال شدن پالکت ،به دالیل متعدد از لحظه نمونهگیری تا قبل از تزریق فرآورده رخ ميدهد .پالکتهای فعال
شده ،میتوکندریهای فعال را به سمت غشا تغییر مکان داده ،آنها از غشاء جوانه زده و ميتوانند به صورت آزاد
ریزش کرده و منجر به آزادشدن واسطههای پیش التهابي و میتوکندریال  DNAگردند .بدین جهت ،میزان
میتوکندریال  DNAرا به عنوان یکي از پارامترهای فعالیت پالکتي در نظرگرفتهاند .هدف از این مطالعه ،مقایسه
میزان میتوکندریال  DNAدر طول زمان نگهداری بود.
مواد و روشها

در این مطالعه تجربي 77 ،فرآورده پالکتي  ، PRPپس از اخذ رضایتنامه از اهداکنندگان مرد مراجعهکننده به
مرکز نوآوری سازمان انتقال خون ایران به دست آمد .از این کیسهها در روزهای  5 ،8و  3نمونهگیری شد تا
میزان تغییرات میتوکندریال  DNAدر این فرآوردهها توسط روش  Real time PCRبررسي شود .نتایج با آزمون
آماری  paired t-testتجزیه و تحلیل شده ومیزان  pکمتر از  1/13معنادار در نظرگرفته شد.
يافتهها

میزان میتوکندریال  DNAدر روز اول افزایش و به تدریج روز  5به  1/1 ،8برابر و در روز  3به  1/6 ، 5برابر و
در روز  3به  1/04 ، 8برابر تغییر یافته و کاهش را نشان داد .این تغییرات در روزهای  5به  8به صورت غیر
معنادار و در روزهای  3به  8به صورت معنادار بود(.)P= 1/115

نتيجه گيري

میزان میتوکندریال  DNAدر فرآوردههای تولید شده به روش  ، PRPدر روز اول افزایش و طي روزهای
ذخیرهسازی تغییر کرده وکاهش یافت.
كلمات كليدي ، DNA ، Real-Time Polymerase Chain Reaction :میتوکندری ،پالسمای غني از پالکت

تاريخ دريافت99/ 1/31 :
تاريخ پذيرش99/33/13 :
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :متخصص بیهوشی ـ استاديار مرکز تحقیقات انقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی-3311 :
36441
 -1کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ـ مربی مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -6دکترای ايمونولوژی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران

Downloaded from bloodjournal.ir at 11:37 +0430 on Thursday June 24th 2021

تهیه شده به روش پالسمای غنی از پالکت

لیال وکیلی و همکاران

میتوکندريال  DNAو فرآورده های پالکتی
مقدمه

گلبــولهــای ســاید و پالکــتهــا از منــاب مه ـ
میتوکندريايی هستند( .)3يکی از مه تـرين انـوا DAMPs
که تاکنون مورد شده است ،میتوکندريال  mtDNA( DNA؛
 ) mitochondrialاست .به دلیل اين که پالکتها بـه میـزان
زيادی میتوکندری دارند mtDNA ،هـای مشـتق از پالکـت
مــیتواننــد بــه عنــوان فاکتورهــای خورســاز بــرای آغــاز
DAMPs

پالکت يکی از پر مصرف ترين فرآورده های انتقال خون

از خونريزی ،در درمـان بیمـاران مبـتال بـه ترومبوسـیتوپنی
بستری در بخش مراقبت های ويژه ،تحت شـیمیدرمـانی و
غیره کاربرد دارد( .)3 ،1بـرای حصـول نتیجـه مولـور در
تزريق پالکت ،کیایت ايـن محصـول از اهمیـت بـهسـزايی

واکنش های غیر همولیتیک ناشی از انتقـال خـون از جملـه
 ARDSو  TRALIمحسور شـوند کـه از عـوار تهديـد
کننده حیات میباشند( .)6 ،1 ،2بـدينترتیـب  mtDNAکـه
با ترين سوح آن در کنسانترههای پالکتی يـا  PCsگـزارش
شـده اسـت ،موجـب واکــنشهـای ناشـی از انتقـال خــون

برخوردار است چرا که در اين گونـه افـراد تزريـق مکـرر،
می تواند مشکالت عديده ای مانند ايمیونیزاسیون و مقاومت
پالکتی برای بیمار ايجاد کند و سبب بروز عـوار

انتقـال

خــون ماننــد آســیب حــاد ريــوی ناشــی از انتقــال خــون
( ،)TRALIواکنش های غیر همولیتیک ناشی از انتقال خـون

میشود( .)6 ،9به عالوه  mtDNAکه به عنـوان فعـالکننـده
نوتروفیلهـای پلـیمورفونـوکلئر شـناخته شـده اسـت ،بـه
سلول های اندوتلیال قابلیت ناوذ و تراوايی را القـا کـرده و
منجر به پاسخهای التهابی در داخل بدن زنده ( )in vivoنیـز
میشود .میزان  mtDNAدر  PCsبه طـور قابـل تـوجهی بـا
میزان عوار جانبی تزريـق خـون در ارتبـاط اسـت(.)31
عالوه بر افزايش میزان  mtDNAدر فـرآوردههـای پالکتـی،
فعالیت بیولوژيک آن نیز برای ايجـاد واکـنشهـای بعـد از
انتقال خون مه است .مجاورسازی پالسمای جدا شـده از
فرآوردههای پالکتی با نوتروفیـلهـا و پالکـتهـا ،يکـی از
راههای ارزيابی فعالیت بیولوژيک آن میباشد .غلظـتهـای
پائین تر  ، mtDNAهنیـامی کـه بـا formyl-l-methionyl-l-
) leucyl-l-phenylalanin (fmlpو ه چنین با آنتیبادیهای
 HLAهمراه میشوند ،قادر به فعالسازی سلولهای ايمنـی
ذاتی(نوتروفیل ها ،مونوسیت ها و بازوفیل هـا) هسـتند .ايـن
نتايج بیان میکند که آنهـا در فـرآوردههـای خـونی دارای
عملکــردی بـــه عنـــوان Biological response ( BRMs
 )modifiersپاسخ اصالد شده بیولوژيک هستند در صورتی
که در آن فرآورده ،ساير محرکها از قبیـل آنتـیبـادیهـای
 HLAحضور داشـته باشـند .امـا در غیـار فاکتورهـای(ه
افزايی) سینرژيک ،جهـت فعـالسـازی گلبـولهـای سـاید
 ، WBCبه غلظتهای با يی از آنهـا بـرای وقـو NHTR
پس از تزريق پالکت نیاز داري در نتیجه آنهـا بـه تنهـايی
نمیتوانند موجب القای فعـالشـدن در گلبـولهـای سـاید
شوند اما در همراهی با فاکتورهای سینرژيک اين امکان بـه

( )NHTRsو سندرم زجر تناسی حاد( )ARDSنیز شود(-4
.)3 ،1
پالکت های پستانداران فاقد هسته بـوده و بـا توجـه بـه
عدم وجود هسته ،سالمت پالکتها تا حـد زيـادی توسـ
سالمت میتوکندری آن ها تعیین میشود( .)1پالکتها منبـ
مهمی برای میتوکندری هستند و میتوکندریها نیز میتوانند
به علت ترشح عواملی موجب تحريک پاسـخهـای التهـابی
شوند .در نتیجه میتوکندریها میتوانند در ارتباط با کیایـت
محصــو ت خــونی موــرد باشــند .از عــواملی کــه توسـ
میتوکندریها ترشح میشوند ،میتوان به الیوهای مولکولی
مرتب با آسیب ( DAMPs

Damage associated molecular

 )patternsاشاره نمود که میتوانند در سلولها تحت شراي
استرس ،القـا و تولیـد شـوند .ايـن مولکـولهـا عـالوه بـر
نقشهای فیزيولوژيک در داخل سلول ،زمانی که در محـی
خارج سلولی قرار گیرند نقشهای متااوتی از جملـه آمـاده
نیهداشتن بدن در مقابـل خوـر ،تحريـک پاسـخ التهـابی و
تحريک فرآيند بازسازی بافت آسیبديده کسـب مـیکننـد.
در ضمن بعضی از سلولهايی که در معر استرس تهديد
کننده حیات قرار می گیرنـد نیـز قـادر بـه ترشـخ DAMPs
مــیباشــند( DAMPs .)2بــه طــور کامــل شــامل نــو
میتوکندريايی و  DNAسلولی و سیتوزولیک و پروتئینهـای
هسته ای هستند که خارج از سلول آزاد شدهاند و به عنـوان
واسوه های ايمنی مرتب با التهار و آسیب مورد میباشند.
12
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است که عالوه بر موارد درمانی مانند اسـتااده بـرای افـراد
دچار ترومبوسیتوپنی ،در برخی موارد نیز جهت پیشـییری

دوره  ،32شماره  ،3بهار 3611

البته در دنیـا موالعـه هـای انیشـت شـماری ،بـه خـود
مولکول  mtDNAبه عنوان يک  DAMPsدر فـرآورده هـای
خونی پرداختهاند ،بدين جهت ما ه بر آن شدي به جهـت
يــافتن روشهــای نــوين در بهبــود کیاــی هــر چــه بیشــتر
محصو ت پالکتی و تزريق محصو ت بـا کیایـتتـر و بـا
حداقل عوار  ،برای اولین بار در ايران موالعه ای بر روی
 mtDNAمحصو ت پالکتـی انجـام دهـی  .هـدف تحقیـق
حاضر ،بررسی  mtDNAبر روی محصـول پالکتـی  PRPو
مقايسه میزان  mtDNAدر طول زمان نیهـداری(روزهای ،3
 1و  )1بود.
مواد و روشها

در اين موالعه تجربی 11 ،نمونه پالکت  PRPتهیه شـده
از اهداکنندگان مـرد داوطلـب ،در مرکـز نـوآوری سـازمان
انتقال خون ايران پس از اخذ رضايت نامـه آگاهانـه جهـت
شــــرکت در موالعــــه گرفتــــه شــــد(کد اخــــالق:
 .)IR.TMI.REC.1397.011حج نمونه با توجه به مقـا ت
باکور و همکاران انتخار شد( .)31طبق موالعه آنها ،تعداد
نمونــههــا در هــر روش  4-31عــدد بــود .مــاده ضــد
انعقاده/نیهدارنده تمامی کیسه ها  CPDAبود .هیچ انتخـابی
در مورد شـرکت سـازنده کیسـه خـون ،گـروه خـون و يـا
مشخصات اهداکننده وجود نداشت .کیسههای پالکتی پـس
از دريافت ،به مرکز تحقیقات سـازمان انتقـال خـون ايـران
منتقل و به آژيتاتور پالکتی انتقال داده شد و در دمای 11
 1درجه سانتی گراد نیهداری گرديد .درجه حرارت و زمان
±

نیهداری در آژيتاتور پالکتی روزانه چک شد و موالعه بـر
روی کیسه هـای دارای رنـ

و  swirlingمناسـب صـورت

گرفت.
موابق با اسـتانداردهای سـازمان انتقـال خـون ،پالکـت
کنسانتره از طريق سانتريایوژ کردن خون کامـل وبـا حجـ

ماکوفارمای کشورفرانسه).
فرآورده های تهیه شـده را تـا  1روز پـس از تولیـد ،در
آژيتاتور پالکتی ذخیره کردي  .قبل از شرو نمونـهگیـری و
انجــام هــر آزمــايش ،شــماره و برچســبی خــا بــر روی
کیسه های پالکت کنسـانتره تهیـه و چسـبانیده شـدند .هـ
چنین تاريخ تحويل و تهیه فـرآورده در چـک لیسـتهـای
مخصو ثبت گرديد .در واق به هـر کیسـه ،کـد شناسـه
مخصو اين موالعه اختصا داده شـد .نمونـهگیـری از
تمامی کیسهها به صورت يکسان و در سیست بسته صورت
گرفت.
بــرای بــه دســت آوردن ســوپرناتانت پالکتــی ،ابتــدا
فرآوردهها با استااده از سانتريایوژ يخچالدار در دمـای 11
الی 16درجه سانتیگراد با دور  G 1111به مدت  1دقیقـه و
در مرحله بعد محلول رويی حاصل از آن با دور G 31111
به مدت  11دقیقه سانتريایوژ و از سوپرناتانت حاصل از آن
جهت استخراج  mtDNAپالکتی استااده نمودي  .استخراج
 mtDNAپالکتـی بـا اسـتااده از QIAamp DNA Mini Kit
(کارخانه کیناژن سـاخت کشـور آلمـان) صـورت گرفـت.
تغییرات  mtDNAموجود در محلول رويی يـا سـوپرناتانت
اين فرآوردهها در روزهای  1 ، 3و  1ذخیرهسـازی توسـ
روش  Real time PCRبا روش سايبرگرين اندازهگیری شد.
به عنوان ژن هدف ،از آغـازگر ژن  COX3و جهـت کنتـرل
داخلی از  GAPDHاستااده شد.
ه چنین جهت کنترل مثبت از نمونـه رسـور پالکتـی
تیمار شده با پراکسید هیدورژن و کنترل منای از آر مقوـر
استااده نمودي  .آزمايشها بـا اسـتااده از دسـتیاه روتـوژن
انجام شد و پس از نرمالیزاسیون و محاسبه میـزان تغییـرات
يا  fold changeدر روزهای ذخیرهسازی نسبت به يکـديیر
با استااده از نـرمافـزار  ، REST 1119بـا اسـتااده از نتـايج
حاصل از آن ،نمودار مربوطه به کمـک نـرمافـزار prism 2
ترسی گرديد.
پس از انجام آزمايش ها به صورت دوپلیکیت از  Ctهـر
يک از نمونههـا میـانیین گرفتـه و دادههـای حاصـل را در
نــرمافــزار  REST 1119وارد و میــزان  fold changeرا در
روزهای مختلف  3و  1و  1محاسبه کردي تـا میـزان fold
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وجود می آيد .پارتیکل های حـاوی  mtDNAدر پالسـما در
اندازههای مختلف وجود دارد با اين حال هنوز ماهیت ايـن
ذرات مشـــخص نیســـت و منشـــا آن مـــیتوانـــد از
میتوکندریهای با قور  1/1تا  3میکرومتر و طـول  1تـا 31
میکرومتر و يا پالکتها(هر پالکت شامل متوس  6کپـی از
ژنوم میتوکندريال است) و يا از قوعات سلولی باشد(.)33

 41 -11میلیلیتر در هر کیسه تهیه شد(کیسههـای شـرکت

لیال وکیلی و همکاران

میتوکندريال  DNAو فرآورده های پالکتی

 changeدر روزهای مختلف ذخیره فرآورده به دست آمـده
و مقايسه شود .میزان  Pکمتـر از  1معنـادار در نظـر گرفتـه
شد.
سپس اطالعات موجود در چک لیست و نتايج آزمـايش
با روش  t-testتوس نـرمافـزار  REST 1119آنـالیز شـده،
نمودارهای مربوطـه بـا اسـتااده از نـرمافـزار Graphpad 2

آغازگر مشابه دمای ذور نمونه  NTCاست .بدين جهت از
آغازگر ديیری يعنی آغازگر ژن

COX3

جهت ادامه اين

نیز از رقتهای مختلف H2O2استااده شد و طبق يافتههای
حاصل کارايی آغازگرها جهت ادامه موالعه صد در صد در
نظر گرفته شد .در هر ران کاری مربوط به نمونههای، PRP

 prismرس گرديد.

عالوه بر ژن

يافتهها

COX3

 ،ژن

GAPDH

و

NTC

به تاکیک

استااده شد که نمودارهای  )Cycle Threshold(Ctمربوط به

با توجه به آن که اين موالعه بـرای اولـین بـار در ايـران

هر يک و نتايج مربوط به نمودارهای دمای ذور مربوط به
نمونههای  PRPنمايش داده شده است (نمودارهای  3و .)1

صــورت گرفــت ،در مرحلــه اول راهانــدازی آزمــايش ،از
آغازگر  ND6به عنوان آغازگر اصلی و ه چنـین از آغـازگر
 GAPDHبه عنوان کنترل داخلی در هر دوره کاری اسـتااده
شد .بــه عنــوان کنتــرل مثبــت از نمونـههــای رسـور
پالکتی ،پس از سانتريایوژ در دور  1111 gاسااده شـد .بـا
پراکسید

هیدروژن)(H2O2

با رقت  3/1که در بـن مـاری در

دمای  11درجه به مدت  1ساعت جهت آزادسازی هر چـه
بیشتر  mtDNAتیمار شده بود ،اسـتااده شـد .از آر مقوـر
اتوکالو شده نیز به عنوان  NTCاستااده گرديد.
پیک نمودار ذور  ،ه برای نمونهها و ه برای کنترل
مثبت و منای توس
تیمار کردن با

H2O2

آغازگر

ND6

چه قبل و چه بعد از

روی ه منوبق و از ه قابل افتراق

نمودار  :8نمودارهای  Cycle Thresholdمربوط به ژن  ، COX3ژن
 GAPDHو NTC

نبود .اين بدان علت است که دمای ذور بهینه برای اين

نمودار  :7نمودار دمای ذوب نمونههای
11

PRP
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موالعه استااده نمودي  .جهت تعیین میزان کارآيی آغازگرها
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جدول  :8نتیجه تغییرات  mtDNAروز  5به  8در نمونههای
نوع

کارآیي

بیان

انحراف معیار

REF

3/1
3/1

3/111
1/212

1/169-1/116

3
gene 1

TRG

ژن

gene

جدول  :7نتیجه تغییرات  mtDNAروز  8به  3در نمونههای
نوع

کارآیي

بیان

3

gene

REF

3/1

3/111

1

gene

TRG

3/1

1/699

%43

CI

1/192-4/323

pH

1/611

PRP

انحراف معیار

1/392-3/161

%43

CI

1/111-1/211

pH

1/111

پس از انجام آزمايشها به صورت دو پلیکیت ،از  Ctهر
يک از نمونههـا میـانیین گرفتـه و دادههـای حاصـل را در

 3به صـورت غیـر معنـادار و در روز  1بـه  1 ، 3بـه  1بـه
صــورت معنــادار بــود .تمــام نمونــههــای ايــن موالعــه از

نرمافزار  REST 1119وارد و میزان تغییـرات()fold change

اهداکنندگان سال به دست آمد .در موالعـه ديیـری میـزان

را در روزهای مختلف محاسـبه نمـودي کـه موـابق نتـايج

 mtDNAرا در افراد با نقص ايمنـی و يـا دارای التهـار يـا

ماي رويی فرآوردههای

عاونت بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که میزان آن نسـبت

پالکتی تهیه شده به روش  PRPدر روز اول افزايش داشـت
و به تدريج روز  1به  1/2 ، 3برابـر ،در روز  1بـه 1/4 ، 1

به افراد طبیعی ،متااوت میباشد(.)31 ،36
در موالعــــه ســــیمون و همکــــارانش mtDNA ،در

برابر و در روز  1به  1/69 ، 3برابر تغییر يافته و کـاهش را

فرآوردههای  FFPزنان در مقايسه با ساير فرآوردههای تهیـه

شاهد بودي که اين تغییرات در روزهای  1به  3به صورت

شده از زنان و مردان ،به میزان با تری موجـود بـود .آنهـا

غیر معنـادار و و در روزهـای  1بـه  3بـه صـورت معنـادار
میباشد( .)p= 1/111در تمام نمونههای  mtDNA ، PRPبـه

بیان کردند که بین جنسیت و افـزايش پاسـخ هـای التهـابی
ارتباط وجود دارد mtDNA .میتواند با افزايش پاسـخهـای

میــزان متاــاوت حضــور داشــت و میــزان آن در روزهــای

التهابی مرتب باشد( .)1به همین جهت موالعه ما تنهـا روی

مختلف با يکديیر متااوت بود(جداول  3و .)1

نمونه های مردان صورت گرفـت تـا اثـر جنسـیت در ايـن

حاصل ،میزان تغییرات در

mtDNA

موالعه از بین رود و تنها بر روی يک نو فرآورده پالکـت
بحث

پالکــتهــا مــیتواننــد بــه عنــوان واســوههــای التهــابی

تهیه شده از مـردان مقايسـه صـورت گیـرد .آنهـا در ايـن
موالعه ،ماي رويی نمونههای پالکتی از نو  PRPرا پـس از

مداخله کننده در تزريق خون باشند و محصو ت پالکتی که

دو مرحله سانتريایوژ سبک و سـنیین در دورهـای 1111g

ناخواسته انتقال خون هسـتند ،حـاوی

به مـدت  1دقیقـه و دور  31111 gبـه مـدت نـی سـاعت

میــزان بیشــتری  mtDNAنســبت بــه محصــو ت فاقــد
عارضه اند( .)9طبق يافتـه هـای حاصـل از موالعـه حاضـر،

جداســازی کردنــد .مــیتــوان انتظــار داشــت در ايــن نــو
جداســـازی هـــر دو نـــو  mtDNAآزاد و پـــارتیکلی در

تغییرات  mtDNAدر فرآورده هـای پالکتـی تهیـه شـده بـه

ماي رويی پالسما وجود داشته است و اندازهگیـری هـر دو

روش  PRPدر طـی روزهـای  1 ،3و  1در فرآورده پالکت

نو صورت گرفته است در حالی که در موالعه ما از روش

کنسانتـره( )PCبـديـن صـورت بـود کـه در روز  3و ،1

فیلتراسیون و اولتراسانتريایوژ استااده نشد.

ه چنین در روزهـای  1و  3 ، 1و  1کـاهش میـزان آن در
زمان نیهداری مشاهده شد که اين تغییر در روزهـای  1بـه

در موالعه هايی که به دنبال يافتن  mtDNAهستی  ،برای
پیشییری از بروز خوا ،بايـد از اختصاصـیت ايـن امـر کـه

در ارتباط با عوار
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ژن

PRP

لیال وکیلی و همکاران

میتوکندريال  DNAو فرآورده های پالکتی

میزان برابر صار بود البته با توجه به دور با ی سانترياـیوژ،
عمالً هیچ سلول هستهداری در نمونه باقی نخواهد ماند.
عالوه بر اين در موالعههـای بیواناورماتیـک نسـبت بـه
اختصاصیت آغازگر انتخار شده توجه کافی صورت گرفته
است .لی و همکـاران دريافتنـد  mtDNAدر فـرآوردههـای

 mtDNAدر هر يک از انـوا محصـو ت گلبـول قرمـز در
روزهای  3تا  61ذخیرهسازی وجود داشت کـه ايـن رونـد
نامنظ و متااوت از افزايش و کـاهش در میـزان ، mtDNA
طــی روزهــای مختلــف ذخیــرهســازی ،در هــر يــک از
محصو ت ،ه به طور مجزا طی روزهای ذخیره و هـ در

تزريقی همانند پالکتها وجود دارد و بدين جهـت ممکـن
است اين محصو ت خونی نقش مهمی را در آغاز TRALI
داشته باشند .آنها  mtDNAموجود در فرآوردههای مختلف
را مورد ارزيابی کمی قرار دادند که در نتیجـه آن توانسـتند
 mtDNAرا در تمام ايـن محصـو ت از جملـه پالکـتهـا
شناسايی کنند(.)31
بــه عــالوه ياســويی و همکــارانش دريافتنــد کــه در
محصو ت خونی گزارش شده از عارضه  NHTRsغلظـت
متوس  mtDNAدر کنسانتره های پالکتی در مقايسه با FFP
و  RBCبا ســــت ،هــ ـ چنــــین  DAMPsموجــــود در
کنسانتره های پالکتـی عامـل  ، NHTRsبـرای فعـال کـردن
نوتروفیلها ،منوسیتها و بازوفیلها به انـدازه کـافی ،زيـاد
میباشد در نتیجه از نظر آنهـا  mtDNAمشـتق از پالکـت،
جــزو کانديــداهای ايجــاد  NHTRsاســت( .)3در موالعــه
ديیــری نیــز عنــوان شــد مه ـ تــرين مشخصــه در مــورد
پالکت هايی که در ارتباط با  NHTRهستند ،زمان ذخیـره و
نیهداری آن ها نیست بلکـه میـزان پالکـت در هـر تزريـق
است(.)34
باکور و همکارانش بیان کردند تغییـرات زيـادی کـه در
میزان  mtDNAحتی با بیش از  fold 311در بین روش های
مختلف تولید فرآورده های گلبول قرمز وجود دارد ،احتما ً
مــیتواننــد مــنعکسکننــده میــزان آســیب ســلولی کــه در
روشهای مختلف ايجاد شده است ،باشد mtDNA .افزايش
يافته به علت ذخیرهسـازی ،احتمـا ً مـیتوانـد وابسـته بـه
حضور باقیمانده گلبولهای ساید و پالکتهای باقیمانـده

مقايسه با بقیه محصو ت از همان نو ديده شد(.)31
در موالعه حاضـر ،تغییـرات  mtDNAدر فـرآوردههـای
پالکتی تهیه شده به روش  PRPرا در طی روزهـای  1 ،3و
 1در ماي رويی فـرآوردههـای پالکـت ،بررسـی کـردي و
تغییرات را در روزهای ذخیرهسـازی و نیهـداری فـرآورده
مشاهده نمودي بـه طـوری کـه در روز اول افـزايش و در
روزهای  3به  1هـ چنـین در روزهـای  1بـه  1و  1بـه 3
کاهش میزان  mtDNAديده شد که اين تغییر در روزهای 3
به  1به صورت غیر معنادار و در روز  1به  3و  1بـه  1بـه
صورت معنادار بود.
در حالی که بودرو و همکارانش بیان نمودند کـه میـزان
 mtDNAدر فــرآورده پالکتــی با ســت امــا تغییــرات آن را
هنیام نیهداری بررسی نکردند( .)9در چند موالعـه نشـان
داده شده ،ذخیـرهسـازی طـو نی مـدت کنسـانتره پالکتـی
(طو نی تر از  6روز) ،سـبب خوـر بیشـتر بـروز عـوار
جانبی در بیماران میشود(.)31-39
در موالعه ديیـری کـه توسـ کوگنـاس و همکـارانش
صورت گرفت ،از فرآوردههـای پالکتـی آفـرزيس اسـتااده
کردند و مشاهده نمودنـد کـه سـوح  mtDNAدر فـرآورده
تزريقی به بیماران دچـار عارضـه()311/11 ± 11/46 ng/L
در روز  6در مقايسه با روز  3تا  1افزايش و سپس کـاهش
يافته و به میزان روز اول مـی رسـد( .)2 ± 2/91 ng/Lالبتـه
آنها در گروه پالکتهـايی کـه ايجـاد عارضـه شـده بـود،
افزايش  mtDNAرا در روز سوم مشاهده نموده بودند .آنها
در اين موالعه گزارش نمودند که  mtDNAدر روزهای اول
11
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حتماً  mtDNAاندازه گیری شده ،اطمینان حاصـل شـود .در
موالعه ما جهت کنترل اختصاصـیت از پراکسـید هیـدروژن
بــرای آزادســازی  mtDNAاز رســور پالکــتهــا و ايجــاد
نمونهای به عنوان کنترل مثبت استااده کردي  .زم بـه ذکـر
است که پس از هر بار سانتريایوژ تعداد سلولهای موجـود
در ماي رويی پالسما در نمونهها اندازهگیـری شـد کـه ايـن

در ايــن واحــدها باشــد .عــالوه بــر روشهــای تولیــد،
محصول های افزاينده ،ستهای جم آوری و فیلترهای کـ
لکوسیت مورد استااده نیز مـی توانـد روی میـزان mtDNA
مؤثر باشند بنابراين ،پارامتر  mtDNAمی تواند به عنوان يک
مارکر بیانکننده کیایت محصول نیـز در نظـر گرفتـه شـود.
ه چنین در اين موالعه روند نوسانی از افـزايش و کـاهش

دوره  ،32شماره  ،3بهار 3611

آن را در روزهای ذخیرهسازی کیسههـای پالکتـی مشـاهده
نمودي  .گرچه موالعه کوگناس بر روی کیسههای آفـرزيس
صورت گرفته بود که عنـوان شـده شـايد فرآينـد آفـرزيس
سبب آزادسازی  mtDNAگرديده است .البته با توجه بـه آن
که بررسی آنها در دو گروه بیمـاران و کنتـرل بـود ،میـزان
 IL-13, sCD40Lرا نیز اندازهگیری نمودند و متوجه ارتبـاط
بــین  mtDNAو ( BRMsپاســخ اصــالد شــده بیولوژيــک)
شدند(.)11
در موالعه ما نیز نه تنها وجـود  mtDNAبلکـه تغییـرات
آن در طی زمان ،مورد بررسی قرار گرفت .با توجـه بـه آن
کــه اکثــر موالعــههــا بــر روی بیمــاران و نتیجــه تزريــق
فرآوردههای خـون و عوارضـی هماننـد  TRALIو NHTR
بوده ،می توان گات که يکی از محدوديتهـای موالعـه مـا
شايد عدم بررسی فرآوردههـای تزريقـی در بیمـاران دچـار
عارضــه بــوده اســت .اگــر چــه در ابتــدا بــا توجــه بــه
محدوديت هـای موجـود هـدف تنهـا بررسـی  mtDNAدر
فرآورده پالکت بود.

محصو ت خونی موـرد نشـده اسـت و بـه موالعـههـای
بیشتری در اين باره نیاز است .ايـن موالعـه اولـین موالعـه
راج به  mtDNAدر محصو ت خونی است کـه در ايـران
انجام شده است و با توجه به اهمیت اين موضو  ،نیـاز بـه
موالعههای بیشتر روی ساير فرآورده هـا و هـ چنـین روی
محصو تی که تزريق آنها بـا واکـنشهـای انتقـال خـونی
همراه بوده ،میباشد.
تشكر و قدرداني

اين مقاله حاصل پايان نامه دانشـجويی دوره کارشناسـی
ارشـد رشتـه خونشناسـی مـــرکز تحقیقات مؤسسه عالـی
آموزشـــی و پژوهشـــی طـــب انتقـــال خـــون بـــا کـــد
اخــالق( )IR.TMI.REC.1397.011مــیباشــد .بودجــه ايــن
موالعه توس مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
تأمین گرديده و تهیه فرآورده توس بخش نوآوری سازمان
و همه مراحـل عملـی پـروژه در مرکـز تحقیقـات سـازمان
انتقال خون انجام شده است.
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Abstract
Background and Objectives
Platelet activation occurs for a variety of reasons from the moment of sampling to that of
injection. Activation of the platelets leads to activation of mitochondria. They move toward the
membrane, sprouting and shedding freely from it, leading to the release of pro inflammatory
mediators and mtDNA. Therefore, mtDNA level is considered as one of the parameters of
platelet activity. The aim of this study was to compare mtDNA levels during storage.
Materials and Methods
This experimental study was performed on 22 PRP products. We obtained consent of all
donors referring to Iran Innovation Center of Iranian Blood Transfusion Organization. Samples
were taken from the PRP bags on day 1, 3 and 5. Then, the fold change of mtDNA was
assessed by Real time PCR. The results were analyzed by paired t-test and the P value of less
than 0.05 was considered significant.
Results
The rate of mtDNA decreased 0.8-fold on day 3 to 1, 0.6-fold on day 5 to 3, and 0 .49 on day 5
to 1. These changes were significant on days 5 to 1 (p= 0.003) and they were not significant on
days 3 to 1 (p= 0.4).
Conclusions
The amount of mtDNA increased on the first day, and then decreased during the storage of
PRP products.
Key words: Real-Time Polymerase Chain Reaction, DNA, Platelet-Rich Plasma
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