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سلولهای Daudi
آتوسا نعمتي ،8فاطمه یاری ،2مهشید محمدیپور ،3نگار رضایي

0

چكيده
سابقه و هدف

مطالعههای پیشین به ارتباط مهم  CD40Lبا لنفوسیت  Bاشاره کردهاند CD40L .پالکتي نقش مهمي در
فعالسازی لنفوسیت  Bو ایمني هومورال ایفا ميکند .هدف از مطالعه حاضر ،بررسي اثر  CD40Lتخلیص شده
از فرآورده پالکتي بر بقا و فعالسازی سلولهای  Daudiبه عنوان یک رده سلولي در دسترس برای
لنفوسیتهای  Bخون محیطي بود.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربي CD40L ،تخلیص شده از فرآورده پالکتي در دو غلظت  011و  ng/mL 8111با رده
سلولي  Daudiمواجه شد .پس از گذشت  01و  72ساعت از مواجهه ،بقا و تکثیر سلول با استفاده از روش
 MTTو میزان بیان  CD27با استفاده از فلوسیتومتری مورد مطالعه قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل آماری از
نرمافزار  SPSS 26و آزمونهای آماری  Independent two Sample Testو  Mann-Whitneyاستفاده شد.
يافتهها

نتایج به دست آمده نشاندهنده افزایش بقای سلولها در  01ساعت پس از مواجهه با غلظت  8111 ng/mLبا
 p=1/10و میانگین  1/68 ± 1/08نسبت به گروه کنترل با میانگین  1/31 ± 1/80معنادار و در غلظت
 011و میانگین  1/01 ± 1/30غیر معنادار بود .میانگین بیان  CD27در تمامي غلظتها افزایش معناداری نشان
نداد.
ng/mL

نتيجه گيري

 CD40Lمحلول در بقای سلولهای  Daudiدر غلظتهای باالتر تاثیرگذار بوده است و افزایش غیر معنادار بیان
 CD27به عنوان یکي از مارکرهای فعالسازی لنفوسیت  ، Bنیاز به فراهم کردن شرایط مناسبتر همچون
استفاده از سیتوکاینها در محیط کشت سلول را بیان ميکند.
كلمات كليدي :پالکتها ،بقا ،لنفوسیتهای B

تاريخ دريافت9911/70/70 :
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 -2مؤلف مسئول PhD :ايمونولوژی ـ استاد مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی-9910 :
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تأثیر  CD40Lمحلول به دست آمده از کنسانتره پالکتی بر بقا و فعالسازی

 CD40Lو بقا و فعالسازی

آتوسا نعمتی و همکاران

Daudi

مواد و روشها

مقدمه

محالعه انجام شده از نوع تجربی بود.

 ،(CD154) CD40Lعضو خانواده بزرگ فـاکتور نکـروز

تخلیص پروتئین به وسیله کروماتوگرافی تمايلی:
 1میلیلیتر از محلول رويـی فـرآورده پالکتی(پالسـمای

متیونین  999دومین خارج سلولی شکسته و به فرم محلـول
ترشح می شود( .)2 ،9لنفوسیتهای  ، Bآنتیژن های سـحح

فاقد میکروپارتیک هـای پالکتـی) ،بـا  1میلـیلیتـر از

سلول و آنتیژنهـای محلـول داخـ سـلولی را شناسـايی
میکنند و به پالسما س های تولیدکننـده آنتـیبـادی تمـايز

رقیق شد و سپس شیر ستون بسته شد و نمونـه بـه آرامـی
وارد ستون گرديد.

میيابند .عالوه بر سلولهای  ،Tپالکتها نیز با فعالشـدن،

بــه منظــور خــروج پــروتئینهــای مت ــ نشــده يــا

سحوح بااليی از  CD40Lرا بیان مـیکننـد( .)6اصـلیتـرين

پـروتئینهــای مت ـ غیراخت اصـی و يــا سســت ،ســتون

رسپتور آن مولکول  CD40است که توسط سلولهای ايمنی

چندين مرتبه با بافر  PBSشستوشو داده شد .با استفاده از

CD40

بافر گلیسین  7/9موالر( pHبرابر با  )2/0شستشـو صـورت
گرفت و محلول خرووـی ومـ آوری گرديـد .از قبـ در

و غی ـر ايمن ـی بیــان مــیشــود( .)1-0فعــال شــدن
ســیگنالهــای ایــاتی بــرای فعالیــت ،تمــايز و ترشــح
ايمنوگلوبولینها از لنفوسیت  Bرا فراهم میکند(.)0

PBS

لولههای وم آوری نمونه 977 ،میکرولیتر از بافر تـريس 2

طبق محالعه های گذشته ،تخمین زده شده است که بیش

موالر( pHبرابر با  )0اضافه شد تا  pHبافر گلیسین را خن ی

از  11درصــد از  CD40Lمحلــول( )sCD40Lدر گــردش
خون ،مشتق از پالکتهاست( .)1 ،97ايـن مولکـول نقشـی

کند و از دناتوره شدن پـروتئین هنگـام خـروج ولـوگیری
شــود .محلــول ااصـ وم ـ آوری و در انتهــا  ODنمونــه

محوری در تنظیم پاسخهای ايمنی ذاتی و اکتسابی از طريق

وم آوری شده در  207نـانومتر بـه عنـوان وـذر نـوری

میـــانکـــنش  CD40L-CD40دارد( .)99 ،92راتلیـــف و

پروتئین ثبت گرديد.

همکارانش نشان دادند که در پاسخ ايمنی اولیه ،زمـانی کـه
تعداد لنفوسیتهـای  T CD4+کـم اسـت CD40L ،محلـول
ااص ـ از پالکــتهــا ،ســیگنالهــای اولیــه بــرای تک یــر

مواوهه  CD40Lمحلول پالکتـی و رده سـلولی
شرايط کشت:

لنفوسیتهای  Bرا فراهم میکند(.)99
رده ســلولی  Daudiي ـک رده ســلولی لنفوبالســتو ید

Daudi

در

پس از تخلیص  CD40Lبه روش کروماتوگرافی تمايلی،
B

سلول های  Daudiبا  CD40Lپالکتی در محیط کشـت و در

مشــتق از لنفــوم بورکیـت اســت( .)96تفــاوت عمــده بـین
لنفوسیتهای اولیه  Bو سـلولهـای  ، Daudiعـدم ووـود

شــرايط کــامالً اســتري مواوــه شــدند .بــرای کشــت از
فالسکهای کشت(چین )Jet Biofil ،و محیط کشت RPMI

کالس  HLA Iدر سحح اين سلولها است( .)91محالعـههـا

(آمريکا ،ویبکو) واود 97درصد ( FBSآمريکا ،ویبکـو)9 ،

نشان داده اند که يکی از مارکرهای فعال سازی لنفوسیت ،B

درصــــد -Lگلوتامین(آلمــــان ،مــــرک) و 9درصــــد

 CD27می باشد( .)94بدين منظور وهت بررسی فعالسازی

آنتیبیوتیکهای پنیسیلین -استرپتومايسین(آمريکا ،ویبکو)

سلول  ، Daudiاز بررسی بیان اين مـارکر اسـتفاده شـد .بـا
تووه به میزان فراوان  CD40Lدر کنسـانتره پالکتـی( )PCو

استفاده گرديد .برای مواوهـه ،سـه رديـف اول هـر پلیـت
کشت سلولی به عنوان چاهکهای آزمايش در نظـر گرفتـه
شد و تعداد سلولهای سوش  9×971( Daudiدر میلیلیتر)،

نقش محرح شده اين مولکول در بقا و تک یـر لنفوسـیت ،B
ما را بر آن داشت تا به تاثیر فرم محلول  CD40Lبه صورت

غلظت  CD40Lمحلول( 9777 ،177نانوگرم بر میلی لیتر)(با

خالص شده با استفاده از سلول ( Daudiرده سـلولی مشـتق
از لنفوسیت  )Bبپردازيم تا نقش آن بـر بقـا و فعـالسـازی

تووه به محالعه اولیـه در چنـد غلظـت ،دو غلظـت  177و
 9777نانوگرم بر میلیلیتر انتخار گرديد) و محـیط کشـت

لنفوسیتهای  Bبیشتر مشخص شود.

 RPMIبه آن افزوده شد و ساير مـواد افزودنـی بـه نحـوی
942
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تومور ،يک مولکول محرک است کـه بـرای اولـین بـار در
سلولهای  Tفعال کشـف شـد( .)9ايـن مولکـول از محـ

دوره  ،90شماره  ،9پايیز 9677

انتخار گرديد که اجم هر چاهک پلیت  9میلیلیتر باشـد.
CD40L

وهت انجام فلوسیتومتری از دستگاه سیسمکس (آلمان،

شد ،به عنوان کنترل از سلول  Daudiبدون افزودن

محلول استفاده شـد .پـس در ايـن محالعـه گـروه مداخلـه،
سلول های  Daudiهمراه با  CD40Lمحلول و گروه کنتـرل،

 )Norderstedtاستفاده شد .در ابتـدا سـلول هـا در دور
 9177به مدت  1دقیقه سانتريفیوژ شدند 977 .میکرولیتر از

سلولهای  Daudiبدون افـزودن

CD40L

محلــول بودنـد.

rpm

سوسپانسیون سلولی تهیه شده ،استفاده شـد .تعـداد 9×971

در پايــان ايــن مرالــه  ،پلیــت در انکوبــاتور  90دروــه

ســلول در  977میکرولیتــر برداشــته شــد و بــه داخــ

سانتیگراد  CO2دار بـرای مـدت  60و  02ساعـت انکوبـه

میکروتیور منتق گرديد 2 .میکرولیتـر از آنتـیبـادی ضـد

گرديـد.

( CD27آبکام ،کمبريج انگلیس  )Clone mumber LT27بـه
نمونه ها اضافه شد .به مدت  67دقیقه در تاريکی در دمـای

نمونهبرداری از محیط کشت:

 6دروه سـانتیگـراد انکوبـه شـد .در مرالـه بعـد دو بـار
CD40L

شستشــو بــا  PBSو ســانتريفیوژ در دور  9177 rpmانجــام

پــس از گذشــت  60و  02ســاعت از مواوهــه

محلول و سـلول  Daudiنمونـهبـرداری انجـام شـد ،بـدين
منظور در روز دوم کشت در شرايط کامالً استري  ،تعـدادی

گرديد .سپس محلول رويی تخلیه شده و بـه رسـور بـاقی
مانده از مراله قب  2میکرولیتر از  IgGموشی کونژوگه بـا

از چاهک هـای پلیـت مـورد نظـر(از هـر غلظـت يکـی از

( F(ab)΄2 ،FITCداکو ـ آلمان) اضافه و بـا  PBSبـه اجـم

چاهکها و دو تا از چاهکهای کنترل) به طور کام داخ

 977میکرولیتــر رســانده شــد .نمونــه بــرای  67دقیقــه در

میکروتیورها منتق شدند.

يخچال و در تاريکی انکوبه گرديد.

شمارش سلولی با تريپانبلو صورت گرفت و از ایـات
سلولهـا اطمینـان ااصـ شـد .میکروتیـورهـا در دور

بعد از گذشت زمـان انکوباسـیون ،نمونـه هـا بـه داخـ
لولههای فلوسیتومتری منتق شد و با دستگاه فلوسـیتومتری

 9177rpmبه مدت  1دقیقه سانتريفیوژ شدند .تکمه سلولی

از نظر بیان  CD27مورد آنالیز قرار گرفتند .وهـت اطمینـان

میکروتیورها به االت سوسپانسیون در آمد و بعد از يکبار

از اخت اصی بودن واکنشها از کنترل ايزوتیپ کونژوگه بـا

شست و شو با  PBSاستري  ،ادود  277میکرولیتـر از
وهت رسیدن سلولها به يک میلیـون بـه هـر میکروتیـور
PBS

اضافه شد .سلولها با الم نئوبـار شـمارش شـدند .از کیـت

 FITCاستفاده شد.

آنالیز دادهها:

 ، UK( MTTرُوش) وهت بررسی بقای سـلولهـا اسـتفاده

آنالیزهــای آمــاری بــا اســتفاده از نــرمافــزار 24( SPSS

شد .بدين منظور از هر میکروتیور  17میکرولیتر سلول در

 )versionانجام شد .در اين محالعه از آزمون های منويتنـی

هــر چاهــک پلیــت  14خانــهای ريختــه شــد و ســپس 1
میکرولیتر محلول  MTTاضافه گرديد و سپس بـه مـدت 6

و  Independent two Sample Testوهــت مقايســه گــروه
کنترل و مداخله استفاده شد .معناداری آمـاری در p< 7/71

ساعت در انکوباتور  CO2گرماگذاری شد .پس از آن به هر

تنظیم شد.

چاهک 67 ،میکرولیتر از محلول اـ کننـده رسـور کیـت
 MTTاضافه گرديـد و بـه مـدت  26سـاعت در انکوبـاتور
 CO2قرار داده شد.
بعد از اين مدت ،در  107نانومتر وذر آن خوانده شد.
 977میکرولیتر از سلول بـاقی مانـده وهـت بررسـی بیـان
 CD27ب ــا اســتفاده از فلوســیتومتری مــورد اســتفاده قــرار
گرفت.

يافتهها

بررسی میزان بقای سلولهـای  Daudiبـا اسـتفاده از روش
: MTT
پس از گذشت  60و  02ساعت از مواوهه سـلولهـای
 Daudiبا دو غلظت متفـاوت از  CD40Lتخلـیص شـده از
فرآورده پالکتی ،دادههای ااص مورد تجزيه و تحلی قرار
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چاهکهای رديف آخر به عنوان کنترل منفی در نظر گرفتـه

بررسی شاخص فعالیت سلولهای  Bبا انجام فلوسیتومتری
برای بیان : CD27

 CD40Lو بقا و فعالسازی

آتوسا نعمتی و همکاران

Daudi

با تووـه بـه نمـودار  ،9بعـد از  60سـاعت از مواوهـه

نتايج ااصـ از بررسـی بیـان  CD27و میـزان فعالیـت

سلول های  Daudiبا غلظـت  CD40L 177 ng/mLمحلـول
نسبت به االت کنترل ،افزايش بقای سلولها مشاهده شـد،

سلول  Daudiپس از مواوهه با  CD40Lمحلول در نمـودار
نمايش داده شده است(نمودارهای  9و .)6

(± 7/91

با تووـه بـه نمـودار  ،9پـس از گذشـت  60سـاعت از

 )7/10نسبت بـه گـروه کنتـرل بـا میـانگین()7/97 ± 7/94

مواوهه سـلول  Daudiو  sCD40Lبـا غلظـت 177 ng/mL

معنا دار نبود .در  02ساعت پس از مواوهه نیز با تووـه بـه

نسبت به االت کنترل ،افزايش بیان  CD27مشاهده شد ،اما

 p=7/1و میانگین( )7/47 ± 7/20نسبت به گـروه کنتـرل بـا
میانگین ( )7/12 ± 7/94افزايش معناداری مشاهده نشد.

p=7/6

اين افزايش در هر دو زمان مورد بررسی با تووه به
و میانگین( )22/61 ± 9/09نسبت به گروه کنترل با میانگین

با تووه به نمودار  ،2بعد از  60ساعت از مواوهه سلول

بیان ( )27/04 ± 9/09در  60سـاعت و  p=7/90و میـانگین

 Daudiبا غلظت  CD40L 9777 ng/mLمحلول نسـبت بـه

بیان ( )26/74 ± 4/02در  02ساعت پس از مواوهه نسبت

االت کنترل ،افزايش بقای سلول هـا مشـاهده شـد ،در 60
ساعت پس از مواوهـه بـا تووـه بـه  p=7/769و میـانگین

به گروه کنترل بـا میـانگین بیـان ( ،)29/72 ± 4/41معنـادار
نبود.

± 7/94

با تووـه بـه نمـودار  ،6پـس از گذشـت  60سـاعت از

 7/97معنادار بود .در  02ساعت پس از مواوهه با تووه بـه

مواوهه سلول

و  sCD40Lبا غلظـت 9777 ng/mL

 p=7/4و میانگین  7/47 ± 7/11نسبت بـه گـروه کنتـرل بـا

نسبت به االت کنترل ،افزايش بیـان  CD27مشـاهده شـد،

میانگین  7/11 ± 7/91اين افزايش معنادار نبود.

ايـن افـزايش در هـر دو زمـان مـورد بـررسی با تووه بـه

نمايش داده شده است(نمودارهای  9و .)2

اما اين اختالف با تووـه بـه  p=7/712و میـانگین

 7/49 ± 7/69نسبت بـه گـروه کنتـرل بـا میـانگین

Daudi

نمودار  :8ارزیابي میزان بقای سلولهای  Daudiدر  01و  72ساعت پس از مواجهه با غلظت  011نانوگرم در میليلیتر CD40Lمحلول نشاندهنده
افزایش بقای سلول  Daudiنسبت به کنترل است .اما این افزایش در هر دو زمان مورد بررسي با توجه به  p> 1/10نسبت به گرروه کنتررل در 01
ساعت و  72ساعت پس از مواجهه معنادار نبود.
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گرفت .نتايج ااص از بقـا و تک یـر سـلولهـا در نمـودار

بررســـی  CD27بـــر روی لنفوســـیت  Bبـــا اســـتفاده از
فلوسیتومتری:
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نشاندهنده افزایش بقای سلول  Daudiنسبت به کنترل است .در  01ساعت پس از مواجهه با توجه به  p=1/108معنادار بود(ستون سرتارهدار) .در
 72ساعت پس از مواجهه با توجه به  p> 1/10نسبت به گروه کنترل این افزایش معنادار نبود.

نمودار :3ارزیابي  CD27پس از  01و  72ساعت از مواجهه رده سلولي  Daudiبا غلظت  011نانوگرم در میليلیتر  CD40Lمحلرول نشراندهنرده
افزایش فعالیت سلول  Daudiنسبت به کنترل مي باشد .اما این افزایش در هر دو زمان مورد بررسي با توجه به  p> 1/10نسبت به گروه کنتررل در
 01ساعت و  72ساعت پس از مواجهه معنيدار نبود.
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نمودار  :2ارزیابي میزان بقای سلولهای  Daudiدر  01و  72ساعت پس از مواجهره برا غلظرت  8111نرانوگرم در میلريلیترر  CD40Lمحلرول

 CD40Lو بقا و فعالسازی

آتوسا نعمتی و همکاران

Daudi

نشاندهنده افزایش فعالیت سلول  Daudiنسبت به کنترل مي باشد .این افزایش در هر دو زمان مورد بررسي با توجه به  p> 1/10نسبت بره گرروه
کنترل در  01ساعت و  72ساعت پس از مواجهه معنادار نبود.

نمودار  :0نمودارهای مربوط به بیان شاخص فعالیت  CD27برسطح رده سرلولي  Daudiبرا اسرتفاده از روش فلوسریتومتری  01سراعت پرس از
مواجهه با غلظت  8111نانوگرم در میليلیتر  CD40Lمحلول در محیط کشت :A .گیت جمعیت سلولي  Daudiبعد از مواجهه سرازی :B .نمرودار
کنترل ایزوتیپ :C .نمودار بیان  CD27بر سطح رده سلولي  Daudiمربوط به نمونه تست (سلول  CD40L + Daudiمحلول)
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نمودار :0ارزیابي بیان  CD27پس از  01و  72ساعت از مواجهه رده سرلولي  Daudiبرا غلظرت  8111نرانوگرم در میلريلیترر  CD40Lمحلرول

دوره  ،90شماره  ،9پايیز 9677

 p=7/2و میانگین  26/92 ± 4/70نسبت به گروه کنتـرل بـا

سلولها مورد بررسـی قـرار گیـرد .از ايـن وهـت
پالکتی از کیسههای پالکت در  9روز پس از ذخیـرهسـازی
تخلیص گرديد و با رده سلولی  Daudiدر شرايط کشت ( in
 )vitroمواوه شد .در روزهای مختلف مواوهـه (  60و 02
ساعت) نمونه برداری از چاهک های کشت انجام شـد و بـا
نمونه های آزمايش از نظر بیان شاخص  CD27با استفاده از

سـحح سـلول  Daudiپـس از مواوهـه بـا  CD40Lمحلــول

روش فلوسیتومتری و از نظر بقا و تک یر با استفاده از روش
 MTTمورد ارزيابی قرار گرفت.
اولین محالعه انجـام شـده مـرتبط بـا تـاثیر  CD40Lبـر
لنفوسیتهـای  ، Bگـزارش بـانچرا و همکـارانش در سـال
 9119در مورد سیسـتم  CD40بـود .نتـايج ااصـ از ايـن

میانگین بیان  29/29 ± 4/09در  02ساعت پس از مواوهـه
نسبت به گروه کنترل با میانگین بیان  29/72 ± 4/41معنادار
نبود.
در نمودار  ،1بیان  CD27در مقايسه با ايزوتیپ کنترل بر
نمايش داده شده اسـت.

)Mean Fluorescence Index (MFI

مشخص شده در نمودار بیانگر میانگین شـدت فلورسـانس
می باشد .در واقـ  ،تیییـر در شـدت فلورسـانس ومعیـت
سلولها است.
بحث

با تووه به اهمیت باالی مولکول  CD40Lدر فعالسازی
لنفوسیتهای  Bو بقای اين سلولهـا ،ايـن محالعـه وهـت
بررسی اثر اين مولکول بر رده سـلولی ( Daudiرده سـلولی
مشتق از لنفوسیت  )Bطراای شد .نتايج بـهدسـت آمـده از
اين محالعه نشاندهنده افزايش بقای سـلولهـای  Daudiدر
مواوهه با  sCD40Lدر غلظت باالتر به صورت معنادار بود،
اما افزايش فعالیت اين سلولها و بیان  CD27در هـی يـک
از غلظتهای مورد بررسی ،معنادار مشاهده نشد.
مولکول  CD40Lبه میزان بااليی بر سحح لنفوسیت  Tو
پالکتها بیان میشود و در اين االـت مـیتوانـد بـه فـرم
محلول( )sCD40Lشکسته شود .پالکتها از طريق

CD40L

بــا انــواع مختلفــی از ســلولهــا از وملــه لنفوســیتهــا و
سلول های اندوتلیال و گرانولوسیتها در ارتباطند .نتـايج و
عملکرد دقیق اين ارتباطات همیشه مشخص نبوده است اما
اين موضـوع واضـح اسـت کـه در نتیجـه ايـن ارتبـا هـا،
آزادسازی مدياتورهايی اتفاق می افتد کـه واکـنش آن هـا را
تقويت میکند( .)90از آن وايی که تخمین زده شده اسـت،
بیش از  11درصد  CD40Lمحلول در گردش خون ،مشـتق
از پالکتهاسـت ( ،)90محالعـه ايـن مولکـول در فـرآورده
پالکتی بر فعالسازی و بقای لنفوسیت  Bنقش بسیار مهمی
دارد.
در اين محالعه سعی شده است تا تاثیر  CD40Lمحلـول
بـر فعـال شـدن رده سلولـی  Daudiو همچنین بقـای اين

محالعــه بیــان کــرد کــه سیســتم  CD40بــرای تحريــک
لنفوسیت های  Bبا طول عمر بـاال در آزمايشـگاه ضـروری
می باشـند .در ايـن محالعـه از راهکارهـای متفـاوتی وهـت
تحريک  ،CD40از قبی آنتیبادیهای منوکلونال آگونیسـت
 CD40و استفاده از پروتئینهای نوترکیب استفاده شد(.)91
بیشتر محالعههای انجام شده در اوزه تـاثیر  CD40Lبـر
فعالسازی لنفوسیت  ،Bبه فرم غشايی آن پرداختـهانـد .در
محالعه انجام شده در سال  ،9112اسپريگز و همکارانش در
رده سلولی  ،CV1/EBNAژن  CD40Lرا کلون کـرده و اثـر
آن را بر فعالسازی سلول  Bو تولید آنتـیبـادی  IgEاز آن
مــورد محالعــه قــرار دادنــد .نتــايج آنهــا بیــانگــر افــزايش
فعال سازی و تولید  IgEدر کشت همزمان  CD40Lغشـايی
و لنفوسیت  Bخون محیحی بود(.)27
در محالعهای که توسط فابريک کوگنـاس و همکـارانش
در سال  2770در فرانسه انجام شد ،نشان داده شـد کـه در
کشت همزمـان پالکـت همـراه بـا لنفوسـیت  Bدر محـیط
آزمايشگاه ،هر دو سلول فعـال مـیشـوند .در ايـن االـت،
شاخص های فعـال سـازی  CD62Pدر سـحح پالکـت هـا و
 CD86و  CD27در سحح سلولهای  Bافزايش ،اما شاخص
 IgDکاهش میيابد .همچنین بیان کرد که واکنش پالکتهـا
و لنفوسیتهای  Bاز طريق ارتبـا متقابـ CD40-CD40L
صورت میپذيرد(.)29
در محالعه انجام شده در سال  2790توسط دکتر ياری و
همکــارانش ،تــاثیر میکروپارتیک ـ هــای پالکتــی بــر بیــان
مارکرهای  CD27و  CD86بر سحح سلولهای  Daudiمورد
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میــانگین بیــان  91/41 ± 6/69در  60ســاعت و  p=7/10و

CD40L

 CD40Lو بقا و فعالسازی

آتوسا نعمتی و همکاران

Daudi

بررسی قرار گرفت .بر اساس نتـايج ااصـ از آن محالعـه،
میکروپارتیک های پالکتی از طريق مارکرهای سححی خود
که همان مارکرهای پالکتی هستند ،قادر بـه فعـال کـردن و
تمايز سلول های نامیرا  Daudiمی باشند .در محالعـه ااضـر
به بررسی تاثیر  CD40Lمحلول پالکتی بر بقا و بیان مـارکر
فعالیت يک رده سلولی از لنفوسـیت  Bپـرداختیم و نتـايج

پالکت ها ااص می شود ،بررسـی تـاثیر ايـن مولکـول بـر
آنتیبادی از اين سلولها میباشد.
نتيجهگيري

ااص اين محالعه ،بررسی فعالیت و بقـای سـلولهـای
 Daudiدر مواوهه با مولکول با اهمیت  CD40Lبوده اسـت

ااص  ،بیان کننده توانايی  CD40Lمحلول تـا اـدودی در
افزايش فعالیت و تمايز سلول  Daudiبود(.)22
پیش از اين به تاثیر پالکتها بـر سـلولهـای  Bخـون

که در غلظتهای باالتر  sCD40Lتا ادودی بر بقای سلول
 Daudiتاثیرگذار بوده و افزايش غیر معنادار بیان  CD27نیاز
به فراهم کـردن مولکـول هـای تاثیرگـذار ديگـر هـمچـون
سیتوکاينها در محـیط کشـت سـلول را بیـان مـیکنـد .در

محیحی اشاره شده است( ،)90-29اما محالعههايی که با اين
موضوع سر و کار دارند ،بیشتر بـر فـرم غشـايی  CD40Lو

ارتبا با اثر گذاری اين مولکول در محالعه های آتی نیاز بـه

تاثیر آن بر لنفوسیتهای خون محیحی تمرکز داشتهانـد .در
اين وـا ق ـد داشـتیم توانـايی  CD40Lمحلـول مشـتق از
کنسانتره پالکتی را بر فعال کردن و بقای سلولهـای

طراای وديد و ووود مولکول های تاثیرگذار ديگر وهـت
ارسال سیگنالهای الزم به سلول ضروری باشد.

Daudi

تشكر و قدرداني

به عنوان يـک رده سـلولی بـرای لنفوسـیتهـای  Bخـون
محیحی ارزيابی کنیم .به دلی وهش به طور طبیعی يـا القـا

ايــن مقالــه ااصــ پايــان نامـــه دانشـــجويی دوره

شده ،يک رده سلولی واودانه مـیتوانـد بـرای زمـانهـای
طوالنی در شرايط  in vitroرشد کند .هـمچنـین بـه دسـت

کارشناسـی ارشد رشـته همـاتولوژی و طـب انتقـال خـون
مرکـز تحقیقـات مؤسسـه عالی آموزشی و پژوهشـی طـب

آوردن تعداد کافی از اين سلولها از طريـق کشـت سـلولی

انتقــال خــون بـــا کـــد اخــالق

آسانتر از وداسازی لنفوسیتهای  Bخون محیحی از خون

میباشد .بودوه ايـن محالعـه توســط مؤسسـه آموزشـی و
پژوهشــی طــب انتقــال خـــون تـأمین گرديـده و همـــه

IR.TMI.REC.1397.037

کام انسان است .از آنوايی که تأثیر مولکـول  CD40Lبـر
فعال سازی و تحريک لنفوسـیتهـای  Bاز اهمیـت بـااليی

مراا عملـی پـروژه در مرکـز تحقیقـات سـازمان انتقـال

برخوردار است و بیشترين میزان  CD40Lگـردش خـون از

خون انجام شده است.
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Abstract
Background and Objectives
Previous studies have suggested an association between the importance of CD40L and B
lymphocytes. CD40L derived from platelets plays an important role in the activation of B
lymphocytes and humoral immunity. The aim of the present study was to investigate the effect
of purified CD40L from platelet product on the survival and activation of Daudi cells as an
available surrogate cell line for peripheral blood B lymphocytes.
Materials and Methods
In an experimental study, Purified CD40L from platelet product was exposed to Daudi cells at
concentrations of 500 and 1000 ng/mL. After 48 and 72 hours of exposure, cell survival was
studied with MTT assay and CD27 expression with flow cytometry. SPSS software and
Independent T Test and Mann-Whitney tests were used for statistical analysis.
Results
The results showed a significant increase in cell survival at 48 hours after exposure to 1000
ng/mL of CD40L with p = 0.04 (0.61 ± 0.41) compared to the control group with the mean of
0.30 ± 0.15 while in 500 ng/mL with (0.58 ± 0.35), it was insignificant. CD27 expression did
not show a significant increase in all concentrations.
Conclusions
Soluble CD40L has been effective in the survival of Daudi cells at higher concentrations. A
slight increase in CD27 as one of the activation markers of B lymphocytes suggests the need to
provide more appropriate conditions such as the use of cytokines in the cell culture medium.
Key words: Platelets, Survival, B-Lymphocytes
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