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ارزیابی سطح فاکتورهای رشد پالکتی در فرآورده ژل پالکتی حاصل از
خون بند ناف و خون محیطی
2

اکبر هاشمي طیر ،8مریم کامروان
چكيده
سابقه و هدف

ژل پالکتي ،غني از فاکتورهای رشد نظیر فاکتور رشد مشتق از پالکت ،فاکتور رشد ترانسفورمینگ ،فاکتور
رشد اندوتلیال عروقي ،فاکتور رشد اپیدرمال و فاکتور رشد فیبروبالستي ميباشد که ماهیتهای ترمیمي دارند.
در این مطالعه ،فاکتورهای رشد در ژل پالکتي تهیه شده از خون بند ناف و خون محیطي بررسي شدند.
مواد و روشها

در این مطالعه مورد  -شاهدی ،نمونه خون  ۰1اهداکننده خون بند ناف و  ۰1اهداکننده خون محیطي مورد
ارزیابي قرار گرفت .از نمونههای جمعآوری شده ،ژل پالکتي(فاکتور رشد پالکتي) تهیه گردید .سطح
فاکتورهای رشد در محلول رویي فاکتور رشد پالکتي در زمانهای مختلف انکوباسیون( 1 ،8 ،1/۵ ،1و 20
ساعت) در دمای  ۰1درجه سانتيگراد با استفاده از االیزا اندازهگیری شد.
يافتهها

ارزیابي االیزا نشان داد که غلظت فاکتورهای رشد مشتق از پالکت و رشد اندوتلیال عروقي ،در محلول رویي
ژل پالکتي خون بند ناف بعد از  1ساعت انکوباسیون به طور قابل توجهي افزایش یافت( .)p<1/18غلظت
فاکتور رشد مشتق از پالکت در ژل پالکتي خون بند ناف در زمان صفر و  1ساعت انکوباسیون به ترتیب 1/8
 ۰1/۰1 ±و  1۰/21±81/۰نانوگرم در میليلیتر تعیین شد .همچنین سطح فاکتورهای رشد ترانسفورمینگ و
فاکتور رشد اپیدرمال به دنبال  20ساعت انکوباسیون ژل پالکتي به طور معناداری افزایش داشتند (.)p<1/18
در تمام زمانهای مورد مطالعه ،سطح فاکتورهای رشد اندازهگیری شده در ژل پالکتي خون بند ناف بیشتر از
ژل پالکتي خون محیطي تعیین شد.
نتيجه گيري

مقدار قابل توجهي از فاکتورهای رشد در ژل پالکتي خون بند ناف آزاد ميشوند که ميتوانند پروسه ترمیم را
واسطهگری کنند.
كلمات كليدي :خون بند ناف ،پالکتها ،فاکتور رشد

 -2مؤلف مسئول :دکترای تخصصی هماتولوژی ـ استاديار مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر ـ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ـ جهرم ـ ايران ـ کدپستی:
90204202299
 -1کارشناس پرستاری ـ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ـ جهرم ـ ايران
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فاکتورهای رشد پالکتی در ژل پالکتی
مقدمه

استخوان ،ترمیم كخم پای ديابتی ،ترمیم كخمهای پوستی و

ژل پالکتی( )Platelet Gel; PGدر اصل کنسانتره پالکتـی

همچنی ب عنوان يك عامل پیشگیریکننده اك ع ونتهـای

اســت کـ بــا مخلــو نمــودن پالســمای غنــی اك پالکــت
( )Platelet Rich Plasma; PRPبـا معـر

استخوانی در بالی است اده شده است( .)22-25پـ

تـرومبی و يـون

اك بـ

کار بردن  ، PGژل در بدن جذب میشود و ب همی دلیل

کلسیم تهی مـیشـود( .)2تـرومبی بـ عنـوان فعـالکننـده

کاربرد ن سبب ايجاد واکنشهای التهابی ،نکـروك بـافتی و

پالکتی ،سبب تحريك تجمع پالکتهـا شـده و در نهايـت

فیبروك وسیع نمیشود(.)22

منبعی اك فاکتورهای رشد اگزوژن شامل فاکتور رشد مشـت

امروكه  PGمشت شده اك خون محیطی بـ عنـوان يـك

اك پالکت( ،)PDGFفـاکتور رشـد اپیـدرمال( ،)EGFفـاکتور

ماده بیولوژيك ک واوی غلظت بااليی اك فاکتورهای رشـد

رشـــــد ترانســـ ـ ورمین ( ،)TGF-فـــــاکتور رشـــــد

ترمیمی میباشد ،ب طورگستردهای در بسیاری اك كمین های

( )VEGFرا فــراهم مــیکنــد ک ـ چرخ ـ تــرمیم كخــم را

جراوی کاربرد دارد( .)1در مورد ماهیت ترمیمی  PGمشت
شده اك خون بند نا و میزان فاکتورهای رشـد موجـود در

فیبروبالســتی( )FGFو فــاکتور رشــد انــدوتلیال عروقــی
واسط گری مینمايند( PDGF .)1اولی فاکتور رشدی است

ن ،تحقیقات کمی صورت گرفت است و با توجـ بـ ايـ

ک در محل كخم يافت میشود و سبب تولید کالژن ،تکثیر

ک امروكه خونهـای بنـد نـا

و فراخوانی فیبروبالسـتهـا ،نوتروفیـلهـا ،ماکروفاژهـا و

بـدون هـیب کـاربردی دور

ريخت میشوند ،در صورتی ک مشخص گردد  PGواصـل

ســلولهــای بنیــادی مزانشــیمی بــ محــل ســیب ديــده

اك خون بند نا

میگردد( EGF .)1 ،3با تحريك ساخت سلولهای اپیتلیال

واوی غلظت مناسبی اك فاکتورهای رشـد

میباشد ،میتوان اك ن ب عنوان منبعی اك فاکتورهای رشـد

و ترشح کالژناك توسـ سـلولهـای فیبروبالسـتی ،در فـاك

برای تهی فر وردههای بیولوژيك با ماهیت ترمیمی اسـت اده

باكساكی كخم نقش مهمی اي ا میکند( TGF-β .)0در طـول

نمود ( .)29 ،24در مطالع واضر ،نمون خون بنـد نـا

فرايند بهبود كخم افزايش يافت و اهمیت اصلی اي فـاکتور

خون محیطی اك اهداکنندگان داوطلب جمع وری و پـ اك
تهی  ، PGمیزان فاکتورهای رشد پالکتی مورد اركيابی قرار

در فراخوانی پریاستئوبالستها ،شـکلگیـری اسـتخوان و
تولید مـاتريک

خـارس سـلولی مـیباشـد( .)3 ،5اهمیـت

و

گرفتند.

فــــاکتور  VEGFدر فر ينــــد ر كايــــی ،فراخــــوانی
 FGF .)3نیز نقـش مهمـی در ر كايـی ،تحريـك سـاخت

انتخاب اهداکننده:

سلولهای اپیتلیالی و اندوتلیالی ،تولید کـالژن و تحريـك

در ايــ مطالعــ مــورد  -شــاهدی ،بعــد اك کســب
رضايتنام کتبی اك مادران باردار بستری در مرکز موكشی

فاکتورهای رشد هستند بلک مـواد فعـال بیولوژيـك ديگـر

درمــانی شــهید مطهــری جهــرم و اهداکننــدگان خــون

نظیـر سـروتونی  ،کـاتکول مـی هـا و پـروتئی هـای ضـد

مراجع کننده ب پايگاه انتقال خون جهـرم 32 ،نمونـ خـون

باکتريايی نیز در نها وجود دارد(.)4
بعد اك افزودن ترومبی و کلسیم ب پالسمای سرشـار اك

بند نا (وجم خون بند نا بی  42تـا  122میلـیلیتـر) و
 32نمون خون محیطی در کیس هـای سـ تايی(هـامبور ،

پالکت ،ژل چسبنده و ضخیمی شکل میگیـرد کـ غلظـت

لمان،

 )Freseniusبا ضد انعقاد سیترات(نسبت خـون

بااليی اك فاکتورهای رشد پالکتـی دخیـل در مراوـل اولیـ

ب ضد انعقاد 9 ،ب  )2جمع وری گرديد .در هـر دو گـروه،

ترمیم كخم را نسبت ب والت فیزيولوژيك فراهم میسـاكد

عدم وجود اختالالت كمین ای و انعقادی و همچنـی عـدم

( PG .)2 ،1ب لحاظ داشت ماهیـت ترمیمـی و تـا یر ضـد

مصر داروهای ضد انعقـادی و فیبرينولیتیـك ،اك شـراي
ورود ب مطالع و در گروه مادران باردار نیـز ناکـافی بـودن

ترومــای وــاد دارد( .)9هــمچنــی در تــرمیم و باكســاكی

(کمتـر اك  52میلـیلیتـر) و تـأخیر در

انقباض كخم دارد( .)9گرانولهای پالکتی نـ تنهـا وـاوی

باکتريايی ،کاربرد گستردهای در درمان كخـمهـای ناشـی اك

Kabi

وجم نمون بند نا
111
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استئوبالستها ،تولید استخوان و ترمیم كخـم مـیباشـد(،2

مواد و روشها

دوره  ،24شماره  ،1تابستان 2022

جمع وری نمون خون بند نا

اك شراي خروس اك مطالعـ

صورت استريل تهی گرديد.

در نظر گرفت شدند.

تهی پالسمای غنی اك پالکت):)PRP

جمع وری خون بند نا :
در اي مطالع برای جمع وری نمون خون بند نـا
اي صورت اقدام شد ک پـ

بـ

اك بريـدن و گـره كدن بنــد

نـا  ،يـك کیسـ مخصـوص بـا بارکـد مشـخص جهـت
جمع وری انتخاب گرديد .سـوكن متصـل بــ کیســ بــا
رعايت شراي استريل وارد وريد بند نا شده و کیسـ در
سطح پايی تری قرار داده شد تـا خـون موجـود در وريــد
بنـد نـا

بـ ســرعت و بــ طــور کامــل وارد کیســ

جمـع وری استريل دارای ماده ضـد انعقـاد شـود .پـ

اك

نمون های خون بند نـا و خـون محیطـی بـا سـرعت
 2122دور در دقیق ب مدت  22دقیقـ سـانتري یوژ شـدند.
سپ

محلول رويی برداشت و ب لول ديگری منتقل گرديـد

و مجــدداً بــا دور  2122در دقیقــ بــ مــدت  22دقیقــ
سانتري یوژ شـدند .بـ منظـور تظلـیک پالکـتهـا ،نیمـی اك
پالسمای رويی ب عنوان پالسـمای فاقـد پالکـت( Platelet
Plasma; PPP

 )Poorجهت تهی ترومبی بـ لولـ ديگـری

منتقل گرديد و رسوب پالکتی تشـکیل شـده در پالسـمای
رويی باقیمانده شناور شده و ب عنوان  PRPقابـل اسـت اده

جمع وری ،خون بند نـا برچســبگــذاری شـده ،وكن
شــده و وجــم ن بــت گرديــد .قبــل اك تهیــ فــر ورده،

میباشـد( .)1تعـداد پالکـتهـا در  PRPبـا اسـت اده اك الم
هموسیتومتر شمارش شده و جهت همسـانسـاكی ،تعـداد

چشمی بررسی شدند.

در هر میکرولیتر پالسما تنظیم گرديد.

جمع وری خون محیطی:

تهی ترومبی اك پالسمای فاقد پالکت(:)PPP

کیس های خون اك نظر وضور لخت يا همـولیز بـ صـورت

اك اهداکنندگان داوطلب ،مقدار 052میلیلیتر خون کامـل
در کیس های س تايی واوی  23میلیلیتر ماده ضـد انعقـاد
سیترات -فس ات -دکستروك( )CPDو اك ناوی پیش باكوی
اهدا کننده خونگیری شد .جهت تهی فر ورده گلبول قرمـز،
کیس های خون ب مدت  12دقیق با سـرعت  1022دور در

پالکتها در  PRPنمون های مختلـف ،در محـدوده 1×222

برای تهی ترومبی  5 ،میلیلیتر  PPPبا  2میلیلیتر کلسیم
گلوکونات تزريقی(مینو ،ايران) مخلو شده و ب مـدت 32
دقیق در دمای اتاق انکوبـ شـدند .پـ

اك تشـکیل لختـ ،

نمون با دور  3222در دقیق ب مدت  22دقیق سـانتري یوژ
شد و محلول رويی ک واوی تـرومبی مـیباشـد در لولـ

گرديد و گلبولهای قرمز تنهـا در وجـم کمـی اك پالسـما
شناور شدند .بعد اك تهی فر وردهها 122 ،میلیلیتـر ن کـ

تهی ژل پالکتی:
ب منظور تهی  22میلیلیتر  2 ، PGمیلـیلیتـر  PRPبـا 1

شامل فر ورده گلبول قرمز میباشد ،در كنجیره انتقال خـون

میلیلیتر ترومبی و  1میلیلیتر کلسـیم گلوکونـات تزريقـی

مورد است اده بیماران نیاكمند خـون قـرار گرفـت و تنهـا اك

مخلو شدند .مخلو تهی شده ب عنوان  PGبالفاصل بـ

 152میلــیلیتــر بــاقیمانــده کـ پالســمای وــاوی پالکــت

 5الیکوت تقسیم شده و در كمانهای مختلف(كمـان صـ ر،
 32دقیق  2 ،2 ،و 10ساعت) در دمای  39درج سانتیگراد

و خـون

انکوب شدند .بعد اك گذشت كمانهـای فـوق ،نمونـ هـا بـا

پالسمای خون توس اکستراکتور بـ کیسـ جـانبی منتقـل

میباشد ،فر ورده ژل پالکتی تهی گرديد.
در هر دو نوع نمون گرفت شده(خون بند نـا

اهدا کننده داوطلب) ،با است اده اك روش سانتري یوژ و پـ

سرعت  3222دور در دقیق ب مدت  22دقیق سانتري یوژ و

اك جداســاكی  PRPاك خــون ،طــی مراولــی  PGغنــی اك

سپ

فاکتورهای رشد ک ترکیبی اك ترومبی و  PRPمیباشد ،بـ

شده و ب لول ديگری منتقل گرديد .فاکتورهای تهی شده تا

محلول رويی(واوی فاکتورهای رشد پالکتـی) جـدا
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دقیق در دمـای  0درجـ سـانتیگـراد سـانتري یوژ شـده و

جداگان جمع وری گرديد(.)1
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فاکتورهای رشد پالکتی در ژل پالکتی

در اي مطالع  ،متوس وجم خون گرفتـ شـده اك بنـد

كمــان نــالیز در دمــای  -92درجـ ســانتیگــراد نگهــداری
نا

شدند(.)1

نوكادن ب روش سزاري و كايمـان طبیعـی بـ ترتیـب

 95 ± 19/4میلیلیتر و  42 ± 10/1میلیلیتر بود و بـ طـور

انداكهگیری فاکتورهای رشد كاد شده اك پالکت:
شـامل PDGF

میانگی وجم  PPPو  PRPب دست مـده اك هـر دو روش
ب ترتیب  30/5 ± 9/9میلـی لیتـر و  22/3 ± 5/1میلـیلیتـر

PDGF-AB ELISA kit ، DRG

،)Human/Mouse

تعیی مقدار شد .همچنی میانگی تعداد پالکتها در خون

EGF ELISA kit ، DRG

،)Human/Mouse

غلظت مهمتري فاکتورهای رشد پالکتـی
( لمـان،

 ( EGFلمــان،

 ( VEGFلمــان، DRG ،

بند نا

3

 299 ± 05/9 × 22در هر میکرولیتر خـون تعیـی

مقدار شد.

Human/Mouse VEGF ELISA

 )kitو  ( TGFلمـــان، DRG ،
 )ELISA kitدر محلول رويی  PGتهیـ شـده اك خـون بنـد
Human/Mouse TGF

نا

اهداکننده خون محیطی:
در اي مطالع متوس س اهداکننـدگان داوطلـب 22/4

و خون محیطی و هم چنی در پالسمای فاقد پالکـت

 PPPدر كمانهای مختلف انکوباسیون با روش االيزا و طب

 39/2 ±سال بود .وداقل سنی  29و وداکثر سنی  54سـال

دستورالعمل ساكنده انداكهگیری شد(.)1

بود .اك تعداد  32داوطلب 14 ،ن ـر مـرد و تنهـا  1ن ـر كن
بودند .نتايج كمايشهای غربالگری انعقادی افراد داوطلـب

تجزي و تحلیل دادهها:

در محدوده طبیعی تعیی مقدار شد .در اي مطالع  ،متوس
وجم خون کامل PPP ،و  PRPگرفت شده اك اهداکننـدگان

جهت نالیز توصی ی دادهها اك شاخصهـای میـانگی و

ب ترتیب  099/4 ± 22/1میلی لیتر 242± 4/9 ،میلـیلیتـر و

انحرا معیار و برای نالیز تحلیلی دادهها جهت متظیرهـای
کمی اك تجزي و تحلیـل واريـان ( )ANOVAبـا دادههـای

 52/2 ± 9/4میلیلیتـر تعیـی مقـدار شـد .میـانگی تعـداد
پالکتها در خون محیطی ب دسـت مـده اك اهداکننـدگان

تکراری است اده شد .جهت مقايسـ دادههـا بـی بـاكههـای
كمانی مختلف اك كمون

Paired t test

 249±03/3×223در هر میکرولیتر خون تعیی مقدار شد.

اسـت اده شـد .بـرای

تمــام نالیزهــای مــاری اك نــرمافــزار  STATAورژن 23

تهی ژل پالکتی:

( مريکـا )Stata Crop ، College Station ، TX ،اســت اده و
 p <2/25ب عنوان سطح ماری معنادار در نظر گرفت شد.

در اي مطالع  PG ،با اضاف نمـودن تـرومبی و کلسـیم
گلوکونات ب  PRPب دست مد(شکل .)2

يافتهها

اهداکننده خون بند نا :

ب روش كايمان طبیعی ب دنیا مده بودند و  23نمون نیز اك
بند نـا

نـوكادان بـ روش سـزاري جمـع وری گرديـد.

متوس س مادران انتخاب شـده در روش كايمـان طبیعـی
 10/2 ± 5/5ســال و در روش ســزاري  15/4 ± 2/2ســال
بود .همچنی میانگی تعـداد ه تـ هـای بـارداری در روش
كايمان طبیعی  39/0 ± 2/99ه ت و در روش سزاري 2/34
 34/2 ±ه ت بود .نتايج كمايشهای غربالگری انعقادی

PT

شکل  PG :8تهیه شده از خون بند ناف

و  PTTمادران نیز در محدوده طبیعی تعیی مقدار شد.
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در اي مطالع  32 ،نمونـ خـون بنـد نـا جمـع وری
گرديد ک  29نمون اك بند نا نوكادانی ب دسـت مـد کـ

دوره  ،24شماره  ،1تابستان 2022

*
*
*

۱

غلظت ( VEGFنانوگرم/میلیلیتر)
غلظت ( VEGFنانوگرم  /میلی لیتر)

۲

*

*

Peripheral
خون محیطی
Blood

۸۰
۷۰

*

۶۰

*

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

۲۴

۶

۱

زمان (ساعت)

*#

۰/۵

۰

زمان (ساعت)

۱۵۰

*

۱۲۵
۱۰۰
۷۵
۵۰

۱۰
Peripheral
خون محیطی
Blood

*#

۸

غلظت ( TGF.نانوگرم/میلیلیتر)

*

۰

۲۴

۶

۱

۰/۵

۰

*

۶
۴

*

۲

۲۵
۰
۲۴

۶

۱

زمان (ساعت)

۰.۵

۰

ج

غلظت ( EGFنانوگرم/میلیلیتر)
غلظت ( EGFپیکوگرم  /میلی لیتر)

*

۰

۱۷۵د

Peripheral
خون محیطی
Blood

غلظت ( PDGFنانوگرم/میلیلیتر)
غلظت ( PDGFنانوگرم  /میلی لیتر)

*

*

ب

۳

Peripheral
خون محیطی
Blood

*#

الف

۰
۲۴

۶

۱

زمان (ساعت)

۰/۵

۰

نمودار  :8میزان فاکتورهای رشد در محلول رویي  PGحاصل از خون بند ناف و خون محیطي و  PPPدر زمانهای مختلف انکوباسیون .در طول
زمان انکوباسیون ،غلظت فاکتور( PDGFنمودار  8الف) و فاکتور ( VEGFنمودار  8ب) در نمونه  PGخون بند ناف و خون محیطي با طوالنيتر
شدن زمان انکوباسیون تا  1ساعت افزایش معناداری پیدا کرد( .)#; p<1/18, ANOVAمیزان فاکتورهای رشد ( EGFنمودار 8ج) و

TGF-β

(نمودار 8د) به تدریج در طول  20ساعت انکوباسیون افزایش معناداری داشتند( .)#; p<1/18, ANOVAهمچنین غلظت فاکتورها بین نمونههای
 PGحاصل از خون بند ناف در مقایسه با خون محیطي و پالسمای  PPPتفاوت قابل توجه آماری داشت(.)*; p<1/118, paired t-test

بعد اك تحريك پالکتـی بـا تـرومبی و کلسـیم گلوکونـات،

ســطح فاکتورهــای رشــد پالکتــی در  PGتهیـ شــده اك

میــزان اي ـ فاکتورهــا افــزايش يافت ـ و  2ســاعت بعــد اك

نمون های خون بند نا و خـون محیطـی و هـمچنـی در
 PPPدر كمــانهــای مختلــف انکوباســیون بــا روش االيــزا

انکوباسیون ،بیشتري میزان فاکتور انداكهگیـری شـد(نمودار
 ،2الف و ب) .ت اوت میزان فاکتورها در اي كمـان نسـبت

انداكهگیری شد .نتـايج نشـان دادنـد کـ بیشـتري غلظـت

ب ساير كمانها اك لحاظ ماری معنادار بـود( .)p<2/22بعـد

فاکتور رشـد كاد شـده  PDGF-ABو  VEGFدر  PGتهیـ

اك مدت  2ساعت ،سطح فاکتور ب رامی و هست در طـول

شده اك خون بند نا
اول پ

و خون محیطی مربو بـ  2سـاعت

اك انکوباسیون  PGبود ک اك نظر مـاری بـ طـور

انکوباســیون شــروع بــ کــاهش يافــت .در بررســی بــی
نمون های مختلف مورد كمايش ،قابل توجـ اسـت کـ در
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سنجش سطح فاکتورهای رشـد كاد شـده اك پالکـتهـای
فعالشده:

معناداری نسبت ب كمانهای ديگر مورد مطالع بیشتر بـود.

اکبر هاشمی طیر و همکاران

فاکتورهای رشد پالکتی در ژل پالکتی

تمام كمانها ،سطح فـاکتور  PDGFو  VEGFدر  PGخـون
بنــد نــا

تهی  PGو انکوباسیون ن در طول مدت  10ساعت ،سطح

بیشــتر اك خــون محیطــی و  PPPانــداكهگیــری

فاکتورهای رشد پالکتی ب طور قابـل تـوجهی بـا گذشـت

شــد( .)p<2/22ايــ ت ـــاوت اك نظــر مــاری معنــادار

كمان انکوباسیون افزايش يافـت .بیشـتري غلظـت فـاکتور

بود( .)p<2/222همچنی سطح فـاکتور  PDGFو  VEGFدر
 PGخون محیطی در تمامی كمانهای مورد كمايش بیشـتر

رشد كاد شده  PDGFو  VEGFدر  PGتهی شـده اك خـون
بند نا و خون محیطی مربـو بـ  2سـاعت اول پـ اك

اك سطح فاکتور در  PPPانداكهگیری شد و اي ت اوت نیــز

انکوباسیون  PGبود ک اك نظـر مـاری بـ طـور معنـاداری

اك نظر ماری معنادار بود(.)p<2/222

نسبت ب كمانهای ديگر بیشتر بود.
در مورد فاکتورهای رشد  EGFو  TGF-βنیـز بیشـتري

همچنی يافت های االيزا نشان دادنـد کـ در طـول دوره
انکوباسیون تا 10سـاعت ،میـزان فاکتورهـای رشـد  EGFو
 TGF-βب تدريج افزايش میيابد ،بـ طـوری کـ بیشـتري

غلظت فاکتور رشد كاد شده در  PGتهی شده اك خون بنـد
نا و خون محیطی مربو ب كمان انکوباسیون  10ساعت

غلظت  TGF-βو  EGFدر پايان  10ساعت انکوباسـیون بـ

بود ک اك نظر ماری ب طور معناداری نسبت ب كمـانهـای

ترتیب ب میزان  231/1 ± 32/1نانوگرم در میلی لیتر و 1/9

ديگر بیشتر بود .در بررسی بی نمونـ هـای مختلـف مـورد

 5/0 ±پیکوگرم در میلیلیتر در  PGواصل اك خون بند نا
افزايش يافت(نمودار  ،2س و د) .در مجموع میـزان TGF-β

كمايش نیـز ،قابـل توجـ اسـت کـ در تمـام كمـانهـای
انکوباسیون مورد كمـايش ،سـطح تمـام فاکتورهـای رشـد

و  EGFدر اي كمان ،نسبت ب ساير كمانهـای انکوباسـیون
هم در محلول رويی ( PGخون بند نا

مورد مطالع در  PGتهی شده اك خون بند نا

و خون محیطی) و

بیشتر اك

PG

واصل اك خون محیطی و پالسمای  PPPانداكهگیری شد و

هم در  PPPب طور معنـاداری بیشـتر بـود( .)p<2/22قابـل

اي ت اوت اك نظر ماری معنادار بود.

توج است ک بر خال میزان بـاالی فاکتورهـای ، PDGF
 VEGFو  ،TGF-βمیزان فاکتور  EGFدر محلول رويـی PG

در ايــ مطالعــ نیــز هماننــد مطالعــ مــارتینو ،میــزان
فاکتورهای رشد  TGFو  PDGFدر پالسما و محلول رويـی

و هم در  PPPپائی و در ودود پیکوگرم در میلیلیتر است.

 PGباال بود .در مطالع هاشمی و همکاران در سـال ،1221

تظییر ماری معناداری در غلظت فاکتور  TGFدر پالسـمای

خصوصیات كمايشگاهی  PGاتولو

تهیـ شـده اك خـون

 PPPدر طول كمان انکوباسیون وجود نداشت.
در بررسی بی نمون های مختلف مورد كمايش نیـز ،قابـل

محیطی و میزان كادساكی فاکتورهای رشد پالکتی ب دنبال
 91ساعت انکوباسیون و در  2نقط كمـانی(،10 ،2 ،2/5 ،2

توج است ک در تمـام كمـانهـای مـورد كمـايش سـطح

 04و  91ساعت) مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد

فاکتورهای رشد  TGF-βو  EGFانـداكهگیـری شـده در
خون بند نا

ک غلظت فاکتورهای رشـد  PDGFو  TGF-βدر  PGتهیـ

PG

و  PPPانداكهگیری شد( .)p<2/222همچنی سـطح فـاکتور
 TGF-βو  EGFدر  PGخون محیطی در تمـامی كمـانهـای

 EGFو  FGFپايی بود .همچنی نشان داده شد ک وـداکثر
غلظت  PDGFدر مدت كمـان  32دقیقـ و در مـورد سـاير

مورد كمايش بیشتر اك سطح فـاکتور در  PPPانـداكهگیـری

فاکتورها نیز ب دنبال  10ساعت انکوباسـیون اك پالکـتهـا

شد و اي ت اوت اك نظر ماری معنادار بود(.)p<2/222

كاد میگردند ک با يافت های مطالع واضر همخـوانی دارد
(.)1
در مطالع واضر ،افزايش سطح فاکتورهای رشد پالکتی

بحث

هـد

اصـلی اك انجـام مطالعـ واضـر ،تهیـ و تعیــی

خصوصیات  PGتهی شده اك خون بند نـا

در  PGتهی شـده اك خـون بنـد نـا

بـا مطالعـ پـراكی و

در مقايسـ بـا

همکـــارانش مطابقـــت داشـــت( .)29مطالعـ ـ پـــراكی و

خون محیطی با تمرکز بر اركيابی سـطح فاکتورهـای رشـد

همکارانش با هد

اركيـابی تعـدادی اك فاکتورهـای رشـد

پالکتی كاد شده میباشد .يافت های ما نشان داد ک ب دنبال

پالکتـی در  PGواصـل اك خــون بنـد نــا  ،نشـان داد کـ
122
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بیشتر اك خون محیطی(ب استثنای كمان ص ر)

شده اك خون محیطی باال بود ،در مقابل غلظت فاکتورهـای

دوره  ،24شماره  ،1تابستان 2022
FGF ، VEGF ، PDGF-ββ

تحريك پالکتها و دگرانوالسـیون نهـا مـیشـود کـ در

غلظت فاکتورهای رشد پالکتـی

و ب مقدار کمتری سطح  PDGF-ABدر ژل پالکتـی خـون

نهايـت فاکتورهــای رشــد موجـود در گرانــولهــای ل ــای

بیشتر اك پالسمای  PPPبود و پیشنهاد کردند ک در

پالکتی كاد میشود( .)22در اکثر مطالع هـا بـرای تهیـ ژل

مصار بالینی نظیر مهندسـی بافـت کـ سـطح بـاالتری اك
فاکتورهای رشد پالکتی مورد نیاك میباشـد ،اسـت اده اك PG

پالکتی ،اك ترومبی تجاری با میزان فعالیت باال است اده شده
است .اما در برخی مطالعـ هـا نشـان داده شـده اسـت کـ

ديگـر نهـا

است اده اك ترومبی تهی شده اك پالسمای انسانی علـیرغـم

بند نا

خون بند نا

میتواند سودمند باشد .اك طر

نشان دادند ک سطح فاکتور

TGF-β

در  PGخون بنـد نـا

فعالیت انداكهگیری شده پايی تر ،فعالیت مناسبتری داشـت

کمتر اك خون محیطی میباشد ک در تناقض بـا نتـايج ايـ

و ب طور مؤ رتری باعث كادسـاكی عوامـل رشـد پالکتـی

مطالعـ اســت TGF-β .بـ عنــوان پــروتئی تنظیمــی چنــد
عملکردی است ک ب واسط افزايش تولید کالژن در القای

میگردد( .)1در مطالع پراكی و همکـارانش ،جهـت فعـال
ساكی پالکتها و تهیـ  PGاك خـون بنـد نـا اك کلسـیم

پاسخهای ترمیمی نقش مهمی اي ا میکند(.)29

گلوکونات و باتروکسوبی ب عنوان فعالکننده قوی پالکتـی

در مطالع سو و همکاران ،در بررسی  4نمون ريلیـزات

است اده شده است( .)29فاکتورهای رشد پالکتی بـا داشـت

رشد پالکتی ب استثنای فاکتور رشد شب انسولی ( ،)IGFبـ

افزايش دهند .با توج ب ماهیتهای پالکتی اشاره شده ،در

طور قابـل مالوظـ ای بـ دنبـال تهیـ  PGخـون محیطـی

مطالع های بالینی مختلف ب گزارشهايی مبنی بـر تسـريع

افزايش پیدا میکند ک با يافت های مطالع واضـر مطابقـت

ترمیم كخم ب دنبال درمان با  PGو فاکتورهای رشد پالکتی

دارد( .)29همچنی در مطالع ديگـری اك سـو و همکـاران
اشاره شده است ک تنها  PDGF %35و TGF-β %52پالکتـی

اشاره شده است( .)11-10با توج ب نتايج مطالعـ واضـر
مبنی بر باالتر بودن غلظـت  PDGFو  VEGFدر  PGخـون

در عرض  2الی  5ساعت اك تهیـ  PGخـون محیطـی كاد

بند نا

نسبت ب خـون محیطـی ،مـیتـوان در بسـیاری اك

میشوند( .)12در مطالع واضر ،میـزان كادسـاكی فـاکتور

موارد بالینی نظیر كخم پای ديابتی ،اك  PGخـون بنـد نـا

 EGFدر ابتدای دوره انکوباسیون  PGکم بود ک در نهايـت
بعد اك  10ساعت انکوباسیون ب وداکثر میزان خود رسـید.

است اده نمود .تصور بر ايـ اسـت کـ در بیمـاران ديـابتی،
کاهش تولید  VEGFو ر كايـی عامـل اخـتالل در تـرمیم

در مطالع هايی نشان داده شد ،هنگامی ک اك غلظـت بـاالتر

بافت باشند .نشان داده شده است ک كخمهای درمان شـده

تــرومبی بــرای دگرانوالســیون پالکتــی اســت اده شــود،

با  VEGFمیزان بـاالتری اك اپیتلیزاسـیون ،تولیـد مـاتريک

كادساكی  EGFسريعاً غاك مـیشـود ولـی هنگـامی کـ اك

خارس سلولی و تکثیر سلولی بیشتر را نشان میدهند(.)15

غلظتهای کمتر ترومبی و کلسیم است اده شود ،كادساكی
اي فاکتور ب تأخیر میافتد( .)1 ،12در اي مطالعـ  ،تـأخیر

در سالهای اخیر ،نقش تکثیری فاکتورهای رشد واصـل اك
خون بند نا  ،مورد بررسی قرار گرفت اسـت و نشـان داده

در كادساكی فاکتور  EGFاوتماالً ب دلیل پايی بودن میزان

شد ک است اده اك  PGخون بند نـا

در مقايسـ بـا خـون

فعالیت ترومبی میباشد.

محیطی میتواند متعهد شدن سلول بنیادی مزانشیمی را بـ

روشهــای متعــددی بــرای تهیــ  PGو كادســاكی
فاکتورهای رشـد پالکتـی گـزارش شـده اسـت کـ عامـل

PG

طور مت اوتی تحت تأ یر قرار دهد و پیشنهاد کردند کـ
خون بند نا عالوه بر داشت خصوصیت ويـژه ر كايـی،

مشترک در تمام روشهـای مختلـف تهیـ  ،PGاسـت اده اك

میتواند خصوصیات بسیار عالی تکثیری را ب عنوان مکمل

فعالکنندههای مختلف پالکتی(گلوکونات کلسیم ،تـرومبی ،

کشت سلولی نشان دهد( .)12در بررسی کاربردهای بـالینی

و باتروکسوبی ) و استراتژی سانتري یوژ مـیباشـد .افـزودن

و ترمیمی  ، PGکار يی  PGب واسط كادساكی فاکتورهای

تــرومبی و کلســیم ب ـ پالســمای غنــی اك پالکــت ،ســبب

رشد میباشـد کـ مـیتواننـد اك طريـ ا ـرات پـاراکرينی،
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پالکتی با هد اركيابی فاکتورهای رشد پالکتی ب دنبـال 5
ساعت انکوباسیون ،نشان داده شد ک سطح اکثر فاکتورهای

ماهیتهای میتوژنیك و کموتاکتیك میتوانند عملکردهـای
سلولی درگیر در چرخـ تـرمیم بافـت و تکثیـر سـلولی را

اکبر هاشمی طیر و همکاران

در مقايس با
در انـواع

فاکتورهای رشد پالکتی در ژل پالکتی

 تهی شده اك خون بند ناPG رشد پالکتی در

 در وـال واضـر بـا توجـ بـ.میانجی ترمیم بافت باشـند

 است اده اك فر ورده خون بنـد نـا،خون محیطی

 و كادسـاكیPG است اده اك رويکردهای مختلـف در تهیـ

.درمانهای ترمیمی میتواند سودمند باشد

 قیاس کردن نتايج ب دسـت مـده در ايـ،فاکتورهای رشد

تشكر و قدرداني

.مطالع با مطالع های مشاب ديگر شايد کمی مشـکل باشـد
قابل توج است ک فاکتورهـای رشـد تحـت تـا یر تعـداد

اي تحقی واصل پاياننام دکترای ورف ای بوده ک در

پالکتها و لوکوسیتها نیز قرار دارند و بايد اك روشهـای

کمیتـ اخـالق پزشـکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با کد
.مورد تصويب قرار گرفت است

.)19(استاندارد تولید کنسانتره پالکتی است اده شود

IR.JUMS.REC.1397.031

بدي وسیل نويسندگان مقالـ برخـود الكم مـیداننـد تـا اك

نتيجهگيري

همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشـگاه علـوم پزشـکی
جهرم ب دلیل تأمی مالی اي پروژه و همچنی اك همکاری
.نمايند

سپاسگزاری

 ساده و در دسترس برای،در اي مطالع ب روشی سان
 و كادساكی فاکتورهای رشـد اك منبـع خـون بنـدPG تهی

صمیمان اهداکنندگان خون بند نا

 با توج ب باالتر بـودن غلظـت فاکتورهـای.اشاره شد
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Abstract
Background and Objectives
Platelet Gel (PG) is rich in growth factors including Platelet-Derived Growth Factor (PDGF),
Transforming Growth Factor (TGF-β), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF),
Epidermal Growth Factor (EGF), and Fibroblast Growth Factor (FGF) that have healing
properties. In this study, the platelet growth factors were evaluated in the platelet gel prepared
from umbilical cord blood (CB) and peripheral blood.
Materials and Methods
In this case-control study, blood samples from 30 umbilical cord blood volunteers and 30
peripheral blood donors were evaluated. PG was prepared from the collected samples. The
concentrations of platelet growth factors in platelet gel supernatant were measured at different
storage times (0, 0.5, 1, 6, and 24 hours) using the enzyme-linked immunosorbent assay
technique.
Results
ELISA assay revealed that the concentration of PDGF and VEGF in CB-PG supernatant was
dramatically higher following. 6 hours of incubation of PG (p< 0.01). The concentration levels
of PDGF in CB-PG at 0 and 6 hours of incubation were 38.9 ± 7.1 and 73.2 ± 10.9 ng/mL,
respectively. Also TGF and EGF levels were significantly increased following 24 hours of
incubation (p< 0.01). At all times tested, the level of measured growth factors in CB-PG was
higher than the peripheral blood PG.
Conclusions
A variety of growth factors is released from the platelets at significant levels in CB-PG which
can mediate healing process.
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