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 مقدمه
 نيمحصوالت با بهترر  هياز اهداف مهم بانک خون، ته يکي

 تيفيبا ك يمحصوالت پالكت هيته نيب نيباشد كه در ا يم تيفيك

 ينگهردار  يكنرون  يهرا  وهيباشد. امرا شر   يم تياهم يباال دارا

ها همراه است كه  پالكت يجيپالكت كنسانتره با فعال شدن تدر

 يساز و آزاد نيلکتس -P يعنيماركر گرانول آلفا  يسطح انيبا ب

 يشود. عالوه بر احتمال آلرودگ  يمشخص م يگرانول اتيمحتو

در ساختار  يبيتخر راتيي، تغ[1] يپالكت  در فرآورده يکروبيم

 رهير شده در زمران خخ  جاديا عاتيكرد پالكت كه به ضا و عمل

معرروف اسرت در    platelet storage lesion (PSL) اي يپالكت

موضرو    ني. همر [2،3] ردير گ يصورت م يطول زمان نگهدار

 يروز در دمرا  3-5پالكرت بره    يشود زمان نگهدار يباعث م

چره   چنران  ،يگراد محدود شود. از طرف يدرجه سانت 22 -22

شرود،   يگراد نگهردار  يدرجه سانت 2 يدر دما يفرآورده پالكت
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هرا در   آن يساز پاک ،ييايباكتر يكاهش موارد آلودگ رغم يعل

 [.2] ابدي يم شيافزا قيبدن پس از تزر

از  ،يپالكتر  رهير در زمران خخ  يساختار راتييجمله تغ از

غشا پالكت و جوانه زدن آن است كه  يپارچگ کيدست رفتن 

 يهرررا کرررليکروپارتيمنجرررر بررره آزاد شررردن م تيررردر نها

شرود.    يم  Platelet-derived microparticles (PMPs)يپالكت

باشرند   يمر  يپالكتر  يهرا  يژگر يو يها دارا کليکروپارتيم نيا

[5.]PMP  فعرال شردن پالكرت شرکل      يدر طر  نيچنر  ها هرم

 يعروقر -يقلب يها يماريو ممکن است در پاتوژنز ب رنديگ يم

 يانعقراد  شي، پ(Proinflammatory) يالتهاب شيبه علت اثر پ

(Procoagulant)  يو التهررررررررررررا  عروقررررررررررررر  

 (Vascular inflammation) سرط   [0]مشاركت داشته باشند .

 ،يو التهرراب کيررروترومبوتهررا در اخررتالالت پ کررليکروپارتيم

، عفونرت و  منياخرتالالت خرودا   ،يعروقر  -يقلب يها يماريب

 زانيررم نيررياسررات تع ني. برر همرر ابرردي يمرر شيسررطان افررزا 

 نره يكره زم  يمارانيب صيها ممکن است در تشخ کليکروپارتيم

پاسخ  شيپا يبرا نيچن را دارند و هم يبه اختالالت عروق ابتال

نشران داده شرده اسرت كره      ي. به خوب[1]باشد  ديبه درمان مف

كننرد   يرا آزاد مر  يالتهاب شيپ يها PMPفعال شده، يها پالكت

رگ  وارهيبه د دنيخون و چسبكه قادرند هموستاز را با انعقاد 

فعال دارند  يزيكه خونر يمارانيب يبرده و برا شيپ دهيد بيآس

 [.8] دنديمف

 دار،ير ناپا نيدر آنرژ  ديگلبول سف-پالكت يها توده ليتشک

 يو سندرم حاد كرونر (Myocardial infarction) يسکته قلب

(Acute coronary syndromes)   گزارش شده است و ممکرن

بعرد از   الير وكارديم بيدر آسر  هيماركر اول کياست به عنوان 

 لي. تشک[0]عروق كرونر مطرح باشد  ميروند ترم ايانفاركتوت 

 ابدي يم شيافزا يالتهاب تيدر وضع تيمنوس -پالكت يها توده

مطررح   يوكارديدر انفاركتوت م هيشاخص اول کيو به عنوان 

 +CD16 يها تيمنوس شي، افزاHIV-1 بهفرد مبتال  است. در

 [.9]ها وجود دارد  با پالكت ها تيمنوس انکنشيو م

ها به عنروان عامرل جراخ      PMPشده است كه  مشخص

شوند  يها متصل م ها عمل كرده و به آن تيمنوس يبرا ييايميش

 مجموعره  ليتشرک  ليمطالعه با توجه بره پتانسر   ني. در ا[10]

PMP– بره دسرت آمرده از     کروخراتيم نيا ييتوانا ت،يمنوس

 يدر القا يمختلف نگهدار يمربوط به روزها يكنسانتره پالكت

 .مورد مطالعه قرار گرفته است تيمنوس يها سلول يساز الفع

 

 هامواد و روش
پالكت كنسرانتره از اهداكننردگان    يها در اين مطالعه كيسه

تهيه گرديد.  يخون پايگاه انتقال خون تهران به صورت تصادف

هري    هرا  سره يك يحجم و شرکل اراهر   ،يدر مورد گروه خون

انتخررابي وجررود نداشررت. برره دليررل زمرران الزم بررراي انجررام 

هراي خروني،    شات غربرالگري ويروسري روي فررآورده   آزماي

از زمرران  سرراعت پررس 12-22پالكررت كنسررانتره  ايواحررده

هاي خوني پايگاه تهران تحويرل و   خونگيري از بخش فرآورده

ها  سهيك ،يستاد انتقال خون منتقل گرديدند. در مدت نگهدار به

منتقرل   مير مال ونيتاسر يهمراه برا آژ  C22-22° به  انکوباتور

 ماده ضرد انعقراد   يخون كامل حاو يها سهيك نيچن شدند. هم

EDTA مورد مطالعره،   تيپژوهش، جمع نياستفاده شدند. در ا

كننردگان  اهدا يطر يجدا شرده از خرون مح   تيمنوس يها سلول

 .خون بود

هرا از   کرل يکروپارتيدر ابتردا م  ق،ير تحق نير انجام ا جهت

 يطرريهررا از خررون مح تيفرررآورده پالكررت كنسررانتره و منوسرر

هرا، برا    آن يها يژگيو يكنندگان جدا شده و پس از بررس اهدا

هرا برر    کرل يکروپارتيم ريمواجه شردند. سر س تراث    گريد کي

 .شد يابيها ارز تيمنوس يساز فعال

 PMP   انتخرا 

بررداري، برر اسرات مطالعرات      نمونره  يبرا 5و  3، 2روزهاي 

مشابه در اين زمينه صورت گرفته است. علت انتخا  روز دوم 

پس از  يروسيو يغربالگر شاتيآزما ليتکم ،يريگ  نمونه يبرا

از پايران  تهرران برود. پرس     گراه يدر پا يكنسانتره پالكتر  هيته

-C 22° پالكت نکوباتورها به ا برداري در هر روز، كيسه نمونه

 .( منتقل شدندونيتاسيهمراه با آژ) 20

 gدر دو مرحلره  فوژيازانجام سانتر PMP يجداساز جهت

ها و س س  قرمز و پالكت د،يسف يها حذف گلبول يبرا 1200
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اسرتفاده شرد.    PMP جهت رسرو  دادن  (g10000) دور باال

بره محلرول    nm033  با طرول مرو    زرينور لس س با تاباندن 

 Malvern Zetasizer Nano ZS در دسرتگاه  PMPيحراو 

و انرردازه  ييشررده از محلررول شناسررا   دهپراكنرر ينورهررا

افزار نصب شده در دستگاه محاسبه  ها توسط نرم کليکروپارتيم

دانشگاه تهرران انجرام    يمطالعه در دانشکده داروساز نيشد. ا

 .ديگرد

دسرت  بره   يها کليکروپارتيغلظت م نييتع گرياز طرف د

 نيچنر  فورد صرورت گرفرت. هرم   آمده با استفاده از روش براد

به دست آمده برا   يها کليکروپارتيجهت م ياثبات منشا پالكت

 يانجام شد. برا FITC كونژوگه با CD41 يباد يآنت يريگكار هب

 30به مردت   ونيانکوباس ،يباد يمنظور پس از افزودن آنت نيا

از عردم   نانيگراد انجام شد. جهت اطم يدرجه سانت 2در  قهيدق

. دير استفاده گرد پيزوتيناخواسته از كنترل ا يها وجود واكنش

 يتومتريبا استفاده از دستگاه فلوس CD41 انيب زيآنال تيدر نها

 .انجام شد

ها كره   کليکروپارتيم يژگياندازه و و يابيدو روش ارز هر

باال بوده و  تيحساس ياند، دارا شده كار گرفته همطالعه ب نيدر ا

 اسرتفاده شرده در   CD41 يبراد  يآنتر  يباال يژگيبا توجه به و

كنتررل مناسرب از    پير زوتيو استفاده از ا يتومتريروش فلوس

 .باشد يباال برخوردار م تياختصاص

 يجداسراز  در

بره نرام    ياز محلرول  ،يطر ياز خرون مح   تيمنوسر  يهرا  سلول

 فوژيروش، انجام سرانتر  نياستفاده شد. اسات كار ا کوپرپينا

 يهرا   معنا كه سرلول  نياست به ا تهيدانس انيگراد با استفاده از

برحسرب   فوژيمتفراوت بعرد از سرانتر    يهرا  تهيمختلف با دانس

. برا توجره بره    رنرد يگ يمقرار  يخاص گاهيخود در جا  تهيدانس

بره   نيچنر  باشد و هم يم 008/1 کوپرپينا يجرم حجم كه نيا

 ييبره آن، توانرا   هرا  تيمنوسر  يبودن جرم حجم کيعلت نزد

 .را دارد ها تيمنوس يسازجدا

خرون كامرل    ترر يل يلر يم 100 از،يبا توجه به مقدار مورد ن

 10بره مردت    g 200 فالکون منتقرل و در دور  يها داخل لوله

در  قهيدق 10به مدت  ييشد. س س قسمت رو  فوژيسانتر قهيدق

 نير شد. در ا وژيفيسانتر g 1200 با دور دار خچالي وژيفيسانتر

بردون پالكرت، بره     يمرحله پالكت از پالسما جردا و پالسرما  

 .گردانده شداول باز يها لوله

از پالكرت، بره    يعرار  يخرون و پالسرما   يحاو يها لوله

ها  به لوله% 0ها دكستران  شده و هم حجم آن نواخت کي يآرام

 C 31° در انکوبراتور  قره يدق 00س س به مدت  د؛ياضافه گرد

بره   يري فراز رو  ون،يشدند. بعد از اتمام زمان انکوباس قرار داده 

در  قره يدق 10منتقل و بره مردت    گريفالکون د يها داخل لوله

رسرو    فوژ،يشدند. پس از سانتر  وژيفيسانتر rpm2000  دور

حجرم رسرو  بره      درآمد. هم ونيبه صورت سوس انس يسلول

شرده و   ختهيداخل لوله فالکون مجزا ر کوپرپيآمده، نا دست

آن اضافه شد. لولره   وارهيو از د يبه آرام يسلول ونيسوس انس

. دير گرد وژيفيانترسر  g225  برا دور  قهيدق 15به مدت  مذكور

شد.  ليفاز تشک 3محلول به صورت  وژ،يفيپس از انجام سانتر

لوله دو بار با  نيمنتقل شد و ا يگريبخش حد واسط به لوله د

رسو  به دست آمرده   تيبافر فسفات شستشو داده شد. در نها

گشرت و شرمارش    ونيبافر فسرفات سوس انسر   تريل يليم 1در 

 .به عمل آمد تيمنوس يها سلول

 ابتردا 

 LPS  توسرط  يطر يجدا شده از خرون مح  تيمنوس يها سلول

 تررريل يلرريم 1 يمنظررور برره ازا نيررا يشرردند. برررا کيررتحر

برود   تيسلول منوسر  100000 يكه حاو يسلول ونيسوس انس

 قهيدق 30 ياستفاده شد. پس از ط LPS محلول کروگرميم 1از 

آمراده   تيمنوسر  يها دار و شستشو، سلول CO2 در انکوباتور

 .شدند يپالكت يها کليکروپارتيبا م اجههمو

در  يپالكتر  يهرا  کرل يکروپارتيحاصل برا م  يها تيمنوس

در  قره يدق 30بره مردت    ترر يل يليدر م کروگرميم 500غلظت 

 ،PBS دار مواجه شدند. پس از شستشو با بافر CO2 انکوباتور

به  µg/ml5/2 با غلظت -123DHRاز محلول  تريکروليم 100

در  قره يدق 30ها مجدد بره مردت   . سلولديها اضافه گرد سلول

دار انکوبه شدند و پس از آن توسرط دسرتگاه    CO2 انکوباتور

قرار گرفتند. الزم بره خكرر اسرت     يابيمورد ارز يتومتريفلوس
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پس از  PMP يبرا تريل يليدر م کروگرميم 500انتخا  غلظت

هرا صرورت    مختلرف آن  يهرا  با غلظت هيمطالعه اول کيانجام 

 .گرفت

نگارش  SPSSافزار  نرم ها از داده ليو تحل هيمنظور تجز به

 يمورد نظرر در روزهرا   يرهايمتغ نيانگي. مدياستفاده گرد 10

ها از آزمون  نيانگيم سهيشد. جهت مقا نييدوم، سوم و پنجم تع

 ري. مقراد دير اسرتفاده گرد  Wilcoxon کير پارامتر ريغ يآمار

05/0P< شدند تهدار در نظر گرف يمعن ياز نظر آمار. 

 

 نتايج

 يباد يبا استفاده از آنت تيمنوس يها خلوص سلول يبررس

برا اسرتفاده از روش    نيتريکروار يكونژوگره برا ف   CD14 هيعل

 انير ب زانير م اريو انحراف مع نيانگيانجام شد. م يتومتريفلوس

CD14 بير خرون بره ترت   سره يجدا شده از ك يها تيدر منوس 

 (.1درصد به دست آمد )شکل  09/0±18/81

در  CD14 يان سررطحيررزان بيرر، ميتومتريج فلوسرري.نمررودار نتررا1شررکل

ت يت جمعي( گAدهد. ) يرا نشان م يطيجدا شده از خون مح يها تيمنوس

در   CD14يان سرطح ير زان بير ( مCو )  PEپيزوتي( كنترل اB)  يتيمنوس

 يجه منفر ينت دهد. يرا نشان م يطيمح ت جدا شده از خون يمنوس يها سلول

ص يت تخلر ينمونه منوس يدرصد برا 88پ و مثبت يزوتينمونه كنترل ا يبرا

 باشد. يشده قابل مشاهده م

 زرير تاباندن نور ل با

 يهرا    کرل يکروپارتيم يبه محلول حراو  nm033 با طول مو 

 Malvern Zetasizer Nano ZSمشرتق از پالكرت در دسرتگاه   

و انرردازه  ييپراكنررده شررده از محلررول شناسررا    ينورهررا

افزار نصب شده در دستگاه محاسبه  ها توسط نرم کليکروپارتيم

 يمحلررول حرراو زپراكنررده شررده ا ينورهررا زيشررد. بررا آنررال

انررردازه  عيرررمشرررتق از پالكرررت توز يهرررا کرررليکروپارتيم

 مد.آبه دست  ها کليارتکروپيم
آن ها را بر در برابر اندازه قطر  کروخراتيته ميدانس. نمودار درصد 2شکل

دستگاه را كه با مشتق از پالكت  يها کليکروپارتيم يحسب نانومتر برا

Zetasizer همانطور كه در شکل  دهد. يبه دست آمده است نشان م

 191کل ها اندازه يکروپارتيدرصد از م 09ش از يشود ب يمالحظه م

دهند  ينانومتر را نشان م 120 يمولکول  اندازه در صد 30حدود و  نانومتر

 يقرار م (nm) 1000-100 کل ها يکروپارتيكه در محدوده اندازه م

 رند.  يگ

 

كره   ياصل کيپشود،  يمالحظه م 2كه در شکل  طور همان

دهررد  يمرر ليهتررروژن را تشررک تيرردرصررد جمع 09از  شيبرر

صرد  در 30نانومتر و حردود   191 يمولکول  دهنده اندازه نشان

دهنرد كره محردوده     ينانومتر را نشان مر  120 يمولکول  اندازه

دهنرده   نشران  کير مربوط بره هرر دو پ   nm100-1000اندازه 

ت . الزم برره خكررر اسررباشررد يهررا مرر بررودن آن کررليکروپارتيم

 رهيشده مربوط به روز سوم خخ زيسا نييتع يها کليکروپارتيم

 باشند. يم يپالكت
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PMPيبررس 

شرده و جردا شرده از     زيسرا  نييتع يها کليکروپارتيم يژگيو

و  CD41هيعل يباد يبا استفاده از آنت يپالكت  فرآورده كنسانتره

انجام شد.  يتومترياستفاده از روش فلوسبا  FITC كونژوگه با

در سرط    CD41 انير ب زانير نمونه بره عنروان مثرال م    نيدر ا

 يسراز  رهير خخ سروم جردا شرده در روز    يهرا  کليکروپارتيم

 (.3شد )شکل  نييدرصد تع 12/05±12/2 يكنسانتره پالكت

در سررط   CD41 يسررطح انيررب زانيررم ،يتومتريفلوسرر جينمررودار نتررا .3شررکل

 تير جمع تير ( گAپالكت كنسانتره ) يها سهيبه دست آمده از ك يها کليکروپارتيم

 انيررب زانيرر( مCو ) FITC  پيررزوتي( كنترررل اB) ،يپالكترر يهررا کررليکروپارتيم

را  رهپالكرت كنسرانت   يهرا  سهيجدا شده از ك يها کليکروپارتيدر م CD41يسطح

نشان دهنرده   ها، کليکروپارتيم يدرصد برا 08از  شيمثبت و ب اني. بدهد ينشان م

 باشد. يآن ها م يمنشاء پالكت

 

 شرود  يمشراهده مر   2و شرکل   1طور كه در جدول   همان

بعرررد از مواجهررره برررا  هرررا تيدر منوسررر يانفجرررار تنفسررر

نسبت بره حالرت قبرل از مواجهره،      يپالكت  يها کليکروپارتيم

مربوط به پالكت كنسانتره  PMP با شيافزا نيدارد و ا شيافزا

 (.P-value=01/0باشد ) يدار م يمعن يروز پنجم نگهدار
 

 

 

و انحرراف   (Mean)ن يانگير م يج بره دسرت آمرده از بررسر    ي. نتا1جدول

شده  کيتحر يت هايقبل و بعد از مواجهه منوس يانفجار تنفس  (SD)اريمع

 يتومتريک فلوسر ير تکن يريبا بکارگ يپالكت يها کليکروپارتيو م LPS با 

کرل هرا در هرر روز    يکروپارتيجهت اسرتخرا  م  يپالكت يسه هاي)تعداد ك

 بوده است( يسه پالكتيك 3مطالعه، 
 

 
و  يپالكت يها کليکروپارتير مواجهه مي، تاثيتومتريج فلوسي. نمودار نتا2شکل

ک يتحر يها تيدر منوس يو انفجار تنفس يساز بر فعال يطيخون مح يها تيمنوس

ت تنها ي( منوسBت )يت منوسيت جمعي( گAشود. ) ينشان داده م LPSشده با 

(Cم )ها در حضور تيدر منوس يزان انفجار تنفسيDHR   بدون مواجهه باPMP 

(D) ها بعد از مواجهه با  تيدر منوس يزان انفجار تنفسيمPMP دهد. يرا نشان م 

ت يمنوس يدر فعال ساز يپالكت يکل هايکروپارتيم يت بااليه قابلشکل نشان دهند

 باشد. يها م

 

 گيريبحث و نتيجه
اتاق  يپالكت در دما يدر حال حاضر مدت زمان نگهدار

 ياحتمررال آلررودگ ليررانکوبرراتور، برره دل -کريدر دسررتگاه شرر

پالكرت،   يباشد. زمان كوتراه نگهردار   يروز م 3-5 ،ييايباكتر

شده و بانرک خرون را ملرزم بره      يپالكت رهيموجب كاهش خخ

روز پرس   5. مشخص شده است [11]كند  يروزانه آن م ديتول

آن  يبقا زانيو م يکيولوژيب تيفعال ،يفرآورده پالكت رهياز خخ

روز نمونه 

از  يبردار 

 يكنسانتره پالكت

+ ت يمنوس

 نيرودام درويه يد

کل يکروپارتيم+تيمنوس

درو يه يد + يپالكت

 نيرودام

P-value 

18/23 روز دوم ± 29/19  10/11 ± 12/0  290/0 

29/21 روز سوم ± 52/20  38/30 ± 98/31  211/0 

35/5 روز پنجم ± 29/2  03/81 ± 00/2  01/0 
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از زمان  يناش کيمورفولوژ راتييها تغ و پالكت ابدي يكاهش م

 ک،ير مورفولوژ راتيير تغ نيدهند. از جمله ا يرا نشان م رهيخخ

جوانره   نيچنر  غشاء پالكرت و هرم   يپارچگ کياز دست رفتن 

منجررر برره آزاد شرردن   تيررزدن غشرراء آن اسررت كرره در نها 

 قاتيتحق جي. بر طبق نتا[12]شود  يها م ها از آن کليکروپارتيم

ها در طول زمان  ها معلوم شد كه پالكت پالكت يگسترده بر رو

و  PMP شروند، كره برا آزاد شردن     يدچار آپوپتروز مر   رهيخخ

 رهير در طول زمان خخ يها در كنسانتره پالكت غلظت آن شيافزا

 . [13-10]باشد  يهمراه م

بره   PMPهرا و   تيمنوس ييارويمطالعه به دنبال رو نيا در

 ريهررا تحررت ترراث  تيفعررال شرردن منوسرر  زانيررم يابيررارز

مطالعره نشران داد    نير . حاصرل ا ميهرا پررداخت   کليکروپارتيم

 يها تيشوند. از محدود يفعال م PMP ريها تحت تاث تيمنوس

در  تير فعال يهرا  شراخص  يمطالعه حاضر، عدم امکان بررسر 

باشرد. برا    ي( مر CD11b/CD18) تيمنوسر  يهرا  سط  سرلول 

 تيررفعال يدر بررسرر ياصررل يهررا از روش يکرري  حررال، نيررا

 هاست. در آن يانفجار تنفس زانيم يريگ ها، اندازه تيمنوس

هرا از   تيلکوسر  يسراز  بر فعرال  يمبن يمطالعات محدود 

. در [11]هرا وجرود دارد    پالكرت  لهيوسر  هها بر  تيجمله منوس

كره در آن از   ياز مطالعرات  يکر يهرا،   کليکروپارتيخصوص م

PMP استفاده شرده و در آن   تيمنوس يها كننده به عنوان فعال

و  Vasinaقررار گرفرت مطالعرره    يابير مرورد ارز  CD14 انير ب

برا   تيمنوسر  يهرا  اگرر سرلول   افتنرد يبود كره در  انشهمکار

مواجهره   يساز رهيحاصل از روز پنجم خخ يها کليکروپارتيم

 ابدي يم شيافزا تيمنوس يها در سط  سلول CD14 انيشوند ب

[18] . 

برا   تيمنوسر  يسراز  فعالبر  PMPپژوهش حاضر، اثر  در

قرار گرفت. استفاده از  يمورد بررس يانفجار تنفس يريگ اندازه

 تير پژوهش نشان داد فعال نيدر ا DHR-123ماده فلورسنس 

 ابدي يم شيافزا PMPبا  تيبعد از مواجهه منوس يانفجار تنفس

از  دهبه دسرت آمر   PMP يريكارگ هرابطه با ب در شيافزا نيو ا

 باشرد  يدار مر  يمعنر  يپالكت كنسانتره در روز پرنجم نگهردار  

 (01/0=P-value .)يمطالعه حاضر و پژوهش آقا Vasina  و

دارد  يهمخروان  تيهمکاران او از نقطه نظر فعال شردن منوسر  

مرتبط دانست هرر   تيبا فعال شدن منوس CD14توان  يم رايز

 مرل كار گرفته شده توسرط محقرق خكرر شرده كا     هچند روش ب

 باشد.  ينم

در  يرونرد انفجرار تنفسر    يكه به بررسر  گريمطالعات د از

 DHR-123روش  تيررپرداخترره و برره مز ديسررف يهررا گلبررول

 اشاره كرد: ريتوان به موارد ز ياند م پرداخته

، در 1998و همکرراران در سررال  Richardsonمطالعره   در

بره عنروان    DHR-123استفاده از  ،يروند انفجار تنفس يبررس

  nitrobluetetrazolium (NBT) سوبسررترا بررا تسررت  کيرر

 دروژنيتوسط ه نيرودام درويه يواكنش د نيشد. در ا سهيمقا

 123 نيشرود. رودامر   يمر  دياكسر  123 نيبه رودامر  ديپراكسا

و  ييشناسرا  يتومتريباشد و توسط دستگاه فلوس يم تفلورسن

وجود داشت كه  ينگران نيكه ا ييجا شود. از آن يم يريگ اندازه

روش برا تسرت    نير نباشرد ا  يقيروش دق يتومتريروش فلوس

nitrobluetetrazolium (NBT) شرد. كراهش    سره يمقاNBT 

روش  نير است و با اسرتفاده از ا  دازياكس NADPHوابسته به 

بره   جيشود. نترا  يم يريگ اندازه يانفجار تنفس هياول مهممراحل 

 يابيررارز نيبرر ياديررز اريدسررت آمررده نشرران داد تطررابق بسرر

وجررود دارد. برره عررالوه  NBTو تسررت  نيرودامرر درويرره يد

 ويداتياكسر  پررو   نيترر  به عنوان حسرات  نيرودام درويه يد

معلرروم شررد كرره   گررر،يدر مطالعرره د .[19،20]شررد  يمعرفرر

 Phorbol myristate acetate شرده برا   مواجره  يها لينوتروف

(PMA) را  يبراالتر  تير با كنترل مواجه نشده، فعال سهيدر مقا

سرنجش را   نير ا نيدروردامير ه يدهند و استفاده از د ينشان م

 .[21] دينما يم ريپذ امکان

 انجام شده در مطالعره حاضرر از   قاتيتحق جياسات نتا بر

DHR-123  با غلظرت µg/ml 5/2    يبررا  يبره عنروان روشر 

اسرتفاده شرد. علرت اسرتفاده از پررو        يانفجار تنفس يبررس

 ريپررو  نسربت بره سرا     نير جوا  بهتر ا نيرودام درويه يد

 تير فعال شيدهنرده افرزا   مطالعه ما نشران  جهيها است. نت پرو 

با  سهيدر مقا PMPها با  سلول نيبه دنبال مواجهه ا ها تيمنوس

باشرد. در   يمواجه شده با برافر بره عنروان كنتررل مر      تيمنوس



 و همکاران يسمانه كوشک                                           

 

 

آن از  تيفعال يابيو ارز تيمنوس يساز رتبط با فعالمطالعات م

استفاده شده است و  کليکروپارتيبه جز م يمختلف يها محرک

 يسراز  لرا در فعرا  PMP رياز آن جهرت كره تراث    قير تحق نيا

 .ابدي يم يژگيدهد و يقرار م يابيمورد ارز تيمنوس

و  قير تحق نير بره دسرت آمرده از ا    جيدر نظر گرفتن نتا با

به عنوان  PMPرسد كه  يمطالعات، به نظر م ريآن با سا سهيمقا

سرلول مطررح    نير فعال كردن ا يبرا يو عامل تيمحرک منوس

 نيررا انکنشيرردر م ليرردخ يهررا باشررد. شررناخت مولکررول 

در  ترر  شيمستلزم ترالش بر   تيمنوس يها و سلول کروخراتيم

 .باشد يم ندهيدر آ تر شيب يليتکم شاتيجهت انجام آزما
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 .گردد يم

 

 منابع
   

[1] Brecher ME, Hay SN, Rothenberg SJ. Monitoring 

of apheresis platelet bacterial contamination with an 

automated liquid culture system: a university experience. 

Transfusion 2003; 43: 974-978. 

[2] Shrivastava M. The platelet storage lesion. Transfus 

Apher Sci 2009; 41: 105-113.

[3] Thiele T, Iuga C, Janetzky S, Schwertz H, Gesell 

Salazar M, Fürll B, et al. Early storage lesions in apheresis 

platelets are induced by the activation of the integrin αIIbβ3 

and focal adhesion signaling pathways. J Proteomics 2012; 

76: 297-315. 

[4] Hoffmeister KM, Felbinger TW, Falet H, Denis 

CV, Bergmeier W, Mayadas TN, et al. The clearance 

mechanism of chilled blood platelets. Cell 2003; 112: 87-

97. 

[5] Bode AP, Orton SM, Frye MJ, Udis BJ. 

Vesiculation of platelets during in vitro aging. Blood 1991; 

77: 887-895. 

[6] Tamburrelli C, Crescente M, Izzi B, Barisciano M, 

Donati MB, de Gaetano G, et al. Epoprostenol inhibits 

human platelet-leukocyte mixed conjugate and platelet 

microparticle formation in whole blood. Thromb Res 2011; 

128: 446-451. 

[7] Lacroix R, Robert S, Poncelet P, Dignat-George F. 

Overcoming limitations of microparticle measurement by 

flow cytometry. Semin Thromb Hemost 2010; 36: 807-818. 

[8] Matijevic N, Wang YW, Kostousov V, Wade CE, 

Vijayan KV, Holcomb JB. Decline in platelet 

microparticles contributes to reduced hemostatic potential 

of stored plasma. Thromb Res 2011; 128: 35-41. 

[9] Singh MV, Davidson DC, Kiebala M, Maggirwar 

SB. Detection of circulating platelet-monocyte complexes 

in persons infected with human immunodeficiency virus 

type-1. J Virol Methods 2012; 181: 170-176. 

[10] Vasina EM, Cauwenberghs S, Feijge MA, 

Heemskerk JW, Weber C, Koenen RR. Microparticles from 

apoptotic platelets promote resident macrophage 

differentiation. Cell Death Dis 2011; 2: e 211. 

[11] Jenkins C, Ramirez-Arcos S, Goldman M, Devine 

DV. Bacterial contamination in platelets: incremental 

improvements drive down but do not eliminate risk. 

Transfusion 2011; 51: 2555-2565. 

[12] Tissota JD, Canellinia G, Rubina O, Angelillo-

Scherrerb A, Delobela J, Prudenta M, et al. Blood 

microvesicles: from proteomics to physiology. Translat 

Proteomics I 2013; 38-52. 

[13] Böing AN, Hau CM, Sturk A, Nieuwland R. 

Platelet microparticles contain active caspase 3. Platelets 

2008; 19: 96-103. 

[14] Ayers L, Kohler M, Harrison P, Sargent I, 

Dragovic R, Schaap M, et al.  Measurement of circulating 

cell-derived microparticles by flow cytometry: sources of 

variability within the assay. Thromb Res 2011; 127: 370-

377. 

[15] Horstman LL, Ahn YS. Platelet microparticles: a 

wide-angle perspective. Crit Rev Oncol Hematol 1999; 30: 

111-142. 

[16] Shah MD, Bergeron AL, Dong JF, López JA. Flow 

cytometric measurement of microparticles: pitfalls and 

protocol modifications. Platelets 2008; 19: 365-372.

[17] Granja T, Schad J, Schüssel P, Fischer C, Häberle 

H, Rosenberger P, et al. Using six-colour flow cytometry to 

analyse the activation and interaction of platelets and 

leukocytes – A new assay suitable for bench and bedside 

conditions. Thromb Res 2015; 136: 786-796. 

[18] Vasina EM, Cauwenberghs S, Feijge MA, 

Heemskerk JW, Weber C, Koenen RR. Microparticles from 

apoptotic platelets promote resident macrophage 

differentiation. Cell Death Dis 2011; 2: e211. 

[19] Smith JA, Weidemann MJ. Further  

characterization  of the neutrophil  oxidative burst by flow  

cytometry. J Immunol Methods 1993; 162: 261-268. 

[20] Vowells SJ, Sekhsaria S, Malech HL, Shalit M, 

Fleisher TA. Flow  cytometric  analysis  of  the  

granulocyte  respiratory  burst:  a comparison  study  of  

fluorescent  probes. J Immunol Methods 1995; 178: 89-97. 

[21] Richardson MP, Ayliffe MJ, Helbert M, Davies 

EG. A simple flow cytometry assay using 

dihydrorhodamine for the measurement of the neutrophil 

respiratory burst in whole blood: comparison with the 

quantitative nitrobluetetrazolium test. J Immunol Methods 

1998; 219: 187-189. 

 



 Koomesh                                                                                                                           Summer 2016, 17 (4):   

121 

Induction of respiratory burst in human monocytes after 

treating with platelet-derived microparticles 

 

Samaneh Koushki (M.Sc), Fatemeh Yari (Ph.D)
*
, Mojgan Shaiegan (Ph.D) 

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, 

Tehran, Iran 

 

(Received: 25 Oct 2015; Accepted: 11 Apr 2016) 

 

Introduction: Activated platelets in platelet concentrate, release membranous vesicles that called 

platelet microparticles and can be created spontaneously during  the storage of platelets. Studies have 

shown that platelet microparticles can form aggregates with monocytes so we intended to survey the ability 

of these microvesicles to activate monocytes.  

Materials and Methods: Platelet concentrate bags (PCs) were prepared from Iranian Blood Transfusion 

Organization in Tehran. Sampling of the bags and isolation of PMP was carried out during storage. Besides, 

the respiratory burst of monocytes was measured by flow cytometry technique before and after treatment 

with PMP using di-hydrorhodamine-123 (DHR-123).  

Results: Monocyte cells derived from human peripheral blood were activated after exposure to platelet 

microparticles and intracellular respiratory burst was significantly increased (P-value = 0.01). These 

findings suggest that PMPs have a dose-dependent effect on monocytes and they are more effective at the 

concentration of 500 micrograms per milliliter. 

Conclusion: This study showed the potential of platelet microparticles in the stimulation and activation 

of human peripheral blood monocytes. 
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