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Abstract
Background and purpose: Platelets communicate with different immune cells and can activate
B-lymphocytes and induce the production of antibodies from these cells. Platelet microparticles (MPs)
originate from platelets and express the surface markers of platelets. This study aimed at investigating the
ability of these microvesicles on production of antibodies from B-lymphocytes.
Materials and methods: In this experimental study, platelet MPs were isolated from platelet
concentrates and B cells were isolated from human whole blood. Then MPs were co-cultured with Blymphocytes. In different days of culture, the production of IgG antibodies was studied in the
supernatants of culture medium using ELISA method. The results were analyzed by paired-samples t-test.
P- value < 0.05 was considered statistically significant.
Results: Platelet MPs stimulate the production of antibodies by B-lymphocytes. During 5-day coculture, significant increase was observed in the production of IgG antibodies in the test samples
(B cells+MPs) compared to the control (B cells in the absence of MPs) (P- value< 0.05).
Conclusion: Platelet MPs can induce IgG production from B cells during in vitro co-culture.
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چكیده
سابقه و هدف :پالکتها با سلولهای مختلف ایمنی در ارتباط هستند و میتوانند موجب فعالساایی سالولهاای  Bو
القا تولید آنتیبادی ای آنها شوند .ای آنجایی که میکروذرات پالکتای ای پالکاتهاا منااا مایگیرناد و مارکرهاای سا
پالکتها را بیان میکنند ،در این م العه تاثیر میکروذرات پالکتی بر تولید آنتیبادی ای سالولهاای  Bماورد بررسای اارار
گرفت تا اابلیت آنها در تولید آنتیبادی مورد ارییابی ارار گیرد.
مواد و روشها :در این م العه تجربی ،میکروذرات ای واحدهای کنسانتره پالکتی و لنفوسیتهای  Bای فراورده خون
تایه جدا گردیدند .سپس این میکروذرات با لنفوسیتهای  Bدر محیط کات مواجه شادند .در رویهاای مختلاف کاات،
نمونهبرداری ای سوپ رویی محیط کات انجام و ای نظر تولید آنتیبادی  IgGبا روش الیزا بررسی گردید .نتایج حاصا باا
استفاده ای آیمون آماری  paired sample T- testآنالیز و مقادیر  p<5/50ای نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میکروذرات پالکتی موجب تحریک تولید آنتیبادی ای سلولهای  Bمیگردند .در مقایسه نموناههاای تسات
(سلول  Bمواجه شده با میکروذرات) و کنترل (سلول  Bبدون مواجهه با میکروذرات) ،مااهده شد که تولید آنتیبادی IgG
ای نمونههای تست در طول پنج روی کات افزایش مییابد و این افزایش معنیدار میباشد (.)p< 5/50
استنتاج :میکروذرات ماتق ای پالکت اابلیت القای تولید آنتیبادی ای کالس  IgGرا ای سلولهای  Bدارند.
واژه هاي کلیدي :میکروذرات پالکتی ،سلولIgG ،B

مقدمه
پالکتهااا ا عااات ساالولی باادون هسااته ماااتق ای

به طور گساترده ای طریاق تواناایی آنهاا در آیادساایی

مگاکاریوسیتها هستند که شناختهشدهترین نقش آنهاا
شرکت در انعقاد میباشد( .)1-3این سالولهاا در سیسات
هموستای و ترومبوی نقش مهمی را ایفا مایکنناد .الاالوه
بر این ،ماخص شده است که پالکتها در واکنشهای
التهابی ،آنژیوژنز و پاسخهای ایمنی (ذاتی و آداپتیو) نیز
شرکت دارناد( .)4-6فعالیات پالکتهاا در ایمنای ذاتای

مدیاتورهای التهابی بعد ای فعالشادن ایجااد میگاردد(.)8،7

نقش پالکتها در پاسخهاای ایمنای و التهاابی اساسااً ای
طریق مولکولهاای متعاددی ای جملاه ،MHC-1 ،TLR
 CD40و  CD40Lاساات( .)9پالکتهااا بااه واس ا ه بیااان
مولکول  CD40Lاادر هستند الالوه بر سلولهای لنفوسایت
و دندریتیک ،با پالکتهای دیگر ،سلولهای اندوتلیاال،

مولف مسئول :فاطمه یاری :تهران :بزرگراه شیخ فض اهلل نوری ،تقاطع بزرگره شهید همت ،سایمان انتقال خون ایران ،ستاد مرکزی
 .1کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون ،مرکز تحقیقات انتقال خون ایران ،موسسه الالی آمویشی و پژوهای طب انتقال خون ،تهران ،ایران
 .2دانایار ،مرکز تحقیقات انتقال خون ایران ،موسسه الالی آمویشی و پژوهای طب انتقال خون ،تهران ،ایران
 .3داناجوی دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون ،گروه هماتولوژی ،داناکده پیراپزشکی ،داناگاه اللوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
تاریخ تصویب 1394/8/11 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1394/7/18 :
 تاریخ دریافت 1394/7/4 :
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بررسی تاثیر میکروذرات مشتق از پالکت بر تولید
آنتی بادی  IgGاز لنفوسیت های  Bخون محیطی انسان

پژوهشی

مریم جهرمی و همکاران

کند .ماهیت دایق و نتایج ایان تعاامالت همیااه روشان

میکروذرات سلولی را آیاد میکنند( .)14،13میکروذرات

و ماااخص نمیباشااد ،امااا ماادارکی وجااود دارد کااه

بهطور معمول در افراد سال وجاود دارناد و سا

پایاه

سلولهای اندوتلیال در نتیجه تعام باا  CD40Lپالکتای

آنها به تعاادل باین تکثیار ،تحریاک و تخریاب سالولی

فعالشده و مدیاتورهایی آیاد میکنندکه برای لوکوسیتها

بستگی دارد( .)10اگرچه شک گیری میکاروذرات یاک

جاااذش شاایمیایی هسااتند و التهاااش را در مح ا آساایب

پدیااده فیزیولااوژیکی اساات ،امااا تعاادادی ای فرایناادهای

تسهی میکنند( .)15گزارشها بیانگر آن است که الالوه

پاااتولوژیکی شااام بیماریهااای اتوایمیااون ،التهااابی،

پالکاتهاا ،مولکاول

آترواساکلروییس و باادخیمیها باا افاازایش اابا توجااه

بر بیان شاخص  CD40Lدر سا

 CD40Lمحلول نیز متعااب فعال شدن پالکت ،ای آنهاا

میکروذرات گردشی همراه می باشند(.)12

آیاد میگردد .ای آن جا که تعاداد پالکاتهاا در خاون

میکااروذرات ماااتق ای پالکاات اولااین بااار در سااال

محی ی ییاد است ،المده  CD40Lمحلول در پالساما ای

 1967توسط شخصی به نام ولف ( )Wolfغباار پالکتای

پالکت ها ماتق میشوند( .)9آسیب حاد ریوی ناشای ای

نامیده شاد( .)16میکاروذرات مااتق ای پالکات ،فاراوان

دریافات خاون ()Transfusion Related Acute Lung Injury

تاارین (تقریبااً  75-95درصااد) میکااروذرات در گااردش

یااک واکاانش نااادر امااا کااانده انتقااال خااون اساات کااه

خون هستند( )10و در تعدی الملکردهای کلیدی شاام

میتواند به اللت تعام  CD40Lآیاد شاده ای پالکتهاا باا

التهاش ،هموساتای و آنژیاوژنز نقاش دارناد( .)18،17ایان

نوتروفی های حساس شده ریوی و آیادشادن گرانولهاای

میکروذرات در فراوردههای پالکتی به مقدار بایشتاری

نوتروفیلی ایجاد شود .االتقاد بر ایان اسات کاه CD40L

یافت میشوند و اثبات شده است که باه واسا ه داشاتن

افزایش یافته در کنساانتره پالکتای باا اتصاال باه CD40

مولکولهایی ای ابی  CD40Lو  P-selectinاابلیت فعال

روی نوتروفی هاا موجاب تحریاک ساریع آنهاا و القاا

کااردن انااواع ساالولهای خااونی مثاا ساالولهای ،B

سایتوتوکسیسیتی سلولهای اندوتلیال ریز الارو ریاوی

نوتروفی  ،انادوتلیال و دنادریتیک را دارا میباشاند(.)19

انسان با واس ه نوتروفی میشاود( .)11،15باا ایان وجاود

ناااان داده شااده اساات کااه میکااروذرات جاادا شااده ای

شواهد فزایندهای ای م العاات اخیار نااان مایدهاد کاه

ضایعات آترواسکلروی با داشاتن شااخص  CD40Lو باا

پالکتها در پاسخهای ایمنی اکتسابی نیاز نقاش دارناد.

اتصال به مولکول  CD40در س

سلولهای انادوتلیال،

در این یمینه ماخص شده که پالکاتهاا موجاب فعاال

میتوانند باالث آنژیوژنز در بدن شوند( .)25گزارشهای

شدن سلولهای دندریتیک ،افزایش پاسخ سلولهاای ،T

محدودی وجود دارد مبنی بر این که پالکتها به واس ه

القای تولید آنتیباادی  IgGای سالولهاای  Bو افازایش

داشتن شاخصهایی ای ابی  CD40Lدر ایمنی اکتساابی

شک گیری مراکز یایا با همکاری سلولهای Tمیشاوند(.)0

شاارکت نمااوده و باالااث افاازایش تولیااد آنتاایبااادی ای

میکروذرات سلولی جمعیت هتروژنای ای وییکاولهاا باا

سلولهای  Bمیشوند( .)9با توجه به این که میکروذرات

اندایه  155تا  1555نانومتر هستند که ای طریق جوانهیدن

ماتق ای پالکت ،شاخصهاای سا حی پالکات را بیاان

ای غاای پالسمایی سلول آیاد میشوند و آنتایژنهاای

میکنند و درصد ییادی ای میکروذرات موجود در بادن

اختصاصاای ساالول مااادری خااود را بیااان میکننااد(.)12

و کنسااانتره هااای پالکتاای را شااام ماایشااوند ،در ایاان

ساالولهااای مختلااف ای جملااه ساالولهااای اناادوتلیال،

م العه سعی بر ایان شاد تاا تااثیر میکاروذرات مااتق ای

نوتروفی  ،لنفوسیت ،مونوسایت ،پالکات و گلباولهاای

پالکت بر سالولهاای  Bباه الناوان یکای ای سالولهاای

ارمز تحت تاثیر محرکهایی مثا اساترس ،فعاال شادن

خونی مورد بررسی ارار گیرد .این بررسای مایتواناد در
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فیبروبالساات ،ماکروفاااژ و مونوساایت نیااز تعاما برااارار

کمپلمان ،تحریک پایش آپوپتوتیاک یاا مارو سالولی

توليد آنتي بادی از لنفوسيت های  Bپس از مواجهه با ميكروپارتيكل های پالکتي

روشن شدن الملکرد ایمونولوژیاک پالکاتهاا در بادن
بسیار کمککننده باشد.

بررسی بیان شاخص  CD40Lدرس

میکروذرات پالکتی

جهاات بررساای بیااان مولکااول  CD40Lدر ساا
میکروذرات پالکتای حاصا ای کیساههاای پالکتای ،ای

درابتدا 0کیسه پالکت کنسانتره مربوط به هار یاک

حج واکناای  155میکرولیتار باه سوسپانسایون حااوی

ای رویهای مختلف ذخیرهسایی (روی دوم ،سوم و پنج

میکاااروذرات پالکتااای 1 ،میکرولیتااار ای آنتااایباااادی

ذخیره سایی) و فراورده خون تایه (ک تر ای سه روی) ای

( (Abcam, Cambridge, USAAnti- CD40Lاضاافه

پایگاه انتقال خون من قهای و آمویشی استان تهران تهیه

گردید .پس ای انکوباسیون به مادت  30دایقاه در دماای

گردید .انتخاش کیسهها به طور تصادفی صورت گرفات

یخچال ( 4درجه سانتیگراد) و در تاریکی ،نمونههاا دو

و در مورد گروه خونی ،حج و شک ظااهری کیساهها

بار با  PBSشستاو و سانتریفوژ با دور 10655 gبه مادت

هیچ ترجیحی وجود نداشت.

 25دایقه انجام گردید .ساپس باه محلاول بااای ماناده ای
مرحلاه ابا  1 ،میکرولیتار ای  anti-mouse Igکونژوگاه

جداسایی میکروذرات پالکتی
میکروذرات پالکتی موجود در کنسانتره پالکتی باا
اسااتفاده ای سااانتریفوژ در حااداا سااه دور متااوالی بااه
صورت ییر جدا گردید -1 :سانتریفوژ با دور  2055 gبه
مدت  12دایقه جهت رسوش و جداسایی همه سلولهاا
ای ابیااا گلباااولهاااای ارماااز ،سااافید و پالکاااتهاااا،
 -2سانتریفوژ با دور  10655 gبه مدت  25دایقاه جهات

با  FITCاضافه شد .نمونهها برای  30دایقه در یخچاال و
در تااااریکی انکوباااه گردیاااد .بعاااد ای گ شااات یماااان
انکوباسیون ،نمونهها با دستگاه فلوسیتومتری ای نظر بیاان
 CD40Lبررساای شاادند .جهاات اطمینااان ای اختصاصاای
بودن واکنشها ای ایزوتیپ کنترل استفاده شد.
جداسایی و تهیه سلول های B

رساااوش میکاااروذرات -3 ،شستااااو باااا باااافر فسااافات

برای جداسایی سلولهای  Bای خاون کاما  ،ابتادا

) )PBS,ICN Biomedicals, Ohio, USAو ساانتریفوژ

سلولهای تک هستهای خاون محی ای باا باه کاارگیری

با دور  10655 gبه مدت  25دایقه جهات خاارک کاردن

محلول فایکول ()Lymphodex, Innotrain, Germany

پروتئین های محلول ای میکروذرات پالکتی.

ای بقیه سلولهاا جادا شادند .ساپس باا اساتفاده ای روش

انجام گرفات.

انتخاش منفی و با به کار بردن آنتیبادیهای اختصاصای

تمامی مراح کار در شرایط استری

پااس ای بااه دساات آوردن میکااروذرات پالکتاای ،بااا بااه

و به کارگیری ذرات مغناطیسای ،جداساایی و تخلایص

کااارگیری پااروتئین اسااتاندارد ) )BSAو بااا اسااتفاده ای

سلولهای  Bای سایر سلول ها انجام شد.

روش برادفورد و دستگاه نانودراپ ،غلظت میکروذرات

روش جداسایی به صورت ییر انجام شد :سالولهاای

به دست آمده ای هر کدام ای کیسههای پالکتی سانجیده

تکهستهای خون محی ای ای  05میلایلیتار نموناه خاون

Malvern Zetasizer

تااایه بااا روش فااایکول بااه دساات آمااد .جهاات تخلاایص

 Nano ZSو با تاباندن نور لیزر با طول موک  633 nmباه

سلولهای  Bبا استفاده ای روش انتخاش منفی ،سلولهای

محلول حااوی میکاروذرات مشت ای پلاکت ،در

 NK ،Tیاا سالول هاای کاانده طبیعای و مونوسایت باه

این دستگاه ،اندایه میکروذرات توسط نارم افازار نصاب

ترتیب با استفاده ای آنتیباادی ضاد مارکرهاای سا حی

شده در دستگاه محاسبه شد.

اختصاصاااااااای ( CD14 ،CD16 ،CD3همگاااااااای ای

شد .ه چنین با استفاده ای دستگاه

 )Abcam,Cambridge, USAح ف گردیدند .در ابتادا
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مواد و روش ها

روش فلوسیتومتری استفاده شد .در لوله میکروتیاوش در

پژوهشی

مریم جهرمی و همکاران

 2میکرولیتار  4 ،Anti CD16میکرولیتار  Anti CD14و

مواجهه سلولهای  Bبا میکاروذرات پالکتای در شارایط

 0میکرولیتر  Anti CD3به لوله فالکون حاوی سوسپانسایون

کات و نگهداری به مدت  0روی

مدت  30دایقاه در دماای یخچاال انکوباسایون صاورت

در محاایط کااات و در شاارایط کااامالً اسااتری صااورت

گرفت .بعد ای گ شت یماان انکوباسایون ،سوسپانسایون

گرفت .برای کاات ای پلیاتهاای  12خاناهای و محایط

ساالولی دو مرتبااه بااا  PBSبااا دور  2055rpmبااه ماادت

کااات  RPMIواجااد ده درصاااد  1 ،FBSمیلاای لیتااار

 15دایقاااه شستااااو و ساااانتریفوژ گردیاااد .ساااپس 75

-Lگلوتااامین و  1میلاایلیتاار آنتاایبیوتیااکهااای P&S

میکرولیتر ای بیدهای مغناطیسی پوشیده شده با آنتیبادی

(حااااوی  1555واحاااد پنااایسااایلین و  15میلااایگااارم

) )goat anti-mouse IgG, Invitrogen, Oslo, Norwayباه

استرپتومایسین) استفاده گردید .تعاداد لنفوسایتهاای B

سوسپانسیون سلولی اضافه شد و دوبااره بارای مادت 30

(2×15 0در میلیلیتر) ،غلظت میکروذرات (غلظات  155و

دایقه در دمای یخچال انکوباسیون صورت گرفت .پاس

 055میکروگرم در میلیلیتار) ،بارای مواجهاه و کاات در

ای گ شت یمان انکوباسایون دوم ،لولاه فاالکون حااوی

نظر گرفته شادند .غلظاتهاای ذکار شاده پاس ای یاک

سوسپانسیون سلولی در میدان مغناطیسی ارار داده شد تاا

م العااه اولیااه بااا بااه کااارگیری غلظااتهااای مختلااف

بیدهای مغناطیسی که باه سالول هاای واجاد آنتایباادی

میکروپارتیکااا هاااای پالکتااای در محااادوده 05-1555

متصا هسااتند ،بااه دیااواره لولااه فااالکون جا ش شااوند.

میگروگاااارم در میلاااایلیتاااار انتخاااااش گردیدنااااد .در

سوسپانسیون بااای ماناده در لولاه فاالکون المادتاً دارای

چاهکهای مختلاف تسات باه ترتیاب میکاروذرات باه

لنفوسیتهای  Bبود .تمامی این مراح در شرایط اساتری

دست آمده ای کیسههای پالکتی دو ،سه و پانج رویه باه

انجام شاد .زیم باه ذکار اسات سوسپانسایون سالولی باه

همراه لنفوسیت  Bاضافه گردید .در چاهک های کنترل

 ،ای نظار تعاداد لنفوسایت B

فقط سلول  Bبه محیط کات اضاافه شاد .در پایاان ایان

شااامارشگردیاااد .بااارای شااامارش سااالولهاااای 25 ،B

مرحلاه کااار ،پلیات در انکوباااتور  CO2 ،37˚Cدار باارای

میکرولیتاار تریپااان بلااو  5/4درصااد بااه 25میکرولیتاار

مدت  0روی نگهاداری گردیاد .در رویهاای دوم ،ساوم و

سوسپانسیون سلولی افزوده شد و پس ای مخلوط نماودن

پنج کات ،نمونهبرداری ای سوپ رویی محایط کاات

با استفاده ای زم نئوبار و میکروسکوپ ناوری ،شامارش

جهت بررسی میزان تولید آنتیبادی انجام شد .با استفاده

دست آماده ای مرحلاه ابا

سلولی صورت گرفت.

بررسی خلوص سلولهای  Bبا استفاده ای روش فلوسیتومتری
به سوسپانسیون سلول های  Bدر یک لوله میکروتیوش
سه میکرولیتر ای)Anti-CD19 (Abcam,Cambridge, USA

کونژوگه با فیکواریترین ) (PEاضاافه شاد .میکروتیاوش

ای روش Laboratory

 ،Bethyl ELISAمیاااازان تولیااااد

آنتیبادی  IgGارییابی گردید .انتخااش رویهاای نموناه
برداری بر اسااس م العاات مااابه( )9باا در نظار گارفتن
یمان بیش تر صورت گرفت.

تجزیه و تحلی آماری

در یخچال و در تاریکی برای  30دایقاه انکوباه گردیاد.

دادههای به دست آمده با اساتفاده ای نارم افازار SPSS

پس ای گ شت یمان انکوباسایون ،بیاان  CD19و تعیاین

(نگارش  )22و آیمون آماری paired samples T-Test

خلوص سلولهاای  Bباا اساتفاده ای روش فلوسایتومتری

مورد تجزیه و تحلیا اارار گرفات .مقاادیر  p> 5/50ای

بررسی شد .جهت اطمینان ای اختصاصی بودن واکنشها

نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند.

ای ایزوتیپ کنترل استفاده گردید.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 311بهمن 3114

673

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:50 +0430 on Tuesday August 21st 2018

سلولهای تک هستهای خون محی ی اضافه شد و بارای

مواجهااه ساالولهااای  Bبااا میکااروذرات پالکتاای

توليد آنتي بادی از لنفوسيت های  Bپس از مواجهه با ميكروپارتيكل های پالکتي

تعیین سایز مولکولی میکروذرات پالکتی

یافته ها
بررسی بیان  CD40Lبر روی میکروذرات پالکتی
میکروذرات ماتق ای پالکت بیان میگردد؛ به این دلیا
خود بیان میکنناد و

که پالکتها CD40L ،را در س

میکروذرات پالکتی هنگام شک گیری ای غاای پالکت
خود حما مایکنناد .میازان

این شاخص را نیز بر س
بیااان ایاان شاااخص در ساا

میکااروذرات حاصاا ای

 2پیااک اصاالی کااه تقریبااً کا ( 155درصااد) جمعیاات
هتااروژن میکرووییکااولهااای ماااتق ای ساالول را ناااان
ماایدهنااد ،بااا اناادایههااای مولکااولی  334و  21/3ااب ا
مااهده هستند که همگی بیانگر اندایه مولکولی کا تار
ای  1555نانومتر آن ها است و پیاک اصالی باین  155تاا
 1555نانومتر ارار دارد.

کنسانتره پالکتی سه رویه حدود  61تا  81درصد تعیاین
شد (میانگین 71±15درصد) (تصویر شماره .)1
A

تصویر شماره  :2نمودار مرتبط با اندایه میکرووییکولهای ماتق ای
پالکت که با دستگاه  Zetasizerبه دست آمده است
B

بررسی خلوص سلول های  Bبا استفاده ای Anti-CD19

میزان بیاان  CD19در سا

سالولهاای  Bپاس ای

بررسی نمونه حاوی لنفوسیت  Bبا استفاده ای فلوسایتومتری،
 66±4درصد به دست آمد .ای آنجایی که با این درصد
خلوص نتایج خاوش باه دسات آماد ،نیاایی باه اصاال
روش جهت دستیابی به خلوص بیش تر وجود نداشت.
C

بررساای تاااثیر میکااروذرات ماااتق ای پالکاات باار تولیااد
آنتی بادی IgG

پس ای بررسی توتال آنتیبادی  IgGدر نموناههاای
تست و کنترل ،با استفاده ای روش الیزا ماخص شاد کاه
در نمونااههااای تساات (ساالولهااای  Bمواجهااه شااده بااا
تصویر شماره  :1نماودار بیاان  CD40Lدر سا

میکاروذرات حاصا ای

کنسانتره پالکتای ساه رویه -Aنماودار گیات جمعیات میکاروذرات -B
نمودار بیان  CD40Lدر س
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بررسیها ناان داد کاه شااخص  CD40Lدر سا

همانطور که در تصویر شماره  2مااهده مینمایید،

پژوهشی

مریم جهرمی و همکاران

مدت رویهای کات یا مواجهه بر میزان تولید آنتیبادی

 155با  055میکروگرم در میلیلیتر میکروپارتیک پالکتی

 IgGتاثیر دارد .بیشترین میزان تولید آنتیبادی  IgGدر

اختالف معنیداری وجود دارد(((p<5/50جدول شاماره.)2

روی سوم کات پس ای مواجهه میباشاد و باین میاانگین

منظور ای نمونههای میکروپارتیکلی دو ،ساه و پانج رویه

تولید آنتیبادی در نمونههای تست در روی سوم مواجهه

به ترتیب میکروپارتیکا هاای حاصا ای کنساانترههاای

باااا رویهاااای دیگااار اخاااتالف معنااایداری وجاااود

پالکتاای در رویهااای مختلااف ذخیاارهسااایی (روی دوم،

دارد( .)p<5/50درحالیکه بین رویهای دیگر ،اخاتالف

سوم و پنج ) میباشد.

معناایداری مااااهده نماایگااردد ( .(p>5/50نمونااههااای
میکروپارتیکلی مختلف ای نظر تاثیر بر تولید آنتیبادی با
ها مقایساه شادند .دادههاا ناااان داد کاه اگار چاه بااین
میاااانگین تولیاااد آنتااایباااادی  IgGباااین نموناااههاااای
میکروپارتیکلی مختلف (دو ،سه و پنج رویه) ،اخاتالف
معنیداری ( (p>5/50وجود ندارد ،اما باه ترتیاب نموناه
میکروپارتیکلی پنج ،سه و دو رویه بیشترین میانگین را
ناان میدهند (جدول شماره .)1

 االداد ذکر شده غلظت آنتیبادی بر اساس نانوگرمدر میلی لیتر است ( ±SDمیانگین).
 میانگین تولید آنتیبادی در نموناههاای تسات درهمه رویهای کات بیشتر ای کنترل است.
( MP2-Bساااالول Bمواجهااااه شااااده بااااا نمونااااه
میکروپارتیکلی دو رویه)
( MP3-Bسااالول  Bمواجهاااه شاااده باااا نموناااه
میکروپارتیکلی سه رویه)
( MP5-Bسااالول  Bمواجهاااه شاااده باااا نموناااه

جدول شماره  : 1مقایسه میزان تولید آنتی بادی  IgGدر نمونه های تست و
کنترل در رویهای مختلف کات پس ای مواجهه (غلظت 155μg/mL
میکروپارتیک های پالکتی)
نمونه های تست ()sample numbers =0
میکروپارتیک دو رویه  +سلول )MP2-B( B
( pمقایسه نسبت به کنترل)
میکروپارتیک سه رویه  +سلول )MP3-B( B
( pمقایسه نسبت به کنترل)
میکروپارتیک پنج رویه  +سلول )MP5-B( B

روی دوم

رویسوم

روی پنج

کات

کات

کات

میکروپارتیکلی پنج رویه)
جدول شماره  :2مقایسه میزان تولید آنتی بادی  IgGدر نمونه هاای
تست و کنترل در غلظت های مختلف میکروپارتیک

44±141

93±464

32±118

5/54

5/551

<5/50

نمونه های تست

غلظت آنتی بادی در حضور

غلظت آنتی بادی در حضور

()sample numbers =0

 155 μg/mLای میکروپارتیک

 055μg/mLای میکروپارتیک

34±133

156±018

26±124

میکروپارتیک دو رویه+سلول)MP2-B( B

25±413

115±47

5/53

5/552

<5/50

میکروپارتیک سه رویه+سلول)MP3-B(B

30±045

09±140

81±169

33±487

82±146

میکروپارتیک پنج رویه+سلول)MP5-B(B

32±486

65±129

سلول Bبدون میکروپارتیک /کنترل

121 ±39

39±121

( pمقایسه نسبت به کنترل)

<5/50

5/551

<5/50

سلول  Bبدون میکروپارتیک  /کنترل

21±156

31±135

24±124

 االداد ذکر شده غلظت آنتیبادی بر اساس نانوگرم در میلی لیتر است ( ±SDمیانگین). میانگین تولید آنتیبادی در نموناههای تسات در هماه رویهاای کاات بیشتار ایکنترل است.
( MP2-Bسلول Bمواجهه شده با نمونه میکروپارتیکلی دو رویه)
( MP3-Bسلول  Bمواجهه شده با نمونه میکروپارتیکلی سه رویه)
( MP5-Bسلول  Bمواجهه شده با نمونه میکروپارتیکلی پنج رویه)

االااداد نوشااته شااده غلظاات آنتاایبااادی باار اساااس
نانوگرم در میلی لیتر است ( ±SDمیانگین).
میانگین تولید آنتیبادی  ،IgGدر غلظت  155بایشتار
ای غلظت  055میکروگرم در میلیلیتر ای میکروپارتیکا
پالکتی میباشد.

در ایاان م العااه غلظااتهااای مختلااف ( 055و155

نمودارهای ستونی مقایسهای مربوط به میزان تولیاد

میکروگرم در میلی لیتر) میکروپارتیک هاای پالکتای ای

آنتیباادی  IgGدر نموناههاای مختلاف تسات و کنتارل

نظر تاثیر بر تولید آنتیباادی  IgGبررسای شادند .نتاایج

در غلظت میکروپاارتیکلی  155میکروگارم در میلای لیتار

ناان داد که غلظت  155میکروگرم در میلیلیتار آنهاا،

و در رویهاااای مختلااافکاااات درتصویرشاااماره 3آورده

بیشترین تاثیر را در تولیاد آنتایباادی  IgGدارد و باین

شده است.
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بیشتر میباشد .نتایج آنالیز نمونههای تست ناان داد که

میانگین تولید آنتیبادی در نمونههای تست باین غلظات

توليد آنتي بادی از لنفوسيت های  Bپس از مواجهه با ميكروپارتيكل های پالکتي

 2557در فرانسه و دانی اسپراو ( )Daniel. Spragueو

بحث
در این م العه سعی بر آن شد تا تااثیر میکاروذرات
گاردد .اساس کار بر م الاعاتی باود که تاوساط فابریس
کاگنااس ( )Fabrice Cognasseو همکاراناش در ساال

IgG

NC

400
300
200
100

غلظت آنتی بادی

500

0

روی پنج کات

سلول میتوانند همدیگر را فعال کنناد .باه گوناهای کاه
بیان شاخصهای فعالسایی  CD62Pدر س

پالکتها

سلولهای  Bافزایش ماییاباد .آنهاا

ه چنین ناان دادند که انکوباسیون سه رویه پالکتها با

600

رویسوم کات

سلولهاای  Bدر محایط آیمایااگاه ( ،)in vitroایان دو

و  CD86در س

A

MP2-B

و همکارانش ناان دادند که در کات توام پالکتها باا

روی دوم کات

روی های کات

سلولهای  Bباالث افزایش تولیاد آنتایباادیهاای IgM

و  IgGماایشااود( .)9هاار چنااد ایاان پااژوهشهااا باار روی
میکروذرات ماتق ای پالکت انجام ناده بودند ،نتایج باه
دست آمده ای م العه حاضر نااان مایدهاد کاه همانناد
پالکااتهااا ،مواجهااه میکااروذرات ماااتق ای پالکاات بااا
لنفوسیتهای  Bنیز باالث افزایش تولید آنتیباادی IgG

میگردد و در این خصوص غلظات  155میکروگارم در
میلیلیتر موثرتر میباشد.
 Spragueضاامن اشاااره بااه تاااثیر پالکااتهااا باار
تولیااد آنتاایبااادی ،باارای اولااین بااار بااه بررساای نق اش
میکرووییکولهای پالکتای بار فعالیات سالولهاای  Bو
تولید آنتیبادی و تاکی

مراکز یایا پرداختSprague .

و همکارانش با آیمایش پالکت و وییکولهای غااایی
ماتق ای پالکت ( )PDMVsروی موشهای CD40L-/-

اثبات کردند کاه ایان وییکاولهاای غااایی باه واسا ه
انتقااال ساایگنال  ،CD40Lباالااث تولیااد آنتاایبااادی و
شک گیری مراکاز یایاا در ماوش ( )in vivoمایشاوند.
 Spragueها چنااین در راسااتای بررساای نقااش مرکاازی
 CD40Lدر میانکنش پالکتها یاا میکرووییکاولهاای
تصویر شماره  :3مقایسه میازان تولیاد آنتای باادی  IgGدر نموناه هاای
مختلف تست و کنترل در غلظت میکروپارتیکلی  155میکروگارم در

ماتق ای پالکت با سلولهای  ،Bمااهده کرد که بعاد ای
اضافه کردن آنتیبادی ضد  CD40Lبه میکرووییکولها

میلی لیتر و در رویهای مختلف کات :A -مقایسه میزان تولیاد آنتای

اب ای تزریق به موش ،تولید آنتیبادی کاهش ماییاباد.

باادی در نموناه (سالول  Bمواجهاه شاده باا میکروپارتیکا دو رویه)

در م العاااه Spragueباااه منظاااور تعیاااین بااار همکااانش

نسبت به کنترل :B -م قایسه میزان تولید آنتی بادی در نمونه (سلول B

مواجهه شده با میکروپارتیک سه رویه) نسبت به کنتارل :C -مقایساه
میاازان تولیااد آنتاای بااادی در نمونااه (ساالول  Bمواجهااه شااده بااا
میکروپارتیک پنج رویه) نسبت به کنترل
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ماتق ای پالکت بر تولید آنتیبادی ای سلولهای  Bبااررسی

همکارانش در سال  2558در امریکا انجاام شادCognasse .

پژوهشی

مریم جهرمی و همکاران

ضعیف روی میدهد .ماورد اخیار بیاانگر آن اسات کاه

نمونه مورد م العه و آنتیبادی در س

پلیت شده و در

تکثیر در محیط  in vivoپیچیدهتر ای آن است کاه فقاط

نتیجه نهایی سنجش تاثیر گ ار باشد .هدف این م العاه،

شاخص  CD40Lدرگیر شده باشد .در الین حال واتی ای

صرفاً بررسی تاثیر میکروپارتیک های پالکتای بار تولیاد

میکرووییکولهای پالکتی  CD40L-/-استفاده میشود،

آنتیبادی ای لنفوسیتهای  Bبوده و مکانیس اثرگ اری

تکثیر لنفوسایت هاای  Bصاورت نمایگیارد( .)21نتاایج

مورد بررسی ارار نگرفت .م العات بیشتری زیم اسات

حاص ای م العه حاضر و م العات ابلی ای جمله م العاه

تااا مولکااولهااای دخیاا در میااانکنش دو ساالول و یااا

 Cognasseو  Spragueهمگاای بیااانگر ایاان هسااتند کااه

تاثیرگ ار در تولید آنتیبادی را روشان نمایاد .در حاال

میکروذرات ماتق ای پالکت میتوانند باا سالولهاای B

حاضر نقش پالکتها به النوان سلولهای ایمنای م ار

بره کنش داده و الالوه بر افزایش فعالیت آنهاا باالاث

شده است( )23،22و این سلولها میتوانند باا سالولهاای

تحریک تولید آنتیبادی ای این سلولها گردناد .باا ایان

ایمنی دیگر ه چون لنفوسیتهای  Bواکنش دهند( .)9با

تفاااوت کااه م العااه حاضاار در  in vitroو در حضااور

کسب نتایجی ماابه با پالکتها بارای میکروپارتیکا هاای

غلظتهای متفاوت میکروپارتیک پالکتی انجام شاده و

پالکتای ،ممکاان اسات میکروپارتیکا هاای پالکتاای بااه

توانسته در این خصوص غلظت بهینه را جهات تحریاک

النوان مولکولهای واسط ایمنی معرفی گردند.

تولید آنتی بادی باه دسات آورد و حتای تااثیر رویهاای

در پایاااان مااایتاااوان نتیجاااهگیاااری کااارد کاااه

نگهداری را در راب ه با اثر میکروپارتیک هاای پالکتای

میکروپارتیکاا هااای پالکتاای باار تولیااد آنتاایبااادی ای

بر تولید آنتیبادی ای سلولهای  Bناان دهد که در ناوع

سلولهای  Bموثر بوده و این تاثیر آنها وابسته به غلظت

خود م العه ماابهی دیده ناده است .در توجیه کااهش

پروتئینی میکروپارتیک ها و مدت یمان مواجهه میباشد.

میزان آنتیبادیهای ااب تاخیص در روی پنج کاات،
به نظر میرسد بسیاری ای مولکولهای آنتیباادی تولیاد

سپاسگزاري

شده در محیط کات در روی پنج کات ،به اللت تغییر

این مقاله حاص پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه

آرایش فضایی ،توسط آنتیبادیهاای کیات الیازا ماورد

الالی طب انتقال خون میباشاد .بادینوسایله ای موسساه

استفاده ااب تاخیص نمی باشند .احتمال دیگر آن است

الالی طب انتقال خاون ایاران باه خااطر حمایات ماالی و

که در اثر افزایش غلظات آنتایباادی ،ممانعات فضاایی

معنوی تاکر و ادردانی میگردد.
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