
 
  مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  112تا  107، صفحات 92، تابستان 2، شماره 23دوره 

    invitroدر ) تکان مداوم(بررسی کیفیت پالکت ها با قطع آژیتاسیون 
  2سیدمحمد مسعود شوشتریان ،1محمد فالح تفتی، 1نقدهحسین تیموري 

 
 استادیار، مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون  1
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران گروه فیزیک پزشکی، استاد،  2

  چکیده
واحدهاي ) گراددرجه سانتی 20- 24(آژیتاسیون و دماي نگهداريها تداوم  جریان حمل و نقل و در بیمارستاندر  :سابقه و هدف

هدف از این مطالعه ارزیابی کیفی واحدهاي پالکتی تولید شده در پایگاه انتقال خون تهران بعد از توقف . خورد پالکت به هم می
 .انجام گرفتگراد بود که براي اولین بار در ایران  سانتی 20-24ساعت در دماي  6آژیتاسیون به مدت 

پالکتی در حال آژیتاسیون در ابتداي روز سوم  pooledواحد پالکت به دست آمده از  20در این مطالعه مقطعی، : روش بررسی 
-نام) ساعته 6(و گروه دوم گروه غیرآژیته ) روتین(گروه اول تحت عنوان گروه آژیته . تایی تقسیم شد 10انتخاب و سپس به دو گروه 

  . شمارش پالکتی و اگریگاسیون آزمایش شدند pH ،LDH ،P-selectin(CD62p) ،PF4 ،swirlling,سپس از نظرگذاري گردید و 
بود، به  16/7و  23/7ساعته به ترتیب  6هاي روتین و  پالکت pHمیانگین . بود pHترین پارامتر در کنترل کیفی پالکت  عمده :هایافته

بود  83/5و  74/8ساعته به ترتیب  6هاي آژیته و  پالکت PF4میانگین ). =3/0p(دار نبود  معنیدو گروه pH طوري که مقایسه میانگین 
)006/0p=( .میانگین CD62p بود درصد 05/7ودرصد 77/12هاي آژیته و غیرآژیته به ترتیب  در پالکت )015/0P= .( میانگین سایر

 . داري را نشان نداد هاي آژیته و غیرآژیته تفاوت معنی و اگریگاسیون در پالکت swirling ،LDHپارامترهاي پالکتی مثل 
ها دراین مطالعه گویاي این مطلب است که واحدهاي پالکت را با توجه به دو پارامتر نتایج حاصل از کنترل کیفی پالکت :گیرينتیجه
ساعت بدون تکان مداوم نگهداري  6 توان به مدت حداکثرو همچنین نتایج سایر پارامترهاي پالکتی می Swirlingو پدیده  pHمهم 

 .گراد نگهداري شونددرجه سانتی 20- 24نمود، به شرط اینکه در دماي  
  .، قطع آژیتاسیون پالکت)تکان(هاي پالکت راندوم، آژیتاسیون مداوم پالکت کیسه :واژگان کلیدي

  

  1مقدمه
ترین فراورده خونی و به عنوان یکـی  پالکت کنسانتره از حیاتی

هاي مورد نیاز مراکزدرمانی در نظر گرفته ترین فراوردهاز عمده
اي از عوامـل از  طول عمر محصول پالکت به مجموعـه . شودمی

قبیل تعداد پالکت، حجم پالسـما، دمـا، آژیتاسـیون مـداوم، و     
هــا  پالکــت). 1،2(پرمــابلیتی کیســه پالســتیکی بســتگی دارد 

بـه   pH بسیار حساس می باشند و کـاهش   pHنسبت به دما و 
منجر بـه تغییـرات غیـر قابـل برگشـت در شـکل        2/6کمتر از 

 Invivo پالکتی در  پالکتی شده و به شدت در فعالیت حیاتی

                                                
موسسه عـالی آموزشـی پژوهشـی طـب انتقـال       ،مرکز تحقیقات انتقال خونتهران، : نویسنده مسئولآدرس 

  )  email: m.falah@ibto.ir( محمد فالح تفتی، دکتر خون
  19/9/91: تاریخ دریافت مقاله
  1/2/92 :تاریخ پذیرش مقاله

بـه همـین جهـت در اسـتانداردهاي      ).2(گـذارد  اثر منفی مـی 
AABB    توصیه شده اسـت کـهpH     محصـول پالکـت بایـد در

یادآوري  ).2(باشد  2/6پایان دوره نگهداري مساوي یا بیشتر از 
تـرین  واحـدهاي پالکتـی از مهـم    pHگـردد انـدازه گیـري    می

ــ   ــه حس ــی پالکــت ب ــرل کیف ــاي کنت ــیفاکتوره ــداب م از . آی
هـا برقـراري   پالکـت   pHپارامترهـاي مهـم دیگـر بـراي حفـظ     

جهـت برقـراري متابولیسـم    . باشدمداوم می) تکان(آژیتاسیون 
هـا بـه اکسـیژن کـافی، واحـدهاي      هوازي و دسترسـی پالکـت  

آژیتاسـیون سـبب   . شـوند ) تکان(پالکتی باید دائما آژیتاسیون 
شده و با پیشگیري هاي پالکتی کیسه CO2و O2تسهیل تبادل 

هـاي  مطلوب در کیسـه  pHهوازي سبب حفظ از متابولیسم بی
-از نظر استاندارد، الزم است که پالکـت  ).3،4(شود پالکتی می

 ).5(باشـند  ) تکان( shakingها تا زمان مصرف، مدام در حالت 
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  invitro در ها با قطع آژیتاسیونکیفیت پالکت                                                            دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 108
-ولی این شرایط در موارد مختلف از جمله حمل و نقل پالکـت 

هاي عمل هاي پرستاري و اتاقایستگاههاي خون و ها، در بانک
که از دستگاه شیکر برخوردار نیسـتند، قابـل اجـرا    ... جراحی و

به طوري که  ،شودبنابراین تداوم آژیتاسیون قطع می. باشدنمی
روز بـدون تکـان    2 تا 1 ها و حتیها ساعتممکن است پالکت

هـاي مراکـز انتقـال    این شرایط یکی از دغدغـه . نگهداري شوند
هـا سـبب   باشد، زیرا که عدم آژیتاسـیون پالکـت  خون دنیا می

ها شده و در نتیجه متابولیسم اختالل متابولیسم هوازي پالکت
بـدین ترتیـب، اسـیدیته واحـدهاي     . شـود هوازي آغـاز مـی  بی

واحـدهاي پالکتـی    pHپالکتی افزایش یافته و سـبب کـاهش   
 خـود را در  viabilityاکتیو شده و  هادر نتیجه پالکت. شودمی

invivio هـا در  بنابراین اگریگاسیون پالکـت . دهنداز دست می
هـاي  براي رفع این مشکل، تاکنون بررسی. شودبدن انجام نمی

ها صورت گرفته اسـت  مختلف در مورد عدم آژیتاسیون پالکت
در کشور ما، از آنجایی کـه در اغلـب مـوارد واحـدهاي     ). 8-6(

اثر عـدم وجـود دسـتگاه شـیکر     پالکتی بعد از انتقال خون در 
ها بعد شوند، الزم شد تا کیفیت پالکتبدون تکان نگهداري می

درجـه   20-24سـاعت کـه در    6از عدم آژیتاسـیون بـه مـدت    
شدند مورد ارزیابی قرار گیرنـد و نتـایج حاصـل را    نگهداري می

شـوند  هایی کـه در شـرایط اسـتاندارد نگهـداري مـی     با پالکت
) درجه همراه با آژیتاسـیون مـداوم   20-24نگهداري در دماي (

پارامترهاي ارزیابی شده در ایـن مطالعـه شـامل    . مقایسه شوند
swirling، pH ،LDH ،P-selectin،PF4   و اگریگاسیون پالکتی

پالکـت بـه    activityو  viabilityبودند که از معیارهاي بررسی 
     .روندشمار می

  
  مواد و روشها

در پایگاه انتقال خـون و آزمایشـگاه   در یک مطالعه مقطعی که 
واحد پالکـت رانـدوم   20ستاد مرکزي تهران انجام گرفت، ابتدا 

که از پالسماي غنی بوسیله پالکت اهداکننـدگان سـالم تهیـه    
بودنــد، ابتـدا بــه  مشـابه   ABOشـده و از لحـاظ گــروه خـونی    

 40کیسـه پالکـت    20در آمـده و سـپس بـه      pooledصـورت 
ها به در مرحله بعد، این تعداد کیسه. ندلیتري تقسیم شدمیلی

گروه اول، به عنوان گروه آژیته . تایی تقسیم شدند 10دو گروه 
سـاعت بعـد از شـروع     6(یا گروه روتین تا زمان انجام آزمایش 

 20-24به طور مدام بوسیله شیکر پالکتی در دمـاي  ) روز سوم
هـاي  گـراد شـیک شـدند؛ گـروه دوم یـا پالکـت      درجه سـانتی 

 6در شروع روز سوم به مـدت  ) ساعته 6هاي پالکت(رآژیته غی
. شـدند ) بـدون تکـان  (درجه غیرآژیته  20-24ساعت در دماي 

ــه  ــپس نمون ــات   س ــه و آزمایش ــا تهی ــایی از آنه ، pH ،LDHه
swirling ،P-selectin  وPF4    شمارش و اگریگاسـیون پالکتـی

ی و در بخشهاي فلوسیتومتري، الیزا، بخش انعقاد و کنترل کیف
هاي پالکتی در پایـان  کیسه. بیوشیمی برروي آنها انجام گرفت

مـورد بررسـی چشـمی قـرار      swirlingمدت نگهداري از نظـر  
انتخاب ابتداي روزسوم براي انجام ایـن بررسـی بـدان    . گرفتند

جهت بود که اکثر واحدهاي پالکتی در اوایل روز سـوم توزیـع   
   . خوردهم میها به و تداوم آژیتاسیون پالکت می شوند

  
  هایافته

در گروه آژیته  هاي پالکتیها در کیسهمحدوده شمارش پالکت
و  1011x69/0-5/0سـاعت بـه ترتیـب     6و غیرآژیته بـه مـدت   

1011x 1-5/0  گـروه اول (واحدهاي پالکتی آژیتـه  % 90بود و (
ــه  ــاعته  6و غیرآژیت ــروه دوم(س ــیش از  ) گ ــا داراي ب ــر ی براب

1011x55/0 که ایـن تعـداد بـا معیارهـاي     پالکت بودندFDA 

به طوري که در این معیارها تاکید شده اسـت،  . همخوانی دارد
از واحــدهاي پالکتــی بایــد برابــر یــا داراي بــیش از       % 75

1011x55/0 هـا در هـر   میـانگین تعـداد پالکـت    .پالکت باشند
سـاعته بـه    6هاي آژیته و غیرآژیته بـه مـدت   کیسه در پالکت

داري بــود و اخــتالف معنــی 1011x57/0و  1011x56/0ترتیــب
 ).p=196/0(بین دو گروه مشاهده نشد 

ساعت به  6 هاي آژیته و غیرآژیته در مدتپالکت pHمحدوده 
به طور کلی در تمـامی   .بود 98/6-31/7و  96/6-41/7ترتیب 

بـه  . محفـوظ مانـد   78/6بـیش از   pHواحدهاي پالکت میـزان  
ها باید همیشه برابـر یـا   کتپال pHطوري که از نظر استاندارد، 

هاي آژیته و غیرآژیتـه  در پالکت PF4محدوده . باشد 2/6باالي 
درجـه   20-24سـاعت در روز سـوم کـه در دمـاي      6به مدت 

 3-20/9و  95/6-14شدند، به ترتیب گراد  نگهداري میسانتی
ساعته بـه   6هاي آژیته و غیرآژیته در پالکت PF4میانگین . بود

ــود کــه اخــتالف معنــی  83/5و  74/8ترتیــب  داري داشــتند ب
)006/0=p .( هـاي پالکتـی در گـروه اول و دوم در    کلیه کیسـه

 swirlingپایان مـدت نگهـداري بـا بررسـی چشـمی از لحـاظ       
  .مثبت بودند

هـاي آژیتـه و غیرآژیتـه بـه     در پالکتCD62p محدوده درصد 
ــدت  ــاي   6م ــه در دم ــاعت ک ــانتی 20-24س ــه س ــراد  درج گ

-60/8و  8/5-80/24شدند در روز سوم به ترتیب نگهداري می
هـاي  در پالکـت  CD62pچنین میـانگین درصـد   هم. بود 70/5

بـود کـه اخـتالف      05/7و  77/12آژیته و غیرآژیته بـه ترتیـب   
  ).p=015/0(داري را نشان دادند معنی
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 109/ و همکاران محمد فالح تفتی                                                                                              92تابستان     2 شماره   23 دوره

  
  

 
  الف

  
  ب

در   -الف. ها با ریستوستینفلوگرام اگریگاسیون پالکت -1شکل 
  هاي غیرآژیتهدر پالکت -هاي آژیته، بپالکت

  
ــر آگونیســت پالکتــی    یکــی دیگــر از مــوارد مــورد بررســی اث
ریستوسیتین بودکه محدوده درصد اگریگاسیون با ریستوستین 

سـاعت کـه در    6در پالکت هاي آژیته و غیر آژیتـه بـه مـدت    
شـد در روز سـوم    گراد نگهداري میدرجه سانتی 20-24دماي 

ــب   ــه ترتی ــود 56-100و  6/73-50/85ب ــد  . ب ــانگین درص می

هاي در پالکت) الف و ب 1شکل (اگریگاسیون با ریستوسیتین 
بود که در مقایسه  65/66و  21/79آژیته و غیرآژیته به ترتیب 

  ). p=186/0(با یکدیگر معنی دار نبود 
آژیته و غیرآژیته به مدت هاي در پالکت LDHمحدوده مقادیر 

گـراد بـه   درجه سـانتی  20-24ساعت در روز سوم در دماي  6
در هـر   LDHرا نشان داد و میـانگین   33-63و  31-70ترتیب 

بـود کـه    45و  46هاي آژیته و غیرآژیته به ترتیب واحد پالکت
  ).p=860/0(دار نبودند در مقایسه با یکدیگر معنی

  
  بحث

هـاي مشـتق از   ، کیفیت پالکـت invitroدر این مطالعه به طور 
PRP      در روزسوم ذخیره چه آنهایی که بـه طـور مـداوم آژیتـه

ساعت بـدون   6شدند و چه آنهایی که به طور موقت و به مدت 
بـراي کنتـرل    .آژیتاسیون ماندند، مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد   

ــه  حجــم، شــمارش  کیفــی پالکــت ــدین روش از جمل هــا چن
-Pو   PF4ي فعال شدن پالکت ازجملـه  و مارکرها  pHپالکت،

selectin 6(وجود دارد   ...و.( 
ترین پارامتري که در کنترل کیفی پالکـت کـاربرد   یکی از مهم
 pHاز نظـر اسـتاندارد،   . باشـد واحد پالکتی می pHدارد، میزان 

 2/6واحد پالکت در آخر روز نگهـداري بایـد برابـر یـا بـیش از      
ها کـاهش پیـدا   پالکت viability در غیر این صورت،). 7(باشد 

در حـد اسـتاندارد الزم    pHکند و براي این منظور و حفـظ  می
هـا بـه   است که آژیتاسیون برقرار شود تا اکسیژناسیون پالکـت 

در غیر این صورت، مسـیر گلیکـولیز در    ).8(خوبی انجام گیرد 
ها شروع و در نتیجه اسید الکتیک افزایش یافته، بـدین  پالکت

 ساعت 6ها براي هر دو گروه آژیته و غیرآژیته به مدت پاسخ اگریگاسیون پالکت - 1جدول 
  In vitroساعت در  6به مدت ) نمونه 10(و غیر آژیته) نمونه 10(متغیر هاي مربوط به پالکت هاي آژیته

  روز سوم
  %CI 95محدوده  نرمال                           value*        پالکت غیر آژیته*    آزمایش                     پالکت آژیته                    

 06/85359-06/363759 ≤55/0×1011 548/0 59/0±14/0  56/0±05/0  )1011(تعداد پالکت در کیسه

 71/2- 91/10 40-70 221/0 60±6/5 56±5/8 )میلی لیتر(حجم پالکت کیسه 
PH  16/0±22/7 08/0±16/7 300/0 2/6≥ 18/0-06/0 

SWIRLING 7/0±6/2 7/0±10/3 137/0 2≥ 18/1-18/0 

LDH 9/15±30/46 33/9±3/45 860/0 - 79/10 -79/12 

CD62(%positive) 6/6±77/12 08/1±05/7 015/0  1/14%  21/10 -22/1 

PF4(IU/Ml) 1/2±74/8 1/2±83/5 006/0 10  90/4-9/0 

 63/6- 75/31 5/74 186/0 65/66±55/28 2/79±4/4 ریستوستین
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ها به کمتـر  پالکت pHاگر افت . کندکاهش پیدا می  pHترتیب

ها فعال شده و در نتیجه عملکـرد آنهـا در   برسد، پالکت 2/6از 
invivo    ولـی بـا وجـود ایـن در عمـل       ).9(مختل خواهـد شـد

شود که واحـدهاي پالکتـی در مراحـل مختلـف از     مشاهده می
هــاي جملــه در زمــان حمــل و نقــل، بانــک خــون و ایســتگاه 

براي . شوندپرستاري و اتاق عمل بدون آژیتاسیون نگهداري می
). 10،11(حل این مشکل تحقیقات متعددي انجام شـده اسـت   

دامنت و همکارانش واحـدهاي پالکتـی بـا میـانگین شـمارش      
ساعت بدون  24لیتر را به مدت میلی 50و حجم  55/0× 1011

آنهـا   pHر داري را دآنها افت معنی. آژیتاسیون نگهداري کردند
در روز هفتم  مشاهده کردند، ولی میزان افـت در حـدي نبـود    

 ).10(بـود   10/7به  27/7برسد و کاهش از  5/6که به کمتر از 
میشل و همکارانش چهار روز واحدهاي پالکتی  1994در سال 

ثانیـه آنهـا را بـا     30را بدون آژیتاسـیون نگهداشـته و هـر روز    
واحـدهاي   pHه کردنـد کـه   آنها مشـاهد . دادنددست تکان می

البته آنها این بررسـی  . شودپالکتی درحد قابل قبولی حفظ می
انجـام دادنـد    55/0× 1011هاي بـا شـمارش    را بر روي پالکت

البته گزارشاتی هم وجـود دارد کـه آژیتاسـیون را بـراي     ). 12(
آنها بر این باورند که آژیتاسـیون سـبب   . داندها مضر میپالکت

   ).14، 13، 8(شود ها میکتفعال شدن پال
شـود  مشـاهده مـی   1در مطالعه ما همان گونه کـه در جـدول   

حفـظ شـده و در    7واحـدهاي پالکتـی بـاالتر از     pHمیانگین 
شود و ایـن در  داري بین آنها مشاهده نمیمقایسه تفاوت معنی

 55/0× 1011حالی است که میانگین شمارش پالکتی بـیش از  
  . بوده است
Swirling   یکی از پارامترهایی است که بررسی آن به خصـوص

هاي تواند درشناسایی پالکتفورا قبل از ترانسفیوژن پالکت می
حفظ شکل دیسکوئید . مناسب جهت تزریق کمک کننده باشد

پالکت در زمان ذخیره یکی از معیارهاي خوب پالکت است که 
تـوانیم آن را ارزیـابی   می swirling با بررسی چشمی و مشاهده

ــودن ) مثبــت( swirlingمشــاهده . کنــیم نشــانه دیســکویید ب
سـوزان و   .باشـد ها ودر نتیجه کیفیـت خـوب آنهـا مـی    پالکت

مثبت را تضمینی براي حفظ  swirling ، 2010مورفی در سال 
در مطالعه ما، تمامی . ها بیان داشتندحالت دیسکوئیدي پالکت

مثبت بودنـد    swirlingمگی از نظر ها در پایان بررسی هنمونه
  . که نشانه کیفیت مناسب  هر دو گروه  پالکت بود

انجام دادنـد   1996اي که در سال برتولینی و مورفی در مطالعه
بـین   pHو  swirlingدرصـد   94هایی کـه  نشان دادند  پالکت

همـراه    invivoهـا در  داشتند با بقاء کـافی پالکـت   5/7و  6/7
هـایی کـه   درصد پالکـت  69م چنین دریافتند در آنها ه. بودند

swirling نداشتند و pH  بـود،   6/7یا بیشتر از  4/6آنها کمتر از
viability در مطالعه ما حداقل . ها کاهش داشتپالکتpH   

خـوب    viabilityبود که نشان از 5/7و حداکثر برابر  78/6برابر 
  .باشدهاي پایگاه تهران میپالکت

شود، هاي ذخیره ارزیابی میردي که در مورد پالکتیکی از موا
ــا از . بررســی اگریگاســیون پالکتــی اســت  ــن مطالعــه، م در ای

   invitroریستوسیتین براي ارزیابی اگریگاسیون پالکتی در 
ها همان طور کـه در  پاسخ اگریگاسیون پالکت. استفاده کردیم

ـ   1جدول  ه مشخص شده براي هر دو گروه آژیته و غیرآژیتـه ب
داري بـین دو گـروه   ساعت طبیعی بود و تفاوت معنـی  6مدت 

 . مشاهده نشد
PF4 هاي آلفا و از فاکتورهاي فعـال شـدن   ازمواد داخل گرانول

فعال شدن پالکت در زمان نگهداري یکـی از  ). 3(پالکت است 
هـا فعـال شـوند،    اگـر پالکـت  . آیـد نکات منفی به حساب مـی 

شـود و در نتیجـه   ریختـه مـی  هاي آنها بیـرون  محتواي گرانول
. کـاهش پیـدا خواهـد کـرد     invivoپاسخ اگریگاسیون آنهـا در  

 invitroهـا را در  یکی از پارامترهایی کـه فعـال شـدن پالکـت    
 PF4است، به طـوري کـه هـر چـه مقـدار       PF4دهد، نشان می

ها بوده و درپالسما بیشتر باشد، نشانه فعال شدن بیشتر پالکت
  مقدار طبیعی . شودها کم میپالکتبه همین نسبت کیفیت 

PF4  در . باشـد لیتـر مـی  واحد در میلـی  10در پالسما کمتر از
شـود، میـانگین   نشان داده می 1بررسی ما چنان چه در جدول 

PF4 6هاي غیرآژیتـه بـه مـدت    هاي آژیته و پالکتدر پالکت 
با وحود این  کـه میـانگین   . بود 83/5و  74/8ساعت به ترتیب 

PF4 ردو گروه در محـدوده طبیعـی قـرار داشـت، ولـی در      دره
گـردد کـه   یادآوري می). p=006/0(دار بود مقایسه با هم معنی

هـاي غیرآژیتـه در زمـان    این تفاوت نشانه آن است که پالکـت 
آژیتاسیون بـا وجـود برقـراري    . اندشده  Activeنگهداري کمتر

 ، ممکن است سببpHاکسیژناسیون واحدهاي پالکتی و حفظ 
ــال شــدن پالکــت  ــا درفع ــب   invitro ه ــن از معای ــردد و ای گ

سـلیمانی در  ). 14، 13، 8(توانـد باشـد   آژیتاسیون مـداوم مـی  
هاي آفـرزیس و  که بر روي پالکت 2011مطالعه خود در سال 

هـاي  درپالکـت  PF4بافی کوت انجام داد نشان داد کـه مقـدار   
آفـرزیس بـه   هـاي  روز در پالکـت  3و  1، 0ذخیره در روزهاي 

هاي بافی کـوت بـه ترتیـب    و در پالکت 119و  73، 63ترتیب 
مقادیر فوق در مقایسه با مقـادیر بدسـت   . است 150و  87، 68

  PRPهـاي تهیـه شـده از   آمده در مطالعه ما که بر روي پالکت
هـاي  بنابراین پالکـت . انجام شد افزایش چندین برابر نشان داد

از کیفیـت بـاالیی نسـبت بـه      PF4ما با در نظر گرفتن پارامتر 
 .هاي آفرزیس و بافی کوت بر خوردار استپالکت
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P-selectin    از مارکرهاي پالکت است که در حالـت اسـتراحت
هـاي  در قسمت داخلی غشایی گرانـول ) نشده Activeپالکت (

هـا در  آلفاي پالکت قرار دارد و در حالت فعـال شـدن پالکـت   
هـا بـه   یگاسـیون پالکـت  گیـرد و در اگر سطح پالکت قرار مـی 

مقـدار طبیعـی آن بـه    . کننـد همدیگر و فیبرینوژن شرکت می
 1/14طور میانگین در خون کامل تازه اهداکنندگان در حـدود  

افـزایش مقـدار درصـد آن در     .باشـد بر اساس بروشور کیت می
هـا  ها با فلوسیتومتري نشانگر فعال شـدن پالکـت  سطح پالکت

هـا صـورت گیـرد، از    داري پالکتباشد که اگر در زمان نگهمی
ها کیفیـت کمـی   نکات منفی به حساب آمده، در نتیجه پالکت

  . خواهند داشت
هـاي آژیتـه و   پالکـت  P-selectinدر مطالعه ما مقدار میانگین 

و  77/12سـاعت در روز سـوم بـه ترتیـب      6غیرآژیته به مدت 
) درصـد  1/14(درصد بود که همگی در محدوده طبیعی  06/7

 ). p=006/0(دار بود داشتند، ولی اختالف آنها معنیقرار 
هـاي  یاد آوري می گردد، این تفاوت نشانه آن است که پالکـت 

آژیتاسـیون  . شده اند  Activeغیرآژیته در زمان نگهداري کمتر
   pHبا وجود برقراري اکسیژناسیون واحدهاي پالکتـی و حفـظ  

گردد و این  invitro ها درممکن است سبب فعال شدن پالکت
در ). 14، 13، 8(توانـد باشـد   از معایب آژیتاسـیون مـداوم مـی   

، )11(حالی که مقادیر بدست آمده توسط استافن وهمکـارانش  
هاي آفرزیس خیلی بیشتر از مقدار در روز پنجم بر روي پالکت

دهـد کـه   بنابراین بررسی ما نشان مـی . بود) 61±8/0(طبیعی 

هـا  در زمان تحویل به بیمارستانواحدهاي پالکت پایگاه تهران 
از نظـر   هـا ها به بیمارستانروز توزیع پالکت در روز سوم یعنی

P-selectin هـاي  باکیفیت بوده  و نشان از مطلوب بودن پالکت
   .باشدتهیه شده می

LDH   یکی از پارامترهایی است که در واحدهاي پالکتی مـورد
با توجه . ها داردکتگیرد و داللت بر تخریب پالارزیابی قرار می

هاي دو گروه آژیته و بـدون  پالکت LDH، میانگین 1به جدول 
هاي هـر  دار نبود وکیفیت پالکتساعت معنی 6آژیته به مدت 

دو گروه با توجه بـه نتـایج ایـن پـارامتر شـبیه هـم و در حـد        
 .طبیعی بود

-شـود کـه پالکـت   بر اساس نتایج این مطالعه نتیجه گیري می
شود ساعت تکان آنها قطع می 6روز سوم به مدت هایی که در 

هـایی کـه در   کند و حتی کمتر از  پالکتکیفیت آنها افت نمی
شـوند و  خورند فعال مـی حالت روتین و به طور مداوم تکان می

. از نظر معیارهاي کیفی از استاندارد بـاالیی برخـوردار هسـتند   
ــت  ــابراین پالک ــوم   بن ــله روز دوم و س ــه در فاص ــایی ک ــه ه ب

گردند، در صورتی که در دماي مطلـوب  ها توزیع میبیمارستان
نگهداري شـوند، حتـی در صـورتی    ) گراددرجه سانتی 24-20(

نشـوند،  ) shake(که براي مدت چند ساعت بطور منظم شـیک  
 . باشندکیفیت خود را حفظ کرده و قابل مصرف می

ها نشود در مورد واحدهاي پالکتی که به بیمارستاپیشنهاد می
گردد و در شـرایط دمـایی آنهـا و بـدون آژیتاسـیون      توزیع می

  . شوند هم این مقایسه صورت گیردنگهداري می
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