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Background and Aim: Considering the zinc sulfate as an immunumedolator in antibody
production, the aim of this study was to investigate the effect of zinc sulfate on the
immunological response of pneumococcal vaccines in elderly people over 65.
Materials and Methods: In this case-control study in 2012, 120 patients (over 65 years
old) were selected and randomly divided into two separate equal study and control groups.
Pneumococcal vaccine injected with the dose of 23 ppv to study and control group then zinc
sulfate supplement capsule taken by the study group and a sugar capsule as a placebo by control
group for one month period as well. Blood samples were taken before and one month after
vaccination, specific antibody (Ab) level against pneumococcal polysaccharide capsule, was
measured with Maxisorb ELISA kit. Then findings interpreted with Stata software version 8 (sas
ver 8, USA), a t-test was done for assessment of the relationship between independent variables.
The effect of zinc, age, smoking and BMI has been assessed on the level of Ab production with
regression interpreter.
Results and Conclusions: The average increase in antibody levels before and one month
after vaccination in the control group, 42.87 ± 25.21 to 118.87 ± 29 and in the study group were
from 41.76 ± 27.51 to 117.66 ± 32.53 units per mL. Zinc, age, sex, BMI and smoking with 95%
reliability had no effect on antibody production in both groups. subscription of zinc sulfate for
one month period as an immunomodulator after pneumococcal vaccination has no significant
effect on the level of antibody production in response to pneumococcal 23 valent vaccines.
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تأثیر روی بر پاسخ به واکسن پنوموکوک در سالمندان
فیض اله منصوری ،1سیاوش وزیری ،1علیرضا جانبخش ،1بابك صیاد ،1فرید نجفی ،2سید محمدکریمی وفا،1
مهسا کاشف ،3محسن

عزیزی3،1

 .1گروه بیماری های عفونی و گرمسیری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،كرمانشاه ،ایران
 .2گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،كرمانشاه ،ایران
 .3گروه میکروب شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،كرمانشاه ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1331/36/33:
پذیرش1331/33/18:

چکیده
زمینه و اهداف:

با توجه به اثر سولفات روی بهعنوان یک ایمونومدوالتور در تولید آنتیبادی ،این مطالعه

بهمنظور بررسی تأثیر سولفات روی بر پاسخ ایمنیزایی بیشتر واکسن پنوموکوک در افراد باالی  56سال انجام شد.

مواد و روش کار:

 :در این کار آزمایی بالینی که در سال  1931انجام شد 121 ،نفر از سالمندان باالی 56

انتشار آنالین1331/33/22:

سال بهصورت تصادفی به دو گروه  51نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند .به افراد گروه مطالعه واکسن پنوموکوک

موضوع:

 29ظرفیتی با کپسول روی و به گروه کنترل واکسن پنوموکوک همراه با کپسول شکر بهعنوان پالسبو ،به مدت یک

باكتری شناسی پزشکی
IJMM 1395; 10(5): 67-73

نویسنده مسئول:
محسن عزیزی
گروه بیماری های عفونی و
گرمسیری ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی ،کرمانشاه،
ایران
تلفن3388316226331 :

پست الکترونیك:

ماه داده شد .نمونههای خون قبل و یک ماه بعد از واکسیناسیون برای بررسی میزان آنتیبادی اختصاصی کپسول
پلی ساکاریدی پنوموکوک با کیت الیزای  Maxisorbاندازه گرفته شد .یافته ها با نرمافزار
 (sas ver 8, USA) Stataنگارش  8و آزمون های  tو کای -اسکوئر ( )X2تحلیل شدند .با استفاده از تحلیل
رگرسیون اثر ،zincسن ،جنس ،مصرف سیگار و  BMIبر میزان تولید آنتی بادی در دوگروه با هم مقایسه شد.

یافتهها و نتیجهگیری:

میزان افزایش آنتیبادی قبل و یک ماه بعد از مداخله در گروه پالسبو از

 22/88± 26/21به  118/88±23و در گروه آزمایش از 21/85± 28/61به  118/55±92/69واحد در میلیلیتر رسید که
اختالف معنیدار با هم نداشتند .بر اساس تحلیل رگرسیون متغیرهای سن ،جنس BMI ،و سیگار تاثیری درتولید آنتی
بادی نداشتند .تجویر یک ماهه سولفات روی بهعنوان یک ایم ونومدوالتور بعد از تزریق واکسن پنوموکوک تأثیر معنی
دار بر میزان تولید آنتیبادی در پاسخ به واکسن پنوموکوک 29ظرفیتی در سالمندان ندارد.

کلمات کلیدی :واكسیناسیون ،پنوموكوک ،روی ( ،)zincآنتی بادی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

moh.azizi@kums.ac.ir

مقدمه
یکی از معضالت بهداشتی در اكثر كشورهای جهان
بخصوص كشورهای درحالتوسعه عفونتهای پنوموكوكی است ،و
مدتهاست كه سن باال بهعنوان یك عامل خطر برای این
عفونتها شناختهشده است .هماكنون با توجه به روند رو به رشد
كهنسالی در جامعه جهانی ،افراد مسن روزبهروز درصد بیشتری از
جوامع بشری را تشکیل خواهند و با توجه به افزایش خطر
بیماری پنوموكوكی با پیشرفت سن ،افزایش هزینههای مربوط به
درمان عفونت و افزایش میزان مقاومت در برابرآنتی بیوتیكها،

واكسیناسیون پنوموكوک بهعنوان یك اولویت بهداشت عمومی
مطرح است ( .)1در مطالعات اپیدمیولوژیك ،میزان بیماری
پنوموكوكی را بر اساس میزان تهاجم بیماری پنوموكوكی
) (Invasive Pneumococcal Diseaseارزیابی میكنند كه اساس
آن كشت مثبت استرپتوكوكوس پنومونیه از محلهای استریل
بدن است .یکی از دالیل  IPDپنومونی پنوموكوک است ،هرچند
تنها  11تا  33درصد  IPDرا موارد پنومونی تشکیل میدهد (.)2
سازمان سالمت ) )DHواكسن pneumococcal polysaccharide
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 23 vaccinesظرفیتی ( (PPSV23را برای جمعیت واقع در
معرض خطر از سال  1332توصیه كرده و این توصیه در سال
 2333شامل افراد  71سال و باالتر هم شده است ( .)3افراد
كهنسال به علت اختالل در سیستم ایمنی و اختالل در تولید
آنتیبادی پس از واكسیناسیون سطح آنتیبادی حمایتی مورد
لزوم را پیدا نمیكنند ،لذا باید راهی جهت افزایش پاسخ
آنتیبادی در این گروه اندیشیده شود .چون میزان پاسخ ایمنی و
سطح آنتیبادی در گروه افراد مسن ضعیفتر برآورد میشود،
گمان میرود استفاده از تركیبهای ایمونومودوالتور ما را
دررسیدن به هدف فوق یاری نماید .روی نقش مهمی در تنظیم
پاسخ ایمنی دارد خصوصاً پاسخهای وابسته به ایمنی سلولی،
كمبود روی با نقص در عملکرد تیموس و كاهش تولید لنفوسیت،
 ،DTHكاهش پاسخ آنتیبادی نسبت به واكسن ،كاهش تبدیل
سلولهای دستنخورده (نایو) به سلولهای  Tخاطره  ،كاهش
نسبت  Th1/Th2و درنتیجه كاهش تولید  IL-2و  IFNɣهمراه
است .افراد دچار كمبود روی و سالمندان نسبت به ابتال به
بسیاری از بیماریها حساسترند تحقیقات زیادی میزان پایین
روی و یا كاهش جذب آن را در سالمندان گزارش كردهاند .مکمل
روی موجب بهبود عملکرد سلولهای  Tدر سالمندان میشود و
كمبود آن بهعنوان یك ریسك فاكتور برای نقص ایمنی و
حساسیت نسبت به عفونت در افراد مسن محسوب میشود
( .)6،1این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مصرف مکمل روی بر
میزان غلظت آنتیبادی ترشحشده در سالمندان باالی  71سال
پس از واكسیناسیون با واكسن  23ظرفیتی پنوموكوک علیه
استرپتوكوكوس پنومونیه طراحی و انجامشده است .همچنین
تأثیر احتمالی سایر ریسك فاكتورها از قبیل جنسیت  ،مصرف
سیگار و شاخص توده بدن برمیزان تولید آنتیبادی علیه
پنوموكوک در گروه موردمطالعه بررسیشده است.
مواد و روشها
بعد از اخذ مجوز از كمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
كرمانشاه و محاسبه حجم نمونه 123 ،نفر از سالمندان باالی 71
سال داوطلب شركت در مطالعه در سال  ،1331كه سابقه
واكسیناسیون پنوموكوک در 3سال گذشته را نداشتند وارد
مطالعه شدند .در ادامه دادههای دموگرافیك و اطالعات الزم در
مورد متغیرهای سیگار كشیدن ،نمایه توده بدن ،جنسیت و سن
بهوسیله پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شد .سپس نمونهها
بهطور تصادفی به  2گروه  73نفری مطالعه و شاهد تقسیم شدند.

قبل از واكسیناسیون نمونه خون (سرم) افراد دو گروه برای
بررسی میزان آنتیبادی پنوموكوک گرفته شد .قبل از
واكسیناسیون به شركتكنندگان گروه مطالعه به مدت  2هفته
هرروز یك كپسول روی  223میلیگرمی ساخت شركت الحاوی
ایران كه حاوی 13میلیگرم روی است داده شد و مصرف مکمل
روی تا یك ماه پس از واكسیناسیون ادامه پیدا كرد .در این مدت
گروه كنترل بهعنوان دارونما كپسول شکر مصرف كردند ( .)6در
ادامه به آزمودنیهای هر دو گروه  1/3mLواكسن  23ظرفیتی
پنوموكوک ))Pneumo23® ,Sanofi-Aventis ,Lyon France
حاوی  21 µ/mLاز پلی ساكاریدكپسولی از هر 23سروتیپ
(33F16,B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B1,2,3,4,5,6
 )F,18C, 19A, 19F, 20, 22F,23Fandاسترپتوكوكوس پنومونیه
تزریق شد .سپس بعد از یك ماه مجدداً نمونه خون هر دو گروه
برای بررسی میزان آنتیبادی پنوموكوک گرفته شد (.)2
نمونههای خون قبل و بعد از واكسیناسیون با كیت الیزای IgG2
كپسول پنوموكوک ()Maxisorb, Nunc, Roskilde, Denmark
مورد ارزیابی قرار گرفت توسط روشی كه قبالً تائید شده است
( .)8،3بهطور خالصه میکروپلیت های الیزا با  133میکرولیتر از
شدند.
پوشیده
ساكارید
پلی
محلول
( .)MD, USA,ATCC, Rockvilleپلیت ها به مدت  1ساعت
انکوبه در  36˚Cشدند .سرم افراد برای وجود آنتیبادی ضد 7
پلی سارید كپسولی ( )Serotypes 1, 3, 5, 6B, 8, and 14بررسی
شدند.
یافته ها با نرمافزار  (sas ver 8, USA) Stataنگارش  6و
آزمونهای  tو كای-اسکوئر ( )X2تحلیل شدند .با استفاده از
تحلیل رگرسیون اثر  ،zincسن ،جنس ،مصرف سیگار و  BMIبر
میزان تولید آنتی بادی دردوگروه باهم مقایسه شد.
یافتهها و بحث
دامنه سنی افراد موردمطالعه  71-33سال با میانگین 61/3
و انحراف معیار  7/2سال بود میانگین سنی گروه آزمایش و
كنترل به ترتیب  73/6و  63/3سال بود.
علیرغم تقسیم تصادفی افراد شركتكننده در دو گروه
تفاوت میانگین سنی آنها معنی دار بود ( )p <3/331و دو گروه
ازلحاظ سنی همگن نبودند .دو گروه از نظر توزیع جنسیتی ،نمایه
توده بدنی و وضعیت سیگار كشیدن تفاوت معنی دار نداشته و
همگن بودند (جدول شماره .)1مقدار آنتیبادی قبل از
واكسیناسیون در تمام نمونههای هر دو گروه 22/3±327/2
73

منصوری و همکاران | پاسخ ایمنی به واکسن در سالمندان

(حداقل 7/2و حداكثر )122/6واحد در میلیلیتر بود .تولید
آنتیبادی بعد از واكسیناسیون در نمونهها به 116/2±33/6
(حداقل  21/1و حداكثر  )166/1رسید .بر اساس یافتهها مقدار
افزایش تولید آنتیبادی بعد از واكسیناسیون معنیدار است
(.)p <3/331

میکروگرم در میلیلیتر بود كه ازلحاظ آماری معنیدار نبودند
) .(P=3/61بعد از مداخله ،میزان آنتیبادی در گروه آزمایش
 116/7±32/1میکروگرم در میلیلیتر و درگروِپالسبو
 116/6±23میکروگرم در میلیلیتر بود كه مقایسه آنها اختالف
معنی داری باهم نشان نداد )( (P=3/62جدول شماره.)1

تفاوت میزان آنتیبادی قبل از واكسیناسیون در دو گروه
آزمایش و كنترل به ترتیب  21/6±26/1و 22/6±21/2
جدول شماره  .1مقایسهی مشخصات دموگرافیك و وضعیت آنتیبادی قبل و بعد از واکسیناسیون در دوگروه شرکتکنندگان بر اساس میانگین
گروهها
متغیرهای مقایسه شده

گروه آزمایش

گروه كنترل

سن

مصرف سیگار
توده بدنی
میزان آنتیبادی قبل از تزریق واكسن

73/6±1/3
27/3
13/6
11/7
26/33±2/2
21/6±26/1

63/2±6/2
13
26
23/23
27/6±3/3
22/6±21/2

3/37
3/26
3/61

میزان آنتیبادی بعد از تزریق واكسن

116/7±32/1

116/6±23

3/62

61/6±23/1
()116/7–21/6
61/3±23/1

67±22/2
( )11/6-22/6
67±22/1

جنس

زن
مرد

متوسط افزایش آنتیبادی
میزان تولید آنتیبادی بعد از تزریق واكسن

همچنین میزان آنتیبادی بعد از مداخله در گروه روی و
گروه پالسبو به ترتیب  61/3±23/1و 67/3±22/2بود كه ازلحاظ
آماری تفاوت معنی داری باهم نداشتند (جدول .)1با انجام
رگرسیون ارتباط متغیرهای سن ،جنس و گروهبندی  BMIبا
میزان متوسط آنتیبادی تولیدشده توسط واكسیناسیون و تفاوت
میزان آنتیبادی قبل و بعد از تزریق واكسن در دو گروه آزمون و
كنترل بررسی شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه هیچیك
از عوامل جنس ،سن و نمایه توده بدنی با تولید آنتیبادی مرتبط
نبودند( .)p <3/31در خصوص نمایه توده بدنی دیده شد كه با
افزایش نمایه توده بدنی تولید آنتیبادی بهطور جزئی افزایش
مییافت .در مدل چند متغیره نیز هیچیك از این عوامل در تولید
آنتیبادی مؤثر نبودند و بین گروههای موردمطالعه اختالف
معنیداری وجود نداشت .در تحقیقات گذشته این موضوع
اثباتشده است كه پیری همواره با كاهش عملکرد سیستم ایمنی
و پاسخ ایمنی همراه بوده كه منجر به آسیب پیشرونده هم در
ایمنی ذاتی و هم ایمنی اكتسابی میشود .تغییراتی كه منجر به
كاهش پاسخ ایمنی نسبت به واكسنها میشود اغلب در
سالمندان دیدهشده است( .)13تا جایی كه به پاسخ ایمنی به

p-value
3/331
3/27

3/61
3/331

واكسن مربوط میشود پاسخ ایمنی به طرز معنیداری در
سالمندانی كه مشکل دهان دندان داشتند بهطوریكه در غذا
خوردن آنها اختالل ایجاد میكرد و آنهایی كه وزن ازدستداده
بودند كمتر بوده است Ikeda .و همکاران همین موضوع را در
مطالعه خود موردبررسی قراردادند كه سو تغذیه كوتاهمدت باعث
نقص در ترشح لوكوسیت های پلی مرفونوكلئر( )PMNبه
محلهای التهاب میشود .حتی جبران كوتاهمدت اینسو تغذیه
موجب بازگشت عملکرد بهینه در  PMNها شده است (.)11
غلظت آنتی بادی های بر ضد پلی ساكارید های پنوموكوكی
همانگونه كه با رادیو ایمنواسی یا الیزا اندازهگیری میشود در
هفته اول پس از واكسیناسیون شروع به افزایش كرده و برای
اغلب آنتیژنهای واكسن به مدت  1سال در سطوح باالتری
نسبت به قبل از واكسیناسیون در بزرگساالن سالم باقی میماند
( .)13،12سطح آنتیبادی در بعضی گروهها مانند سالمندان و افراد
با بیماریهای زمینهای با سرعت بیشتری كاهش مییابد (.)16،11
مطالعات اپیدمیولوژیك تأثیر واكسن در جلوگیری از IPDدر میان
سالمندان و افراد واجد شرایط پزشکی خاص بررسی كرده
است.تأثیر كل واكسن بر ضد  IPDدر افراد سالم  71سال و باالتر
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 %61بیانشده است ( .)16در این مطالعه متوسط افزایش
آنتیبادی نسبت به قبل از واكسیناسیون حدود سه برابر بود ،ولی
سطح مشخصی كه بتوان آنها سطح محافظتی نامید ،مشاهده
نشد ،اما در  61درصد افراد سطح آنتیبادی بعد از واكسیناسیون
بیشتر از  33واحد در میلیلیتر بود .درحالیكه سطح آنتیبادی
بیشتر از ( 33واحد در میلیلیتر) قبل از واكسیناسیون به میزان
 1/6درصد بود .به همین دلیل شاید بتوان آنها بهعنوان سطح
محافظتی مطرح نمود .در خصوص كمبود روی و تجویز آن
بهصورت مکمل همراه واكسن دریك مطالعه كنترل ترایال راندم
به این نتیجه رسیدهاند كه با دادن روی همراه واكسن
پنوموكوک 23ظرفیتی در افراد باالی 16سال بعد از یك دوره
كوتاهمدت دوهفتهای 13میلیگرم روی بر ایمنیزایی واكسن در
گروه گیرنده روی در سرو تیپهای  16و  13نسبت به گروه
كنترل مؤثر بوده ولی در سایر سرو تیپها اثر چشمگیری نداشته
است ( .)12در مطالعاتی كه بر روی حیوانات و انسان انجامشده
پیشنهاد میكنند كه مکمل روی میتواند روی پاسخ ایمنی پس
از واكسیناسیون مؤثر باشد ( Dchanteau .)18-23و همکاران
مشاهده كردند بیماران مسن كه بهصورت روزانه مکمل روی
مصرف كرده بودند تقریباً چهار برابر بیشتر افزایش پاسخ
آنتیبادی به ایمنیزایی با توكسین تتانوس در مقایسه با گروه
كنترل داشتند ( .)21در مطالعه  Girodonو همکاران مصرف دوز
پایین مکمل روی و سلنیوم ( 23میلیگرم و  133میکروگرم) به
طرز محسوسی پاسخ ایمنی هومورال را در سالمندان موردمطالعه
(سن  71تا  133سال) افزایش داد پس از واكسیناسیون افرادی
كه عفونت تنفسی نداشتند در میان آنهایی كه در دو سال
گذشته مکمل روی استفاده كرده بودند بیشتر بود ( .)22در
مطالعه  Prasadنشان داده شد كه مصرف مکمل روی به فرم
گلوكونات به میزان  21میلیگرم در روز برای  12ماه در تعدادی
از سالمندان بهطور محسوسی میزان ابتال به عفونتهای تنفسی را
كاهش میدهد ( .)23در مطالعه  Meydaniو همکاران
مشاهدهشده كه مصرف مکمل روی در سالمندانی كه در مراكز
نگهداری سالمندان زندگی میكنند منجر به كاهش ابتال به
پنومونی و درنتیجه كاهش نرخ مرگومیر شده است ( .)26شایان
ذكر است كه سیگار كشیدن بیماران آنها را كاندید دریافت
واكسن  PPSV23میكند و ایمنسازی باید بهعنوان بخشی از
برنامه ترک سیگار در نظر گرفته شود  .سیگار كشیدن هم به

افزایش خطركلونیزه شدن عفونت تنفسی منجر شده و هم پاسخ
ایمنی را در جهت تضعیف و عملکرد بد تغییر میدهد ( ،)21اما
دراین مطالعه مشاهده شد كه سیگار تأثیری بر تولید آنتیبادی
نداشته است .در بعضی مطالعات اختالفنظرهایی در مورد سطح
آنتیبادی بین زن و مرد ذكرشده است مبنی بر اینكه در زنان
سطح آن قبل از واكسیناسیون كمتر بوده است (.)26،12
درصورتیكه در این مطالعه سطح آنتیبادی بین زن و مرد
متفاوت نبود.به نظر میرسد حتی باوجود سن باالی افراد ،
توانایی مساوی در تولید آنتیبادی علیه  PPVوجود داشته
باشد.برای مثال در مطالعه  immunogenicityتوسط  Butlerو
همکاران 23 ،زن و مرد با میانگین سنی  63سال ،واكسن PPV
دادهشده كه بعد از یك ماه پاسخ آنتیبادی آن در  1سروتیپ،
شبیه جوانان بوده است (.)22
تجویز یكماهه سولفات روی بهعنوان یك ایمنومدوالتور
بعد از تزریق واكسن پنوموكوک تأثیر معنی داری بر میزان تولید
آنتیبادی در پاسخ به واكسن پنوموكوک  23ظرفیتی در
سالمندان ندارد .از عوامل دخیل در افزایش آنتیبادی به میزان
 BMIاشارهشده است ،اما در مطالعه حاضر با افزایش نمای توده
بدنی میزان آنتیبادی افزایشیافته است ،اما تأثیر معنی داری بر
سطح آنتیبادی نداشته است .همچنین بر اساس تحلیل
رگرسیون متغیرهای سن ،جنس BMI ،و سیگار تأثیری در
افزایش یا كاهش تولید آنتی بادی نداشته است.
تقدیر و تشکر
با تشکر از زحمات همکاران بخش عفونی بیمارستان امام
رضا (ع) كه در این تحقیق مارا یاری نمودند.
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران هیچ گونه
تعارض منافعی وجود ندارد.
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