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اثر افزودن داروهای مکمل حاوی  ویتامین D و داروی 
مکمل حاوی سلنیوم به درمان آسم بر عالئم بالینی و تغییرات 

ایمونولوژیک در بیماران مبتال به آسم متوسط تا شدید 
هومن طهرانی1،  رضا فرید حسینی1، فرحزاد جباری آزاد1، هوشنگ رفعت پناه2، حبیب اهلل اسماعیلی

مقدمه: آسم جز بیماریهای شایع آلرژیک بوده و در سراسر جهان به عنوان یک مشکل اساسی در نظر گرفته می شود. در مطالعه حاضر اثر 
افزودن مکمل حاوی سلنیوم و ویتامین D در بیماران مبتال به آسم متوسط تا شدید مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار: بیماران آسمی مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان قائم و کلینیکهای خصوصی که سن باالی 6 سال داشتند مورد بررسی قرار 
گرفتند. پرسشنامه های کنترل آسم )ACT(و کیفیت زندگی)QLQ( تکمیل گردید.بیماران در دو گروه قرار گرفتند و به یک گروه از آنها 
روزانه 10 میلی لیتر شربت آسماویت و به گروه دیگر 1200 واحد ویتامین D3 به مدت دو ماه تجویز گردید.قبل و بعد از درمان 10 میلی لیتر 
خون وریدی از ورید براکیال از بیماران گرفته شد و سطوح سرمی مس ، روی و سلنیوم و فولیک اسید و ویتامین D و Total IgE برای 
بیماران بررسی گردید. بیان ژنهای سایتوکاینهای TGF beta,IFN gamma,IL10,IL4 به روش RT-PCR برای بیماران انجام 
شد و بررسی استرس اکسیداتیو در بیماران با اندازه گیری Pro oxidant Antioxidant Balance)PAB( و همچنین سطح فعالیت 

سرمی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و نیترات انجام گردید
نتایج: 65 بیمار در هر دو گروه مورد مطالعه قرارگرفتند که 36 بیمار در گروه آسماویت و 29 بیمار در گروه ویتامین D قرارداشتند. در بررسیهای 
بالینی افزایش معنی داری در FVC/FEV1,FEV1 و نتیجه آزمونهای ACT,QLQ در هر دو گروه بعد از درمان مشاهده گردید و در 
مقایسه دو گروه اختالف معنی داری جز در مورد QLQ که در گروه آسماویت بیشتر بود، مالحظه نشد. سطح سرمی Total IgE افزایش 
یافت و در بررسی سایتوکاینها نیز اختالف معنی داری در دو گروه قبل و بعد از درمان مشاهده نگردید. سطح سرمی سلنیوم و فولیک اسید 
با شدت بیماری قبل از درمان در ارتباط بود و سطح سرمی ویتامین D نیز با افزایش FEV1 بعد از درمان ارتباط معنی داری داشت.سطح 
استرس اکسیداتیو در هر دو گروه کاهش معنی داری داشت که در گروه ویتامین D بیشتر بود.میزان عملکرد آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز بعد از 

درمان افزایش و سطح نیترات سرم کاهش نشان داد ولی این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: استفاده از داروهای مکمل خصوصا ویتامین D می تواند در همراهی با درمانهای استاندارد آسم ، در بهبود بالینی و کیفیت 

زندگی بیماران موثر باشد. 
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