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بررسی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ ( )BCGدر مقابل بیماری سل با
استفاده از تست پوستی توبرکولین و پاسخ لنفوسیتها به آنتیژنهای ب.ث.ژ در
شرایط  In vitroدر دانش آموزان شهر شاوور
سکینه عبدالخانی ،*1حسن محمودی ،2عبدالکریم شیخی ،3محمد رعایایی اردکانی
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چکیده

-0کارشناس ارشد میکروبیولوژی.
-3استادیار گروه میکروب شناسی پزشکی.
-2استاد گروه ایمنولوژی و میکروبیولوژی.
-8استاد گروه زیست شناسی.

-0دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران.
-3گروه میکروب شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
-2گروه ایمنولوژی و میکروبیولوژی ،دانشگاه علوم
پزشکی دزفول ،دانشکده پزشکی ،دزفول ،ایران.
-8گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
سکینه عبدالخانی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بروجرد ،بروجرد ،ایران.

زمینه و هدف :آزمون جلدی توبرکولین یک تست غربال گری در بیماری سل می باشد.
هدف این پژوهش ارزیابی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ با استفاده از اندازه
گیری اینترفرون گاما در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
روش بررسی :این پژوهش روی  23نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع سه گانه
تحصیلی (ابتدایی ،متوسطه اول و دوم) انجام گرفت .بعد از نمونهگیری خون ،سلول
های تک هستهای خون محیطی به وسیله محلول فایکول جدا و تعداد3×015 cell/well
با مقادیر  5یا 31میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ در انکوباتور  % 5 Co3در دمای  23Cºبه
مدت  84و  33ساعت کوکالچر شد و از محلول رویی با روش االیزا میزان اینترفرون
گاما اندازهگیری شد .برای تجزیه و تحلیل اختالف بین دو گروه از آزمون  tاستفاده شد.
یافتهها :آنالیز نتایج نشان داد که بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در سنهای
مختلف 02سال به پایین و 02سال به باال دارای تفاوت معنی دار بود( .)P<1/15همچنین
بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در پسران و دختران تفاوت معنیدار وجود
نداشت( .)P>1/15در بررسی بین سن ،زمان و مقادیر  5یا 31میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ
استفاده شده با میزان ترشح اینترفرون گاما تفاوت معنادارای وجود داشت(.)P<1/15
نتیجهگیری :با توجه به نتایج در شرایط آزمایشگاهی ترشح اینترفرون گاما ارتباط مستقیم
با میزان غلظت استفاده شده باکتری و سلول های تک هسته ای خون دانش آموزان و
زمان انکوباسیون دارد .همچنین میزان ترشح اینترفرون گاما در سنین باال کمتر از میزان
آن در سنین پایین بود.
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مقدمه
سل از قدیمترین بیماریهای عفونی شناختهشده

کالس آنتیبادی به کالسهای  IgG2a( IgGدر موش)

بشری است که هنوز هم از علل مهم بروز بیماری و

( )Immunoglobulinمی گردد که در تثبیت کمپلمان و

مرگومیر در جهان می باشد( )0بیماری سل پس از ایدز

فاگوسیتوز دخالت دارند (8و .)3بنابراین تشخیص و درمان

شایعترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی در انسان

سریع این بیماری باعث کنترل بهتر و مؤثرتر این باکتری و

است(.)3

در نتیجه جلوگیری از انتقال آن به انسان و انتخاب روشی

براساس نتایج مطالعات بیش از یک سوم جمعیت

مناسب و مؤثرتر جهت درمان عفونتهای ناشی از آن

جهان با باسیل مولد سل یعنی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

میشود .هدف این پژوهش ارزیابی سطح ایمنی ناشی از

( ) Mycobacterium tuberculosisآلوده هستند .از

واکسن ب.ث.ژ با استفاده از اندازه گیری اینترفرون گاما در

این تعداد سالیانه تقریباً  0میلیون نفر به بیماری سل مبتال

شرایط آزمایشگاهی می باشد.

میگردند که تقریباً بیش از  3میلیون نفر آنها در اثر این
بیماری دچار مرگ می شوند (0و.)8
بیماری سل بهعنوان اصلیترین عامل عفونی
مرگومیر بزرگساالن در کشورهای درحالتوسعه بحساب
میآید .تخمین زده شده است که تا سال  ،3131باکتری
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس  0میلیارد نفر از جمعیت جهان
را آلوده نماید که از این تعداد  051میلیون نفر به بیماری
سل مبتال می شوند و  28میلیون نفر را از بین میبرد (.)5
راههای

گوناگونی

برای

تشخیص

عفونت

توبرکلوزیس وجود دارد که به دو روش مستقیم و
غیرمستقیم قابل انجام است .تست پوستی توبرکولین یک
روش تشخیصی غیرمستقیم است که به تست زیرپوستی
مانتو ( ) Mantoux testمعروف است .یکی دیگر از
راههای تشخیصی غیرمستقیم تست آزاد کردن اینترفرون
گاما ( )Interferon gammaاست که روش جدیدی

برای تشخیص عفونت نهفته مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
است (.)5
اینترفرون گاما سایتوکاین معروف زیررده Th1
میباشد که موجب تحریک ماکروفاژها گشته ،سطح
MajorHistocompatibility Complex( MHC

)

کالس  ӀӀرا در آنها افزایش داده ،آنها را وادار به ترشح
 )Interleukin-12( IL-12میکند که موجب القای
تمایز سلولهای  Th0به زیررده  Th1میگردد .ترشح
 IFN-γتوسط سلولهای  Th1همچنین موجب تغییر

روش بررسی
نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش ،شامل کلیه دانش
آموزان پسر و دختر کلیه مقاطع تحصیلی (ابتدایی ،متوسطه
اول و دوم) شهر شاوور استان خوزستان بوده ،که بر اساس
روش نمونه گیری تصادفی ساده  23نفر برای ادامه مطالعه
انتخاب شدند .پس از کسب تایید کمیته اخالق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول ( /08/21/083پ) و اخذ
رضایت نامه از والدین دانش آموزان ،خون گیری از دانش
آموزان در مدارس صورت گرفت و مقدار  5میلی لیتر خون
در یک لوله فالکون  05میلی لیتری استریل و عاری از
آلودگی جمع آوری شد .به منظور جلوگیری از انعقاد خون
 011واحد هپارین به ازای هر میلی لیتر خون به لوله ها
اضافه گردید و سپس مخلوط شد .کشت سلولی روی خون
گرفته شده انجام گرفت.
جداسازی و شمارش سلولهای مونونوکلئار خون
محیطی
بعد از نمونهگیری خون هپارینه مقدار  5 ccمحلول
 PBSاستریل اضافه شد سپس در دو لوله فالکون دیگر
هرکدام به مقدار  2ccمحلول فایکول ریخته و با پیپت
پاستور که قبالً اتوکالو شده بود بهآرامی خون روی آن
اضافه کرده بهطوریکه خون و محلول فایکول مخلوط
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نشود و در دو فاز مجزا قرار گیرند و حجم دو لوله حاوی

محلول  RPMI 1640به همراه  01 ccمحلول سرم جنین

محلول فایکول و خون -به مدت  31دقیقه با سرعت rpm

گوسفندی ( )calf serum fetalاضافه شد .و در نهایت

 3511سانتریفیوژ شد(.)4

در دمای  23درجه سانتی گراد و  5درصد  Co2انکوبه شد
(.)0

کشت سلولی سلولهای مونونوکلئار خون محیطی
در این مرحله گلبولهای قرمز تجمع کرده و ته لوله
قرار می گیرند .لنفوسیت ها به صورت الیه ای ابرمانند

شمارش گلبول های مونونوکلئار
شمارش با استفاده از الم نئوبار انجام شد .سپس با
4

باالی آن قرار می گیرند که با پیپت پاستور این الیه جمع

رقیق کردن ویال استوک  BCGتعداد 1×10 Cfu/ml

آوری و به یک لوله فالکون تمیز و استریل منتقل شد .بافی

برای غلظت  5میکرولیتر و مقدار  4×104 Cfu/mlبرای

کوت جدا شده در لوله فالکون جهت شستشوی سلول های

غلظت  31میکرولیتر از واکسن اضافه شد.

مونونوکلئار مقدار 5 ccمحلول  RPMI 1640اضافه و

مجاور نمودن سلولهای مونونوکلئار با باکتری

مخلوط شد سپس به مدت  5دقیقه با سرعت 3511 rpm

مقدار  311میکرولیتر از محلول سلول ها و محیط

سانتریفیوژ کرده ،محلول رویی دور ریخته شد و به رسوب

کشت  CM10در  8چاهک ریخته شد و به ترتیب زیر

حاصل که حاوی سلولهای مونونوکلئار بود مقدار 2cc

مقدار  5و  31میکرولیتر باکتری اضافه شد جدول .0

محلول محیط کشت سلولی ( CM10مخلوط 011 cc
جدول  :1گروه های مورد مطالعه
چاهک

گروه مورد مطالعه

چاهک شماره 0

گروه کنترل و بدون اضافه کردن باکتری

چاهک شماره 3

باکتری ضعیف شده مایکوباکتریوم بوویس با غلظت  5میکرولیتر ()1×104 Cfu/ml

چاهک شماره 2

باکتری ضعیف شده مایکوباکتریوم بوویس با غلظت  31میکرولیتر ()4×104 Cfu/ml

** این  2چاهک برای مدت زمان های 84و  33ساعت در انکوباتور  %5کربن دی اکسید و  %05اکسیژن انکوبه شدند.
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یافته ها
میزان ترشح IFN-γ

موجود در حفره ها بلوکه گردیدند .بعد از شستشوی پلیت

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که میانگین

ها ،نمونه ها ،استاندارد و سرم کنترل هر یک در حفره های

ترشح اینترفرون گاما در افراد زیر 02سال و باالی 02سال

جداگانه پلیت اضافه گردیدند.

بعد از  2ساعت

پس از زمان 84ساعت به ترتیب در غلظت  5میکرولیتر

انکوباسیون پلیت ها در دمای آزمایشگاه و شستشوی

( 281/43 ،)1×104 Cfu/mlو  03/1000پیکو گرم/دسی

مجدد ،آنتی بادی مونوکلونال ( رقت  )0:011که بر علیه

لیتر و با غلظت  31میکرولیتر ( )4×104 Cfu/mlبه

سایتوکاین خاص انسان)اینترفرون گاما (ساخته شده به هر

ترتیب  802/25و  040/02پیکو گرم/دسی لیتر می باشد.

چاهک پلیت اضافه گردید .بعد از انکوباسیون پلیت ها )

همچنین پس از  33ساعت به ترتیب در در در غلظت 5

به مدت  2ساعت( و شستشو ،محلول گونژوکه

میکرولیتر ( 880/43 ، )1×104 Cfu/mlو 085/01پیکو

( )streptavidin-peroxydaseدر حجمی معادل 011

( 4×104

میکرولیتر به هر یک از چاهک پلیت اضافه گردید .بعد از

 )Cfu/mlبه ترتیب  502/03و  005/43پیکو گرم/دسی

انکوباسیون)به مدت  01دقیقه در حرارت آزمایشگاه( و

لیتر می باشد (جدول .)3

شستشو ،محلول سوبسترای کروموژن (Tetramethyl-

گرم/دسی لیتر و با غلظت  31میکرولیتر

جمع آوری کشت سلولها و باکتری ها

 )benzidineبه هر یک از چاهک پلیت اضافه گردید.

بعد از گذشت زمان  84و  33ساعت انکوبه در

واکنش مذکور بعد از  21دقیقه انکوباسیون پلیت ها در

انکوباتور  %5کربن دی اکسید ابتدا پلیت را از انکوباتور

تاریکی متوقف گردید و سپس میزان جذب نور و با طول

1/5 cc

موج  851نانومتر در چاهک پلیت خوانده شد .میزان

خارج و نمونه های چاهک را به میکروتیوپ
منتقل و در فریز  - 31 º Cنگهداری شد.

سایتوکاین هر نمونه از روی منحنی استاندارد محاسبه

اندازه گیری اینترفرون گاما به روش االیزا

گردید .تهیه منحنی استاندارد هم مطابق دستورالعمل فوق

در این تحقیق از  23دانش آموز سالم نمونه خون

و همراه با اندازه گیری نمونه ها انجام شد.

تهیه و بعد از جدا نمودن سلولهای مونونوکلئار با باکتریهای

آنالیز آماری

مورد نظر کوکالچر انجام شده و مایع رویی

آزمون  tمستقل جهت سنجش اختالف بین دو گروه

( )Supernatantآنها جدا و در فریزر  - 31 º Cنگهداری

مورد بررسی ،با استفاده از نرم افزار  Spssنسخه32

شد .برای مایع رویی نمونهها تست االیزا (روش ساندویج)

صورت گرفت .مقدار سطح معنیدار( )P<1/15درنظر

برای اندازه گیری سایتوکاین مورد نظر انجام شد ( .)0در

گرفته شد.

مرحله اول هر یک از حفره های پلیت  96خانه ای را با

بررسی ارتباط بین میزان ترشح اینترفرون گاما در گروه

حجم  011میکرولیتر از مونوکلونال آنتی بادی غلیظ (011

های مورد مطالعه در زمان و غلظت های متفاوت

میکرولیتر از محلول مونوکلونال آنتی بادی غلیظ اینترفرون

با توجه به نتایج آنالیز آماری در نتیجه بین میزان ترشح

Human

اینترفرون گاما در سنهای مختلف  02سال به پایین و 02

 )ELISpot Kit R & Dبه  01میلی لیتر محلول بافر

سال به باال ،در زمان های مختلف و غلظت های مورد

سالین فسفات اضافه شد (رقت  )0:011پوشانده شدند و

مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت و درنتیجه سن بر

مدت  38ساعت توسط محلول بافر سالین فسفات در دمای

میزان ترشح اینترفرون گاما در زمان های مختلف و غلظت

آزمایشگاه نگه داشته شدند .سپس بعد از سه مرتبه شستشو

های مورد مطالعه تأثیر داشت(( )P<1/15جدول  2و.)8

گاما

( Dual-Color

IFN-gamma

با بافر خاص آلبومین سرم گاوی  5درصد آنتی بادی
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جدول :6شاخص های توصیفی میزان ترشح  IFN-γدر دو گروه
انحراف استاندارد

میانگین میزان ترشح IFN-γ

() Standard deviation

(پیکو گرم/میلی لیتر)

288/30313

281/43

883/88022

802/25

823/52385

880/43

832/15350

502/03

055/50138

03/10

340/33558

040/02

334/30302

085/01

343/35135

005/43

Cfu/ml
غلظت 5

زمان

گروه مورد مطالعه

84ساعت
گروه زیر02سال

میکرولیتر
( 1×104
)Cfu/ml
غلظت 31
میکرولیتر
( 4×104
)Cfu/ml
غلظت 5

33ساعت

میکرولیتر
( 1×104
)Cfu/ml
غلظت 31
میکرولیتر
( 4×104
)Cfu/ml
غلظت 5

84ساعت
گروه باالی02سال

میکرولیتر
( 1×104
)Cfu/ml
غلظت 31
میکرولیتر
( 4×104
)Cfu/ml
غلظت 5

33ساعت

میکرولیتر
( 1×104
)Cfu/ml
غلظت 31
میکرولیتر
( 4×104
)Cfu/ml

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،81شمارۀ 8931 ،2

بررسی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ

610

جدول  :3نتایج آزمون  tجهت بررسی اختالف در دو گروه در زمان ها و غلظت های مورد مطالعه
متغیر وابسته

نتایج آزمون  tبرای برابری میانگین

نتایج آزمون لون برای برابری واریانسها

میزان ترشح

F

سطح معناداری

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

00/000

1/110

3/835

31/340

1/133

382/38032

اینترفرون گاما
در زمان  84ساعت
و غلظت 5
میکرولیتر
02/120

میزان ترشح

3/238

1/110

33/022

1/133

205/08013

اینترفرون گاما
در زمان  84ساعت
و غلظت 31
میکرولیتر
08/022

میزان ترشح

3/101

1/110

33/401

1/184

200/83843

اینترفرون گاما
در زمان  33ساعت
و غلظت 5
میکرولیتر
2/011

میزان ترشح

3/508

1/181

32

1/108

204/10803

اینترفرون گاما
در زمان  33ساعت
و غلظت 5
میکرولیتر

جدول :4نتایج آزمون  tجهت بررسی اختالف در دو گروه
متغیرها

آماره t

شاخصهای تفاوتهای زوجی
انحراف

میانگین

استاندارد

سطح معناداری

فاصله اطمینان
کران باال

کران
پایین

1/181 -3/088 -2/34254 -058/85083 048/03834 -41/00381

اینترفرون گاما در زمان 84
اینترفرون گاما در زمان 33
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بحث
فعال شدن راههای التهابی ،شامل شبکه ی سایتوکینی
به عنوان عاملی مهم در پاتوژنز سل مطرح است .افزایش

بررسی با نتایج حاجی عبدالباقی و همکاران اختالف دارد
(.)00

سطح در سرم افراد مبتال به سل نشان سایتوکینهای IFN-

در بررسی بین میزان ترشح اینترفرون گاما و زمان

 γو  IL-10می دهد که این دسته از سایتوکینها  ،در

(در  84و  33ساعت) ،در غلظت های  5و 31میکرولیتر

این بیماری در انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار

تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P<1/15علت افزایش

هستند (3و .)01ارزیابی تولید سایتوکاین ها بهویژه

سطح سرمی  IFN-γتماس بدن با آنتی ژن های باکتری

اینترلوکین ،01-اینترلوکین ،03-اینترفرون گاما و TNF-α

می باشد ،زیرا اینترفرون گاما باعث تحریک ماکروفاژ ،

ابزار مهمی در بررسی پاسخهای ایمنی در برابر محرکهایی

جهت فعالیت ضد باکتریایی می گردد.

نظیر عوامل بیماریزا است .در این بررسی از آنجایی که

در مطالعه تقوی و همکاران که سطح سرمی

رابطه بین سن و میزان ترشح اینترفرون گاما را مورد بررسی

اینترفرون گاما در بیماریهای ناشی از مایکوباکتریوم

قرار دادیم نتایج اختالف میانگین به وضوح نشان داد که

توبرکلوزیس و غیر توبرکلوزیس با هدف بررسی میزان

میزان ترشح اینترفرون گاما در سن باال کمتر است

تولید اینترفرون گاما در بیماران مبتال به عفونتهای

( .)P<1/15در مطالعه ای  Bazrafkanو همکاران در

مایکوباکتریومی و اعم از توبرکلوزیس و غیر توبرکلوزیس

سال  0200که با هدف بررسی میزان عفونت سل نهفته در

در مقایسه با کنترل سالم انجام شد ،نتایج آنها نشان داد که

کادر درمانی بیمارستان های آموزشی شیراز به روش IFN-

سطح  IFN-γدر افراد مبتال به عفونت مایکوباکتریوم

 γ ELISPOT assayانجام شد .ارتباط خاصی میان

توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس بهطور

واکنش به آنتیژنها براساس سن یا طول مدت اشتغال در

معنیداری بیشتر از افراد کنترل به دست آمد .بر اساس نتایج

بیمارستان و سابقه واکسیناسیون علیه سل در افراد مورد

بهدستآمده در این مطالعه ،تصور میشود افزایش مقادیر

مطالعه بود .که با نتایج مطالعه کنونی مطابقت داشت (.)4

سطح سرمی اینترفرون گاما با پیشرفت بیماری مرتبط باشد.

در مطالعهای حاجی عبدالباقی و همکاران که با بررسی

که این نتایج ،یافته های مطالعه کنونی را تایید کرد ( .)3با

مقایسهای الگوی سایتوکاین های  Th1و  Th2در مبتالیان

توجه به آزمونهای انجامشده ،در بررسی بین میزان ترشح

به بیماری سل ریوی خلط مثبت و افراد سالم  PPDمثبت

اینترفرون گاما و غلظت ،غلظتهای مختلف بر میزان ترشح

انجام شد ،میانگین سطح اینترفرون  -گاما در سرم افراد

اینترفرون گاما مؤثر است .نتایج اختالف میانگین و نمودار

مبتالبه سل ریوی بهطور معنیدار ازنظر آماری باالتر از

مربوطه بهوضوح نشان میدهد که میزان ترشح اینترفرون

میانگین سطح آن در افراد سالم  PPDمثبت بود .نتایج این

گاما در غلظت  5کمتر است .نتایج این بررسی با نتایج

مطالعه برعکس مطالعه حاضر بود ،بطوری که سن و جنس

پژوهش تقوی و همکاران مطابقت داشته و با نتایج پژوهش

بر تغییرات سایتوکاین ها قبل از درمان و حین درمان تأثیری

حاجی عبدالباقی و همکاران اختالف دارد ( 3و .)00

نداشته است .نتایج حاصله از اندازهگیری سایتوکاین های
 Th1و  Th2در سرم بیماران مبتالبه سل ریه با نتایج

نتیجهگیری

حاصله از مطالعات انجامگرفته در محیط کشت سلولهای

ترشح اینترفرون گاما ارتباط مستقیم با میزان غلظت

تکهستهای خون محیطی تحریکشده با آنتیژنهای

های استفاده شده باکتری دارد .ترشح اینترفرون گاما ارتباط

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس متفاوت است .نتایج این

مستقیم با زمان انکوباسیون دارد ،یعنی در بیشتر موارد
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 متوسطه اول و دوم) واحدهای،مقاطع سه گانه (ابتدایی

 ساعت انکوباسیون باعث تحریک بیشتر سلولها33 زمان

 نتایج این مقاله از پایان.آموزشی شهر شاوور تشکر نماییم

 ساعت84 برای ترشح سایتوکاین موردنظر نسبت به زمان

نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی سطح ایمنی ناشی

همچنین میزان ترشح اینترفرون گاما در.انکوباسیون شد

ژ در مقابل بیماری سل با استفاده از تست.ث.از واکسن ب

.سنین باال کمتر از میزان آن در سنین پایین بود

پوستی توبرکولین و پاسخ لنفوسیتها به آنتیژنهای
-04(  در دانش آموزان شهر شاوورIn vitro ژ در.ث.ب
 سال سن)" دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد استخراج8
.شده است

قدردانی
برخود الزم می دانیم از همکاری صمیمانه پرسنل
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش و همچنین مدیران
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Evaluation of Immunity Level of B.C.G Vaccine Against Tuberculosis
Using Skin Test for Tuberculin and in Vitro Response of Lymphocytes
to B.C.G Antigens in Shavoor City Students
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Abstract
Background and Objectives: Tuberculin skin test is a screening
test for tuberculosis. The aim of this investigation studied in vitro
the immunity level out of Bacillus Calmette–Guerin (BCG)
vaccine, through measurement of interferon gamma (IFN γ) in
growth medium, in the students of Shavoor city.
Subjects and Methods: This research is an experimental study
that was performed on 32 male and female students of the three
educational levels. After blood sampling, the peripheral blood
mononuclear cells were isolated by Ficoll solution and 2×105
Cell/Wells with 5 or 20 μl B.C.G vaccine were co-cultured in
CO2 incubator in 37°C for 48 and 72 hours, and IFN γ level
measured by the ELIZA method. For statistical analyses,
independent t-test was used to analyze the differences between
the two groups using SPSS software version 23.
Results: Analysis of the results showed that there was a
significant difference between the size of the induration at
different ages of 13 years old (P<0.05). Also, there was no
significant difference between the size of the induration in boys
and girls (P>0.05). There was a significant difference between
the age, time, and amounts of the bacterium 5 or 20 μL of the
B.C.G vaccine used with the level of IFN γ secretion in the two
groups (P <0.05).
Conclusion: With regard to the results, IFN γ secretion is directly
related to the dose of bacteria used and the monocular blood cells
of the students and incubation time. Also, the level of IFN γ
secretion at younger ages was lower than that at an early age.
Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Interferon gamma,
BCG vaccine.
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