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Background and Aim: At present cellular phones have become very popular, raising concerns about their 

effect on the health of users. Some studies have shown that use of cellular phones gives rise to a decrease in 

salivary antioxidative potential. Therefore, the present study was undertaken to evaluate the effect of 

lycopene on salivary superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPX) activities and the total 

antioxidative capacity (TAC) of the saliva in cellular phone users. 

Material and Methods: The present clinical trial was conducted on 20 volunteers with no oral diseases, who 

used cellular phones in Zahedan Dental faculty at 2017. The subjects’ salivary samples were collected before 

and one month after taking lycopene and the activities of salivary superoxide dismutase and glutathione 

peroxide and the total antioxidative capacity of the saliva were evaluated. Data were analyzed with SPSS 21. 

Wilcoxon signed rank was used to compare before and after measurmenrs. 

Results: The superoxide dismutase levels before and after taking lycopene were 108.37±16.18 and 

138.16±20.8, respectively, with a statistically significant difference (P=0.001). The glutathione peroxidase 

levels before and after taking lycopene were 693.06±9.05 and 676.65±63.45 u/mL, respectively with a 

statistically significant difference (P=0.001), total antioxidant capacity before and after taking lycopene were 

267.72±156.64 and 147.83±120.63 μmol/lit respectively with a statistically significant difference (P=0.001) 

Conclusion: It seems that, use of lycopene in cellular phone uses resulted in an improvement of salivary 

antioxidative system, increasing the odds of elimination of free radicals by the saliva. 

Key words: Cellular phone, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, lycopene. 
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 خالصه:

در مورد اثر آن بر سالالمت افالراد شالده     ییها ینگران جادیاست و سبب ا افتهیرواج  اريامروزه استفاده از تلفن همراه بس: سابقه و هدف

 یمطالعاله   نیشالود، بنالابرا   یبالزاق مال   یدانياکس یمطالعات نشان داده اند که استفاده از تلفن همراه سبب کاهش توان آنت یرخاست. ب

 یآنتال  یکلال  تيال و ظرف دازيپراکسال  ونيدسالموتاز ، گلوتالات   ديسوپراکسال  یهالا  میآنز تيفعال زانيم رب كوپنيل ريتاث یحاضر با هدف بررس

 از تلفن همراه صورت گرفته است. در بزاق استفاده کنندگان  دانياکس

استفاده کننده از تلفن همراه در دانشالكده   یدهان یماريفرد داوطلب بدون ب 28 یبر رو ینيبال ییمطالعه کارآزما نیا و روش ها: مواد

 ديسوپراکسال  مینزدو آ تيو فعال دیگرد یجمع آور كوپنيماهه ل کیزاهدان انجام شد . بزاق داوطلبان قبل و بعد از مصرف  یدندانپزشك

وارد شالد  SPSS 21ها در نرم افزار   افتهیشد.  یدر بزاق بررس دانياکس یآنت یکل تيظرف نيو همچن دازيپراکس ونيدسموتاز و گلوتات

 . دیاستفاده گرد  Wilcoxon signتستدو گروه از  سهیو جهت مقا

بود  ) 53/520ml/u± 0/28 (و ) 24/580± 0/22 (دارو قبل و بعد از مصرف بيدسموتاز به ترت ديسوپراکس تيسطح فعالها:  افتهی

به قبل از مصرف و بعد از مصرف دارو  دازيپراکس ونيگلوتات تيسطح فعال  (P=885/8) .داشت یتفاوت معنا دار یکه از لحاظ آمار

 داروو ظرفيت کلی آنتی اکسيدان  قبل و بعد از مصرف ) ml/u 32/343± 42/32 (و) 83/352ml/u ± 2/58 (ترتيب

  (P=885/8) ت معنی دار بود.وبود که از لحاظ آماری تفا µmol /l(  02/544±32/528 ) و(  ±42/234 34/523 ) 

 یآنتال  سالتم ياز س یقسالمت  تيال در استفاد کنندگان تلفالن همالراه سالبب بهبالود فعال     كوپنياستفاده از لبه نظر می رسد، : یریگ جهینت

 دهد. یم شیآزاد را توسط بزاق را افزا یكالهایگردد و امكان حذف راد یم یدانياکس

 كوپنيل داز،يپراکس ونيدسموتاز، گلوتات ديتلفن همراه، سوپراکس :کلید واژه ها 

 مقدمه:

و (5)افتهیرواج  اريدر دهه گذشته استفاده از تلفن همراه بس

و  کيدر مورد اثرات مضر امواج الكترومگنت یعمده ا ینگران

آن ها  یمخابرات ستگاهیهمراه در ا از تلفن یناش ویامواج ماکروو

 (2)سالمت دهان وجود دارد. یبر رو

 یمطالعه محدود به اثرات استفاده از تلفن همراه بر رو چند

بزاق پرداخته است  و نشان داده است  یدانياکس یآنت ستميس

بزاق را  یدانياکس یآنت ستميتواند س یاستفاده از تلفن همراه م

 .ر ادامه به آنها پرداخته شده استقرار دهد که د ريتحت تاث

 ینفر کاربر که تلفن همراه استفاده م 28 یرو یمطالعه ا 

 نیاست.ا افتهیتام کاهش  نيآلبوم انیکردند نشان داد که جر

شد که استفاده کنندگان از  هيفرض نیمشاهدات منجر به ا

 یم ويداتيدچار اختالل درعملكرد بزاق و استرس اکس لیموبا

 (2)شود.

شده هر  کینمونه بزاق تحر یبر رو یمطالعه ا 2854سال  در

بزاق غده  انینشان داد که غلظت و سرعت جر یدو غده بناگوش

کردند  یاستفاده م شتريب لیکه از موبا یدر کاربران ديپاروت ی

و  میزوزيو ل پازيو ل الزيباالتر بود و کاهش در غلظت آم

که  ید سمتش دهیمشاهده شد و د دازيو پراکس نیالکتوفر

بزاق  انیکردند غلظت و جر یاز تلفن همراه استفاده م شتريب

 (4)نشد. دهید یرابطه مشخص یمتفاوت بود ول

Arbabi-Kalati که  دنديرس جهينت نیو همكارانش به ا

از  شيتام بزاق در صحبت کردن ب دانياکس یآنت تيظرف

 (2).ابدی یساعت با تلفن همراه کاهش م5

 ليو تحل هیتجز یبه بررس یلعه مقطعمطا کی 2854سال  در

 ( radiofrequency)یكونسیوفریراد ییايميوشياثرات ب

 ییايميوشيب یاز شاخص ها یساطع شده از تلفن همراه در برخ

 شیامواج باعث افزا نیا شد که. بزاق انجام شد و نشان داده

 الزيآمدسموتاز و کاهش  ديسوپراکس   تيدر فعال یقابل توجه

 ويداتياکس راتييتغ نیاستفاده از تلفن همراه شد. ا بزاق بعد از

شد  هيتوص نیشود بنابرا یسلول ها م یمنجر به تحول سرطان

مدت از تلفن همراه در افراد جوان  یکه از استفاده طوالن

-EMR شتريدر حال توسعه آنها ب یاجتناب شود،چون مغزها

RF (3)کند. یتلفن همراه را جذب م 

  است که توسط یمحلول در چرب دينوئيکاروت کی كوپنيل

Ernest  کی كوپنيل( 4)کشف شد. 5525و همكاران در سال 

 کیو  جاتیقرمز، سبز یها وهيم یدهنده  ليتشك یعيجزء طب
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از انواع جلبک ها و قارچ ها است. گوجه ها و محصوالت  یسر

 ییغذا میدر رژ كوپنيل یبدست آمده از گوجه ها منبع اصل

در درمان انواع  یاثرات سودمند كوپنيل  (0).است یانسان

حفره دهان شامل سرطان دهان و  یها یمارياز ب یمشخص

 (5)دارد. یسرطان شيپ عاتیضا

 یآنت ستميآن را در بهبود س یاثربخش یچند مطالعات هر

که اثر  یسرم نشان داده است اما تا به حال مطالعه ا یدانياکس

 افتیکند  یررسبزاق ب یدانياکس یآنت ستميرا بر س كوپنيل

بر سطح  كوپنياثر ل یمطالعه حاضر جهت بررس نینشد، بنابرا

سوپر  یم هایآنز تيبزاق و فعال یکل دانياکس یآنت تيظرف

در استفاده کنندگان از  دازيپر اکس ونيدسموتاز و گلوتات دياکس

 .شد یتلفن همراه طراح

 

 مواد و روش ها: 

که به  بود سوکور یک  ینيبال ییکارآزما از نوع مطالعه حاضر

و در  ديزاهدان رس یاخالق دانشگاه علوم پزشك تهيکم بیتصو

              با شماره ینيبال ییمرکز ثبت کارآزما

IRCT201703043133N10    در بخش و  ثبت شد

 .زاهدان انجام شد یدهان دانشكده دندانپزشك یهایماريب

فرد  28زاهدان  دندانپزشكیدانشكده   انیدانشجو نيب از

کردند و  یسال از تلفن همراه استفاده م 2از  شيداوطلب که ب

ساعت داشتند  کی از و کمتر قهيدق 28از  شيمكالمه روزانه ب

سال  بدون مصرف  50 یمطالعه افراد باال نیانتخاب شدند .در ا

مزمن  یها یماريب قدفا گار،يداروها، عدم استفاده از الكل و س

باردار،  عدم  ريو گردن، غسر  یقبل یها بيوآس کيستميس

 ای یدرمان یميعدم سابقه ش ،یو ذهن ینيدهان ع یوجود خشك

در سه  ییغذا یسر و گردن، عدم  مصرف مكمل ها یوتراپیراد

و عدم استفاده از  ودنتالیپر یماريماه گذشته، عدم وجودب

 (2) .وارد مطالعه شدند یهندزفر

ه  شد که آگاهانه از هر داوطلب خواست تیاز کسب رضا پس

 دنينمونه بزاق، از خوردن و آشام یساعت قبل از جمع آور کی

شد. به   یجمع آورspiting  با روش ماريکند. بزاق ب یخوددار

 قهيدق 2صورت که  از داوطلب خواسته  شد که به مدت  نیا

کند و بعد  یرجمع آو یس یس 52بزاق خود را در لوله فالكون 

 یداوطلب گرفته شد.هر لوله  مورد نظر از یلوله  قهيدق 2از 

 قهيدق 58بالفاصله به مدت  یبزاق پس از کد گذار یحاو

 یاحتمال یها یتا دبر دی( گردقهيدور در دق2288)وژيفیسانتر

در  شیخالص بزاق تا روز آزما یجدا شوند.سپس نمونه ها

تا  5ساعت  نيها ب ونهنم یشدند.همه   ینگهدار - 48 یدما

خواسته شد که  ني.سپس از داوطلبدیگرد یصبح جمع آور 55

 ساخت شرکت52mg كوپنيعدد قرص ل کیروزانه 

vitabiotics  نیا ند،یماه مصرف نما کیانگلستان را به مدت 

دارو به صورت فروش بدون نسخه در داروخانه ها موجود است و 

نشان  یعوارض جانب ارود نیگرم روزانه از ا یليم 52استفاده 

ماه مجددا بزاق افراد  کیاتمام دوره پس از  (58)نداده است.

فرستاده  شگاهیبه آزما زيآنال یو نمونه ها برا دیگرد یجمع آور

 یکه از نحوه مطالعه و کد گذار یبزاق توسط فرد زيشد. آنال

 .دیاطالع بود انجام گرد یبزاق ب یلوله ها

 :دسموتاز بزاق ديسوپراکس میآنز تيفعال یريگ اندازه

 دسموتاز با استفاده از روش ديسوپراکس میآنز یبزاق تيفعال

Kakkar روش براساس مهار  نیشد. ا یريو همكاران اندازه گ

 ديفورمازان توسط سوپراکس وميتترازول یرنگ آب ليتشك

 -متوسولفات  نیفناز یدسموتاز در مخلوط واکنش حاو

 وميتروبلوتترازولين -اءياح دينوکلئوت ید نيآدن ديام نيكوتين

(phenazin NADH Methosulphate_NBT)  (58)بود 

 :بزاق دازيپراکس ونيگلوتات میآنز تيفعال یريگ اندازه

بزاق با  دازيپراکس ونيگلوتات میآنز یبزاق تيفعال یريگ اندازه

روش  نیو همكاران انجام  گرفت. در ا ینياستفاده از روش ام

باعث  H2O2 اءيضمن اح دازيپراکس ونيگلوتات میآنز

شده  دياکس ونيشد. سپس گلوتات  ونيتاتگلو ونيداسياکس

شده  اءيمجدداً اح NADPH ردوکتاز و ونيگلوتات میتوسط آنز

. در دیگرد لیتبد لیتبد +NADP و اءياح ونيو به گلوتات

در طول موج  +NADP به  NADPHونيداسياکس تینها

شد.  یرياندازه گ ینانومتر به روش اسپكتروفوتومتر 248

گرم  یليبه صورت واحد بر م دازيپراکس نويگلوتات میآنز تيفعال

 (55) .شد انيب نيپروتئ
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 :بزاق یکل تيظرف یرياندازه گ نحوه

 FRAP (Frric شده با روش یجمع آور یها نمونه

Reducing Ability of Plasma) یآنت تياز نظر ظرف 

 .قرار گرفتند یابیتام مورد ارز یدانياکس

( کی)فریها ونی یايبزاق در اح ییروش بر اساس توانا نیا

 TPTZ( Tripirydyl به نام یبه)فرو( در حضور ماده ا

Triazine) محصول شرکت Merck  آلمان که به عنوان

آن  ی جهياستوار است، که نت رديگ یمعرّف مورد استفاده قرار م

جذب در  ممیبا ماکز Fe-TPTZ رنگ یکمپلكس آب ليتشك

 .باشد یم نومترنا 252

غلظت  شیافزا قیبزاق از طر یاکنندگيقدرت اح زانيم

اندازه  (WAP)کمپلكس فوق توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر

 (2)شد. یريگ

دانشگاه  یميوشيب شگاهیمطالعه در آزما نیا شاتیآزما یتمام

 .زاهدان انجام شد یعلوم پزشك

 

 یافته ها:

سنی افراد شرکت کننده  در  ميانگين ،در این مطالعه

نفر مرد و                58تعداد   بود از این  3/22±5/2مطالعه

 (5)جدول  زن بودند. نفر 58

سطح فعالیت آنتي اکسیدانها قبل و میزان -0جدول   

بعد از مصرف لیکوپن   

 
 قبل از

مصرف دارو   

 بعد از 

 مصرف دارو
P 

value 

 سوپر اکسید دسموتاز
(U/mg Pr) 

 
8/22 ±73/808  8/20 ±81/878  008/0  

 گلوتاتیون پراکسیداز

(U/mg Pr) 

 

5/00 ± 01/107  55/17 ±15/131  008/0  

 ظرفیت کلی آنتی اکسیدانت

(μmol/lit) 

 

15/851 ±32/213  17/820±87/853  008/0  

 

 

همانطور که مشاهده می شود پس از مصرف یكماه قرص 

ليكوپن ميزان سوپراکسيد دسموتاز به طور قابل مالحظه ای 

نتی اکسيدانت ها و باالتر رفته است اما ميزان ظرفيت کلی آ

 (P=885/8).گلوتاتيون پراکسيداز کاهش یافته است
 

 بحث:

نتایج مطالعه  حاضر نشان داد که استفاده یک ماهه از ليكوپن 

بزاق را  به  sodدر استفاده کنندگان از موبایل می تواند سطح 

 . طور معنی داری افزایش دهد

 اکساینده ها اثر از جلوگيری دسموتاز سوپراکسيد آنزیم وظيفه

 پراکسی و ميتوکندریها نظير سلولی ارگانهای و سلول داخل در

 از یكی. متوکندریهاست آنزیم، این اکثر عمل محل است هازوم

 گونه حمله برابر در بدن اکسيدانی آنتی های مكانيسم مهمترین

 سوپراکسيد آنزیم فعاليت و اکسيژن،حضور فعال های

 دسموتازاست.

ای که اثر ليكوپن را بر سيستم آنتی تا به حال مطالعه 

اکسيدانی بزاق بررسی کند یافت نشد اما چندین مطالعه اثر 

ليكوپن را بر روی سيستم آنتی اکسيدانی سرم بررسی کرده 

 است.

Kim JY  برای بيماران دوزهای  ،در یک مطالعهو همكاران

هفته  0ميلی گرم ليكوپن را به مدت  52ميلی گرم و  3متفاوت 

ميلی گرم  52 که و نتایج نشان داد که گروهی ندز کردتجوی

پالسمای آنها به  sodليكوپن دریافت می کردند سطح فعاليت 

طور معنی داری بيشتر از سایر گروه هاست که با نتایج مطالعه 

 (52)حاضر همسو است.

Garrido M اثر روغن زیتون غنی شده با ليكوپن  و همكاران

ميلی گرم در روز(  4انسال و مسن ) را بر روی افراد جوان، مي

روز بررسی کرده اند و مشاهده نمودند سطح کلی  2به مدت 

آنتی اکسيدان سرم در تمام گروههای سنس افزایش یافته است 

اما این اثر در افراد مسن و ميانسال بيشتر از جوانان بوده 

 (54.)است

 نيب ويداتياکس استرس یدارا ماريب 42گرید مطالعه کی در

 52 مدت به كوپنيل افتیدر با سالم فرد28 و سال 38_48

 میآنز سطح که داد نشان جینتا و گرفتند قرار یبررس مورد هفته
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 شیافزا پالسبو گروه با سهیمقا در سرم دانياکس یآنت یها

 (52).است افتهی

مطالعات دیگری به بررسی ترکيبات حاوی ليكوپن پرداخته اند 

 mlروز 28 مدت به وزن اضافه یدارا زن 34 مطالعه یکدر. 

 سطح افتندیدرمحققان   و کردند مصرف گوجه آب 330

TAC مانند دانياکس یآنت یها میآنز وSOD،GSH_Px و 

 (53).بود افتهی شیافزا کاتاالز

از طرفی در برخی مطالعات نشان داده شده است که استفاده از 

ليكوپن یا ترکيبات حاوی ليكوپن اثری بر سيستم آنتی 

 کسيدانی ندارد .ا

Hininger IA  52استفاده روزانه از  ندنشان دادو همكاران 

ميلی گرم ليكوپن به مدت سه ماه اثری بر روی بيومارکرها ی 

 (50)ندارد. استرس اکسيداتيو

 یدارا زن 22و وزن اضافه یدارا زن 48 تعداد مطالعه کی در

 ها آن.گرفتند قرار یبررس مورد روز 28 مدت به نرمال وزن

 دانياکس یآنت سطح و کردند مصرف گوجه آب ml 330حدود

 ونيگلوتات_(SOD)دازيسوپراکس میآنز تي،فعال(TAC)یکل

 و کردند یبررس را (CAT)وکاتاالز(GSH_Px)دازيپراکس

 (54).نداشت یاثر گوجه آب مصرف کردند مشاهده

از آنجایيكه تا زمان نگارش این مقاله هيچ مطالعه ا ی اثر 

ليكوپن را بر سيستم آنتی اکسيدانی بزاق بررسی نكرده است 

 امكان مقایسه نتایج وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر چند مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی است از جمله

عدم کورسازی بيماران و عدم وجود گروه کنترل که پيشنهاد 

 نتایج به توجه می شود در مطالعات آتی برطرف گردد اما با

 کاهش سبب همراه تلفن از استفاده Arbabi-Kalati مطالعه

 حذف امكان و (2).گردد می اکسيدانی بزاق آنتی سيستم فعاليت

 فرد تواند می و دهد می کاهش بزاق توسط را آزاد رادیكالهای

نماید از طرفی بر اساس  بدخيم و التهابی بيماریهای مستعد را

نتایج مطالعه حاضر استفاده از ليكوپن سيستميک عملكرد 

قسمتی از سيستم آنتی اکسيدانی بزاق را بهبود می بخشد و 

ممكن است بتواند اثرات مخرب استفاده از موبایل را کاهش 

يكوپن یا مواد غذایی حاوی آن به دهد، بنابراین استفاده از ل

 استفاده کنندگان از تلفن همراه توصيه می گردد.

 

 
 

 

 قدرداني:

 5835 شماره با که دانشجویی نامه پایان از منتج حاضر مقاله

 معاونت از بدینوسيله .باشد می است، شده ثبت

 حمایت مالی دليل به زاهدان، پزشكی دندان دانشكده پژوهشی

 نمائيم می و تشكر تقدیر پژوهش اجرای جهت

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hininger%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11444419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hininger%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11444419
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