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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:
سابقه و هدف :امروزه استفاده از تلفن همراه بسيار رواج یافته است و سبب ایجاد نگرانی هایی در مورد اثر آن بر سالالمت افالراد شالده
است .برخی مطالعات نشان داده اند که استفاده از تلفن همراه سبب کاهش توان آنتی اکسيدانی بالزاق مالی شالود ،بنالابراین مطالعاله ی
حاضر با هدف بررسی تاثير ليكوپن بر ميزان فعاليت آنزیم هالای سوپراکساليد دسالموتاز  ،گلوتالاتيون پراکساليداز و ظرفيالت کلالی آنتالی
اکسيدان در بزاق استفاده کنندگان از تلفن همراه صورت گرفته است.
مواد و روش ها :این مطالعه کارآزمایی بالينی بر روی  28فرد داوطلب بدون بيماری دهانی استفاده کننده از تلفن همراه در دانشالكده
دندانپزشكی زاهدان انجام شد  .بزاق داوطلبان قبل و بعد از مصرف یک ماهه ليكوپن جمع آوری گردید و فعاليت دو آنزیم سوپراکساليد
دسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز و همچنين ظرفيت کلی آنتی اکسيدان در بزاق بررسی شد .یافته ها در نرم افزار SPSS 21وارد شالد
و جهت مقایسه دو گروه از تست Wilcoxon signاستفاده گردید.
یافته ها :سطح فعاليت سوپراکسيد دسموتاز به ترتيب قبل و بعد از مصرف دارو ) (580/24± 22/0و )  ml/u (520/53± 28/0بود
که از لحاظ آماری تفاوت معنا داری داشت )P=8/885( .سطح فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز قبل از مصرف و بعد از مصرف دارو به
ترتيب )ml/u (352/83 ± 58/2و ) ml/u (343/32± 32/42و ظرفيت کلی آنتی اکسيدان قبل و بعد از مصرف دارو
(  ) 234/42± 523/34و (  µmol /l ) 544/02±528/32بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار بود)P=8/885( .
نتیجه گیری :به نظر می رسد ،استفاده از ليكوپن در استفاد کنندگان تلفالن همالراه سالبب بهبالود فعاليالت قسالمتی از سيسالتم آنتالی
اکسيدانی می گردد و امكان حذف رادیكالهای آزاد را توسط بزاق را افزایش می دهد.
کلید واژه ها :تلفن همراه ،سوپراکسيد دسموتاز ،گلوتاتيون پراکسيداز ،ليكوپن
مقدمه:
در دهه گذشته استفاده از تلفن همراه بسيار رواج یافته()5و
نگرانی عمده ای در مورد اثرات مضر امواج الكترومگنتيک و
امواج ماکروویو ناشی از تلفن همراه در ایستگاه مخابراتی آن ها
بر روی سالمت دهان وجود دارد.

()2

بيشتر از تلفن همراه استفاده می کردند غلظت و جریان بزاق
()4

متفاوت بود ولی رابطه مشخصی دیده نشد.

Arbabi-Kalatiو همكارانش به این نتيجه رسيدند که
ظرفيت آنتی اکسيدان تام بزاق در صحبت کردن بيش از
()2

چند مطالعه محدود به اثرات استفاده از تلفن همراه بر روی

5ساعت با تلفن همراه کاهش می یابد.

سيستم آنتی اکسيدانی بزاق پرداخته است و نشان داده است

در سال  2854یک مطالعه مقطعی به بررسی تجزیه و تحليل

استفاده از تلفن همراه می تواند سيستم آنتی اکسيدانی بزاق را

اثرات بيوشيميایی رادیوفریكونسی ) (radiofrequency

تحت تاثير قرار دهد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

ساطع شده از تلفن همراه در برخی از شاخص های بيوشيميایی

مطالعه ای روی  28نفر کاربر که تلفن همراه استفاده می

بزاق انجام شد و نشان داده شد که .این امواج باعث افزایش

کردند نشان داد که جریان آلبومين تام کاهش یافته است.این

قابل توجهی در فعاليت سوپراکسيد دسموتاز و کاهش آميالز

مشاهدات منجر به این فرضيه شد که استفاده کنندگان از

بزاق بعد از استفاده از تلفن همراه شد .این تغييرات اکسيداتيو

موبایل دچار اختالل درعملكرد بزاق و استرس اکسيداتيو می

منجر به تحول سرطانی سلول ها می شود بنابراین توصيه شد

()2

شود.

در سال  2854مطالعه ای بر روی نمونه بزاق تحریک شده هر

که از استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه در افراد جوان
اجتناب شود،چون مغزهای در حال توسعه آنها بيشترEMR-
()3

دو غده بناگوشی نشان داد که غلظت و سرعت جریان بزاق غده

RFتلفن همراه را جذب می کند.

ی پاروتيد در کاربرانی که از موبایل بيشتر استفاده می کردند

ليكوپن یک کاروتينوئيد محلول در چربی است که توسط

باالتر بود و کاهش در غلظت آميالز و ليپاز و ليزوزیم و

Ernestو همكاران در سال  5525کشف شد )4(.ليكوپن یک

الکتوفرین و پراکسيداز مشاهده شد و دیده شد سمتی که

جزء طبيعی تشكيل دهنده ی ميوه های قرمز ،سبزیجات و یک
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سری از انواع جلبک ها و قارچ ها است .گوجه ها و محصوالت

از  2دقيقه لوله ی مورد نظر از داوطلب گرفته شد.هر لوله ی

بدست آمده از گوجه ها منبع اصلی ليكوپن در رژیم غذایی

حاوی بزاق پس از کد گذاری بالفاصله به مدت  58دقيقه

ليكوپن اثرات سودمندی در درمان انواع

سانتریفيوژ(2288دور در دقيقه) گردید تا دبری های احتمالی

مشخصی از بيماری های حفره دهان شامل سرطان دهان و

جدا شوند.سپس نمونه های خالص بزاق تا روز آزمایش در

()0

انسانی است.

()5

ضایعات پيش سرطانی دارد.

دمای  - 48نگهداری شدند.همه ی نمونه ها بين ساعت  5تا

هر چند مطالعاتی اثربخشی آن را در بهبود سيستم آنتی

 55صبح جمع آوری گردید.سپس از داوطلبين خواسته شد که

اکسيدانی سرم نشان داده است اما تا به حال مطالعه ای که اثر

روزانه یک عدد قرص ليكوپن mg52ساخت شرکت

ليكوپن را بر سيستم آنتی اکسيدانی بزاق بررسی کند یافت

vitabioticsانگلستان را به مدت یک ماه مصرف نمایند ،این

نشد ،بنابراین مطالعه حاضر جهت بررسی اثر ليكوپن بر سطح

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

ظرفيت آنتی اکسيدان کلی بزاق و فعاليت آنزیم های سوپر

استفاده  52ميلی گرم روزانه از این دارو عوارض جانبی نشان
()58

پس از اتمام دوره یک ماه مجددا بزاق افراد

اکسيد دسموتاز و گلوتاتيون پر اکسيداز در استفاده کنندگان از

نداده است.

تلفن همراه طراحی شد.

جمع آوری گردید و نمونه ها برای آناليز به آزمایشگاه فرستاده
شد .آناليز بزاق توسط فردی که از نحوه مطالعه و کد گذاری

مواد و روش ها:

لوله های بزاق بی اطالع بود انجام گردید.

مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالينی یک سوکور بود که به

اندازه گيری فعاليت آنزیم سوپراکسيد دسموتاز بزاق:

تصویب کميته اخالق دانشگاه علوم پزشكی زاهدان رسيد و در

فعاليت بزاقی آنزیم سوپراکسيد دسموتاز با استفاده از روش

مرکز ثبت کارآزمایی بالينی با شماره
IRCT201703043133N10ثبت شد و در بخش
بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكی زاهدان انجام شد.
از بين دانشجویان

Kakkarو همكاران اندازه گيری شد .این روش براساس مهار
تشكيل رنگ آبی تترازوليوم فورمازان توسط سوپراکسيد
دسموتاز در مخلوط واکنش حاوی فنازین متوسولفات -

دانشكده دندانپزشكی زاهدان  28فرد

نيكوتين اميد آدنين دی نوکلئوتيد احياء -نيتروبلوتترازوليوم

داوطلب که بيش از  2سال از تلفن همراه استفاده می کردند و

)(phenazin NADH Methosulphate_NBTبود

()58

مكالمه روزانه بيش از  28دقيقه و کمتر از یک ساعت داشتند

اندازه گيری فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز بزاق:

انتخاب شدند .در این مطالعه افراد باالی  50سال بدون مصرف

اندازه گيری فعاليت بزاقی آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز بزاق با

داروها ،عدم استفاده از الكل و سيگار ،فاقد بيماری های مزمن

استفاده از روش امينی و همكاران انجام گرفت .در این روش

سيستميک وآسيب های قبلی سر و گردن ،غير باردار ،عدم

آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز ضمن احياء  H2O2باعث

وجود خشكی دهان عينی و ذهنی ،عدم سابقه شيمی درمانی یا

اکسيداسيون گلوتاتيون شد .سپس گلوتاتيون اکسيد شده

رادیوتراپی سر و گردن ،عدم مصرف مكمل های غذایی در سه

توسط آنزیم گلوتاتيون ردوکتاز و  NADPHمجدداً احياء شده

ماه گذشته ،عدم وجودبيماری پریودنتال و عدم استفاده از

و به گلوتاتيون احياء و  NADP+تبدیل تبدیل گردید .در

هندزفری وارد مطالعه شدند.

()2

نهایت اکسيداسيون NADPHبه  NADP+در طول موج

پس از کسب رضایت آگاهانه از هر داوطلب خواسته شد که

 248نانومتر به روش اسپكتروفوتومتری اندازه گيری شد.

یک ساعت قبل از جمع آوری نمونه بزاق ،از خوردن و آشاميدن

فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز به صورت واحد بر ميلی گرم

خودداری کند .بزاق بيمار با روش spitingجمع آوری شد .به

پروتئين بيان شد.

این صورت که از داوطلب خواسته شد که به مدت  2دقيقه
بزاق خود را در لوله فالكون  52سی سی جمع آوری کند و بعد
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نحوه اندازه گيری ظرفيت کلی بزاق:

باالتر رفته است اما ميزان ظرفيت کلی آنتی اکسيدانت ها و

نمونه های جمع آوری شده با روش FRAP (Frric

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

)Reducing Ability of Plasmaاز نظر ظرفيت آنتی
اکسيدانی تام مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بحث:

این روش بر اساس توانایی بزاق در احيای یون های(فریک)
به(فرو) در حضور ماده ای به نام TPTZ( Tripirydyl
)Triazineمحصول شرکت  Merckآلمان که به عنوان
معرّف مورد استفاده قرار می گيرد استوار است ،که نتيجه ی آن
تشكيل کمپلكس آبی رنگ  Fe-TPTZبا ماکزیمم جذب در
 252نانومتر می باشد.
ميزان قدرت احياکنندگی بزاق از طریق افزایش غلظت
کمپلكس فوق توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر )(WAPاندازه
()2

گيری شد.

تمامی آزمایشات این مطالعه در آزمایشگاه بيوشيمی دانشگاه
علوم پزشكی زاهدان انجام شد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده یک ماهه از ليكوپن
در استفاده کنندگان از موبایل می تواند سطح  sodبزاق را به
طور معنی داری افزایش دهد.
وظيفه آنزیم سوپراکسيد دسموتاز جلوگيری از اثر اکساینده ها
در داخل سلول و ارگانهای سلولی نظير ميتوکندریها و پراکسی
زومها است محل عمل اکثر این آنزیم ،متوکندریهاست .یكی از
مهمترین مكانيسم های آنتی اکسيدانی بدن در برابر حمله گونه
های فعال اکسيژن،حضور و فعاليت آنزیم سوپراکسيد
دسموتازاست.
تا به حال مطالعه ای که اثر ليكوپن را بر سيستم آنتی
اکسيدانی بزاق بررسی کند یافت نشد اما چندین مطالعه اثر
ليكوپن را بر روی سيستم آنتی اکسيدانی سرم بررسی کرده

یافته ها:
در این مطالعه ،ميانگين سنی افراد شرکت کننده
مطالعه 22/3±2/5بود از این تعداد

58

در

نفر مرد و

 58نفر زن بودند( .جدول )5

گلوتاتیون پراکسیداز
)(U/mg Pr
ظرفیت کلی آنتی اکسیدانت
)(μmol/lit

متفاوت  3ميلی گرم و  52ميلی گرم ليكوپن را به مدت  0هفته
ليكوپن دریافت می کردند سطح فعاليت  sodپالسمای آنها به

بعد از مصرف لیکوپن

)(U/mg Pr

 Kim JYو همكاران در یک مطالعه ،برای بيماران دوزهای
تجویز کردند و نتایج نشان داد که گروهی که  52ميلی گرم

جدول  -0میزان سطح فعالیت آنتي اکسیدانها قبل و

سوپر اکسید دسموتاز

است.

قبل از

بعد از

مصرف دارو

مصرف دارو

808/73± 22/8

878/81± 20/8

0/008

107/01 ± 00/5

131/15± 17/55

0/008

213/32± 851/15

853/87±820/17

0/008

P
value

طور معنی داری بيشتر از سایر گروه هاست که با نتایج مطالعه
()52

حاضر همسو است.

 Garrido Mو همكاران اثر روغن زیتون غنی شده با ليكوپن
را بر روی افراد جوان ،ميانسال و مسن (  4ميلی گرم در روز)
به مدت  2روز بررسی کرده اند و مشاهده نمودند سطح کلی
آنتی اکسيدان سرم در تمام گروههای سنس افزایش یافته است
اما این اثر در افراد مسن و ميانسال بيشتر از جوانان بوده
است

همانطور که مشاهده می شود پس از مصرف یكماه قرص
ليكوپن ميزان سوپراکسيد دسموتاز به طور قابل مالحظه ای

)54(.

در یک مطالعه دیگر 42بيمار دارای استرس اکسيداتيو بين
 38_48سال و 28فرد سالم با دریافت ليكوپن به مدت 52
هفته مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سطح آنزیم
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دکتر فاطمه اربابی کالتی و همكاران

های آنتی اکسيدان سرم در مقایسه با گروه پالسبو افزایش
()52

یافته است.

هر چند مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی است از جمله
عدم کورسازی بيماران و عدم وجود گروه کنترل که پيشنهاد

مطالعات دیگری به بررسی ترکيبات حاوی ليكوپن پرداخته اند

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

 .دریک مطالعه  34زن دارای اضافه وزن به مدت  28روز ml

مطالعه  Arbabi-Kalatiاستفاده از تلفن همراه سبب کاهش
()2

330آب گوجه مصرف کردند و محققان دریافتند سطح

فعاليت سيستم آنتی اکسيدانی بزاق می گردد .و امكان حذف

TACو آنزیم های آنتی اکسيدان مانندGSH_Px ،SODو

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

()53

را مستعد بيماریهای التهابی و بدخيم نماید از طرفی بر اساس

کاتاالز افزایش یافته بود.

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

نتایج مطالعه حاضر استفاده از ليكوپن سيستميک عملكرد

ليكوپن یا ترکيبات حاوی ليكوپن اثری بر سيستم آنتی

قسمتی از سيستم آنتی اکسيدانی بزاق را بهبود می بخشد و

اکسيدانی ندارد .

ممكن است بتواند اثرات مخرب استفاده از موبایل را کاهش

 Hininger IAو همكاران نشان دادند استفاده روزانه از 52

دهد ،بنابراین استفاده از ليكوپن یا مواد غذایی حاوی آن به

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

استفاده کنندگان از تلفن همراه توصيه می گردد.

()50

استرس اکسيداتيو ندارد.

در یک مطالعه تعداد  48زن دارای اضافه وزن و 22زن دارای
وزن نرمال به مدت  28روز مورد بررسی قرار گرفتند.آن ها
حدود ml 330آب گوجه مصرف کردند و سطح آنتی اکسيدان
کلی)،(TACفعاليت آنزیم سوپراکسيداز_)(SODگلوتاتيون
پراکسيداز)(GSH_Pxوکاتاالز )(CATرا بررسی کردند و
()54

مشاهده کردند مصرف آب گوجه اثری نداشت.

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

قدرداني:
مقاله حاضر منتج از پایان نامه دانشجویی که با شماره 5835
ثبت شده است ،می باشد .بدینوسيله از معاونت
پژوهشی دانشكده دندان پزشكی زاهدان ،به دليل حمایت مالی
جهت اجرای پژوهش تقدیر و تشكر می نمائيم

ليكوپن را بر سيستم آنتی اکسيدانی بزاق بررسی نكرده است
امكان مقایسه نتایج وجود ندارد.
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بررسی تاثير ليكوپن بر سيستم آنتی اکسيدانی بزاق در استفاده کنندگان از تلفن همراه
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