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  چكيده
عنوان يکي از عوامل دخالت کننده در ايجاد ديابت و عوارض آن محسوب    افزايش استرس اکسيداتيو به: مقدمه

 بررسي  ،هدف پژوهش حاضر. اکسيدان همراه است هاي آزاد يا اختالل دفاع آنتي ديابت با افزايش توليد راديکال. گردد مي
ي غير  هاي بزاق در بيماران مبتال به ديابت نوع يک با افراد سالم بود تا بتوان از بزاق به عنوان نمونه اکسيدان ی آنتي همقايس

 ۲۰در پژوهش مورد ـ شاهدي حاضر، از : ها مواد و روش. ي خون استفاده نمود تهاجمي و ساده به عنوان جايگزين نمونه
ليتر   ميلي۲-۳ سال، ۳۰-۴۰ي سني در محدوده)  مرد۸ زن و ۱۲( فرد سالم ۲۰لين وبيمار مبتال به ديابت وابسته به انسو

فعاليت آنزيم سوپراکسيد دسموتاز، پراکسيداز و اسيداوريک در بزاق هر دو گروه . آوري شد بزاق به روش نوازش جمع
افزار   آزمون آماري تي و نرمآناليز آماري با استفاده از. گيري گرديد هاي شرکت رندوکس وسانتينل اندازه توسط کيت

SPSS ۰۵/۰ صورت گرفت و<Pمتوسط مقدار  :ها يافته .دار درنظر گرفته شد  به عنوان سطح معنيSOD در بيماران مبتال 
دار  ليتر بود که از لحاظ آماري معني  واحد در ميليU/ml ۹۵/۱۷± ۰۴/۷  و در گروه سالمU/ml ۷۵/۸ ±۷۴/۸ ديابتبه 

، SODارتباط مثبتي بين مقادير. داري وجود نداشت ر پرواکسيداز و اسيداوريک تفاوت معنيولي در مقادي. بود 
 و P ،۳۷۴/۰، ۲۴۹/۰=۰۰۳/۰ و ۲۹۱/۰ ،۱۰۵/۰ وجود داشت که به ترتيب شامل HbA1cپرواکسيداز و اسيداوريک با 

۶۲۹/۰=rداري بين مقادير چنين اختالف معني هم.  بودSOD و   HbA1c ۰۰۳/۰( مشاهده گرديد=P( .در : گيري نتيجه
هاي بزاقي در بيماران مبتال به ديابت از افراد با قند خون طبيعي بيشتر بود، و  اکسيدان پژوهش حاضر مقادير برخي از آنتي

هاي بيشتري مورد نياز  ممکن است با شدت بيماري و کنترل آن رابطه داشته باشد، ولي براي اثبات اين فرضيه بررسي
  .است

  

  ها اکسيدان ديابت قندي، بزاق، آنتي :ليديواژگان ك

  ۲۶/۱۰/۹۰:  ـ پذيرش مقاله۲۵/۲/۹۰: ـ دريافت اصالحيه۲۱/۹/۹۰: دريافت مقاله
  

  مقدمه

ريز است که  ترين اختالل متابوليک غدد درون ديابت شايع

عوارض .  تواند اميد به زندگي را به يک سوم کاهش دهد مي

روز بيشتر مرگ و ول بئمزمن ميکروواسکوالر ديابت مس

هاي  هاي آزاد در سال ل  راديکا۱-۴.باشد ميرها در ديابت مي

اخير بسيار مورد توجه بوده و در بدن در شرايط 

ها نيز به اثرات   چربي۵،۶.شوند فيزيوشيميايي مختلف ايجاد مي

هاي آزاد بسيار حساس هستند و سبب  راديکال

ت سبب آسيب  اين ترکيبا۷.گردند ها مي پراکسيداسيون چربي

شوند و در نهايت منجر به از بين رفتن  ها مي به پروتئين

 DNAکارسينوژن روي  فعاليت آنزيمي و اثرات ميتوژن و

هاي واکنش پذير اکسيژن در   به نقش گونه ۵Fraser.گردد مي

صد بيماري از جمله آرتريت روماتوييد،  بيش از يک

هاي قلبي ـ  ريها، پيري، بيما هاي بافت همبند، سرطان بيماري

هاي   توليد گونه۸.عروقي و ديابت اشاره کرده است
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 مكارانهو دكتر حميدرضا عبدالصمدي   اكسيدان بزاق در ديابت آنتي ۱۵۷

 

اکسيدان در  پذير اکسيژن و اختالل ظرفيت آنتی واکنش

  ۳.بيماران مبتال به ديابت گزارش شده است

هاي آزاد  بزاق به عنوان اولين خط دفاعي عليه راديکال

تواند روي ترشح بزاق  نمايد، از سوي ديگر ديابت مي عمل مي

اکسيداني  چنين بزاق داراي ظرفيت آنتي  و هم۹،۱۰ثير بگذارد،تا

است و استرس اکسيداتيو سبب اختالل در ظرفيت 

  ۱۱-۱۳.گردد اکسيداني مي آنتي

گران به بزاق به عنوان يک شاخص مهم  پژوهش

اند و  ي گذشته توجه زيادي داشته تشخيصي در طي دهه

آوري،   جمعفوايد آن نسبت به سرم، غير تهاجمي بودن روش

تواند روي ترکيب و   ديابت مي۳.باشد  آسان آن ميي و تهيه

تواند  جريان بزاق تاثير داشته باشد  و اين تغييرات بزاق مي

در بروز عاليم و حتي شدت عوارض دهاني در بيماران مبتال 

که   با توجه به اين۱۴،۱۵.به ديابت نقش داشته باشد

اکسيدان خون  يت آنتيگر وضع هاي بزاق نشان اکسيدان آنتي

اکسيدان  هاي کمي ظرفيت آنتي  و بررسي،تواند باشد نيز مي

بزاق بيماران مبتال به ديابت نوع يک را ارزيابي کرده است، 

هايي از جمله  اکسيدان هدف پژوهش حاضر آناليز فعاليت آنتي

 و  (Prox)دازـــ، پراکسي)SOD(وتاز ـــسوپراکسيد دسم

ها با سطح هموگلوبين  ي آن طه و راب(UA)اسيداوريک  

  .گليکوزيله بود

  ها مواد و روش

-۱۳۹۰هاي  پژوهش مورد ـ شاهدي حاضر بين سال

ي پزشکي دانشگاه علوم   در مرکز ديابت دانشکده۱۳۸۸

در . گيري آسان انجام شد پزشکي کرمانشاه به روش نمونه

 اساس بر گروه دو ي مقايسه براي نمونه تعداد اين بررسي

 نفر ۴۰ و محاسبه، %۹۵ اطمينان و ضريب %۸۰ مونآز توان

 ۸ زن ۱۲( بيمار مبتال به ديابت وابسته به انسولين ۲۰شامل 

 ۳۰-۴۰در سنين بين )  مرد۸زن ۱۲( فرد سالم ۲۰و) مرد

ي کتبي براي مطالعه انتخاب  نامه سال پس از دريافت رضايت

تمام افراد مورد بررسي از نظر سن، جنس . شدند

ها،  نوع ديابت، روش کنترل بيماري آن.  شدندسازي همسان

ي مصرف سيگار و الکل از  ميانگين سطح گلوکز و تاريخچه

راه بررسي مدارک پزشکي و مصاحبه با خود افراد تعيين 

تمام بيماران به علت ماهيت بيماري وابسته به (گرديد 

معيارهاي خروج از پژوهش شامل وجود ). انسولين بودند

 دهاني، ي بيمارگونهر گونه شرايط پريودونتيت و ه

هاي سيستميک که بر غدد بزاقي يا ترشحات بزاق  بيماري

 ، ماه گذشته۳تاثير داشته باشد، مصرف دارو در طي 

سپس از تمام افراد مورد بررسي . مصرف سيگار و الکل بود

ليتر بزاق غير تحريکي در طي   ميلي۲-۳در پژوهش حاضر 

ي  اده از روش تغيير يافته دقيقه با استف۱۵مدت زمان 

آوري بزاق براي تمام افراد  جمع. آوري گرديد  جمع۱۶نوازش

به منظور حذف اثر ) به حالت ناشتا( صبح ۸-۱۰بين ساعت 

سپس . صورت گرفت) ريتم بيولوژيک(روزي  تغييرات شبانه

 و به ،داده آوري شده بالفاصله درون يخ قرار بزاق جمع

 درجه ۴ دقيقه در دماي ۱۰مدت ه ب آزمايشگاه منتقل و

 گرم به سرعت سانتريفوژ شدند، ۸۰۰گراد با سرعت  سانتي

سپس . هاي سلولي جدا شوند هاي سنگفرشي و دبري تا سلول

ي  گراد تا زمان تهيه ي سانتي  درجه-۸۰ها در دماي  نمونه

گيري فعاليت  براي انجام اندازه. ها منجمد شدند تمام نمونه

SODو توسط کيت ) رنگ سنجي(ي متر  از روش کالري

Randox) به اين صورت که . استفاده شد) ساخت انگلستان

گزانتين تحت تاثير گزانتين اکسيداز تشکيل اسيداوريک و 

دهد و با استفاده از درصد مهار اين  راديکال سوپراکسيد مي

    ۱۷.گرديد واکنش محاسبه 

 گيري فعاليت آنزيم پراکسيداز به روش گليکول و اندازه

در اين روش گلوتاتيون .  صورت گرفتRandoxتوسط کيت 

توسط پراکسيد هيدروژن اکسيده شده و سپس در حضور 

   ۱۷.گرديد گلوتاتيون ردوکتاز به شکل گلوتاتيون احيا مي

گيري اسيد اوريک نيز به صورت  روش اندازه

استفاده ) ساخت ايتاليا (santinelمتري بود و از کيت  کالري

ش اسيداوريک توسط اوريکاز به آلونتئين و در اين رو. شد

 که تحت اثر کاتاليتيک گردد ميپراکسيد هيدروژن تبديل 

کروموژن ترکيب . شود پراکسيداز به کروموژن تبديل مي

آورد که شدت آن متناسب با  رنگي را به وجود مي قرمز

 در پژوهش حاضر براي ۱۸.اوريک در نمونه است مقدار اسيد

افزار آماري  ها از نرم اکسيدان قادير آنتيي م بررسي مقايسه

SPSS۰۵/۰، و آزمون آماري تي استفاده و ۱۶ي   نسخه=P به 

ارتباط چنين  همدار در نظر گرفته شد، و  عنوان سطح معني

هاي بزاق و اسيد  اکسيدان هموگلوبين گليکوزيله با آنتي

اوريک با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون وآناليز دو 

  . انجام شدمتغيري

  ها  يافته

 بيمار مبتال به ديابت وابسته به ۲۰در پژوهش حاضر که 

داري بين   ارتباط معني، فرد سالم شرکت داشتند۲۰انسولين و
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 ۱۵۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱تير ، ۲ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

 iي بدن ي توده و نمايه) =۸۹۷/۰P(اين دو گروه از نظر سن 

)۵۰۶/۰P= ( نداشت وجود) ۱جدول.(  

 ديابـت   در بيماران مبتال بـه BMI ميانگين سن و    -۱جدول
  نوع يک و گروه شاهد

*  گروه شاهد  گروه بيمار  
P 

  ۸۹۷/۰  ۴/۳۳±۱/١  ۱/۳۳±۳/۱†  سن    

  ۵۰۶/٠  ۹/۲۴±۲/۱  ۷/۲۶±۴/۱  ي بدن ي توده نمايه

انحراف معيار بيان ±اعداد به صورت ميانگين†دار است،   از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

  .اند  شده

 ۵/۱۸۷ ± ۴۵۱/۷۱ميانگين مقدار قند خون بيماران 

 و ميانگين طول مدت استفاده از ،ليتر گرم در صد ميلي ميلي

ميانگين مقادير سوپراکسيد . بودسال  ۶۳/۸±۲۹/۶انسولين 

 نشان داده ۲ اوريک در جدول دسموتاز، پراکسيداز و اسيد

که متوسط سوپراکسيد دسموتاز در بزاق  طوري  به،شده

الم بود و اين بيماران مبتال به ديابت بيشتر از گروه س

  ).=P ۰۰۱/۰(دار بود  اختالف از نظر آماري معني

ها در بيماران مبتال به نـوع يـک و             اسيد اوريک و اختالف آماري آن      ، پراکسيداز ، ميانگين مقاديرسوپراکسيد دسموتاز   -۲جدول  
  گروه شاهد

 P *  معيار گروه شاهد  گروه بيمار  ها اکسيدان آنتي

  ۰٠۱/۰  ۰۴/٧±۹۵/١۷  ۷۴/۸±۷۵/۸†  )    ليتر ر ميليواحد د(سوپراکسيد دسموتاز 

  ١٠٦/٠  ٠۱١/٠±  ٠۱۲/٠  ٠۱۵/٠±٠۲۴/٠  )                     واحد در ليتر(پرکسيداز 

  ٣٢٦/٠  ٨٠/١±٢٢/١  ٨١/١ ±٩٤/١          )رليت صد ميليگرم در  ميلي(اسيداوريک 

  .اند  انحراف معيار بيان شده±انگيناعداد به صورت مي†دار است،   از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

  

متوسط مقدار پراکسيداز و اسيداوريک در بزاق بيماران 

مبتال به ديابت از گروه سالم بيشتر بود ولي اين اختالف از 

   ).=۱۰۶/۰P (و=P) ۳۲۶/۰(دار نبود  نظر آماري معني

 بود كه ۶/۷±۷۶/۰ در افراد ديابتي HbA1Cميانگين مقدار 

با افزايش . بود% ۷/۸و بيشترين مقدار % ۳۴/۶كمترين مقدار 

ي کنترل ضعيف بيماري  دهنده  که نشانHbA1Cمقادير 

. هاي بزاق افزايش يافته بود اکسيدان ديابت است مقادير آنتي

 ،ارتباط مثبتي بين مقادير سوپراکسيد دسموتاز، پراکسيداز

 نشان ۳وجود داشت که در جدول  HbA1C اسيداوريک و

داري نيز بين سوپر  در ضمن اختالف معني. تداده شده اس

  ).=۰۰۳/۰P( وجود داشت HbA1C  واکسيد دسموتاز

 بـا سوپراکـسيد دسـموتاز،       HbA1c ارتباط بين    -۳جدول
پرکسيداز و اسيداوريک در بيماران مبتال به ديابت نوع يک 

  و گروه شاهد

  *
P r  

  ۶۲۹/۰  ۰۰۳/۰  سوپراکسيد دسموتاز

  ۲۴۹/۰  ۲۹۱/۰  پرکسيداز

  ۳۷۴/۰  ۱۰۵/۰  سيداوريکا

  .دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

  بحث

ديابت بيماري متابوليک شايعي است که با افزايش قند 

گردد، و با  خون  و عدم کفايت ترشح انسولين مشخص مي

وجود دارو درماني و کنترل قند خون، عوارض مختلفي را در 

 پوست ايجاد سيستم عروقي، کليه، چشم، اعصاب محيطي و

نمايد که به شدت کميت و کيفيت زندگي فرد را تحت تاثير   مي

   ۱،۱۹.دهد قرار مي

افزايش استرس اکسيداتيو به عنوان عاملي دخيل در 

باشد، و   پيشرفت ديابت و عوارض آن مطرح مي،ايجاد

هاي آزاد و کاهش يا  ي افزايش راديکالفهاي مختل پژوهش

ها را در ديابت نشان  اناکسيد اختالل در توليد آنتي

  ۲۰،۲۱.اند داده

  سيستم دفاعي وهاي آزاد راديکالدر يک فرد سالم، 

ها در حالت تعادل هستند و زماني که اين تعادل  اکسيدان آنتي

  بوجود مي آيند که خورد استرس هاي اکسيداتيو به هم مي

 و ايجاد هاي اکسيداتيو عاملي براي آسيب بافتي  اين استرس

   ۹، ۲۲- ۲۴.دنآي به شمار ميهاي مختلف  بيماري

آوري و ذخيره سازي  جمعمايع بيولوژيک  با بزاق يک 

و غير تهاجمي نسبت به ارزان  ،خطر ، در دسترس، بيآسان

ها  تشخيص بيماريتواند براي  است که ميها  ساير روش

  ۲۵-۲۷.مورد  استفاده قرار گيرد
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ي ها بزاق به عنوان اولين خط دفاعي عليه استرس

  ۲۸.دماين هاي آزاد عمل مي  راديکالي اکسيداتيو با واسطه

 خون ي  نمونه،ها اکسيدان در مورد بررسي آنتی

 ي تواند بر نتيجه باشد که مي زا بوده و دردناک مي استرس

  .آزمايش تاثير گذار باشد

UA به طور هاي بزاق است و اکسيدان ترين آنتي از مهم 

 SOD .دهد اق را تشکيل مياکسيدان کل بز نتيآ% ۷۰تقريبي 

هاي اکسيژن  گونه ي آزاد و ها سلول را در برابر راديکال

 از بين بردن راهاين حفاظت از  کند و دار محافظت مي واکنش

   ۲۹-۳۱. باشد هيدروژن پراکسيد مي کسيد واراديکال سوپر 

هاي آنزيمي بزاق در  اکسيدان پراکسيداز بزاق يکي از آنتي

 و  نقش ضد ميکروبي  داشته،، كهن است دفاعي دهاسازوكار

در  ۳۲،۳۳. عوامل کارسينوژن و موتاژن استي غيرفعال کننده

 ديگر که پراکسيدتاز افزايش پژوهش ي  حاضر مشابهبررسي

  ۳۴. داز بيشتر شده بودي پراکس،داشت

هاي  اکسيدان  حاضر نشان داد آنتيهاي پژوهش يافته  

اران ديابتي در در بيم) SOD, UA, Prox(مورد بررسي 

  SOD که در مورد، افزايش يافته بودطبيعيمقايسه با افراد 

 ولي مقدار .دار گزارش گرديد اين تفاوت از نظر آماري معني

UA  و  Proxهاي پژوهش يافته. دار نبود  از نظر آماري معني 

حاضر مويد وجود استرس اکسيداتيو در افراد ديابتي و 

 مقابله با اين برايسيدان بزاق اک افزايش سيستم دفاعي آنتي

ست که نشان داد بررسي ا با همسو بود، واسترس 

در افراد ديابتي کنترل شده و کنترل نشده SOD  و Proxمقدار

 در گروه UA و ،داري باالتر از گروه کنترل بود به طور معني

 ولي در گروه ديابت کنترل نشده ،ديابتي بيشتر از کنترل بود

 پژوهش حاضر در ۳۵.داري را نشان داد ياختالف آماري معن

 درمان بوده و به دو گروه کنترل شده ها تحت آزمودنيتمام 

 و ميزان جواب به درمان ،و کنترل نشده تقسيم نشده بودند

 هاي پژوهش يافته که گرفت،انجام HbA1c با بررسي مقدار 

 نشان داد مقدار ي بود كه ديگربررسيحاضر مشابه با 

 HbA1c مستقيمي با ميزان ي هاي بزاق رابطه دانياکس آنتي

 قوي و مثبتي بين ميزان ي  رابطه Singhکه  به طوري،دارد

  راکنترل متابوليک، مدت ديابت و شدت استرس اکسيداتيو

   ۳۶.گزارش نمود

 ضد هاي يافتهها در ديابت  اکسيدان  تغييرات آنتيپيرامون

 پژوهشکه در يک  طوري  به،و نقيضي وجود دارد

، C، ويتامين SOD ،UA هاي سرم از جمله اکسيدان نتيآ

تواند در   که مي، و غيره در ديابت کاهش يافته بودگلوتاتيون

، روش انجام هاي اکسيداتيو اثر افزايش بيش از حد استرس

  ۳۷. بيماري باشدي و مرحله ، متغيرهاي تاثيرگذار ديگرکار،

Sharma  که بيان نمود حاضر پژوهش نيز مشابه SOD 

داري در بيماران مبتال به ديابت بارداري در  به طور معني

هاي  يافتهولي  ۲۳،مقايسه با زنان باردار سالم باالتر بود

مقادير نشان داد  Chaudhari  ۳۸ وKinalski ۳۷ هاي پژوهش

SODضد و هاي يافته که اين ،متر بودداري ک  به طور معني 

 جمله دارو تواند تحت تاثير عوامل مختلفي از نقيض مي

 جنس و ،درماني، مدت زمان ابتال به بيماري، بارداري، سن

 آينده در هاي پژوهشعوامل ديگر باشد که بهتر است 

  . هاي همسان صورت گيرد نمونه

هاي اکسيداتيو در زنان   شواهدي دال بر افزايش استرس

  ۳۹. وجود دارد۲ ديابت نوع ويژهه باردار مبتال به ديابت ب

ها و ديابت  اکسيدان ي آنتي  رابطهامونپيرها  پژوهش

نمايند در افراد مبتال به ديابت بارداري  بارداري پيشنهاد مي

يابد و به طور کلي  هاي اکسيداتيو افزايش مي سطح استرس

ها  اکسيدان اين افزايش همراه با پاسخ ناکافي دفاع آنتي

   ۴۰.است

هاي مختلفي براي بررسي  هاي اخير روش  در سال

گران توجه  پژوهشو  ۲۸هاي بزاق توسعه يافته اکسيدان آنتي

ي  دهنده ي بزاق دارند، که نشان ها در زمينه اي به بررسي ويژه

 نيز و ،هاي اکسيداتيو باشد و استرس تغييرات سرمي مي

شناسي عوارض  هاي دفاعي را که در سبب اکسيدان آنتي

د با  افراكه به طوري ۳۵. دهند  نشان مي،ديابت  نقش دارند

اکسيدانی مختل عليه  عوارض ديابت ممکن است پاسخ آنتي

استرس اکسيداتيو ناشي از افزايش قند خون داشته باشند، 

که ممکن است فرد را مستعد پيشرفت عوارض ديابتي 

  ۴۱.دماين

تغييرات بزاقي در ديابت از جمله جريان بزاق و ترکيبات 

 که اين تغييرات روي ميزان ۴۲،بزاق گزارش شده

ها موثر بوده و افراد با تغييرات بزاقي بهتر است  اکسيدان آنتي

در گروه مجزايي بررسي شوند، که نيازمند انجام 

  ۴۳.باشد  در آينده مييهاي بررسي

TAC  در افراد مبتال به ديابت در بزاق و خون افزايش  

  ۳.هاي بررسي حاضر است داشت که مشابه يافته

ي  گيري نحوه پياز بزاق به عنوان روش تشخيصي، 

جواب به درمان، بررسي شدت بيماري و پيشگويي احتمال 

   ۳۵، ۴۲.توان استفاده نمود ايجاد عوارض ديابت مي
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 به احتمال زياد بستگي به بافت SODبررسي ميزان 

  وها در بزاق، خون مورد بررسي نيز دارد و ميزان آن

 و در مورد ميزان ،پانکراس قلب ممکن است متفاوت باشد

SODيهاي ضد و نقيض هاي مختلف يافته  و ديابت در بافت 

  ۲۸.وجود دارد

هاي بزاق تاثير دارد  اکسيدان دارو درماني بر ميزان آنتي

ها ايجاد  اکسيدان و با بهبود بيماري تغييرات در سطح آنتي

هاي آزاد و افزايش  با توجه به افزايش راديکال ۲۸.شود مي

ها براي  اکسيدان ا آنتيعوارض ديابتي، تجويز و درمان ب

 و ،گيري از عوارض ديابت به احتمال زياد موثر بوده پيش

  ۲۸.باشد هاي بيشتري در آينده مي نيازمند بررسي

ي  هاي بزاق رابطه اکسيدان مشابه پژوهش حاضر که آنتي

 بررسي ديگري ،مستقيمي با ميزان کنترل قند خون داشتند

 و افزايش HbA1cداري بين شدت  ي معني نشان داد رابطه

  ۳۵.هاي سرمي و بزاقي وجود دارد اکسيدان آنتي

ند عاملي است و عوامل چاز آنجا که ديابت يک بيماري 

تغذيه و محيط در ابتال به آن نقش , گوناگوني از جمله نژاد

تحت تواند  مياکسيدان بزاق  طور ظرفيت کل آنتي دارند، همين

ها،  آنتي اکسيدانهايي مانند سطح و پتانسيل  تاثير فاکتور

ي ژنتيک فردي، ميزان  هاي آزاد، پايه ميزان توليد راديکال

ها و  مصرف غذا، سيگار کشيدن، فعاليت فيزيکي، هورمون

عوامل , هاي بزاق اکسيدان در ميزان آنتي ۴۴.استرس قرار گيرد

هاي مختلف روي   طور پژوهش مختلفي تاثير گذارند و همين

محيطي دهان از جمله پوسيدگي بزاق نشان دادند که شرايط 

  ،ها دخيل است اکسيدان و بيماري پريودنتال در مقدار آنتي

هاي آينده بيماران با شرايط  بنابراين بهتر است در پژوهش

  ۴۵-۴۷.يکسان موضعي و سيستميک انتخاب شوند

هايي  الزم به يادآوري است در پژوهش حاضر محدوديت

ر شرايط فيزيولوژي، سازي از نظ از جمله عدم توان يکسان

اي و محيطي، شرايط موضعي دهان،  هورموني، تغذيه

وضعيت کنترل بيماري، دارو درماني  و  ميزان قند خون 

هاي بيشتري در آينده  وجود داشت كه نيازمند بررسي

  .باشد مي

با توجه به تاثير عوامل مختلف در ميزان استرس 

 بسيار محدود ياه ها، انجام بررسي اکسيدان اکسيداتيو و آنتي

  و،هاي مختلف در بزاق اکسيدان  ديابت و آنتيپيرامون

 به انجام اکسيدان نياز هاي دفاعي آنتي  سيستمگيپيچيد

 مقدار و تر در مورد با جزييات کامل هاي بيشتر پژوهش

در افراد ديابتي با شرايط ها  اکسيدان آنتيتک تک فعاليت 

هاي پالسما و بزاق  اناکسيد ي آنتي ي رابطه  و مقايسه،يکسان

با يکديگر وجود دارد، تا بتوان در راستاي کاهش 

ها گام  اکسيدان هاي  اکسيداتيو از راه تجويز آنتي استرس

هاي بيشتري در  گردد بررسي پيشنهاد مي. موثري برداشت

تر انجام گيرد و در  هاي بزرگ اين زمينه با انتخاب حجم نمونه

 توصيه شود افراد ،هشهاي اين پژو صورت تاييد يافته

اکسيداني در رژيم غذايي خود  هاي آنتي ديابتي از مکمل

ي  شود مقايسه چنين پيشنهاد مي هم. استفاده نمايند

ي  ها بين افراد ديابتي با شرايط مختلف و رابطه اکسيدان آنتي

. ها با استعداد ابتال به ديابت در آينده انجام شود اکسيدان آنتي

ي حجم  تواند در نتيجه رسي حاضر ميهاي بر زيرا يافته

  . نمونه کم تحت تاثير قرار گيرد

زان ـــان داد ميـر نشـاضـش حـژوهـاي پــه هــيافت

 گروه با بررسي حاضر  درهاي بررسي شده اکسيدان يــآنت

دار آماري را  ها تفاوت معني  بود و برخي از آنمتفاوتکنترل 

تواند به عنوان عامل   مينشان دادند، بنابراين استفاده از بزاق

بيني عوارض احتمالي،  خطر براي پيش موثر، ساده و بي

  . کنترل بيماري مورد استفاده قرار گيردو جواب به درمان 
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Abstract 
Introduction: Oxidative stress elevation has an important role in pathogenesis of diabetes and  

its side effects. Increased oxidative stresses and antioxidant defense dysfunction are usually seen 
in diabetes mellitus patients. The aim of this study was the comparative evaluation of saliva 
antioxidants in type 1 diabetic subjects with a healthy group, because compared to blood 
sampling, saliva is a non invasive and simple method. Materials and Methods: In this case control 
study, 20 insulin dependent patients and 20 healthy controls (12 female - 8 male, age range 30-40 
years) were studied. From each person 2-3 cc of saliva was collected by the Navazesh method. 
Enzyme activity of super oxide dysmotase, peroxidase and uric acid were measured with Randox 
and santinel kits by spectrophotometric assay. The data were analyzed with SPSS software, using t 
Test, P<0.05 being considered significant. Results: Super oxide dysmotase had showed a 
statistically significant difference between the two groups patients, (8.74± 8.75 U/ml) in and 
controls (7.04± 17.95 U/ml). Peroxidase and uric acid were higher in patients than in controls but 
the difference was not statistically significant. There was positive relation between HbA1c and 
super oxide dysmotase, peroxidase and uric acid, p=0.003, 0.291, 0.105 r=0.629, 0.244,0.374 
respectively. A statistically significant relation also was observed between super oxide dysmotase 
and HbA1c (p=0.003). Conclusion: In this study some salivary antioxidants levels were higher in 
insulin dependent diabetic patients and this may be related the control and severity of disease, 
which needs further studies to be clarified. 
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