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چکیده

:مقدمه 

یري از سرطان می باشند  که در میان آنها می توان به نقش آن در جلوگDامروزه تحقیقات زیادي نشان دهنده نقش مهمی براي ویتامین 
عدم تعادل بین نیروهاي آنتی .وبیماریهاي قلبی وعروقی،آسم وآلرژي وهمچنین بیماریهاي عفونی باکتریایی و ویروسی اشاره کرد

باال بودن سطح استرس اکسیداتیو می .اکسیدان و اکسیدان اگر به نفع نیروي اکسیدان باشد یکی از عوامل مهم در پاتوژنز آسم می باشد
و Dاز این رو در این مطالعه سطح ویتامین .منجر به شیوع یکسري وقایع داخل عروقی گردد که بالقوه پیش التهابی می باشندتواند 

.ضعیت آنتی اکسیدانی در بیماران آسمی ارزیابی شد

:مواد و روش ها 

آسم و بصورت تصادفی با بلوك هاي دو تایی کودك با تشخیص60در این مطالعه ابتدا .مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد
هیدروکسی 25نفره دارو و پالسبو تقسیم شدند و سطح  30بیماران به دو گروه .و بصورت دوسویه کور از اعداد تصادفی انتخاب شدند

پس از .دازه گیري شدو پالسبو انDروز پس از تجویز تک دوز ویتامین TOC10، گلوتاتیون و Dحین مراجعه و ویتامین Dویتامین 
.جمع آوري نتایج حاصل، تمامی نتایج وارد برنامه آنالیز آماري گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت

:نتایج

درصد و در گروه 70در گروه مورد .کودك مبتال به آسم تحت دو گروه دارو و پالسبود مورد بررسی قرار گرفتند60در این مطالعه 
سطح ).P=0.570(سال بود45/4سال  و گروه پالسبو 93/4، میانگین سنی گروه دارو )P=0.114(د درصد پسر بودن50پالسبو 
روز در گروه 10در انتهاي Dو سطح ویتامین )P=0.293(61/29و در گروه پالسبو 70/18در بدو ورود در گروه دارو Dویتامین 

و پالسبو، در گروه Dروز پس از دریافت ویتامین 10سطح گلوتاتیون نیز در ).P=0.006(بود73/30و در گروه پالسبو 80/54دارو 
و در گروه پالسبو 29/15در گروه دارو )TOC(سطح ظرفیت کلی اکسیداسیون).P=0.020(بود48/29و در گروه پالسبو 16/44دارو 
و در کودکان با )P=0.004(اران روستایی بیش از شهريبدو ورود در بیمDدر تحلیل داده ها مشاهده شد که سطح ویتامین .بود06/15

و )P=0.055(، جنسیت)P=0.324(بود ولی میان نوع منزل)P=0.014(پوشش آستین کوتاه بیش از بیماران با پوشش آستین بلند
.ارتباطی مشاهده نشدDبا سطح ویتامین )P=0.427)(بیش از یک پالس با منفی(CRPسطح 

:نتیجه گیري

توانست سطح آنتی اکسیدان را به صورت معنی داري افزایش دهد از این رو می تواند Dطالعه حاضر نشان داد که تجویز ویتامین نتایج م
.به عنوان یک داروي مناسب در این بیماران استفاده شود

، آسم، گلوتاتیونDویتامین :کلمات کلیدي 
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی از شیوه زندگی روستایی به شهري،بیماریهاي غیر واگیر ومزمن همچون 

میالدي به بعد این افزایش در کشورهاي 70از دهه ).1(گذشته در حال گسترش استآسم وآلرژي نسبت به 

به میزان شیوع آسم افزوده می %5-7توسعه یافته کامال مشهود بوده است ،به طوري که هرساله بین 

ایران نیز از نظر شیوع آسم جزکشورهاي میانه دنیا محسوب می شود،به نحوي که این میزان بین ).2(شود

آسم مشکل بهداشتی .میلیون نفر در ایران مبتال به آسم هستند5/6به عبارت دیگر حدود.می باشد15-5%

درسالهاي اخیر میزان شیوع آن در بسیاري از کشورها .عمده در کودکان وبزرگساالن سراسر جهان است

مبتالیان می این بیماري یکی از علل مهم غیبت دانش آموزان بوده و باعث افت تحصیلی.افزیش یافته است

)4،3(گردد

آسم بیماري التهابی مزمن مجاري هوایی است که در آن سلول هاي متعدد مخصوصا ماست سل 

در افراد مستعد این التهاب باعث عالمت مکرر خس ).5(ها،ائوزینوفیل ها و سلولهاي لنفوسیتی نقش دارد

ئم معموال همراه با ایجاد تنگی این عال).6(خس سینه،تنگی نفس ،احساس گرفتگی سینه و سرفه می شود

این التهاب باعث افزایش پاسخ دهی مجاري هوایی .در مجاري هوایی است که تاحدودي قابل برگشت است

عوامل متعدد محیطی مثل آلودگی هوا، سیگار و عوامل عفونی از .در مقابل تحریکات مختلف می شود

شوند، که در مسیر متابولیسم اکسیژن منجر به ایجاد طریق استرس اکسیداتیو می توانند منجر به آسیب ریه 

).7(رادیکال هاي آزاد و آسیب سلولی شوند

با توجه به ماهیت التهابی آسم،نقش استرس اکسیداتیو به صورت سیستمیک و موضعی در پاتوژنز این 

گیري در طی آسم پایدارو حمله آسم،ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم به طور چشم.بیماري مطرح شده است

استرس اکسیداتیو ها می توانند به دلیل اکسیدانهاي استنشاقی از محیط خارج و یا ).8(کاهش می یابد


