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ANTIOXIDANT EFFECTS OF SOME VITAMINS – IMPLICATIONS AT ORAL LEVEL (Abstract):  

All the products of the oxidative stress are normally present within the body and have functions in inter-cellular 

signaling and anti-bacterial defense, but at high levels they can modify the structure of proteins, DNA, and 

lipids. The immune system is the first one affected by the oxidative stress. The aggressive periodontal disease is 

associated to a high extent with the exaggerated immune response and increased oxidative stress. The vitamins 

with antioxidant roles that have implication at systemic level, and with repercussions at the oral cavity are 

vitamin E, vitamin C and carotenoids represented by β-carotene lycopene, lutein, and β-cryptoxanthin. 

However, one of the major problems when assessing the beneficial effects of antioxidant vitamins on the 

immune system is the lack of a reliable marker of immune function that is known to be indicative a long-term 

beneficial effect. 
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Stressul oxidativ este frecvent incriminat 

in majoritatea bolilor cronice, inclusiv in 

boala parodontala. Toți produșii stresului 

oxidativ (ionul superoxid, peroxidul de 

hidrogen si radicalul hidroxil) sunt produși 

obișnuiți ai metabolismului, şi au roluri in 

semnalizarea intra-celulara, ca şi funcția de 

apărare antibacteriana. Totuși, in momentul 

când aceștia sunt produși in cantităţi 

necontrolate, pot afecta structura 

proteinelor, a ADN-ului, si a lipidelor. 

Reacția radicalilor liberi cu  proteinele poate 

determina oxidarea catenelor de aminoacizi 

si duce la formarea de punți inter-proteice. 

Oxidarea ADN duce la rupturi catenare si la 

eliberarea de baze oxidate, in special 8-oxo-

deoxiguanina, considerat unul dintre 

principalii bio-markeri ai stressului oxidativ 

in ceea ce privește acizii nucleici. Distribuția 

sa poate, totuși sa reflecte nu numai 

degradarea ADN, dar si incorporarea in 

structura inițială prin procese reparatorii 

(Cooke, M.S., Evans, M.D., 2007) - fig. 1. 

Oxidul nitric (NO-) este un radical liber 

biologic important produs de nitric oxid 

sintaza din arginina si oxigen. Oxidul nitric 

are roluri in semnalizarea intracelulara, 

implicat in particular in vasoconstrictie. Ca 

si alti radicali liberi, producerea necontrolata 

a acestuia rezulta in stress oxidativ. 

Radicalul superoxid este doar moderat 

reactiv cu majoritatea compușilor biologici, 

dar in soluție apoasa reacționează rapid cu 

formarea peroxidului de hidrogen. Acesta, la 

rândul lui are o reactivitate moderata, dar o 

perioadă de înjumătăţire mare, poate difuza 

la distanta de situsul de producere si poate 

traversa membranele celulare (Vranova si 

col., 2002).  
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Figura 1. Cai metabolice ale of 8-oxo-deoxiguaninei (Cooke, M.S., Evans, M.D., 2007) 

Sistemul imun este primul afectat de 

stressul oxidativ. Totuși, una dintre 

problemele majore atunci când se determina 

efectele benefice ale componentelor din 

dieta asupra sistemului imun este lipsa unui 

marker de încredere pentru funcția imuna, 

care sa fie cunoscut drept indicator pentru 

un efecte benefic pe termen lung a reducerii 

incidentei bolilor degenerative in viața 

ulterioara. Membranele celulare, datorita 

structurii bogate in acizi grași nesaturați, 

prin peroxidare îşi pot pierde integritatea cu 

modificarea fluidității membranare si poate 

apare o alterare a semnalizării intracelulare 

prin reducerea expresiei unor receptori 

membranari (Baker and Meydani, 1994). 

Boala parodontala agresiva este asociata in 

mare măsura cu răspunsul imun exagerat si 

stress oxidativ crescut. Frecventa bolii 

parodontale agresive a fost corelata cu boli 

sistemice cronice cu răspuns imun exagerat 

si stress oxidativ ridicat. 

 

 

VITAMINE CU ROLURI 

ANTIOXIDANTE 

Cel mai important antioxidant in 

structura membranei celulare este α-

tocoforolul, un membru major in familia 

vitaminei E care acționează prin oprirea 

reacției in lanț de peroxidare lipidica prin 

interceptarea radicalilor peroxid lipidici. 

Vitamina E se găsește in alimentele bogate 

in acizi grași polinesaturati, cum ar fi 

uleiurile vegetale. Alte vitamine cu rol 

antioxidant sunt vitamina C si carotenoizii 

reprezentați de β-caroten, licopen, luteina si 

β-criptoxantina (fig.2). 

Un antioxidant eficient ar trebui sa 

înlăture radicalii liberi de oxigen, fie 

reacționând cu aceștia, fie prin stoparea 

producerii radicalilor liberi.  

Printre factorii care influențează 

activitatea antioxidanta, Tsuchihashi si 

col.(1995) au menționat reactivitatea 

chimica intrinseca a unui antioxidant 

particular pentru un radical specific, 

caracteristici care aparțin radicalului cum ar 
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fi locul unde este generat si reactivitatea sa, 

si  caracteristici care aparțin antioxidantului 

cum ar fi concentrația, interacţia cu alți 

antioxidanti, situsul si mobilitatea in 

micromediu, dar si caracteristici ale 

radicalului derivat din antioxidant cum ar fi 

stabilitatea sa si modalităţi in care poate fi 

eliminat. 

 
Figura 2. Cei mai importanți carotenoizi obținuți prin alimentație: beta-carotenul, luteina, licopenul si 

beta-criptoxantina 

Pentru a fi caracterizat drept antioxidant 

obținut prin dieta, o substanță ar trebui sa 

îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi: 

- Substanța respectiva ar trebui sa fie 

prezenta in dieta umana 

- Ar trebui măsurată in alimentele 

consumate in mod obișnuit 

- Ar trebui sa scadă semnificativ efectele 

adverse ale speciilor reactive de oxigen si 

de nitrogen in populația umana, la nivele 

de consum fiziologice. 

A fost demonstrat ca fie o deficienta, fie 

un exces in aportul vitaminei E are o 

influenta in funcția imuna (Meydany and 

Beharka, 1998), si faptul ca administrarea de 

vitamina E la copii născuți prematur creste 

fagocitoza neutrofilică, dar scade abilitatea 

neutrofilelor de a distruge bacteriile, acest 

fenomen putând însă fi asociat cu o scădere 

in producția de radicali liberi indusa de 

vitamina E (Calder, 2002). La animalele de 

laborator, deficienta vitaminei E scade 

proliferarea limfocitică splenica, scade 

activitatea celulelor natural killer, si de 

asemeni scade producerea anticorpilor 

specifici după vaccinare si fagocitoza 

neutrofilică (Meydany and Beharka, 1998), 

in timp ce suplimentarea vitaminei E in dieta 

animalelor de laborator creste producția 

anticorpilor specifici, proliferarea 

limfocitară, activitatea celulelor natural 

killer, si fagocitoza neutrofilică (Meydany 

and Beharka, 1998). 

Vitamina C are un potențial redox ridicat 
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si este un antioxidant solubil in apa. Poate fi 

de asemeni regenerat de glutation, si fosfatul 

dinucleotidic. Datorita faptului ca fumătorii 

suferă de un stress oxidativ ridicat, iar 

fumatul este unul dintre factorii care grăbesc 

evoluția bolii parodontale, acesta fiind de 

asemeni considerat drept unul dintre factorii 

care scad rata de succes la intervențiile 

chirurgicale parodontale, la acești pacienți 

necesarul de vitamina C prin aport 

nutrițional este mai mare. Vitamina C se 

găsește in concentrație mare in celulele albe 

sanguine si este rapid utilizata in timpul 

infecției (Schwager and Schulze, 1998).  S-a 

arătat ca deficienta vitaminei C la porcușorii 

de Guineea scade proliferarea limfocitară, si 

abilitatea neutrofilelor de a distruge 

bacteriile si activitatea celulelor T-citotoxice 

(Calder). Un studiu pe oameni nu a arata o 

modificare a proliferării limfocitare sau 

modificarea numărului celulelor CD8+ si 

CD4+ in circulație (Wintergerst Eva, et al., 

2006), dar de asemeni doze de 1-5g pe zi au 

crescut proliferarea limfocitelor T (Panush, 

1982). 

S-a demonstrat ca vitamina C creşte 

chemotactismul neutrofilic, îmbunătăţeşte 

activitatea bactericida, si reduce perioada 

bolilor clinice (Calder et al., 2002). Poate 

furniza protecție împotriva stresului oxidativ 

pentru lipidele plasmatice si  membranele 

lipidice, poate neutraliza oxidanții eliberați 

extra-celular produși de fagocite, așadar 

prevenind alterarea tisulara mediata 

oxidativ, in special in situsurile cu activitate 

inflamatorie, având un potențial in 

tratamentul bolii parodontale. Alte 

mecanisme propuse pentru efectele 

imunostimulative ale vitaminei C includ 

modularea  nivelelor nucleotidelor ciclice 

intra-celulare, modularea sintezei 

prostaglandinelor, si stimularea producerii 

de citokine (Calder et al., 2002).  

Vitamina A are câteva forme cu roluri in 

funcții fiziologice. β-carotenul, provitamina 

A, are funcții antioxidante pe care nici o alta 

forma a vitaminei A nu le poate îndeplini si 

este de asemeni unul dintre cei mai potenți 

antioxidanți alimentari. Unul dintre efectele 

β-carotenului este acela de a produce o 

creștere a celulelor CD4+ sau o creștere a 

raportului celulelor CD4+ fata de celulele 

CD8+ in circulație, nivele mai ridicate ale 

IL-2 produse de limfocite, si o creștere a 

activității celulelor natural killer (Calder, 

2002). A fost de asemenea sugerat ca o 

funcție a β-carotenului poate fi acea de a 

prezenta antigenul celulelor 

imunocompetente. 

Teoria conform căreia carotenoizii pot 

acționa ca prooxidanţi a fost sugerată de un 

studiu publicat de Burton si Ingold (1984), 

in care autorii au sugerat ca la presiuni mari 

presiuni ale oxigenului (760 torr, 100% 

oxigen) care nu sunt normale in condiții 

fiziologice si concentrații relativ mari ale β-

carotenului (>500 μM), acesta poate avea 

comportament de prooxidant. O concluzie 

ulterioara a fost ca fenomenul real este de 

fapt o scădere a activității antioxidante in 

aceste condiții nefioziologice si nu neapărat 

un efect prooxidant (Martinez, 2007). Un 

studiu a constatat ca o doza crescuta de β-

caroten (60 mg/zi) timp de o luna ar putea 

scădea alterarea oxidativa a ADN in 

leucocitele nefumătorilor (Welch si col., 

1994). 

O parte din antioxidanții cu greutate 

moleculara mica reacționează frecvent in 

colaborare, prin pași multipli de 

oxidare/reducere (fig.3). Unul dintre aceste 

mecanisme este acela al α-tocoferolului, 

care protejează membranele împotriva 

oxidării si acidul ascorbic/glutation care 

regenerează tocoferolul. 
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Figura 3.  Ciclul Ascorbat-Glutation. ASC: Ascorbat; APX: Ascorbat peroxidaza; GSH Glutationul 

redus; GSSG: Glutationul oxidat; GR: Glutation reductaza; DHA Dehidroascorbat; DHAR: 

Dehydroascorbat reductaza; MDHA: Monodehidroascorbat MDHAR: Monodehyroascorbat reductaza 

(Neslihan Saruhan, 2009) 

CONCLUZII 

Nutrienţii antioxidanţi pot ajuta in 

menținerea balanței funcției imune, prin 

reducerea alterării determinate de speciile 

reactive de oxigen. Efectele antioxidanţilor 

in bolile cronice cum ar fi boala parodontala 

pot fi crescute in timpul perioadelor de stres 

oxidativ. Aportul optim ale fiecăreia dintre 

vitaminele antioxidante trebuie încă 

determinat, întrucât in unele cazuri cum ar fi 

cel al vitaminei E si al beta-carotenului, 

niveluri prea crescute sau prea ridicat pot 

ambele avea efecte negative. 
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