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دانشآموخته دکتری حرفهای دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران -ایران.
گروه علوم درمانگاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران -ایران.
دامپزشک ،بهداشت و بیماریهای اسب ،تهران -ایران.
سازمان غذا و دارو ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران -ایران.

دریافت 24 :فروردینماه 1400

پذیرش 4 :دیماه 1400

چکیده
سلنیوم یکی از اجزای سلنوپروتئینها و آنزیمهای مهم بدن است که برای اعمال دفاعی آنتیاکسیدانی ،تولید هورمونهای تیروئید،
سنتز ،DNAتولیدمثل و از بین بردن سلولهای سرطانی از طریق کاهش ذخیره خون تومورها ضروری است .هدف از این مطالعه بررسی
مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی بر غلظت سرمی سلنیوم در اسبهای پرش بود .این مطالعه روی  21راس اسب به ظاهر سالم
(مادیان) دوخون ،در محدوده سنی  5تا  8سال و در یکی از باشگاههای استان تهران انجام شد .اسبها به صورت تصادفی به دوگروه تیمار
و یک گروه شاهد تقسیم شدند؛ گروه اول (شاهد) جیره عادی شامل جو ،یونجه و کاه فاقد مکمل سلنیوم در یک دوره  28روزه دریافت
کرد؛ اسب های گروه دوم عالوه بر جیره عادی ،مکمل حاوی سلنیوم معدنی ( )NaSeO3به میزان  1میلیگرم به همراه کنسانتره روزانه
دریافت کردند و گروه سوم عالوه بر جیره عادی ،مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم به میزان  1میلیگرم در یک دوره مشابه دریافت
کردند .در روزهای صفر 14 ،و  28از ورید وداج تمام اسبهای شاهد و تیمار خونگیری شد و پس از سانتریفیوژ ،سرم جدا و فریز گردید.
مقادیر سرمی سلنیم با روش جذب اتمی و گلوتـاتیون پراکسیداز سرم با کیت بیوشیمیایی اندازه گیری شد .فعالیت سرمی آنزیم
گلوتـاتیون پراکسیداز تفاوت معنیداری را بین دو گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد ( )P≤ 0/05نشان داد .میانگین غلظت سرمی
سلنیوم در روزهای  14و  28در گروههای تیمار در مقایسه با گروه شاهد ،افزایش معنیداری داشت ( )P≤ 0/006که این افزایش در گروه
دریافت کننده سلنیوم آلی بیشتر بود ( .)P≤ 0/004نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل سلنیوم در یک دوره  28روزه میتواند
سلنیوم مورد نیاز در اسبهای ورزشی را تامین کند و آنزیم گلوتـاتیون پراکسیداز می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت سلنیوم
در گروههای تحت مطالعه باشد.
واژههای کلیدی :سلنیوم ،معدنی ،آلی ،سرم ،اسب.

مقدمه
در طول قرن سیزدهم ،مارکوپولو در حین عبور از
جادههای خاکی چین جنوبی متوجه گیاه سمی شد که
چهارپایان در صورت مصرف ،دچار عوارض سمی میشوند
( .)13این عنصر غیر فلزی برای سالیان متمادی به عنوان
یک ترکیب سمی به خصوص در چراگاههای مناطق
خشک و نیمه خشک آمریکا و چین -که از گیاهان غنی از
سلنیوم از جنس آستراگالوس تغذیه میکردند -شناخته
شده بود ( .)7بیش از  1500گونه از گیاه آستراگالوس

شناخته شده است که در آمریکای شمالی حدود 500
گونه و در آمریکای جنوبی حدود  300گونه از این گیاه
شناخته شده است ،اما تنها حدود  25گونه از این گیاه
سمی هستند ،بنابراین میتوان گفت این گیاه شاخص
خوبی برای حضور مقادیر باالی سلنیوم در خاک محسوب
میشود ( .)13در سال  1817فرد سوئدی به نام
جونزجاکوب برزیلیوس در حین تولید اسیدسولفوریک
عنصر سلنیوم را کشف کرد و آن را  Selenaیا خدای ماه
نامید ( .)11در فاصله زمانی بین سالهای  1930تا
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 1950متخصصان تغذیه دام ،توجهشان متوجه سلنیوم شد
و در سال  1957سلنیوم را به عنوان یک ریز مغذی
ضروری و مفید برای سالمتی به خصوص برای پیشگیری
از نکروز کبد در دامهای مبتال به کمبود ویتامین  Eمعرفی
کردند ( .)19در سال  1973سلنیوم به عنوان یک ترکیب
تترامر ( 4اتم سلنیوم در هر مولکول) و به شکل آمینواسید
(سلنوسیستئین) در گلوتاتیون پراکسیداز کشف شد .عالوه
بر گلوتاتیون پراکسیداز ،در سال های  1982و 1996
سلنوسیستئین در دو آنزیم دیگر پستانداران به نامهای
فسفولیپیدهیدروپراکسیداز و  – 5دی آیودنیاز کشف شد و
در حال حاضر نیز تعداد زیادی از آنزیمها و پروتئینهای
حاوی سلنیوم شناخته شدهاند ( .)7منابع مصنوعی سلنیوم
به دو دسته ترکیبات آلی و معدنی تقسیم میشوند.
ترکیب معدنی اکسیدها و نمکهایی با عناصر الکترونگاتیو
مثبت مانند سلنان ،سلنیت و فلزات قلیایی (سدیم،
پتاسیم) است .سلنیت سدیم رایجترین مکمل معدنی
سلنیوم است که از سال  1960به جیره حیوانات اضافه
میشود و درسال  1974سازمان غذا و داروی آمریکا
استفاده از مکمل معدنی سلنیوم (سلنیت سدیم) را برای
طیور و خوکها تایید کرده است .امروزه محدودیت
استفاده از فرم معدنی سلنیوم به خوبی شناخته شده است.
سلنیوم معدنی مانند مواد معدنی با انتشار فعال جذب
میشود و به مقدار ناچیزی در بافتها ذخیره میشود و
شکل دفعی سلنیوم در نشخوارکتتدگان از راه مدفوع است
و در غیر نشخوارکنندگان از طریق ادرار دفع میشود.
ترکیبات آلی سلنیوم از لحاظ شیمیایی و بیوشیمیایی
شبیه گوگرد است ،ولی نسبت به گوگرد پایداری کمتری
در واکنش با نور و گرما دارند .از نظر تغذیهای اسید-
آمینههای سلنیومدار پپتیدهای حاوی سلنیوم هستند که
از سلنومتیونین و مکملهای سلنیوم آلی مانند مخمر غنی
از سلنیوم و مخمر  Agla-cholrellaمشتق میشوند.
سلنیوم یک عنصر ضروری برای رشد و نمو مناسب بدن
است و در بدن عمدتا به صورت مرکب به عنوان
سلنوسیستئین .نقش آنزیمی و ساختاری کلیدی در سلول
ایفا میکند .سیستم ایمنی بدن را برای تولید آنتی بادی
تحریک میکند و باعث افزایش فعالیت سلولهای ایمنی
سلنیوم شده و به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل میکند و
از بدن در برابر اثرات مضر رادیکالهای آزاد محافظت
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میکند .اسبها اغلب دچار کمبود سلنیوم هستند؛ بنابراین
با توجه به نقشی که این عنصر در بدن ایفا میکند ،رژیم
غذایی اسب باید با سلنیوم تکمیل شود ( .)19تاکنون
مطالعه مقایسهای در زمینه اثر سلنیوم آلی (مخمر
سلنیوم) بر میزان غلظت سلنیوم خون در مقایسه با
سلنیوم معدنی در اسبهای ورزشی در ایران انجام نشده
است و با توجه به این که شکل آلی سلنیوم سمیت
کمتری نسبت به فرم معدنی آن دارد و نیز میزان جذب
باالتری دارد ،ضرورت انجام پژوهش به منظور مقایسه اثر
استفاده از ترکیبات آلی و معدنی سلنیوم در جیره غذایی
اسبهای ورزشی احساس میشود.
مواد و روش کار
این مطالعه روی  21راس مادیان دوخون غیرآبستن
به ظاهر سالم در محدوده سنی  5تا  8سال و در یکی از
باشگاههای استان تهران انجام شد .با مراجعه به محل
نگهداری اسبها پس از ثبت مشخصات (شامل سن،
جنس ،سابقه درمان ضد انگلی و نحوه تغدیه) نمونهگیری
انجام شد .در این مطالعه اسبها به صورت تصادفی به
دوگروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند؛ گروه اول
(شاهد) جیره عادی فاقد سلنیوم در یک دوره  28روزه
دریافت کردند؛ اسبهای گروه دوم عالوه بر جیره عادی،
مکمل حاوی سلنیوم معدنی (سلنیت سدیم تهیه شده از
شرکت مرک) به میزان  1میلیگرم به همراه کنسانتره
روزانه دریافت کردند؛ گروه سوم عالوه بر جیره عادی،
مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم (تهیه شده از شرکت
وتاک) که از مخمرهای سویه ساکارومایسس سرویسیا
تولید میشود را ،به میزان  1میلیگرم در یک دوره مشابه
دریافت کردند .از سبوس گندم نیز به عنوان حامل مکمل-
ها استفاده گردید ( .)5درزمان صفر (قبل از شروع مصرف
مکمل) از ورید وداج تمام اسبهای شاهد و تیمار خون-
گیری به عمل آمد و نمونهها کنار یخ به آزمایشگاه ارسال
شدند و نمونههای خون اخذ شده در لولههای فاقد ضد
انعقاد ،به مدت  10دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند و سرم آنها جدا و در میکروتیوبهای
دربدار منجمد شد ،همچنین در روزهای14و  28نیز
نمونهگیری مشابه به عمل آمد .در تمام نمونههای سرمی
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غلظت سلنیوم با روش جذب اتمی اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری سطﺢ سرمی سلنیوم ،نمونهها بـا نیتـرات
نیکـل و اسـید نیتریک رقیـق شـدند و جـذب اتمـی بـا
پهنای  1نانومتر و طول موج  196نانومتر اندازه گیری شد.
آرگـون به عنوان گاز بیاثر با جریان  150تا  250میلی-
لیتر در دقیقـه به کار میرود ،همچنین فعالیت آنزیم
گلوتـاتیون پراکسیداز سرم با کیت بیوشیمیایی ()Randox
اندازهگیری شد (1و .)15برای تحلیل دادهها از بسته
نرمافزاری  SPSS-16استفاده شد .دادههای پارامتریک به
روش  one way anovaو دادههای غیر پارامتریک به روش
 kruskalwallisآنالیز گردید .اختالف در سطﺢ p≤ 0/05
معنیدار تلقی شد.

نتایج
میانگین و انحراف معیار غلظت سرمی سلنیوم در روز صفر
در گروه شاهد  ،0/134 ±0/004µg/mlدر گروه تیمار
(سلنیوم آلی)  0/130 ±0/002µg/mlو در گروه تیمار
(سلنیوم معدنی)  0/135 ±0/003 µg /mlبود که در روز
 14این مقادیر به ترتیب ،0/136 ±0/003µg/ml
 0/155 ±0/004µg/mlو  0/145 ±0/003µg/mlو در روز
 28به ترتیب ±0/004µg/ml ،0/142±0/004µg/ml
 0/196و  0/176 ±0/005µg/mlبود .در مطالعه حاضر
میانگین و انحراف معیار غلظت سرمی سلنیوم در گروه
شاهد در زمانهای مختلف فاقد اختالف آماری معنیدار
بود.

جدول  -1میانگین±انحراف استاندارد سطﺢ سرمی سلنیوم ) (µg/mlدر اسبهای گروه شاهد و تیمار دریافت کننده سلنیوم در روزهای
مختلف
روز

گروه شاهد

گروه تیمار ( 1سلنیوم آلی)

گروه تیمار ( 2سلنیوم معدنی)

روز صفر

0/134 ± 0/004

0/130±0/002

0/135±1/003

روز 14

0/136±0/003

0/155±0/004

0/145±1/003

روز 28

0/142±0/004

1/196±0/004

0/176±0/005

نمودار  1میانگین غلظت سرمی سلنیوم در گروههای
مختلف را نشان می دهد .در این نمودار مشخص شده
است که در گروه شاهد غلظت سرمی سلنیم از روز صفر تا
روز  28افزایش قابل توجهی نداشت (( )P> 0/05نمودار 1
الف) .میانگین غلظت سرمی سلنیوم در گروه تیمار دریافت
کننده سلنیوم آلی در روزهای  14و  28افزایش معنی-
داری را نسبت به زمان زمان صفر داشت که در روز 28
نسبت به روز  14تفاوت فاحشتر بود (( )P≤ 0/006نمودار
1ب) .میانگین غلظت سرمی سلنیوم در گروه تیمار
دریافت کننده سلنیوم معدنی ،در روزهای  14و 28
افزایش معنیداری را نسبت به زمان صفر داشت که در روز
 28نسبت به روز  14تفاوت فاحشتری داشت
(( ) P≤ 0/004نمودار  1ج).

میانگین غلظت سرمی گروههای تیمارآلی و تیمار
معدنی ،افزایش معنیداری نسبت به گروه شاهد در روز
صفر نداشتند ،همچنین در مقایسه میانگینها مشخص شد
که در روزهای  14و  28اختالف آماری معنیداری در بین
دوگروه تیمار آلی و معدنی نبست به گروه شاهد وجود
دارد که این تفاوت در روز  28نسبت به روز  14بیشتر بود
( ،)P>0/05همچنین با مقایسه میانگینها مشخص شد که
غلظت سرمی سلنیوم در گروه تیمار دریافت کننده سلنیوم
آلی نسبت به گروه تیمار دریافت کننده شکل معدنی
سلنیوم در روزهای  14و  28بعد از تجویز مکمل افزایش
بیشتری داشته است (نمودار .)2
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الف

ب

ج

نمودار  -1میانگین غلظت سرمی سلنیوم ) (µg/mlدر گروههای شاهد (الف) ،تیمار دریافت کننده سلنیوم آلی (ب) و تیمار دریافت کننده سلنیوم
معدنی (ج) در زمانهای مختلفa,b,c .ستونهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسه میانگینها فاقد اختالف آماری معنیدار هستند.
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نمودار  -2مقایسه میانگین غلظت سرمی سلنیوم ) (µg/mlدر گروههای مختلف در زمانهای مختلف

میانگین غلظت سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در
گروههای تیمار دریافت کننده سلنیوم آلی و معدنی در
روزهای  14و  28افزایش معنیداری را نسبت به زمان

صفر داشت که در روز  28نسبت به روز  14تفاوت
بیشتری داشت (( )P≤ 0/05نمودار .)3

نمودار  -3مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ) (U/gدر گروههای مختلف در زمانهای مختلف
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بحث
اهمیت و ضرورت استفاده از سلنیوم در تغذیه
حیوانات در اواسط دهه هشتاد به اثبات رسید و با گذشت
زمان پژوهشهای متعددی اثرات سودمند تغذیه سلنیوم را
در حیوانات اهلی به اثبات رساندند ( .)17سلنیوم یکی از
عناصر ریزمغذی است که مهمترین وظیفه شناخته شده
برای آن مشارکت در ساختمان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
است که نقش مهمی را در سیستم آنتی اکسیدانی ایفا
میکند و افزایش فعالیت سیستم ایمنی را سبب میشود
( .)12میانگین غلظت سطﺢ سرمی سلنیوم در اسبها در
محدوده  0/140-0/250 ppmاست ()0/14-0/25 µg/ml
( .)6در مطالعه حاضر میانگین مقادیر سرمی سلنیم در
زمانهای مختلف در گروه شاهد اختال ف آماری
معنیداری نداشت و با مقایسه میانگین غلظت سرمی در
بین گروههای شاهد و تیمار مشخص شد که در هر دو روز
14و  28تفاوت معنیداری بین آنها وجود دارد .در
مطالعه انجام گرفته با مصرف مکمل سلنیوم آلی و معدنی
در روزهای  14و  28افزایش معنیدار غلظت سرمی
سلنیوم مشاهده شد و مشخص گردید که هر چقدر مدت
زمان مصرف مکمل سلنیم بیشتر باشد ،غلظت سرمی آن
نیز بیشتر افزایش مییابد .با مقایسه میانگینها مشخص
شد که غلظت سرمی سلنیوم در گروه تیمار دریافت کننده
سلنیوم آلی نسبت به گروه تیمار دریافت کننده شکل
معدنی سلنیوم در روزهای  14و  28بعد از تجویز مکمل
افزایش بیشتری داشته است .نتایج مطالعهی  Janickiدر
سال  2001نشان داده شد که مصرف  3میلیگرم مخمر
سلنیوم نسبت به همان میزان سلنیوم معدنی در اسبهای
آبستن ،غلظت سرمی سلنیوم در اسبهایی که شکل
مخمری سلنیم را دریافت کردهاند به مراتب باالتر از
اسبهایی بود که سلنیوم معدنی ( )3 mgدریافت کرده
بودند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد()4؛ دلیل
این امر میتواند تفاوت در متابولیسم سلنیوم آلی و معدنی
باشد .بر اساس مدل ارائه شده از سوی  Pehrsonو
همکاران در سال  ،1993تفاوتهای زیادی در انتقال و
متابولیسم سلنیوم آلی و معدنی وجود دارد .اشکال معدنی
سلنیوم نسبت به اشکال آلی آن با سرعت کمتری در
دستگاه گوارش جذب میشوند و این امر موجب دفع
بیشتر سلنیوم معدنی در مدفوع میگردد ،در حالی که
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شکل آلی سلنیوم با استفاده فعال از مکانیسمهای پپتید یا
اسیدهای آمینه در روده جذب میشوند و به دلیل پیوند
کوواالنسی و یونی با لیگاندهای آمینه از نظر شیمیایی بی
اثرشده ،بنابراین پایدارتر و مستعد تعامل هستند ( .)12در
مطالعه انجام گرفته از سوی  Paganو همکاران در سال
 1999نشان داده شد که اسبهای دریافت کننده محصول
مخمری سلنیوم قابلیت هضم ،جذب و حفظ باالتری نسبت
شکل معدنی آن دارند به طوری که جذب سلنیوم معدنی
 51/1 %و شکل آلی سلنیوم  57/3%بود .قابلیت حفظ
سلنیوم در اسبهایی که از شکل مخمری سلنیوم نسبت به
شکل معدنی یا سلنیت سدیم استفاده میکنند بیشتر است
به طوری که این نسبت  1/04به  0/75میلی گرم در روز
است ،همچنین میزان دفع سلنیوم در شکل معدنی (1/85
میلی گرم در روز) از طریق مدفوع بیشتر از دامهایی است
که از شکل مخمری سلنیوم ( 1/58میلی گرم در روز)
استفاده میکنند ( .)11در مطالعهای که  Mahanو
همکاران در سال  1999به انجام رساندند ،نشان داده شد
با
آلی،
و
مکملهای معدنی
که مصرف
افزایش غلظت سلنیوم سرم همراه است و به طور
کلی شکل آلی سلنیوم نسبت به شکل معدنی آن موثرتر
است ( .)6استین و همکاران در سال  2008روی میش-
های آبـستن مـصرف مکمـل سلنیوم معدنی و آلـی را
مقایـسه و مـشخص کردنـد کـه مصرف مکمل آلی سلنیم
موجب باال رفتن سـطﺢ سـرمی سـلنیوم بیشتری نسبت به
سلنیم معدنی میشود .مطالعات انجام شده از سوی
اورتمان و همکاران در سال  1999در گاو نشان داد
که شکل آلی سلنیوم موثرتر از شکل معدنی در باال
بردن غلظت سلنیوم در خون و سرم است ( .)16در
مطالعهای که مونتگومری و همکاران در سال  2012به
انجام رساندند ،نشان دادند که استفاده از مکملهای آلی و
معدنی سلنیوم در اسبهایی که دچار کمبود سلنیوم
هستند با افزایش غلظت سلنیوم پالسما همراه است و این
میزان در جیرههای حاوی مکملهای آلی باالتر بود (.)8
پیرسون روی گاوهای آبستن هرفورد مکمـل سلنیت
سدیم و سلنومتیونین را در  2گروه به صورت مقایسه ای
به کار برد و مشخصکرد که در گوسالههای متولـد شـده
از این دامها نقش سلنومتیونین در باال بردن سـلنیم سـرم
بیـشتر و بهتر از سلنیت سدیم است ،همچنـین در ایـن
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مطالعـه سـلنیوم شیر نیز اندازهگیری شد که نقش
 در مطالعهای که.)12( سلنومتیونین مفیدتر بوده است
، انجام به انجام رساندند1999 اورتمان و همکاران در سال
 میلی3( نشان دادند استفاده از شکل مخمری سلنیوم
گرم روزانه) در گاو در مقایسه با شکل معدنی آن (سلنیت
 در سلولهای خونیGPX سدیم) تاثیری بر فعالیت آنزیم
0/75  استفاده از شکل مخمری سلنیم به میزان.ندارد
میلی گرم روزانه موجب تثبیت غلظت سلنیوم در شیر و
3  برابر با مصرف شکل مخمری آن به میزان،خون
 استفاده از شکل.میلیگرم روزانه و شکل معدنی آن است
 میلی گرم روزانه موجب3 مخمری سلنیم به میزان
 و افزایش غلظت% 40 افزایش غلظت سلنیوم خون تا
 براساس نتایج به.)10(  گردید% 100 سلنیوم شیر تا
دست آمده از این پژوهش چنـین نتیجـهگیـری میشود
که مصرف مکملهای سـلنیمی موجب بــاال رفــتن سطﺢ
سرمی ســلنیوم در اسبها میشود و مصرف بلندمدت
مکملهای حاوی سلنیم میتواند باعث افـزایش غلظـت
سرمی آنتی اکسیدانها شود و از غلظت سرمی اکسیدانها
کاسته و از عوارض استرس ناشی از تمرین و ورزش در
.اسبهای ورزشی پیشگیری کند
قدردانی و تشکر
نگارندهی این مقاله از مدیریت باشگاه سوارکاری
ذوالجناح به خاطر در اختیار قراردادن نمونههای دامی
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Summary
Selenium is a component of some important selenoproteins and enzymes required for main
functions in organisms as antioxidant defense, reduction of inflammation, thyroid hormone production,
DNA synthesis, fertility, reproduction and killing cancer cells (by reducing the blood supply to
tumors). This study was conducted to determine the effects of organic and inorganic selenium (Se)
supplementation on serum Se status. 21 healthy mix breed horses 5-8 years of age
were randomly divided into three groups, control without Se (CTRL), non-organic bolus (INORG) and
organic Se (ORG) and in one of the horse riding clubs in Tehran province. Animals were located in
control and treatment groups. Control group received only routine equine diet (were fed a typical
alfalfa, grain and straw yields) for 28 days. First treatment group received routine diet plus premix
(included 1 mg sodium selenite/day) and a second group was supplemented with 1 mg commercially
available –enriched yeast (O-Sel). Blood samples (5ml) were taken by venoject tube from jugular vein
on day 0, 14 and 28. Serum selenium levels were measured by atomic absorption method and serum
glutathione peroxidase was measured using a biochemical kit. Serum activity of glutathione peroxidase
showed a significant difference between the two treatment groups compared to control group (p≤
0.05). Mean serum Se concentration on d 14 and 28 was greater (P<0.006) for Se-supplemented horses
compared with CTRL horses, and tended (P<0.004) to be greater in ORG vs. INORG on d 28. The
results of present study showed that use of selenium premix increased blood sera according to results
and organic supplementation in horse appeared more efficient and the enzyme glutathione peroxidase
could be a good indicator for assessing selenium status in the study groups.
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