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 غلظت سرمی سلنیوم مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی )مخمر سلنیوم( بر

 های پرشدر اسبو گلوتاتیون پراکسیداز 
 

 4، بهروز اکبری آدرگانی3، احسان ترکی *2سعید عظمایی، 1فریماه فرجی
 

 .ایران -تهران  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،ای دامپزشکی، آموخته دکتری حرفه دانش .1

 .ایران -گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران .2

 ایران. -های اسب، تهران دامپزشک، بهداشت و بیماری .3

 ایران.  -کی، تهران ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش، سازمان غذا و دارو .4

 

 

 
 1400ماه دی 4 پذیرش:             1400ماه فروردین 24دریافت: 

های تیروئید،  اکسیدانی، تولید هورمونکه برای اعمال دفاعی آنتی  استهای مهم بدن  ها و آنزیمسلنیوم یکی از اجزای سلنوپروتئین      

العه بررسی  هدف از این مط .  استهای سرطانی از طریق کاهش ذخیره خون تومورها ضروری  تولیدمثل و از بین بردن سلول،  DNAسنتز

راس اسب به ظاهر سالم    21روی    این مطالعه  .بود  های پرشر اسبمقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی بر غلظت سرمی سلنیوم د

یمار  به دوگروه ت  صورت تصادفیه  ب  هاشد. اسب های استان تهران انجامشگاهدر یکی از با   سال و  8تا    5در محدوده سنی    ،وخون)مادیان( د 

روزه دریافت    28در یک دوره    سلنیوم  مکمل  فاقد  شامل جو، یونجه و کاه  عادی  جیرهگروه اول )شاهد(    ؛دیک گروه شاهد تقسیم شدن  و

گرم به همراه کنسانتره روزانه  میلی  1( به میزان  3NaSeOهای گروه دوم عالوه بر جیره عادی، مکمل حاوی سلنیوم معدنی )اسب  ؛کرد

گرم در یک دوره مشابه دریافت  میلی  1عالوه بر جیره عادی، مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم به میزان    ومگروه س   و  کردنددریافت  

.  گردید فریز    و  جدا  سرم  سانتریفیوژ،  از  پس  و  شد  گیریخون  تیمار  و  شاهد  هایاسب  تمام  وداج  ورید  از   28و    14روزهای صفر،    . درکردند

و اتمی  جذب  روش  با  سلنیم  سرمی  بیوشیمیان  گلوتـاتیو  مقادیر  کیت  با  سرم  شد.  یپراکسیداز  گیری  اندازه  آنزیم  ی  سرمی  فعالیت 

پراکسیدا معنیز  گلوتـاتیون  تیمار  را  داری  تفاوت  گروه  دو  گروهبین  با  مقایسه  )شاه   در  سرمی  داد.  نشان   (≥P 05/0د  غلظت  میانگین 

که این افزایش در گروه  (  ≥P 006/0)داری داشت  افزایش معنی  ، شاهد ه  تیمار در مقایسه با گرو  هایهدر گرو   28و    14سلنیوم در روزهای  

  تواند میروزه    28سلنیوم در یک دوره  مکمل  استفاده از    که  نتایج مطالعه نشان داد(.  ≥P 004/0)  تر بودبیشدریافت کننده سلنیوم آلی  

م  و ارزیابی وضعیت سلنی  برای  مناسبی  شاخصمی تواند    زیداآنزیم گلوتـاتیون پراکس  و  را تامین کندورزشی    هایر اسبسلنیوم مورد نیاز د

 های تحت مطالعه باشد. در گروه

 . آلی، سرم، اسب  سلنیوم، معدنی،  :کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه 

سیزدهم،   قرن  طول  حدر  در  از مارکوپولو  عبور  ین 

که  جاده شد  سمی  گیاه  متوجه  جنوبی  چین  خاکی  های 

  وند شرض سمی میچهارپایان در صورت مصرف، دچار عوا

وان به عن  برای سالیان متمادیاین عنصر غیر فلزی  (.  13)

در   خصوص  به  سمی  ترکیب  مناطق    های چراگاه   یک 

که از گیاهان غنی از  -خشک و نیمه خشک آمریکا و چین  

آستراگالوس  از  سلنیوم می   جنس  ته  خشنا  -کردند تغذیه 

بود  از  7)  شده  بیش  آستراگالوس   1500(.  گیاه  از  گونه 

حدود  ش شمالی  آمریکای  در  که  است  شده    500ناخته 

حدود   جنوبی  آمریکای  در  و  گیاه    300گونه  این  از  گونه 

حدود   تنها  اما  است،  شده  از  25شناخته  گیاه    گونه  این 

هستند می   ،سمی  شاخص  بنابراین  گیاه  این  گفت  توان 

محسوب   م در خاکحضور مقادیر باالی سلنیو  برایخوبی  

)می سال (.  13شود  ب  1817  در  سوئدی   امن ه  فرد 

اسیدسولفوریک   برزیلیوسجونزجاکوب   تولید  حین  در 

یا خدای ماه    Selenaعنصر سلنیوم را کشف کرد و آن را  

( سال   (.11نامید  بین  زمانی  فاصله  تا    1930  هایدر 

 چکیده
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شان متوجه سلنیوم شد توجه  تغذیه دام،  انمتخصص  1950

سال   در  م  1957و  ریز  یک  عنوان  به  را  غذی  سلنیوم 

برای سالمتی به خصوص   یری  گپیش  برایضروری و مفید 

معرفی    Eهای مبتال به کمبود ویتامین  از نکروز کبد در دام

سلنیوم به عنوان یک ترکیب    1973در سال  (.  19) کردند

اتم سلنیوم در هر مولکول( و به شکل آمینواسید   4تترامر )

وه  عالر گلوتاتیون پراکسیداز کشف شد.  د  ن()سلنوسیستئی

های   سال  در  پراکسیداز،  گلوتاتیون    1996و    1982بر 

نام به  پستانداران  دیگر  آنزیم  دو  در  های  سلنوسیستئین 

دی آیودنیاز کشف شد و    –  5فسفولیپیدهیدروپراکسیداز و  

آنزیمدر حا از  زیادی  تعداد  نیز  پروتئینل حاضر  و  های  ها 

م منابع مصنوعی سلنیو  (.7)اند  حاوی سلنیوم شناخته شده

دو   میتردسته  به  تقسیم  معدنی  و  آلی  شوند.  کیبات 

هایی با عناصر الکترونگاتیو ترکیب معدنی اکسیدها و نمک

فلزا و  سلنیت  سلنان،  مانند  )سدیم،  مثبت  قلیایی  ت 

سدیم  .استپتاسیم(   معدنی  رایج  سلنیت  مکمل  ترین 

سا از  که  است  اضافه   1960ل  سلنیوم  حیوانات  جیره  به 

درسال  می و  آمریکا   1974شود  داروی  و  غذا    سازمان 

از مکمل معدنی سلنیوم برای    استفاده  را  )سلنیت سدیم( 

خو و  است.کطیور  کرده  تایید  محدودیت    ها  امروزه 

استفاده از فرم معدنی سلنیوم به خوبی شناخته شده است. 

معدن  مواد  مانند  معدنی  جذب    بای  سلنیوم  فعال  انتشار 

ممی به  و  باشود  در  ناچیزی  میفتقدار  ذخیره  و  ها  شود 

  است   مدفوع  هشکل دفعی سلنیوم در نشخوارکتتدگان از را

نشخوارکنندگان  و   غیر  میادرار    طریقاز    در  شود.  دفع 

بیوشیمیایی  و  شیمیایی  لحاظ  از  سلنیوم  آلی  ترکیبات 

پایداری کم به گوگرد  نسبت  ولی  است،  تری  شبیه گوگرد 

دار گرما  و  نور  با  واکنش  تندر  نظر  از  اسیدغذیهد.  -ای 

پپتیدهای حاوی سلنیوم هستند که های سلنیومآمینه  دار 

غنی   های سلنیوم آلی مانند مخمراز سلنومتیونین و مکمل

سلنیوم مخم  از  میم  Agla-cholrellaر  و      د. شونشتق 

عنصر  سلنیوم رشد  ضروری  یک   بدن  مناسب  نمو  و  برای 

در و  به  صورت  به  عمدتا    بدن  است   عنوان  مرکب 

  سلول  در  کلیدی  ساختاری  و  آنزیمی  نقش.  یستئینسلنوس

  بادی   آنتی  تولید  برای  را  بدن  ایمنی  سیستم.  کندمی  ایفا

افزایش می  تحریک باعث  و    ایمنی   هایسلول  فعالیت  کند 

  و   کند می  عمل   اکسیدان  آنتی   یک  عنوان  شده و به   سلنیوم

در  بدن    محافظت   آزاد  های رادیکال  مضر  اثرات  برابر  از 

بنابراین   هستند؛  کمبود سلنیوم دچار  اغلب  ها بکند. اسمی

  کند، رژیم می  ایفا   بدن  در  این عنصر  که  نقشی  به  توجه  با

)  تکمیل  سلنیوم  با   باید   اسب  غذایی  تاکنون   (.19شود 

)مخمر مقایسه  مطالعه آلی  سلنیوم  اثر  زمینه  در  ای 

با   مقایسه  در  خون  سلنیوم  غلظت  میزان  بر  سلنیوم( 

اس در  معدنی  نشده  بسلنیوم  انجام  ایران  در  ورزشی  های 

این به  توجه  با  و  سلنی  است  آلی  شکل  سمیت وکه  م 

دارد  ک آن  معدنی  فرم  به  نسبت  میزان جذب   نیز  ومتری 

انجام    ، دارد  باالتری اثر   پژوهشضرورت  منظور مقایسه  به 

از ترکیبات آلی و معدنی سلنیوم در جیره غذایی    استفاده 

 .شودورزشی احساس می هایاسب

 

 مواد و روش کار 

غیرآبستن راس    21  رویمطالعه  این   دوخون  مادیان 

از    8تا    5در محدوده سنی    به ظاهر سالم سال و در یکی 

تهراباشگاه استان  شدان  های  به  .  نجام  مراجعه  محل  با 

اسب نگه )شامداری  مشخصات  ثبت  از  پس  سن،  ل  ها 

گیری  جنس، سابقه درمان ضد انگلی و نحوه تغدیه( نمونه

مطالعهان این  در  شد.  تصادفیه  ب  هااسب  جام  به   صورت 

شدند تقسیم  شاهد  گروه  یک  و  تیمار  اول    ؛ دوگروه  گروه 

د سلنیوم  فاقد  عادی  جیره  دوره  )شاهد(  یک  روزه    28ر 

عادی،  اسب؛  کردنددریافت   جیره  بر  عالوه  دوم  گروه  های 

از   تهیه شده  )سلنیت سدیم  مکمل حاوی سلنیوم معدنی 

م به  مرک(  همرامیلی  1یزان  شرکت  به  کنسانتره گرم  ه 

کردند  دریافت  عادی،    ؛روزانه  جیره  بر  عالوه  سوم   گروه 

مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم )تهیه شده از شرکت 

سرویسیا   ساکارومایسس  سویه  مخمرهای  از  که  وتاک( 

در یک دوره مشابه    گرممیلی  1به میزان    را،  شودتولید می

-ندم نیز به عنوان حامل مکملاز سبوس گ  دریافت کردند. 

 شروع مصرف  از  صفر )قبل  درزمان(.  5)  ها استفاده گردید

-خون  تیمار  و  شاهد  هایاسب  تمام  وداج  ورید  زا  مکمل(

ارسال  کنار یخ به آزمایشگاه    هاو نمونه  مل آمد ع به    گیری

نمونهشدند   لولهو  در  شده  اخذ  خون  ضد    فاقد   های های 

ب   10به مدت    ، انعقاد دور در دقیقه    3000  سرعت  ادقیقه 

شد سرم  ند  سانتریفیوژ  میکروتیوبآن و  در  و  جدا  های ها 

شدبدر منجمد  هدار    یز ن  28و  14ایروزه  در  مچنین، 

آمد. ه  ب  مشابه  گیرینمونه   سرمی   های نمونه  تمام  در  عمل 
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شد. اندازه  اتمی  جذب  روش  با  سلنیوم  غلظت برای   گیری 

نمونهاندازه سلنیوم،  سرمی  سطح  نیتـرات گیری  بـا  ها 

رقیـق شـدند  نیتریک  اسـید  بـا    و   نیکـل و  اتمـی  جـذب 

  شد.   اندازه گیرینانومتر    196نانومتر و طول موج    1پهنای  

-میلی  250تا    150اثر با جریان  آرگـون به عنوان گاز بی

می کار  به  دقیقـه  در  آنزیم همچنین    ، رودلیتر  فعالیت 

 (Randox)  ییوشیمیاپراکسیداز سرم با کیت بین  گلوتـاتیو

شداندازه داده  (. 15و1)  گیری  تحلیل  بسته برای  از  ها 

شد.  SPSS-16 افزارینرم به داده  استفاده  پارامتریک  های 

ریک به روش  های غیر پارامتداده   و  one way anovaروش  

kruskalwallis  اختال گردید.     ≥p 05/0سطح    در  فآنالیز 

 دار تلقی شد. معنی

 تایج ن

غلظت سرمی سلنیوم در روز صفر انحراف معیار  و  میانگین  

شاه  گروه  تیمار    ،µg/ml004/0±  134/0د  در  گروه  در 

آلی تیمار    و  µg/ml002/0±  130/0(  )سلنیوم  گروه  در 

بود که در روز   µg /ml003/0±  135/0 )سلنیوم معدنی(  

ترتی  14 به  مقادیر  ، µg/ml003/0±  136/0ب  این 

µg/ml004/0±  155/0    وµg/ml003/0±  145/0   و در روز

ترتیب    28  µg/ml004/0±142/0  ،µg/ml004/0±به 

حاضر  بود.    µg/ml005/0±  176 /0و    196/0 مطالعه  در 

معیار  میانگین   انحراف  سلنیومو  سرمی  گروه   غلظت  در 

زمان در  معنیشاهد  آماری  اختالف  فاقد  مختلف  دار های 

 بود.
 

های گروه شاهد و  تیمار دریافت کننده سلنیوم در روزهای  در اسب   (µg/ml)م  انحراف استاندارد سطح سرمی سلنیو±میانگین  -1جدول 

 مختلف

 )سلنیوم معدنی(   2گروه تیمار   )سلنیوم آلی(   1گروه تیمار   گروه شاهد  روز 

 135/0±003/1 130/0±002/0 134/0  ±  004/0 روز صفر 

 145/0±003/1 155/0±004/0 136/0±003/0 14روز  

 176/0±005/0 196/1±004/0 142/0±004/0 28روز  

 

  های میانگین غلظت سرمی سلنیوم در گروه  1  نمودار

نمودار   این  در  دهد.  می  نشان  را    شده   مشخصمختلف 

 تا  صفر  روز  از  سلنیم  سرمی  غلظت  گروه شاهد   درکه    است

  1)نمودار    (<P 05/0)  نداشت  قابل توجهی  فزایش ا  28روز  

تیمار دریافت    میانگین غلظت سرمی سلنیوم در گروهالف(.  

روزهای   در  آلی  سلنیوم  معنی  28و    14کننده  -افزایش 

زمان   به  نسبت  را  صفرداری  روز    زمان  در  که    28داشت 

)نمودار   (≥P 006/0بود )تر  تفاوت فاحش  14نسبت به روز  

تیمار    .ب(1 گروه  در  سلنیوم  سرمی  غلظت  میانگین 

سلنیوم کننده  روزهای    ، معدنی  دریافت    28و    14در 

داری را نسبت به زمان صفر داشت که در روز  معنی  افزایش

روز    28 به  فاحش  14نسبت  داشتتفاوت   تری 

(004/0 P≤  1( )نمودار .)ج 

تیمار گروه  سرمی  غلظت  میانگین و  تیمارآلی  های 

معنی افزایش  روز  معدنی،  در  شاهد  گروه  به  نسبت  داری 

  شد   مشخص  هامقایسه میانگیندر  همچنین  نداشتند،  صفر  

  بین   در  داریآماری معنی  ختالفا  28و    14ر روزهای  د  که

وجود    دوگروه  شاهد  گروه  به  نبست  معدنی  و  آلی  تیمار 

بود   تربیش  14نسبت به روز    28دارد که این تفاوت در روز  

(05/0>P،) ها مشخص شد که  همچنین با مقایسه میانگین

سرمی سلنیوم در گروه تیمار دریافت کننده سلنیوم   غلظت

نسبت معدنی    آلی  شکل  کننده  دریافت  تیمار  گروه  به 

افزایش   28و    14سلنیوم در روزهای   از تجویز مکمل  بعد 

 .(2)نمودار  بیشتری داشته است
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ده سلنیوم  تیمار دریافت کننو  )ب(   تیمار دریافت کننده سلنیوم آلی)الف(، شاهد   هایدر گروه (µg/ml)سرمی سلنیوم میانگین غلظت  -1نمودار 

 .دار هستندها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسه میانگینستونa,b,c.  های مختلفدر زمان)ج( معدنی 
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 های مختلف های مختلف در زماندر گروه  (µg/ml)مقایسه میانگین غلظت سرمی سلنیوم    -2نمودار 

 

در    لوتاتیون پراکسیدازآنزیم گمیانگین غلظت سرمی  

سلنیوم    هایگروه کننده  دریافت  معدنیتیمار  و  در    آلی 

معنی   28و    14روزهای   زمان  افزایش  به  نسبت  را  داری 

روز   در  که  داشت  روز    28صفر  به  تفاوت    14نسبت 

 .(3)نمودار  (≥P 05/0) تری داشتبیش

 

 
 های مختلفهای مختلف در زماندر گروه(U/g)   کسیدازآنزیم گلوتاتیون پرا  مقایسه میانگین غلظت سرمی  -3نمودار 
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 بحث

تغذیه در  سلنیوم  از  استفاده  ضرورت  و    اهمیت 

حیوانات در اواسط دهه هشتاد به اثبات رسید و با گذشت  

های متعددی اثرات سودمند تغذیه سلنیوم را زمان پژوهش

اثبات رساندندد به  اهلی  از    (.17)  ر حیوانات  سلنیوم یکی 

مهم  ریزمغذیر  عناص که  شده  است  شناخته  وظیفه  ترین 

برای آن مشارکت در ساختمان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 

ایفا    است اکسیدانی  آنتی  سیستم  در  را  مهمی  نقش  که 

را سبب می  کند می ایمنی  فعالیت سیستم  افزایش  شود  و 

 ها درمیانگین غلظت سطح سرمی سلنیوم در اسب  (.12)

( µg/ml  25/0-14/0)  است  ppm  250/0-140/0 محدوده  

حاضر  (.6) مطالعه    در   سلنیم  سرمی   مقادیر  میانگین  در 

شاهد زمان گروه  در  مختلف    آماری   ف  اختال  های 

در    سرمی  غلظت  میانگین  مقایسه  با  و  شتندا  داریمعنی

  دو روز  هر  در  که  مشخص شد  تیمار  و   شاهد   هایگروه  بین

  در   دارد.  دوجو  هاآن   ینب  داریمعنی  فاوتت  28و  14

م آلی و معدنی  ومکمل سلنی  مصرف  با  گرفته  انجام  مطالعه

روزهای   سرمی    غلظت  دارمعنی  افزایش  28و    14در 

چقدر مدت    هر   که  گردیدمشخص    و   شد   مشاهده   موسلنی

آن   سرمی   غلظت  ،باشد   بیشتر  سلنیم   مکمل  مصرف  زمان

میانگین  یابد. می   افزایش  بیشتر  نیز مقایسه  مشخص با  ها 

لظت سرمی سلنیوم در گروه تیمار دریافت کننده  شد که غ 

شکل   کننده  دریافت  تیمار  گروه  به  نسبت  آلی  سلنیوم 

از تجویز مکمل    28و    14معدنی سلنیوم در روزهای   بعد 

است. داشته  بیشتری  در    Janickiی  مطالعه  نتایج  افزایش 

داده شد  2001سال   گرم مخمر میلی  3مصرف    که  نشان 

های  میزان سلنیوم معدنی در اسبسلنیوم نسبت به همان  

سرمی  غلظت  اسبوسلنی  آبستن،  در  شکل  م  که  هایی 

کرده دریافت  را  سلنیم  از  مخمری  باالتر  مراتب  به  اند 

معدنی اسب  سلنیوم  که  بود  کرده    ( mg  3)  هایی  دریافت 

نتایج   با  داردحاضر هم  پژوهشبودند که    دلیل   ؛(4)خوانی 

سم سلنیوم آلی و معدنی  تواند تفاوت در متابولیاین امر می

شده   ارائه  مدل  اساس  بر  سوی  باشد.   و  Pehrsonاز 

سال   در  و  تفاوت   ، 1993همکاران  انتقال  در  زیادی  های 

متابولیسم سلنیوم آلی و معدنی وجود دارد. اشکال معدنی  

اش به  نسبت  آنسلنیوم  آلی  سرعت  کال   در   با  کمتری 

می جذب  گوارش  ادستگاه  این  و  ع  دف  موجبر  مشوند 

می مدفوع  در  معدنی  سلنیوم  حالی  ،گردد بیشتر  که    در 

های پپتید یا  شکل آلی سلنیوم با استفاده فعال از مکانیسم

روده جذب می در  آمینه  پیوند    شونداسیدهای  دلیل  به  و 

کوواالنسی و یونی با لیگاندهای آمینه از نظر شیمیایی بی  

در  .  (12)  اثرشده، بنابراین پایدارتر و مستعد تعامل هستند

گرفته انجام  سوی  مطالعه  سال و    Pagan  از  در  همکاران 

محصول کننده  دریافت   هاینشان داده شد که اسب  1999

و حفظ باالتری نسبت   قابلیت هضم، جذب سلنیوم مخمری

که جذب سلنیوم معدنی    طوریه  شکل معدنی آن دارند ب

آلی  %1/51   شکل  % و  حفظ   .بود  3/57سلنیوم  قابلیت 

ت به نسب سلنیوم از شکل مخمری هایی کهاسبسلنیوم در 

کنند بیشتر است  سلنیت سدیم استفاده می  شکل معدنی یا

میلی گرم در روز    75/0به    04/1که این نسبت    طوریه  ب

  85/1همچنین میزان دفع سلنیوم در شکل معدنی )  ،است

هایی است بیشتر از دام میلی گرم در روز( از طریق مدفوع

مخمری   که شکل  )از  روز(   58/1سلنیوم  در  گرم  میلی 

می مطالعه(.  11)  کنند استفاده  که  در    و   Mahanای 

نشان داده شد  به انجام رساندند،    1999در سال    همکاران

مکمل که آلی هایمصرف  و  با  معدنی   ،

ب سلنیوم غلظت افزایش و  است  همراه  طور  ه  سرم 

ن کلی سلنیوم  آلی  موثرتر  شکل  آن  معدنی  به شکل  سبت 

( میشر  2008در سال    و همکاران  ستینا  .(6است  -وی 

سلنی مکمـل   مـصرف  آبـستن  را  وهای  آلـی  و  معدنی  م 

مقایـسه و مـشخص کردنـد کـه مصرف مکمل آلی سلنیم  

باال رفتن سـطح سـرمی سـلنیوم بیشتری نسبت به  موجب

میشود.  معدنی  شده    سلنیم  انجام  سوی مطالعات    از 

سال   در  همکاران  و  نشان   در  1999اورتمان  داد  گاو 

از موثر سلنیوم  آلی شکل که معدنی تر  باال   شکل  در 

سرم سلنیوم  غلظت بردن و  خون  ) در  ر د  (.16است 

مونتگومریمطالعه که  سال   همکاران  و  ای  به     2012در 

های آلی و  استفاده از مکملند که  نشان داد  انجام رساندند،

اسب سلنیوم معدنی سلنیوم در  کمبود  دچار  که  هایی 

تند با افزایش غلظت سلنیوم پالسما همراه است و این  هس

جیره در  مکملمیزان  حاوی  بودهای  باالتر  آلی    (. 8)  های 

سلنیت    رسونیپ  مکمـل  هرفورد  آبستن  گاوهای  روی 

گروه به صورت مقایسه ای    2سدیم و سلنومتیونین را در  

های متولـد شـده  که در گوساله  کردو مشخص  برد  کاره  ب

ا نقش سلنومتیونین در باال بردن سـلنیم سـرم  هاز این دام

همچنـین در ایـن      ،استبیـشتر و بهتر از سلنیت سدیم  
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سـلنی اندازهومطالعـه  نیز  شیر  نقش  م  که  شد  گیری 

بوده   مفیدتر  )سلنومتیونین  مطالعهد  (.12است  که  ر  ای 

  به انجام رساندند، انجام    1999در سال    همکاران  و  اورتمان

د )است  ندادنشان  سلنیوم  مخمری  شکل  از  میلی    3فاده 

گرم روزانه( در گاو در مقایسه با شکل معدنی آن )سلنیت  

های خونی  در سلول  GPXسدیم( تاثیری بر فعالیت آنزیم  

میزان   به  سلنیم  مخمری  شکل  از  استفاده    75/0ندارد. 

روزانه   گرم  و    موجبمیلی  شیر  در  سلنیوم  غلظت  تثبیت 

م  ،خون شکل  مصرف  با  میزان  برابر  به  آن   3خمری 

. استفاده از شکل استگرم روزانه و شکل معدنی آن  میلی

میزان   به  سلنیم  روزانه    3مخمری  گرم   موجبمیلی 

تا   خون  سلنیوم  غلظت  غلظت  40افزایش  افزایش  و   % 

تا   شیر  )  100سلنیوم  گردید  نتایج    (.%10  به  براساس 

آمده  این    دست  نتیجـه  پژوهش از  گیـری میشود  چنـین 

سطح  بــاال رفــتن    موجبهای سـلنیمی  مصرف مکمل  که

اسبوســلنیسرمی   در  می م  و  ها  بلندمدت  شود  مصرف 

سلنیم  مکمل حاوی  غلظـت   تواند میهای  افـزایش    باعث 

  ها و از غلظت سرمی اکسیدان  ودها شسرمی آنتی اکسیدان

و   در  کاسته  ورزش  و  تمرین  از  ناشی  استرس  عوارض  از 

 کند. ری پیشگی ی ورزشیهااسب
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     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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