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تأثیر مکمل سلنیوم آلی و معدنی بر سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی در اسبهای دوخون
قاسم سلطانی ،1سیدسعید عظمایی ،*2مهدی سخا ،3شهابالدین

صافی4

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتoz_ozmai@yahoo.com :

(دریافت مقاله 96/5/25 :پذیرش نهایی)97/10/30 :

چکیده
سلنیوم نقش مهمی در متابولیسم هورمونهای تیروئیدی دارد ،زیرا برای تبدیل تیروکسین ( )T4به فرم فعال آن یعنی تررییردوتیرونین
( )T3الزم است .برای این تبدیل ،سلنوآنزیمها که عمدتاً در کبد و کلیه حضور دارند ،ضروری هستند .هرد

از انجرام ایرن مطالعره،

بررسی مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی بر غلظت سرمی هورمونهای تیروئیدی در اسبهای دوخون میباشد .در این مطالعه
 10رأس اسب دوخون که تقریباً همسن بودند ،انتخاب و بر اساس سن ( 4و  5ساله) به دو گروه  5رأسی تقسیم شدند .اسبها سلنیوم
آلی و معدنی را در یک دوره  12روزه بهصورت خوراکی و مخلوط با خوراک روزانه دریافت کردند .اسبهای گروه اول تیمار ،عالوه
بر جیره عادی ،مکمل حاوی سلنیوم معدنی ( )NaSeO3را به میزان  1میلیگرم به همراه جیره روزانه دریافت کردند و اسبهای گرروه
دوم تیمار عالوه بر جیره عادی ،مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم را به میزان  1میلیگررم در یرک دوره مبرابه دریافرت کردنرد .از
اسبهای هر گروه در روز صفر و نیز در روزهای  6 ،3و  12بعد از تجویز مکمل ،با استفاده از ونوجکت از ورید وداج خونگیری بره
عمل آمد و نمونهها بالفاصله به آزمایبگاه منتقل گردیدند .میزان هورمونهای تیروئیدی سرم (تیروکسین و تررییردوتیرونین) توسر
کیت تجاری و دستگاه اسپکتروفتومتر و همچنین غلظت سرمی سلنیوم با روش جذب اتمی اندازهگیری شد .بعد از تجویز سلنیوم آلی و
معدنی ،سطح سرمی هورمون  T3افزایش آماری معنیداری نسبت به زمان صفر در هر دو گروه داشت ( ،)p<0/05در حالیکه با کاهش
سطح هورمون  T4همراه بود .بر اساس نتایج حاصله ،تجویز مقادیر محدودی از سلنیوم میتواند سبب براال رفرتن سرطح شرکل فعرال
هورمونهای تیروئیدی شود که افزایش این هورمونها میتواند بر کارآیی اسبها تاثیر مثبت داشته باشد.
کلیدواژهها :سلنیوم ،هورمونهای تیروئیدی ،اسب.
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سلنیوم در باشلگاههلای سلوارکاری ،تلاکنون ایالعلات

مقدمه
سلللنیوم از عکلکللرد یبییللی ایکنللی ،تولیللد م ل و

مقایسهای در زمینه تاثیر سلنیوم آلی (میکر سللنیوم) در

سیسللتع عیللبی حکایللت و از بیکللاریهللای متیللدد

مقایسه با سلنیوم میدنی بر میزان غلظلت هورملونهلای

جلوگیری میکند و نقش مهکی را در رشد حیلوان ایالا

تیروئیدی در اس های ورزشلی در ایلران انملام نشلده

میکند .بهعالوه ایل عنیلر در فیالیلت هورملونهلای

است .بنابرای  ،هدف ای مسالیه مقایسه اثلر اسلتااده از

تیروئیدی نیز تاثیرگذار است و اثرات متضادی بر بیضی

ترکیبللات آلللی و میللدنی سلللنیوم بللر غلظللت سللرمی

از فلزات سنگی مانند کادمیوم و کباللت دارد .هکچنلی

هورمونهای تیروئیدی در جیره غلذایی اسلبان ورزشلی

سلنیوم کوفاکتور آنزیع گلوتاتیون پراکسیداز میباشد کله

میباشد.

مقداری از رادیکالهای آزاد حاص از فیالیت متابولیکی
را از بی

میبرد ( Rotruck et al., 1973; Lukaszewics

 .)et al., 2011هورمونهای تیروئیدی نقلش اساسلی در
متابولیسع پایه بدن دارنلد و کلاهش سلسر سلرمی ایل
هورمونها میتواند بر کارآیی اسل

تلیثیر منالی داشلته

باشللد .عوام ل میتلاللی در کللاهش سللسر سللرمی ای ل
هورمونها مکک است دخی باشلند .علواملی هکچلون
ککبود سلنیوم در جیره غذایی و یا تزریق یوالنی ملدتت
و بیرویه داروها و بهخیوص سلنیوم و ترکیبلات آن و
داروهای آنتیاکسیدان (بهخیوص ویتامی  Eو سللنیوم
کلله جهللت تقویللت للدرت عضللالنی اسل هللا بل از
مسابقات استااده میشود) سب

کاهش سسر سرمی ای

هورمون ها ملیشلود .هکچنلی یکی از وﻇایﻒ سلنیوم،
عک آن به عنوان یﮏ سلنوآنزیع یینی یدوتیروکسی
دیودیناز است که موج

تسهی فرآیند یدزدایی از -L

تیروکسی به تری یدوتیرونی مللیشود .ککبللود سلللنیوم
باعث اختالل در متابولیسع هورملونهلای تیروئیلدی از
یریق مهار سنتز و فیالیلت آنزیع یدوتیروکسی دیودیناز
میشود که در تبدی تیروکسی به شک متابولیکی فیال
آن یینللی ) 3,3'-5 triiodothyronine (T3نقللش دارد
( .)Arthur et al., 1992با وجود اسلتااده روزافلزون از
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مواد و روشها
مسالیه حاضر در تابستان  1395در کلینیﮏ دامهای
بزرگ دانشلگاه آزاد اسلالمی واحلد عللوم و تحقیقلات
تهران انمام شد .در ای مسالیه  10رأس اسل

دوخلون

که تقریباً هعس بودند ،انتیاب و بر اساس سل ( 4و 5
سللاله) بلله دو گللروه  5رأسللی تقسللیع شللدند .شللرای
نگللهداری ،مللدیریتی ،محیسللی و تیذیللهای بللرای تکللام
اس ها یکسان بود و هکگی سلنیوم آلی و میلدنی را در
یﮏ دوره  12روزه بلهصلورت خلوراکی و میللوا بلا
خوراک روزانه (آرد گندم) دریافت کردند.
اس

های گروه تیکار اول عالوه بلر جیلره علادی،

مکک حاوی سلنیوم میدنی ( )NaSeO3را بله میلزان 1
میلللیگللرم بلله هکللراه جیللره روزانلله دریافللت کللرده و
اس های گروه دوم تیکار عالوه بر جیره علادی ،مککل

آلی سلنیوم یا میکر سلنیوم که از میکر ساکارومایسل
سرویزیه تولید میشود را به میزان  1میللیگلرم در یلﮏ
دوره مشابه دریافلت کردنلد ( .)Mahan et al., 1999از
اس های هر گروه در روزصار و نیلز در روزهلای 6 ،3
و  12بید از تمویز مککل  ،بلا اسلتااده از ونوجکلت از
ورید وداج خونگیری بهعک آمد و نکونلهها بالفاصلله
به آزمایشگاه دامپزشکی مبنا (کرج) منتقل گردیدنلد .در
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آزمایشلللگاه ،سللللرم توسلللل سللللانتریایوژ (هتللللی

شد .بید از بررسی نرمال بودن دادهها با استااده از روش

مدل  ،ROTOFIX 32 Aساخت کشور آلکان) به ملدت

آملللاری کولکلللوگروف-اسلللکیرنوف (Kolmogorov-

 15د یقللله بلللا دور  3000در د یقللله جلللدا و میلللزان

 ، )Smirnov testتحلی آنها بلهوسلیله آزملون آملاری

هورمونهللللای تیروئیللللدی سللللرم (تیروکسللللی و

تحلی واریان

یﮏیرفله ( )one way ANOVAانملام

ترییللدوتیرونی ) توسلل کیللت تمللاری و دسللتگاه

گرفته و مقایسه میانگی ها بله روش دانکل ()Duncan

اسللپکتروفتومتر (مللدل  ،HACH DR 6000سللاخت

در سسر احتکال پنج درصد صورت پذیرفت.

آمریکا) اندازهگیری شد .هکچنی غلظت سرمی سللنیوم
بللا روش جللذب اتکللی (دسللتگاه جللذب اتکللی PG

یافتهها

 INSTRUMENTSمللدل  ،PG990سللاخت کشللور

میللانگی مقللادیر سللرمی سلللنیوم در گللروه تیکللار

انگلستان) اندازهگیری شد که بلدی منظلور نکونهها بللا

دریافتکننده سلنیوم میدنی در روزهلای صلار 6 ،3 ،و

نیتلللرات نیکللل و اسلللید نیتریﮏ ر یلللق گردیدنللد.

 12در نکودار  1نشان داده شده است .مقایسله میلانگی

هکچنللی اندازهگیری فللاکتور سللرمی مللذکور به وسیله

سرمی سلنیوم در روزهلای  6 ،3و  12تیییلرات آملاری

سکت کلللوره دسلللتگاه جلللذب اتکلللی بلللا پهنای 1

مینیداری را نسبت به روز صلار نشلان داد (.)p<0/05

نانومتر و یول موج  196نانومتر انمام گرفتلللله و نیللللز

بیشللتری مقللدار سلللنیوم در اس ل هللای گللروه تیکللار

آرگللللللللون به عنوان گاز بی اثر با جریان  150تا 250

دریافللتکننللده سلللنیوم میللدنی در روز  12بلله میللزان

میلیلیتر در د یقللله به کار رفللت ( Rutruck et al.,

.)1973

 0/128±0/003 µg/mlو ککتری آن در روز صار هکان
گروه به میزان  0/0836 ±0/013 µg/mlمشاهده شد.

 تحلیل آمللاری دادههللا :بللرای آنللالیز دادههللا و رسللعنکودارهای مربویه از نسیه  16نرم افزار  SPSSاستااده
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نکودار  -1مقایسه میانگی غلظت سرمی سلنیوم بر حس
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میکروگرم در میلیلیتر در گروه دریافتکننده سلنیوم میدنی در اس های تیکارشده یی روزهای

میتلﻒ ( :abcdستونهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).

میللانگی مقللادیر سللرمی  T3در گللروه تیکللار

سللپ

کللاهش یافللت .بیشللتری مقللدار هورمللون در

دریافتکننده سلنیوم میدنی در روزهلای صلار 6 ،3 ،و

اسلل های گللروه تیکللار در روز  6بلله میللزان ng/ml

 12در نکللودار  2نشللان داده شللده اسللت .میللزان ایلل

 1/36±0/376و ککتری آن در روز صار هکان گروه بله

هورمون بید از تمویز سللنیوم میلدنی ابتلدا افلزایش و

میزان  0/67±0/123 ng/mlمشاهده شد.

نکودار  -2مقایسه میانگی مقادیر سرمی  T3در اس های تیکار شد ه بر حس

نانوگرم در میلی لیتر در یی روزهای میتلﻒ ( :abcdستونهای دارای حروف

مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).
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میلللانگی مقلللادیر سلللرمی  T4در گلللروه تیکلللار

مقایسه میانگی سرمی  T4گروه تیکلار در روزهلای  6و

دریافتکننده سلنیوم میدنی در روزهلای صلار 6 ،3 ،و

 12نسبت به روز صار تیییرات آماری مینیداری نشلان

 12در نکللودار  3نشللان داده شللده اسللت .میللزان ایلل

داد ( .)p<0/05درحالیکه مقایسه میانگی سلرمی  T4در

هورمون بید از تمویز سلنیوم میلدنی در روزهلای 6 ،3

روز  3گروه تیکار دریافتکننده سلنیوم میدنی تیییلرات

و  12نسبت به زملان صلار کلاهش یافلت بلهیوریکله

آماری مینیداری نسبت به زمان صار نشان نداد.

نکودار  -3مقایسه میانگی مقادیر سرمی  T4در اس های تیکارشده بر حس

میکروگرم در دسیلیتر در یی روزهای میتلﻒ ( :abcdستونهای دارای

حروف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).

میللانگی مقللادیر سللرمی سلللنیوم در گللروه تیکللار

بید از تمویز سللنیوم در روز هلای  6 ،3و  12افلزایش

دریافت کننده سلنیوم آلی در روزهای صلار 6 ،3 ،و 12

یافت ،بهیوریکه بیشتری مقدار سللنیوم در اسل هلای

در نکللودار  4نشللان داده شللده اسللت .مقایسلله میللانگی

گروه تیکار دریافلتکننلده سللنیوم آللی در روز  12بله

سرمی سلنیوم در روزهلای  6 ،3و  12تیییلرات آملاری

میزان  0/2±0/007 µg/mlو ککتلری آن در روز صلار

مینیداری را نسبت به روز صلار نشلان داد (.)p<0/05

هکان گلروه بله میلزان  0/089 ±/008 µg/mlمشلاهده

میزان سلنیوم در گروه تیکار دریافتکننده سللنیوم آللی،

شد.
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نکودار  -4مقایسه میانگی غلظت سرمی سلنیوم در گروه دریافت کننده سلنیوم آلی در اس های تیکار شده یی روزهای میتلﻒ ( :abcdستونهای دارای
حروف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).

میلللانگی مقلللادیر سلللرمی  T3در گلللروه تیکلللار

بیشتری مقدار هورمون در اس های گروه تیکار در روز

دریافتکننده سلنیوم آلی در روزهلای صلار 6 ،3 ،و 12

 6به میزان  0/87±0/188 ng/mlو ککتری آن در روز 3

در نکودار  5نشان داده شده است .میلزان ایل هورملون

نسبت بله زملان صلار بله میلزان 0/55±0/108 ng/ml

بید از تمویز سلنیوم ابتدا کاهش و سپ

افزایش یافت.

مشاهده شد.

نکودار  -5مقایسه میانگی مقادیر سرمی  T3در اس های تیکار شده با سلنیوم آلی بر حس

نانوگرم در میلی لیتر در یی روزهای میتلﻒ ( :abcdستونهای

دارای حروف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).
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میلللانگی مقلللادیر سلللرمی  T4در گلللروه تیکلللار

 12را نسبت به زمان صار نشلان داد ( .)p<0/05میلزان

دریافتکننده سلنیوم آلی در روزهلای صلار 6 ،3 ،و 12

ای هورمون بید از تمویز سلنیوم آلی در روز  3نسلبت

در نکللودار  6نشللان داده شللده اسللت .مقایسلله میللانگی

به زمان صار کاهش یافت ،سلپ

سرمی  T4تیییرات آماری مینیداری در روزهلای  6 ،3و

افزایش نشان داد.

نکودار  -6مقایسه میانگی مقادیر سرمی  T4در اس های تیکارشده بر حس

در روزهلای  6و 12

میکروگرم در دسیلیتر در یی روزهای میتلﻒ ( :abcdستونهای دارای

حروف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگی ها فا د اختالف آماری مینیدار میباشند).

بحث و نتیجهگیری
در ای مسالیه مشیص شد بید از تملویز سللنیوم

بهصورت غیرفیلال در بلدن جلذب ملیشلود و مقلادیر
اضافی آن دفل میگردد (.)Surai, 2002

آلللی و میللدنی ،سللسر سللرمی سلللنیوم افللزایش آمللاری

مسالیات نشان داده است که ککبود سللنیوم باعلث

مینیداری نسبت به زمان صار در هر دو گلروه داشلت

اختالل در متابولیسع هورمونهای تیروئیدی و مهار سنتز

که ای افزایش در گروه دریافلتکننلده سللنیوم آللی در

و فیالیت آنزیع یدوتیروکسی دیودیناز ملیشلود کله در

مقایسه با گروه دریافت کننده سلنیوم میدنی بیشتر بلود.

تبدی شدن تیروکسی به شک متابولیکی فیال آن یینی

دلی ای افزایش در گلروه دریافلتکننلده سللنیوم آللی

 )3,3'-5 triiodothyronine( T3نقلللش مهکلللی دارد

بهخایر وجود سللنومتیونی اسلت .منلابل آللی سللنیوم

( .)Arthur et al., 1992از یللرف دیگللر در مسالیلله

(سلنومتیونی ) بهیور فیال جذب روده شده که بهواسسه

صورتگرفته توسل ماهلان هککلاران در سلال ،1996

فرایندی مشابه جذب متیونی از روده میباشلد .ایل در

نقش سلنیوم در بافتهای میتلﻒ بلدن خلوک بررسلی

حالی است که منلابل غیرآللی سللنیوم (سللنیت سلدیع)

شد و نقش منای آن در صورت میرف یلوالنیملدت،
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روی هورمونهای تیروئیدی تییید شلد ( Mahan et al.,

اخللتالف مینللیدار نبللود ( .)Symoonds, 1995دنللیال و

.)1999

هککاران در سال  ،2001تلاثیر ویتلامی  Eرا بلر سلسر

بر اساس یافتههای مسالیه حاضلر ،غلظلت سلرمی

هورمونهای تیروئیدی در جوجهها ملورد بررسلی لرار

هورمون  T3بید از تمویز مکک های سللنیوم میلدنی و

داده و نشان دادند که سلسر هورملونهلای  T3و  T4در

آلی افلزایش یافلت کله ایل تیییلرات از لحلام آملاری

اوای دوره تزریقات افلزایش و در اواخلر دوره کلاهش

مینیدار بود .ایل نتلایج هکسلو بلا یافتلههلای تحقیلق

مییابد ( .)Daniela et al., 2001گانتر و هککلاران نیلز

و هککلاران در سلال  2011ملیباشلد کله

در سال  ،2003با مسالیه در مورد نقش سلنیوم مشیص

تیییرات مینیداری را در سسر سرمی  T3بهدنبال تمویز

نکودند که میرف یوالنیمدت آن سب

کلاهش سلسر

سلنیوم گزارش کردهانلد (.)Lukaszewics et al., 2011

سرمی  T3میگردد (.)Gunter et al., 2003

لوکازویک

هکچنللی الوالتللا و هککللاران در سللال  ،2004افللزایش

در ای مسالیه سسر سرمی هورملون  T3در گلروه

سسر  T3سرم را بیلد از تزریلق عضلالنی ویتلامی  Eو

دریافللتکننللده سلللنیوم میللدنی در مقایسلله بللا گللروه

سلنیوم در گاو بیان کردند ( .)Lavlata et al., 2004ایل

دریافتکننده سلنیوم آلی باالتر بود که میتوانلد بله ایل

تیییرات میتواند بهدلی نقش سلنیوم در آنلزیع دیودیناز

دلی باشد که سلنیوم میدنی تقریباً به یور انحیاری در

باشد .تبدی  T4به  T3توس سللنیوم کبلدی وابسلته بله

ساخت آنزیعهای اختیاصلی سللنو ( seleno-specific

دیودیناز انملام ملیشلود ( Edens,

 )enzymesاسللتااده مللیشللود .ای ل درحللالی اسللتکلله

آنزیع-5یدوتیرونی

 .)2001نتایج مذکور در پژوهش حاضر به یور کام در

سلنومتیونی عالوه بر ای که ملیتوانلد در سلاخت ایل

تضاد با یافتههای عظیعپلور و هککلاران در سلال 2013

آنزیعهلا اسلتااده شلود ،هکچنلی ملیتوانلد بله عنلوان

میباشلد کله تیییلرات مینلیداری را در سلسر سلرمی

پروتئینی که حاوی متیونی است مورد استااده رار گیرد

هورمونهای تیروئیدی متیا

تملویز سللنیوم میلدنی

(.)Edens, 2001

گلزارش نکردنلد ( .)Azimpour et al., 2013هکچنلی

تامسون و هککاران در سال  2002اﻇهار داشلتهانلد

نظیراوغلو و هککاران در سال  ،1998عدم تاثیر ویتلامی

که  T4پالسکا در انسان پل

از تملویز سللنیوم کلاهش

 Eو سلللنیوم را بللر هورمونه لای تیروئیللدی در بللرههللا

یافتلله ،اگرچلله ایلل تیییللرات مینللیدار نبللوده اسللت

گزارش کردند ( .)Naziroglu and Çay, 1998علت ای

( .)Thomson and Duncan, 2002هکچنی اولیویری و

امر میتواند تمویز یوالنیمدت مکک سلنیوم باشد کله

هککاران در سال  1995بیلان نکلودهانلد کله اسلتااده از

در کاهش سسر سلرمی هورمونهلای تیروئیلدی نقلش

مکک هلای سللنیومی سلب

کلاهش سلسر  T4پالسلکا

دارد ( .)Azimpour et al., 2013در مسالیه انملام شلده

میشود ،در صورتیکه تاثیری بر غلظت پالسلکایی  T3و

سیکوند در سال  ،1995سسر سرمی هورملون T4

 TSHنداشتهاسلت ( .)Olivieri et al., 1995در مسالیله

از روز  10بیلللد از تملللویز مککللل سللللنیوم کلللاهش

حاضر سسر سرمی هورمون  T4بید از تمویز مکک های

توس

مینیداری را نشان داد ،در صورتیکله در ملورد  T3ایل
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سپاسگزاری
نویسللندگان از میاونللت پژوهشللی دانشللگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات بلهخلایر تلیمی هزینله

آلی و میدنی سلنیوم کاهش یافت که ایل تیییلرات بله
.لحام آماری مینیدار بود
نتیمه نهایی ای که تملویز اشلکال آللی و غیرآللی

.اجرای ای تحقیق دردانی مینکایند

سلنیوم با دز تییی شده ماید بلوده و بلر سلسر سلرمی

تعارض منافع

هورمونهای تیروئیدی تلاثیر م بلت دارد و از آنملا کله

نویسللندگان اعلالم مللیدارنللد کلله در ایل مسالیلله
.هی گونه تضاد منافیی ندارند

سلنیوم بیشی از آنلزیع دیودینلاز بلوده و بلا توجله بله
،تاثیرات سلنیوم بر مقادیر سرمی هورمونهای تیروئیلدی
thyroid-( TSH توصلللیه ملللیشلللود مقلللادیر سلللرمی
thyrotropin-( TRH ) وstimulating

hormone

.) نیز ارزیابی شودreleasing hormone
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