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به دنبال ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پالسماي خون و منی 
نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان با یهتغذ
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چکیده
اکسیدان در بدن  یآنتیک  عنوانبهکند و  یمکه نقش بسیار مهمی را در بدن موجودات زنده بازي  استیاز نکم سلنیوم یکی از عناصر

هدف از انجام این آزمایش .ها استآن در ساختمان بسیاري از سلنوپروتینیر تأثنقش بیولوژیکی سلنیوم بر اساس .  استمطرح 
 .بودو منی قوچ عربی خوزستان خونپالسماي سلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز دراي نانو بررسی اثر افزودن مکمل تغذیه

قوچ در هر چهارباتیمارسهدرسالدو تا چهارسنوکیلوگرم73±3رأس قوچ نژاد عربی با میانگین وزنی  12در این آزمایش از 
گرم یلیم 8/0و4/0ترتیببهکهبودندآزمایشیگروهدوو) یومنانو سلن بدون(شاهدگروهکه شامل گرفتقراراستفاده مورد تیمار

غلظت سلنیوم خون و منی نسبت به  ،4/0نتایج نشان داد که در تیمار .کردنددریافتمصرفیخشکمادهنانوسلنیوم در هر کیلوگرم
 4/0غلظت سلنیوم خون و منی با غلظت آن در تیمار  ،8/0در تیمار .دار بودفقط در مورد خون معنیافزایش  شاهد افزایش یافت که این

نسبت به گروه شاهد و در  4/0خون و منی در تیمار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز. بود باالترداري و گروه شاهد به صورت معنی
یت این نتیجه حاصل شد که مکمل سازي نانو سلنیوم نهادر.ی افزایش پیدا کردتوجهقابلطوربهو شاهد  4/0نسبت به تیمار  8/0تیمار 

در خون و  8/0فعالیت این آنزیم تیمار شود و از نظر  یمي عربی ها قوچباعث افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در خون و منی 
. منی بهترین نتیجه را نشان داد

منی، قوچ عربی ،خون ،سلنیوم، نانو گلوتاتیون پراکسیداز: کلیديکلمات 

مقدمه
یک جزء عملکردي و بیولوژیکی  عنوانبهسلنیوم .

یرات تأثها بوده و براي سیستم ایمنی و  یمآنزبراي برخی 
یک  عنوانبهعملکرد سلنیوم . استضدسرطانی ضروري 

گلوتاتیون مانندها در بسیاري سلنوپروتئین کننده فعال
پراکسیداز، فسفولیپید هیدروپراکسید گلوتاتیون پراکسیداز 

Sadeghian(استو تیوردوکسین ردوکتاز  et al. 2012( .
ها مانند گلوتاتیون پراکسیداز نقش برخی از سلنوپروتئین

ي بیولوژیکی اهمیت عملکردهاآنزیمی دارند که براي 
Mala(باالیی دارند et al. است که  شدهگزارش.)2009

ها همانند سلنوسیستئین جاي  ینپروتئسلنیوم در ساختمان 

علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکده، فیزیولوژي دامکارشناسی ارشددانش آموخته *1

کشاورزي و  علوم دانشگاه، و صنایع غذایی دانشکده علوم دامیاستاد گروه علوم دامی، 2

سلنیوم . استیندهاي طبیعی ضروري فرآگیرد و براي  یم
اکسیدانی، تولیدمثل،  یآنتهاي  یتفعالنقش مهمی را در 

Shi(بر عهده داردآندوکرین و سیستم ایمنی  et al. 

 ورشد جنینی بسیار ضروري است  دراین عنصر . )2011
کنون بیش از تا. دارد نقش مهمیحیوانات  يدر تغذیه

عنوان شده است که سلنیوم بهنوع سلنوآنزیم شناخته 20
در عملکردهاي متابولیک از  ها میبخشی از ساختار این آنز

کندیبدن جلوگیري م يها اکسیداتیو بافت يها بیآس
)Neve آنزیم يکننده سلنیوم کو فاکتور یا فعال.)2002

ترین يگلوتاتیون پراکسیداز است که یکی از قو

ایران ،مالثانیخوزستان،کشاورزي و منابع طبیعی  علوم دانشگاه
E-mail: s.hoseini957@gmail.com)ي مسئولنویسنده(

خوزستان، مالثانی، ایرانطبیعی منابع 
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جزء ضروري و و بودهطبیعی  هاي اکسیدان یآنت
 گلوتاتیون پراکسیداز.است زیمآن ناپذیر این ییجدا

و هاي لیپیدي و هیدروژن پراکسید پراکسیداز يتجزیه
 Shamberger(کند یرا کاتالیز مهاي آزاد اکسیژن  یکالراد

1983, Hill et al. 1996(. گلوتاتیون پراکسیداز به دلیل
نقش محافظتی که در تبادالت غشاء پالسمایی دارد براي 

 .Wu et al(سالمت سلولی بسیار ضروري است حفظ

اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز،  عملکرد آنتی. )1973
شدیداً به وجود سلنیوم در جایگاه فعال آنزیم وابسته 

این آنزیم نیز مانند سوپراکسید دیسموتاز، با . است
، تینهادرممانعت از پراکسیداسیون لیپید غشاي اسپرم و 

رکت اسپرم بر عملکرد اسپرم تأثیر از طریق بهبود ح
گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی را در بلوغ . گذارد می

اسپرم ظرفیت باروري  کهیهنگاماسپرم از زمان تولید تا 
کند و عدم وجود آن منجر به کاهش  یابد بازي می می

).Hall et al. 1998(گردد  ظرفیت بارورسازي اسپرم می
اکسیدانی در بدن وجود دارد؛ سیستم  آنتیدو سیستم 

کننده که متصل به فلزات هستند و  اکسیدانی پیشگیري آنتی
جلوگیري ) 1ROS(هاي فعال اکسیژن  از تشکیل گونه

اي ممانعت  از شروع واکنش زنجیره بیترتنیابهکنند  می
کننده  اکسیدانی جاروب سیستم آنتی کهیحالدر. شود می

هاي  آمده از پراکسیداسیون لیپید وجودبه ROSبا حذف 
). Agrawal et al. 2004(کند  غشاي پالسمایی ممانعت می

اکسیدانی است که وجود آن براي  اي آنتی سلنیوم ماده
عملکرد طبیعی بیضه و انجام فرآیند اسپرماتوژنز ضروري 

هاي  آنزیم کو فاکتورعنوانبهاین ماده . است
ون پراکسیداز بوده و اثرات اکسیدان مثل گلوتاتی آنتی

در پستانداران، ساخت . کند را تکمیل می Eویتامین 
ها وابسته  طبیعی اسپرم به جذب کافی سلنیوم توسط بیضه

است و کمبود متوسط تا شدید آن، با حرکت معیوب 
مشخصمیانی  ياسپرم و تغییرات مورفولوژیکی قطعه

1- Reactive oxygen species

گردد  آن میکه اغلب منجر به جدایی سر اسپرم از دم  شده
)Behne et al. 1996.(

نانو ذرات سلنیوم به دلیل قابلیت دست رسی باال  راًیاخ
در مباحث اي را  و کاهش اثرات سمی؛ توجه گسترده

Zhang(به خود جلب نموده است دام  يتغذیه et al. 

، هاي موجود در علوم نانوتکنولوژيبا پیشرفت.)2001
اند؛  شدهتوجه واقعها موردآننانو ذرات سلنیوم و اثرات 

، شده است که مواد در ابعاد نانومتريزیرا ثابت
خصوصیات جدید و متفاوتی را نسبت به زمانی که به

نشان  ناز خودشا، صورت توده و اتم ایزوله شده هستند
توانایی ، راندمان کاتالیتیکی، الیت سطحیعنظیر ف، دهندمی

همچنین ).Wang et al. 2007(ترجذب باال و سمیت کم
نقش مهمی در  ،ذرات نانو يتوان گفت که اندازهمی

تر  ذرات کوچک ی،کلطوربه.ها داردفعالیت زیستی آن
، مثالعنوانبه. تر از ذرات بزرگ نانو هستندفعال، نانو

تر از قبیل اثر اعمال قوي تر کوچکيبا اندازه نانو ذرات
هاي اندوتلیال، نسبت به اندازههاي سیتوتوکسیک در سلول

شیب، تر کوچکنانو ذراتدیگر  لحاظازدارند و  تر بزرگ
-باشند که اثر مهاري آنداراي تومورهاي قوي می اندازهاز

-می تر بزرگيها بیش از ذراتی است که داراي اندازه

طور که اشاره شد عنصر سلنیوم، داراي همان. باشند
 اندازهبهکه وابسته  استثر مؤبرخی از خواص بیولوژیکی 

است که  شدهگزارش. باالي ذرات میکرومتر آن است
تواند نانومتر می 200-5يدر محدوده ومینانو سلنياندازه

هاي اکسیداسیون و اثر مستقیم در مهار در واکنش
جملهازهاي مختلف آزاد در شرایط آزمایشگاهی رادیکال

داشته  دیسوپر اکسدهیدراالز و آنیون  -2-دي فنیل -1،1
).Pan et al. 2007(. باشد

دهد که نانو ذرات سلنیوم  نتایج تحقیقات نشان می
عنوان یک بهبر سلنوپروتین ها  ریتأثبا توانند  می

نسبت به سلنیوم عمل کنند تري سمیت کماکسیدان با  آنتی
)Zhang et al. 2001, Zhang et al. 2005( . نانو سلنیوم

باعث افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در پالسما و 
که اثر آن برابر با سلنوسیستئین است شودیکبد موش م
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)Wang et al. 2007(. بررسیپژوهش هدف از انجام این
نانو سلنیوم بر فعالیت آنزیم سطوح مختلف یرتأث

 و منی قوچ عربی خوزستان خون درگلوتاتیون پراکسیداز 
.است

کار روشمواد و 
در ایستگاه تحقیقاتی  1394این آزمایش در سال 

دامپروري دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
رأس قوچ نژاد  12در این آزمایش . خوزستان انجام شد

کیلوگرم و سن دو تا چهار  73±3عربی با میانگین وزنی 
 استفادهموردقوچ در هر تیمار سال در سه تیمار با چهار 

و  )یومنانو سلنبدون (گروه شاهد: قرار گرفت که شامل
 گرم یلیم 8/0و  4/0به ترتیب  که دو گروه آزمایشی بودند

خشک مصرفی دریافت  يدر ماده یومدر کیلوگرم نانو سلن
باز با کف  یمهنجایگاه مسقف ها در یک قوچ. کردند

. شدندها نگهداري میبتونی، در نزدیکی جایگاه میش
ی بوده و آب و جمعدستهجایگاه داراي آخور و آبشخور 

ي جیره. ها قرار داشتغذا در حد اشتها در اختیار دام
ي ایستگاه دامپروري بر اساس توصیه ها طبق برنامهدام

متشکل از جو، یونجه، ،)NRC1(انجمن ملی تحقیقات 
نانو سلنیوم  شدهآمادهمقادیر . سیالژ ذرت و باگاس بود

 .رسید ها دامروز به مصرف  63روزانه به مدت  صورتبه
یینتعصورت بود که مقادیر ینبدیمارها تروش اعمال 

جو در ظرف کوچکی گرم 100شده براي هر گروه با 
ان جداگانه به هر حیو صورتبهشد و  یممخلوط 
سازي شرایط  یکسان منظوربههمچنین (شد یمخورانده 

آزمایش به همان مقدار جو بدون نانو سلنیوم به گروه 
بهها دام، بقیه شرایط یکسان و )شد یمخورانده  شاهد

شدند و تنها تفاوت در میزان  یمگروهی تغذیه  صورت
.یوم بودنانو سلندریافت 

1- National Research Council

یوم از شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیان مشهد نانو سلن
 45تا  10ینبياندازه ذرات سلنیوم در دامنه. تهیه شد

رنگ بود و غلظت آن یک  يخاکسترنانومتر به فرم مایع 
یري گلوتاتیون پراکسیداز گ اندازه. گرم سلنیوم در لیتر بود

با استفاده از کیت بیوشیمیایی رانسل ساخت شرکت 
صورت  با روش پاگلیا و والنتاین انگلستان راندوکس

سلنیوم با روش . )Paglia and Valentine 1967(گرفت
گرافیتی هجذب اتمی با دستگاه جذب اتمی داري کور

.یري شدگ اندازه) ژاپن 2008، مدل 6650یماتزوش(
بار از ورید روز یک 21سازي هر پس از شروع مکمل 

آغشته به  يآمد و در دو لوله به عملیري گ خونوداج 
EDTA ي داراي خون کامل ها لولهیکی از . ریخته شد
موردیري فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز گ اندازهبراي 
غلظت سلنیوم نیز با استفاده از . قرار گرفت استفاده
دوم پس از سانتریفیوژ  يي خون موجود در لولهها نمونه

دا کردن پالسما، به و ج) دقیقه 10دور به مدت  3000(
-HG(روش اسپکترومتري جذب اتمی با تولید هیدرید

AAS (پس از هضم فشاري ریز موج) 65با نیتریک اسید 
.گیري شد اندازه) درصد 30درصد و هیدروژن پراکسید 

با استفاده از گیري نیز اسپرم ،گیريهمزمان با خون
صورت تحریک الکتریکی با دستگاه الکترواجاکولیتور 

گیري غلظت سلنیوم و فعالیت  براي اندازه .گرفت
شده با دور یهتهي ها نمونه، در منی گلوتاتیون پراکسیداز

شسته شدند سپس به مدت پنج دقیقه سانتریفیوژ و  4000
سانتریفیوژ  هر نمونهاسپرم از ) لیترمیکرو 500(مقداري 

دیگر يشده؛ با محلول بافر فسفات شسته و در سه مرحله
یک  هر نمونهسانتریفیوژ شدند بعد از آخرین سانتریفیوژ به 

. )Wendel 1981(لیتر آب دو بار تقطیر افزوده شد یلیم
تبدیل گلوتاتیون پراکسیداز در حضور معرف کومن 

و گلوتاتیون در  شدهیدروپراکسیداز به گلوتاتیون کاتالیز 
و  شدهیداکسNADPHحضور گلوتاتیون ردوکتاز و 

و همزمان با آن  شدتبدیل  یافتهبالفاصله به فرم کاهش
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NADPH1  نیز بهNADP+  کاهش جذب در . شدتبدیل
.گردیدگیري  نانومتر اندازه 340موج طول

. انجام شدتصادفی کامالًاین آزمایش در قالب طرح 
شده از آزمایش، پس از پردازش يآور جمعهاي  داده

و با 2/8ينسخه SASافزار نرم، با Excelافزار  توسط نرم
 کامالًو در قالب طرح  GLMآماري  ياستفاده از رویه

یمارها با استفاده از تتجزیه میانگین  1تصادفی براي مدل 
درصد  5ي دانکن و در سطح احتمال ا دامنهآزمون چند 
.مقایسه شدند

Yij= µ +Ti + eij

، اثر تیمار و Ti، میانگین کل؛ µ، مقدار هر مشاهده؛ Yijکه
eijاثر خطاي آزمایشی است ،

نتایج 
افزایش غلظت به مکمل نانو ذرات سلنیوم منجر 

). 1جدول (یمارها گردیدتسلنیوم خون و مایع منی در 
از غلظت سلنیوم در پالسماي  آمدهدستبهي ها داده

نشان داد که با افزودن نانو ذرات سلنیوم در  ها قوچخون 
 4/0در تیمار . یافتجیره، غلظت سلنیوم خون افزایش 

داري را  یمعنغلظت سلنیوم خون نسبت به شاهد افزایش 
 باالترتغییرات بسیار  8/0در تیمار .)>05/0P(نشان داد

 نظراز4/0بود و غلظت سلنیوم با غلظت آن در تیمار 
داري را نشان داد و نسبت به گروه  یمعنآماري تفاوت 

تغییرات .)>05/0P(بود باالتری توجهقابلطوربهشاهد 
یباً همسو با تغییرات آن در تقرسطح سلنیوم در مایع منی 

ي که در مایع منی نیز سطح ا گونهبهسطح خون بود 
ازنسبت به شاهد افزایش یافت اما  4/0سلنیوم در تیمار 

صورتبه8/0دار نبود ولی در تیمار  یمعنآماري  نظر
افزایش پیدا کرد 4/0ی نسبت به شاهد و تیمار توجهقابل

)05/0P<(.

1- Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

) یا انحراف معیار(خطاي استاندارد  ±میانگین  :1جدول 
و مایع  در پالسماي خون)میکروگرم بر لیتر(سلنیوم غلظت

به دنبال تأثیر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم در جیره منی 
در قوچ عربی
غلظت سلنیوم منیغلظت سلنیوم خون

c8/3±46/134b5/4±19/69شاهد
4/0b8/2±07/165b9±09/71
8/0a2/2±18/220a3/3±20/95

0001/00273/0سطح احتمال
مطالعه  هاي موردبین گروهدار  اختالف معنی مشابه بیانگرحروف 

).>05/0P(است

یز تحت نبررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 
ی توجهقابلتغییرات یر مکمل سازي نانو ذرات سلنیومتأث

در این جدول  شدهدرجنتایج ). 2جدول (را نشان داد 
دهد که غلظت و فعالیت آنزیم گلوتاتیون  یمنشان 

به شاهد افزایش یمارها نسبت تخون و منی در پراکسیداز
به عبارتی غلظت و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز . یافت

داري را  یمعننسبت به گروه شاهد افزایش  4/0در تیمار 
و  4/0نیز نسبت به تیمار  8/0نشان داد همچنین در تیمار 

.)>05/0P(ی افزایش پیدا کردتوجه قابلطوربهشاهد 

) یا انحراف معیار(خطاي استاندارد  ±میانگین  : : 2جدول 
آنزیم میزان بر  در جیره نانو ذرات سلنیومسطوح مختلف 

پالسماي خون و مایع ) واحد بر لیتر(گلوتاتیون پراکسیداز
منی قوچ عربی

گلوتاتیون پراکسیداز منیگلوتاتیون پراکسیداز خون

c85±2/3959c8/7±12/106شاهد
4/0b207±3/4422b4±09/122
8/0a164±8/5190a7/8±57/153

0001/00031/0سطح احتمال
هاي مورد مطالعه بین گروهدار  اختالف معنی مشابه بیانگرحروف 

).>05/0P(است
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بحث
براي برخی از عناصر، ارزش غذایی یک منبع 

وابسته به میزان جذب آن از دستگاه گوارش  ،کننده ینتأم
اما این مسئله در مورد سلنیوم تنها نیمی از داستان  ،است
بهتواند  یمسلنیوم معدنی تحت عنوان سلنیت .است

بهکه سلنات یحالدریرفعال جذب گردد غصورت
یرهایی به همراه مولیبدن و مسجذب فعال در  صورت

جذب شود و حتی ممکن است اثر منفی ) SO4(سولفات 
در مقابل سلنومتیونین و .جاد کنددر جذب این عناصر ای

یرهاي جذب سیستئین و متیونین از مسسلنوسیستئین از 
دستي ها مولکولصورتبهباریک  يعضالت روده

.Vendeland et al(شوند یمجذب  نخورده نانو ).1992
ذرات سلنیوم که شکلی کروي دارند به دلیل سطح جذب 

تر نسبت به اشکال سلنیوم آلی و باالتر به مقدار بیش
 شدهمشخص. شوند یممعدنی در دستگاه گوارش جذب 

گر بسیار مناسبی است که غلظت سلنیوم در خون نشان
براي وضعیت سلنیوم در بدن حیوانات است به این 
صورت که بعد از افزودن سلنیوم به جیره، غلظت آن در 

et al. 2005, Kim Cristaldi(رود  یمباال  سرعتبهخون 

et al. 2001.(
ي عربی ها قوچيبه جیرهافزودن نانو ذرات سلنیوم

ی در غلظت سلنیوم خون و مایع توجهقابلباعث افزایش 
همکاران  و Shiشده گردید و این مشابه با نتایج منی انزال
بود که گزارش کردند مکمل نانو ذرات  2010در سال 

ها اظهار آن . شود یمواي سلنیوم موجب بهبود محتسلنیوم
گرم بر کیلوگرم سلنیوم به  یلیم3/0داشتند که افزودن 

ي نر بوئر، باعث شد محتواي سلنیوم بافت بزهايجیره
اري د یمعنصورتبه بیضه و مایع منی، در گروه آزمایشی

در تحقیقات ما نیز افزایش . یابدافزایش نسبت به شاهد 
.گردید در غلظت سلنیوم مشاهده

و Pavlataتحقیقی توسط در موافق با نتایج ما
سازي منابع مختلف یر مکملتأث،2011در سال همکاران 

بزهاسلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در خون 

سازي که مکمل مشخص شدمورد مطالعه قرار گرفت و 
مشابهی غلظت آن را  صورتبهسلنیوم با منابع مختلف 

افزایش داد اما در گروه شاهد در تمام طول یمارها تدر 
 بزهادر خون را ی توجهقابلآزمایش غلظت سلنیوم تغییر 

. نشان نداد
یر تأثدر آن 2011در سال و همکاران  Shiتحقیق در 

ي نر را بزهادر سلنیوم معدنی، آلی و نانو ذرات سلنیوم
گزارش کردند که با  دادندقراری و آزمایش بررسمورد

، بزهاياضافه کردن سلنیوم از منابع مختلف به جیره
یر قرار گرفت و در تأثتحت  بزهاغلظت سلنیوم در خون 

ید تأکهمچنین . داري را نشان داد یمعنیمارها افزایش ت
بر غلظت سلنیوم خون نانو ذرات سلنیومیرتأثکردند که 

تر بود و ر بیشدر مقایسه با سلنیوم آلی و معدنی بسیا
نانو ذرات سلنیوم باالترعلت آن را به قابلیت جذب 

در  2014در سال و همکاران Petrujkic. نسبت دادند
یر مکمل سلنیوم آلی و تأثي که بر روي چگونگی ا مطالعه

ید شده در صنعت بر روي غلظت سلنیوم و تولمعدنی 
فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در خون و اسپرم 

ي نر وحشی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ها خوك
با افزودن سلنیوم از منابع مختلف غلظت سلنیوم در خون 

یمارها نسبت به تداري در  یمعنصورتبهو مایع منی 
باالترین غلظت هاآن گزارشطبق .یابد یمشاهد افزایش 

سلنیوم خون و مایع منی در پایان مطالعه مربوط به تیمار 
تر از آن  یینپاسازي شده با فرم آلی سلنیوم، غلظت مکمل

ترین مقدار نیز سازي شده با سلنیوم معدنی و کمدر مکمل
.یري شدگ اندازهدر گروه شاهد 

بر که 2011در سال و همکاران Pavlataي مطالعه
ي آلی و معدنی سلنیوم بر ها مکملیر افزودن تأثي رو

انجام دادند به گلوتاتیون پراکسیداز در بزفعالیت آنزیم 
بهي آلی و معدنی سلنیوم ها مکملاین نتیجه رسیدند که 

بزهایکسان باعث افزایش غلظت سلنیوم در خون  صورت
ي ا مطالعهطی  2013در سال و همکاران Panev. شود یم

در گوسفند آلی ومعدنی یر مکمل سلنیوم تأثکه بر روي 
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انجام دادند؛ مشاهده کردند متناسب با سلنیوم جیره غلظت 
داري افزایش  یمعنصورتبهسلنیوم در خون گوسفندان 

پیدا کرد این نتیجه مشابه با مشاهدات ما در اضافه کردن 
بود که غلظت سلنیوم  ها قوچيبه جیرهنانو ذرات سلنیوم

ی افزایش هتوجقابلطوربهیمارها نسبت به شاهد تدر 
.پیدا کرد

با توجه به نتایج مربوط به وضعیت افزایش غلظت 
سلنیوم و غلظت و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در خون 

گونه استنباط کرد که افزودن نانو  یناتوان  یمو مایع منی 
باعث باال رفتن فعالیت آنزیم  ها قوچيسلنیوم به جیره

افزایش غلظت سلنیوم  شود و با یمگلوتاتیون پراکسیداز 
در خون و منی غلظت و فعالیت آنزیم گلوتاتیون 

این افزایش در .)>05/0P(یابد یمپراکسیداز نیز افزایش 
قابلبیوشیمیایی  نظرازفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 

چه غلظت یک آنزیم افزایش یابد در است زیرا هر قبول
مناسب فعالیت آنزیم  pHصورت وجود سوبسترا و دما و 

در محیط داخلی بدن شرایط بهینه (کند  یمنیز افزایش پیدا 
این است که  سؤالاما ؛ )استبراي فعالیت آنزیم فراهم 

یر غلظت سلنیوم قرار تأثغلظت آنزیم چگونه تحت 
سلولی احتمال  يیپیدهاي غشالپراکسیداسیون . گیرد یم

که گر آنکند م یمي را ایجاد ا گستردهآسیب سلولی 
توسط عوامل محافظتی مشخصی مانند آنزیم گلوتاتیون 

گلوتاتیون پراکسیداز .یت قرار گیردحماموردپراکسیداز 
شود  یمي زاینده یافت ها سلولاي به مقدار زیادي در  یضهب
)Zini et al. 1993.(

که کمبود سلنیوم بیان  شدهدادهي اخیر نشان ها سالدر 
ژن گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم را کاهش 

رو بر یناازو ) Muller and Pallauf 2002(دهد  یم
بنابراین .گذارد یمفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز اثر 

کاهش سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در شرایط کمبود 
ي زاینده را در معرض استرس اکسیداتیو ها سلولسلنیوم، 

یر بر تأثتوان گفت که سلنیوم با  یمپس .دهد یمقرار 
 يیدکنندهتولموجب افزایش بیان ژن  ها سلولهسته 

یک احتمال دیگر این است .شود یمگلوتاتیون پراکسیداز 
که افزایش غلظت سلنیوم و کم شدن غلظت گلوتاتیون 

تر آنزیم به سمت تولید بیشپراکسیداز باعث تحریک بدن 
.شود یم

سازي سدیم سلنات، سلنیوم مکملیرتأثدر بررسی 
، این نتیجه بزهايدر جیرهتخمیري و نانو ذرات سلنیوم

 بزهايحاصل شد که اضافه کردن مکمل سلنیوم به جیره
باعث تحریک فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و باال 

یمارها مکمل تاکسیدانی شد که در میان  یآنترفتن محتواي 
 .Shi et al(یر را اعمال کرد تأثترین بیشنانو ذرات سلنیوم

در و همکاران  Petrujkicموافق با تحقیقات ما ). 2011
سازي سلنیوم در گزارش کردند که مکمل 2014سال 

ي نر باعث افزایش ها خوكي آلی و معدنی در ها فرم
ترین بیش ،شود یمون پراکسیداز فعالیت آنزیم گلوتاتی

تفاوت نسبت به گروه شاهد در تیمار مربوط به مکمل 
ی نسبت به شاهد توجهقابلطوربهسلنیوم آلی بود که 

. افزایش پیدا کرد
در و همکاران  Panevپژوهش انجام شده توسط در 
ي آلی و معدنی ها مکملیر تأثکه بر روي 2013سال 

سلنیوم در گوسفندان انجام دادند گزارش کردند که تحت 
یمارها غلظت و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز تیر تأث

داري افزایش پیدا  یمعنصورتبهدر خون و مایع شکمبه 
داري میان  یمعنها همبستگی مثبت و همچنین آن. کرد

ز در خون غلظت سلنیوم و فعالیت گلوتاتیون پراکسیدا
در و همکاران  Pavlataگزارش کردند که در این رابطه 

در  2012در سال و همکاران  Pavlataو در بز 2011سال 
داري بین غلظت سلنیوم  یمعنگوسفند همبستگی مثبت و 

. و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در خون گزارش کردند
در توجیه  2011در سال و همکاران Pavlataهمچنین 

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، اظهار داشتند افزایش 
که فعالیت باالتر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با مکمل آلی 

به این دلیل است که سلنیوم آلی  واقعدرسلنیوم 
قرارها  ینپروتئدر ساختمان  سرعتبه) سلنومتیونین(



. . . ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پالسماي خون 

139867زمستان، 4، شماره پانزدهمدامپزشکی ایران، دوره  نشریه

گردد در ادامه  یمو باعث افزایش فعالیت آنزیم  گرفته
هایی  ینپروتئغلظت سلنیوم در خون براي ترکیب شدن با 

یابد که با اضافه  یماز قبیل گلوتاتیون پراکسیداز کاهش 
با . کند یمکردن سلنیوم به جیره فعالیت آنزیم افزایش پیدا 

که قابلیت دسترسی و سطح جذب نانو ذرات توجه به این
ی سلنیوم بسیار باالتر سلنیوم نسبت به اشکال آلی و معدن

تر است، پس است و همچنین خطرات سمیت آن کم
تواند نتایج بهتري را  یم سازي نانو ذرات سلنیوممکمل

.استهاي ما  یشآزماداشته باشد که مطابق با نتایج 
افزایش فعالیت  يدهنده نشاننتایج مشابهی که 

-مییر مکمل سلنیوم در بزتأثگلوتاتیون پراکسیداز تحت 

گزارش  2009در سال و همکاران Misurovaتوسط باشد 
ي شیري گاوهادر بررسی تزریق سلنیوم در . گردیده است

و اثر آن بر غلظت سلنیوم و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز 
 1980و همکاران  Bartleو کیفیت مایع سمینال، توسط 

این نتیجه حاصل شد که تزریق سلنیوم باعث افزایش 

در خون و غلظت و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
 2004در سال و همکاران Lasota. مایع سمینال شد

نتایجی مخالف با نتایج تحقیق ما گزارش کردند، در 
بررسی وضعیت غلظت سلنیوم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون 

ي سنی ها دورهدر  ها خوكکسیداز در خون و مایع منی پرا
متفاوت براي تلقیح مصنوعی، اعالم کردند که همبستگی 
مستقیمی میان غلظت سلنیوم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون 
پراکسیداز در پالسماي خون و مایع منی و همچنین 

ي بالغ مشاهده نگردید و در ادامه ها خوكکیفیت منی 
ضعیت سلنیوم و فعالیت گلوتاتیون اظهار کردند که و

.اي باهم ندارند یهمبستگپراکسیداز در خون و منی هیچ 
سازي نانو این نتیجه حاصل شد که مکمل ،یتنهادر

سلنیوم باعث افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در 
شود و در رابطه با  یمي عربی ها قوچخون و منی پالسماي 

.بهترین نتیجه را نشان داد 8/0ار تیمفعالیت این آنزیم 

تشکر و قدردانی 
هاي دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مصوب و با حمایت

.کنممی وسیله از گروه علوم دامی دانشگاه رامین تشکربدین .انجام شد
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Abstract
Selenium is an essential nutrient that play a very important role in the body and is an 

antioxidant.  The biological role of selenium is based on its effects on the structure of many 
selenoproteins. This experiment aimed to investigate the effect of nano-selenium nutritional 
supplementation on blood and semen glutathione peroxidase activity in Khuzestan Arabian 
rams. In this experiment, twelve Arabian rams with an average weight of 73±3 kg and two to 
four years old were used. Animals were divided into three groups; the control group (without 
nano-Selenium) and two experimental groups that received the 0.4 and 0.8 mg nano-selenium 
per kg dry matter, respectively. The results showed that selenium concentrations in blood and 
semen increased in treatment 0.4 compared to the control, which was significantly increased 
in the blood. Blood and semen selenium concentrations in group 0.8 were significantly higher 
than group 0.4 and control. The blood and semen glutathione peroxidase activity significantly 
increased in treatment 0.4 compared to control and in treatment 0.8 compared to the control 
and treatment 0.4. Finally, it was concluded that Nano-selenium supplementation increases 
the blood and semen glutathione peroxidase activity of Arabian rams and treatment 0.8
showed the best results.
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