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Abstract
The aim of the present study was to compare the
effects of oral administration of nanoparticlesselenium and selenit sodium on peripheral blood
factors in sheep. For the purpose fifteen sheep, were
randomly divided to three groups and to groups 1
nanoparticles-selenium (1mg/kg), prepared by
selenium dioxide reduction using ascorbic acid, to
groups 2 selenit sodium (1mg/kg) and to group 3 as
control group distilled water were orally given for 10
consecutive days. Then, the blood sample were
collected from the jugular vein of all sheep into the
tubes containing heparin on days 0,10,20 and 30 and
on them were determined the hematological factors
including hematocrit, erythrocytes, hemoglobin,
white blood cell, platelet and total protein
concentration was determined by autoanalyzer. For
differential cell counting, after the preparation of
candle flame smear, were fixed by methanol and
were stained with giemsa for 20 minutes. Then the
cells number of neutrophils, eosinophils, basophils,
monocytes and lymphocytes differential count were
by lens 100 of optical microscopy and cedar oil.
Statistical analysis in the hematocrit, erythrocytes,
hemoglobin, platelets, fibrinogen and total protein
showed no significant difference among the three
groups on different days. But the survey of the white
blood cells count showed a significant increase in
group1 on day30 with day 0 and means comparison
in group-1 with control group on day 30. Also, the
neutrophils count determined a significant increase
ingroup 1 on day 30 with day 10 and means
comparison in group-1 with two and control groups
on day10. The survey of the lymphocytes count
showed a significant decrease inmeans comparison in
group-1 with two and control groups on day10. The
study revealed nanoparticles-selenium compared with
sodium selenite increase, the number of white blood
cells and neutrophils with greater intensity.
Keywords: Hematological factors, nanoselenium,
selenit sodium, sheep.
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چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثرات استفاده خوراکی نانوذرات سلنیوم و
 برای.سلنیتسدیم بر روی فاکتورهای خون محیطی در گوسفند است
 راس گوسفند بهطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و15 این منظور
 تهیه شده به روش،)کیلوگرم/میلیگرم1( به گروه یک نانوذرات سلنیوم
- به گروه دو سلنیت،احیای اکسید سلنیوم با استفاده از اسید آسکوربیک
کیلوگرم) و به گروه سه به عنوان گروه کنترل آب/میلیگرم1( سدیم
 سپس نمونه خون از.روز متوالی خورانده شد11 مقطر استریل برای
سیاهرگ وداج تمامی گوسفندها در لولههای حاوی هپارین در روزهای
 جمعآوری و بر روی آنها میزان فاکتورهای خونی شامل31 و21 ،11 ،1
 تعداد، غلظت هموگلوبین، تعداد گلبولهای قرمز،میزان هماتوکریت
 تعداد پالکتها و میزان پروتئین تام توسط دستگاه،گلبولهای سفید
 بعد از تهیه، جهت شمارش تفریقی سلولها.اتوآناالیزر تعیین گردید
21  توسط متانول فیکس شد و با گیمسا به مدت،اسمیر شعله شمعی
، ائوزینوفیل، سپس تعداد سلولهای نوتروفیل.دقیقه رنگآمیزی گردید
 میکروسکوپ111  مونوسیت و لنفوسیت از طریق لنز شماره،بازوفیل
 بررسی آماری در.نوری و روغن سدر مورد شمارش تفریقی قرار گرفتند
 فیبرینوژن و، پالکت، هموگلوبین، گلبولهایقرمز،میزان هماتوکریت
 در روزهای مختلف اختالف معنیداری را،پروتئین تام در بین سه گروه
 با31  اما بررسی میزان گلبولهایسفید در گروه یک در روز.نشان نداد
31 روز صفر و مقایسه میانگینها در گروه یک با گروه کنترل در روز
 همچنین میزان نوتروفیلها در گروه یک.افزایش معنیداری را نشان داد
 و مقایسه میانگینها در گروه یک با گروههای دو و11  با روز31 در روز
 بررسی میزان. افزایش معنیدار را مشخص کرد11 کنترل در روز
لنفوسیتها نشان داد مقایسه میانگینها در گروه یک با گروههای دو و
 این مطالعه مشخص کرد. کاهش معنیداری وجود دارد11 کنترل در روز
 تعداد گلبولهایسفید و،نانوذرات سلنیوم در مقایسه با سلنیتسدیم
.نوتروفیلهایخون را با شدت بیشتری افزایش میدهد
 نانو، گوسفند، فاکتورهای خون، سلنیت سدیم:واژههای کلیدی
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مقدمه
سلنیوم یکی از عناصر كمیاب است كه نقشی اساسی
را در زندگی موجودات ایفا مینماید .در دهه 6391
اهمیت سلنیوم در تغذیه دام مشخص گردید و
نخستین بار در سال  6391اسچوآرتز و فولتر دریافتند
كه عنصر سلنیوم میتواند جایگزین ویتامین  Eدر
جیره غذایی موش شود و از بروز نکروز كبدی در
موشها جلوگیری كند ،لذا آن را در زمره عناصر ریز
مغذی قرار دادند .از مهمترین نقشهای این عنصر
شركت در ساخت آنزیمهای گلوتاتیون پراكسیداز
( )GPxو تیوردوكسین ردوكتاز ( )TrxRاست كه در
حذف رادیکالهای آزاد و فعالیت آنتیاكسیدانی نقش
دارند ( .)Kojouri & Sharifi, 2013تركیبات
سلنیومدار از تخریب بافتی با حذف مواد سمی و
رادیکالهای آزاد جلوگیری می كنند و تولید مواد سمی
از نوتروفیلها و پروكسیداسیون لیپیدها را كاهش
میدهند ( Bickhardt et al., 1999; Hodgson et
 .)al., 2006اثرات آنتیاكسیدان و پرواكسیدان یا
توانایی زیستی و مسمومیت سلنیوم بستگی به شکل
شیمیایی آن دارد .بهطوریكه محققین گزارش كردهاند
كه ذرات نانوسلنیوم كارایی بهتری در مقایسه با
سلنیت ،سلنومتیونین و متیل-سلنوسیستئین در تنظیم
آنزیمها در موش و رت دارند و بهطور قابل توجهی
كاهش مسمومیت حاد با سلنیوم را مشاهده كردهاند
( ;Zhang et al., 2005; Wang et al., 2007
.)Zhang et al., 2008; Kojouri et al., 2012
ذرات نانوسلنیوم را میتوان بهعنوان یک آنتیاكسیدان
با كاهش خطر مسمومیت سلنیوم و بهعنوان یک نوع
ماده شیمیدرمانی پیشگیرانه استفاده كرد چرا كه
القای گلوتاتیون اس-ترانسفراز ( )GSTتوسط سلنیوم
یک مکانیسم حیاتی برای این اثر است ( Wang et
 .)al., 2007; Kojouri et al., 2012مزایای
نانوسلنیوم را نسبت به سایر تركیبات سلنیوم میتوان
اینگونه بیان كرد -6 :میزان مسمومیت با نانوسلنیوم
بسیار پایینتر از سایر تركیبات سلنیوم است در نتیجه

آسیبهای كبدی آن هم كمتراست -2 .نانوسلنیوم
سبب تولید بسیار كمتر مالون دیآلدئید (( )MDAماده
تولیدی در اثر اكسیداسیون چربیها) خواهد شد،
بنابراین یک آنتیاكسیدان قوی است -9 .فعالیت
 GSTكبد (پاسخی بر علیه تركیبات آسیبرسان به
كبد كه دارای اثرات آنتیاكسیدان است) توسط
نانوسلنیوم قدرت بیشتر و طوالنیتری را از خود نشان
میدهد -4 .فعالیت آنزیمهای  GPxو  TrxRو
سوپراكسید دیسموتاز ( )SODتوسط نانوسلنیوم بیشتر
میشود بنابراین انتقال سلنیوم بهتر و بیشتر به موضع
مورد نظر صورت میپذیرد ( Sadeghian et al.,
 .)2012ورود سلنیوم به داخل گلبولهای قرمز و شركت
در ساختمان آنزیم  GPxتنها در هنگام ساخته شدن
گلبولهای قرمز امکانپذیر است ( Radostits et al.,
 ،)2007لذا یکی از اهداف این مطالعه ارزیابی اثرات نانو
ذرات سلنیوم بر روی تعداد گلبولهای قرمز در مقایسه
با سلنیت سدیم است .همچنین سلولهای خون نسبت
به محرکهای مختلف محیط اطراف خود واكنشهای
متفاوتی نشان میدهند .یکی از این واكنشها ،حركت
سلولها است .نوتروفیلها توان ویژهای جهت حركت از
درون شبکه مویرگی به بافتهای بدن را دارند .این
حركت میتواند بصورت تصادفی یا به طرف مواد جاذب
شیمیایی (ماده كموتاكتیک) باشد ( ;Roitt et al., 2006
 .)Abbas et al., 2012كمبود سلنیوم میتواند منجر به
كاهش فعالیت آنزیم  SODدر داخل نوتروفیلها گردد
كه این امر منجر به كاهش ظرفیت كشندگی نوتروفیلها
میشود ( .)Xin et al., 1991لذا اضافه نمودن سلنیوم
به جیره و یا برطرف نمودن كمبود سلنیوم میتواند در
بدن منجر به بهبود عملکرد ایمنی ذاتی و فعالیت
نوتروفیلها گردد .بنابراین یکی دیگر از اهداف این
مطالعه ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر روی تعداد
گلبولهای سفید و خصوصا تعداد نوتروفیلها در مقایسه
با سلنیت سدیم است .بنابراین مطالعه حاضر برای تعیین
سطح سلولهای خون محیطی در گوسفندان سالم در
پاسخ به نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم طراحی شد.
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مواد و روشها
روش تهیه نانو ذرات سلنیوم

برای تهیه نانو ذرات سلنیوم از روش احیای اكسید
سلنیوم با استفاده از اسید آسکوربیک طبق روش توضیح
داده شده توسط  (2004) Zhang et al.بهره گرفته
شد .بدین منظور ،ابتدا محلولهای اسید آسکوربیک (وزن
مولکولی = ،611/62شركت سیگما با شماره كاتالوگ
 )6149119و دیاكسید سلنیوم (وزن مولکولی
= ،661/31شركت سیگما با شماره كاتالوگ )211611
آماده شد .برای تهیه حدود  9گرم نانوذرات سلنیوم،
 4/261گرم دیاكسید سلنیوم در  6311میلیلیتر آب
مقطر و حدود یک گرم اسیدآسکوربیک در  611میلیلیتر
آب مقطر حل شدند .سپس برای شروع واكنش ،محلول
اسید آسکوربیک به صورت قطره قطره به محلول
دیاكسید سلنیوم اضافه شد .به این ترتیب غلظت نهایی
دیاكسید سلنیوم در  2111میلیلیتر حجم نهایی برابر
 1/1699موالر و غلظت نهایی اسید آسکوربیک در آن 4
برابر یعنی  1/194موالر بود .بعد از اضافه كردن اسید
آسکوربیک ،ذرات قرمز رنگ نانوسلنیوم آغاز به
شکلگیری كردند كه موجب تغییر رنگ محلول از حالت
بیرنگ به قرمز شد .رنگ قرمز محلول حاوی دیاكسید
سلنیوم نشاندهنده این است كه سلنیوم در شکلهای
مونوكلینیک و آمورفوس حضور دارد ( Zhang et al.,
 .)2004سپس برای جداسازی نانو ذرات ،محلول در یک
محل آرام برای مدت  44-12ساعت بدون حركت قرار
داده شد .بررسی نانو ذرات سلنیوم بهدست آمده توسط
میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاندازه  611نانومتر را
نشان داد (شکل .)6
گروهبندی گوسفندان

69رأس گوسفند  9-62ماهه نر نژاد لری-بختیاری
بهطور تصادفی در  9گروه قرار داده شدند .قبل از
شروع مطالعه از تمامی گوسفندان نمونه گیری به
عمل آمد و با انجام آزمایشهای هماتولوژی و انگل
شناسی و با انجام معاینات بالینی سالمت آنها مورد
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تأیید قرار گرفت .سپس به گروههای  6و  2به ترتیب
به مدت ده روز نانو ذرات سلنیوم (6میلیگرم/كیلوگرم)
و سلنیت سدیم (6میلیگرم/كیلوگرم) (،Na2SeO3
وزن مولکولی = ،612/34شركت سیگما با شماره
كاتالوگ  )264449به صورت خوراكی خورانده شدند.
در گروه سوم به عنوان گروه كنترل آب مقطر استریل
خورانده شد .جیره گوسفندها در طول مطالعه شامل
یونجه و جو بدون افزودن مکمل سلنیوم بود .میانگین
میزان سلنیوم (میانگین خطای استاندارد) جیره بر اساس
ماده خشک  1/43 1/69میلیگرم/كیلوگرم بود.

شکل  .1تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاز نانوذرات
سلنیوم با بزرگنمایی .91111x
نمونهگیری و بررسی فاکتورهای خونی

از تمامی گوسفندان در هر سه گروه بهطور جداگانه نمونه
خون از سیاهرگ وداج در روزهای صفر (قبل از خوراندن
تركیبات سلنیوم) 21 ،61 ،و  91پس از خوراندن نانو
ذرات سلنیوم (گروه  )6و سلنیت سدیم (گروه  )2اخذ شد.
نمونههای خون اخذ شده در لولههای پلی اتیلن
اسیدواش حاوی هپارین جمعآوری و بالفاصله برای
بررسی فاكتورهای خونی به آزمایشگاه ارسال شدند .بر
روی نمونهها فاكتورهای خونی شامل میزان هماتوكریت،
تعداد گلبولهای قرمز ،غلظت هموگلوبین ،تعداد
گلبولهای سفید ،تعداد پالكتها و میزان پروتئین تام
توسط دستگاه اتوآناالیزر تعیین گردیدند .طوریكه ظرف
نمونه در حالت عمودی زیر لوله مکنده دستگاه شمارش
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سلولی  celltacمدل  Mek-6450Kقرار داده شد و
فاكتورهای خونی مورد نظر توسط دستگاه قرائت گردید.
جهت شمارش تفریقی سلولها (نوتروفیل،
ائوزینوفیل ،بازوفیل ،مونوسیت و لنفوسیت) ،ابتدا توسط
لوله مویین یک قطره از نمونه خون روی الم قرار داده
شد و اسمیر شعله شمعی تهیه شد .پس از خشکشدن
در دمای محیط ،توسط متانول فیکس شد و در گیمسا به
مدت  21دقیقه رنگآمیزی گردید .سپس تعداد
سلولهای نوتروفیل ،ائوزینوفیل ،بازوفیل ،مونوسیت و
لنفوسیت از طریق لنز شماره  611میکروسکوپ نوری و
روغن سدر مورد شمارش تفریقی قرار گرفتند.
آنالیز آماری

نتایج با بهرهگیری از نرمافزار سیگما-استات و
آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه ()ANOVA
تجزیه و تحلیل آماری شدند .همچنین از آزمون توكی
جهت ارزیابی بیشتر در سطح  P >1/19استفاده شد.
نتایج
میزان پالکت

نتایج بهدست آمده از تغییرات میزان پالكتها در هر
یک از گروهها در تمام روزهای نمونهگیری در جدول
 6آورده شده است .آنالیز آماری دادهها نشان داد كه

هیچ اختالف معنیداری میان سه گروه و در روزهای
مختلف نمونهگیری وجود ندارد و میتوان نتیجه
گرفت كه خوراندن نانوسلنیوم و سلنیت سدیم بر روی
میزان پالكتها تأثیر معنیداری ندارد.
میزان گلبول قرمز و هموگلوبین

نتایج بهدست آمده از تغییرات تعداد گلبولهای قرمز و
میزان هموگلوبین در هر یک از گروهها و در روزهای
مختلف نمونهگیری در جداول  2و  9آورده شده است.
همانطور كه مشاهده میشود نانو ذرات سلنیوم تأثیر
معنی داری بر این فراسنجه ها نداشته است .همچنین
مقایسه آماری تعداد گلبولهای قرمز خون و میزان
هموگلوبین در روزهای مختلف نمونهگیری در گروههای
تیمار و كنترل اختالف معنیداری را نشان نداد.
میزان هماتوکریت

نتایج بهدست آمده از تغییرات میزان هماتوكریت در
گروههای آزمایشی مختلف در تمام دورههای
نمونهگیری در جدول  4آورده شده است .آنالیز آماری
دادهها نشان داد كه هیچ اختالف معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی و در دوره های مختلف نمونهگیری
وجود ندارد به این معنی كه خوراندن نانوسلنیوم و
سلنیت سدیم بر روی میزان هماتوكریت تأثیری ندارد.

جدول  .1میزان پالکتها (( )×106/µLمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
گروه كنترل
گروه ( 2سلنیت سدیم)
گروه ( 6نانو سلنیوم)
روز نمونهگیری
944/411 ± 11/994
944/911 ± 21/142
924/911 ± 19/412
1
941/911 ± 91/394
149/111 ± 99/414
161/611 ± 41/111
61
431/311 ± 611/244
941/211 ± 44/491
944/211 ± 41/996
21
914/111 ± 49/991
994/411 ± 91/214
912/411 ± 91/394
91
P <1/19
P <1/19
P <1/19
P value

جدول  .2میزان گلبولهای قرمز (( )×611/µLمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروههای طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
66/911 ± 1/462
66/111 ± 1/466
61/141 ± 1/492
66/241 ± 1/244
P <1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
61/421 ± 1/432
61/311 ± 1/399
66/221 ± 6/244
61/621 ± 6/661
P <1/19

گروه كنترل
61/111 ± 1/499
61/421 ± 6/211
61/921 ± 6/141
61/941 ± 6/644
P <1/19
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جدول  .3میزان هموگلوبین (( )g/dLمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
گروه كنترل
گروه ( 2سلنیت سدیم)
گروه ( 6نانو سلنیوم)
روز نمونهگیری
1
66/691 ± 6/144
66/141 ± 6/164
62/621 ± 1/114
66/111 ± 6/111
66/321 ± 1/322
62/491 ± 6/112
61
66/141 ± 6/626
62/621 ± 6/629
66/911 ± 1/964
21
91
66/491 ± 1/614
66/911 ± 1/442
62/911 ± 1/111
P <1/19
P <1/19
P <1/19
P value
جدول  .4میزان هماتوكریت (( )%میانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
92/11 ± 6/229
99/11 ± 2/949
91/411 ± 6/641
96/411 ± 1/491
P <1/19

میزان گلبول سفید

همانطور كه از جدول  9مشاهده میشود در گروه یک
(نانو سلنیوم) از روز صفر تا روز  21بر تعداد گلبولهای
سفید خون افزوده شده است .بررسی آماری نشان داد
كه افزایش معنیداری در میزان گلبولهای سفید در
روزهای  21 ، 61و  91به ترتیب با میزان ،P=1/196
 P=1/112و  P=1/119وجود دارد .به این معنی كه
تعداد گلبولهای سفید پس از خوراندن نانوسلنیوم روند
افزایشی داشته بهطوری كه حداكثر تعداد آنها در روز
 21بوده و پس از آن به تدریج كاهش پیدا كرده است.
در گروه دو (سلنیت سدیم) نیز تعداد گلبولهای سفید
تا روز  21افزایش یافته است اما این افزایش به اندازه
گروه نانوسلنیوم نیست و بررسی آماری نشان داد كه
در میزان گلبولهای سفید در روز  61نسبت به روز صفر
( )P=1/149و روز  21نسبت به روز صفر ()P=1/129
افزایش معنیداری وجود دارد اما برخالف گروه یک
(نانوسلنیوم) در روز  91نسبت به روز صفر اختالف
معنیداری وجود نداشت .در گروه كنترل در هیچ یک از
روزهای نمونهگیری اختالف معنیداری از نظر آماری با
سطح پایه (روز صفر) و در مقایسه با سایر روزهای
نمونهگیری مشاهده نگردید .با مقایسه میزان گلبولهای

گروه ( 2سلنیت سدیم)
91/411 ± 6/961
91/411 ± 2/391
96/111 ± 9/142
24/411 ± 9/241
P <1/19

گروه كنترل
91/11 ± 2/991
91/411 ± 9/141
23/411 ± 9/191
23/211 ± 9/116
P <1/19

سفید در بین سه گروه در روزهای مختلف مشخص
گردید كه در روز صفر اختالف معنیداری وجود ندارد؛ اما
پس از خوراندن نانوسلنیوم و سلنیت سدیم تعداد
گلبولهای سفید افزایش یافته ،بهطوریكه در روز  21در
گروه یک در مقایسه با گروه كنترل ( )P=1/116و در
همین روز در گروه دو در مقایسه با گروه كنترل
( )P=1/141افزایش معنیداری وجود داشت .همچنین در
روز  91در گروه یک در مقایسه با گروه كنترل افزایش
معنیداری در تعداد گلبولهای سفید وجود داشت
( .)P=1/126اما این مقایسه میان گروههای دو و كنترل
در روز  91از لحاظ آماری معنیدار نبود .بنابراین میتوان
بیان كرد كه استفاده از نانو ذرات سلنیوم سبب میشود تا
میزان گلبولهای سفید خون با شدت بیشتر و برای مدت
زمان بیشتری در حد باال قرار بگیرند.
میزان سلولهای چند هستهای (نوتروفیل و ائوزینوفیل)

همانطور كه از جدول  1مشخص است ،تعداد
نوتروفیلهای خون در گروههای یک و دو از روز صفر
تا روز  21افزایش یافته كه این افزایش در گروه یک
(نانوسلنیوم) بسیار باالتر است .بررسی آماری نشان داد
كه در گروه یک افزایش در تعداد نوتروفیلها در روز
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 61نسبت به صفر ( ،)P>1/116روز 21نسبت به صفر
( ،)P>1/116روز  91نسبت به صفر ( )P>1/116و
روز  21نسبت به روز  )P=1/119( 61معنیدار است.
بررسی آماری در گروه دو (سلنیت سدیم) نیز نشان داد
كه مقایسه روزهای  21 ،61و  91با روز صفر (میزان
 Pبه ترتیب  >1/116 ،1/163و  )1/119و روز  21با
روز  )P=1/119( 61معنیدار است .تفاوت در دو گروه
یک و دو در روز  91نسبت به روز  61بود كه در گروه
یک افزایش معنیداری میان این دو روز وجود داشت
( .)P=1/169در گروه كنترل تغییرات تعداد گلبولهای
سفید به گونهای است كه در هیچ یک از روزهای
نمونه گیری اختالف معنیداری از نظر آماری با سطح
پایه (روز صفر) و در مقایسه با سایر روزهای
نمونهگیری وجود ندارد .با مقایسه تعداد نوتروفیلها در

بین سه گروه در روزهای مختلف مشخص گردید كه
در روز  61در گروه یک در مقایسه با گروههای دو
( )P=1/191و كنترل ( )P=1/143افزایش معنیداری
در تعداد نوتروفیلها وجود دارد .همچنین در گروه یک
در مقایسه با گروه كنترل در روز  )P>1/116( 21و در
روز  )P>1/116( 91و در گروه دو در مقایسه با گروه
كنترل در روز  )P=1/116( 21و در روز 91
( )P=1/161اختالف آماری را نشان دادند .این نتایج
به خوبی نشان میدهند كه نانو ذرات سلنیوم ،تعداد
نوتروفیلهای خون را با شدت بیشتری افزایش دادهاند
و برای مدت زمان بیشتری در حد باال حفظ كردهاند.
میزان ائوزینوفیلها ( )%در هر سه گروه در محدوده
طبیعی قرار داشت و بررسی آماری بین گروهها و در
روزهای مختلف هیچ اختالف معنیداری را نشان نداد.

جدول  .5میزان گلبولهای سفید (( )per/µLمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
1411 ± 431/331
4141 ± 413/214 a
3121± 436/ 399 a,A
4941 ± 943/249 a,A
P >1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
1421 ± 443/444
4941 ± 149/439a
4941 ± 396/119 a,A
4611 ± 114/669
P >1/19

گروه كنترل
1441 ± 112/439
1911 ± 139/169
1421 ± 926/991
1911 ± 114/669
P <1/19

 :aافزایش معنادار نسبت به روز صفر :A ،افزایش معنادار نسبت به گروه كنترل.

جدول  .6میزان نوتروفیلها (( )%میانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
99/211 ± 6/324
49/211 ± 9/116a,A,B
19/11 ± 61/441 a,b,B
99/411 ± 1/141 a,b,B
P >1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
92/411 ± 6/461
91/411 ± 9/116 a
99/211 ± 4/243 a,b,B
44/111 ± 1/941 a,B
P >1/19

گروه كنترل
94/211 ± 2/414
99/11 ± 1/11
91/411 ± 6/961
94/411 ± 2/961
P <1/19

 :aافزایش معنادار نسبت به روز صفر :b ،افزایش معنادار نسبت به روز ده :A ،افزایش معنادار نسبت به گروه  :B ،2افزایش معنادار نسبت به گروه كنترل.

میزان سلولهای تکهستهای (لنفوسیت و مونوسیت)

نتایج بهدست آمده از تغییرات تعداد لنفوسیتهای خون
در هر یک از گروهها و در روزهای مختلف نمونهگیری
در جدول  1آورده شده است .در گروههای یک و دو
تعداد لنفوسیتهای خون از روز صفر تا روز  21كاهش
یافتند .این كاهش در تعداد لنفوسیتها از لحاظ آماری

نیز معنیدار بود .بهطوریكه در گروه یک (نانوسلنیوم) در
روزهای  21 ،61و  91نسبت به روز صفر (در هر سه روز
 )P>1/116و در روز  21نسبت به روز  )P=1/114( 61و
روز  91نسبت به روز  )P=1/191( 61كاهش معنیدار
وجود داشت .در گروه دو (سلنیت سدیم) نیز در روزهای
 61و  21نسبت به روز صفر (در هر دو روز  )P>1/116و
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روز  91نسبت به روز صفر ( )P=1/112و همچنین در
روز  21نسبت به روز  )P=1/119( 61كاهش معنیداری
وجود داشت .برخالف گروه یک كه در روز  91نسبت به
روز  21اختالف معنیداری وجود نداشت در گروه دو در
روز  91نسبت به روز  21افزایش معنیداری در تعداد
لنفوسیتهای خون وجود داشت ( .)P=1/141در گروه
كنترل تغییرات تعداد گلبولهای سفید به گونهای است
كه در هیچ یک از روزهای نمونهگیری اختالف
معنیداری از نظر آماری با سطح پایه (روز صفر) و در
مقایسه با سایر روزهای نمونهگیری وجود ندارد .با مقایسه
تعداد لنفوسیتها در بین سه گروه در روزهای مختلف
مشخص گردید كه در روز  61در گروه یک در مقایسه
با گروههای دو ( )P=1/161و كنترل ( )P=1/199كاهش
معنیداری در تعداد لنفوسیتها وجود دارد .همچنین در
گروه یک در مقایسه با گروه كنترل در روز 21
( )P>1/116و در روز  )P>1/116( 91و در گروه دو در

1

مقایسه با گروه كنترل در روز  )P=1/112( 21و در روز
 )P=1/161( 91اختالف آماری را نشان دادند .در مورد
میزان مونوسیتها نیز باید گفت كه تعداد آنها در هر سه
گروه در روزهای مختلف نمونهگیری در محدوده طبیعی
قرار داشت و بررسی آماری بین گروهها و در روزهای
مختلف هیچ اختالف معنیداری را نشان نداد.
میزان فیبرینوژن و پروتئین تام

نتایج بهدست آمده از تغییرات میزان فیبرینوژن و
پروتئین تام در هر یک از گروهها در تمام روزهای
نمونهگیری در جدولهای  4و  3آورده شده است.
بررسی آماری دادهها نشان داد كه هیچ اختالف
معنیداری در میزان فیبرینوژن و پروتئین تام در میان
گروهها و در روزهای مختلف نمونهگیری وجود ندارد و
میتوان گفت كه خوراندن نانوسلنیوم و سلنیت سدیم
بر روی میزان فیبرینوژن و پروتئین تام تأثیری ندارد.

جدول  .7میزان لنفوسیتها (( )%میانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
19/411 ± 6/324
99/111 ± 9/911 a,A,B
94/211 ± 61/434 a,b,B
94/211 ± 61/434 a,b,B
P >1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
19/411 ± 1/434
93/411 ± 2/614 a
46/411 ± 3/291 a,b,B
99/411 ± 1/611 a,c,B
P >1/19

گروه كنترل
19/411 ± 2/944
12/211 ± 1/129
16/411 ± 2/119
19/111 ± 2/446
P <1/19

 :aكاهش معنادار نسبت به روز صفر :b ،كاهش معنادار نسبت به روز ده :c ،افزایش معنادار نسبت به روز بیست :A ،كاهش معنادار نسبت به گروه  :B ،2كاهش
معنادار نسبت به گروه كنترل.

جدول  .8میزان فیبرینوژن (( )g/Lمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
9/411 ± 1/499
9/911 ± 1/212
9/911 ± 6/941
2/311 ± 6/111
P <1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
9/611 ± 1/949
2/311 ± 6/349
9/211 ± 1/441
9/911 ± 1/133
P <1/19

گروه كنترل
9/211 ± 1/961
9/611 ± 1/449
9/911 ± 1/442
9/611 ± 6/661
P <1/19

جدول  .9میزان پروتئین تام (( )g/Lمیانگین ±انحراف معیار) در هر یک از گروهها طی روزهای مختلف نمونهگیری
روز نمونهگیری
1
61
21
91
P value

گروه ( 6نانو سلنیوم)
11/411 ± 2/494
19/911 ± 9/431
11/611 ± 4/344
11/211 ± 6/199
P <1/19

گروه ( 2سلنیت سدیم)
19/111 ± 9/121
19/911 ± 4/499
11/411 ± 6/419
11/911 ± 6/949
P <1/19

گروه كنترل
11/211 ± 9/922
14/411 ± 4/641
14/311 ± 1/422
19/911 ± 2/216
P <1/19
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بحث و نتیجهگیری
عوامل مختلفی بر روی فاكتورهای خونی تأثیر دارند.
یکی از این عوامل تغذیه است و از بین عوامل مغذی
نیز سلنیوم در این مهم تأثیر بسزایی دارد ( Radostits
 .)et al., 2007دراثر كمبود سلنیوم توانایی كشتن
باكتریها توسط نوتروفیلها كاهش مییابد
( )Arvillomi et al., 1983و كاهش فعالیت
نوتروفیلها در اثر كمبود سلنیوم را به سطح پایین
آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز مربوط میدانند ،كه این امر
مؤید نقش ذكر شده برای سلنیوم میباشد
( .)Radostits et al., 2007محققین در مطالعاتشان
مزیتهای نانو ذرات سلنیوم را در مقایسه با دیگر
شکلهای سلنیوم نشان دادهاند ( Wang et al.,
Sadeghian et al. .)2007; Li et al., 2008
) (2012نشان دادهاند كه در گروه دریافتكننده نانو
ذرات سلنیوم میزان ماده واكنشدهنده اسید
تیوباربیتوریک ( )TBARSبعد از  21روز كاهش
مییابد در حالیكه در گروه دریافتكننده سلنیت سدیم
میزان  TBARSتا روز  91باال میماند و بازگشت آن
به سطح پایه با تأخیر رخ میدهد كه این نشاندهنده
اثرات آنتیاكسیدانی بهتر نانو ذرات سلنیوم در مقایسه
با سلنیت سدیم است .همچنین Kojouri et al.
) (2012نشان دادند نانو ذرات سلنیوم در مقایسه با
سلنیت سدیم فعالیت كموتاكسی و انفجار تنفسی را
بهطور قابل توجهی افزایش میدهد كه اثرات تحریکی
قویتر نانو ذرات سلنیوم بر روی فعالیتهای داخل
سلولی را نشان میدهد(2003) Huang et al. .
نشان دادهاند كه نانو ذرات سلنیوم اثرات قابل توجهی
بر روی پاكسازی رادیکالهای آزاد توسط نوتروفیلها
دارد .در رابطه با تغییرات فاكتورهای خونی پس از
ورود عامل خارجی به بدن تاكنون تحقیقات زیادی
صورت گرفته است و هنوز هم مورد بحث است .اما
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد تأثیر سلنیوم بر روی
توان زنده ماندن گلبولهای قرمز است .در گوسفند
كمبود سلنیوم بهطور مشخص باعث تغییر و

اضمحالل مغز استخوان و كاهش خونسازی و
افزایش حساسیت گلبولهای قرمز به همولیز میشود.
به عالوه همولیز ناشی از تشکیل اجسام هینز در
دامهایی كه در مناطق دچار كمبود سلنیوم چرا
میكنند ،دیده شده است ( .)Smith, 2015همچنین
محققین كمبود سلنیوم را به عنوان عاملی در سركوب
فعالیت گلوتاتیون پراكسیداز و افزایش رادیکالهای
آزاد اكسیژن در بافتها از جمله گلبولهای قرمز
میدانند كه منجر به افزایش تخریب اكسیداتیو
بافتها میشود ( Van Vleet, 1982; Fraga et
 .)al., 1987; Lessard et al., 1991اگرچه نقش
سلنیوم در افزایش مقاومت گلبولهای قرمز ثابت شده
است و كمبود آن بهعنوان یک فاكتور در وقوع
كمخونی مورد توجه است اما در مطالعه حاضر این
اثرات چندان چشمگیر نبوده است ،هرچند از نظر كمی
تعداد گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین و
هماتوكریت در گروهی كه نانو ذرات سلنیوم دریافت
كردهاند كمی باالتر از گروه سلنیت سدیم است كه این
ممکن است به دلیل اثر سلنیوم در حد نانومتر بر روی
مغز استخوان و افزایش خونسازی باشد .لذا به منظور
پی بردن به اثر دقیق نانو ذرات سلنیوم بر روی تعداد
گلبولهای قرمز توصیه میشود بررسیهای مغز
استخوان صورت گیرد .همچنین در این مطالعه نانو
ذرات سلنیوم سبب تغییر معنیداری در میزان
هماتوكریت ،فیبرینوژن و پروتئین تام نگردید .مشابه
یافتههایمان در مطالعهای كه بر روی االغ انجام
گردیده ،گزارش شده است ( Kojouri & Sharifi,
 .)2013در رابطه با تغییرات تعداد نوتروفیلها،
لنفوسیتها و مجموع گلبولهای سفید باید گفت كه
نوع پاسخ سیستم ایمنی بدن و تغییرات لوكوگرام با
توجه به نوع جاندار ،اختالفات فردی ،نوع تغذیه
حیوان ،درجه درگیری حیوان و حضور استرس متغیر
است ( .)Nandra, 1997نتیجهای كه درباره اثر
سلنیوم روی سلولهای خون در این مطالعه بهدست
آمد ،آن بود كه تركیبات سلنیوم میزان گلبولهای
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سفید و بهطور ویژه تعداد نوتروفیلها را افزایش
میدهند ،اما نانو ذرات سلنیوم در مقایسه با سلنیت
سدیم ،سبب افزایش چشمگیرتر در سرعت تکثیر
گلبولهای سفید و نوتروفیلها شده و آنها را برای
مدت بیشتری در حد باال حفظ كرده است .علت این
امر به دلیل نقش سلنیوم به عنوان آنتیاكسیدان و
توان آن در حفاظت سلولهای بدن در برابر
آسیبهای اكسیداتیو میباشد ( Bickhardt et al.,
 .)1999البته با توجه به ماهیت عامل ،پاسخ
لوكوسیتی در نشخواركنندگان متفاوت است اما بهطور
كلی در نشخواركنندگان پیشرفت معنیدار نوتروفیلی
در پاسخ به آنتیژن اندک است .این امر به علت
نسبت پایین نوتروفیل به لنفوسیت در حالت نرمال در
نشخواركنندگان میباشد كه خود ناشی از نسبت پایین
سرعت میلوپوئز است و میتواند این حیوانات را به
تأخیر در پاسخ گرانولوپوئزی مستعد كند ( Lumsden
 .)et al., 1974برخی از محققین فقدان پاسخ
نوتروفیلی بسیار شدید در نشخواركنندگان را به ذخیره
گرانولوسیتی كمتر در مغز استخوان آنها نسبت
میدهند؛ اما برخی دیگر نشان دادند كه ذخیره مغز
استخوان در گوسفند و سگ مشابه است و تفاوت در
میزان بازگشت ذخیره گرانولوسیتی در مغز استخوان
مسئول اصلی تفاوت های مشاهده شده در پاسخ
لوكوسیتی نشخواركنندگان میباشد ( Jacobs et al.,
 (1998) Pighetti et al. .)1994كمبود سلنیوم را
در كاهش قدرت تکثیری لنفوسیت ها مؤثر میدانند و
اعالم كردهاند كه رسپتور وارد كننده ترانسفرین كه در
ازدیاد لنفوسیتها مؤثر است در حیوانات مبتال به
كمبود سلنیوم كاهش مییابد؛ لذا قدرت تکثیر
لنفوسیتها افت میكند .آنچه باید در اینجا مورد توجه
قرار بگیرد آن است كه در نتایج حاصله از تحقیق
حاضر ،تعداد لنفوسیتها در پاسخ به نانوسلنیوم و
سلنیت سدیم تا روز  21كاهش یافته است .برای
تفسیر این رخداد باید به نقش نوتروفیلها به عنوان

3

سد اولیه دفاعی بدن كه به عنوان جزئی از ایمنی ذاتی
است توجه شود .زمانی یک ماده خارجی میتواند
سیستم ایمنی اختصاصی را علیه خود فعال كند كه از
سد ایمنی ذاتی عبور كند و بهصورت آنتیژن به
سیستم ایمنی اختصاصی عرضه شود ( Tizard,
 .)2013در واقع اگر همه مواد خارجی كه وارد بدن
میشوند بهطور كامل توسط سلولهای بیگانهخوار
هضم و تخریب شوند ،دیگر محركی برای ایجاد ایمنی
اختصاصی باقی نمیماند .اما به منظور راهاندازی
سیستم ایمنی اختصاصی برخی آنتیژنها باید باقی
بمانند .از طرف دیگر اگر همه مواد خارجی كه وارد
بدن میشوند ،بتوانند پاسخ ایمنی اختصاصی را
راهاندازی كنند ،دستگاه ایمنی ممکن است برای پاسخ
به همه تحریکات خارجی از توانایی كافی برخوردار
نباشد ( .)Sadeghian et al., 2012بنابراین
میتوان گفت كه هر چه قدرت نوتروفیلها برای
برخورد با عامل محرک بیشتر باشد ،میزان آنتیژنی
كه توسط آنها حذف میشود افزایش یافته و
میزان آنتیژنی كه توسط سلولهای پرورنده
آنتیژن به سیستم ایمنی اختصاصی عرضه میشود
كاهش مییابد .لذا عدم افزایش تعداد لنفوسیتها در
تحقیق حاضر را میتوان به افزایش قدرت نوتروفیلها
و عدم برخورد لنفوسیتها با هر گونه عامل
محرک مربوط دانست .در مجموع نانو ذرات سلنیوم
میتوانند سبب افزایش مؤثرتر تعداد ،مدت زمان بقاء و
فعالیت گلبولهای سفید و نوتروفیلها در مقایسه با
سلنیت سدیم شوند .بنابراین فاكتور مهمی در افزایش
مقاومت و توانایی دفاع ایمنی ذاتی در گوسفند
میباشد.
سپاسگزاری
از تمامی كاركنان بیمارستان دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهركرد كه در انجام این مطالعه همکاری
داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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