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ABSTRACT 
Background and Aim: Selenium poisoning can occur in human and animals due to excess 

intake of selenium compounds. Considering the tissue oxidative damage in toxic amounts of 

Selenium, the present study was conducted to evaluated the effect of Beta vulgaris extract, a 

plant containing antioxidant compounds, on the treatment of experimentally induced selenosis.   

Materials and Methods: In this study, 32 rats were divided into four equal groups: control 

group, the second group received 6 mg/kg  of sodium selenite daily, the third and fourth groups 

received the same amount of sodium selenite along with the oral administration of 240 and 500 

mg/kg of hydroalcoholic extract of Beta vulgaris respectively, for ten days. At the end of the 

study, serum levels of total bilirubin, aspartate transaminase (AST), alanine aminotransferase 

(ALT), alkaline phosphatase (ALP), malondialdehyde (MDA), Glutathione peroxidase (GPX), 

superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT) were measured. Pathologic changes in liver, 

kidney, heart, brain, lung, skin tissues and hair were evaluated. Data were analyzed using one-

way ANOVA and Tukey's post-hoc test. P< 0.05 was considered significant. 

Results: Serum levels of total bilirubin, AST, ALT, and ALP in the group receiving extract at 

the dose of 500 mg/kg along with sodium selenite showed a significant decrease compared to 

those in the group receiving sodium selenite (P < 0.05). Concentrations of GPX, SOD, and CAT 

in the group receiving sodium selenite and the extract at the dose of 500 mg/kg were 

significantly higher than those in the group receiving sodium selenite alone (P < 0.05). Also in 

this group pathologic changes in the above mentioned tissues were significantly reduced 

compared to those in the group receiving Selenium alone(P < 0.05). 

Conclusion: The results revealed that Beta vulgaris extract can reduce the biochemical, 

oxidative stress and pathological effects of experimental selenosis. 
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 چکیده

با توجه  .افتدحیوانات اتفاق میانسان و رکیبات سلنیم در مسمومیت با سلنیم بدنبال مصرف یا تجویز بیش از حد  ت :و هدفزمینه 

حاوی ترکیبات  به عنوان گیاه اثر عصاره چغندر قند بررسی به منظور طالعه  حاضرم به آسیب اکسیداتیو بافتی در مقادیر سمی سلنیم،

 .انجام شد مسمومیت تجربی سلنیومدرمان در  اکسیدانتآنتی

 خوراکی سلنیت سدیم روزانه تجویز  گروه دوم ،کنترل گروه مساوی: گروه 4 در موش 32 حاضر مطالعه در :هاشرو مواد و

mg/kg6،  سلنیم به میزان مشابه همراه با تجویز خوراکی عصاره هیدروالکلی چغندر قند با سلنیت تجویز گروههای سوم و چهارم

-ترانس آسپارتات تام، روبینپایان مطالعه سطوح سرمی بیلیبمدت ده روز انتخاب شدند. در  240و  mg/kg 500یب دوزهای بترت

  (GPXپراکسیداز گلوتاتیون ،(MDA) آلدئیددیمالون ،((ALP فسفاتاز آلکالین ،((ALT آمینازترانس آالنین ،(AST) آمیناز

 مغز، قلب، کلیه، کبد، هایتغییرات آسیب شناسی در بافت .گیری شدنداندازه (CAT) و کاتاالز  (SOD) دیسموتاز (، سوپراکسید

 ˂05/0Pزمون تعقیبی توکی تحلیل و آو  One-way ANOVAها با استفاده از آزمون داده .گردید ارزیابیمو  ریه، پوست و

 شد.  دار در نظر گرفتهمعنی

در مقایسه به همراه سلنیت سدیم  500کننده عصاره دریافت در گروه  ALP و AST ،ALT تام، روبینسطوح سرمی بیلی :هایافته

دریافت  در گروه CATو  GPX ،SOD . غلظت ˂P)05/0) داری را نشان دادکاهش معنی دریافت کننده سلنیت سدیمبا گروه 

. ˂P)05/0) دداری را نشان داافزایش معنی دریافت کننده سلنیت سدیمدر مقایسه با گروه به همراه سلنیت سدیم  500کننده عصاره 

های مورد مطالعه در مقایسه با گروه تغییرات پاتولوژیک در تمام بافت به همراه سلنیت سدیم 500دریافت کننده عصاره در گروه 

 .˂P)05/0) داری داشتکاهش معنی سلنیمسلنیت دریافت کننده 

تواند اثرات بیوشیمیایی، استرس اکسیداتیو و پاتولوژیک مسمومیت نتایج مطالعه نشان داد که عصاره چغندر قند می گیری:نتیجه

 .کاهش دهدتجربی با سلنیت سدیم را 

 .آسیب شناسی بافتی ،نتاکسیداآنتی ، Beta vulgaris،  مسمومیت با سلنیم: کلمات کلیدی

 18/1/1400پذیرش: 20/10/1400اصالحیه نهایی: 24/10/99وصول مقاله:
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 قدمهم

 صورت به که است ضروری کمیاب عناصر دسته از سلنیوم 

 فعال جایگاه در و 21 شماره اسیدآمینهدر  سلنوسیستئین

 آنزیم از جزیی سلنیوم .(1) استگرفته قرار هاسلنوپروتئین

 کاتابولیسم در نقش این با و بوده پراکسیدازگلوتاتیون

 دخالت لیپیدی اکسیداسیون بافت از حاصل پراکسیدهای

 در کلی طور به پراکسیدازگلوتاتیون فعالیتبیشترین  ، کندمی

قلب، ریه، در  کهدرحالی است، خون قرمز هایگلبول و کبد

 مغز، داشته و در متوسط فعالیتی چربی بافت و آدرنال

فعالیت  کمترین اسکلتی عضله و هابیضه چشم، هایعدسی

 سلنیوم فیزیولوژیک اثرات (.2و3) وجود دارد شده یاد آنزیم

 است سلنوآنزیم که یک پراکسیدازگلوتاتیون آنزیم به بیشتر

-آنتی یک عنوان به  E ویتامین با کمک و گرددمی مربوط

 و سلولی غشاهای حفظ در ،چربی محلول در اکسیدان

 یک سلنیوم . (5و4) کندایفا نقش می های سلولیاندامک

 فلزی خاصیت دارای دیگر عبارت به. است )شبه فلز( متالوئید

 در که شودمی باعث این خاصیت. است غیرفلزی چنینهم و

 مقادیر در اما ضروری، حیوان و انسان سالمتی برای کم مقادیر

 مقادیر در عنصر اینمکانیسم عمل  .باشد و سمی مضر زیاد

هایی هر چند نظریه ،شده نیستهنوز بطور کامل شناخته سمی

 اسیدآمینه دارای هایآنزیم عملکرد در تداخل مانند

های لید رادیکال، توگوگردی مانند سوکسینیک دهیدروژناز

آزاد و آسیب اکسیداتیو بافتی و همچنین اتصال به 

ها مطرح سلولهای سلولی و اختالل در عملکرد پروتئین

بودن  ژنوتوکسیک یا موتاژنیکمطالعاتی در  .(6-8) باشندمی

مسمومیت با سلنیم  (.9) استشدهدر مقادیر زیاد مطرح  سلنیم

عالئم تهوع، استفراغ، ادم دارای در انسان در شکل حاد 

تغییرات در نوار  اختالالت عصبی، ریوی،

الکتروکاردیوگرافی شامل تاکیکاردی سینوسی با تغییر در 

 باشدکالپس قلبی عروقی و مرگ می و در مواردی STموج 

در موارد مسمومیت مزمن یا به عبارت دیگر در  (.10)

مواجهات طوالنی مدت با ترکیبات سلنیم به ویژه ترکیبات 

گی، گیجی، سوزش حالی و افسردتوان به بیمی غیرآلی آن،

 و خارش پوست، ضعف حرکتی، افزایش خطر ابتال به

 Amyotrophic lateral) اسکلوروز جانبی آمیوتروفیک

sclerosis, ALS) ، ریزش مو، شکنندگی و ناصاف شدن

اشاره  ضایعات پوستی و با بوی سیر بازدم سطح ناخن،

تحت  اشکالمسمومیت با سلنیم در حیوانات به  .(11-14کرد)

عالوه  شکل تحت حاددر تواند بروز نماید. حاد و مزمن می

، درجات مختلف نابینایی با منشا سیستم بر اختالالت تنفسی

اعصاب مرکزی و پیامدهای درگیری سیستم اعصاب مرکزی 

گذارد و شکل مزمن نیز تغییراتی را در پوشش را به نمایش می

مو در ریزش ، پوشش خارجی خشن بودن شکلخارجی، به

همچنین رشد غیر طبیعی در سم نشان  ،دم و یال اسب گاو، دم 

تواند زمینه را برای در ارتباط با شرایطی که می . (6دهد )می

مصرف بیش از حد نیاز سلنیم فراهم نماید و متعاقب آن خطر 

مسمومیت را در پی داشته باشد می توان به  این موارد مصرف 

 استفاده از مکمل های سلنیم برای درمان کمبود اشاره کرد:

خواص آنتی  ،با هدف تقویت سیستم ایمنیاستفاده   ،سلنیم

 کنترل متابولیسم قند، اثر بر متابولیسم کلسترول،اکسیدانی، 

، کاهش رشد برخی از در اشخاص پیرآلزایمر  تأخیر در بروز

 و کاهش حمله قلبی، تقویت تولید مثلهای سرطانی، سلول

مسمومیت با  .(15-18)درمان برخی از اختالالت پوستی 

حیوانات، جدای از شکل طبیعی مسمومیت که ر سلنیم د

بدنبال مصرف گیاهان حاوی سلنیم می باشد، شکل شایع آن 

تجویز داروهای حاوی سلنیم به منظور درمان و یا پیشگیری 

بیماری متابولیک کمبود سلنیم است که ناشی از خطای 

می باشد. با توجه به اینکه فاصله دوز درمانی و دوز انسانی 

توجه به این موضوع نیز حائز  ،باشدسمی سلنیم زیاد نمی

های حیوان مبتال به مسمومیت اهمیت است که شیر و فراورده

باشد با سلنیم، از عوامل خطر ابتالی انسان به این مسمومیت می

(6.) 

سمومیت با سلنیم رغم اینکه هنوز درمان قاطعی در معلی

های تولید رادیکالبا توجه به  اما ، (6است )پیشنهاد نگردیده

، توسط سلنیم در مقادیر سمی یآزاد و آسیب اکسیداتیو بافت

توان ترکیبات طبیعی و گیاهانی که حاوی مواد آنتی می
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با فرضیه کاهش عوارض ناشی از مقادیر اکسیدانت باشند را 

 توان بهمی ار داد. در همین راستا مطالعه قر سمی سلنیم مورد

های در مسمومیتمکمل بتائین  مطلوباثر  که ایهمطالع

بدین   ،(19) ، اشاره کرداستدهکرگزارش را تجربی سلنیم 

اندن سطح تیول و بقا فعالیت گونه که بتائین از طریق بازگرد

های آنزیمی و کاهش اکسیداسیون لیپیدها و اکسیدانآنتی

اثرات ناشی از مسمومیت با سلنیم را کاهش  ها،پروتئین

استرس ضد اثر بر روی بتائین، و در مطالعات دیگر  دهدمی

، بهبود  آنتی اکسیدان هایآنزیم افزایش فعالیت، اکسیداتیو

بیان این ماده  و کاهش موثر آپوپتوزیس اکسیداتیوآنتیدفاع 

بتائین یک ترکیب طبیعی است که ابتدا  .(19-24) استشده

( کشف Bete vulgaris) در قرن نوزدهم و در چغندر قند

ات، ها، حیوانبعدها حضور آن در میکروارگانیسم شد،

پوستان و به مقدار زیاد اسفناج، سخت و گندم ی مانندگیاهان

براساس نتایج  در ریشه چغندر قند مورد توجه قرار گرفت.

بر عصاره چغندر قند که حاوی ترکیبات  مطالعات انجام شده 

و همچنین  Cآنتی اکسیدانی نظیر فنول، فالونوئید، ویتامین 

ی از تاکنون اثر این گیاه به عنوان گیاهی غن ،می باشد بتائین

در مسمومیت با سلنیم بررسی  انواع ترکیبات آنتی اکسیدانی

عه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره مطال است، لذانگردیده

کاهش عوارض مسمومیت  درمان و یا حداقل چغندر قند در

های نزیماز طریق مطالعه فعالیت آ تجربی با سلنیم

شناسی بافتی و برخی فاکتورهای اکسیداتیو، آسیبآنتی

  در مدل حیوانی موش صورت گرفت. بیوشیمیایی،

   

 هامواد و روش

 32بود که بر روی  ایمداخله -تجربی نوع از حاضر مطالعه

-220محدوده وزنی با سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 

حیوانات از  پذیرفت. هفته انجام 6-8گرم و دامنه سنی  200

در طی مطالعه به آب پاستور تهران تهیه گردیده و  انستیتو

سالم و کنسانتره مخصوص )شرکت بهپرور، تهران، ایران( به 

و تحت شرایط محیطی  نددسترسی داشتصورت آزادانه 

ساعت  12گراد، درجه سانتی 21±2شده )دمای کنترل

روز بعد از  7داری شدند. ساعت تاریکی( نگه 12روشنایی و 

 مطالعه آغاز گردید.  سازگاری حیوانات با شرایط محیطی،

آوری ، جمعاهواز شهرهای گیاه چغندر قند از منطقه دشت

ه به تایید مرکز هرباریوم آزمایشگاه هویت این گیاو گردید 

 رسید. کردستان دانشگاه سیستماتیک گیاهی

 سازی عصاره هیدروالکلی چغندر قندآماده

 نازک هایورقه به و شسته آوری، چغندرقندهابعد از جمع

روز درجای خنک و  7چغندرقند به مدت  شدند.گیاه تقسیم

چغندرقندها به دور از نور قرار گرفته و خشک گردید. سپس 

-گرم از پودرخشک 100شده و پودر شدند. در ادامه آسیاب

 چغندرقند پودر گرم 50 میزان به ارلن دو شده استفاده شد. در

 به و شده مخلوط باهم درصد 70 اتانول الکل میلی لیتر 350 و

 قیف با شد. سپسداده قرار شیکر دستگاه در ساعت 20 مدت

 دستگاه در و شد جداسازی جامد فاز از مخلوط کاغذصافی و

 خالص عصاره و رفته بین از آن الکل که قرارگرفت روتاری

 آمده بدست چغندر عصاره .شد حاصل چغندرو تغلیظ شده 

شد.  تهیه درصد ده محلولرقیق و استریل با کمک آب مقطر 

وزن  گرم بر کیلوگرممیلی 500و  240های غلظت در نهایت

 تجویزبه حیوانات  و گردید  از عصاره رقیق شده محاسبه بدن

 .(25) شد

 سازی آنتهیه سلنیت سدیم و آماده

گرم  94/172سلنیت سدیم به صورت پودر با وزن مولکولی 

الدریچ -درصد از شرکت سیگما 99بر مول و با خلوص 

( خریداری CAS Number: 10102-18-8آمریکا )

های جهت القای مسمویت ناشی از سلنیت سدیم در موش شد.

صحرایی نر نژاد ویستار، طبق پروتکل شرکت سازنده پودر 

درصد  5/0سلنیت سدیم با سرم فیزیولوژی مخلوط و محلول 

  (.19)از آن جهت تجویز خوراکی تهیه شد

 طرح آزمایش

 4های صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به موش

 تایی به شرح زیر تقسیم شدند:  8گروه جداگانه 
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ی که روزانه به صورت یها(: موشاول )کنترلالف( گروه 

نرمال سالین دریافت  لیترمیلیگاواژ فقط به مقدار یک چهارم 

 کردند؛می

ی که روزانه به صورت گاواژ به یها: موشدوم ب( گروه 

گرم میلی 6سلنیت سدیم را با دوز  لیترمیلیمقدار یک چهارم 

  .(91کردند )بر کیلوگرم دریافت می

ی که روزانه به صورت گاواژ به یها: موشسوم ج( گروه 

گرم میلی 6سلنیت سدیم را با دوز  لیترمیلیمقدار یک چهارم 

 240قند را با دوز  چغندر عصاره لیترمیلیبر کیلوگرم و نیم 

  .(91کردند )گرم بر کیلوگرم دریافت میمیلی

که روزانه به صورت گاواژ به  یهای: موشچهارم د( گروه 

گرم میلی 6سلنیت سدیم را با دوز  لیترمیلیمقدار یک چهارم 

 500قند را با دوز  چغندر عصاره لیترمیلیبر کیلوگرم و نیم 

 کردند.گرم بر کیلوگرم دریافت میمیلی

روز بود. در انتهای  10طول دوره مطالعه برای تمامی حیوانات 

های مورد آزمایش بوسیله تزریق حیوانات گروه ،مطالعه

 لیترمیلی دودهم و کتامین لیترمیلی دهم داخل عضالنی یک

 ورید دمی از گیری(. خون26شدند )زایالزین بیهوش

 و گردیده ها سانتریفیوژنمونه گرفت سپس حیوانات انجام

آمیناز ترانس آسپارتات تام،روبینگیری بیلیاندازه برای سرم

(Aspartate transaminase, ASTآالنین ،) ترانس-

 آلکالین ( وAlanine transaminase, ALTآمیناز )

( با استفاده از Alkaline phosphatase,ALPفسفاتاز )

های شرکت پارس آزمون ساخت کشور ایران و دستگاه کیت

ساخت کشور ژاپن  HITACHI 911اتوآنالیزور مدل

جداسازی شد. همچنین از سرم جهت سنجش 

(، Malondialdehyde, MDAآلدئید )دیمالون

 ,Glutathione peroxidase) گلوتاتیون پراکسیداز

GPX( سوپراکسیددیسموتاز ،)Superoxide 

dismutase, SOD( و کاتاالز )Catalase, CAT )

ساخت  ZELLBIOمتری شرکت های کالریتوسط کیت

 هایجهت بررسی. شدکشور آلمان استفاده

 و ریه مغز، قلب، کلیه، کبد، هایهیستوپاتولوژیک، بافت

پس از نگهداری در فرمالین  وگردید پوست و مو جداسازی 

ده درصد و انجام مراحل تهیه بافتی با روش هماتوکسیلین 

 (28و27)ائوزین رنگ آمیزی گردید.

های المدر  شناسی بافتی آسیببررسی معیارهای  به منظور

کمی بهره گرفته شد. بندی نیمهاز یک سیستم نمره ،شدهتهیه

 بافتی کبد، هاینمونه المفیلد از هر  10اساس، حداقل براین

پوست و مو با میکروسکوپ نوری  ،ریه مغز، قلب، کلیه،

(Nikon 3200بررسی و هر معیار در نظرگرفته ) شده برای

: خفیف، 1، بدون ضایعه: 0امتیازبندی شد ) 3تا  0هر بافت از 

 (.29: شدید( )3: متوسط و 2

 آنالیز آماری

خطای  ± میانگین های حاصل از مطالعه به صورتداده

گزارش شدند. جهت مقایسه  (Mean ± SEMاستاندارد )

ها از آزمون آنالیز های پارامتریک بین گروهمیانگین داده

( و تست one-way ANOVAواریانس یک طرفه )

( استفاده شد. آنالیز امتیازهای Tukey’s testتعقیبی توکی )

 -کروسکال آزمون ها توسطبین گروه آسیب شناسی بافتی

 صورت در ( ارزیابی شد کهKruskal- Wallisوالیس )

 -آزمون مان با هاگروه بین زوجی هایمقایسه داری،معنی

-( انجام پذیرفت. تمام بررسیMann-Whitneyویتنی )

 و انجام  SPSS 23افزار ها بوسیله نرمهای آماری داده

05/0P˂ داری در نظر گرفته شد.به عنوان سطح معنی 

 

 هایافته

گیری سطوح آمده از مطالعه اخیر، شامل اندازهنتایج به دست

، AST ،ALT، ALP تام،روبینبیلیسرمی 

MDA،GPX  ،SOD  وCAT آسیب های و نیز ارزیابی

 ،ریه مغز، قلب، کلیه، کبد، هایبافت شناسی بافتی شامل

 : استترتیب در ذیل آمدهمو به پوست و

 :ALP و AST ،ALT تام، روبینسطوح سرمی بیلی

سطح سرمی است، نشان داده شده 1طور که در جدولهمان

در مقایسه با  سلنیت سدیم به تنهایی تام در گروهروبینبیلی

سطح ˂P). 001/0)بود افتهداری یافزایش معنی کنترلگروه 
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به  500عصاره دریافت کنندهدر گروه تام روبینبیلیسرمی 

 240عصاره دریافت کنندهنسبت به گروه همراه سلنیت سدیم 

 .˂P)05/0) داری داشتمعنی کاهشبه همراه سلنیت سدیم 

،  به همراه سلنیت سدیم 500عصاره دریافت کننده  هدر گرو

که فقط سلنیت  یتام در مقایسه با گروهروبینبیلیسطح 

داری را نشان داد بود کاهش معنی سدیم دریافت کرده

(001/0(P˂.  

 در گروه ALP و AST ،ALTهای سطوح سرمی آنزیم

 در مقایسه با گروه سلنیت سدیم به تنهایی دریافت کننده

سرمی لظت . غ˂P)05/0) داری داشتافزایش معنی کنترل

عصاره  دریافت کننده در گروه ALTو  ASTهای آنزیم

 دریافت کننده ، در مقایسه با گروه به همراه سلنیت سدیم 500

 داری را نشان دادکاهش معنی سلنیت سدیم به تنهایی

(05/0(P˂ سطح سرمی .ALP دریافت کننده  هایدر گروه

در مقایسه گروه به همراه سلنیت سدیم   500و  240عصاره 

،  ˃05/0P) دار نبودبود  ولی معنیکاهش یافته کنترل

(.1جدول

 
هارم ارزیابی سطوح سرمی پارامترهای بیوشیمیایی حیوانات مورد مطالعه. گروه اول)کنترل(، گروه دوم سلنیت سدیم به تنهایی، گروه های سوم و چ :1جدول

آلکالن فسفاتاز. تمام مقادیر  ALPآمیناز، آالنین ترانس ALTآمیناز، آسپارتات ترانس mg/kg .AST 500و  240سلنیت سدیم با عصاره چغندر بترتیب با 

به ترتیب در مقایسه با  βو  P˂ α)001/0)***و  ˂P˂ ،**(01/0(P)05/0) *اند.( ارائه شدهMean ± SEMخطای استاندارد ) ±به صورت میانگین 

 های اول و دومگروه

 هاگروه پارامتر

 چهارم سوم دوم اول 

تام ) میکرو مول بر روبینبیلی

 لیتر(

14/0 ± 26/11 33/0 ± 44/13 

α*** 

26/0 ± 68/12 

α* 

09/0 ± 01/12 

**β 

AST )30/233 ± 26/28 70/147 ± 05/4 )واحد بر لیتر 
α* 

97/8 ± 30/207 91/4 ± 30/163 
*β 

   ALT)70/105 ± 37/4 67/71 ± 26/7 )واحد بر لیتر 

α* 

33/4 ± 33/90 46/5 ± 33/68 

**β 
ALP )00/142 ± 29/9 70/105 ± 84/3 )واحد بر لیتر 

α* 

81/4 ± 30/130 21/7 ± 00/115 

  :آلدئیددیسطح مالون

دریافت کننده سلنیت سدیم به در گروه  MDAسطح سرمی 

 ± 77/3) کنترل( در مقایسه با گروه 33/72 ± 49/3) تنهایی

 گروه. بین ≥P)01/0) داری را نشان داد( افزایش معنی50/49

 ± 02/2)به همراه سلنیت سدیم 500عصاره  دریافت کننده

نشان  داریکاهش معنیکنترل در مقایسه با گروه  (00/57

 .˂P)05/0) شدهداد

 :CATو  GPX ،SODسطوح سرمی 

دریافت  در گروه CATو  GPX ،SODسطوح سرمی 

کاهش  کنترلدر مقایسه با گروه  کننده سلنیت سدیم به تنهایی

 GPXطوح سرمی س˂P). 01/0)بود یافتهداری معنی

(01/0(P˂ ،SOD (05/0(P˂ و CAT (05/0(P˂  در

در به همراه سلنیت سدیم  240دریافت کننده عصاره گروه 

-داری را نشان داد. غلظتمعنی افزایش کنترلمقایسه با گروه 

 دریافت کنندهبین گروه  CATو  GPX، SODهای سرمی

 کنترلدر مقایسه با گروه  به همراه سلنیت سدیم 500عصاره 

 (.2جدول  ، ˂05/0P) داری را نشان دادافزایش معنی

اکسیدانی حیوانات مورد مطالعه. گروه اول)کنترل(، گروه دوم سلنیت سدیم به تنهایی، گروه های سوم و ارزیابی سطوح سرمی پارامترهای آنتی :2جدول

کاتاالز، تمام  CATدیسموتاز،  سوپراکسید SODپراکسیداز، گلوتاتیون  mg/kg .GPX 500و  240چهارم سلنیت سدیم با عصاره چغندر بترتیب با 
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های اول به ترتیب در مقایسه با گروه βو  P˂ ،** (01/0(P˂ α)05/0) *اند.( ارائه شدهMean ± SEMخطای استاندارد ) ±مقادیر به صورت میانگین 

 ودوم

 هاگروه پارامتر

 چهارم سوم دوم اول

    GPX واحد بر میلی(

 لیتر(

10/101 ± 11/2257 80/77 ± 23/1282 

α** 

10/241 ± 57/1347 

α**                                               

68/91 ± 42/1733 

*β 

   SOD واحد بر میلی(

 لیتر(

83/0 ± 61/18 74/0 ± 51/11 

α** 

46/1 ± 24/13 

α* 

16/0 ± 86/15 

*β 

 CAT  واحد بر میلی(

 لیتر(

97/0 ± 78/29 41/0 ± 54/22 

α** 

77/0 ± 21/24 

α* 

24/1 ± 63/26 

*β 

 :های مورد مطالعهدر گروه آسیب شناسی بافتیهای ارزیابی

 براساس سیستم نمره بندی که در آسیب شناسیدر معیارهای 

که شامل پرخونی، کلیه  بافت، توضیح داده شد هاروش مواد و

دریافت کننده سلنیت سدیم به گروه در ادم و التهاب بود، 

-افزایش معنی در تغییرات فوق کنترلنسبت به گروه  تنهایی

عصاره  دریافت کنندهبین گروه  و ˂P)05/0)داری داشت 

دریافت کننده سلنیت با گروه  به همراه سلنیت سدیم 500

(. ˂05/0P)شدداری مشاهدهکاهش معنی سدیم به تنهایی

 گروههای مورد مطالعهدر بافت کلیه  آسیب شناسیتغییرات 

آسیب شناسی است. در معیارهای شدهنشان داده 1 شکلدر 

نکروز و  های چربی،سلول ،که شامل پرخونیکبد  بافت

دریافت کننده سلنیت سدیم گروه  در فیبروز بود، بافت کبد

نشان  را داریافزایش معنی ،کنترلنسبت به گروه  به تنهایی

عصاره  دریافت کنندهبین گروه  همچنین و .˂P)05/0) داد

داری کاهش معنی کنترلبا گروه  به همراه سلنیت سدیم 500

بافت کبد  آسیب شناسی. تغییرات ˂P)05/0) شد مشاهده

 است. شده شان دادهن 2شکلدر های مورد مطالعهگروه

 

 

 

گروه سلنیت سدیم: دژنره شدن توبولها )پیکان  B. 100 بزرگنمایی هستند. : گلومرولها و توبولها سالم کنترل گروه Aهیستوپاتولوژی بافت کلیه : : 1شکل

 چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه D. 40 : پرخونی )پیکان آبی( بزرگنماییmg/kg 240گروه سلنیت سدیم با عصاره چغندر  C.  100 بزرگنماییزرد( 

500 mg/kg  ائوزین(-زی هماتوکسیلینآمی)رنگ 100: عالئم آسیب دیده نمیشود. بزرگنمایی. 
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 شدن دژنره: سدیم سلنیت گروه B. 100 بزرگنمایی. هستند سالم لبول کبدی و هپاتوسیتها:  کنترل گروه A:  کبد بافت هیستوپاتولوژی :2شکل

 : پرخونی   mg/kg 240چغندر  عصاره با سدیم سلنیت گروه C.  100 بزرگنمایی و تغییر چربی )پیکان مشکی( فیبروز پیکان قرمز ،( سبز پیکان) هپاتوسیتها

 آسیب : به جز مقداری تجمع چربی در هپاتوسیتهاعالئمmg/kg 500 چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه D  .40 بزرگنمایی( آبی پیکان)ورید مرکز لبولی 

 (.ائوزین-هماتوکسیلین آمیزی¬رنگ) 40 بزرگنمایی. نمیشود دیده

 

پرخونی  ،که شامل ادمبافت قلب  آسیب شناسیدر معیارهای  

دریافت کننده سلنیت سدیم به گروه در ریزی بود، و خون

داری داشت افزایش معنی کنترلنسبت به گروه  تنهایی

(05/0(P˂ .500عصاره  دریافت کنندهبین گروه  و همچنین 

دریافت کننده سلنیت سدیم به با گروه  به همراه سلنیت سدیم

 .3شکل . ˂P)05/0) شدداری مشاهدهکاهش معنی تنهایی

 

 

گروه سلنیت سدیم: دژنره شدن سلول قلبی با سیتوپالسم  B. 40گروه کنترل : سلولهای قلبی سالم هستند. بزرگنمایی  A: هیستوپاتولوژی بافت قلب : 3شکل

گروه  D.  100: پرخونی )پیکان مشکی( بزرگنمایی    mg/kg 240گروه سلنیت سدیم با عصاره چغندر  C.  100ائوزینوفیلی )پیکان قرمز( بزرگنمایی 

 ائوزین(.-آمیزی هماتوکسیلین¬. )رنگ40مایی ریزی )پیکان آبی(. بزرگن:  پرخونی و خونmg/kg 500سلنیت سدیم با عصاره چغندر 

 

که شامل پرخونی،  ریه آسیب شناسی بافت در معیارهای

دریافت کننده سلنیت گروه در آمفیزم و التهاب بود، بافت ریه 

داری افزایش معنی کنترلنسبت به گروه  سدیم به تنهایی

 دریافت کنندهبین گروه  و همچنین. ˂P)05/0) داشت

دریافت کننده با گروه به همراه سلنیت سدیم  500عصاره 

 شدداری مشاهدهکاهش معنی سلنیت سدیم به تنهایی

(05/0(P˂ . 4شکل . 
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ریزی )پیکان آبی( ، پرخونی و خون: سدیم سلنیت گروه B. 100 بزرگنمایی. هستند سالم آلوئولهای ریه:  کنترل گروه A:  ریه بافت هیستوپاتولوژی: 4شکل

 چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه C.  100 ها )پیکان مشکی( دیده میشود. بزرگنماییزرد( به همراه آمفیزم و اتساع آلوئول پیکان)تجمع سلولهای التهابی 

240:  mg/kg   .40 بزرگنمایی ضایعات از گروه قبلی خفیفتر هستند  D چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه mg/kg 500:  کاهش شدید  آسیب عالئم

 (.ائوزین-هماتوکسیلین آمیزی¬رنگ) 100 بزرگنمایی. دارد

 

که شامل  بافت پوست و مو آسیب شناسیدر معیارهای 

دریافت کننده سلنیت سدیم به پرخونی و التهاب بود، گروه 

داری اختالف معنی کنترلنسبت به گروه  تنهایی

 دریافت کنندههای بین گروه همچنین ˃P).05/0)نداشت

به ترتیب با گروه به همراه سلنیت سدیم  500و  240عصاره 

داری ارتباط معنی دریافت کننده سلنیت سدیم به تنهایی

 (.˃05/0P) نشدمشاهده

که شامل پرخونی، ادم بافت مغز  آسیب شناسیدر معیارهای  

دریافت کننده سلنیت سدیم گروه در و التهاب بود، بافت مغز 

 نشان دادداری افزایش معنی کنترلنسبت به گروه  به تنهایی

(05/0(P˂ .500عصاره  دریافت کنندهبین گروه  و همچنین 

دریافت کننده سلنیت سدیم با گروه  به همراه سلنیت سدیم 

 .5شکل  .˂P)05/0) شدداری مشاهدهکاهش معنی به تنهایی

 

 

 (زرد پیکان)و دژنره شدن نرونها  گلیوز: سدیم سلنیت گروه B. 100 بزرگنمایی. هستند سالم مغز و مننژ:  کنترل گروه A:  مغز بافت . هیستوپاتولوژی:5شکل

: mg/kg 240 چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه C.  400 بزرگنمایی پیکان آبی(. )همراه با پرخونی و ادم اطراف عروقی و فضای خالی اطراف عروقی 

 در مننژ عالئم: به جز پرخونی   mg/kg 500 چغندر عصاره با سدیم سلنیت گروه D  100 همراه با گلیوز خفیف.  بزرگنمایی (آبی پیکان) پرخونی در مننژ

 (.ائوزین-هماتوکسیلین آمیزی¬رنگ) 100 بزرگنمایی. نمیشود دیده آسیب

گرم بر میلی 6سدیم با دوز  در مطالعه حاضر تجویز سلنیت بحث

مدل حیوان در َمسمومیت با سلنیم کیلوگرم سبب بروز 
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های که نتایج ارزیابی ،گردید آزمایشگاهی تحت مطالعه

بروز این  آسیب شناسیاکسیدانی و ایی، آنتییبیوشیم

خوانی مسمومیت را تایید کرد که با یافته سایر پژوهشگران هم

 جهت شیوه تریندسترس در و ترینمعمول (.19و30)داشت

و  ALT، AST سه آنزیم سنجش کبد، سالمت ارزیابی

ALP در مزمن، یا حاد هایکبد در فرم به آسیب زیرا ،است 

 ALP و ALT ،AST سرمی غلظت افزایش به منجر نهایت

سلنیم سلنیت مسمومیت با در مطالعه حاضر (.31شود )می

 گردید ALP و ALT ،AST سرمی سبب افزایش غلظت

در ادامه با تجویز عصاره چغندر قند سطح سرمی این  اما

که در آن ای مطالعه. این یافته با نتایج ها کاهش یافتآنزیم

 بوسیلهمیت تجربی در مسو  چغندر قندریشه  عصاره

 زیرا باشد،میدر یک راستا  ،بودهشد کلرپیریفوس استفاده

تواند که می اکسیدانی خودچغندر قند با خصوصیات آنتی

 بتائین و Cید، ویتامین ئنوِونظیر فنول، فال مربوط به ترکیباتی

ایی یپارامترهای بیوشیمر آن مسمومیت نیز سبب کنترل دباشد 

 Harisa( همچنین نتایج مطالعه حاضر با مطالعه 20گردید.)

در آن مطالعه از بتائین که به فور  زیرا ،مطابقت داشت (2013)

ل مسمومیت با سلنیت شود در کنتردر چغندر قند یافت می

پارامترهای شد و این ترکیب در کنترل سدیم استفاده

از آسیب کبدی بسیار مفید واقع  ایی کبدی و کاستنیبیوشیم

 نه تنهابتائین  شود کهدر استدالل نقش بتاِین بیان می .(19) شد

و اثرات مستقیم آنتی  های بدن جذب شودبوسیله بافت

بلکه از کولین نیز حاصل  دهد، اکسیداتیو را نشان می

ساز بتائین ترتیب که کولین به عنوان پیشگردد. بدینمی

ه کولین دهیدروژناز به بتائین آلدئید اکسیده تواند بوسیلمی

شود و بتائین آلدئید نیز بوسیله بتائین آلدئید دهیدروژناز و در 

 Nicotinamide)نوکلئوتیدحضور نیکوتینامید آدنین دی

) +dinucleotide, NAD adenine  به بتائین اکسیده

تواند حتی بتائین را از غذاهایی که حاوی گردد. لذا بدن می

با  ،تطابق دیگر نتایج این مطالعه .آورد ولین هستند بدستک

باشد که تأثیر مکمل می (2018)و همکاران   Girisمطالعه 

های با رژیم شت دو هفته در مومدهخوراکی بتائین را ب

فاکتور نکروز گلیسرید کبد، چرب در کاهش تجمع تریپر

و  (Tumor Necrosis Factor,TNF)دهنده تومور 

رسد به نظر می .(22) نشان دادند  ALT , ASTهای آنزیم

اثربخشی عصاره چغندر قند بر پارامترهای کبدی، ناشی از 

اکسیدانی نظیر فنول، فالونوئید و حضور ترکیبات آنتی

 است،چغندر قند بوده موجود در عصاره و بتاِین Cویتامین 

ترکیبات ند با دارابودن این این عصاره چغندر قبنابر

اکسیدانی در کنترل آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو آنتی

یم بر پارامترهای کبدی موثر سد متعاقب تجویز سلنیت

 است.بوده

 آن تولید افزایش نتیجه بیشتر در تامروبینبیلی افزایش سطح

. (32شود )میکبدی مشـاهده پارانشیم آسـیب همولیز و اثر در

 سبب افزایش غلظت القا شدهمسمومیت در مطالعه حاضر، 

گردید که سطح سرمی آن در حیوانات  تامروبینبیلی سرمی

با دریافت عصاره چغندر قند کاهش یافت. این یافته با مطالعه 

Harisa (2013)  که از ترکیب بتائین موجود در چغندر قند

بود، همخوانی سدیم استفاده کرده در مسمومیت با سلنیت

 ( 2020)و همکاران  Yangنتایج مطالعه همچنین  .(19)داشت

تواند در استدالل نتایج مطالعه حاضر کمک کند، می

ها بیان داشتند مکمل خوراکی بتائین با تنظیم گونه که آنبدین

ها را محافظت ولی و میتوکندریهای آلی، عملکرد سلیون

 موجوداکسیدانی ترکیبات آنتی رسدبه نظر می .(24) کندمی

و بتاِین  Cمانند فنول، فالونوئید، ویتامین در عصاره چغندر قند 

 سبب کنترل آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز سلنیت

کبدی و  سدیم گردیده و به این طریق به بازسازی پارانشیم

 کاستن از همولیز کمک کرده که متعاقب آن سطح سرمی

 (.33است )تام کاهش یافتهروبینبیلی

 فعال هایگونه تولید سدیم، سلنیت هایمکانیسم از یکی

 همان یا( Reactive oxygen species, ROS) اکسیژن

-آنتی دفاع سیستم در نقص باعث که است آزاد هایرادیکال

 هاسلول غشای لیپیدی پراکسیداسیون افزایش و اکسیدانی
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 ترکیبی لیپیدی، پراکسیداسیون نهایی گردد. محصولمی

 آلدئیددی مالون نام به پذیرواکنش بسیار و فعال آلدئیدی،

 ارزیابی جهت شاخص یک عنوان به آن از توانمی که است

در مطالعه حاضر  .(34)کرداستفاده اکسیداتیو استرس

 MDA سرمی سبب افزایش غلظت مسمومیت القا شده

سطح سرمی  ،گردید. در ادامه با تجویز عصاره چغندر قند

MDA های کاهش یافت. نتایج مطالعه حاضر با یافته

Albasher   ریشه چغندر  که از عصاره (2019)و همکاران

سطح قند در کنترل مسمومیت کلرپیریفوس و کاستن از 

-. عالوه(20) خوانی داشتاستفاده کردند هم MDAسرمی 

 و Alirezaeiهای براین، نتایج مطالعه حاضر با یافته

chahari (2014) که از چغندر قند جهت کنترل استرس 

سطح جهت کاستن بنسرازید  و لوودوپا از ناشی اکسیداتیو

MDA همچنین  (.21) خوانی داشتهم ،بهره بردندHarisa 

ر د MDAنیز از بتائین چغندر قند جهت کاهش  (2013)

رسد به نظر می (.19) کردمسمومیت با سلنیت سدیم استفاده

عصاره چغندر قند با کمک ترکیباتی همچون بتائین، فنول، 

 اکسیدانی سببو سایر ترکیبات آنتی Cفالونوئید، ویتامین 

لیپیدی گشته است. بنابراین سطح سرمی  پراکسیداسیون کنترل

MDA  (21) یابدمیکاهش نیز.  

 از ناشی اکسیداتیو آسیب از کاستن یا جلوگیری منظور به

ROS، را اکسیدانیآنتی دفاع سیستم یک موجودات بدن 

-آنتی هایفعالیت شامل که بخشی مهمی از آن کندمی ایجاد

مسمومیت با در مطالعه حاضر (.23) است آنزیمی اکسیدانی

های اکسیدانیسرمی آنت سبب کاهش غلظت سلنیمسلنیت 

گردید. در ادامه با  CAT و GPX ،SODآنزیمی نظیر 

و  GPX ،SODتجویز عصاره چغندر قند سطوح سرمی 

CAT  افزایش یافت. این نتایج با مطالعهHarisa(2013)  و

و  Albasherو  chahari(  2014) و  Alirezaeiمطالعه

خوانی است، همکه توضیحات آن ذکر شده (2019)همکاران 

 نشان (2020)و همکاران  Yangهمچنین  . (19-20) داشت

ضمن کاهش  ،توانددادند که مکمل خوراکی بتائین می

آپوپتوزیس سبب بهبود دفاع آنتی آکسیدانی گردیده و 

 باشداشتهبدنبال د را CAT و GPX ،SODافزایش فعالیت 

 سلنیم،سلنیت مسمومیت با رفت همانطور که انتظار می. (24)

بدن ه ک شودمیسبب ایجاد استرس اکسیداتیو  ROSبا تولید 

های آنزیمی کمک گرفته و اکسیدانبرای مقابله با آن از آنتی

و سطح سرمی  گرددمی مصرف هااکسیدانآنتیمتعاقب آن 

 . در ادامه عصاره چغندر قند با ترکیباتیابدمیها کاهش آن

 ROSدام اندازی و ترکیبات فنولی سبب به آنتی اکسیدانت

و که این امر سبب کاهش استرس اکسیداتیو  هتولیدی گردید

 شدخواهدهای آنزیمی اکسیدانغلظت آنتی افزایش درپی آن

(35.) 

 به منظورهای بدن در مطالعات تجربی دسترسی به بافت

از سبب گردیده این مطالعات  های بافتی،آسیبارزیابی 

 های. در این مطالعه بافت(17)د نارزش خاصی برخوردار باش

مطالعه آسیب مو مورد  پوست و ،ریه مغز، قلب، کلیه، کبد،

 قرارگرفتند. همانطور که ذکر شد مسمومیت با سلنیت شناسی

مورد مطالعه سدیم سبب القای استرس اکسیداتیو در حیوانات 

بافتی نظیر: التهاب، پرخونی،  هایآسیب و متعاقب آنگردید. 

با تجویز عصاره شدند. ایجاد  ادم، نکروز، فیبروز و سایر موارد 

 استرس اکسیداتیو متعاقب مسمومیت با سلنیت از چغندر قند

 های بافتیآسیبسبب بهبود  شد، و این کاهشسدیم کاسته

مکانیسم  (2018)و همکاران  Guangfu الذکر گردید.فوق

را اثبات نمودند و مکانیسم های بدن در بافتضدالتهابی بتائین 

های گوگردی در برابر اسیدآمینهآن را بهبود متابولیسم 

استرس اکسیداتیو، مهار فعالیت فاکتورهای التهابی، تنظیم 

متابولیسم انرژی، کاهش استرس شبکه اندوپالسمیک و 

آسیب بافتی های یافته .(36) کاهش آپوپتوزیس اعالم کردند

و   Lopez-Arellano هایمطالعه حاضر با یافته در

مسمومیت با سلنیوم سبب آن که در  (2015) همکاران

 .(37) خوانی داشتبود، همدر بافت قلب شده خونی و ادمپر

که نقش بتائین را  (2018)و همکاران  Heidariنتایج مطالعه 

های کبدی و اثر تقابلی سلول در تنظیم عملکرد میتوکندریایی

استرس اکسیداتیو را در مدل آسیب کبدی حاد و مزمن  با

در استدالل نتایج مطالعه حاضر استفاده  توانمی، نشان دادند
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در آن مطالعه اثر درمانی بتائین را در  ای کهبه گونه، کرد

و  Al- Dulaimy.(23) های بافتی کبد اثبات نمودندآسیب

 مسمومیت تجربی های بافتیآسیب که (2014)همکاران 

ها را بررسی کردند، پرخونی و بره در سلنیوم با سلنیت سدیم

ریه را گزارش کردند  و آمفیزم در کلیه ادم در مغز، التهاب در

چنین مطالعه حاضر . هم(38) که با مطالعه حاضر تطابق داشت

که در آن مسمومیت  (2001)و همکاران  Néspoliبا مطالعه 

خوانی داشت هم ،بوداسب ایجاد شده 9ا سلنیت سدیم در ب

ها یافت پرخونی و ادم در بافت مغز اسب زیرا در آن مطالعه نیز

ای با در مطالعه (2017)و همکاران  Peixoto .(39) شد

ها، ادم خوک در سدیم سلنیت توسط تجربی عنوان مسمومیت

 آسیبهای مغزی، نکروز کبدی و آمفیزم ریوی را در بررسی

 خوانی داشتکه با مطالعه حاضر هم ،مشاهده کردند شناسی

اکسیدانی ترکیبات آنتیرسد در مطالعه حاضر می . به نظر(40)

و سایر ترکیبات شامل فنول،  موجود در عصاره چغندر قند

تولیدی و  ROSسبب کاهش و بتائین  Cفالونوئید، ویتامین 

 سدیم شدند استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سلنیت

مطالعات بیشتر در خصوص مواد موثره عصاره  (.21و41)

های غیرآزمایشگاهی و چنین مطالعه در مدلچغندر قند و هم

به منظور معرفی عصاره  حتی با غلظت های باالترو  بالینی

غندر قند به عنوان یک داروی گیاهی در مسمومیت با سلنیم چ

 گردد.پیشنهاد می

 

 گیرینتیجه

، AST تام، روبینبیلیافزایش سطوح سرمی  ،در این مطالعه

ALT، ALP ،MDAهای سرمی ، کاهش غلظتGPX ،

SOD  وCAT کلیه، کبد،در  یهای بافتآسیبچنین و هم 

 تجربی برایجاد مسمومیت یمو تایید پوست و ،ریه مغز، قلب،

سلنیم و عوارض متعاقب آن را داشت. که تجویز سلنیت با 

پارامترهای بیوشیمیایی،  حعصاره چغندر قند در اصال

های بافتی اثر اکسیدانی و کاهش آسیبهای آنتیآنزیم

که  کندبیان میداری را نشان داد. نتایج این مطالعه معنی

، فنول، با کمک ترکیباتی مانند بتائین عصاره چغندر قند

تواند میاکسیدانی و سایر ترکیبات آنتی Cفالونوئید، ویتامین 

 .گردد. سدیم مسمومیت با سلنیت عوارض سبب کنترل

 

 تشکر و قدردانی

 دامپزشکی دکتری عمومی از پایان نامه دانشجویی این مطالعه

استخراج  14/08/1399، تاریخ دفاع 30551با کد مصوب

، که در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده استگردیده

زاد اسالمی واحد سنندج انجام شد. لذا آدامپزشکی دانشگاه 

قدردانی   آن دانشگاه معاونت پژوهش و فناوریاز حمایت 

پروتکل اجرای این طرح توسط کمیته اخالق در  گردد.می

های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پژوهش

سنندج به تصویب رسیده است 

(IR.IAU.SDJ.REC.1399.061)از  کدامهیچ

تعارض منافعی  ،ین مطالعه، افراد و یا مراکز حامینویسندگان ا

 برای انتشار این مقاله ندارند.
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