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Abstract 

Background: In recent decades with the advent of nanotechnology, use of nanoparticles has 

been increased due to increased bioavailability, improved targeted treatment, and reduced 

toxicity. Selenium is a trace essential element in bodies of humans and animals. This element 

is found in the structure of numerous enzymes playing various roles in the body of organisms. 
Under different conditions, several effects have been reported for selenium nanoparticles, the 

main objective of this study was to evaluate different researches related to using selenium 

nanoparticles as anti-cancer, stem cell differentiation, wound healing, and dis-infection agent, 

also nutrition and reproduction performances. 

Materials and Methods: In this study, we present a summary of studies on the effects of 

selenium nanoparticles in various conditions, including differentiation, anti-cancer, anti-

infective and wound healing effects, also nutritional and reproductive performances. 
Results: Different forms of selenium have been used in various studies. However, in most 

studies, selenium nanoparticles show less toxicity than its salt forms (Sodium Selenate, Sodium 

Selenite, Selenium Dioxide and Selenous Acid). Positive effects have been observed in 

inhibiting the proliferation of cancer cells and wound infection, improving nutritional and 

reproduction performances. 

Conclusion: It seems that due to the lower toxicity and greater bio-availability of selenium 

nanoparticles, it can be used instead of its salt forms. 
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 سلنیوم در علوم زیستی همروری بر کاربردهای نانوذر   

 2الوار حوری قانعی ،1*لیال سلطانی

 

 خالصه

 یافته یشافزا ،یتسمّ کاهش و درمان هدفمند بهبود زیستی، فعالیت افزایش خاطربه اتنانوذرّ از استفاده ،های اخیر با ظهور نانوتکنولوژیدر دهه سابقه و هدف:

 ،کنندهای مختلفی را در بدن موجود زنده ایفا میهای متعددی که نقشن است. این عنصر در ساختار آنزیمیکی از عناصر ضروری در بدن جاندارا ،سلنیوم. است

 عنوانبهه سلنیوم را نانوذرّ مطالعاتی است که بررسی ،هدف از این مطالعه .است شده گزارشات سلنیوم در شرایط مختلف وجود دارد. اثرات متعددی برای نانوذرّ

 . استداده مورد ارزیابی قرار تغذیه و تولیدمثل و همچنین عملکرد  های زخمهای بنیادی، ترمیم و کاهش عفونتسرطانی، تمایز سلولضدّ عامل

از جمله: اثرات تمایزی، ضدّسرطانی،  ،ه سلنیوم در شرایط مختلفنانوذرّ  اثردر ارتباط با  شدهانجاممطالعات ی از اارائه خالصهبه  ،این مطالعهدر  ها:مواد و روش

 است. شده پرداختهی و تولیدمثلی اتغذیههمچنین عملکرد عفونت و ترمیم زخم، ضدّ

 یت)سلنه سلنیوم نسبت به اشکال نمکی که نانوذرّمطالعات با توجه به این اکثراست. اما در  شده استفاده اشکال مختلفی از سلنیوم ،ت مختلفدر مطالعا نتایج:

های عفونی و آلودگی های سرطانیآن بر مهار رشد سلول یرتأثاثرات مثبت و  دهد؛یت کمتری نشان میسمّ (اسیدس سلنو اکسید،ید یومسلن یم،سلنات سد یم،سد

 است. شده مشاهده یدمثلیتولی و اعملکرد تغذیهزخم، بهبود 

 نمود.اش را جایگزین اشکال نمکی توان آنه سلنیوم میبیشتر نانوذرّزیستی یت کمتر و قابلیت دسترسی رسد با توجه به سمّ به نظر می گیری:نتیجه

 تغذیهعلم ، سلول ، سرطان، ترمیم زخم، تمایزاتسلنیوم، نانوذرّ کلیدی: واژگان

 1130-1143 ، صفحات1400آبان -مهر، 4پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                  

 

 مقدمه

ها مولکول یکاردستنانوتکنولوژی پیشرفت علوم با هدف 

 فردمنحصربههای در سطح اتمی، تولید مواد و ابزارهایی با ویژگی

در  حداقل ،تر از ابعاد میکروزیراتی نانوتکنولوژی با ذرّ .]1-3[است 

های نانومتر، سروکار دارد. برخی استفاده 100عد کمتر از یک بُ

این  ،شده ییدتأپزشکی بالینی و  ه، تولیدمثلات در تغذینانوذرّ

 .]5،4[های بسیاری در مراحل مختلف نمو دارند استفاده ترکیبات

های مختلف بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی ات به روشامروزه نانوذرّ

های مختلفی نیز جهت شناسایی روش (.1 شماره )شکلشوند سنتز می

توان که از آن جمله می (2 شماره )شکلات وجود دارد این نانوذرّ
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تواند در بدن بوده که کمبود آن در بدن میسلنیوم عنصر ضروری 

تواند حتی ی برای فرد ایجاد کند و در موارد شدید میمشکالت جدّ

 Jacobتوسط فردی موسوم به  1818کشنده باشد. سلنیوم در حدود 

Berzelius  .دو شکل آلی و معدنی وجود  به هر این عنصرکشف شد

سه فرم معدنی  (2Se+)و سلنید  (6Se+)، سلنات (4Se+)سلنیت دارد. 

شوند. سلنیوم در ساختار ترکیبات سلنیوم هستند که در زمین یافت می

های متعددی از قبیل سلنوسیستئین در سنتز سلنوآنزیماسیدآمینه 

کننده یدویناز )تنظیم، یدوتیرونین دی]8،7[پراکسیداز گلوتاتیون

های تیروردوکسین ردوکتازها )سیستمفعالیت هورمون تیروئید( و 

هایی یکی از مکانیسم .مشارکت دارد ]9[اکسیدانتی احیاکننده( آنتی

وسیله آن سلنیوم اثرات سودمند خود را بر سالمتی اعمال هکه ب

در مقایسه با ها است. احتماالً از طریق سلنوپروتئین ،کندمی

عملکردهای بسیاری از  ،اندخوبی تعیین ویژگی شدههایی که بهآنزیم

همچنین، سلنیوم جایگزین . ]10[ها ناشناخته مانده است سلنوپروتئین

 طوربهتواند سولفور در متیونین به شکل سلنومتیونین شده که می

این،  برعالوه .]11[ها گنجانیده شود غیراختصاصی در پروتئین

سرطانی برای ترکیبات با وزن اکسیدانی و ضدّهای آنتیفعالیت

 . ]12[مولکولی پایین حاوی سلنیوم گزارش شده است 
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 ه سلنیومی سنتز نانوذرّ هاروش -1شکل شماره 

 

 

 ه سلنیومجهت شناسایی نانوذرّنیاز ابزارهای مورد -2شکل شماره 

 

کم سلنیوم در انسان با مشکالت وسیعی سطوح مصرف کم و خیلی

های قلبی، سیستیک فیبروزیس و انواع متعددی از از قبیل بیماری

وسیله هاکسیدانی بهای آنتیفعالیت آنزیمها در ارتباط است. سرطان

شود. عناصری نظیر منگنز، آهن، مدیریت می فاکتورهای ریزمغذی

عنوان کوفاکتورهای ضروری در تنظیم عملکرد سلنیوم، مس و روی به

خانواده گلوتاتیون  .]13[اکسیدانی نقش دارند های آنتیآنزیم

، Se-W ،Se-Pهای گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیداز شامل ایزوزیم

Se-Pb ،Se-T ،Se-T2 دروزوفیال و BthD عملکرد این هست ،

های تجزیه وابسته به ها در پستانداران کاتالیز واکنشایزوزیم

نقش  .]7[ باشدکسیدهای مختلف میاگلوتاتیون هیدروپر

فیزیولوژیکی عمده گلوتاتیون پراکسیداز حفظ سطح مناسبی از 

هیدروژن پراکسید داخل سلول است که پس از آن، آسیب ناشی از 

کند. گلوتاتیون پراکسیداز آزاد کاهش پیدا میهای عملکرد رادیکال

 یجادشدهاهیدروژن پراکسیدهای  یهعلدومین خط دفاعی  عنوانبه

های غشایی و سایر ساختارها را کاهش دهد تواند آسیباست که می

طور از گلوتاتیون پراکسیداز است که به یجزئسلنیوم  .]14[

سینرژیک با توکوفرول، در تنظیم پراکسیداسیون لیپیدی مشارکت 

دارد. آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به دو شکل وجود دارد: یکی وابسته 

سنتز نانو ذره  سلنیوم

روش فیزیکی

د اثر پرتو گاما بر اسی
یی سلنیوس، سونوشیمیا

، فرسایش (فراصوت)
لیزری

روش های شیمیایی

روش های کاهش شیمیایی
سلنیوم یونی با کمک 
، بروهیدرید، اسیدهای آلی
هیدرازین، مایکروویو

روش های بیولوژیکی

م ها استفاده از میکروارگانیس
ا، از قبیل باکتری ها، قارچ ه

مخمرها که با یون سلنیوم
واکنش نشان داده؛ عالوه بر
این با کمک مواد مشتقه ی

سنتز گیاهی نیز می توان سبب
.شد

روش های شناسایی نانو ذره ی سلنیوم

UV-Visible TEM SEM XRD FT-IR
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های به سلنیوم است. ویژگی وابسته یرغبه سلنیوم بوده و فرم دیگر آن 

عنوان سوبسترا است که به حذف پراکسیدها به ایهر دو آنزیم به گونه

های ها نقشاین آنزیم .]13[دهند اجازه می Fentonای واکنش بر

اکسیدانتی، تولیدمثلی، عملکرد ی در ساختار سیستم آنتیمهمّ

( 3 شماره شکلد )نکنی و مهار تومور بازی میاتغذیه ی،اماهیچه

ات سلنیوم نسبت به خود نانوذرّ ،مبنای برخی مطالعات بر .]15[

ات سلنیوم ها دارند. نانوذرّدرمان بیماریسلنیوم اثرگذاری بهتری در 

اکسیدانتی  - اندازه پرو مانه بهاکسیدانتی و های آنتیبا ویژگی

های مختلفی برای اکتشاف در شرایط مختلف پاتولوژیکی فراهم راه

ی، اسرطانی، تغذیههای ضدّکنند. در این مطالعه به بررسی نقشمی

ها در برخی از گونه سلنیوم هنانوذرّتولیدمثلی، تمایزی و درمان زخم 

 شود.پرداخته می

 
 

 ه سلنیومبرخی از کاربردهای نانوذرّ -3شکل شماره 

 

 بحث

 :های بنیادیه سلنیوم بر سلولنقش ذرّ

 دارای ها هستند کهای از سلولهای بنیادی دستهسلول

این  برعالوه هستند.ها قابلیت تمایز به انواع مختلفی از سلول

 هاآنتوانایی خودنوزایی و تکثیر باالیی نیز دارند.  ی بنیادیهاسلول

های بنیادی پرتوان القایی، های بنیادی رویانی )پرتوان(، سلولبه سلول

توان تقسیم های بنیادی تکهای بنیادی بالغ )چند توان( و سلولسلول

ها این سلول ،خاطر توانایی باالی تمایزهب .]16-20[شوند می

درمانی مورد استفاده قرار گیرند. برای این منظور توانند برای سلولمی

ها پرداخته مطالعات بسیاری به بررسی تحقیقات بر روی این سلول

ات سلنیوم را بر ، اثر نانوذر2019ّو همکاران در سال  جاللی است.

های بنیادی اسپرماتوگونی مورد روی مارکرهای مولکولی سلول

های مختلف این غلظت هاآنرای این منظور ب و دادندارزیابی قرار 

های گله مادر گوشتی اضافه کردند. در خروس ه را به جیرهنانوذرّ

برداری کشتند و نمونهرا حیوانات  ایهفتهپایان دوره آزمایشی پنج 

های ا صورت گرفت. بیشترین میزان بیان ژنهاز بافت بیضه آن

شده مربوط به گروه تغذیه Nanogو  thy-1 (CD90)، 1اینتگرین بتا

گرم میلی 3/0در مقایسه با سلنیوم نانودر کیلوگرم  گرمیلیم 60/0با 

ه سلنیوم لود شده نانوذرّ .]21[ بود در کیلوگرم جیره سلنیت سدیم 

اسید توانایی سلنیوم لود شده با سیتریک هنانوذرّو  rutheniumبا 

های بنیادی سلول درجذب داشته که سبب تسریع القای تمایز 

این . همچنین در های استئوبالست شده بودبه سمت سلول مزانشیمی

های چربی کمتر از مطالعه اظهار شده بود که میزان تمایز به سلول

. در حقیقت میزان بیان فاکتورهای ه استهای استخوانی بودسلول

های استخوانی افزایش و بیان فاکتورهای تمایز به سلولبرداری نسخه

داد. هر دو چربی کاهش نشان میهای تمایز به سلولبرداری نسخه

سازی چرخه هدایتی ه سلنیوم اثر خود را از طریق فعالنوع نانوذرّ

BMP وابسته به-Smad ی دیگرمطالعه ر . د]22[ نداعمال کرده بود

ات سلنیوم در ابعاد نانوذرّاز ، انجام شده و همکاران Kim توسطکه 

قرار  مورداستفادهدر راستای تمایز به استخوان  ،نانومتر 200تا  100

های روده دارای کریپت .]23[ مشاهده کردند آن رامثبت  یرتأثدادند و 

 .دهندی هستند که فعالیت خودنوزایی و تمایز را نشان مییهاسلول

های های بنیادی بالغ هستند. کریپتی از سلولادسته هاآندر حقیقت 

در پی آسیب سیتوتوکسیک  یامالحظهقابلروده ظرفیت خودنوزایی 

ه افزودن نانوذرّ .]24[دهند یا جراحی از خود نشان می DNAو 

شده از های جدانانومتر به محیط کشت کریپت 90سلنیوم با اندازه 

 72و  48، 24های متفاوت ها برای زمانجوجه ناحیه دوازدهه روده

تر، سبب افزایش بیان ژن لیمیکروگرم در میلی 50ساعت با غلظت 

 .]25[است  یرگذارتأثکه در هضم و جذب مواد مغذی  موسین شد

 یرتأثهای بنیادی تحتمطالعات اندکی به بررسی نقش تمایز سلول

رسد که این افزودن نانوسلنیوم پرداخته است. هرچند به نظر می

درمانی مورد سلولتواند برای اهداف های خاص میترکیب در غلظت

 استفاده قرار بگیرد.

و خواص  های القاییات سلنیوم بر درمان زخمررسی نقش نانوذرّب

 : باکتریالیآنتی

وم
لنی

 س
ه ی

ذر
و 

نان

عمل به عنوان آنتی اکسیدان

بهبود یادگیری 

افزایش رشد مو

افزایش غلظت سلنیوم در گوشت

ویژگی های آنتی باکتریایی

کمک به هضم غذا

عامل ضد سرطان

تعدیل کننده ی سیستم ایمنی

بهبود عملکرد تولیدمثلی

بهبود عملکرد رشد
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عنوان بستری جهت درمان هات بهای اخیر از نانوذرّدر سال

ات متعددی مانند نقره، طال . نانوذرّشده استهای پوستی استفاده زخم

اکسید روی اثرات بالقوه خود را در درمان و مس همچنین تیتانیوم و 

هایی نظیر ویژگی خاطربهات، اند. در حقیقت نانوذرّزخم نشان داده

ات جامد لیپیدی و ، نانوذرPolymersomesّمقیاس نانو، 

ابزاری ارزشمند جهت بهبود اثرات داروها  یمریپلهای نانوکمپلکس

در فاز چربی سلنیوم ه نانوذرّمطالعات نشان داده که  .]26[ هستند

 پزشکی مورد استفاده قرار گیرد برای اهدافترکیبی عنوان هتواند بمی

ات در فاز جهت افزایش ثبات نانوذرّ مؤثرهای یکی از روش .]27[

. هست هاکنندهاصالح ها یابه تغییردهنده هاآنکردن جامد اضافه

همکارانش و  رستمیمطالعه در  کیتوزان یکی از این موارد است.

 محلّ ه سلنیوم همراه با بیوفیلم کیتوزان بر نانوذرّ ( استفاده از2018)

سبب  ه سلنیوم همراه با بیوفیلم کیتوزاننشان داد که نانوذرّزخم 

در مقایسه  بر بهبود زخم مطلوباثر  زایی ومهاجرت سلولی و عروق

ه سلنیوم ، گروه سدیم سلنیت، گروه نانوذرّییتنهابهبا بیوفیلم 

 .]28[ شودمی ، گروه بیوفیلم در ترکیب با سدیم سلنیتییتنهابه

 – هیبرید سلنیوم( از سیستم نانو2020و همکاران ) محمّدیگل

های دیابتی آلوده با زخم موش در Mupirocin - کیتوزان

 .استفاده کردندروز  21برای مدت زمان اورئوس استافیلوکوکوس 

زخم، میزان  باکتریایی در محلّخواص آنتیبر مشاهده شد که عالوه

های فیبروبالستی، تولید کالژن، تکثیر زایی، مهاجرت سلولعروق

های مو و رشد اپیدرم در مقایسه با گروه شاهد بهبود نشان فولیکول

خاطر خواص هات سلنیوم بدوپ کردن نانوذرّ .]29[ داده است

ها در فعالیت باکتریدر داربست ابریشم سبب مهار باکتریایی آنتی

فیبروبالستی و های زخم و بهبود فعالیت متابولیکی سلول محلّ

لیشمانیایی  مقایسه فعالیت ضدّ .]30[ همچنین بهبود زخم شده بود

هر دو اثرات وابسته که  نشان دادات سلنیوم اکسید سلنیوم و نانوذرّ

نسبت به اکسید  سلنیوم اتدر غلظت مشابه، نانوذرّ .غلظت دارند

ات سلنیوم این، نانوذرّ بر. عالوهدهدمیسلنیوم اثرات بهتری نشان 

یت کمتری بر ماکروفاژهای غیرآلوده از سلنیوم سمّ نسبت به اکسید

استفاده از  برخی مطالعات نشان داده که .]31[خود نشان دادند 

جهت  آزمایشگاهی شرایط در مهاری اثر هیچ ه ترکیبی سلنیومنانوذرّ

با  .]32[ نشان نداده استبا زخم کاهش عفونت باکتریایی مرتبط 

رسد پتانسیل از مطالعات مختلف به نظر می آمدهدستبهتوجه به نتایج 

های سلنیوم در ترمیم زخم و کاهش عفونت خصوصبهات نانوذرّ

یت مکانیسم سمّ زخم نیاز به بررسی بیشتری دارد. در محلّ شدهیلتشک

است.  مانده یباقها همچنان ناشناخته باکتری یهعلات سلنیوم نانوذرّ

متقابل با باکتری بسیار مهم است.  ات در اثرپتانسیل زتای نانوذرّ

الیه اضافی با  به خاطرهای بسیاری دارای بار منفی هستند. باکتری

های گرم ساکاریدهای با بار منفی، باکتریتوجه به الیه حاوی لیپوپلی

 ،33[های گرم مثبت بار منفی بیشتری دارند به باکتری منفی نسبت

ات قوی بین نانوذرّ رود که نیروی دافعهبنابراین، انتظار می .]34

وجود داشته باشد.  E.coliسلنیوم و بار منفی باالی باکتری از قبیل 

هایی با بار سطحی کمتر یا نزدیک به خنثی از قبیل برای باکتری

S.aureus ات سلنیوم و باکتری به رسوب بین نانوذرّمتقابل  اثر

تواند اثر نامناسبی بر ات در دیواره باکتری کمک کرده که مینانوذرّ

درمجموع،  .]35[جای بگذارد  مانی باکتری برتقسیم سلولی و زنده

های سطحی دو نوع تفاوت در ترکیبات دیواره سلولی و ویژگی

های گرم مثبت و منفی تفاوت مهاری بین باکتری ، منجر بهباکتری

 شود.می

 :ات سلنیومسرطانی نانوذرّبررسی خواص ضدّ

در سطح جهان است  کنندههای ویرانسرطان یکی از بیماری

است.  شدهایجاد آن های بسیاری در ارتباط با درمان که نگرانی

های درمانی متعددی برای مبارزه با بیماری سرطان ارائه شده استراتژی

تواند روشی امیدبخش جهت درمان نانوتکنولوژی می .]37،36[ است

عنوان عامل محافظتی هسلنیوم در ابعاد نانو ببیماری سرطان باشد. 

العات در مط .]39،38[شود یت استفاده میقل سمّابا حد درمانییمیش

نانومتر اثرات  100با اندازه کمتر از  اتشناسی مشخص شده که ذرّسم

سبب التهاب بیشتر  تنفسی بر جای گذاشته،المت دستگاه مضری بر س

  Xiaدر مطالعه .]40-42[ شوندمی تربزرگات با اندازه نسبت به ذرّ

نانومتر برای بررسی جذب  56با قطر  سلنیوم اتنانوذرّ و همکارانش،

های انسانی کارسینومای هپاتوسلوالر به محیط کشت سلول ،سلولی

HepG2 افزایش  مهار تکثیر سلولی وه سبب ین نانوذرّا ،اضافه شد

این در حالی بود که این  و شدهای سرطانی میزان آپوپتوز در سلول

 .]43[یت را نشان داد میزان سمّ حداقلهای سالم ترکیب بر سلول

Huang  ( 2003و همکاران،) در را ات سلنیوم نانوذرّ پتانسیل اندازه

مشاهده  هاآن ،کردند ییدتأهای آزاد رادیکال یهعلاکسیدانی دفاع آنتی

 مراتببهات سلنیوم پتانسیل دفاعی نانوذرّاندازه کردند که با کاهش 

سلنیوم ات ذرّمشخص شد که نانودر این مطالعه افزایش نشان داد. 

های بیشتری را در معرض اتم ،در اندازه کوچک با سطح مقطع زیاد

ندمان باال های آزاد جهت تبادل الکترون قرار داده که با رارادیکال

ر مقایسه با اندازه زیاد های آزاد متعدد درادیکال یسازپاکجهت 

های در موشدر مقایسه با سلنیوم سلنیوم  هنانوذرّ .]44[ کندمی لمع

های کبدی، صحرایی با فیبروز القایی در کبد، فعالیت آنزیم

 ند کردهکُزا را التهابهای های استرس اکسیداتیو و میانجیشاخص

اکسیدانی در گروه مبتال به فیبروز کبدی که فعالیت آنتیدرحالی ؛بود

سرطانی ترکیبات متعددی با خواص ضدّ .]45[القایی تقویت شده بود 

 است Galangin هاآنیکی از ، اندهای اخیر کشف شدهدر طول دهه
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های سلول یهعله سلنیوم و استفاده آن کونژوگه کردن آن با نانوذرّ که

صورت  2018و همکاران در سال  Li( توسط HepG2سرطان کبد )

 Galanginه سلنیوم کونژوگه شده با مشاهده شد که نانوذرّ و گرفت

، MMPهای سرطان کبد با تقلیل پتوز در سلولوسبب القای آپ

 .]46[ شودمیجایی فسفاتیدیل سرین و جابه 3کاسپاز  یسازفعال

ن نشان دادند که سلنیوم کونژوگه شده با ااین، محقق برعالوه

Galangin  از طریق چرخه هدایتیP38  وROS  میانجی شده با

AKT ّه ی نانوذرّاثرات سمّ .]47[ کنداعمال میسرطانی فعالیت ضد

 HepG2های سرطانی های مختلف بر سلولسبز در غلظتسلنیوم 

پتوز با ودر القای آپ هاآنی سمّ  یرتأثو  گرفتمورد بررسی قرار 

 MMPهای فعال اکسیژن و اختالل در عملکرد افزایش تولید گونه

جذب انتخابی  ،ه کونژوگه شده با کیتوزاننانوذرّ .]48[ شد ییدتأ

 آن راسرطانی ه سلنیوم توسط سلول را تغییر داده و اثرات ضدّنانوذرّ

اسید هیالورونیک – ه سلنیومکمپلکس نانوذرّ .]49[تقویت کرده است 

هش داده و سبب افزایش فعالیت اداری وزن تومور را کمعنی طوربه

کاهش  و اکسیدانتی نظیر سوپراکسیداز دیسموتازهای آنتیآنزیم

ه نانوذرّ .]50[ تآلدهید در تومور موش شده استشکیل مالونیل دی

های استروژن در سلول - سلنیوم سبب تعدیل سیگنال گیرنده آلفا

-Pو  C ،Baxسبب افزایش بیان سیتوکروم  درنهایت سرطانی سینه و

p38 های ی دیگر در سلولاین در یک مطالعه برعالوه ؛]51[ بود شده

شده بود که  CD44پتوز و کاهش بیان سرطانی سینه سبب القای آپو

و تنظیم نامتوازن ساختار  یدهسازمانمنجر به اختالل در 

ه سلنیوم نانوذرّ .]52[اکتین شده بود  -Fسیتواسکلتون داخل سلولی 

شده که ترکیب اخیر در  2-سبب مهار بیان ماتریکس متالوپروتئیناز

 های سرطانی فیبروزایی در الینتهاجمی شدن تومور، متاستاز و عروق

در مطالعات دیگر مشخص شد که  .]53[سارکوما دخالت دارد  -

سرطانی با درگیر  یهاسلولات سلنیوم اثر مهاری خود را بر نانوذرّ

در  NADHکردن عواملی نظیر آنزیم ردیوکتاز نیترات وابسته به 

دار کردن سطح پوشش .]54[د تواند اعمال کنمی BK18های سلول

پروتئین محلول در  - ساکاریدهای پلیات سلنیوم با کمپلکسنانوذرّ

 DNAمنجر به آسیب  ،ه را به سلول افزایش دادهآب، ورود نانوذرّ

توقف رشد  و 3/8آبشار کاسپاز  یسازفعالهای سرطانی، در سلول

سرطانی سلنیوم مکانیسم ضدّ  .]55[ شودمی G2/Mسلولی در فاز 

کامل مشخص نشده است، گزارشات بسیاری نقش سلنیوم را  طوربه

رشد  کهیدرحال ،اندطبیعی بررسی کرده یهاسلولدر افزایش رشد 

مکانیسم عمل سلنیوم  .]57،56[سرطانی را مهار کرده است  یهاسلول

 کهیدرحال ،شده دادهعمدتاً به تجمع انتخابی و ذاتی سلنیوم نسبت 

اما بر  ،سرطانی شده یهاسلولدر  ROSباعث افزایش شدید میزان 

  .]58[ طبیعی اثری ندارد یهاسلول

 : ه سلنیومنانوذرّ ایبررسی خواص تغذیه

دارای اثربخشی و کارآمدی باالتری نسبت به منبع  نانوسلنیوم

آلی و معدنی سلنیوم مانند سلنیت، سلنومتیونین و متیل سیستئین است 

شاید به همین خاطر  .]59-62[ یت کمتری داردو همچنین سمّ

ی آن در اهای اخیر به بررسی نقش تغذیهمطالعات متعددی در سال

ه سلنیوم بر ظرفیت های مختلف پرداخته است. نانوذرّگونه

شده اثرات های تازه متولدهوزن برّاکسیدانی و الگوی اضافهآنتی

 .]63[ را افزایش دهد هاآنمفیدی داشته که ممکن است نرخ رشد 

و افزایش ضریب  ایه سلنیوم اثرات مثبتی بر تخمیر شکمبهنانوذرّ

 ه سلنیوم و مکملاثر نانوذرّ ،تبدیل داشته است. در گونه گوسفند

و مشتقات پورین  ایمخمر سلنیوم بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه

ی، غلظت نیتروژن اشکمبه pHاوره در گوسفند سبب کاهش 

پروپیونات شده  / و نسبت استات آمونیاکی، مقدار موالری پروپیونات

ی اافزایش در مجموع اسیدهای چرب فرار شکمبه ،برایناست. عالوه

سلنیوم مشاهده شده است. قابلیت  - مخمردر گروه نانوسلنیوم و 

و فیبر قابل حل  هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام

در اسید در سراسر دستگاه گوارش و ترشحات دفعی ادراری مشتقات 

پذیرفته بود.  یرتأثافزودن سلنیوم  ییلهوسبهداری معنی طوربهپورین 

 سلنیوم در مقایسه با مخمرنانوی و ضریب تبدیل غذا با اتخمیر شکمبه

منبعی در  عنوانبهتواند ه سلنیوم میبیشتر بود. نانوذرّ سلنیوم -

 .]64[ دسترس از سلنیوم در جیره نشخوارکنندگان در نظر گرفته شود

های نژاد عربی با نانوسلنیوم فعالیت سازی جیره قوچمکمل

ها را نسبت به گروه شاهد افزایش اکسیدانی خون و منی قوچآنتی

و قسمت در میلیون سلنیوم به شکل نانو  3/0. افزودن ]65[داده بود 

آلی )مخمر سلنیزه( در مقایسه با فرم آلی سدیم سلنیت با همین غلظت 

های حاوی سطوح جیره یری نشان داد کهبه جیره گاوهای هلشتاین ش

دار غلظت باعث کاهش معنی یراشباعغباالیی از منابع چربی 

شود. اکسیدانی آن میهای مضر سرم و افزایش فعالیت آنتیچربی

]66[ .Eldin ( از سلنیوم2015و همکاران ) -  متیونین نانوکامپوزیت

در مطالعه خود  هاآنگذار استفاده کردند. های تخمدر جیره مرغ

گروه شاهد گذار را در هفت گروه تیماری قرار دادند. های تخممرغ

گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم میلی 3/0که بود جیره پایه  شامل تنها

های . شش گروه دیگر شامل جیره پایه مکمل شده با غلظتداشت

متیونین  - نو سلنیومایا ن یلوگرمکگرم در میلی 5/0و  3/0، 1/0مختلف 

نشان داد که  هاآننتایج با فرم آلی سلنیوم بود.  شدهیغنو یا مخمر 

نداشته  دارییمعناثر  مرغتخمی منبع سلنیوم بر تولید و پارامترهای کمّ

 ایبا افزایش سطح جیره مرغتخمو حجم  است. از طرفی میانگین وزن

غلظت سلنیوم در آلبومین و بود.  یافته یشافزاسلنیوم در هر دو منبع 

 سلنیوم آلی یا نانوگرم در کیلوگرم از میلی 5/0زرده در گروهی که با 
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 نانوسلنیوم در .]67[ باالتر بود ،بود شده یهتغذسلنیوم متیونین  -

های گوشتی سبب بهبود وزن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه

و ( شده بود. درصد ماهیچه ران 2018و همکاران ) احمدیمطالعه 

نسبت به گروه  ،در گروهی که با نانوسلنیوم تغذیه شده بودند ینهس

داری در گروه معنی طوربهشاهد بیشتر بود. درصد چربی شکمی 

و  نژادعلیبخش .]68[ نانوسلنیوم نسبت به گروه شاهد کمتر بود

( در آزمایش خود اثرات سلنیت سدیم، مخمر 2018همکاران )

سلنومتیونین و نانوسلنیوم را در سطوح  DLبا سلنیوم،  شدهیغن

mg/kg 1/0  قرار دادند. نانوسلنیوم بر فاکتور  یبررس مورد 4/0تا

ضریب تبدیل، اثر گذاشته بود و نسبت به گروهی که سلنیت سدیم 

داری باالتر بود. در مورد ماهیچه معنی طوربه ،را دریافت کرده بود

داری در مجموع فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، سینه اختالفات معنی

آلدهید بعد از وح مالونیل دیاکسیدانی و سطمجموع ظرفیت آنتی

مقایسه نانوسلنیوم با سدیم سلنیت مشاهده شد. منابع مختلف و 

سطوح سلنیوم اثری بر ترکیبات ماهیچه نداشتند. محتوی سلنیوم در 

 یرتأثشده سلنیوم و سطوح آن منابع مکمل ییلهوسبهماهیچه ران 

معدنی منابع  های آلی ودار میان گروهپذیرفته بود. اختالفاتی معنی

 Cai .]69[ سلنیوم و نانوسلنیوم نسبت به سدیم سلنیت وجود داشت

(، اثر نانوسلنیوم بر عملکرد، کیفیت گوشت و 2012و همکاران )

ها اکسیدانی و محتوی سلنیوم بافتی جوجهسیستم ایمنی، مقاومت آنتی

شده از مکمل نانوسلنیوم قرار دادند. سطوح استفاده یبررس موردرا 

گرم در کیلوگرم میلی 2و  1، 5/0، 3/0شامل صفر،  هاآندر مطالعه 

و  داری در عملکرد، رنگ گوشتنانوسلنیوم بود. اختالفات معنی

روز، یک اثر  42های سیستم ایمنی مشاهده نشد. بعد از شاخص

دار درجه دوم بر فعالیت پراکسیدازهای سرمی، کبدی و معنی

ای مشاهده شد؛ مهار رادیکال آزاد در سرم و کبد؛ محتوی هماهیچ

IgMدر نظرآلدهید در سرم مشاهده شد. با ید، گلوتاتیون و مالونیل 

و همکاران پیشنهاد کردند  Caiشده، گرفتن تمامی پارامترهای آنالیز

گرم در کیلوگرم میلی 5/0و  3/0ها بین که سطح مناسب مکمل در مرغ

گرم در کیلوگرم میلی 1سازی نباید بیش از و مکملنانوسلنیوم است 

دسترسی زیستی باال و  خاطربهسلنیوم فرم نانو .]70[ نانوسلنیوم باشد

یت پایین نسبت به شکل آلی و معدنی بسیار مورد توجه است، سمّ

 .]71[تر هستند یترکیبات معدنی نسبت به نوع آلی بسیار سمّ که یراز

بستگی دارد:  هاآن اندازه بهه سلنیوم نانوذرّهای بیولوژیکی ویژگی

ه بر جذب اندازه ذرّ .]72[فعالیت بیشتری دارند  ترکوچکات ذرّ

میکرومتر در  1/0ه ات اثر دارد؛ برای مثال، جذب ذرّسلولی نانوذرّ

و  1اتی با اندازه برابر در مقایسه با ذرّ 6تا  5/2شرایط آزمایشگاهی 

. با توجه به این حقیقت، در ]73[بیشتر است  ،میکرومتر به ترتیب 10

همچنین،  و اتهای غذایی، مورفولوژی و اندازه مناسب ذرّتهیه مکمل

 درضمن .]74[ انکپسوله کردن مواد، بایستی مورد توجه قرار بگیرد

اکسیدانی بهتری ه سلنیوم دارای قابلیت آنتیگزارش شده که نانوذرّ

حالی است که  این در و سلنیوم استنسبت به سایر اشکال شیمیایی 

و همکاران ثابت  Wangدهد. یت سلنیوم را کاهش میخطر سمّ

های ه سلنیوم نسبت به سلنومتیونین ویژگیاند که نانوذرّکرده

دسترسی زیستی  .]39[ یت کمتری دارداکسیدانی بهتر و سمّآنتی

اشکال متفاوت شیمیایی سلنیوم موضوع مطالعات بسیاری بوده است. 

اند که درجه جذب و همکاران اظهار داشته Mahanبرای مثال، 

 نشخوارکنندگان یرغسلنیوم در موکوس نشخوارکنندگان نسبت به 

جذب سلنیوم در گوسفند  و بعد از استعمال خوراکی کمتر است

است  %85این مقدار در خوک حدود  کهیدرصورت ،بود %34حدود 

در نشخوارکنندگان، هضم میکروبی شکمبه و نگاری بر جذب  .]75[

 .]77،76[شیردان و هضم میکروبی در روده کوچک مقدم است 

مکمل سلنیوم را به شکل  یجزئ طوربهای های شکمبهمیکروارگانیسم

شود و بنابراین که از دسترس حیوان خارج می کنندنامحلول تبدیل می

ی اجتناب از پدیده منظوربه .]78[کند جذب آن کاهش پیدا می

هضم میکروبی در نشخوارکنندگان و  ییلهوسبهکاهش جذب سلنیوم 

ه پلیمری با های نانوذرّ، سیستمیمغذریزبهبود قابلیت زیستی این 

طراحی سلنیوم به فرم نانو  .]79[تنی پیشنهاد شده است پتانسیل درون

 ییلهوسبه 2010برای استعمال خوراکی در نشخوارکنندگان در اواخر 

Romero-Pérez  و همکاران صورت گرفت که اثرات آزمایشگاهی

 ییلهوسبهه پلیمری شده به فرم نانوذرّلهوسلنیت سدیم انکپس

 2 یریکارگبهتبخیر با  - لسیونوه یا امدهی نانوذرّرسوب یهاروش

روش  ییلهوسبه یدشدهتولات . نانوذرّانجام شدحالل اتانول و استون 

در  .بودند یرمتغو  تربزرگاز نظر اندازه  ،شکلی کروی داشته ،سوبر

 دو تبخیر هر - روش امولسیون ییلهوسبه یدشدهتولات مقابل نانوذرّ

از نظر اندازه هموژن بودند. اندازه  ،فرم کروی و نامنظم داشته

های اندازه نانومتر بود. شاخص 200تا  30 هات در محدودنانوذرّ

ات تولیدی به ، زتاپتانسیل و پراکندگی چندگانه برای نانوذرّتربزرگ

دهی با کمک حالل اتانول مشاهده شده بود. آزادسازی روش رسوب

های مختلف مشاهده pHه سلنیوم در شرایط آزمایشگاهی با نانوذرّ

شرط پیش و بیشتر بودمحیط اسیدی  4کمتر از  pHشد و در محدوده 

 pHدر  .]80[ باشدمیبرای دسترسی بهتر در شیردان محیط اسیدی 

حدود  ،افزایش آزادسازی بیشتر 6حدود  pH، در مقایسه با 4کمتر از 

، بیشترین میزان 4کمتر از  pH در در مقابل، .]76[داشت  62%

بر سلنیوم، عالوه هنانوذرّدهد. ات روی میآزادسازی سلنیوم از ذرّ

یت کمتری در مقایسه با سایر اشکال نیز نشان داده دسترسی بهتر، سمّ

یت کمتری در مقایسه سمّ ه سلنیوماست. برای مثال در موش، نانوذرّ

از طرفی میزان آسیب کبدی آن نیز  ؛با سایر اشکال نشان داده است
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 ینترمناسبات یکی از نانوذرّ مصرف خوراکی .]62[ کمتر بوده است

ات از نظر تجویز مکمل است. نانوذرّ یهاروشترین هزینهو کم

شوند: پاراسلوالر تئوریک از میان اپیتلیوم روده به دو روش جذب می

(. تحت هاسلولسلوالر )از میان مجاور( یا ترانس یهاسلول)از میان 

مناطق باریکی در فضای  ییلهوسبهشرایط فیزیولوژیکی، راه نخست 

اپیتلیال محدود  یهاسلولبین اتصاالت سخت  ییلهوسبهسلولی و بین

ات به جذب نانوذرّ .]81[نانومتر(  1/0یا  3/0شده است )قطر منافذ 

سیتوز نامیده شده سلوالر از طریق فرآیندی که ترانسروش ترانس

، درنهایتدهد. با اندوسیتوز در غشای اپیکال سلول رخ میهمراه 

شود لترال آزاد می - منتقل و در قطب بازو هاسلولاز طریق  هنانوذرّ

ات معدنی اپیتلیال روده قادر به انتقال عناصر نانوذرّ یهاسلول .]82[

اندوسیتوز سلوالر با باشند. انتقال ترانسبا ظرفیت محدود می

شود. این فرآیند نیازمند )پینتوسیتوز یا ماکروپینتوسیتوز( آغاز می

باشد. ماکروپینتوسیتوز ه میصرف انرژی برای وارد کردن نانوذرّ

شود و مقادیر ها تنظیم نمیگیرنده ییلهوسبهاما  ،وابسته به اکتین است

ریق آن تواند از طمیکرومتر می 5از  ترکوچکات زیاد مایع با ذرّ

الکتریکی،  بار ییلهوسبهات جذب نانوذرّدر  .]83[ منتقل شود

اپیتلیال  یهاسلول. ]84[پذیرد می یرتأثو اندازه  حهیدروفوبیستی سط

ات بنابراین نانوذرّ ،انددیواره دستگاه گوارش از لیپید تشکیل شده

ات هیدروفیل تری نسبت به نانوذرّراندمان جذب باال ،هیدروفوبیک

 250تا  15نانومتر در دستگاه گوارش  100ات دارند. جذب نانوذرّ

 شواهد .]85[بیشتر است  تربزرگات با اندازه برابر نسبت به نانوذرّ

باریکی وجود  مرزی سلنیوم دهد که بین اثرات سودمند و سمّنشان می

تنها به ی و سودمند سلنیوم بر سالمتی نه، اثرات سمّوجودینباادارد. 

در برخی  .]86[غلظت بلکه به فرم شیمیایی آن نیز بستگی دارد 

سلنیوم نسبت به فرم آلی و معدنی که فرم نانو شده مشخصمطالعات 

یت البته در برخی از مطالعات نیز سمّ .]62[یت کمتری دارد آن سمّ

و همکاران  Liه سلنیوم به اثبات رسیده، برای مثال در مطالعه نانوذرّ

میکروگرم در  100روزه نانوسلنیوم به میزان  10( مصرف 2008)

 یت ناشی از تجمع آن شدهمقایسه با نمک سلنیت در ماهی سبب سمّ

شیمیایی  یهاروش ،یتیل سمّیکی از دالکه رسد است. به نظر می

یت کمتر فرم رسد با توجه به سمّبه نظر میه باشد. سازی نانوذرّآماده

تری بین اثرات سودمند و وسیع مرزنانوسلنیوم نسبت به سایر اشکال 

ها تواند جایگزین مناسبی در برخی از گونهمضر وجود دارد که می

نیاز به  وجودینباا .کمتر است هاآنکه میزان جذب سلنیوم در باشد 

 افزودنی عنوانبهمطالعات بیشتری برای تعیین حاشیه مفید و مضر 

  .]87[ رسدنظر میضروری به

و  تولیدمثل در شرایط آزمایشگاهی برات سلنیوم نقش نانوذرّ

 : تنیدرون

 یگذارتخمکی تحریک هاروشیدمثلی مانند تولهای یکتکن

مصنوعی و تولید رویان  تلقیح و اسپرم رویان، انجماد و انتقال

شده توسط ند باعث افزایش تعداد نتایج تولیدتوانیمآزمایشگاهی 

سبب بهبود  تنهانهافزودن سلنیوم  .]88-90[گردند حیوان ماده 

بلکه  ،شودعملکرد دستگاه تولیدمثلی از طریق بهبود کیفیت اسپرم می

 Eافزودن ویتامین  .]91[ شودهای آزاد نیز میسبب کاهش رادیکال

بب بهبود ه سلنیوم سکننده انجماد در ترکیب با نانوذرّبه رقیق

 های اکسیداتیو در اسپرم خروس شده استمانی، تحرک و متغیرزنده

صحرایی مدل  یهاموشیت در سمّه سلنیوم نانوذرّمصرف . ]92[

و  پالتین را کاهش داده – شده با سیسیت گونادی القاالقای سمّ

مشاهده  همچنین .]93[اکسیدانی را بهبود بخشیده بود ظرفیت آنتی

در مقایسه با فرم غیر  صحرایی یهاموشدر  ه سلنیومشده که نانوذرّ

های اکسیدانی، فعالیت آنزیمظرفیت تام آنتی میزانسبب بهبود نانو، 

 وآلدهید شده بود دیگلوتاتیون ردیوکتاز، کاتاالز و کاهش مالونیل

مصرف خوراکی  .]94[ را نیز بهبود داده بوداسپرماتوژنز کیفیت 

مقایسه با شکل غیر نانو، سبب افزایش ه سلنیوم در بزهای نر در نانوذرّ

ی و اای سلنیوم، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شکمبهسطح بیضه

ی منی از قبیل )حجم، مترهای کمّاشده بود. پار ATPaseفعالیت 

؛ ی قرار نگرفته بوداسلنیوم جیره یرتأث( تحتpHو  کدانسیته، تحر

سلنیوم را دریافت اما میزان ناهنجاری در گروهی که فرم غیر نانو 

مسن و جوان مصرف دو  یهاموشدر  .]95[باالتر بود  ،کرده بود

مسن که  یهاموشه سلنیوم، نشان داد که در گروه غلظت از نانوذرّ

های میزان اسپرم ،ه سلنیوم را دریافت کرده بودندغلظت باالی نانوذرّ

بود که  این درحالی ؛داری نشان داددیده و مرده کاهش معنیآسیب

ه گرم در کیلوگرم( نانوذرّمیلی 4جوان همین غلظت ) یهاموشدر 

 .]96[ دیده را افزایش داده بودهای آسیبدرصد اسپرم ،سلنیوم

ه میکروگرم نانوذرّ (5/1، 1، 5/0، 0های مختلف )افزودن غلظت

 1و  5/0های کننده منی گوسفند نشان داد که غلظتسلنیوم به رقیق

مانی و لیتر اثرات مثبتی بر پارامترهای تحرک، زندهمیلیمیکروگرم در 

 1در گروهی که  .در مقایسه با شاهد داشته است یکپارچگی غشا

میزان  ،ه سلنیوم را دریافت کرده بودلیتر نانوذرّمیکروگرم در میلی

اکسیدانی نتیآ ظرافتپتوز و نکروز کاهش یافته بود. همچنین در وآپ

نرخ باروری  ،یافتهآلدهید کاهشدیو میزان مالونیل یافتهیشافزاتام 

در  .]97[ دادتنی در همین گروه افزایش نشان میدر شرایط درون

سلنیوم در مقایسه با گروهی که  هبا نانوذرّ شدهیهتغذهای نر موش

اکسیدانی بهبود ظرفیت آنتی ،هیچ نوع مکملی را دریافت نکرده بود

 .]98[ منفی بر اسپرماتوژنز نداشت یرتأثبود و  شده مشاهدهاسپرم 

ه روی در شرایط بلوغ ه سلنیوم همراه با نانوذرّحضور نانوذرّ

و همچنین  DNAآزمایشگاهی تخمک گاو سبب کاهش میزان آسیب 
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افزایش میزان گلوتاتیون داخلی سلولی شده بود. بعد از فرآیند انجماد 

شده در گروه نی بالستوسیست شکوفامازنده میزانگشایی و یخ

ه سلنیوم یا روی نسبت به گروه شاهد افزایش نانوذرّ کنندهیافتدر

تواند سبب ارتقای رشد مکمل نانوسلنیوم می .]99[ نشان داد

 ینترمهمسلنیوم یکی از  .]100[ های ثانویه در گونه بز شودفولیکول

دام نر است و برای نمو طبیعی اسپرم ضروری  یدمثلتولعناصر در 

 شوددر کپسول پروتئینی میتوکندری ترکیب میاین ترکیب است و 

سلنیوم برای تحرک و عملکرد اسپرم همچنین نمو نرمال  .]102 ،101[

تنظیمی برای  های مهمّدر میان پروتئین .]103[بیضه الزم است 

و فسفولیپید هیدروکسید گلوتاتیون  Pاسپرماتوژنز، سلنوپروتئین

برخی  .]105 ،104[ ها هستندسلنیوم به بیضهول انتقال ؤپراکسیداز مس

برخی  غذایی سازی جیرهند که مکملاهمطالعات گزارش کرداز 

سبب بهبود سطح سلنیوم بیضه، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز  حیوانات

مکمل نانوسلنیوم سبب افزایش  .]71[ شودمی ATPaseو فعالیت 

 وو منی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  هادر بیضه محتوی سلنیوم

  .]71[ شودمییکپارچگی غشایی سبب حفظ نهایت در

 : ه سلنیوم بر رشد مونانوذرّ یرتأث

( اهمیت استفاده مادری 2011) همکارانو  Wuدر مطالعه 

 ثابته سلنیوم بر بهبود رشد فولیکول مو و افزایش رشد جنین نانوذرّ

اکسیدانی در پوست جنین نسبت داده آنتی یرتأثاست. این امر به  شده

شده  ROSاکسیدانی سبب کاهش تولید شده است. افزایش دفاع آنتی

که برای بهبود هر شود می IGF-1که منجر به افزایش بیان گیرنده 

ه سلنیوم رشد جنین و فولیکول مو مهم است. در بز، نانوذرّ مورد دو

گرم میلی 5/0ست. استفاده از جای گذاشته ا اثر مثبتی بر مقدار پشم بر

 110روزه پیش از آبستنی تا روز  30در کیلوگرم جیره برای دوره 

های در پوست جنین IGF-1Rو  GPx ،IGF-1دار سبب بیان معنی

براین، افزایش فعالیت گلوتاتیون و شده بود. عالوه هاآن

و سلنیوم در هر دو  IGF-1های سوپراکسیدازدیسموتاز و غلظت

دار مشاهده شده بود. کاهش معنی 110و سرم خون تا روز پوست 

اکسیدانی در هر دو پوست و سرم از وضعیت آنتی آلدهیددیمالونیل

داری سبب افزایش معنی طورپذیرفته بود و به یرتأثپوست و جنین 

احتماالً سبب  ROSثانویه مو شده بود. سطح پایین  هاییکولفول

مطلوبی بر نمو  یرتأثشده که  IGF-R1و  IGF-1افزایش بیان 

جفت در  این وزن جنین و برفولیکول مو در جنین گذاشته بود. عالوه

داری باالتر بود معنی طوربه ،گروهی که سلنیوم را دریافت کرده بود

]100[. 

 :کننده سیستم ایمنیتعدیل عنوانبهنانوسلنیوم 

استرس اکسیداتیو مزمن سبب کاهش پاسخ انفجار تنفسی 

کنندگی سلنیوم دارای پتانسیل تعدیلنانو .]106[شود ها میفیلونوتر

و  تریقودر مقایسه با سلنیت سدیم اثر  و هستسیستم ایمنی 

که  کنداکسیدانی اعمال مینتیآبر پشتیبانی از سیستم دفاع  ترییعسر

ها و انفجار تنفسی در نوتروفیل مبتنی بر افزایش فعالیت کموتاکسیک

های اثر نانوسلنیوم و سلنیت سدیم بر نوتروفیل .]107[است 

روز  30گرم وزن بدن برای مدت زمان میلی 1شده با گوسفندی تغذیه

 30و  20، 10مشاهده شده که نانوسلنیوم در روزهای بررسی شد. 

داری در مقایسه با گروه معنی طوربهفعالیت کموتاکسیک نوتروفیلی 

حیواناتی که در بود. در مقابل گروه نانوسلنیوم،  یافته یشافزاشاهد 

فعالیت کموتاکسیک در  ،با شکل معدنی سلنیوم تغذیه شده بودند

کاهش یافته بود. در گروه نانوسلنیوم  20در مقایسه با روز  30روز 

در مقایسه با گروه  30و  20، 10دار بعد از روزهای افزایش معنی

ه سلنیت سدیم مشاهده شده بود. در مقایسه با گرو 10شاهد و روز 

در  20در گروه سلنیت سدیم، افزایش فعالیت کموتاکسیک در روز 

مقایسه با گروه شاهد مشاهده شده بود. فعالیت انفجار تنفسی افزایش 

در جدول  شد.مشاهده می 30دار در هر دو گروه از روز صفر تا معنی

ی سلنیوم هنانوذرّثیر برخی از مطالعات مرتبط با تأ خالصه 1شماره 

 بر پارامترهای مختلف آورده شده است.

 ه سلنیومبر روی نانوذرّ گرفتهانجامبرخی از مطالعات  -1جدول شماره 

 منابع مشاهدات نوع استفاده

مکمل افزودنی در 

مطالعات بر روی 

 ی بنیادیهاسلول

گرم یلیم 60/0شده با یهتغذی هاخروسی اسپرماتوگونی هاسلولدر  Nanogو  thy-1 (CD90)، 1-های اینتگرین بتاژن

 .یافته بود یشافزانانوسلنیوم در کیلوگرم 

]21[ 

های بنیادی اسید سبب تسریع القای تمایز در سلولشده با سیتریکلوده سلنیوم و نانوذرّ rutheniumشده با ه سلنیوم لودنانوذرّ

 .های استئوبالست شده بودمزانشیمی به سمت سلول

]22[ 

 ]23[ .ی استخوانی شدندهاسلولنانومتر سبب القای تمایز به  200 تا 100 ابعاد در سلنیوم اتنانوذرّ

 هادوازدهه روده جوجه از ناحیه جداشدههای به محیط کشت کریپتنانومتر  90ه سلنیوم با اندازه افزودن نانوذرّ -

 .است یرگذارتأث مغذی مواد جذب و هضم در که شدهموسین ژن بیان افزایش سبب -

]25[ 

 زخم کیتوزان بر محلّه سلنیوم همراه با بیوفیلم استفاده از نانوذرّ -

 .زایی شد و اثر مطلوب بر بهبود زخم داشتسبب مهاجرت سلولی و عروق -

]28[ 
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ات سلنیوم بر نقش نانوذرّ

های القایی و درمان زخم

 باکتریالیخواص آنتی

 های دیابتی آلوده با استافیلوکوکوس اورئوسدر زخم موش Mupirocin - کیتوزان – نانوهیبرید سلنیوم -

فیبروبالستی، تولید کالژن، تکثیر های زایی، مهاجرت سلولزخم، میزان عروق باکتریایی در محلّ خواص آنتی -

 های مو و رشد اپیدرمفولیکول

]29[ 

 ات سلنیوم در مقایسه با اکسید سلنیوملیشمانیایی بهتر نانوذرّ فعالیت ضدّ -

 .یت کمتری بر ماکروفاژهای غیرآلوده از خود نشان دادندات سلنیوم نسبت به اکسید سلنیوم سمّنانوذرّ -

]31[ 

 ]32[ ه ترکیبی سلنیوم بر عفونت باکتریایی مرتبط با عفونت زخم در شرایط آزمایشگاهینانوذرّیر تأثعدم  -

سرطانی خواص ضدّ

 ات سلنیومنانوذرّ

 .اضافه شد HepG2های انسانی کارسینومای هپاتوسلوالر نانومتر به محیط کشت سلول 56ات سلنیوم با قطر نانوذرّ -

 .های سرطانی شدمیزان آپوپتوز در سلولسبب مهار تکثیر سلولی، افزایش  -

]43[ 

- Galangin یه سلولعله سلنیوم شده با نانوذرّکونژوگه( های سرطان کبدHepG2) 

 .جایی فسفاتیدیل سرین همراه بودهو جاب 3 ی کاسپازسازفعال، MMPهای سرطان کبد با تقلیل پتوز در سلولوسبب القای آپ -

]46[ 

 HepG2های سرطانی های مختلف بر سلوله سلنیوم سبز در غلظتنانوذرّی اثرات سمّ -

 .شد MMPهای فعال اکسیژن و اختالل در عملکرد پتوز با افزایش تولید گونهوسبب القای آپ -

]48[ 

 اسیدهیالورونیک – ه سلنیومکمپلکس نانوذرّ -

اکسیدانتی نظیر سوپراکسیداز دیسموتاز، کاهش تشکیل های آنتیداری وزن تومور و افزایش فعالیت آنزیمکاهش معنی -

 .آلدهید در تومور موش شده بودمالونیل دی

]50[ 

 ]53[ .سارکوما شده بود - های سرطانی فیبروشده در الین 2-ه سلنیوم سبب مهار بیان ماتریکس متالوپروتئینازنانوذرّ -

در  NADHی سرطانی با درگیر کردن عواملی نظیر آنزیم ردیوکتاز نیترات وابسته به هاسلولات سلنیوم بر اثر مهاری نانوذرّ -

 BK18های سلول

]54[ 

ه ی نانوذرّاخواص تغذیه

 سلنیوم

 

 ]64[ .بود هی را افزایش دادار حاوی سلنیوم در گوسفندان نر، غلظت مجموع اسیدهای چرب فرار شکمبهسلنیوم و مخمّ مصرف نانو -

 ]65[ .ها را نسبت به گروه شاهد افزایش داداکسیدانی خون و منی قوچهای نژاد عربی با نانوسلنیوم فعالیت آنتیجیره قوچسازی مکمل -

 هااکسیدانی جوجهنانوسلنیوم بر عملکرد، کیفیت گوشت و سیستم ایمنی، مقاومت آنتی -

، IgMای و مهار رادیکال آزاد در سرم و کبد؛ محتوی داری بر فعالیت پراکسیدازهای سرمی، کبدی و ماهیچهاختالفات معنی

 .آلدهید در سرم مشاهده شددیگلوتاتیون و مالونیل

]70[ 

ات سلنیوم بر نقش نانوذرّ

تولیدمثل در شرایط 

 تنیآزمایشگاهی و درون

 

دیده مرده و آسیبهای شد و درصد اسپرم های مسنهای موشمانی اسپرمتحرک و زنده ه سلنیوم باعث افزایشنانوذرّ -

 .کاهش داد

]96[ 

 روی در شرایط بلوغ آزمایشگاهی تخمک گاو هسلنیوم همراه با نانوذرّ هنانوذرّ -

 و همچنین افزایش میزان گلوتاتیون داخلی سلولی DNAکاهش میزان آسیب  -

]99[ 

 

 گیرینتیجه

ضروری است که از طریق تداخل با  سلنیوم از عناصر مهمّ

 یهاها در فرآیندهای متعدد بیولوژیکی در ارگانیسمسلنوپروتیئن

 یمؤثرنقش  تواند در تولیدمثلمختلف مشارکت دارد و همچنین می

ین مقادیر مناسب از سلنیوم در جیره غذایی از تأمداشته باشد. با 

کمبود این عنصر و همچنین مشکالتی بسیاری از مشکالت ناشی از 

 . نانوسلنیومگرددمیشود، جلوگیری که برای سالمتی فرد ایجاد می

یت پایین است و از طرفی دارای دسترسی زیستی باال و میزان سمّ

های سلنیوم به شکل نانو برای گونه ،باشد یمناسبدارای قیمت 

 هنانوذرّ که اینباشد، ضمن این تواند مکمل مناسبیمختلف، می

 های دیگر نمک آن است. گونهبه بهتری نسبت  جایگزین

 

 و قدردانی تشکر

دانند از زحمات تمامی کسانی نویسندگان بر خود الزم می

تشکر و  ،را یاری رساندند ماکه به هر نحوی در تهیه این مقاله 

 قدردانی نمایند.
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