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Abstract 
 

Background: Kidney damage is one of the most common complications of diabetes that can 

eventually lead to hemodialysis. Inflammation is one of the effective factors in the development 

of this complication. Considering the strong anti-inflammatory effects of selenium 

supplementation, the aim of this study was to determine the effect of this supplementation on 

the expression levels of inflammation-related genes in diabetic hemodialysis patients. 

Materials and methods: This randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was 

performed in 40 diabetic hemodialysis patients. Participants were randomly divided into two 

groups to take either 200 µg/day selenium (n=20) or placebo (n=20) for 3 months.  

Results: Selenium supplementation upregulated transforming growth factor beta (TGF-β) 

(P=0.002) gene expression levels. This intervention also decreased gene expression of tumor 

necrosis factor alpha (TNF-α) (P=0.01) and interleukin-1 (IL-1) (P=0.02) compared with the 

placebo. In this study gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) (P=0.33) 

and (IL-8) (P=0.45) were not affected by selenium supplementation.  

Conclusion: Selenium supplementation during 3 months to diabetic hemodialysis patients had 

beneficial effects on gene expression related to inflammatory markers.  

Keywords: Selenium, Anti-inflammatory agent, Hemodialysis, Diabetes, Inflammation, TNF-

alpha, TGF-beta  
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های مرتبط با التهاب در بیماران یاری سلنیوم بر سطوح بیان تعدادی از ژنبررسی اثر مکمل
 دیابتیک همودیالیزی

 2، علیرضا سلیمانی1، محمود دهقانی اشکذری1*، سید مرتضی سیفتی1عاطفه جمال

 خالصه
ثر در مؤیکی از عوامل  ،یالیز شود. التهابتواند منجر به همودمی نهایتآید که درترین عوارض دیابت به شمار میآسیب کلیه یکی از شایع: هدفو  سابقه

های مرتبط با ژن نسطوح بیابر  این مکملتعیین تأثیر مصرف  ،هدف از این مطالعهپیشرفت این عارضه است. با توجه به اثرات ضدالتهابی قوی مکمل سلنیوم، 

 التهاب در بیماران دیابتیک همودیالیزی بود.

طور کنندگان بهانجام شد. شرکت یک همودیالیزیبیمار دیابت 40شده با دارونما در کنترلو کور تصادفی، دوسوصورت بهاین کارآزمایی بالینی  :اهمواد و روش

 .تقسیم شدند ماه 3نفر( برای  20دارونما ) ونفر(  20میکروگرم در روز سلنیوم ) 200تصادفی به دو گروه برای دریافت 

بیان کاهش این مداخله همچنین سبب  شد.(  =002/0P)( TGF-βافزایش بیان ژن فاکتور رشد التهابی ) داری باعثطور معنیسلنیوم به مصرف مکمل :نتایج

 بیانمیزان  . در این مطالعهگردیدIL( (02/0=P )-1)اینترلوکین یک و کاهش بیان ژن سیتوکین التهابی ( 01/0=P)( α-TNF)ژن فاکتور نکروز توموری آلفا 

 ثیر سلنیوم قرار نگرفت.تأتحت IL-8) )(45/0P= ) و(  =33/0P)( VEGF) رشد اندوتلیال عروقی فاکتورهای ژن

 التهابمتابولیک و مربوط به  های مرتبط با وضعیتفیدی بر بیان ژناثرات م یک همودیالیزیدیابتدر بیماران  ماه 3طی سلنیوم مکمل دریافت  گيري:نتيجه

 داشت.

 TNF-alpha ،TGF-beta، التهاب، دیابتیک همودیالیزیبیماران ، التهابضدسلنیوم،  ي:کليدناگواژ

 1055-1063، صفحات 1400 آبان-هرم، 4پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                            

 مقدمه

 ESRD: End Stageمرحله آخر نارسایی کلیوی )

Renal Diseaseشود که دفع مواد زاید ( به شرایطی اطالق می

ها و نگهداری مایعات، تعادل الکترولیت ،بدن دچار مشکل شده

درصد )بسته به نوع  90 شود. تقریباًها مختل میتولید هورمون

فریت مزمن و بیماری( بیماران مبتال به دیابت مزمن، گلومرولون

شوند. درمان می ESRDدچار نارسایی  ،هیپرتانسیون مزمن

ESRD آماری  . مطالعات[1]باشد شامل دیالیز یا پیوند کلیه می

نفر به  360از هر یک میلیون نفر، دهند که در خاورمیانه نشان می

ESRD  در ایران، دیابت بعد از پرفشاری خون [2]مبتال است .

 .[3]رود نارسایی کلیه و همودیالیز به شمار میدومین علت ابتال به 

همچنین، نشان داده شده است که ابتال به دیابت در بیماران 

برابر در مقایسه با بیماران  2همودیالیزی خطر مرگ را به میزان 

عالوه قندخون باال و دهد. بههمودیالیزی غیر دیابتی افزایش می

میر در این بیماران وان مرگوجود وضعیت التهابی نیز با افزایش میز

. در بیماران دیالیزی، التهاب در اختالل عملکرد [4]مرتبط است 

 .[5]میر مؤثر است وعروق، آترواسکلروز و افزایش میزان مرگ

مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 اشکذر، اشکذر، یزد، ایران

 کده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانگروه داخلی، دانش -2

 دانشگاه آزاد اسالمی اشکذر، اشکذر، یزد، ایران نشانی نویسنده مسؤول: *

                                              035 - 32725952 دورنویس:        035-32725951  تلفن:   

 seifati@gmail.com پست الکترونيک:  

      2/6/1400تاریخ پذیرش نهایی:                 31/3/1400 اریخ دریافت:ت  

 

 و ود وضعیت متابولیکهای مختلفی برای بهبدر مجموع، روش

هاد شده است های التهابی بیماران همودیالیزی پیشنکاهش سیتوکین

های غذایی و رژیم [6]ها شامل: دارو درمانی ترین آنکه مهم

. [7] ( استDASHخون )اررژیم کاهنده فش مناسب مخصوصاً

سیاری از ی را در بسلنیوم از عناصر ضروری بدن بوده که نقش مهمّ

اکسیدان محسوب و یک آنتی [8]کند می مسیرهای متابولیکی ایفا

یدها در پیشگیری از التهاب نقش دارد ئایکوزانو که با تولید [9]شده 

مواد  یدر خاک، آب و برخ یعیطور طببهی ماده معدن این .[10]

از عناصر  یکی، یداناکسیآنت یکعنوان بهو  شودیم یافت ییغذا

 مقادیربه روزانه بدن انسان است. اگرچه بدن انسان  نیازجزئی مورد

 یومکه سلن اندنشان داده یادیز دارد، اما مطالعات یازن یومسلن یکم

ی مغذاین ریز .[11] است یضرورطبیعی  یسمحفظ متابول یبرا

و بنابراین  دهدیم یلرا تشکها بخش عملکردی مرکزی سلنوپروتئین

ها از طریق تنظیم سنتز سلنوپروتئین لنقش اصلی آن در درجه اوّ

از . مشاهده شده است که غلظت عناصر ضروری بدن [12]باشد می

. [13]یابد جمله سلنیوم در مرحله نهایی بیماری کلیوی تغییر می

ها و دم تعادل میان اکسیدانع اند کهقبلی نشان داده مطالعات

 ها و نیز کمبود سلنیوم در بیماران همودیالیزی، احتماالًاکسیدانآنتی

م متابولیک از جمله وچندین عارضه مرتبط با سندرمنجر به 

، در یک مطالعه نشان اخیراً. [14]شود روقی میع-اختالالت قلبی

که سطوح سرمی سلنیوم در بیماران مبتال به درجات  داده شده

مخلف نارسایی کلیه نسبت به افرادی که دارای عملکرد نرمال کلیه 
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 2011یک مطالعه در سال  همچنین .[15]تر است پایین ،بودند

میزان سلنیوم  ،گزارش داد در افرادی که تحت همودیالیز هستند

برآن، یک . عالوه[16]باشد سرم نسبت به افراد سالم کمتر می

مطالعه متاآنالیز نشان داده است که مصرف مکمل سلنیوم در افراد 

مبتال به بیماری عروق کرونر قلب منجر به بهبود بیومارکرهای 

اند که مچنین، مطالعات مختلفی نشان داده. ه[17]التهابی بوده است 

و کاهش بیان  VEGFمکمل سلنیوم سبب افزایش بیان ژن  مصرف

. اگرچه در [19،18]شود های التهابی میسیتوکیناز های برخی ژن

یاری سلنیوم به میزان روزانه مطالعه دیگری گزارش شد که مکمل

های ماه در افراد همودیالیزی، شاخص 3میکروگرم به مدت  200

که رسد با وجود ایننظر میموع بهدر مج. [20]التهابی را بهبود نداد 

لین راه درمانی برای عنوان اوّدیالیز توسط بسیاری از متخصصان به

علت عوارض استفاده از شود، ولی بهبیماران همودیالیز محسوب می

یاری جهت کاهش عوارض بیماری های مکملآن، نیاز به روش

مورد اثرات  شده درباشد. بنابراین با توجه به مطالعات انجاممی

اری ییاری سلنیوم بر این بیماری، استفاده از مکملمثبت مکمل

ای از گشای پارهتواند راهبار در این مطالعه میلینسلنیوم برای اوّ

 مشکالت بیماران همودیالیزی باشد. 

 

 هامواد و روش

 IRCT20170513033941N62این مطالعه که با کد 

با طراحی  ،نی ثبت شدهرآزمایی بالیسایت مرکز کادر وب

شده با صورت کنترلکارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور و به

بیمار همودیالیزی که به کلینیک دیالیز  40دارونما بر روی 

در ابتدا، انجام گرفت.  ،بیمارستان اخوان کاشان مراجعه کرده بودند

 ییشناسا ی،گلومرول یلتراسیونف یارساس معابر یالیزیهمود یمارانب

صورت گرفت. در نیز  یوقت، مالقات حضور یینپس از تع ،دهش

داده  یحتوض یالیزیهمود یمارانب یمالقات اهداف پژوهش برا ینا

اخذ  یزنامه کتبی نها، رضایتآن یشد و در صورت موافقت شفاه

 یداروها بر مارکرها یاثرات احتمال هشکا یبرا ین،. همچنیدگرد

شدند.  یکسانر مصرف داروها، از نظ یمارانب یمطالعه، تمام ینا

 یمارانمالقات مشخصات دموگرافیک، قد و وزن ب ینسپس در ا

 یالیزد ینیکدیده در کلآموزش یهکارشناس تغذ یکتوسط 

به معیارهای ورود شد.  ثبتاخوان وابسته به دانشگاه  یمارستانب

 یگلومرول یلتراسیونبا ف یالیزیهمود یابتید یمارانبشامل:  ،مطالعه

عدم مصرف  وسال  45 -75سن یقه، در دق یترلیلیم 10از  کمتر

به  یلعدم تماشامل:  نیز خروج از مطالعه اشد. معیارهایبیگار میس

توسط پزشک  ینیبال یابی)ارز یروئیدت یپرکار یا یکارکمی، همکار

 یاو  یمیابتال به عفونت، بدخ یشگاهی(،آزما یمتخصص و بررس

خون باال فشار، شدن فرد گردد یخاص که منجر به بستر یماریب

 متر جیوه(میلی 100و فشار دیاستول  160از  )فشار سیستول باالتر

 ماه گذشته 3در  یو ضدالتهاب یدانیاکسیآنت یهامصرف مکملو 

 .باشدمی

 محاسبه حجم نمونه

یکی از متغیرهای اصلی مورد بررسی در مطالعه ما فاکتور 

نیداز  تعیین تعدداد نمونده مدوردباشد. بنابراین می TNF-αالتهابی 

های انجام شده اساس یکی از پژوهشجهت انجام مطالعه حاضر، بر

در  و همکاران Heidariاخیر در این زمینه صورت گرفت و مطالعه 

. در [21]عنوان مبنا قدرار گرفدت به TNF-αو شاخص  2019سال 

در گدروه  TNF-αمطالعه مذکور، با توجه به میزان انحراف معیدار 

کننده مکمل سلنیوم( و با در نظر گدرفتن اخدتالف مداخله )دریافت

مدورد نیداز  (n=15) نفر 15، تعداد  Fold change 12/0میانگین 

 TNF-αبنابراین، حجم نمونه بر اساس متغییر اصلی مطالعده، محاسبه شد. 

 95بعنوان مبنا محاسبه شد. تعداد نمونه با در نظدر گدرفتن فاصدله اطمیندان 

( و β=2/0درصدد ) 20(، خطای نوع دوم α=05/0طای نوع اول )درصد، خ

درصد و همچنین با توجه به محددودیت بودجده بدرای هدر  80توان آزمون 

نفر طبق فرمول زیر تعیین گردید. ضمنا، با در نظر گدرفتن احتمدال  20گروه 

نفر نمونه مورد نیداز بدود کده  40درصد خروج نمونه، در نهایت تعداد  20

نفر برای گروه پالسدبو  20ای گروه دریافت کننده مکمل سلنیوم و نفر بر 20

 در نظر گرفته شد.

 

 

 

                                                                  

 

 

 مشخصات مکمل و دارونما

میکروگرم سلنیوم )شرکت  200در این مطالعه از دوز 

وزانه یک کپسول به مدت و بیماران ر نیچر، کالیفرنیا( استفاده شد

هفته صرف نمودند. همچنین، کپسول دارونمای مورداستفاده در  24

نشاسته اسانس ایران تهیه شده و حاوی این مطالعه از شرکت باریج

ه شکل های سلنیوم بها از نظر ظاهری با کپسولبود. این کپسول

های یکسان )از نظر و داخل فالکونگردید یکسان طراحی 

اندازه و غیره( با کد مشخص در اختیار  اهری، رنگ،مشخصات ظ

های دارونما روزانه یک عدد به مدت بیماران قرار داده شد. کپسول

 هفته مصرف شد. 24

 

 

 آزمایشات مولکولی
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لیتر میلی 10فته بعد از شروع مداخله، ه 24در ابتدا و 

نمونه خون ناشتا، در کلینیک دیالیز بیمارستان اخوان کاشان، از 

برای جداسازی  EDTAبیماران گرفته شد و در لوله حاوی 

روز  24های سفید ریخته شد. قبل از مصرف مکمل سلنیوم و گلبول

گیری شدند. در هر آزمایش اندازهها با دوبار تکرار در بعد بیان ژن

از روش رسوبی استفاده گردید.  RNAاین مطالعه برای استخراج 

یند لیز سلول، تخلیص آرطی ف RNAدر این روش، استخراج 

RNA  و تغلیظ و رسوبRNA گیرد. بنابراین در ابتدا انجام می

طی لیز سلول از آن آزاد شوند و در ادامه  RNAهای باید مولکول

RNA روتئین های لیپیدی و پماندهبا کمک فنول و کلروفرم از باقی

 RNAنهایت با استفاده از الکل جداسازی و تخلیص گردد. در

 Wizol ، از کیت RNAگردد. برای استخراج دهی میرسوب

Reagent با شماره کاتالوگW75100  شرکت(Wiz Bio 

Solutionیند جداسازی طبق پروتکل مربوط آ، کره( استفاده و فر

منظور انجام مراحل به RNAبه کیت انجام شد. بعد از استخراج 

احتمال از یید شود تا أی تاز نظر کیفی و کمّکه بعدی الزم است 

منظور تعیین خطا و نتایج کاذب در مراحل بعدی کاسته شود. به

منظور از دستگاه نانودراپ استفاده شد. به RNAیت یا غلظت کمّ

یید أحاصله برای انجام مراحل بعدی، ت RNAبررسی مناسب بودن 

یید توسط الکتروفورز بر روی ژل أکیفیت آن ضروری است. این ت

 M-MLV یتبا استفاده از ک cDNAتز سنانجام شد.  %1اگاروز 

Reverse Transcriptase Rnase H 06-21  که به صورت

 Wizscript یبا نام تجار Wiz Bio Solutionآماده از شرکت 

RT Master  و با شماره کاتالوگW2203 و بود شده  یداریخر

انجام شد. این کیت براساس  یتاساس دستورالعمل موجود در کبر

ها با روش سپس ارزیابی بیان ژن .کندعمل میرونویسی معکوس 

RT-PCR Quantitative  و با استفاده از دستگاه(Roche 

Diagnostics, Rotkreuz, Switzerland) LightCycler   و

عنوان ژن هب GAPDHاز ژن  انجام شد. Ampliconکیت 

Housekeeping  .پرایمرها یطراح یبرا همچنیناستفاده شد 

 Primer Express Software (Appliedافزارنرم

Biosystems, Foster City, USA)  افزارو نرمBeacon 

designer software  , Tehran, Iran) (Takaposizt  به کار

شده در این مطالعه را پرایمرهای استفاده 1شماره  جدول .رفت

 Pffafi با استفاده از روش هابیان ژن یسطح نسب دهد.نشان می

 محاسبه شد.

 Real time PCR شده در تکنیک پرایمرهای استفاده -1جدول شماره 

 ژن پرایمر اندازه محصول دمای ذوب

3/61  126 F: AGCTCATTTCCTGGTATGACAACG 
R: TCTTCCTCTTGTGCTCTTGCTGG 

GAPDH 

52 188 F: GTCAACCTCCTCTCTGCCAT 

R CCAAAGTAGACCTGCCCAGA TNF-α 

56 150 F: GCAGAGGGTTGTGGAGAAGT 

R: ACCCTACAACAGACCCACAC 
IL-8 

56 227 F: TTGAGACTTTTCCGTTGCCG 
R: CGAGGTCTGGGGAAAAGTCT 

TGF-β 

5/58  150 R: GGCCACACATCCCATGATTC 
F: TGCAGATTATGCGGATCAAACC 

VEGF 

56 174 F: GCTTCTCTCTGGTCCTTGG 

R:AGGGCAGGGTAGAGAAGAG 
IL-1 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 SPSSافزار نرم یریها با به کارگادهمطالعه، د یندر ا

 یبرا یقرار گرفتند. جهت بررس یلتحلویهمورد تجز 18نسخه 

 -نرمال، از آزمون کولموگروف  یعها از توزداده یتتبع

 یهاداده ستفاده شد.ا  (Kolmogrov- Smirnov)یرنوفاسم

  گزارش شد. در همه موارد یارمعو انحراف یانگینصورت مهب یکمّ

P value دار در نظر گرفته شد.یمعن یاز نظر آمار 0.05کمتر از  

 

کننده وه مصرفبررسی اثر فاکتورهای مخدوشگر بین دو گر برای

 برای استفاده شد. ANOVAاز آزمون  دارونماو یوم مکمل سلن

 یانو ب ییغذا یافتدر یزانم یک،آنتروپومتر یپارامترها یسهمقا

 مداخله یانشروع مداخله و پا التهاب در زمان امربوط ب یهاژن

 دارونما،و  یومکننده مکمل سلنهفته بعد( بین دو گروه مصرف 24)

 مستقل استفاده شد. tآزمون از 
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 نتایج

کنندگان در مطالعه در مشخصات دموگرافیک شرکت

  2شماره  نشان داده شده است. مطابق با جدول 2شماره  جدول

 

 

در ابتدای مطالعه از  BMIو  بیماران از نظر متغیرهای سن، وزن

 نظر آماری در دو گروه تفاوت معناداری نداشتند.

 

یاره در دو گروه دارونما و مکملکننده در مطالعمشخصات دموگرافیک افراد شرکت -2جدول شماره   

P value SD +Mean  N متغیر 

33/0 
 پالسبو 16 3/3±9/58

 سن
 سلنیوم 16 92/00±11/55

001/0 
 پالسبو 16 29/12±8/156

 قد
 سلنیوم 16 68/00±10/168

22/0 
 پالسبو 16 25/28±15/68

 وزن
 سلنیوم 16 36/61±13/74

38/0 
 پالسبو 16 34/27±7/28

BMI 
 سلنیوم 16 37/65±5/26

 

 یماراندر ب  TNF-aژن یانب ییراتتغ 1شماره  نموداربا  مطابق

نسبت به گروه  یومسلنکننده در گروه مصرف یالیزتحت همود یابتید

ی دو گروه از نظر آمار ینب ییراتبود و تغ یافتهکاهش دارونما 

(01/0P=  )معیار تغییرات بیان ژنانحرافمیانگین و ) دار بودیمعن  

TNF-α 19/0 و 9/0 ±19/0در گروه مداخله و پالسبو به ترتیب± 

 بود(.  08/1

 
 در بیماران دیابتی تحت دیالیز α-TNF سلنیوم و دارونما بر بیان ژنهفته مداخله با مکمل  24اثر  -1 شماره نمودار

 

 یماراندر بTGF-β ژن  یانب ییراتتغ ،2نمودار شماره با  مطابق

نسبت به گروه  یومکننده سلندر گروه مصرف یالیزتحت همود یابتید

 یدو گروه از نظر آمار ینب ییراتبود و تغ یافته یشافزا دارونما

(002/0P= )میانگین و انحراف معیار تغییرات بیان ) دار بودینمع

 و 0/1±18/12 ترتیبدر گروه مداخله و پالسبو بهTGF-β  ژن

 (. ودب 2/91±0/0

 
 در بیماران دیابتی تحت دیالیز β-TGF هفته مداخله با مکمل سلنیوم و دارونما بر بیان ژن 24اثر  -2شماره  نمودار

 



 و همکاران جمال

 1060                                                                                          4شماره  | 25دوره  | 1400 | آبان-هرم | ضینامه فدوماه

 یابتید یماراندر ب IL-1ژن  یانب ییرات، تغ3شماره  نموداربا  مطابق

 نسبت به گروه یومکننده سلندر گروه مصرف یالیزتحت همود

 یدو گروه از نظر آمار ینب ییراتبود و تغ یافتهکاهش  دارونما

(02/0P=) معیار تغییرات بیان ژنمیانگین و انحراف) دار بودیمعن  

IL-1و  00/1±11/0ترتیب در گروه مداخله و پالسبو به

 . بود( 15/0±12/1

 
 در بیماران دیابتی تحت دیالیز IL-1 هفته مداخله با مکمل سلنیوم و دارونما بر بیان ژن 24اثر  -3شماره  نمودار

 

 یابتید یماراندر ب IL-8ژن  یانب ییرات، تغ4شماره  نموداربا  بقمطا

نسبت به گروه  یومکننده سلندر گروه مصرف یالیزتحت همود

معیار میانگین و انحراف) دار نبودیمعنی از نظر آمار دارونما

ترتیب در گروه مداخله و پالسبو بهIL-8  تغییرات بیان ژن

 . (بود 03/1±17/0و 20/0±98/0

 

 
 در بیماران دیابتی تحت دیالیز  IL-8 هفته مداخله با مکمل سلنیوم و دارونما بر بیان ژن 24اثر  -4شماره  نمودار

 

 یماراندر ب VEGFژن  یانب ییرات، تغ5شماره  نموداربا  مطابق

نسبت به گروه  یومکننده سلندر گروه مصرف یالیزتحت همود یابتید

معیار میانگین و انحراف) دار نبودیمعن یاز نظر آمار دارونما

ترتیب در گروه مداخله و پالسبو بهVEGF  تغییرات بیان ژن

 .بود( 96/0±18/0و  13/0±02/1

 

 
 در بیماران دیابتی تحت دیالیز VEGF هفته مداخله با مکمل سلنیوم و دارونما بر بیان ژن 24اثر  -5شماره  دارنمو
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 بحث

هفته  24اثرات  بارلینبرای اوّ در مطالعه حاضر، 

بیماران دیابتی  دربا التهاب ژن مرتبط  یانبر بیوم سلنیاری مکمل

در  یومد که مکمل سلنداان ها نشیافته. شد یبررس تحت همودیالیز

سبب کاهش  و داد را افزایشTGF-β یان ژن ب میزان این بیماران

و  IL-8بیان ژن  ییراتتغاما  ،شد TNF-αو  IL-1های بیان ژن

VEGF نداشت یداریتفاوت معن بین دو گروه مداخله و دارونما .

های برخی مطالعات به بررسی اثر مکمل سلنیوم بر روی شاخص

ختالالت متابولیکی ایی التهاب و استرس اکسیداتیو در ابیوشیمی

یک مطالعه متاآنالیز نشان داده است که  اند. اخیراًمختلف پرداخته

مصرف مکمل سلنیوم در افراد مبتال به بیماری عروق کرونر قلب 

منجر به بهبود بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو شده است 

میکروگرم  200که مصرف روزانه  . همچنین گزارش شده است[17]

ماه در افراد همودیالیزی، فعالیت آنزیم  3مکمل سلنیوم به مدت 

 ،باشداکسیدانی میپراکسیداز را که دارای نقش آنتی گلوتاتیون

. در بعضی از مطالعات مکمل سلنیوم بر روی بیان [18]افزایش داد 

ته است. ثر در پاسخ التهابی مورد ارزیابی قرار گرفمؤهای ژن

عنوان مثال، جمیلیان و همکاران در یک مطالعه بر روی زنان مبتال به

هفته مکمل سلنیوم  6به دیابت بارداری گزارش کردند که مصرف 

و  VEGFمیکروگرم در روز سبب افزایش بیان ژن  200به میزان 

 IL-8اما بر بیان ژن  ،شد  TGF-βو TNF-αهای کاهش بیان ژن

ه بود که مصرف مشاهده شد یناز ا یشپچنین، . هم[19]اثر نداشت 

زنان مبتال هفته در  8میکروگرم مکمل سلنیوم به مدت  200روزانه 

، سبب افزایش بیان IVFکیستیک و کاندید به سندروم تخمدان پلی

اما بر  ،شد IL-1و  TNF-αهای و کاهش بیان ژن VEGFژن 

در نتایج . تفاوت [21]اثر نداشت   TGF-βو IL-8های بیان ژن

تواند به دلیل تفاوت در طراحی مطالعه، این مطالعات با نتایج ما می

زمان مداخله باشد. در مطالعه ما نوع بیماران، دوز مکمل و مدت

توجهی در گروه سلنیوم طور قابلبه TNF-αو  IL-1سطوح سرمی 

مشابه به مطالعه ما، یک مطالعه نسبت به دارونما کاهش یافته بود. 

های یاری سلنیوم سبب کاهش بیان ژنملنشان داد که مک حیوانی

TNF-α  وIL-1 نشان  همچنین .[22]شود میهای کبدی در سلول

های سلنوپروتئین از با تنظیم بیان ژن یومداده شده است که سلن

کند و جلوگیری می B (NF-kB)شدن مسیر سیگنالینگ کاپافعال

را  -αTNFو  IL-1انند های التهابی مبنابراین تولید سیتوکین

ید کرد که مکمل سلنیوم گری تأیمطالعه دی. [24،23]دهد کاهش می

التهاب را از  عیت ردوکس کلیه را بهبود بخشیده،تواند وضمی

 MCP-1و تولید  TNF-α، بیان ژن NF-kBطریق مهار فعالیت 

نجر به نهایت مها درد. این فعالیتهای کلیه کاهش دهدر بافت

رود کاهش یشود که گمان مها میوتئین از کلیهکاهش دفع پر

ثرتر است. در این مطالعه همچنین نشان داده التهاب در این زمینه مؤ

از ادرار نیز در دوز باالی سلنیوم کاهش  KIM-1شد که دفع 

های پروگزیمال کلیه همراه بوده یابد که با مهار آسیب توبولمی

تواند منجر به که سلنیوم می مطالعه ما نشان داد. همچنین [25]است 

شود. در یک مطالعه اثر  TGF-βافزایش معناداری در بیان ژن 

با استفاده از های بافت چربی سلنیوم بر مورفولوژی سلول

SB431542 یرندهگ برایکننده مهار یک کهTGF-β  (TGF-β1) 

 یگنالینگس کند کهاین مطالعه پیشنهاد می .یافت، کاهش باشدمی

TGF-β دهد این نتایج نشان می. یوم الزم استسلن ملکردع یبرا

در . [26]باشد می TGF-β1 یانبمؤثر کننده فعال یک یومسلن که

ترواسکلروز و بیماران دیالیزی، التهاب در اختالل عملکرد عروق، آ

. نشان داده شده است که در [5]ثر است ؤمیر موافزایش میزان مرگ

یابد که با افزایش می NF-KBسیگنالینگ مسیر  ،کمبود سلنیوم

های التهابی از و افزایش بیان ژن سیتوکین TGF-βکاهش بیان 

بنابراین مهار  .کندالتهاب را تشدید می IL-1و  TNF-aجمله 

  TGF-βیک مکانیسم پیشنهادی برای افزایش بیان  NF-KBمسیر 

. [27]باشد توسط سلنیوم می IL-1و  TNF-aو کاهش بیان 

رس اکسیداتیو و التهاب در بروز دیگر عوارض در همچنین، است

تغذیه ءخونی و سومودیالیزی مانند تصلب شرایین، کمبیماران ه

. استرس اکسیداتیو باال در بیماران [28-30]نقش اساسی دارند 

اکسیدانی و تحت همودیالیز ناشی از عدم تعادل بین عوامل پیش

های دفاعی در برابر سم. در میان مکانی[31]باشد اکسیدانی میآنتی

های وابسته به سلنیوم مانند گلوتاتیون آسیب اکسیداتیو، آنزیم

. مطالعات متعددی [32]ی بر عهده دارند پراکسیداز نقش بسیار مهمّ 

های وابسته به آن در بیماران ثیر سلنیوم و آنزیمتأدر رابطه با 

که  عالوه، گزارش شده استه. ب[33-35]همودیالیزی وجود دارد 

تغذیه در منجر به افزایش خطر ابتال به سوءسطوح پایین سلنیوم 

طوری که ارتباط مثبتی بین سطح به ؛شودبیماران تحت دیالیز می

 ای مثل آلبومین سرم و توده کلّ های تغذیهپایین سلنیوم و مارکر

همچنین، گزارش شده  .[36-38]عضالنی بدن گزارش شده است 

های ر این بیماران با افزایش نشانگراست که سطح کم سلنیوم د

 . [39]التهابی مرتبط است 

 

 گيرينتيجه

میکروگرم  200روزانه  مطالعه حاضر نشان داد که مصرف

در بیماران همودیالیزی مبتال به هفته  24به مدت  یوممکمل سلن

دارد که  با التهابمربوط های ژن یانبر ب یدیاثرات مف دیابت

جا از آن کردن روند پیشرفت بیماری گردد.تهتواند منجر به آهسمی
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اند و در هر گروه شده در مطالعه آقایان بودهکه بیشتر افراد بررسی

بنابراین انجام آنالیز  ،بودند نفر خانم وارد مطالعه شده 3تا  2

گیری سطح همچنین، عدم اندازه پذیر نبود.اساس جنسیت امکانبر

گیری بودجه، عدم امکان اندازهت کمبود علسلنیوم پالسمایی به

یماران همودیالیزی از های بالینی مرتبط با وضعیت سالمت بشاخص

 باشند.های مطالعه حاضر میجمله کاستی

 

 تشکر و قدردانی

کاشان بیمارستان اخوان پرسنل از همکاری صمیمانه 

ت که این مقاله بخشی اس گفتنیدانی را داریم. نهایت تشکر و قدر

 باشد.نامه میناز یک پایا
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