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Abstract
Background and Objectives: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a
common endocrine disorder associated with metabolic complications,
which affects about 5-10% of women of reproductive age. The present
study was designed with the objective of investigating the effect of
selenium supplementation on lipid profile and indices of glucose and
insulin metabolism in women with PCOS.
Methods: This randomized double-blind controlled clinical trial, was
conducted on 70 women with PCOS (age range, 18-40years)s. The
participants were randomly divided into two groups (each 35 subjects),
including the group that received selenium supplementation (200µg,
daily) and the group that received placebo (100mg cellulose, daily) for
8 weeks. Fasting blood samples were collected at baseline and after 8
weeks. Data was analyzed using the analysis of covariance
(ANCOVA) statistical test.
Results: Selenium supplementation significantly decreased the serum
insulin level (-29.83±47.29vs +9.07±77.12pmol/l, p=0.013),
homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR) (1.15±1.81vs +0.42±3.09, p=0.011), homeostatic model assessment beta
cell function (HOMA-B) (-19.06±30.95vs +4.55±47.99, p=0.017), and
increased the quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI)
(+0.03±0.04 vs +0.0009±0.05, p=0.032) compared to the placebo
group. In addition, serum triglyceride level (-0.14±0.55vs
+0.11±0.30mmol/l, p=0.025) and very-low-density lipoprotein (VLDL)
concentration (-0.03±0.11 vs +0.02±0.06 mmol/L, p=0.025)
significantly decreased after the intervention.
Conclusion: The findings of this study revealed that daily intake of
selenium supplement in women with PCOS may have beneficial effects
on insulin metabolism indices, serum triglyceride level, and VLDL
level.
Keywords: Selenium; Polycystic ovary syndrome; Insulin; Metabolism;
Lipid profiles; A randomized clinical trial.
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اثر مکملیاری سلنیوم بر پروفایللیپیدی ،شاخصهای متابولیسم گلوکز و انسولین در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک :کارآزمایی بالینی تصادفیشده
4

بیتا بادهنوش ،1منا کاشی ،2مهری جمیلیان ،3نسرین شریفی ،*4ذاتاله عاصمی
1گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.

زمینه و هدف :سندرم تخمدان پلیکیستیک ( ،)PCOSیک اختالل غدد درونریز شایع همراه با عوارض

2گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود،

متابولیک بوده که حدود  % 5-10زنان در سنین باروری را تحت تأثیر قرار میدهد .مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثر مکملیاری سلنیوم بر پروفایللیپیدی ،شاخصها ی متابولیسم گلوکز و انسولین در زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلیکیستیک صورت گرفت.

ایران.
3گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک،
ایران.

روش بررسی :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترلشده بر روی  70زن مبتال به PCOS

(محدوده سنی  18-40سال) انجام شد .شرکتکنندگان بهطور تصادفی به دو گروه (هرکدام  35نفر) شامل:
گروه دریافتکننده مکمل سلنیوم (به میزان  200میکروگرم بهطور روزانه) و گروه دارونما (به میزان 100
میلیگرم سلولز بهصورت روزانه) به مدت  8هفته تقسیم شدند .نمونه خون ناشتا در شروع مطالعه و  8هفته

4مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در

پس از آن جمعآوری شد .دادهها با استفاده از آزمون آماری آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.

بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم

یافتهها :مکمل سلنیوم بههطهور معنهیداری باعه کهاهس سهطون انسهولین سهرم ( -29/83±47/29درمقابهل

پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

نسرین

شریفی؛ مرکز تحقیقات

بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای
متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،
کاشان ،ایران.
آدرس پست الکترونیکی:
sharifi-na@kaums.ac.ir

+9/07±77/12پیکومول برلیتر،)p=0/013 ،
 -1/15±1/81( HOMA-IRدرمقابل  -19/06±30/95( HOMA-B ،)p=0/011،+0/42±3/09درمقابل
 )p=0/017 ،+4/55±47/99و افزایس  0/03±0/04( QUICKIدرمقابل  )p=0/032 ،0/0009±0/05در
مقایسه با گروه دارونما شد .بهعالوه ،سطون سرمی تریگلیسرید ( -0/14±0/55درمقابل 0/11±0/30
میلیمول برلیتر )p=0/025 ،و لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین ( –0/03±0/11( )VLDLدرمقابل
 0/02±0/06میلیمول برلیتر )p=0/025 ،پس از مداخله کاهس یافت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه مکمل سلنیوم در زنان مبهتال بهه  PCOSممکهن اسهت
اثرات مفیدی بر شاخصهای متابولیسم انسولین ،سطون سرمی تریگلیسرید و  VLDLداشته باشد.
کلید واژهها :سلنیوم؛ سندرم تخمدان پلیکیستیک؛ انسولین؛ متابولیسم؛ الگوی لیپیدی؛

تاریخ دریافت96/10/5 :
تاریخ پذیرش96/10/28 :

کارآزمایی بالینی تصادفیشده.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Badehnoosh B, Kashi M, Jamilian M, Sharifi N, Asemi Z. The effect of
selenium supplementation on lipid profile and glucose and insulin metabolism
indices in women with polycystic ovary syndrome.
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(7):1-11. [Full Text in Persian
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بیتا بادهنوش و همکاران
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مقدمه

با این وجود ،مکمل یاری سه ماهه (با  200میکروگرم سلنیوم بهطور

سندرم تخمدان پلیکیستیک ( ،)PCOSیک اختالل غدد درونریز شایع

روزانه) در بیماران دیابتی ،سطح سرمی انسولین را تحت تأثیر قرار نداد و

همراه با عوارض متابولیک است که حدود %5-10از زنان در سنین

به افزایس سطح قندخون ناشتا منجر گردید (.)13

باروری را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)1زنان مبتال به  PCOSمعموالً به

اثرات سودمند مکمل یاری سلنیوم در بهبود هومئوستاز گلوکز و

انسولین مقاومند و به هیپرلیپیدمی و سایر اختالالت متابولیک مانند

پروفایللیپیدی میتواند ناشی از تأثیر آن بر روی مهار بیان

فشارخون باال ،دیابت بارداری ( ،)GDMدیابت ملیتوس نوع  2و

سیکلواکسیژناز )COX-2( 2 -و  -pسلکتین باشد ( .)14عالوه بر این،

دیسلیپیدمی مبتال هستند ( .)3،2همچنین خطر ابتال به بیماریهای

ممکن است سلنیوم مقاومت به انسولین را از طریق مهار تولید

قلبی – عروقی ( )CVDدر این بیماران باال میباشد .این موضوع که آیا

سایتوکاین های التهابی ،ازجمله فاکتور نکروز تومور آلفا (  )TNF-αو

زنان غیرچاق مبتال به  ،PCOSمقاومت به انسولین دارند یا خیر؟ از

اینترلوکین ) IL-1( 1-بهبود بخشد ( .)15بنابراین ،فرض بر این است که

موضوعاتی است که هنوز مورد بح و بررسی است .اگرچه در تعدادی

مکمل سلنیوم ممکن است وضعیت متابولیکی زنان مبتال به  PCOSرا

از مطالعات ،هیچ تفاوتی از نظر مقاومت به انسولین بین زنان چاق و

تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای در زمینه اثر

غیرچاق دیده نشده ()4؛ با این وجود در تحقیقات دیگر ،مقاومت به

مکملیاری سلنیوم بر متغیرهای هومئوستاز گلوکز و پروفایللیپیدی در

انسولین در زنان الغر مبتال به  PCOSمشاهده شده است ( .)5عالوه بر

بیماران مبتال به  PCOSانجام نشده است؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر

این ،در چند مطالعه دیگر شیوع باالتری از عوامل خطر  CVDدر زنان

این مکمل بر متغیرهای مذکور در نمونهای از زنان مبتال به

مبتال به  PCOSدر مقایسه با گروه کنترل گزارش شده که بهنوبه خود

صورت گرفت.

PCOS

بیانگر این فرضیه است که زنان مبتال به  PCOSدر طول سالهای پس از
یائسگی در معرض افزایس خطر مرگومیر ناشی از بیماریهای

روش بررسی

قلبی  -عروقی قرار دارند ( .)6در مطالعه انجامشده توسط  Dahlgrenو

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترلشده از مردادماه تا

همکاران ،افزایس خطر انفارکتوس میوکارد ( )MIدر زنان مبتال به

مهرماه سال  1393بر روی زنان مبتال به ( PCOSبا میانگین سنی 18-40

 7 ،PCOSبرابر بیشتر از گروه شاهد بوده است (.)7

سال) و داشتن  2مورد از معیارهای روتردام (شامل :عدم تخمکگذاری یا

سلنیوم یک ریزمغذی ضروری است که نقس مهمی در واکنسهای

کاهس تخمکگذاری ،هایپرآندروژنیسم و تخمدان پلیکیستیک) ()16

اکسیداسیون ،ازجمله گلوتاتیون پراکسیداز و کاهس تیوردوکسین

مراجعهکننده به مرکز تحقیقاتی  -درمانی ناباروری بیمارستان کوثر اراک

( ) Thioredoxinدارد ( .)8اخیراً شواهدی ارائه شده که نشان میدهد

انجام شد.

سلنیوم میتواند متابولیسم چربی و کربوهیدرات را تحت تأثیر قرار دهد.

بینظمی قاعدگی به صورت آمنوره مزمن و یا طول چرخه قاعدگی کمتر

همچنین در یک مطالعه مشخص گردید کمبود سلنیوم میتواند منجر به

از  21تا بیشتر از  35روز و یا بیس از  4روز اختالف بین سیکلها

افزایس سطح گلوکز پالسما در موشهای سالم و افزایس سطح آن در

تعریف گردید .هایپرآندروژنیسم بالینی با استفاده از روش امتیازدهی

invivo

 Ferriman–gallweyاصالن شد و براساس نمودار نمرهدهی رشد مو در

نیز نشان داد سلنیوم فعالیتی شبیه به انسولین دارد ( .)10در مطالعه

مناطق نه گانه و یا آکنه مورد بررسی قرار گرفت ( .)17در این روش،

انجامشده توسط علیزاده و همکاران نشان داده شد مصرف سلنیوم

سرعت رشد مو در هریک از مناطق نهگانه ،از صفر ( عدم رشد موهای

(بهمیزان  200میکروگرم بهطور روزانه و به مدت  6هفته) میتواند باع

ترمینال ) تا  ( 4رشد موی گسترده ) امتیاز میگیرد .عالوه بر این ،همه

کاهس معنیداری در سطح انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین

افرادیکه برای اولینبار به این مرکز مراجعه کرده بودند توسط متخصص

( )HOMA-IRدر زنان مبتال به چاقی مرکزی شود ( .)11در مطالعه

زنان تحت معاینه قرار گرفته و پس از تشخیص  ،PCOSبراساس روش

کاهس قابلتوجهی در

امتیازدهی  Ferriman–gallweyمورد تأیید برای جمعیت ایرانی،

سطون سرمی کلسترول تام و تریگلیسرید در خرگوشهای نر سفید

طبقهبندی شدند ( .)18هیرسوتیسمهایی که در این مطالعه توسهط بیمهاران

موشهای صحرایی مبتال به دیابت شود ( .)9مطالعات  invitroو

دیگری مشخص گردید مصرف سلنیوم باع
نیوزیلندی میشود (.)12
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گزارش شد مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و توسط متخصص زنان

(کمتهر از  ،30بیشتر و مساوی  )30بهطور تصادفی به دو گروه (هرکدام

تأیید گردید.

 35نفر) شهامهل :گهروه دریافهتکننده مکمهل سلینهوم (به میهزان 200

در افراد دارای اختالالت قاعدگی و یا هیرسوتیسم ،وجود تخمدان

میکهروگهرم بهطور روزانه) و گروه دارونما (دریافتکننده  100میلیگرم

پلیکیستیک بهوسیله سونوگرافی تشخیص داده شد .در اسکن

سلولز بهصورت روزانه) به مدت  8ماه تقسیم شدند .مکمل سلنیوم و

سونوگرافی و براساس معیار روتردام ،تشخیص فولیکولهای کوچک به

دارونما بهترتیب توسط شرکت داروسازی ( Natureکالیفرنیا ایالت

تعداد  12عدد یا بیشتر ،نشانگر وجود تخمدان پلیکیستیک بود .در

متحده) و شرکت داروسازی باریج اسانس (کاشان ،ایران) تولید شد.

مجموع 990 ،زن حاضر در درمانگاه زنان ،وابسته به دانشگاه علوم

همچنین مکمل و دارونما شکل بستهبندی یکسانی داشتند و بیماران و

پزشکی اراک از نظر ابتال به  PCOSغربالگری شدند .از افراد با بینظمی

محققین از محتوای بسته تا پایان مطالعه آگاه نبودند .انتخاب تصادفی با

قاعدگی و یا نمره  M-FGبرابر  8یا باالتر جهت معاینه بالینی دعوت

استفاده از اعداد تصادفی که توسط رایانه ایجاد شد ،انجام گرفت.

بهعمل آمد .در نهایت 70 ،زن (دارای معیارهای روتردام) وارد مطالعه

تصادفیکردن و تخصیصدادن نمونهها از محققین و شرکتکنندگان تا

شدند .در پژوهس حاضر متغیر پیامد اولیه ،شاخص  HOMA-IRبود.

زمان تکمیل تحلیل آماری پنهان ماند و وظیفه ثبتنام شرکتکنندگان و

حجم نمونه با استفاده از فرمول استاندارد برای کارآزماییهای بالینی

تخصیص تصادفی نمونهها برعهده ماماهای آموزشدیده در درمانگاه زنان

موازی با در نظر گرفتن خطای نوع اول ( 0/05 )αو خطای نوع دوم ()β

بود .در آغاز این مطالعه از افراد خواسته شد رژیم غذایی معمول و سطح

 0/20و  Powerبرابر با  % 80محاسبه گردید .براساس مطالعات پیشین ()11

فعالیت بدنی خود را در طول مطالعه حفظ کرده و از هیچگونه داروی

از انحراف معیار  1/64و تفاوت در میانگین  HOMA-IRکه برابر با 1/2

کاهنده لیپید و یا داروهایی که ممکن است بر روی فیزیولوژی تولیدمثل

بود برای محاسبه حجم نمونه استفاده شد .بر این اساس حجم نمونهای

آنها اثر بگذارد در طول  8هفته مداخله استفاده نکنند .جهت سنجس

برابر با  30نفر در هرگروه تعیین گردید که با احتمال ریزش  5نفر در

میزان پیروی افراد ،از ایشان خواسته شد تا جعبه حاوی داروها را پس از

هرگروه ،حجم نمونه نهایی 35 ،نفر در هرگروه در نظر گرفته شد.

پایان مطالعه به محققین بازگردانند .برای افزایس پذیرش و همکاری

معیارهای ورود به مطالعه شامل :عدم یائسگی ،عدم ابتال به دیابت یا

بیماران ،پیام کوتاهی روی تلفن همراه ایشان جهت یادآوری دریافت

کمکاری تیروئید ،مصرف نکردن داروهای مؤثر بر پروفایل هورمونی

مکمل روزانه ارسال گردید .جهت اطمینان از عدم تغییر در رژیم غذایی و

همچون داروهای ضدبارداری یا عوامل تحریککننده تخمکگذاری،

فعالیت فیزیکی معمول در طول مداخله ،پرسشنامه یادآمد سه روزه

عدم پیروی از رژیم غذایی خاص ،عدم مصرف مکمل سلنیوم ،داروی

خوراک ( 2روز کاری در هفته و یکروز تعطیل) و یادآمد سه روزه

متفورمین و زعفران در  3ماه گذشته بود.

فعالیت فیزیکی توسط تمام شرکتکنندگان تکمیل گردید .یادآمد

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :ابتال به بیماری نیاز به درمان

خوراک و فعالیت فیزیکی در هفتههای  4 ،2و  6مداخله گرفته شد.

در حین مطالعه ،عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه ،تغییر در رژیم

یادآمد خوراک ،مبتنی بر مقادیر برآوردشده در اندازهگیریهای خانگی

غذایی و فعالیت بدنی ،مصرف داروها و مکملها در حین مداخله که بر

بود .برای اندازهگیری مواد مغذی مورد مصرف توسط شرکتکنندگان

پیامدهای مطالعه تأثیرگذار بود.

براساس یادآمد خوراکی  3روزه ،از نرمافزار آنالیز تغذیهای Nutritionist

مطالعه حاضر مطابق با معیارهای اخالق پزشکی بیانیه هلسینکی انجام شد

نسخه  ،4اصالنشده برای غذاهای ایرانی (اولین بانک اطالعاتی سان

و توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسید.

برونو – کالیفرنیا) ،استفاده گردید.

رضایتنامه آگاهانه کتبی از تمام شرکتکنندگان اخذ گردید .در مطالعه

قد با استفاده از متر و وزن بهوسیله ترازو (سکا -هامبورگ -آلمان) ،طبق

حاضر از روش تصادفیسازی طبقهای ( )Stratified randomization

پروتکلهای استاندارد و در شرایطیکه فرد لباس سبک داشت و بدون

جهت اطمینان از یکسان بودن گروهها از نظر نمایه تودهبدنی ( )BMIو

کفس بود ،اندازهگیری شد .نمایه تودهبدنی ( )BMIاز تقسیم وزن

سن استفاده شد؛ بدین صورتکه شرکتکنندگان پس از طبقهبندی

برحسب کیلوگرم برمربع و قد برحسب متر محاسبه گردید .محیط

براسهاس ( BMIکمتهر از  ،25بیشتهر یا مسهاوی  )25و سهن

دورکمهر در حدواسط بین استخهوان ایلیاک کهرسهت و آخهریهن دنهده
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و محیط دور باسن نیز روی حداکثر برآمدگی باتوک اندازهگیری شد.

اطالعات با حذف شرکتکنندگانی که از مطالعه خارج شدند با استفاده

جهت کاهس خطای اندازهگیری ،تمام اندازهگیریها توسط یک فرد

از روش  Last Observation Carried Forwardکاهس یافت.

انجام گرفت .در ادامه 10 ،سیسی نمونه از خون افراد پس از 8-12

بهمنظور بررسی اثر مکملیاری سلنیوم بر متغیرهای متابولیسم انسولین و

ساعت ناشتا بودن در هنگام صبح (یکبار قبل و یکبار بعد از مداخله)

پروفایللیپیدی ،از آزمون

جمعآوری شد .برای جدا کردن سرم ،نمونه خون (با  3500دور به مدت

جهت مقایسه تغییرات بینگروهی استفاده شد .در این آنالیز آماری،

 10دقیقه) سانتریفوژ شد ،سپس نمونهها در  -80درجه سانتیگراد تا قبل از

مداخله بهصورت فاکتور بینگروهی و زمان بین دو نقطه (شروع و  8هفته

آنالیز نگهداری شدند .از آنجایی که مقاومت به انسولین ،مهمترین متغیر

بعد از مداخله) بهصورت فاکتور درونگروهی در نظر گرفته شد .دادهها با

در بیماران مبتال به  PCOSبه شمار میآید؛ لذا شاخص مقاومت به

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  16و آزمون آماری آنالیز

انسولین بهعنوان پیامد اولیه و پروفایللیپیدی بهعنوان پیامد ثانویه در نظر

کوواریانس (به منظور کنترل اثر مقادیر پایه متغیرهایی چون سن و BMI

گرفته شد .از کیتهای تجاری برای اندازهگیری قند خون ناشتا (،)FPG

بر تغییرات متغیرهای وابسته) تحلیل شدند .سطح معنیداری،

p>0/05

کلسترول سرم ،تریگلیسرید ،لیپوپروتئین با چگالی پایین (،)LDL-C

درنظر گرفته شد.

Repeated Measure Analysis of Variance

لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDL-Cو لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین
(( )VLDL-Cپارس آزمون  -تهران  -ایران ) استفاده شد .ضریب

یافتهها

تغییرات ( )CVبرای ارزیابی درونی و بینابینی در مورد  FPGو

در این مطالعه 70 ،نفر از زنان براساس معیارهای  Rotterdamبررسی

ELISA

شدند .در میان افراد گروه سلنیوم 3 ،زن و در گروه دارونما 2 ،زن

(مونوباند -کالیفرنیا -ایالت متحده) مورد سنجس قرار گرفت .ضریب

(به دالیل شخصی) از مطالعه خارج شدند که ارزیابیهای بیوشیمیایی

تغییرات ( )CVبرای ارزیابی درونی و بینابینی برای اندازهگیری انسولین

بهطور کامل برای آنها انجام نشد .با این وجود ،آنالیز دادهها براساس

سرم به ترتیب  3و  %5/1به دست آمد .الگوی هومئوستازی ارزیابی

پروتکل ) ITT (Intension to Treatدر مورد تمام  70نفر انجام گرفت.

مقاومت به انسولین ) ،(HOMA-IRعملکرد سلولهای بتا ) (HOMA-Bو

در مطالعه حاضر ،بهطور میانگین میزان کمپلیانس ،باالتر از  %90در هر دو

شاخص ارزیابی کمّی حساسیت به انسولین ) ،(QUICKIبراساس

گروه سلنیوم و دارونما بود و هیچ عارضه جانبی در پی مصرف مکمل

فرمولهای پیشنهادی محاسبه گردید ( .)19اندازهگیری غلظت گلوکز،

سلنیوم در بیماران مبتال به  PCOSدر طول مطالعه گزارش نشد.

پروفایللیپیدی ،کمتر از  %5بود .انسولین سرم به روش کیت

لیپیدها و انسولین در یک مدل کور تکرارشونده و بهصورت جفتی ( قبل

میانگین  BMIدر پایه  25/2±3/9کیلوگرم برمترمربع بود

و بعد از مداخله) در زمان یکسان و روش آنالیز یکسان ،بهصورت

(محدوده  16-35کیلوگرم برمترمربع) .متوسط سن و قد

تصادفی انجام شد تا میزان خطاهای سیستمیک و تغییرات بینآزمایشی

شرکتکنندگان بین گروه دریافتکننده سلنیوم و دارونما،

کاهس یابد .توزیع متغیرها از نظر نرمال بودن با استفاده از آزمون

اختالف آماری معنیداری نداشت .مقایسه میانگین وزن و

کولموگروف – اسمیرنوف مورد ارزیابی قرار گرفت.

(قبل و بعد از مداخله) ،تفاوت معنیداری را بین دو گروه نشان

BMI

نداد (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1مشخصات کلی شرکتکنندگان در مطالعه
گروهها

سلنیوم

دارونما

()n=35

()n=35

2

p

25/7±4/8

25/7±4/8

0/80

163/1±5/5

163/3±6/5

0/92

0/8±0/8

0/5±1/4

0/45

66/7±10/0

67/1±11/0

0/87

وزن در پایان مطالعه (کیلوگرم)

65/9±9/8

66/6±10/8

0/80

تغییرات شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

0/2±0/3

0/2±0/5

0/53

شاخص تودهبدنی در شروع مطالعه (کیلوگرم برمترمربع)

25/0±3/7

25/2±4/1

0/87

شاخص تودهبدنی در پایان مطالعه (کیلوگرم برمترمربع)

24/8±3/6

25/0±4/0

0/81

سن مادر (سال)
قد (سانتیمتر)
تغییرات وزن (کیلوگرم)
وزن در شروع مطالعه (کیلوگرم)

1دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
2تغییرات بینگروهها براساس آزمون تی مستقل میباشد.
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براساس یافتههای حاصل از یادآمد  3روزه خوراک در طول مداخله،

کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،اسید چرب اشباع ( )SFAو اسیدهای

تهفههاوت آمههاری معنهیداری بهیهن دو گههروه از نظههر دریهافههت انهرژی،

چرب چند غیراشباع ( )PUFAمانند کلسترول ،فیبر و سلنیوم دیده نشد
(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2دریافتهای غذایی شرکتکنندگان در طی مطالعه
گروهها

سلنیوم

دارونما

()n=35

() n=35

p2

انرژی (کیلوکالری در روز)

2364±181

2402±155

0/38

کربوهیدراتها (گرم در روز)

323/1±42/6

325/7±32/9

0/79

پروتئین (گرم در روز)

84/8±18/4

87/6±9/2

0/46

چربی (گرم در روز)

85/0±18/0

87/1±12/9

0/60

( SFAگرم در روز)

24/0±6/5

26/0±5/8

0/22

( PUFAگرم در روز)

28/1±6/8

28/2±7/1

0/92

(MUFAگرم در روز)

23/5±8/0

23/0±4/8

0/75

214/9±139/9

225/1±117/5

0/76

17/9±4/8

18/4±4/7

0/67

56/1±10/5

58/5±8/0

0/33

کلسترول (میلیگرم در روز)
( TDFگرم در روز )
سلنیوم (میکروگرم بردسیلیتر)
دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
تغییرات بینگروهها براساس آزمون تی مستقل است.

 : SFAاسید چرب اشباع ،PUFAاسید چرب غیراشباع با چند باند دوگانه :MUFA ،اسید چرب غیراشباع با یک باند دوگانه :TDF ،کل فیبر رژیم غذایی.

دادههای مربوط به اثر مکملیاری سلنیوم بر شاخصهای

دارونما شد؛ به این ترتیب که سطون سرمی  TGو  VLDL-Cدر

متابولیسم گلوکز و پروفایللیپیدی در جدول شماره  3نشان داده

گروه سلنیوم ،بهطور معنیداری کاهس و در گروه دارونما ،بهطور

شده است .پس از  8هفته مداخله در افراد دریافتکننده مکمل

معنیداری افزایس نشان داد (مقایسه درونگروهی در جدول

سلنیوم در مقایسه با دارونما ،سطح انسولین سرم ،شاخص

شماره  3با ستاره مشخص شده است ).در گروه دارونما سطون

 HOMA-IRو  ،HOMA-Bبهطور معنیداری کاهس و شاخص

سرمی  ،LDL-Cبهطور معنیداری کاهس یافت ،ولی مقایسه این

 QUICKIبهطور معنیداری افزایس یافت (جدول شماره .)3

تغییر با میزان تغییر در سطون سرمی  LDL-Cدر گروه

عالوه بر این ،مصرف مکمل سلنیوم منجر به کاهس معنیداری در

دریافتکننده سلنیوم از لحاظ آماری معنیدار نبود.

سطون سهرمی تریگلیسهریهد و غلظهت  VLDL-Cدر مقایسهه بها
جدول شماره  :3اثر مکمل یاری سلنیوم بر روی متابولیسم گلوکز و پروفایللیپیدی
سلنیوم ()n=35

گروهها

دارونما ()n=35
p1

متغیرهای بیوشیمیایی

هفته صفر

هفته هشتم

تغییرات

هفته صفر0

هفته هشتم

تغییرات

قند خون ناشتا (میلیمول برلیتر )

4/91±0/52

4/68±0/65

-0/23±0/75

5/15±0/39

5/14±0/46

-0/01±0/33

0/116

80/69±42/28

50/86±32/83

-29/83±47/29

73/58±59/50

82/65±82/50

9/07±77/12

0/013

HOMA-IR

3/00±1/69

1/85±1/22

-1/15±1/81

2/78±2/25

3/20±3/42

0/42±3/09

0/011

HOMA-B

50/36±26/67

*31/30±22/26

-19/06±30/95

44/87±39/75

49/42±49/74

4/55±47/99

0/017

QUICKI

0/33±0/03

*0/36±0/03

0/03±0/04

0/34±0/03

0/34±0/04

0/0009±0/05

0/032

تریگلیسرید (میلیمول برلیتر )

1/26±0/73

1/12±0/48

-0/14±0/55

1/30±0/59

*1/41±0/70

0/11±0/3

0/025

( VLDLمیلیمول برلیتر)

0/25±0/14

0/22±0/09

-0/03±0/11

0/26±0/11

*0/28±0/14

0/02±0/06

0/025

کلسترول توتال (میلیمول برلیتر)

4/8±0/94

3/93±0/87

-0/15±0/62

4/40±0/76

4/25±0/76

-0/15±0/62

0/993

 (LDLمیلیمول برلیتر )

1/95±0/70

1/92±0/56

-0/03±0/75

2/28±0/62

*2/03±0/67

-0/25±0/63

0/168

( HDLمیلیمول برلیتر )

1/54±0/27

1/48±0/34

-0/06±0/25

1/51±0/24

1/57±0/38

0/06±0/32

0/091

دور کمر ( سانتیمتر)

77/00±8/85

76/14±8/88

-0/86±0/90

80/25±10/12

79/60±10/47

-0/65±1/57

0/516

دور باسن (سانتیمتر)

93/82±8/64

93/01±8/41

-0/81±1/82

96/77±9/96

96/25±10/20

-0/51±1/7

0/479

انسولین ( پیکومول برلیتر)

*

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
براساس روش آماری ( Repeated Measure Analysis Of Varianceتداخل زمان و گروه مطالعه) به دست آمده است.
: FPGگلوکز ناشتا پالسما؛  :HOMA-IRمدل هموستازی ارزیابی مقاومت به انسولین؛  :HOMA-Bمدل هموستازی ارزیابی عملکرد سلول بتا؛
 :QUICKIشاخص ارزیابی کمی حساسیت به انسولین.
*تفاوت معنیدار نسبت به مقدار پایه.
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جدول شماره  :4تغییرات تعدیلشده در متغیرهای متابولیک در بیماران PCOS
دارونما ()n=35

2

سلنیوم ()n=35

p

*

0/05±0/08

-0/29±0/08

0/009

**

0/05±0/09

-0/29±0/09

0/010

گروهها

قند خون ناشتا (میلیمول برلیتر)
مدل 1
مدل2

انسولین (پیکومول برلیتر)
*

7/19±9/86

-27/95±9/86

0/014

**

7/32±9/73

-28/09±9/73

0/012

HOMA-IR
0/37±0/40

-1/10±0/40

0/011

0/38±0/39

-1/11±0/39

0/010

2/99±6/07

-17/51±6/07

0/020

3/06±5/97

-17/59±5/97

0/017

QUICKI
0/003±0/007

0/02±0/007

0/040

0/003±0/007

0/02±0/007

0/039

مدل 1
مدل2

*

مدل 1

**

مدل2

HOMA-B
*
مدل 1
**

مدل2

*

مدل 1

**

مدل2

تریگلیسیرید ( میلی مول برلیتر)
*

0/11±0/06

-0/14±0/06

0/009

**

0/11±0/06

-0/14±0/06

0/009

مدل 1
مدل2

( VLDLمیلیمول برلیتر)
*

0/02±0/01

-0/02±0/01

0/009

**

0/02±0/01

-0/02±0/01

0/009

مدل 1
مدل2

دادهها به صورت میانگین±انحراف معیار میباشد. نتایج براساس روش آماری کواریانس یکطرفه به دست آمده است.*مدل شماره  :1آزمون آماری کواریانس یکطرفه با تعدیل مقادیر پایه متغیرها؛
*مدل شماره  :2آزمون آماری کواریانس یکطرفه با تعدیل مقادیر پایه متغیرها ،سن و BMI؛
 :HOMA-IRمدل هموستازی ارزیابی مقاومت به انسولین؛  :HOMA-Bمدل هومئوستازی ارزیابی عملکرد سلول ß؛
 :QUICKIشاخص ارزیابی کمّی حساسیت به انسولین میباشد.

همچنین مکمل سلنیوم بر سطون قند خون ناشتا ( ،)FPGسایر اجزای

پروفایللیپیدی در زنان مبتال به  PCOSمورد ارزیابی قرار داد.

پروفایللیپیدی ،دورکمر و دور باسن ،تأثیر معنیداری نداشت .براساس

یافتههای این مطالعه نشان داد مصرف مکمل سلنیوم باع

بهبود

آزمون آماری واریانس یکطرفه ،سطون سرمی  FPGدر پایه بین

عملکرد انسولین ،کاهس سطون سرمی تریگلیسرید و

VLDL

گروههای مطالعه دارای اختالف معنی داری بود؛ با این حال پس از کنترل

در افراد مبتال به  PCOSمیشود .هیچ عارضه جانبی پس از

این متغیر ،تغییری در یافتهها ی قبلی مشاهده نشد .پس از کنترل مقادیر

مصرف سلنیوم در بیماران مبتال به  PCOSدر طول مطالعه دیده

پایه  FPGدر دو گروه پس از مداخله ،سطح این متغیر در گروه سلنیوم،

نشد .باید این نکته را در نظر گرفت که متوسط سلنیوم دریافتی

بهطور معنیداری نسبت به گروه دارونما کاهس یافت و پس از کنترل

رژیم غذایی در شرکتکنندگان مطالعه ،کمتر از حداکثر نرمال

براساس متغیرهای سن و  ،BMIاین یافته و نتایج قبلی بدون تغییر باقی

(دوز  400میکروگرم) بود .مطالعات پیشین در رابطه با عوارض

ماند (جدول شماره .)4

جانبی مکمل سلنیوم بر وضعیت سالمتی ،حتی در افرادیکه به
میزان زیادی سلنیوم از رژیم غذایی دریافت میکردند ،نتایج

بحث

متناقضی را گزارش کردهاند؛ بهعنوان مثال در یک مطالعه

مطالعه حاضر ،اولین مطالعه کارآزمایی بالینی بود که اثر

توسط  Brukو همکاران ( )20مشخص گردید مقدار دریافت

مکمهلیهاری سلنهیهوم را بهر متغهیهرههای متهابهولهیسهم انسهولهیهن و

متوسهط مکهمهل سلهنهیهوم ( تهقهریهبهاً  200میکهروگهرم روزانهه) و
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اثر مکملیاری سلنیوم بر پروفایللیپیدی ،شاخصهای متابولیسم گلوکز و انسولین در ...
...

مقادیر باالی آن ( تقریباً  600میکروگرم روزانه)

بیتا بادهنوش و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
P
بهصورت سلنومتیونین

– سلکتین میباشد ( .)14بهعالوه ،سلنیوم دارای خواص شبهانسولینی

( )Selenomethionineدر داوطلبان سنین باالتر یا مساوی  18سال ،به

بوده و ممکن است بهعنوان یک ضد دیابت عمل کند ( .)10همچنین

مدت  16هفته با عارضهای همراه نبوده است ()21؛ با این حال ،برخی از

سلنیوم عملکرد انسولین را از طریق مهار سایتوکاینهای التهابی ،ازجمله

مطالعات ریزش مو و درماتیت را بهعنوان عارضه جانبی مکمل سلنیوم

 TNF-αو  IL-1بهبود میبخشد ( .)15در مطالعه حاضر ،مصرف مکمل

گزارش کرده اند .برای بررسی پتانسیل تراتوژنیسیتی و توکسیسیتی ناشی

سلنیوم در بیماران مبتال به  PCOSمنجر به کاهس معنیداری در سطح

از مصرف طوالنی مدت سلنیوم ،نیاز به مطالعات بیشتری است .بیماران

سرمی تریگلیسرید و  VLDLدر مقایسه با دارونما شد؛ درصورتیکه

مبتال به  PCOSدر معرض خطر هیرسوتیسم ،افزایس فاکتورهای التهابی،

اثری بر سایر پروفایلهای لیپیدی نداشت ( .)11در راستای یافتههای

افزایس فشارخون ،افزایس پروفایل چربی و افزایس خطر بیماریهای

مطالعه حاضر ،کاهس قابلتوجهی در سطون سرمی تریگلیسرید بعد از

قلبی  -عروقی(  )CVDمرتبط با مقاومت به انسولین قرار دارند ( .)22در

دریافت روزانه  200میکروگرم مکمل سلنیوم به مدت  6هفته در زنان با

مطالعه حاضر مصرف مکمل سلنیوم به مدت  8هفته در زنان مبتال به

چاقی مرکزی مشاهده گردید ،اما اثری بر سایر لیپیدپروفایلها گزارش

 PCOSمنجر به کاهس معنیداری در سطون سرمی انسولین،

نشد .براساس نتاج مطالعات پیشین ،مصرف سلنیوم باع

کاهس

 HOMA-IRو  HOMA-Bو افزایس معنیدار در  QUICKIدر مقایسه

معنیداری در سطون تریگلیسرید در خرگوشهای سفید نر نیوزیلندی

با دارونما شد ،ولی اثری بر سطون سرمی  FPGنداشت .در مطالعات

( )12و بهبود پروفایللیپیدی در مدلهای حیوانی با اختالالت لیپیدی

معدودی به بررسی آثار مکمل یاری سلنیوم بر متغیرهای متابولیسم انسولین

میشود (.)30،29

پرداخته شده است .همسو با یافتههای مطالعه حاضر ،در یک مطالعه

 Cheungو همکاران نشان دادند مصرف ویتامین  ،E ،Cبتاکاروتن و

توسط علیزاده و همکاران ( ،)11کاهس معنیداری در سطون سرمی

مکمل سلنیوم (به مدت  12هفته) نیز منجر به افزایس سطح سرمی VLDL

انسولین و  HOMA-IRدر پی مصرف روزانه  200میکروگرم مکمل

در بیماران مبتال به بیماری کرونری قلب میگردد ( .)31عالوه بر این،

سلنیوم در زنان با چاقی مرکزی به مدت  6هفته دیده شد (.)23

مکمل سلنیوم (به میزان  100میلیگرم در روز) در زنان باردار بر روی

 Campbellو همکاران نیز نشان دادند سلنیوم بیان ژن در سلولهای بتای

سطح  LDL-Cو  HDL-Cخون بندناف بیتأثیر است و باع

افزایس

پانکراس و عملکرد جزایر سلولی ترشحکننده انسولین را در محیط کشت

سطح سرمی تریگلیسرید میشود ( .)32دالیل یافتههای ناهمگون در

سلولی افزایس میدهد ( .)24برخالف پژوهس حاضر ،در برخی از

مطالعات شامل :شیوههای مطالعاتی متفاوت ،دوزهای متفاوت سلنیوم و

مطالعات اثر مطلوبی از مکمل یاری سلنیوم بر عملکرد انسولین دیده نشده

عدم توجه به مقادیر اولیه متغیرهای وابسته ،همچنین خصوصیات افراد

است؛ به عنوان مثال در یک مطالعه توسط فقیهی و همکاران ،در سطون

شرکتکننده در مطالعه میباشد .افزایس بیان ژن دهیدروژنازهای با

سرمی انسولین بعد از مصرف مکمل سلنیوم به مدت  3ماه در بیماران

زنجیره بلند آسیل کو  ،Aدهیدروژنازهای با زنجیره متوسط و بیان ژن

دیابتی ،تفاوت معنیدار نبود ( .)13هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین،

آنزیمهای مرتبط با بتا – اکسیداسیون اسیدهای چرب ،در پی مصرف

یافتهای شایع در بیماران  PCOSاست که منجر به افزایس خطر

CVD

سلنیوم میتواند منجر به افزایس متابولیسم چربیها شود ( .)33در مطالعه

( ،)25دیابت بارداری و دیابت نوع  ،2همچنین هیپرلیپیدمی در این بیماران

حاضر ،تغییرات بینگروهی نشاندهنده افزایس معنیداری در سطون

میشود ( .)3،2براساس نتایج یک مطالعه متاآنالیز ،غلظت سلنیوم ارتباط

تریگلیسریدهای سرم و  VLDLدر گروه دارونما بود که ممکن است

معکوسی با خطر ابتال به بیماری عروق کرونر قلب (  )CHDدر مطالعات

نتیجه افزایس لپتین مایع فولیکولی و هورمون ویسفاتین ( )Visfatineباشد

مشاهدهای دارد ( .)26کارآزماییهای تصادفی دیگر اثر مکمل یاری

( .)34برای تأیید این یافتهها به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

سلنیوم در ترکیب با سایر ویتامینها و مواد معدنی را بر  CVDبررسی

مطالعه حاضر همچون دیگر مطالعات دارای محدودیتهایی بود ،ازجمله

کردهاند که نتیجهای به همراه نداشته است ( .)28،27در مطالعه حاضر،

اینکه بهعلت بودجه محدود ،اثرات مکملیاری سلنیوم بر سلنیوم پالسما و

اثرات سودمند مصرف سلنیوم در بهبود پارامترهای متابولیسم انسولین

ادرار ،عوامل التهابی و سطون هورمونهای آندروژن بررسی نشد.

احتما الً در ارتباط با اثر سلنیوم بر مهار بیان ژن سیکلواکسیژناز ( )COX2و

همچنین دوره مداخله نسبتاً کوتاه بود؛ درصورتیکه طهول مهدت مداخلهه
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بیتا بادهنوش و همکاران

...  شاخصهای متابولیسم گلوکز و انسولین در،اثر مکملیاری سلنیوم بر پروفایللیپیدی
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

طوالنیتر میتواند تغییرات بیشتری را در سطون در گردش
.پروفایللیپیدی نشان دهد

تشکر و قدردانی
،)93 -166 -18 این مقاله برگرفته از طرن تحقیقاتی (به شماره

 اثرات سودمند مکمل سلنیوم بر سطون گلوکز و،عالوه بر این
تری گلیسرید بعد از غذا اهمیت خاصی دارد که پیشنهاد میگردد در
.مطالعات آینده این متغیرها مورد ارزیابی قرار گیرند

مصوب در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
 بدینوسیله نویسندگان مراتب سپاس خود را نسبت.اراک میباشد
به حمایت مالی و معنوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نتیجهگیری

.علوم پزشکی اراک اعالم میدارند

 میکروگرم200  میتوان گفت مصرف روزانه،با توجه به نتایج این مطالعه

:شماره ثبت بالینی

 ثرات مفیدی بر،PCOS  هفته در زنان مبتال به8 مکمل سلنیوم به مدت

IRCT: 201408155623N25

 اما اثری بر، داردVLDL  تریگلیسرید و،متغیرهای متابولیسم انسولین
.قندخون ناشتا و سایر پروفایلهای لیپیدی ندارد
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