
Nova Biotechnologica VI-I (2006)                                                                              125 
 

SÚČASNÝ STAV VÝSKYTU SELÉNU NA 
SLOVENSKU 

 
DAGMAR CHOVANCOVÁ, JURAJ LESNÝ 

 
Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
 

Súhrn: Predkladaná práca predstavuje prehľad súčasných poznatkov o výskyte, mobilite, pôsobení a o 
možnostiach stanovenia selénu v environmentálnych vzorkách. Selén je esenciálny mikroprvok, ktorý tvorí 
základné štruktúrne komponenty viacerých antioxidačných enzýmov u ľudí a zvierat. Deficitný príjem 
selénu spôsobuje zhoršenie imunitnej a antioxidačnej ochrany, čo vedie k oslabeniu zdravotného stavu 
ľudskej populácie. Súčasné odporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v náväznosti na ňu i 
Ministerstva zdravotníctva SR postulujú denný príjem selénu pre ženy 55 μg a pre mužov 70 μg. Priemerný 
denný príjem Se dospelými osobami na Slovensku však predstavuje len 38 μg. Rozdiely v koncentráciách 
selénu v potravinách vyplývajú z jeho rôzneho kvantitatívneho a kvalitatívneho zastúpenia v pôde, ktoré 
určuje množstvo tohto prvku v celom potravnom reťazci. Riešenie uvedeného nedostatku je realizovateľné 
vhodnou selenizáciou pôd a väčšou konzumáciou cielene vyrábaných funkčných potravín. 
 
Kľúčové slová: selén, bioakumulácia, transport, stanovenie  

 
1. Úvod 

 
Zdravie populácie ako univerzálna hodnota a primárne ľudské právo predstavuje 

základný ekonomický zdroj nielen pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť. 
Starostlivosť o zdravie sa z týchto dôvodov radí medzi základné úlohy štátu a prvoradé 
ciele štátnej zdravotnej politiky a celej spoločnosti. Podľa súčasných zistení WHO 
zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú zdravotnícke inštitúcie iba z 18%, pričom 
zostávajúcich 82% vplyvu tvoria faktory životného, pracovného, ekonomického, 
sociálneho, genetického, právneho a kultúrneho prostredia. Medzi týmito faktormi je 
vzájomná väzba (ROVNÝ, 2005). 

Množstvo selénu v ľudskom organizme je dané primárne jeho príjmom z potravín 
a sekundárne fyziologickým stavom organizmu (ADRIANO, 1986; 
SHARMASARKAR a VANCE, 2002). Špecifita výskytu selénu v jednotlivých 
zložkách biosféry vyplýva nielen z jeho všeobecne výraznej toxicity ale najmä z tej 
skutočnosti, že medzi minimálnou žiadúcou a maximálne prípustnou koncentráciou 
selénu v jednotlivých relevantných matriciach je všeobecne veľmi malý rozdiel 
(MOSNÁČKOVÁ a kol., 2003). Zabezpečenie dostatočnej a súčasne netoxickej 
koncentrácie selénu v krmive hospodárskych zvierat i v ľudskej strave je úloha, ktorá 
vyžaduje podrobné poznanie chemických, fyzikálno–chemických, biochemických a 
biologických vlastností selénu. Jednou z možností doplňujúcej charakterizácie 
jednotlivých chemických foriem tohto prvku je štúdium jeho sorpčných vlastností v 
sústavách, ktoré sú vzhľadom na modelovanie chovania sa selénu dostatočne 
výpovedné (HARTIKAINEN, 2005; ). 
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2. Selén a pôda 
 
V rôznych častiach sveta obsah selénu v pôdach vykazuje značné rozdiely. Za 

pôdy so stredne vysokými koncentráciami selénu sa považujú pôdy v Kanade (okrem 
provincie Ontário) a vo veľkej časti USA, predovšetkým v štátoch na atlantickom a 
pacifickom pobreží (ABRAMS a kol., 1990). Veľmi nízke koncentrácie selénu v 
pôdach sa vyskytujú v niektorých európskych štátoch (Fínsko, Švajčiarsko, ČR, SR) a 
na Novom Zélande (LINKEŠ a kol., 1997).  

Výskyt selénu v primárnych mineráloch je ojedinelý a jeho množstvo v emisiách z 
metalurgického priemyslu a zo spaľovania fosílnych palív je malé na to, aby sa ním 
výraznejšie kontaminovali pôdy. Veľké rozdiely jeho obsahu v pôdach Slovenska sú 
zapríčinené predovšetkým sedimentárnymi horninami a pokryvmi zvetralín, ktoré sú 
substrátmi pôd. Je známe, že množstvo Se v týchto sedimentoch stúpa spolu s 
obsahom ílu, najmä ak obsahujú výraznejší podiel smektitických ílových minerálov a 
hydroxidov železa; naopak, množstvo selénu v pôdach značne klesá, ak ide o 
piesočnaté sedimenty. Významnú úlohu má samozrejme aj pH, redox potenciál a 
množstvo humusu. Zo špecifických vlastností selénu vyplýva, že jeho obsah v pôdach 
má z hygienického hľadiska význam tak pri veľmi nízkych ako aj pri nadlimitných 
hodnotách a preto koncentráciu selénu v pôdach je treba charakterizovať z oboch 
uvedených hľadísk (BAJČAN a kol., 2001). 

Na Slovensku sa nachádzajú ílovité pôdy obsahujúce selén v koncentráciách nad 
limitnou hodnotou A, čo je nad 0,8 mg kg-1 na Východoslovenskej nížine, najmä 
severne od Pavloviec nad Uhom a na nive Bodrogu a Latorice ako aj Moravy. Tieto 
pôdy vykazujú najvyššie koncentrácie Se na našom území.  

Nadpriemerný obsah Se, t.j. od 0,34 do 0,79 mg kg-1 sa vyskytuje v pôdach nivy 
Ondavy (od Vranova po ústie do Latorice), Laboreckej vrchoviny, Bukovských 
vrchov, Pienin, Popradskej kotliny, severnej časti Strážovských vrchov a Myjavskej 
pahorkatiny. Hore uvedená pomerne vysoká koncentrácia selénu pravdepodobne súvisí 
s hojným výskytom slienitých bridlíc v menovaných oblastiach. Nadpriemerný obsah 
Se sa vyskytuje aj v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny s prevahou ťažkých pôd a 
na nivách dolnej časti Váhu, Nitry a Hrona. Na nadpriemerný výskyt Se v pôdach 
Košickej kotliny sa zatiaľ nenašlo jednoznačné vysvetlenie. 

Ostatné časti Slovenska vykazujú podpriemerný obsah pôdneho Se, predstavujúci 
koncentráciu 0,2 - 0,33 mg kg-1. Ide o prevažnú časť Podunajskej nížiny (horná časť 
Žitného ostrova), Považské podolie, Oravu, Kysuce, vulkanické pohoria, severný Spiš 
a juhoslovenské kotliny. Najnižší obsah Se (0,04 – 0,19 mg kg-1) je v Záhorskej nížine 
v oblasti výskytu viatych, aj preplavených pieskov. Podobný obsah majú aj pôdy 
medzi Hurbanovom a Kravanmi nad Dunajom, kde sa vyskytujú piesočnaté černozeme 
a areály viatych pieskov, v Cerovej vrchovine s prevahou neogénnych pieskov 
(Tachty) (LINKEŠ a kol., 1997). 

 
2. Selén a rastliny 

 
Koncentrácia selénu v jednotlivých orgánoch ľudského organizmu je funkciou jeho 

celkovej kvantity a chemických foriem v systéme pôda – rastlina. Distribúcia selénu v 
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rastlinách závisí primárne od konkrétneho rastlinného druhu. Selén vo forme 
seleničitanov sa nachádza hlavne v koreňoch, vo forme selénanov v stonke a v 
ostatných nadzemných častiach rastlín. Kým seleničitany sa v rastlinných tkanivách 
redukujú až na elementárny selén, selénany sa naopak málo redukujú 
(FARKAŠOVSKÁ a ŽEMBERYOVÁ, 1999). 

 

 
 

Obr. 1: Selénová mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 1 000 000, kde • - zodpovedá polomeru ± 3 km 
ide o lokalitu, v ktorej sa koncentrácia Se stanovila v rozmedzí 0,5–5 mg kg -1 

 
Rastliny odoberajú svojím koreňovým systémom selén z pôdy a transportujú ho 

xylémom do nadzemných častí, najmä výhonkov a listov (TERRY a kol., 2000; 
DUCSAY a kol., 2006). Akumulácia selénu rastlinami vykazuje veľké rozdiely. 
Niektoré druhy rastlín sú schopné hyperakumulovať selén, ak rastú na pôdach so 
zvýšeným obsahom spomínaného prvku. Tieto druhy sa nazývajú selénové 
akumulátory a zahŕňaju mnoho druhov z rodov Astragalus, Stanleya, Morinda, 
Neptunia, Oonopsis a Xylorhiza. Akumulátory môžu v pletivách hromadiť selén v 
množstvách až 102 - 103 mg kg-1 suchej hmoty (SCHNOOR a DEE, 1997). Väčšina 
poľnohospodársky významných rastlín a plodín, ako aj niektoré druhy tráv akumulujú 
selén v podstatne menších množstvách, pričom koncentrácia selénu v suchej rastlinnej 
hmote neprekračuje 25 mg kg-1. Rastliny, ktoré na pôdach so zvýšenou koncentráciou 
Se neakumulujú selén v množstvách nad 100 mg kg-1 sa radia medzi selénové 
neakumulátory. 

Niektoré rastlinné rody, napr. Aster, Astragalus, Atriplex, Castilleja, Comandra, 
Grayia, Grindelia, Gutierrezia a Machaeranthera, známe tým, že na pôdach so 
stredným až nízkym obsahom selénu akumulujú tento prvok v množstvách 
zodpovedajúcich ~1000 mg kg-1, vytvárajú skupinu sekundárnych akumulátorov 
selénu (BENNETT a kol., 2003). 

Rastliny vystavené vysokým koncentráciám selénu spravidla prejavujú symptómy 
poškodenia predovšetkým spomalenie rastu, chlorózu, vädnutie, vysúšanie listov a 
zníženie syntézy proteínov (TERRY a kol., 2000). Niektoré selénové akumulátory 
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však môžu hromadiť Se v koncentráciách nad 4 000 mg kg-1 a to bez prejavov 
negatívneho efektu na rast (BELL a kol., 1992). Koncentrácie selénu v rastlinách, 
ktoré už pôsobia toxicky závisia od fázy rastu, fyziologického stavu, chemickej formy 
akumulovaného Se a ďalších faktorov (ZHANG a FRANKENBERGER, 2003). 

 
3. Selén a výživa ľudí 

 
Selén je nevyhnutný pre tkanivové dýchanie, zúčastňuje sa na transporte 

tokoferolov a chráni ich pred inaktiváciou. Spolu (synergicky) s vitamínom E pôsobí 
antioxidačne, brzdí rozvoj srdcovocievnych chorôb a chráni červené krvinky. 
Nedostatok selénu zvyšuje riziko kardiovaskulárnych a nádorových ochorení a 
spôsobuje zvýšenú náchylnosť na Keshanovu chorobu. Predpokladá sa, že srdcový 
sval ľudí s nižšou hladinou selénu je náchylnejší na kardiotoxické vírusy 
(MAGÁLOVÁ a kol., 1997; GINTER, 1998). 

Selén je súčasťou glutationperoxidázy, enzýmu, ktorý rozkladá peroxid vodíka a 
touto cestou chráni organizmus pred aktívnymi formami kyslíka. Pacienti s infarktom 
myokardu mávajú v krvnom sére znížené koncentrácie selénu. Reprezentatívna štúdia 
vo Fínsku ukázala, že koncentračné hladiny selénu v sére pod 35 µg dm-3 zvyšujú 
riziko úmrtia na ischemickú chorobu srdca takmer sedemnásobne v porovnaní s 
osobami s hodnotou nad 35 μg dm-3 (HAGAROVÁ a ŽEMBERYOVÁ, 2005). 
Významný dôkaz o úlohe selénu pri poruchách kardiovaskulárneho systému podali 
Birringer a kol. Autori využili poznatok, že koncentrácia selénu v nechtoch podáva 
informáciu o tom, ako vysoká bola hladina selénu v krvi približne pred rokom. 
Dokázali, že pacienti s akútnym infarktom myokardu mali už rok predtým znížené 
zásobenie organizmu selénom (BIRRINGER a kol., 2002). Podľa autorov 
KADRABOVÁ a kol., 1997; STOPKA a KŘÍŽOVÁ, 2006 podávanie 50 μg selénu na 
osobu a deň spoločne s vitamínom E a karoténom znižuje úmrtnosť spôsobenú 
mozgovou porážkou. Podľa hore uvedených publikácií z hľadiska prevencie sú 
optimálne koncentrácie selénu nad 100 μg dm-3. Obyvatelia väčšiny európskych krajín 
majú v krvnom sére hladiny od 50 do 110 μg dm-3. Existujúce výsledky získané od 
zdravých obyvateľov z oblasti Bratislavy, zaraďujú Slovensko medzi európske štáty s 
najnižším zásobením selénom. Približne 25% vyšetrenej populácie má koncentračnú 
hladinu selénu v krvnom sére hlboko pod normálom. Optimálnu hodnoty nad 100 µg 
dm-3 nedosahoval ani jeden člen zo signifikantne veľkého súboru vyšetrených osôb. Na 
príčine je nízky obsah selénu v pôde a následne i v poľnohospodárskej produkcii 
(KADRABOVÁ a kol., 1997; STOPKA a KŘÍŽOVÁ, 2006).  

WHO stanovuje odporučený denný príjem selénu na 50-200 µg. Za optimálny sa 
považuje príjem 1µg selénu na deň na kg hmotnosti. Za týchto okolností priemerný 
dospelý muž by mal prijať 70 µg a priemerná dospelá žena by mala prijať 55 µg 
selénu denne, pričom v tehotenstve a pri kojení by sa príjem organizmu mal zvýšiť o 
10 – 20 µg (FIALA a BRÁZDOVÁ, 2000). Zelenina svojím priaznivým látkovým 
zložením má významné postavenie v ľudskej výžive. Koncentračná hladina selénu 
dosahuje v zeleninách hodnoty od 0,001 do 0,034 mg kg-1 čerstvej hmoty. Najbohatšie 
na Se sú rajčiaky (0,034 mg kg-1), mrkva (0,020 mg kg-1), kukurica (0,015 mg kg-1) a 
cesnak (0,012 mg kg-1) (HEGEDÜS a kol., 2005). 
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Asi polovica celkového množstva selénu v organizme sa nachádza v pečeni, 
pomerne veľká časť v obličkách a v štítnej žľaze. Nedostatok selénu vedie okrem 
iného k dysfunkcii mozgu, pečene, svalov, k neúčinnosti leukocytov a k neplodnosti. 
Zníženie aktivity glutationperoxidázy nedostatkom selénu má za následok zníženie 
imunity a vznik mnohých ochorení, napríklad cystickej fibrózy a sklerózy multiplex. 
Selén v nadbytku spôsobuje rakovinu, deformáciu vlasov a nechtov, závrate a 
depresiu. Zdravotné problémy teda môžu vzniknúť vplyvom nedostatku i nadbytku 
selénu, pričom medzi týmito dvoma hranicami je mimoriadne úzky koncentračný 
rozsah (BASNAYAKE, 2001; SUZUKI, 2005). 
 

Tab. 1 : Príjem selénu vo vzťahu k zdraviu (BASNAYAKE, 2001) 

Účinok Se Človek 
[mg d-1] 

Potkan 
[mg d-1] 

Rastlina (údaj sa týka živného média) 
[mg dm-3] 

nedostatočný 0,006 <0,0003 <0,02 

normálny 0,006-0,2 0,0003-0,004 <1 

toxický >5 >0,004 >1-2 
 

4. Možnosti stanovenia selénu vzhľadom na východiskový materiál 
 
Pre stanovenie nízkych koncentrácií selénu v biologických materiáloch sú v 

literatúre popisované viaceré metódy (HEGEDÜS a kol., 2005): 

• spektrometrické (ETA-AAS, HG-AAS, fluorescenčná spektrometria, ICP-MS), 
• elektrochemické (pulzná polarografia, katodická rozpúšťacia voltampérometria), 
• rádiochemické (neutrónová aktivačná analýza, rádionuklidová resp. inštrumentálna 

röntgenofluorescenčná analýza), 
• chromatografické (plynová a kvapalinová chromatografia). 

 
Na stanovenie selénu vo vzorkách živočíšneho pôvodu sa v súčasnosti využíva 

najmä atómová absorpčná spektrometria (AAS). Analýza v relevantných matriciach si 
tu vyžaduje časovo náročný rozklad pomerne veľkého množstva vzorky. Relatívne 
vyššie koncentrácie selénu sa často stanovujú metódou ETA-AAS s 
aplikáciou deutériovej kompenzácie, resp. so Zeemanovou korekciou pozadia 
(PISARČIKOVÁ, 2005).  

Pre stanovenie stopových koncentrácií selénu na úrovni ppb v biologických 
vzorkách môžu byť aplikovaná celá séria ďalších analytických metód, medzi nimi 
fluorometria, neutrónová aktivačná analýza (NAA), atómová emisná spektrometria s 
indukčne viazanou plazmou (ICP), hmotnostná spektrometria, fluorescenčná analýza a 
v priaznivých prípadoch aj spektrofotometria. Pri vyšších koncentráciách je pre 
stanovenie selénu v pôde, vo vode a vo vzduchu k dispozícii množstvo základných 
analytických metód (MUÑOZ a kol.,1994). 

Je všeobecne známe, že analytické metódy sa delia do dvoch významných skupín: 
(1) metódy nedeštruktívne, ktoré vedľa svojej výhody vyplývajúcej so svojho názvu 
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majú niekoľko nevýhod (všeobecne vyššiu finančnú náročnosť, všeobecne 
absentovanie možnosti špeciačnej analýzy); (2) metódy deštruktívne, ktoré sú pre 
nutnosť odstránenia interferujúcich látok pred realizáciou vlastného stanovenia síce 
náročnejšie ale majú i mnohé výhody (všeobecne nižšiu cenu a spravidla možnosť 
špeciačnej analýzy). 

Fluorometrické metódy na stanovenie selénu sú založené na detekcii 
fluoreskujúceho komplexu (piazselenol) vytvoreného reakciou Se(IV) s 2,3-
diaminonaftalénom alebo jeho derivátmi. Touto metódou sa môže stanoviť len Se(IV) 

(PYRZYNSKA, 1998).  
AAS sa bežne používa pre stanovenie selénu v environmentálnych vzorkách. AAS 

s generovaním hydridov je citlivejšia ako plameňová AAS pre stanovenie Se v 
materiáloch premenlivého zloženia. Vzorky riečnych-, povrchových- i priemyselných 
vôd, kalov, sedimentov a pôdnych vzoriek boli analyzované metódami AAS pre 
stanovenie Se v množstvách desatín až desiatok ppb. Se (IV) a Se (VI) môžu byť 
samostatne stanovené vo vzorkách vôd s plameňovou AAS s predradenými 
selektívnymi extrakčnými procedúrami. AAS s generovaním hydridov sa môže použiť 
pre rozlíšenie Se (IV) a Se (VI), pretože Se (VI) netvorí hydridy bez predošlej 
redukcie (KOIRTYOHANN a MORRIS, 1986). Se (IV) je selektívne redukovaný na 
prchavý SeH2 tetrahydroboritanom sodným (NaBH4) v slabo kyslom prostredí HCl 
(KOMÁREK, 2000). Stanovenie selénu vo vodách sa uskutočňuje pomocou ETA-
AAS pričom Horáková a kol. uvádza spoľahlivé výsledky v koncentračnom rozmedzí 
0,003 – 0,05 mg dm-3 (HORÁKOVÁ a kol., 2000). Gravimetrické a volumetrické 
metódy sú používané pre stanovenie vyšších koncentrácií selénu a ak je k dispozícii 
dostatočné množstvo vzorky. Gravimetrické metódy sú založené na redukcii kovového 
selénu s SO2 alebo hydroxylamínom. Volumetrická metóda je založená na redukcii s 
Na2S2O3 a následnom jodometrickom stanovení prebytočného redukovadla. 

Pre stanovenie stopových množstiev selénu poskytujú veľa výhod nukleárne 
analytické metódy, predovšetkým izotopová zrieďovacia analýza (IZA) a neutrónová 
aktivačná analýza (NAA), ktoré sa stali významnými metódami v štúdiu správania sa 
prvkov v životnom prostredí (LESNÝ a kol., 1977). 

NAA je všeobecne metóda s mimoriadne nízkymi medzami stanoviteľnosti. Istou, 
už spomínanou nevýhodou NAA je absencia možnosti stanovenie chemických foriem. 
Najčastejšie aplikovanou metódou NAA pre stanovenie selénu je produkcia 
dlhožijúceho 75Se (čas polpremeny tohto rádionuklidu predstavuje 120 dní). Pri tejto 
metóde sa vzorka vystaví neutrónovému ožarovaniu po dobu 50-100 hodín, pričom 
pred meraním sa za účelom zníženia vplyvu interferencií zaradí 2-10 týždňová 
ochladzovacia doba. Rýchla metóda využíva metastabilný rádioizotop 77mSe, ktorý má 
oveľa kratší čas polpremeny (17,4 s), takže meranie môže byť realizované prakticky 
okamžite po ožiarení. NAA je veľmi presná, citlivá a špecifická najmä vtedy, keď je 
realizovaná vo svojej deštruktívnej podobe, t.j. ak sa pred meraním rádioaktivity 
uskutoční separácia selénu (KLOUDA, 2003). 

IZA (bohatá škála jej rôznych modifikácií) sa používa na stanovenie celej škály 
prvkov v stopových koncentráciách (a použitím špecifických separačných činidiel 
s principiálnou možnosťou stanovenia aj ich chemických foriem (PISARČÍKOVÁ, 
2005).  
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5. Selén a prevencia 
 
Existencia dlhodobejšej energetickej nadhmotnosti vo výžive a jej nevyváženosť v 

zastúpení živín a ochranných faktorov u obyvateľov SR vytvára rizikové podmienky z 
hľadiska výskytu choroby neinfekčnej povahy, najmä srdcocievnych, nádorových 
ochorení, obezity a diabetes mellitus. U týchto ochorení je správne usmerňovanie 
výživy tiež jednou zo základných súčastí všetkých úloh a cieľov v ich primárnej 
prevencii. Na základe týchto skutočností bol ÚVZ SR vypracovaný „Program 
ozdravenia výživy obyvateľstva SR“, schválený uznesením Vlády SR č. 894 zo dňa 
13. októbra 1999.  

Medzi úlohami „Programu ozdravenia výživy“ je i dosiahnuť zníženie denného 
energetického príjmu a s tým súvisiace zníženie spotreby niektorých druhov potravín, 
ako sú napr. tučné druhy mäsa, plnotučné mlieko, vajcia, cukor a kuchynská soľ. 
Naopak, podľa uznesenia je potrebné vo výžive zvýšiť príjem vitamínov C, E, beta 
karoténu, vlákniny, nenasýtených mastných kyselín, horčíka a vápnika, stopových 
prvkov: zinku a selénu, zvýšiť spotrebu celozrnných obilnín, strukovín, rýb, 
kyslomliečnych výrobkov, zeleniny, zemiakov a ovocia (ROVNÝ, 2005). 

Prírodná forma selénu, na ktorú sa organizmus zvierat aj ľudí adaptoval počas 
evolúcie druhov, je aminokyselina selénometionín. Najprirodzenejším spôsobom, ako 
priviesť potravovým reťazcom dostatočné množstvo esenciálnych nutričných látok vo 
vhodnej využiteľnej forme pre ľudský organizmus je väčšia konzumácia cielene 
vyrábaných funkčných potravín. Ide o také potraviny (napr. vajcia, mäso, mlieko), 
ktoré sú pomocou špeciálnej výživy zvierat obohatené o látky, ktorých obsah v bežnej 
strave je deficitný (LENG a kol., 2004; ŠTOUDKOVÁ a kol., 2006). 

Smerom k produkcii selén obsahujúcich funkčných potravín sa uberajú i posledné 
trendy v chove hydiny, kde bol zistený signifikantný vplyv prídavku selénu a vitamínu 
E na zvýšenie obsahu kyseliny linolénovej (patriacej do skupiny omega mastných 
kyselín) (HETÉNYI, 2006). Husi a gunáre kŕmené obohatenou kŕmnou zmesou o 
selén a vitamín E mali v prsnej svalovine o 20% a v stehnovej svalovine o 28 – 40% 
viac selénu ako husi a gunáre kŕmené kontrolnou kŕmnou zmesou. Obsah vitamínu E 
stanovovaný pri abdominálnom tuku bol zvýšený pri husiach resp. gunároch pokusnej 
skupiny o 58,6 resp. 53,6% oproti kontrole. Prídavok selénu a vitamínu E mal 
významný vplyv na zloženie mastných kyselín v prsnej a stehnovej svalovine 
výkrmových kurčiat, ako aj v abdominálnom tuku s výnimkou kyseliny stearovej.  

Rovnako sa preukázal vplyv prídavku selénu i u dojníc, ktorým sa podávala kŕmna 
zmes Semplex Se v dávke 0,2 ppm selénu v 1 kg kŕmnej zmesi. Dojnice mali v 
porovnaní s kontrolnou skupinou dojníc o 0,009 mg dm-3 (288%) väčší obsah selénu v 
mlieku. V rámci pokusnej skupiny je možné odporúčanú dennú dávku selénu (60 – 70 
µg) dosiahnúť vypitím 2 l mlieka. Niektoré slovenské firmy sa podieľali na vývoji a 
výrobe funkčných potravín - vajec obohatených o selénometionín. Vajcia veľkosti L 
od sliepok dostávajúcich krmivo dotované selenizovanými kvasnicami dosiahli už po 
6 týždňoch celkový obsah selénu 18-20 μg. Na rozdiel od kŕmenia nosníc tradičnými 
kŕmnymi zmesami s anorganickými zdrojmi tohto esenciálneho mikroprvku obsahuje 
bielok tzv. selénových vajec 3 krát toľko selénu ako žĺtok. Príjem len dvoch Se-vajec 
pritom pokryje už 60% odporúčaného denného príjmu selénu (LENG a kol., 2004). 
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Present situation of the selenium occurrence in Slovak republic 
 
Abstract: Selenium is an essential microelement, which represents a basic structural component of several 
human as well as animal antioxidant enzymes. Deficient intake of selenium cause aggravation of immune as 
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well as antioxidant protection, inducing impaired health condition of human population. Recently by the 
World Health Organization (WHO) as well as by the Ministry of Health of Slovak republic recommended 
income of selenium for adult women represents as much as 55 μg d-1 and for adult men 70 μg d-1. In contrary 
of these data, the real daily income of selenium for an adult average person in Slovakia is only 38 μg. Large 
differences in selenium concentration levels of foodstuff are connected with large differences in total 
content and of chemical speciation of this element in soils, which in final consequences determine its 
amount in the complete food chain. An adequate mode, how to solve this problem is the progressive 
selenization of relevant soil as well as significant consumption of intentional generated functional foodstuff. 
  
Key words: selenium, bioaccumulation, transport, determination 
 


