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A szelén 
 
 

Felfedezés: Berzelius, 1817. 

Elnevezés:  Szeléné (a Hold görög istennője). 

Élettani megítélése a XX. sz. közepéig: mérgező és 

 rákkeltő. 

Esszencialitásának bizonyítása patkányokon: 1957. 



A szelén (34Se, Ar= 78,96) a kénnel kémiailag rokon 
nemfémes elem, amely a kénnel analóg vegyületeket 
képez.  

A szelén 

Hasonlóság a kénhez: 

 Na-szulfid (Na2S)    Na-szelenid (Na2Se) 

 Na-szulfit (Na2SO3)    Na-szelenit (Na2SeO3) 

 Na-szulfát (Na2SO4)    Na-szelenát (Na2SeO4) 

 cisztein    szeleno-cisztein 

 metionin    szeleno-metionin 



A szelénről nem régen még azt tartották, hogy toxikus 

nehézfém, hisz nagyobb mennyiségben az élő szervezet 

pusztulásához vezet. 

Az utóbbi időben:  

 Fontos élettani hatása van,  

 az emberi szervezetben mintegy 1015 mg szelén található,  

 antioxidánsként a tokoferolokkal együtt részt vesz a 

 metabolizmusban. 

 A szervezet antioxidánsai a káros szabadgyökök elleni 

védelemben játszanak igen fontos szerepet;  

 Természetes védőmechanizmusként részt vesznek a 

 szabadgyökök káros hatásának kiküszöbölésében.  

E védekező mechanizmus részei:  

 a glutation-peroxidáz és a tioredoxin reduktáz szelén 

 dependens enzimek,  

 .  



Az enzimek, szelén hiányában, nem képesek semlegesíteni a 

káros, sőt esetenként rákkeltő komponenseket.  

A glutation-peroxidáz a peroxidbontó reakció katalizálásával védi 

a telítetlen lipideket, segíti megőrizni a sejthártyák épségét.  

Az elmúlt évtizedekben fedezték fel, hogy a szelén szükséges a 

normális élettevékenységhez, és segít bizonyos daganatos 

betegségek gyógyításában, sőt megelőzésében. 

Skandináviában és Európa néhány más országában termelt 

élelmiszerek rendkívül szelénhiányosak. 

A napi étkezések során szervezetünkbe jutó szeléntartalom 

(0,050,10 mg) nem jelentős.  

A szelén relatív atomtömege 78,96 g.  

Izotópjai közül a 80Se-izotóp fordul elő gyakrabban.  

Mínusz 2, 0, +4, +6 oxidációs állapotú lehet, mely megjelenési 

formákat a környezeti hatások befolyásolják. 



A szelénnel kapcsolatos vélemények alakulása: 

1930 körül a szelént még toxikus elemnek tekintették,  

1943-ban már karcinogén tulajdonságát is leírták, 

1949-ben kimutatták a szelén esszenciális szerepét az élő 

 szervezetben,  

 a szelén-kiegészítés lecsökkenti a daganatos megbetegedések 

 számát. 

1957-ben újra rámutattak a szelén esszenciális szerepére (az 

 étrendhez adott szelén megakadályozta a máj nekrózisát.)  

1966-ban a szelén antikarcinogén hatását publikálták, de ekkor 

még a táplálék összes szeléntartalmáról tettek említést.  

 



1973-ban a szeléndependens enzimfehérjék katalitikus 

aktivitását vizsgálták:  

 a glicin-reduktáz az anaerob baktériumokban,  

 a glutation-peroxidáz az emlősökben játszik jelentős szerepet. 

1976-ban felfelfedezték 

 a glicin-reduktázt,  

 a szeleno-ciszteint, a cisztein szelénanalógját.  

Rájöttek: 

 a különböző kémiai módosulatok jelentősen eltérnek 

 egymástól  toxicitásukat, felszívódásukat és az emberi 

 szervezetben való  hasznosulásukat illetően.  

 a módosulatokat minden esetben meg kell határozni, ha azok 

 hasznosságáról az ember szempontjából információkat 

 akarunk kapni  

 



 Vizsgálni kell a szelén oxidációs állapotát,  

 a fémkomplexek eloszlását, a komplexképző ágensekkel való 

 kapcsolatát, mert 

  jelentős mértékben befolyásolhatják a hasznosulást.  

  a speciációs analitika segítségével vizsgálni kell a szelén 

 módosulatainak eloszlását, a módosulatok minőségét illetve 

 mennyiségét. 

A növényi eredetű élelmiszerek szeleno-metionint,  

az állati eredetűek pedig szeleno-metionint és szeleno-ciszteint 

is tartalmaznak.  

A metionin az ember és az állatok számára is esszenciális 

aminosav:  

 szervetlen forrásokból szeleno-metionint nem tudnak előállítani, 

 a szervezetbe bejutott szeleno-metionint szeleno-ciszteinné 

 tudják átalakítani. 

 



E két szeleno-aminosav mellett, ezek származékai  

 a szeleno-metil-szeleno-cisztein,  

 a -glutamil-szeleno-metil-szeleno-cisztein is jelen vannak.  

 nagyobb koncentrációjuk a növényi eredetű táplálékban, ha a 

 talajt jelentős mennyiségű szeléntartalmú műtrágyával kezelik. 

Az emberi táplálékban a szelén főként szelenit és szeleno-

metionin formájában van jelen.  

A szelenit, szervezetben a tiolokkal reagál, a reakciót a glutation 

enzim katalizálja → folyamatban a szelenát szelenitté alakul, majd 

hidrogén-szelenid keletkezik belőle.  

A szeleno-metioninból a szeleno-cisztationinon keresztül transz-

szulfurilálás során szeleno-cisztein keletkezik, ami egy -liáz 

enzim hatására hidrogén-szeleniddé bomlik.  

Egy másik úton transzaminálással és dekarboxileződéssel 

metabolizálódik, és kb. 90%-a nem specifikus módon beépül 

szerveztünk fehérjéibe.  

  



A hidrogén-szelenidből a S-adenozil-metioninnal történő reakció 

során metil-szelenol keletkezik → dimetil-szeleniddé, majd 

trimetil-szelenonium ionná alakul.  

Növényeket nagy mennyiségű szelénnel kezelve elsődlegesen -

glutamil-metil-szeleno-cisztein keletkezik, hasznosulása hasonló a 

metil-szeleno-ciszteinéhez. A metil-szeleno-cisztein -liáz enzim 

hatására metil-szelenollá alakul  

Átlagos szelén bevitelt feltételezve a fölösleges szelén a 

vizelettel amino-cukor formában ürül, 

ha nagy mennyiségben kerül a szervezetbe, akkor a tüdőn 

keresztül dimetil-szelenidként ürül, a vizeletben pedig trimetil-

szelenonium ion formájában is ürülhet. 

 



A szelén antioxidáns tulajdonságát különféle enzimekkel való 

kapcsolódása során fejti ki.  

A vázizomzat fehérjéi a külső forrásból származó szeleno-

metionint és szeleno-ciszteint is be tudják építeni (ezek a 

szeléntartalmú fehérjék),  

az anyagcserében aktív szerepet betöltő szeleno-proteinek csak a 

szervezetben keletkezett szeleno-ciszteint tudják felhasználni. 

 Csak szelén jelenlétében képesek működni. 

 Mennyiségük szelénhiányos táplálkozás esetén jelentős 

 mértékben csökken.  

A múlt században közismertté vált a szeleno-proteinek szerepe a 

biokémiai folyamatokban: 

 azonosították a szeleno-protein P-t, a jodotironin-dejodinázt, a 

 tioredoxin-reduktázt és a szeleno-foszfát-szintetázt. 

  

 

 

  



1975-ben azonosították az antioxidáns hatású glutation-

peroxidázt,  

 megállapították, hogy az minden emberi szövetben 

 megtalálható,  

 működését elsősorban a redukált glutation mennyisége és a 

 szervezet szelénellátottsága határozza meg. 

  Kiderítették: védi a membránok szerkezetét, 

  meggátolja a DNS károsodását,  

  a lipid és foszfolipid hidroperoxidok eltávolítása által    

  csökkenti a rákkeltő anyagok kialakulását a szervezetben.   

  A szelén, a kén helyét elfoglalva, szeleno-ciszteinként épül 

  be az enzimbe,  

  könnyebben redukálódik, mint a kén → rendkívül fontos  

  szerepet tölt be a szervezet oxidációelleni védekező    

  rendszerében.  

  



A múlt században négy szeléntartalmú glutation-peroxidázt 

azonosítottak, melyek mind antioxidáns tulajdonságúak.  

A szelén megnöveli ezen enzimek aktivitását → az enzimakzivitás 

mérése a vérlemezkékben jó indikátora a szervezet 

szelénellátottságának.  

A szeléntartalmú jodotirozin-dejodináz enzim jelentős szerepet 

tölt be a trijodo-tironin és a tiroxin hormonok szintézisében, azok 

aktiválásában, ezért a szelén ezen enzimek metabolizmusa révén 

feltétlenül szükséges a normális fejlődéshez és növekedéshez 

A tioredoxin-reduktáz a szervezet antioxidánsrendszere 

regenerálásában vesz részt: 

 a dehidro-aszkorbinsavat aszkorbinsavvá alakítja vissza,  

 a tioredoxin redukálásával jelentős szerepet tölt be a 

 sejtnövekedés szabályozásában  



A szeleno-protein C-nek nagy valószínűséggel szerepe van a 

membránon keresztül történő transzport folyamatokban; 

antioxidáns hatásánál fogva megvédi az endotél sejteket a peroxi-

nitritek támadásával szemben.  

A fémes, ill. szervetlen állapotban levő szelén hasznosulása 

csekély mértékű a szervezetben:  

 az emésztőrendszerből való felszívódás korlátozott,  

 a mégis felszívódó szeléntartalmú vegyületek jó része a 

 vizelettel kiürül,  

 a vizelettel ki nem ürülő forma korlátozottan hasznosul.  

Jól hasznosul a szeleno-metionin formában bevitt szelén:  

 a növényekben keletkezik a talaj szeléntartalmából,  

 az állatok szeleno-cisztinné tudják konvertálni.  

 



Magyarország lakosságának szelénnel való kiegészítése során 

mindenképp a cisztin és a metionin szelénanalógját lenne 

célszerű alkalmazni. 

A szervezet szelénpótlására két lehetőség adódik:  

 növényi és állati eredetű tápanyagok segítségével,  

 megnövelt szeléntartalmú táplálékok fogyasztásával.  

A leggyakrabban fogyasztott élelmiszereink kis szeléntartalmúak.  

Leggazdagabb szelénforrások: 

 az állatok belső szervei (máj, vese),  

 a tengeri halak, rákok,  

 az állati húsok.  

 Igen magas szeléntartalmú a brazil dió (darabonként több mint 

  100 μg szelént is tartalmazhat.)  



A növényi eredetű élelmiszerek szeléntartalmát befolyásolja: 

 a talaj szeléntartalma,  

 a szelén oxidációs formája,  

 a talaj kémhatása (hatása van a szelén módosulatokra),  

 a talaj szerves anyagai,  

 a vas- és alumíniumvegyületek mennyisége és aránya (a   

  szelént megkötheti)k,  

 a kénvegyületek mennyisége (nagy koncentrációban 

 meggátolhatják a szelén talajból történő felszívódását),  

 a csapadék, amely kimoshatja a szelént a talajból,  

 a mikroorganizmusok, melyek oldhatóvá alakíthatják az 

 oldhatatlan szelénvegyületeket. 

  



Az alacsony szeléntartalmú élelmiszerek fogyasztásának 

növelésével a szelén szervezetbe történő bevitelét nem lehet 

növelni,  

 a szervezet szelénszükségletét étrend kiegészítőkkel,  

 szelénnel dúsított élelmiszerekkel lehet kielégíteni.  

 Az étrend kiegészítők a múlt század 80-as éveiben terjedtek el:  

  kapszulázott vagy tablettázott formában kiválóan hasznosuló 

 termékek,  

 szelenitet, szelenátot, szeleno-metionint vagy szelénnel dúsított 

 élesztőt tartalmaznak. 

A különleges szelénnel dúsított élelmiszerek: 

 A szelén a természetes vagy ahhoz közeli formában fordul elő.  

 Bonyolult technológia szükséges előállításukhoz.  



 A növénynek vagy az állatnak tápanyag-kiegészítőként adják a 

 szelént → több átalakuláson keresztül éri el természetes 

 formáját.  

Az átalakulások során a szelén oxidációs állapota megváltozhat, 

           ↓  

fontos annak nyomon követése, hogy a növényi vagy állati 

eredetű tápanyag milyen formában tartalmazza a szelént.  

Magyarországon: 

 szelénnel dúsított gabonapelyhet, tojást, margarint,  

 kenyeret, ill. péksüteményt hoznak forgalomba.  

 Beszámoltak a csirkehús, a tojás, a brokkoli, a hagymafélék és 

 a búza szelénnel történő kiegészítéséről is. 

  



A leggyakrabban forgalmazott szelénforrás a szelénnel dúsított 

élesztő.  

 A dúsítást nátrium-szelenittel, nátrium-hidrogén-szelenittel, 

 nátrium-szelenáttal és szeleno-metioninnal lehet végrehajtani.  

 A dúsított élesztő szeléntartalma a 3000 mg/kg, főként 

 szeleno-metioninként épül be az élesztő fehérjébe.  

 a metil-szeleno-cisztein csak kis mennyiségben van jelen  a 

 szelénnel dúsított élesztőben. 

A szelénnel dúsított élesztő a Saccharomyces cerevisiae magas 

szelénkoncentrációjú közegben történő fermentációs 

folyamatának eredménye, melynek során a szelénforrásként 

legtöbbször nátrium-szelenitet tartalmaz. 

A szelénben gazdag élesztőmassza előállítását követően 

hőkezeléssel elpusztítják az élesztő sejteket, porlasztva 

szárítással szárítják → a végtermék magas koncentrációban, 

szerves kötésben tartalmazza a szelént.  

 

 

 



A gyártást követően ellenőrzik a szervetlen és a szerves szelén 

mennyiségét, mely elsődlegesen befolyásolja a végtermék 

minőségét.  

A szervetlen kötésű szelén főként szeleno-metioninként van 

jelen, mely képes arra, hogy a metionint helyettesítve, nem 

specifikusan, beépüljön a szervezet fehérjéibe, szelén 

tartalékként szolgálva a fogyasztó számára. 

A szelénnel dúsított élesztő szervetlen szeléntartalma (nátrium-

szelenit) kiváló szubsztrát a fehérjék képződésénél, a szervezet 

azonban nem képes szelénraktárt képezni belőle 

Néhány országban engedélyezték a szelénes élesztő 

takarmányokba történő keverését is, melynek célja szelénben 

dús állati eredetű élelmiszerek előállítása. 



A különböző szelénnel dúsított élesztőkből a szelén 

felszívódása különböző lehet. Magyarázni lehet:  

 a termék gyártása során alkalmazott élesztőtörzsek 

 különbözőségével,  

 az eltérő gyártási technológiával,  

 a felhasznált szelén minőségében mutatkozó különbségekkel, 

A szelénes élesztő szeléntartalma a szervetlen formánál sokkal 

 jobban hasznosul,  

 a szelénkiegészítést követően hosszabb ideig marad vissza a 

 szervezetben, ami a szeleno-metionin szöveti fehérjékbe 

 történő beépülésével magyarázható.,  

A szelénezett búzával és élesztővel történő kiegészítés a felvétel 

és visszatartás szempontjából is hasonló, jóval magasabb a 

szervetlen szelénénél.  

 



A szelénkiegészítés hatása az anyatej szeléntartalmára 

 

A szeleno-metionin és a szelénes élesztő hasznosulását vizsgálva 

gyermeküket szoptató és nem szoptató anyáknál megállapították: 

 A szelénpótlást nem kapó szoptató édesanyák vérplazma 

 szelénszintje szignifikánsan kisebb volt a gyermeküket nem 

 szoptatókénál.  

 Szeleno-metionin hatására mindkét csoportban nőtt a plazma 

 szelénszintje, míg a szelénes élesztő csak a nem szoptató 

 anyáknál növelte meg a plazma szelénkoncentrációját.  

 Szeleno-metionin pótlás hatására az anyatej szeléntartalma 

 szignifikánsan megnőtt a szelénes élesztőt fogyasztókkal 

 szemben. 

  



Következtetések (szelénkiegészítés): 

A szelénes élesztő kiegészítés hatására növekszik a szeleno-

enzimek aktivitása,   

az élesztő szeleno-metionin-tartalma – beépülve a szervezet 

fehérjéibe – lehetővé teszi a szelén lassú kiürüljön a szervezetből, 

folyamatosan biztosítva a szervezet szelénszükségletét.  

A szelénes élesztő hasznosulása kisebb a szeleno-metioninnál:  

 A szelénes élesztőt a szervezetnek le kell bontani a szeleno-

 metionin hozzáférhetővé válása érdekében,  

 az élesztőben a szelén nemcsak szeleno-metionin, hanem 

 egy része szervetlen szelén formában van jelen.  

 a szeleno-metionin felezési ideje a szervezetünkben 252 nap, 

 a szelenité  102 nap,   

  magyarázza a szerves módosulat jobb tárolhatóságát.  



A különböző szelénformák LD50 értéke: 

 Szelénes élesztőre 37,3, nátrium-szelenitre 12,7 mg/kg →

 szelénes élesztőből sokkal több kell az akut toxicitás 

 kiváltásához.  

  

A szerves szeléntartalmú vegyületek hosszú időn át való 

fogyasztása szelenózist okozhat, hisz a szervezet akkumulálni 

képes azt.          ↓ 

Nagyon fontos a szelén felhalmozódását nyomon követni,  

tudni, hogy a szelénkiegészítő vagy a megnövelt szeléntartalmú 

élelmiszer milyen formában tartalmazza a szelént. 

  

 

 

 

  

 

  

 



A növényi eredetű táplálékok szelénnel történő dúsításának 

lehetőségei 

  

A növények a talaj vagy a leveleikre kipermetezett szelenitet 

képesek szerves kötésű szelénvegyületekké átalakítani.  

Ez biztonságos szelénforrás az emberek számára a kiindulási 

szelenithez képest, hisz a szelén-túladagolás veszélye csekély  

A legtöbb növény maximum 12 mg/kg szelént tartalmaz 100% 

szárazanyagra számolva, és még akkor sem lépi túl a 

szeléntartalom a 10 mg/kg-t, ha a talaj szelénben gazdag. → A  

növények többsége akkumulálja a szelént, 

Vannak olyanok, melyek szelénben gazdag talajon termesztve 

nagy mennyiségű szelént képesek raktározni szerveikben. 

Az elsődlegesen akkumulálók közé tartozó pillangós virágúak és a 

keresztesek családjába tartozók több ezer mg/kg szelén 

felhalmozására is képesek,  



A másodlagosan akkumulálók a talajból csak kisebb mennyiséget 

képesek felvenni. → Szöveteikben csak pár száz mg/kg szelén 

halmozódik fel. 

A nagy mennyiségű szelénfelvevő-képesség: a növények 

elsősorban szeleno-aminosavakat szintetizálnak (9095% metil-

szeleno-ciszteint), a növény hosszú időn keresztül képes 

raktározni  

Az elsődlegesen akkumulálók a szeleno-aminosavakat nem építik 

be a fehérjéikbe, ezért a toxikus mennyiségű szelént tartalmazó 

talajok szelén mentesítésére használhatók 

Normál szeléntartalmú talajokon a szelén beépül a növényi 

fehérjékbe, és főként szeleno-cisztein és szeleno-metionin-

formába kerül be az élelmiszerláncba. 

Magasabb szeléntartalmú talajokon a növények (brokkoli és  

különféle hagymafélék) fő szeléntartalmú vegyülete a metil-

szeleno-cisztein.  



A szelén a kénnel szinergens, a ként kiszorítja az aminosavakból,  

Nagy szeléntartalmú élelmiszerek előállítására sokan a 

hagymaféléket választották: 

 Alacsony szelénkoncentrációnál a fokhagyma -glutamil-metil-

 szeleno-cisztein formában tárolja a szelént,  

 ha a talaj szelénkoncentrációját megnöveljük, akkor viszont a fő 

 szelént tároló vegyület a metil-szeleno-cisztein (kis 

 mennyiségben a szeleno-metionin is előfordul a növényekben). 

Három mg/kg szelénben dúsított fokhagyma 65%-kal csökkentette 

az emlőrák kialakulását patkányoknál. Brokkolival hasonló 

eredményre jutottak. 

A szelénnel dúsított fokhagyma hatásosabbnak bizonyult az 

emlőrák kialakulásának csökkentésében, mint a szelénnel dúsított 

élesztő → az élesztőben a szelén szeleno-metioninként, a 

fokhagymában pedig metil-szeleno-ciszteinként vagy annak 

glutamil származékaként (ezek hatásosabbak) van jelen.   

 



A szelén akkumulációját mérték: 

 búzában, kukoricában, rizsben és szójában, ahol a szelén 

 főként szeleno-metionin formában fordul elő.  

 A szelénnel dúsított fokhagyma, zöldhagyma, snidling és 

 brokkoli fő szelénmódosulat a metil-szeleno-cisztein. 

A szelén szervetlen formában való fogyasztása → az akut 

toxicitás itt könnyen és gyorsan kialakul.  

Kevésbé veszélyes a szerves forma, ha szeleno-metioninként 

visszük be a szervezetbe. Ekkor a szelén felhalmozódása jelent 

veszélyforrást. 

Jobb megoldás: szelénnel dúsított növényi tápanyagok, még jobb 

szelénben dúsított állati termékek fogyasztása.  

Az állat konverziót hajt végre → az állati eredetű élelmiszer  

normális táplálkozási szokásokat feltételezve – semmiféle 

veszélyt nem jelent az emberi szervezet számára.  



A növények egy részében a talajból felvett szelén metil-szeleno-

cisztein vagy glutamil-metil-szeleno-cisztein formában fordul elő,  

a növények másik részében a fő szeléntartalmú szerves 

komponens a szeleno-metionin,  

az állati eredetű élelmiszerekben szerves komponensként 

szinte kizárólag szeleno-metionin fordul elő.  

A növények közül némelyek nagy mennyiségű 

szelénakkumulációra képesek, mások magas szeléntartalmú 

talajokon termesztve is emberi fogyasztásra alkalmas mértékben 

tartalmazzák a szelént.  

Növények esetében a szeléntartalom növelésére alkalmasak 

lehetnek különféle szeléntartalmú műtrágyák, levéltrágyák,  

állatok esetében alkalmas lehet a szervetlen szelenit, illetve 

szelenát, de jobb ha az állat takarmánya is szerves kötésben lévő 

szelént tartalmaz. 

  



Az állati eredetű táplálékok szelénnel történő dúsításának 

lehetőségei  

Az állati eredetű termékeknél elő lehet állítani szelénnel dúsított 

húst, de igen jó hatásfokkal lehetne a népesség szelén-

kiegészítésére használni: 

 a szelénnel dúsított baromfitojást és  

 a szarvasmarha tejet is.  

A szervezet szelénszükségletét egyrészt étrend-kiegészítőkkel, 

másrészt szelénnel dúsított élelmiszerekkel lehet növelni. 

A szelénnel dúsított élelmiszerek előállítása rendkívül bonyolult 

technológia → a növénynek vagy az állatnak tápanyag-

kiegészítőként adják a szelént → a szelén több átalakuláson 

keresztül éri el természetes formáját → az átalakulások során a 

szelén oxidációs állapota megváltozhat → fontos hogy a növényi 

vagy állati eredetű tápanyag milyen formában tartalmazza a 

szelént. 



A sertés takarmányának kiegészítése szervetlen (szelenit, 

szelenát) és szerves (szelénnel dúsított élesztő) szeléntartalmú 

anyagokkal magas szeléntartalmú sertéshúst lehet előállítani.  

A tojótyúkok tojótápjának hasonló módon történő kiegészítése 

magas szeléntartalmú biotojást eredményez.  

A szarvasmarha takarmányának kiegészítése megnöveli a 

szeléntartalmat a tejben. 

Következtetések: 

Szelén-kiegészítés hatására növekszik a szeleno-enzimek 

aktivitása, 

a szeleno-metionin – beépülve a szervezet fehérjéibe – lehetővé 

teszi, hogy a szelén lassan ürüljön ki a szervezetből,  

folyamatosan biztosítva a szervezet szelénszükségletét.  



Malacoknál, süldőknél szeléntartalmú táp (nátrium-szelenittel, 

szelénes élesztővel kiegészített) fogyasztását követően jelentős 

mértékben megnő a belső szervek és az értékes izomrészek 

szeléntartalma.  

A tej, mint alapvető táplálék, szelénforrásnak számít az ember 

számára, ezért nem lehet közömbös számunkra annak 

szeléntartalma.  

Tejelő szarvasmarhák takarmányát szelénnel kiegészítve 

szelénben dúsított tehéntejet lehet előállítani. 

 



Esszenciális a magasabbrendű állatok és az ember 
számára: szelenoenzimek (pl. glutation-peroxidázok, 
tiroxin-dejodinázok). 

A növények számára valószínűleg nem esszenciális 
(nincs egyértelmű bizonyíték a specifikus beépülésre). 
A szelenoaminosavak beépülése a növény fehérjéibe 
toxikus a növény számára.) 

A szelén számos kémiai formában (speciesz) létezik a 
bioszférában. Ezek hatása, toxikussága eltérő az élő 
szervezetekre → Specieszanalitika szükségessége. 

A szelén  
(Összefoglalás)  



Fehérjében kötött szelén 

• Szelenoproteinek: specifikusan (UGA kodon) beépült 
SeCys-egységek, a Se-szint homeosztatikusan 
szabályozott. 

• Szeléntartalmú fehérjék: a Met helyére random beépült 
SeMet-egységek, a szervezet szelénraktára. 

 

Fehérjében nem kötött szelénformák 

• Szervetlen szelén: szelenit (SeO3
2-), szelenát (SeO4

2-), 
szelenid (Se2-). 

• Szeleno-aminosavak: pl. SeMet, SeCys, Se-metil-SeCys. 

• Egyéb szerves specieszek: pl. metilezett intermedierek.  

A szeléntartalmú specieszek csoportosítása 

(Összefoglalás)  



Szelenometionin (SeMet) 

  

CH3−Se-CH2CH2CH(NH2)-COOH  ill. 

CH3−Se-CH2CH2CH(NH3
+)-COO− (ikerionos forma) 

 

Szelenocisztein (SeCys) 

  

HSe−CH2CH(NH2)-COOH ill. 

HSe−CH2CH(NH3
+)-COO− (ikerionos forma) 

 

Szelenocisztin (SeCys2) 

 

HOOC-(NH2)CH−CH2−SeSe−CH2CH(NH2)-COOH ill. 
−OOC-(NH3

+)CH−CH2−SeSe−CH2CH(NH3
+)-COO− 

        (ikerionos forma) 

A fehérjeépítő szelenoaminosavak 



    szeléntartalmú fehérjék  

  ↑ ↓ 

  SeMet  

  ↑ ↓  
szelenát→szelenit→szelenid→szelenofoszfát→ SeCys→szelenoproteinek 

  ↓ 

 metilszelenol (vizelettel) 

  ↓ 

 dimetilszelenid (kilégzéssel) 

   ↓ 

 trimetilszelenónium-ion (vizelettel) 

A szelén metabolizmusa 
(Összefoglalás) 



A szelén biológiai jelentősége 
(Összefoglalás)  

 

Antioxidánsként a tokoferolokkal együtt részt vesz a 

metabolizmusban. 

 

Segít megőrízni a sejthártyák épségét. 

 

A szeléntartalmú glutation-peroxidáz enzim a 

peroxidbontó reakció katalizálásával védi a telítetlen 

lipideket. 

 



 

A Se a talajban elsősorban szervetlen formákban 
(szelenit, szelenát, szelenid), a növény- és 
állatvilágban szerves formákban (szeleno-
aminosavak, ill. ezek származékai) fordul elő. 

 

A növények szeleno-metionint (SeMet), az emberi és 
állati szervezetek SeMet-t és szeleno-ciszteint 
(SeCys) tartalmaznak.  Utóbbiak a SeMet-t át tudják 
alakítani SeCys-né. 
 

A szelén előfordulása  
(Összefoglalás)  



A szelénhiány következményei 
(Összefoglalás)   

Reprodukciós zavarok:  

 romlik a sperma minősége,  

 embrió degeneráció,  

 keltethetőség és a tojástermelés csökkenés.  

Májnekrózis,  

pankreászfibrózis, hemolízis, exudatív diatézis,  

váz- és szívizom elfajulások, izombetegség, szőr 

kihullása. 

 



A szelénhiány következményei az embernél 

(Összefoglalás)   

•szív- és érrendszeri megbetegedések 

•tumorok (emlő, prosztata, nyirokmirigy, vastagbél) 

•hematológiai rendellenességek 

•vázizomzat legyengülése 

•termékenységi zavarok  

•pseudoalbinizmus (fehér foltok a bőrön), hajhullás 

•neurogeriátriai kórképek 

•csökkent immunválasz 

 

A szelén véd:  

 Hg, Cd, Pb, As és egyéb xenobiotikumokkal szemben. 



 

Megnevezés 

Se  

g/kg 

100 g élelmiszer Se-

tartalma 

a napi szükséglethez* 

viszonyítva  

%  

Gyümölcsök 

alma 6 1 

őszibarack 12 2 

narancs 29 4 

banán 46 7 

Zöldségek, főzelékek 

paradicsom, 

vöröshagyma, zöldbab  

7 1 

spenót 16 2 

sárgarépa 22 3 

gomba  130 19 

fokhagyma  250 36 

Növényi élelmiszerek szeléntartalma 



Megnevezés 
Se  

g/kg 

100 g élelmiszer Se-

tartalma 

a napi szükséglethez* 

viszonyítva  

%  

Gabonafélék 

fényezett rizs 315 45 

barna rizs 390 56 

fehér búzaliszt 150 21 

Graham-liszt  350 50 

*70 μg/nap/fő 



Megnevezés 
Se 

g/kg 

100 g élelmiszer Se-tartalma 

a napi szükséglethez* 

viszonyítva  

%  

Húsfélék 

marhahús 100-350 14-50 

sertéshús 150-250 21-35 

birkahús 90-200 13-29 

csirkehús 90-150 13-21 

máj (marha, sertés, birka) 300-600 43-86 

Tej- és tejtermék 

tej** 5-28 1-4 

sovány tejpor 100 14 

zsíros tejpor 55 8 

sajt 7-105 1-15 

Állati eredetű élelmiszerek szeléntartalma 



Megnevezés 

 

Se 

g/kg 

100 g élelmiszer Se-

tartalma 

a napi szükséglethez* 

viszonyítva  

% 

Tojás 

fehérje 110 - 

sárgája  380 - 

teljes ehető rész 200 29 

Tengeri állatok 

homár 650 93 

osztriga 650 93 

tőkehalhús 420 60 

*70 μg/nap/fő 



A búzafű és a búzamag 

összesszelén-, szelenometionin- és 

szervesszelén-tartalmának 

vizsgálata  
 

A kutatómunka során meghatároztuk: 

 35 (+14) darab búzafű,  

 44 db búzamag, 

 3 darab kenyér,  

 3 darab szelénnel dúsított kenyér és  

 egy szelénes premix  

  szeléntartalmát.  

 

 



Szeléntartalom meghatározása fluorimetriás 

módszerrel  

A szeléntartalom rendkívül érzékeny a roncsolási 

 körülményekre, ezért nedves roncsolással végezzük a 

feltárást.  

A roncsolt minta savas oldatához 2,3-diamino-naftalin 

 reagensoldatot adunk, és a kapott piazszelenol- komplexet 

fluorimetriásan mérjük.  

A fluorimetriás mérés során a gerjesztési hullámhossz 380 nm, 

a mérési hullámhossz 519 nm. 



Szeléntartalom meghatározás atomabszorpciós 

spektrofotométerrel 

 

Atomizáció lángban 

 

Az atomos gőzök lángba juttatása: 

– A mérendő anyagot a levegő a ködkamrába juttatja, 

– az éghető gázzal keveredik, 

– együttesen viszik tovább a lángig. 

A lángban megtörténik a vájtkatód lámpa által kisugárzott fény 

abszorpciója, mértékét a fényérzékelő méri. 



Szelénmeghatározás hidridfejlesztéses 
módszerrel 

 
A hidridfejlesztés módszerek közül a tetrahidroborátos 

módszert alkalmaztuk, melynek lényege, hogy az oldatban 
lévő szelént savas közegben Na-tetrahidroborát reagenssel 
reagáltatjuk, melynek során a keletkező hidrogén a 
hidridaktív (szelén) komponenssel illékony hidridet képez. A 
szelén esetében a folyamat a következő:  

 

       (BH4)
 +H+ + 3 H2O    →     H3BO3 + 4 H2 

 

 

      4 H2SeO3 + 3 (BH4)
– + 3 H+   →   4 H2Se + 3 H3BO3 + 3 H2O 

 
 

Hidrid formában a szelént tökéletesen ki lehet nyerni, az 
illékony komponens a minta mátrixából teljes egészében 
eltávolítható, a zavaró anyagok a folyadék fázisban 
maradnak.  



A szeléntartalmú mintát nedves roncsolást (HNO3+HClO4) 
követően hidridképző Se(IV)-gyé alakítjuk (KBr-tartalmú HCl-
oldattal),  

majd az atomabszorpciós spektrofotométerhez (AAS) kapcsolt  
hidridgenerátorban nátrium-borohidriddel (NaBH4) 
reagáltatjuk, és  

a képződött hidrogén-szelenidet (H2Se) inert vivőgázárammal 
(Ar) bevezetjük az AAS készülék lángos mintakamrájába.  

 

Az atomizálódott Se abszorbanciáját 196 nm-en mérjük. 

 

 



A szelenometionin-tartalom meghatározása  
 

A biológiai minták esetében fehérje-hidrolízist alkalmazunk, ezért az analízist 
megelőzően vizsgáltuk, hogy különböző hidrolizálószerek hogyan 
befolyásolják a szeleno-aminosavakat. 

  

Hidrolízis sósavval: A fehérjék esetében általánosan használt hidrolízis-
módszer (6 M HCl, 110 ºC, 24 óra) mindkét szeleno-aminosav teljes 
bomlásához vezetett. 

 

Hidrolízis 2-merkapto-etán-szulfonsavval (3 M vizes oldat, 110 ºC, 24 óra): A 
módszer a hidrolizáló sav csúcsának megjelenését eredményezte a 
kromatogram elején, a SeCys2 teljes átalakulását okozta, ugyanakkor a 
SeMet gyakorlatilag nem bomlott el. 

 

Hidrolízis p-toluol-szulfonsavval (3 M vizes oldat, 110 ºC, 24 óra): Gyakorlatilag 
mind a SeMet, mind a SeCys2 érintetlen maradt, csupán az utóbbi 
szenvedett kisebb mértékű bomlást. 



Elválasztás OPA/2-merkapto-etanol 

származékképző alkalmazásával 

 

A SeMet és SeCys2 standardek kromatográfiás futtatása 

OPA/2-merkapto-etanol reagenssel való származékképzést 

követően történt.  

A mérést egy 125x4 mm-es Purospher RP-18e (C18) oszlopon 

végeztük,  

kétkomponensű eluenskeveréket használva (metanol/nátrium-

acetát puffer).  

Csak a SeMet jelent meg a kromatogramon, a 39. perc körül, a 

Phe előtt eluálva. A SeCys2 nem képzett fluoreszcens 

detektorral mérhető származékot a reagenssel.  



Elválasztás OPA/2-merkapto-etán-szulfonsav 

származékképző alkalmazásával 

 

A SeMet standard futtatása OPA/2-merkapto-etán-szulfonsav 

reagenssel való származékképzést követően történt.  

A mérést 125x4 mm-es Purospher RP-18e (C18) oszlopon 

végeztük,  

kétkomponensű eluenskeveréket használva (metanol/nátrium-

acetát puffer).  

A SeMet jól elvált, és a Trp előtt eluálva, az 51. perc körül 

jelentkezett. 



Standard Se-Met oldat 

(2,5 nmol/ml) 



A búzafűvel és a búzamaggal 

kapcsolatos vizsgálatok 

A búzafű eredeti szárazanyagra és 100% szárazanyagra 

számított összes szeléntartalma közti összefüggést 

vizsgálva a korrelációs koefficiens értékét P < 0,001 szinten 

0,92-nek mértük.  A rendkívül szoros összefüggés nem 

meglepő, hisz ugyanarról az adatsorról van szó, melyben a 

hibalehetőséget egyedül a szárazanyag-tartalom 

meghatározás hordozza. 

A búzafű eredeti szárazanyagra számolt összes 

szeléntartalma és a búza szeleno-metioninból számolt 

szeléntartalma közötti összefüggést vizsgálva a korrelációs 

koefficiens értéke P = 0,055 szinten 0,34, ami egy közepes 

szoros összefüggést jelent. 

 



A búzafű 100% szárazanyagra számolt összes szeléntartalma 
és a búza szeleno-metioninból számolt szeléntartalma 
közötti összefüggést vizsgálva R értéke P = 0,022 szinten 0,40 
volt, ami közepesen szoros összefüggésre mutat.  

A búza összes szeléntartalma és a szeleno-metioninból 
számolt szeléntartalma közötti összefüggést vizsgálva a 
korrelációs koefficiens (R) értéke P<0,001 szinten 0,99, ami 
rendkívül szoros összefüggésre utal. A számítást a szeleno-
metionin molekulatömegének ismeretében végeztük.  

A rendkívül szoros összefüggés várható volt, hisz a szeleno-
metioninban jelen levő szelén az összes szeléntartalomnak 
része, és mivel a búzák hasonló időben, fejlettségi állapotban 
kerültek betakarításra, a két érték között az összefüggés 
rendkívül szoros kell, hogy legyen. 

 



A búzafű eredeti szárazanyagra számolt összes 
szeléntartalma és a búzafű szelenometionin-tartalma, 
valamint a szeleno-metioninból számolt szeléntartalma 
közti összefüggést vizsgálva, 35 minta analízisét elvégezve 
R értéke P<0,001 szinten 0,92 volt, ami rendkívül szoros 
összefüggésre mutat.  

A szelenometionin-tartalomból számolt szeléntartalom 
esetében 35 minta mérési eredményét analizálva a 
korrelációs koefficiens (R) értéke 0,92 volt, ami rendkívül 
szoros összefüggésre utal. 



A búzafű 100% szárazanyagra számolt összes 
szeléntartalma és a búzafű szelenometionin, valamint a 
szelenometioninból számolt szeléntartalma közötti 
összefüggést vizsgálva, 33 minta analízisének 
eredményeképpen a szeleno-metionin-tartalom esetén a 
korrelációs koefficiens (R) értéke 0,92 volt P<0,001 szinten, 
ami rendkívül szoros összefüggésre utal.  

A szeleno-metioninból számolt szeléntartalom esetében 
ugyancsak 35 minta analízisét követően a korrelációs 
koefficiens értéke P<0,001 szinten 0,92 volt. 

A búza szelenometionin-tartalma és a búzafű eredeti 

szárazanyagra számított szelenometionin-tartalma közötti 

összefüggést vizsgálva, 32 mintát analizálva, a korrelációs 

koefficiens értéke P = 0,212 szinten 0,23 volt, ami gyenge 

összefüggést mutat. 

 



 

A búza szelenometionin-tartalma és a búzafű 100% 

szárazanyagra számított szelenometionin-tartalma közötti 

összefüggést elemezve, 32 minta analízisének 

eredményeként a korrelációs koefficiens értéke 0,27 volt P = 

0,141 szinten. Az összefüggés gyenge-közepes. 



Következtetések  
  

Rendkívül szoros az összefüggés  

a búzafű eredeti szárazanyagra és 100% szárazanyagra számított 

 összes szeléntartalma között (r=0,92), 

a búza összes szeléntartalma és a szeleno-metioninból számolt 

 szeléntartalma között (r=0,99). 

a búzafű eredeti szárazanyagra számolt összes  szeléntartalma 

 és a  búzafű szelenometionin-tartalma, valamint a szeleno-

 metioninból  számolt szeléntartalma között (r=0,92 és r=0,92), 

a búzafű 100% szárazanyagra számolt összes szeléntartalma és 

 a  búzafű szelenometionin, valamint a szelenometioninból 

 számolt szeléntartalma között (r=0,92 és r=0,92). 
 

   

 



Közepes az összefüggés a 

 

búzafű eredeti szárazanyagra számolt összes szeléntartalma és a 

búza összes szeléntartalma között (r=0,36), 

 

a búzafű eredeti szárazanyagra számolt összes szeléntartalma és 

a búza szeleno-metioninból számolt szeléntartalma között  

(r=0,34), 

 

a búzafű 100% szárazanyagra számolt összes szeléntartalma és 

a búza összes szeléntartalma között (r=0,40), 

 

a búzafű 100% szárazanyagra számolt összes szeléntartalma és 

a búza szeleno-metioninból számolt szeléntartalma között 

(r=0,40). 

 



   

Gyenge az összefüggés a 

 

búza szelenometionin-tartalma és a búzafű eredeti szárazanyagra 

számított szelenometionin-tartalma között (r=0,23),  

 

a búza szelenometionin-tartalma és a búzafű 100% 

szárazanyagra számított szelenometionin-tartalma között 

(r=0,27). 

    

 



 

Szelénnel dúsított táplálkozási 

csírák vizsgálata 

 



A csírák jelentősége a táplálkozásban 

 A csíráztatás: „előemésztésnek” tekinthető (segíti a 

szervezetünkben lejátszódó biokémiai mechanizmusokat).  

- Poliszacharidok → oligo- és monoszacharidok. 

- Zsírok → szabad zsírsavak. 

- Fehérjék → oligopeptidek és szabad aminosavak.  

- Ásványi anyagok hasznosíthatósága javul. 

A tápanyagok összetétele számunkra kedvező módon 

változik meg: 

-Zsírsav-összetétel.      -Szabadaminosav-összetétel. 

-Az antinutritív anyagok (tripszin inhibitor, fitinsav, pentozán, 

tannin) mennyisége csökken.  

-Egészségvédő hatással és fitokémiai tulajdonságokkal 

rendelkező vegyületek (glükozinolátok, természetes 

antioxidánsok) jelennek meg. 

Jobb hasznosulás, magasabb tápérték!  



Csíráztatott magok előnyös hatásai → funkcionális 

élelmiszerek kifejlesztése, melyek kedvező hatással vannak 

az emberi szervezetre, és segítenek az egészség 

megőrzésében.  

 

A múlt század utolsó évtizedeiben Európa nyugati felében 

mindennapossá vált a csíráztatott magvak fogyasztása. 

 

Változatos csíra-kínálat alakult ki az európai és a távolkeleti 

piacokon. 

  

Legkedveltebbek az adzukibab, a lucerna, a brokkoli, a hajdina, a 

lóhere, a mungóbab, a mustár, a retek, a vöröskáposzta és a 

szója csírái.  

 

Japán: a fényben termelt csírákat nyersen, míg a sötétben 

előállítottakat hőkezelve fogyasztják. 

 

 

 

  



Biokémiai változások a csírázás során 

Fehérjék → kisebb fehérje fragmensek, polipeptidek, 

oligopeptidek, szabad aminosavak (enzimek).  

Borsó és a szójabab csírák: nagy mennyiségű szabad aminosav, 

és sok -amino-vajsav (vérnyomáscsökkentő hatás).  

Szabad aminosavak: a legnagyobb mennyiségben az 

aszparagin (borsó és a szójabab csírák), valamint a glutamin 

fordul elő (egyéb típusú csírákban).  

A csíráztatás hatására a szabadaminosav-tartalmon belül: 

- Csökkent a hisztidin, a glutaminsav, a glicin, az arginin és a 

triptofán aránya. 

- Az aszparagin-, a valin-, az izoleucin- és a fenilalanin-tartalmat 

nagy mértékben befolyásolták a csíráztatási körülmények. 

A bab és a lencse csíráztatása során fény hatására magasabb 

szabadaminosav-tartalmat kaptak, mint sötétben csíráztatva. 

A fény nem befolyásolta a fehérje minőségét. Két nap csíráztatás 

után a borsófehérje táplálkozási értéke javult.  

 



Hajdina csírák táplálkozási értékének vizsgálata 

A csírában négyszer több a szabad aminosav, mint a magban.  

A csíráztatás során megnőtt a lizin és a kéntartalmú szabad-

aminosavak mennyisége → magas táplálkozási értékű új 

zöldségféle.  

A zsírsavösszetétel változása: 

Telítetlen zsírsavak:  Csírázás előtt: 36,8% olajsav, 38,1% 

linolsav, 2,7% linolénsav.  A csíráztatás során az olajsav aránya 

fokozottan csökkent, a linolsav és a linolénsav aránya nőtt. A 

linolénsav koncentrációja hét nap alatt 52,1%-ra nőtt, és a 

legnagyobb mennyiségben jelenlevő zsírsavvá vált. A csíráztatás 

végére a telítetlen zsírsavak aránya meghaladta a 83 %-ot. A 

linolsav és az arachidonsav esszenciális, a linolénsav 

szemiesszenciális az emberi szervezet számára. 

Telített zsírsavak: Koncentrációjuk csírázáskor rohamos 

mértékben csökkent. A mirisztinsav, valamint a sztearinsav egy 

nap múlva már nem volt kimutatható! 

 

 



Az eddigi kutatások alapján megállapítható általános 

tendenciák: 

 

Csírázás → lényeges összetételi változások. 

Fehérjefrakciók (kisebb fehérje frakciók, oligopeptidek, szabad 

aminosavak). 

Szabadaminosav-összetétel változása, nem fehérjeépítő 

aminosavak megjelenése. 

Triglicerid-bomlás. 

Zsírsavösszetétel megváltozása.  

Egészségvédő hatású vegyületek megjelenése. 

 

A csíráztatással értékesebb táplálékot kapunk!? 

 

Hogyan lehetne a csíranövényeket táplálkozási szempontból 

még értékesebbé tenni? 

 



A szelénben dúsított csírák a rák megelőzésében 

  
Szelénben dúsított termékek → a lakosság szelén-ellátásának 

javítása: 

 

Monometilált szeleno-aminosavak → rákellenes hatás. 

 

A csíráztatás során a fejlődő növényi szervezet megfelelően 

előkészített táptalajból különféle makro- és mikroelemeket tud 

dúsítani szöveteiben.  

 

Kérdés: hogyan lehet a csíranövény szeléntartalmát  

megnövelni? 

 

Magas szeléntartalmú talaj (szelenit, szelenát) → környezeti 

szennyezés. 

 

 

 



Megoldás: zárt rendszerű termesztés.  

 

Japán kutatók alkalmazzák: speciális japán retek magokat 

csíráztattak magas szeléntartalmú talajon 

 

A csíranövényben a szelén legnagyobb mennyiségben szeleno-

metil-szeleno-cisztein formában volt jelen,  

 

ezen kívül: szeleno-metil-szeleno-cisztein, szeleno-metionin, nem 

hasznosuló szelenit, -glutamil-Se-metil-szeleno-cisztein is 

kimutatható volt. 



A szelén hasznosulása megnövelt szeléntartalmú 

növényekből. Szelénben dúsított növények hatása 

az antitumor aktivitásra 

 

Szelénben dúsított tök és a szelénben dúsított retekcsíra 

szeléntartalmának hasznosulása hím egerekben. 

A kiegészítés a szeléntartalom függvényében megnövelte a 

vérszérum és a máj szeléntartalmát, és a glutation-peroxidáz 

aktivitását. 

Szérum: szeléntartalma, illetve glutation-peroxidáz aktivitása 

független volt a szelénforrástól. 

Máj: Na-szelenit adagolásakor mind a szeléntartalom, mind a 

glutation-peroxidáz aktivitása nagyobb volt, mint a szelénnel 

dúsított töknél vagy retekcsíránál.  

A szelénes tök kiegészítés nagyobb mértékben növelte a máj 

szeléntartalmát, mint a szelénes csíra.  

 



Szelénnel dúsított japán retek szeléntartalmának 

hasznosulása és rákellenes hatása patkányokban.  

 

A szelénben dúsított japán retekcsíra összes szeléntartalmának 

80%-át a szeleno-metil-szeleno-cisztein tette ki. 

 

A vizsgált szövetek közül a legtöbb szelént a vér tartalmazta, 

ennél kevesebb volt a májban és a legkevesebb szelént a 

tüdőből mutatták ki. 

 

A szelénben dúsított japán retekcsíra gátolta a 7,12-dimetil-

benz(a)antracénnel kiváltott emlőtumor kialakulását.  

 

A legnagyobb szeléntartalmú dózis (12,5 mg/kg) etetésekor 

csökkent a testtömeg-gyarapodás és megnőtt a máj tömege. 

  

 



Szelénben dúsított retekcsíra szeléntartalmának 

hasznosulása és rákellenes hatása patkányokban 

 

A szelénkiegészítés a dózistól függetlenül megnövelte a szérum 

és a máj szelén-koncentrációját és glutation-peroxidáz aktivitását. 

A szelenit-kiegészítéssel ellátott csoportoknál máj szelén-

koncentrációja és glutation-peroxidáz aktivitása nagyobb volt, mint 

a szelénes csírával ellátott csoportokban. 

A 1,2-dimetil-hidrazinnal kiváltott emésztőrendszeri tumorok 

gyakoriságát kisebb dózisú szelénadagolásnál (0,1 gSe/g táp) 

csak a retekcsíra csökkentette, nagyobb dózisú 

szelénadagolásnál (2 gSe/g táp) mind a szelenit forma, mind a 

retekcsírával bevitt szelén csökkentette azt.  

A retekcsírával bevitt szelén kisebb mértékben épült be a 

szervezetbe, mint a szelenittel bevitt szelén, de a retekcsíra 

fogyasztásának tumorellenes hatása nagyobb volt, mint a 

szelenit-kiegészítésnek. 

 

  



Élelmiszerek szelénnel történő 

kiegészítése 
A svédek és a norvégok gabonát importálnak Kanada és az USA 

szelénben gazdag körzeteiből. 

1984-től Finnországban majd Új-Zélandon Na-szelenáttal 

műtrágyázott gabonát termesztenek (talaj- vagy levélrágyázás). (A 

talajok elsavanyodását is igyekeznek megakadályozni, mert pH<6 

esetén rossz a Se felszívódása.) 

Kínában a Keshan-kórt a konyhasóhoz és/vagy az ivóvízhez 

hozzáadott Na-szelenittel szorították vissza.  

Szelénnel dúsított élesztő: (1985-től) 1000 mg/kg szerves 

kötésben levő szelént tartalmazó Saccharomyces cerevisiae vagy 

Candida utilis. 

Szelénes élesztőt tartalmaznak különböző táplálék-kiegészítők 

(paramedicinális készítmények) és a szeleno-kenyér. 

 



„Bioszelén” = szerves kötésű Se  

Előnyei a szelenittel szemben: 

 nagyobb mértékű felszívódás, 

 kisebb toxicitás, 

 a bemérés és a homogenizálás relatíve kisebb 

  hibával végezhető, mivel a szerves mátrix a 

  szelént viszonylag kis  koncentrációban  

  tartalmazza.  

Hátránya: a viszonylag magas ár. 



Szelénnel dúsított tojás előállítása 
 

A 70-es évektől foglalkoznak azzal, hogy a tojás Se-tartalmát a 

takarmányhoz adott Na-szelenittel, szeleno-aminosavakkal vagy 

szelénes élesztővel megnöveljék.  

A legfontosabb megállapítások: 

A szerves Se-formák jobban hasznosulnak a tojás szempontjából.  

A felhasznált Se-adalék kémiai minősége jelentősen befolyásolja 

a Se tojáson belüli megoszlását. 

 a Se-metionin főleg a sárgájában, a Se-cisztein és a Na-

 szelenit a fehérjében növeli meg a szelénkontcentrációt 

Mind a sárgájának, mind a fehérjének Se-tartalma Na-szelenittel 

megnövelhető. 

 



A tojásfehérje érzékenyebben tükrözi a tyúkok Se-

ellátottságát, mint a sárgája.  

A szelénes élesztő mind a tojás, mind a tyúkszervek 

(elsősorban a máj) Se-tartalmát szignifikánsan nagyobb 

mértékben növeli meg, mint a Na-szelenit. 

A tojás Se-tartalma Na-szelenites kezelés esetén kb. 21 nap 

alatt, élesztős kezelés esetén kb. 27 nap alatt telítési értéket 

vesz fel. A telítése értékek mind a Na-szelenit, mind az 

élesztő esetében maguk is egy-egy telítési görbét írnak le a 

takarmány Se-tartalmának függvényében.  

Mivel a telítési értékek viszonylag mérsékeltek, a fogyasztó 

szelenózisos megbetegedése még többszörös 

túladagolás esetén sem valószínű. 

 

 



 

Takarmányhoz 

hozzáadott Se 

g/kg 

A tojás ehető részének 

Se-tartalma 

g/kg g/db*  

Na2SeO3 
Sel-

Plex 
Na2SeO3 

Sel- 

Plex 

0 98 5,4 

100 110 140 6,1 7,7 

400 156 253 8,6 14,0 

1800 302 587 23,7 32,2 

A tojás Se-tartalma különböző kiegészítés esetében 

*62 g teljes tömegű, 55 g (89%) ehető részt tartalmazó tojással  

számolva. 



Szelénnel dúsított tej és tejtermékek 

előállítása 
Magyarország a szelénben hiányosan ellátott területek közé 

tartozik. Cél:  

Vizsgálni: milyen takarmányozási módszerekkel lehetne a 

tehéntej, és tejtermékek szeléntartalmát növelni,  

a tej szeléntartalma hogyan megy át más tejtermékekbe.  

A nyerstejhez hozzáadott szervetlen, illetve szerves-szelén 

kiegészítés milyen hatással van a tejsavbaktériumok és a 

tejiparban alkalmazott kefírgomba készítmények szaporodására,  

A szervetlen szelén tartalom hogyan alakul át szerves formává a 

tejtermékek készítése során.  

Olyan takarmányozási módszerek kialakítása, melynek 

segítségével a tehéntej szeléntartalmát az egészségvédő szintre 

lehet növelni.  



 

Vizsgálni különféle kereskedelmi forgalomban kapható és általunk 

kialakított szelén-kiegészítők (szelenit, szelenát, szelénes élesztő, 

más szerves szelénformák) hatását a tej szeléntartalmára,  

a magas szeléntartalmú tejből kefir és joghurt, különféle 

technológiával előállított sajtok és vajak, vajkrémeket előállítása, 

vizsgálva azt, hogy a szélén a tejből hogyan megy át a különféle 

tejtermékekbe.  

A végső célunk ajánlás és technológia kidolgozása magas 

szeléntartalmú tej és tejtermék előállítása a lakosság jobb 

szelénellátottsága érdekében.  

Mivel nem közvetlenül adjuk a szeléntartalmú vegyületeket az 

élelmiszerekhez, szelén-túlfogyasztást vagy -mérgezést ily 

módon biztonságosan el lehet kerülni.  



Jelen kísérletünkben a tej szeléntartalmának növelésére 

szeléntartalmú élesztővel egészítettük ki tejelő szarvasmarhák 

étrendjét remélve azt, hogy  

 a szeléntartalom jelentős mértékben megnő a tejben,  

 majd az ilyen tejből különféle, ugyancsak magas szeléntartalmú 

 tejtermék előállítása.  

A kísérleti állatok és a szelénkiegészítés 

Szimentáli jellegű tejelő szarvasmarhák, tejtermelésük 40005000 

liter között változott a laktáció folyamán.  

A szelén-kiegészítést szelénes élesztővel végeztük, mely 2300 

mg szelént tartalmazott szeleno-metionin, illetve szeleno-cisztein 

formában.  

Az állatok által fogyasztott takarmányadag szeléntartalma 

(kontrollcsoport) 0,42 mg szelén volt naponta.. 

 

 

 



 

A hetek 

száma 

Szelénkiegészí

tés (mg) 

tehén/nap 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 4 

7-8 6 

9-10 0 

11-12 0 

13-14 0 

A tejelő tehenek szelén-kiegészítése  

szelénes élesztő formájában 

Az alaptakarmány szeléntartalma 0,42 mg/tehén/nap.  

 



A különféle tejtermékek előállítása 

Mind a kontroll (18 µg/kg), mind a szelénes 2 mg szelén-

kiegészítést kapott tehenek tejéből (53 µg/kg szeléntartalom) 

tejből joghurtot, Telemea sajtot, tehéntúrót, Ordát és vegyes 

alvasztású sajtot készítettünk.  

Minden esetben mértük a szeléntartalmat, valamint a tejtermék 

előállítás melléktermékeként kapott savó szeléntartalmát is.  

Mind a kontroll, mind a szelénes tejet 78 °C-on 50 másodpercig 

pasztőröztük, majd a joghurt előállítás során 27 °C-ra lehűtött tejet 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis, valamint Lactococcus lactis 

subs. cremoris színtenyészet keverékkel oltottuk be, majd ezt 

követően a mintát 27 °C-on 7 órán át termosztátban inkubáltuk, és 

-25 °C-on lefagyasztottuk. 

A vegyes alvasztású félkemény sajt előállítása során a sajt 

zsírtartalmát 3,9%-ra állítottuk be laboratóriumi pasztőrözőn, 70 

°C-on hőkezeltük, majd a beoltási hőmérsékletre, 34-36 °C-ra 

hűtöttük. 



0,001% Propionini baktérium színtenyészetet adtunk hozzá,  

érleltük, számított mennyiségű oltóenzimmel beoltottuk, az 

alvadék kidolgozása során azt felaprítottuk, forgattuk, formába 

öntöttük szikkasztottuk, megforgattuk, tároltuk.  

A Telemea előállítása során a sajt tejzsír tartalmát 3,8%-ra 

állítottuk be, és laboratóriumi pasztőrözőn 70 °C-on hőkezeltük.  

A tejhez 0,0015% Propioni baktérium színtenyészetet adtunk 

hozzá, 20 percig érleltük, számított mennyiségű oltóenzimet 

kevertünk hozzá, alvasztottuk. Az alvadékot kidolgoztuk, 38-40 

°C-ra melegítettük. A formába öntést követően szikkasztottuk, 

majd 12%-os 12-14 °C-os hőmérsékletű sóoldatba tettük. 

Sótartalma elérte a 2,5-3,0%-ot. 24 órán keresztül érleltük, 

melynek során többször megforgattuk. 

A friss fogyasztású tehéntúró előállítása során 1,5% Propioni 

baktérium színtenyészetet és 2% színtenyészet keveréket 

(Streptococcus termofilus, Lactococcus lactis lactis, Lactococcus 

lactis cremoris, Lactococcus acidophilus) használtunk. 



0,001% oltóenzimet adtunk hozzá, és 10 órán keresztül 

alvasztottuk. Az alvadék kidolgozása során azt dió nagyságú 

rögökre felaprítottuk, sajtkendőn keresztül a savót eltávolítottuk, 

majd az alvadékot gyúrtuk és csomagoltuk. 

Az Orda (savósajt) előállítása során a vegyes alvasztású 

félkemény sajt és a Telemea gyártásából visszamaradó savót 

használtuk fel. A savót 95-96 °C-on 1-2 órán keresztül 

melegítettük, majd a kiváló savófehérjét sajtkendővel eltávolítottuk 

a savótól, és hűtőszekrényben tároltuk az analízisekig. Az Orda 

készítés során kapott savó fehérjét gyakorlatilag nem tartalmazott. 

 

  

 

  

 



A tej szeléntartalmának változását a Selplex-2300 szelén-

kiegészítés hatására: 

 

Növekvő szelén-kiegészítéssel a tej szeléntartalma a 

kontrollcsoportban mért 0,018 mg/kg-ról 1 mg szelén-kiegészítés 

hatására 0,031; 2 mg hatására 0,053; 4 mg hatására 0,081; 6 mg 

hatására pedig 0,094 mg/kg-ra nőtt.  

 

A szelén-kiegészítés befejezését követően a szeléntartalom két 

hét alatt 0,062; 4 hét alatt 0,021; 6 hét alatt pedig 0,019 mg/kg-ra 

csökkent, amely majdnem egybeesett a kísérlet kezdetekor a 

kontrollcsoportnál mért 0,018 mg/kg értékkel. 

 

 

 



Kontroll / kísérleti csoportok 

Átlagos napi 

szelénbevitel 

(mg) 

A tej*** 

szeléntartalma 

(mg/kg) 

Kontroll csoport (KCs)  0,42* 0,018±0,002 **** 

KCs+1 mg szelén**/tehén/nap 1. és 2. héten 1,42 0,031±0,002 (0,022) 

KCs+2 mg szelén**/tehén/nap 3. és 4. héten 2,42 0,053±0,003 (0,002) 

KCs+4 mg szelén**/tehén/nap 5. és 6. héten 4,42 0,081±0,005 (0,001) 

KCs+6 mg szelén**/tehén/nap 7. és 8. héten 6,42 0,094±0,006 (0,001) 

KCs+0 mg szelén 10. hét végén 0,42 0,062±0,002 (0,001) 

KCs+0 mg szelén 12. hét végén 0,42 0,021±0,002 (NS) 

KCs+0 mg szelén 14. hét végén 0,42 0,019±0,002 (NS) 

A tej szeléntartalmának változása eltérő  

szelénkiegészítés hatására 



*Az alaptakarmányok szeléntartalma.  

**Szelénkiegészítés Sel-Plex-2300 (szelénes élesztő) formájában. 

***Tejmintavétel a kísérleti szakaszok végén. 

****Zárójelben a szignifikancia szint, a kontrollhoz viszonyítva. 

A szeléntartalom, a kontroll csoport értékéhez képest, a 

különböző mértékű szelénkiegészítést kapó tehenek tejében 

szignifikánsan nagyobb volt, és a növekvő szelénkiegészítés 

hatására a tej szeléntartalma szignifikánsan nőtt.  

A legnagyobb mértékű emelkedést a 4 mg/nap 

szelénkiegészítéskor a 6. héten mértük, melyet követően a 

szelénkiegészítés 6 mg/nap dózisra történő emelése  

szignifikánsan tovább növelte a tej szeléntartalmát, de a 

növekedés mértéke lényegesen kisebb a megelőző időszakhoz 

képest.  

  



A szelénkiegészítés elhagyása után két héttel a tej szeléntartalma 

a 6. és a 8. héten mért értékekhez képest szignifikánsan kisebb 

volt, de a 2 mg/nap szelén kiegészítést kapó állatok értékét 

statisztikailag igazoltan meghaladta.  

A szelénkiegészítés elhagyása után egy hónappal a tej 

szeléntartalma megegyezett a szelén kiegészítést nem kapó 

kontroll csoport értékével. 

6 mg szelén-kiegészítés szerves szelén formájában a tej 

szeléntartalmát mintegy ötszörösére növeli. 

A  szelén-kiegészítés elmaradása esetén a tej szeléntartalma hat 

hét alatt 0,019 mg-ra csökkent, 

A folyamatosan megnövelt szeléntartalmú tejet csak akkor 

lehet előállítani, ha az állatok takarmányában a szelén-

kiegészítés folytonos. 

 



A megnövelt szeléntartalmú tej okoz e valamilyen 

egészségügyi kockázatot a lakosság számára?  

A táblázat az 1-19 éves fiatalok napi szelén-szükségletét, valamint 

az annak kielégítéséhez szükséges tejmennyiséget mutatja. 

Magyarországon a felnőtt lakosság tejfogyasztása, a 

tejtermékekkel együtt, 0,26 (nők) és 0,28 (férfiak) liter naponta. A 

felnőtt lakosság szelén-szükségletéhez a tej csak mintegy 7%-ban 

járul hozzá. A 0,094 mg/kg szeléntartalmú tej a napi szelén-

szükséglet kielégítéshez 34%-ban járul hozzá.  

Felnőtteknél, a tejjel nem számolva, az állati eredetű 

élelmiszerekkel 73 és 126 µg szelén-felvételére kerül sor naponta, 

Ez az érték az 13 éves gyerekeknél 12 µg-ra tehető.  

A felnőtt lakosság szelénnel dúsított tejfogyasztása abszolút 

biztonságosnak értékelhető,  

a maximális szelénfogyasztás egy liter tejjel 220 µg naponta, míg 

a még elfogadható napi bevitel 300 µg körül alakul.  



Egy és három év közötti gyerekeknél a napi félliteres szelénes 

tejfogyasztás a többi élelmiszerrel együtt 59 µg-os szelén-bevitelt 

jelent, ami majdnem azonos a szelén-bevitel felső limitjével (60 

µg/nap).  

Az előzőek miatt javasolható, hogy 13 év közötti korban a 

csecsemők ne fogyasszanak több mint fél liter szelénes tejet.  

A szelénes tejfogyasztás ebben az életkorban maximum fél 

liter/napban kell korlátozni. 

 



Életkor (év) 
RDA 

(µg Se/nap) 

Tejmennyiség (l) 

Kontroll tej Szelénes tej 

1-3 20 1,00 0,21 

4-8 30 1,50 0,32 

9-13 40 2,00 0,43 

14-18 55 2,75 0,59 

19- 55 2,75 0,59 

A szelén javasolt napi bevitele (RDA)* különböző életkorban,  

és annak kielégítéséhez szükséges tejmennyiség a kontroll  

és a szelénnel dúsított tejből 

 

*  RDA = Recommended Dietary Allowance. 



A szelénnel dúsított tejből készült tejtermékek szeléntartalma 

Minden tejtermék esetében a szeléntartalom P<0,001 szinten 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a kontroll csoportnál.  

A kontroll tejből készült joghurt szeléntartalmát 18,6 µg/kg-nak, a 

szelénes tejből készültét pedig 58,5 µg/kg-nak mértük.  

A kontroll tejből készült Telemea szeléntartalmát 66,0, a szelénes 

tejből készültét pedig 138,1 µg/kg-nak mértük.  

A kontroll esetében a savó 9,7, a szelénes tej esetében 20,1 

µg/kg mennyiségű szelént tartalmazott.  

A szelénes tejből készült Telemea több mint kétszer annyi szelént 

tartalmaz, mint a kontroll. A szelénes tejből készült Telemea savó 

szeléntartalma több mint duplája a kontrollénak. 

Orda esetében a kontroll tejből készült termék 80,8, míg a 

szelénes tejből készült 167,2 µg/kg szelént tartalmazott, ami  

duplája a kontrollénak.  



Az Orda készítés során kapott savó szeléntartalma 4,6 µg/kg, a 

szelénes tejből készültértalma 10,8 µg/kg volt. 

A kontroll tejből készült vegyes alvasztású sajt szeléntartalmát 

88,6, a szelénes tejből készültét pedig 200,0 µg/kg-nak mértük.  

A kontroll tejből készült tej savója 9,2, míg a szelénes tejből 

készülté 21,4 µg/kg szelént tartalmazott. A növekedés több mint 

kétszeres, a szelénes tej javára. 

A kontroll tejből készült tehéntúró szeléntartalmát 57,4, míg a 

szelénes tejből készültét 154,8 µg/kg-nak mértük. 

A tehéntúró előállítás során kapott savó szeléntartalma a kontroll 

esetében 8,8, a szelénes tej esetében pedig 25,8 µg/kg volt. 

 

 

  

 

 

 

  

 



A tejtermék 

megnevezése 

Szeléntartalom ( (µg/kg) 

Kontroll  Szelénes tej  

Teljes tej  18,0±1,39 53,0±2,80  

Joghurt  18,6±0,72 58,5±0,40 

Telemea 66,0±5,60 138,1±2,01 

Telemea savó 9,7±0,60 20,1±0,31 

Tehéntúró 57,4±0,21 154,8±1,75 

Tehéntúró savó  8,8±0,20 25,8±0,56 

Orda 80,8±1,62 167,2±1,59 

Orda savó 4,6±0,10 10,8±0,26 

Vegyes alvasztású 

sajt  
88,6±1,17 200,0±2,10 

Sajt savó  9,2±0,23 21,4±0,85 

Tejtermékek szeléntartalmának alakulása  

a szelénkiegészítés függvényében 

 



Megállapítottuk: 

A szelénes tejből készült Telemea, Orda és vegyes alvasztású sajt 

szeléntartalma szelénes tejből készítve minden esetben több mint 

duplája volt mint a kontroll tejből készített tejtermékeké.  

A legtöbb szelént a vegyes alvasztású sajt tartalmazta 200,0 

µg/kg-mal, amelyet az Orda követett 167,2 µg/kg-mal, ezt követte 

a tehéntúró 154,8 µg/kg-mal, majd végül következett a Telemea 

138,1 µg/kg-mal.  

Mindegyik tejterméknél a savó szeléntartalma több mint duplája 

volt a szelénes tej esetében a kontrollhoz viszonyítva.  

A Telemea, a vegyes alvasztású sajt és a tehéntúró savója 

nagyobb koncentrációban tartalmazza a szelént szelénes tejből 

előállítva, ezért a szelénes tejből készült tejtermékek savója 

jelentő szelénforrás lehet az emberek (esetleg gazdasági) állatok 

számára. Ezt bizonyítja a savóból készült Orda 167,2 µg/kg-os 

szeléntartalma is. 


