ECOLOGICAL CHEMIST RY AND ENGINEERING
T. 14, Nr S1

2007

Joanna KUCZYŃSKA*1 i Marek BIZIUK*

BIOGEOCHEMIA SELENU I JEGO MONITORING
W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH
POCHODZENIA LUDZKIEGO
SELENIUM BIOCHEMISTRY AND ITS MONITORING
IN BIOLOGICAL SAMPLES

Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat selen stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych w wielu dyscyplinach nauki. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami są aspekty związane
z biochemią, geologią, toksykologią, wykorzystaniem przemysłowym selenu oraz jego wpływem na organizmy żywe [1]. Powodem szczególnego zainteresowania tym pierwiastkiem jest jego niewielka różnica
pomiędzy poziomem niezbędnym a toksycznym oraz szereg funkcji, jakie pełni w organizmie człowieka.
Z uwagi na to, iż żywność stanowi główne źródło selenu, jego zawartość w organizmie jest determinowana szeregiem czynników związanych m.in. z miejscem pochodzenia żywności, stężeniem oraz postacią fizykochemiczną Se w glebie, na której produkowana jest żywność. W świetle zagrożeń, jakie może stwarzać zarówno niski, jak i wysoki poziom zawartości selenu w środowisku, konieczne jest monitorowanie zawartości
tego pierwiastka w organizmie ludzkim. W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele doniesień na temat wykorzystania biologicznych wskaźników zawartości selenu, odzwierciedlających poziom pobrania tego pierwiastka
z żywnością. Badania próbek materiałów biologicznych, których wyniki stanowią cenne źródło informacji
o stanie mineralnym organizmu, przeprowadza się najczęściej za pomocą technik spektralnych, polarograficznych czy też jądrowych.
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Wstęp
Pierwiastki występujące w środowisku w śladowych lub ultraśladowych ilościach,
często określane mianem „niezbędnych mikroelementów”, odgrywają szereg biologicznych funkcji w organizmach żywych. Jednym z przedstawicieli tej grupy jest selen, znany jako „pierwiastek posiadający dwa oblicza” [2, 3]. Pomimo iż jest on konieczny do
prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, nadmierne pobranie tego pierwiastka może wywoływać zaburzenia w homeostazie organizmu, a nawet prowadzić do
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