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Selen naleŜy do mikroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu 

organizmu. W organizmie selen działa poprzez białka, do których jest wbudowany w postaci 

selenocysteiny. Jako składnik selenobiałek selen odgrywa rolę enzymatyczną, jak  

i strukturalną. Pobudza układ immunologiczny do wzrostu produkcji przeciwciał i powoduje 

zwiększoną aktywność komórek immunologicznych [1]. Badania sugerują, Ŝe selen moŜe 

wpływać na ryzyko zachorowania na nowotwory jako przeciwutleniacz, chroniąc organizm 

przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, a takŜe poprzez zwiększenie aktywności 

komórek układu odpornościowego i hamowanie rozwoju naczyń krwionośnych guza. 

Ochronna rola tego pierwiastka przed pro-oksydantami wynika między innymi z obecności 

selenu w centrum aktywnym enzymów antyoksydacyjnych. Jednym z najlepiej poznanych 

białek jest enzym – peroksydaza glutationowa – GPX, którego główną funkcją jest ochrona 

składników komórkowych (DNA, lipidy) przed uszkadzającym działaniem H2O2 i róŜnych 

nadtlenków organicznych wytwarzanych w czasie przemian w organizmie [2, 3]. Stwierdzono 

równieŜ, Ŝe selen wpływa hamująco na proces proliferacji komórek nowotworowych poprzez 

oddziaływanie na ekspresję genu supresorowego nowotworzenia - p53 oraz poprzez regulację 

ekspresji genu supresorowego apoptozy - Bcl-2 [3, 4].  
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Badania eksperymentalne wykazały, Ŝe przyswajalność selenu jest ściśle zaleŜna od 

chemicznej formy tego pierwiastka, która wpływa na jego wewnątrzkomórkowe 

rozmieszczenie w organizmie. Selen, dostarczany do organizmu z Ŝywnością lub 

suplementami diety, występuje  zarówno w formach organicznych, jak selenometionina  

(Se-Met) i selenocysteina (Se-Cys) oraz nieorganicznych - seleniny lub seleniany [5].  

W organizmie przemiany organicznych i nieorganicznych form selenu przebiegają odmiennie, 

jednakŜe w obu przypadkach głównym końcowym produktem tych przemian są 

selenowodorki (H2Se/HSe
-
), które są bezpośrednim donorem selenu podczas syntezy 

selenobiałek. Z egzogennej selenocysteiny (Se-Cys) selen bezpośrednio uwalniany jest w 

postaci selenowodorków, natomiast pochodząca głównie z produktów roślinnych 

selenometionina (Se-Met) musi najpierw ulec przemianie do selenocyteiny (formy nie 

wbudowywanej do białek), która staje się źródłem selenków wodoru. W przypadku form 

nieorganicznych (selenian, selenin), na ogół selen redukowany jest do wodoroselenków 

poprzez formę pośrednią – selenoglutation (GS – Se – GS) za pomocą NADPH i reduktazy 

glutationowej. Selenowodorki, jak wspomniano powyŜej, są donorem selenu dla aktywnej 

fizjologicznej formy selenocysteiny. Biosynteza tego aminokwasu zachodzi przy udziale 

unikalnego tRNASec, który łączy się z seryną, do której dobudowywany jest selen pochodzący 

z selenowodorków. Dopiero w tej formie selen wbudowywany jest do białek. W badaniach 

nad metabolizmem selenu zaobserwowano ponadto, Ŝe jego pochodne metylowe usuwane są 

z organizmu z wydychanym powietrzem lub z moczem [6] (Rys. 1). 
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Rys.1.  Schemat przemian metabolicznych selenu (opracowanie własne na podstawie Jacques, 2001) 

 

Na podstawie powyŜszych danych o przemianach metabolicznych selenu wydaje się, 

Ŝe do ewentualnej suplementacji mało przydatne są metylowe związki selenu (ze względu na 

ich wydalanie), jak równieŜ selenometionina (ze względu na moŜliwość niespecyficznego 

wbudowywania się do białek). Tak więc moŜe nie być korzystne w perspektywie wieloletniej 

stosowanie w suplementacji preparatów opartych np. o bardzo popularne droŜdŜe selenowe, 

które są mieszaniną róŜnych form selenu z dominacją selenometioniny i duŜym udziałem 

zmetylowanych form. Spośród związków selenu formalnie dopuszczonych do stosowania 

jako suplementy, szczególnie wartościowe powinny być związki seleninów. 

Przeprowadzane na szeroką skalę badania epidemiologiczne wykazały, Ŝe istnieje 

ścisła korelacja między geograficznym rozmieszczeniem selenu w glebie i w płodach rolnych 

oraz jego ilością spoŜywaną w diecie a zapadalnością i umieralnością ludzi z powodu raka 

róŜnych narządów. Schrauzer i wsp. [7], w badaniach oceniających zawartość selenu w diecie 
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obejmujących 27 krajów, zaobserwowali odwrotną korelację między ilością spoŜywanego 

selenu a umieralnością z powodu raków płuc, jelita grubego, odbytnicy, gruczołu krokowego, 

sutka i jajników. Kluczowe znaczenie dla stosowania suplementacji selenem w prewencji 

raków mają wyniki badania amerykańskiego NPC (ang. Nutritional Prevention of Cancer 

Trial) [8]. Było to badanie randomizowane przeprowadzone w latach 1983-1996 na grupie 

1312 osób, w którym część osób otrzymywała 200µg selenu dziennie a część „placebo”.  

Długość obserwacji (ang. follow up) sięgała 8 lat. Badania przeprowadzono na grupie 

uczestników, w której średni wiek wynosił 63 lata, przy czym większość osób włączonych do 

badania stanowili męŜczyźni (74% w grupie selenowanej i 75% w grupie otrzymującej 

„placebo”). Ta dysproporcja nie była zamierzona a wynikała jedynie z kryteriów włączenia do 

badania – osoby z historią rodzinną wystąpienia jednego lub dwóch raków skóry.  

Wykazano, Ŝe w grupie osób suplementowanych selenem zmniejszyła się nie tylko 

zachorowalność na raki, ale i śmiertelność z ich powodu [8] (Tab.1).  

 

Tab.1. Liczba zgonów z powodu raków i nowych zachorowań na raki w grupie selenowanej  

i placebo – badanie NPC 

Śmiertelno ść 

Grupa selenowana Placebo HR p 

40 66 0,59 0,008 

Zachorowalno ść 

Grupa selenowana Placebo HR p 

105 137 0,75 0,03 

      

Niezwykle istotna jest obserwacja, Ŝe skuteczność prewencyjna zaleŜna jest od 

wyjściowego poziomu selenu we krwi u osób suplementowanych. W badaniu NPC 

statystycznie znamienne zmniejszenie ogólnej zachorowalności na raki wykazano jedynie dla 

podgrupy osób, u których wyjściowy poziom selenu wynosił w osoczu <105 µg/l (Tab. 2). 
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Tab. 2. Ogólna zachorowalność na raki zaleŜnie od wyjściowego stęŜenia selenu – badanie 
NPC 

Poziom Se wyj ściowy Grupa 
selenowana Placebo HR p 

≤ 105,2 µg/l 27 54 0,51 0,005 

105,3–121,6 µg/l 34 46 0,70 0,11 

> 121,6 µg/l 44 37 1,20 0,43 

 

Skuteczność suplementacji zaleŜała nie tylko od wyjściowego poziomu selenu w 

organizmie, ale takŜe od lokalizacji narządowej raków. Selenowanie obniŜało ryzyko raków 

prostaty, jelita grubego oraz płuca, jednocześnie wiązało się z niekorzystną tendencją wzrostu 

ryzyka raka piersi (Tab. 3).  

Tab. 3. Wpływ selenowania na ryzyko raków wybranych narządów – badanie NPC 

Lokalizacja raka  Grupa 
selenowana Placebo HR p 

J. grube 9 19 0,46 0,057 

Prostata 22 42 0,48 0,005 

Płuco 25 35 0,74 0,26 

Pierś 11 6 1,89 0,21 

 

Dla raków prostaty i płuca opisano teŜ tendencję do wzrostu ryzyka raków u osób 

selenowanych z wyjściowym poziomem selenu w osoczu powyŜej 120 µg/l (Tab. 4, 5)  

(Rys. 2). 

Tab. 4. Zachorowalność na raka prostaty zaleŜnie od wyjściowego poziomu selenu – badanie 
NPC 

Poziom Se Grupa 
selenowana Placebo HR p 

≤ 106,4 µg/l 2 15 0,14 0,009 

106,8–123,2 µg/l 7 16 0,33 0,02 

> 123,2 µg/l 13 11 1,14 0,75 
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Tab. 5. Zachorowalność na raka płuca zaleŜnie od wyjściowego poziomu selenu – badanie 
NPC 

Poziom Se Grupa 
selenowana Placebo HR p 

42–106 µg/l 8 19 0,42 0,04 

106–122 µg/l 7 8 0,91 0,86 

122–220 µg/l 10 8 1,25 0,64 

 

 

Rys. 2. Ryzyko raka płuca w zaleŜności od poziomu selenu w osoczu/surowicy (na podstawie 

wyników badania NPC oraz badań własnych) 

 

 

 

      Wyniki badań NPC są zgodne z niemal wszystkimi innymi badaniami 

przeprowadzonymi w wielu ośrodkach na świecie nad korelacją pomiędzy selenem a 

ryzykiem raków. Na podstawie aktualnych danych literaturowych moŜna stwierdzić, Ŝe selen 

działa prewencyjnie w stosunku do raka jelita grubego, płuca, krtani, prostaty, Ŝołądka i 

przełyku pod warunkiem, Ŝe suplementacja tym mikroelementem stosowana jest w grupach 

ludzi o relatywnie niskim (<100 µg /l) wyjściowym stęŜeniu selenu w osoczu/surowicy [8, 9, 

10, 11, 12,13]. Suplementacja selenem osób o wyŜszym wyjściowym poziomie tego 
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pierwiastka nie przynosi Ŝadnego efektu prewencyjnego do raków lub moŜe spowodować 

efekt odwrotny [14,15,16].  

Wielkim i częstym nieporozumieniem jest interpretacja wyników badania SELECT 

jako stanowiących dowód na brak skuteczności suplementacji selenem w celu prewencji 

raków. W badaniu tym podawano selen, z witaminą E lub „placebo” grupie ok. 35 000 

męŜczyzn [15,17]. Suplementacja tej grupy nie spowodowała zmniejszenia liczby raków, ale 

nie jest to dowód na brak prewencyjnego działania selenu a jedynie jest to wynik 

potwierdzający prawidłowość wyników NPC, poniewaŜ wyjściowy poziom selenu wśród 

męŜczyzn biorących udział w tym badaniu był zbyt wysoki  – wyniósł 137 µg/l (!). 

Rzeczywiście pozytywne efekty selenowania mogą być oczekiwane tylko w 

grupach/populacjach o odpowiednio niskim poziomie selenu. 

Badania ostatnich lat przeprowadzone przez nasz zespół, jak i w innych polskich 

ośrodkach [18-22], jednoznacznie wykazują, Ŝe polska populacja naleŜy do populacji o 

niskim poziomie selenu. Według naszych danych poziom ten wynosi w surowicy/osoczu ok. 

70 µg/l, a róŜnice między regionami nie przekraczają ±10%. U ponad 95% osób w Polsce 

poziom selenu jest niŜszy niŜ 105 µg/l. W serii badań asocjacyjnych retrospektywnych 

(badanie poziomu selenu przed leczeniem, w momencie stawiania diagnozy raka) na grupach 

kolejnych raków o róŜnych lokalizacjach i grupach kontrolnych sparowanych co do głównych 

czynników ryzyka, wykazaliśmy bardzo silną korelację pomiędzy stęŜeniem selenu a 

ryzykiem raków. Statystycznie istotne wyniki wykazujące znaczące obniŜenie ryzyka raków 

(dla wielu grup ponad 10-krotne) przy poziomie selenu wyŜszym stwierdziliśmy dla raków 

płuca, krtani, jelita grubego, Ŝołądka, trzustki, prostaty (Tab. 6-9). 

 

Tab. 6. Asocjacja pomiędzy poziomem Se we krwi a ryzykiem raków płuc niezaleŜnie  

od genotypów  

Rak Ćwiartka St ęŜenie Se (µg/l) Odsetek raków 
[% - No] 

I 29,0 - 56,41 80,9% (34/42) * 

II 56,5 - 66,6 53,6% (22/41) 
III 66,9 - 77,1 40,5% (17/42) 

Płuca 

IV 77,2 - 112,7 24,4% (10/41) * 

* p<0.0001 OR 13.18 
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Tab. 7. Asocjacja pomiędzy poziomem Se we krwi a ryzykiem raków krtani niezaleŜnie  

od genotypów  

Rak Ćwiartka St ęŜenie Se (µg/l) Odsetek raków 
[% - No] 

I 28,4 - 58,9 69,6% (32/46) ** 

II 59,2 - 69,8 62,2% (28/45) 
III 69,9 - 80,0 39,1% (18/46) 

Krtani 

IV 80,3 - 117,4 28,9% (13/45) ** 

** p=0,0001 OR=5.6 

 

Tab. 8. Korelacja pomiędzy poziomem selenu a ryzykiem raków jelita grubego i Ŝołądka 

niezaleŜnie od genotypów  

Rak Ćwiartka St ęŜenie Se (µg/l) Odsetek raków 
[% - No] 

I 15,92-55,25 87,5%    (5*/28/32) 

II 56,08-67,05 59,37%  (3*/19/32) 

III 67,22-75,96 25%      (0*/8/32) 

Jelita 
grubego  
i Ŝołądka 

IV 76,45-103,36 28,13%  (1*/9/32) 

*liczba raków Ŝołądka w obrębie wyszczególnionej grupy raków  

I vs II p< 0,0219;  OR = 4,79 

I vs III p <0,0001;  OR = 21 

I vs IV p <0,0001;  OR = 17,9 

Tab. 9. Korelacja pomiędzy poziomem selenu a ryzykiem raków trzustki niezaleŜnie od 

genotypów  

Rak Ćwiartka St ęŜenie Se (µg/l) Odsetek raków 
[% - No] 

I 25,69-50,09 100%    (15/15) 

II 50,72-65,58 60%    (9/15) 

III 66,34-73,30 40%    (6/15) 
Trzustki 

IV 74,07-113,89           0%   (0/15)     
I vs II p < 0,017 OR = 21,2 

I vs III p < 0,0007 OR = 45,3 

I vs IV p < 0,0001 OR = 961 
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         Podobną, choć słabszą tendencję stwierdziliśmy dla raka pęcherza moczowego.  

Dla grup ryzyka powyŜszych raków moŜna przyjąć, Ŝe w świetle naszych danych i badania 

NPC optymalny poziom selenu jest podobny i wynosi w surowicy/osoczu 100-120 µg/l.  

Tak więc dla całej populacji polskiej wskazane jest selenowanie. Zgodnie z danymi 

literaturowymi o metabolizmie róŜnych form selenu, najlepiej, by były to seleniny w dawce  

ok. 25-50 µg selenu dziennie. 

Wyjątek co do potrzeb selenowania stanowią najprawdopodobniej kobiety z grupy 

znacząco podwyŜszonego ryzyka raka piersi/jajnika (dodatni wywiad co do występowania 

raków piersi/jajnika wśród krewnych, nosicielstwo mutacji BRCA1/2). Według naszych 

danych grupa ta powinna być róŜnicowana co do potrzeb selenowania na podstawie 

genotypów wybranych selenoprotein. NajwaŜniejsze wydaje się róŜnicowanie na podstawie 

wariantów genu SEP15 (rs5845). Wariant SEP15 nGG (AG + AA), który występuje u ok. 

40% kobiet w Polsce, wiąŜe się z potrzebą selenowania do poziomu powyŜej 100 µg/l 

surowicy. Dla pozostałych kobiet z grup zwiększonego ryzyka raków piersi/jajnika i z 

odmiennymi wariantami, optymalny jest najprawdopodobniej niŜszy poziom selenu (Tab. 10).  

Tab. 10. Asocjacja pomiędzy poziomem Se we krwi a ryzykiem raków piersi zaleŜnie  

od genotypów: 

a) kolejne raki piersi 

Liczba Test Chi 2 
Genotyp Se 

raków kontroli  p OR CI 

<56 µg/L 16 6 

Sep15nGG 
>95 µg/L 0 8 

0.0005 43 2.2–861 

b) raki piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1 

Liczba Test Chi 2 
Genotyp Se 

raków kontroli  p OR CI 

<56 µg/L 7 5 
Sep15nGG 

>95 µg/L 1 13 
0.009 18.2 1.8–188 
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Wyniki powyŜszych badań asocjacyjnych są teŜ zgodne z naszymi obserwacjami  

w trakcie próby klinicznej suplementowania selenem nosicielek mutacji BRCA1  

(dane nieopublikowane). 

Obecnie badanie wariantów genów selenoprotein w innych grupach ryzyka ma 

charakter poznawczy, jednak moŜliwe, Ŝe w niedalekiej przyszłości tego typu testy DNA będą 

uprecyzyjniały wskazanie co do optymalnego poziomu selenu u wielu osób. 

Informację o najbardziej korzystnej dawce selenu dobrze jest wesprzeć 

indywidualnym wynikiem badania poziomu selenu w surowicy u poszczególnej osoby. 

Zalecana ogólnie dawka suplementacji 25-50 µg selenu moŜe okazać się sub-optymalna  - nie 

będzie ona szkodliwa, ale albo zbyt niska albo zbyt wysoka dla najskuteczniejszego z 

moŜliwych do osiągnięcia prewencyjnych efektów selenowania. 

 

Wnioski: 

1. Optymalne stęŜenie selenu dla całej populacji wynosi 100-120 µg/l surowicy/osocza. 

Przy tym stęŜeniu zmniejszona jest śmiertelność z powodu nowotworów, a takŜe 

zachorowalność na te choroby.  

2. Polska populacja powinna być doselenowana, poniewaŜ w naszym kraju średnie 

stęŜenie selenu wynosi ok. 70 µg/l surowicy/osocza 

3. Selenowanie najlepiej przeprowadzać za pomocą pełnej i zróŜnicowanej diety lub za 

pomocą preparatów seleninowych. Bezpieczna dawka wynosi ok. 25-50 µg selenu 

dziennie. 

4. Najbardziej korzystne jest indywidualne dobranie dawek selenu dla kaŜdej osoby na 

podstawie poziomu selenu w surowicy.  

5. Prawdopodobnie szczególną grupę stanowią kobiety, u których dominuje problem 

podwyŜszonego ryzyka raka piersi/jajnika (raki piersi/jajnika wśród krewnych, 

mutacja BRCA1). MoŜliwe, Ŝe w tej grupie selenowanie jest korzystne jedynie przy 

genotypie Sep15 nGG. 
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