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Selen jest pierwiastkiem niezbędnym 
do prawidłowego funkcjonowania or-
ganizmu. Nie zawsze uznawany był jed-
nak za niezbędny element dla zacho-
wania zdrowia naszego organizmu. Na 
początku jego odkrycia selen zaliczany 
był do pierwiastków toksycznych, a na-
wet przyczyniających się do powsta-
wania nowotworów. Dopiero w  1957 
roku, po 140 latach od odkrycia teoria 
o szkodliwym działaniu selenu została 
obalona, a SELEN UZNANY ZOSTAŁ ZA 
NIEZBĘDNY DLA CZŁOWIEKA SKŁAD-
NIK. PRZEPROWADZONO KILKASET 
BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH PO-
KAZUJĄCYCH, ŻE NIEDOBÓR SELENU 
MOŻE MIEĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW 
NA ZDROWIE. Każdy organizm go po-
trzebuje, aby zapewnić odpowiednią 
ochronę przeciwko szkodliwemu dzia-
łaniu wolnych rodników, wspomagać 
pracę tarczycy, odporność oraz płod-
ność, a wskazanie do uzupełniania 
poziomu selenu poprzez suplemen-
tację ma około 95% dorosłych Pola-
ków. 

Selen jest pierwiastkiem śladowym 
przyjmowanym z dietą w niewystarcza-
jącej ilości w porównaniu do potrzeb 
organizmu. Normy i zalecenia wskazu-
ją, że dzienne zapotrzebowanie dla do-
rosłych kobiet to 55 mcg selenu, a dla 
mężczyzn 70 mcg. Natomiast ze zwy-
czajowej diety pozyskujemy zaledwie 
około 30 do 35mcg, co stanowi połowę 
naszego dziennego zapotrzebowania. 

WŁAŚCIWOŚCI 
SELENU
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ZARÓWNO TERENY EUROPY WSCHOD-
NIEJ, ŚRODKOWEJ, JAK I SKANDYNAWII 
NALEŻĄ DO OBSZARÓW, KTÓRYCH 
GLEBY ZAWIERAJĄ NISKIE ZAWARTOŚCI 
SELENU. UPRAWA ZBÓŻ, KTÓRA KAŻ-
DEGO ROKU OBEJMUJE TE SAME OB-
SZARY, ZMNIEJSZA NATURALNE ZASOBY 
ZIEMII. TO PRZEKŁADA SIĘ NA OBNIŻONĄ 
ZAWARTOŚĆ SELENU W GLEBACH, A TYM 
SAMYM TAKŻE W ŻYWNOŚCI, KTÓRA NA 
NIEJ WZRASTA. Na podstawie dostęp-
nych publikacji, można wskazać zakres 
stężenia selenu w surowicy, który wska-
zuje na najmniejsze prawdopodobień-

stwo zapadalności na choroby związane 
z nadmiarem oraz niedoborem selenu. 
Zakres ten wynosi 120 – 160 mcg/l. 

Uzupełniając poziom selenu w orga-
nizmie oraz utrzymując go w opty-
malnym zakresie, wzmacniamy wiele 
ważnych aspektów naszego zdrowia. 
Jednym z nich jest nasza naturalna 
odporność na infekcje wirusowe. SE-
LEN UCZESTNICZY W WYTWARZANIU 
LIMFOCYTÓW TYPU T ORAZ KRWINEK 
BIAŁYCH. W ORGANIZMIE CZŁOWIE-
KA PEŁNIĄ ONE ROLĘ W AKTYWNYM 

ZWALCZANIU WIRUSÓW ORAZ PATO-
GENÓW OSŁABIAJĄCYCH NATURALNĄ 
ODPORNOŚĆ. Niektóre z wirusów np. 
grypy, posiadają zdolność do mutowa-
nia. Zwiększa to prawdopodobieństwo 
„oszukania” naszego systemu odpornoś-
ciowego i ponownego zachorowania, 
ponieważ zdrowa zaatakowana komór-
ka w wyniku infekcji zaczyna produko-
wać większą ilość wirusów. Rolą selenu 
w takiej sytuacji jest ochrona komórek 
przed atakiem wirusów, a naszego orga-
nizmu przed nawrotem lub wystąpie-
niem choroby nim wywołanej. 
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Jednym z oświadczeń dotyczących se-
lenu, jakie zostały zatwierdzone przez 
Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA), na podstawie do-
stępnej dokumentacji jest wspomaganie 
prawidłowego funkcjonowania tarczycy. 
Wynika to z faktu, że największe stężenie 
selenu jest właśnie w  tarczycy. Problem 
chorób tego narządu dotyczy znaczne-
go odsetka populacji Polski - aż milion 
osób cierpi na autoimmunologiczne 
zapalenie tarczycy, zwane potocznie 
chorobą Hashimoto. Dla metabolizmu 
tarczycy, selen na równi z jodem pełni 
rolę w syntezie hormonów tarczycy. 
Osłabiona praca tego narządu nie-
sie w konsekwencji szeroki wachlarz 
objawów, które powinny być dla nas 
sygnałem, aby skontrolować jego stan 
oraz rozważyć uzupełnienie poziomu 
selenu. Naszą uwagę powinna zwró-
cić zwiększona wrażliwość na zimno, 
przesuszona skóra, spowolnienie tem-
pa przemiany materii, czego objawem 
może być niekontrolowana tendencja 
do przybierania na masie ciała, ale także 
obniżenie sprawności umysłowej, prze-
wlekłe osłabienie i zmęczenie czy nawet 
stany depresyjne. Warto zasięgnąć w takiej 

sytuacji opinii lekarza, który skieruje nas na 
dodatkowe badania.

Kolejną niezwykle istotną rolą jaką selen 
pełni w organizmie człowieka jest wspie-
ranie płodności. U kobiet większa ilość 
selenu znajduje się we włosach i paznok-
ciach, u mężczyzn natomiast w organach 
służących do reprodukcji. W związku 
z tym jednym z objawów przewlekłego 
niedoboru selenu u mężczyzn może być 
właśnie osłabiona płodność i aktywność 
seksualna. Innymi ważnymi aspektami na-
szego zdrowia, które potwierdzone są licz-
nymi badaniami i które wiążą się z niższym 
stężeniem selenu w surowicy jest między 
innymi wzrost ryzyka zachorowania na 
choroby układu sercowo naczyniowego 
oraz występowania różnych typów nowo-
tworów.

NIEDOBORY SELENU W POPULACJI POL-
SKI SĄ POWSZECHNE I DOTYCZĄ ZDE-
CYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI, PONIEWAŻ 
DIETA NIE STANOWI WYSTARCZAJĄCEGO 
ŹRÓDŁA TEGO PIERWIASTKA. Podobnie 
jak w przypadku witaminy D.  Jednym ze 
źródeł selenu w diecie są produkty zbo-
żowe. Jednak aby dostarczyć 100 mcg 

selenu z dietą, należałoby spożywać około 
0,5 kg pieczywa dziennie. Ponieważ rośliny, 
które wzrastają na glebach ubogich w selen, 
same selenu nie mają skąd pobrać, to także 
żywność przez nas spożywana go nie posia-
da. Bardzo dobrym przykładem są orzechy 
brazylijskie, które jeśli pochodzą z terenów 
Amazonii, mogą zawierać prawie nawet 300 
mcg selenu w jednej sztuce, a jeśli pochodzą 
z Boliwii czy Peru, te wartości najczęściej nie 
przekraczają 10 mcg w jednej sztuce. Warto 
zatem sprawdzać skąd pochodzą orzechy, 
po które sięgamy. Inne źródła selenu to  
m. in. łosoś, jajka, kasza gryczana, nasiona ro-
ślin strączkowych, kakao czy ryż. 

Inną metodą uzupełniania poziomu tego 
pierwiastka jest suplementacja. Należy 
jednak pamiętać, że suplementy selenu 
mogą zawierać różne związki selenu. Po-
dobnie jak w przypadku soli magnezu, 
najwyższą biodostępnością charakteryzu-
ją się organiczne związki selenu. Drożdże 
selenowe posiadają najbogatszy skład, 
który w największym stopniu odpowiada 
związkom selenu, które moglibyśmy pozy-
skiwać z diety.

REDAKCJA

CYKL
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Bezpłatna infolinia 800 476 510

Spożycie selenu w Polsce jest jednym z 
najniższych w Europie. Badania pokazują, że 
średnia zawartość selenu we krwi Polaków 
wynosi ok. 50-55 µg/l. Zgodnie z badaniami 
opublikowanymi w magazynie The Lancet, 
najniższy wskaźnik śmiertelności występuje 
przy stężeniu selenu we krwi około 
130-150 µg/l.

Czy w Polsce 
brakuje selenu?

SelenoPrecise to opatentowana forma selenu organicznego 
o wysokiej biodostępności (88,7%) oraz doskonałej 
dokumentacji. Ponad 40 badań naukowych potwierdza 

jego wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz powtarzalność. 
SelenoPrecise zawiera aż 99% selenu organicznego oraz 
ponad 20 organicznych związków selenu.

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mcg selenu. Postać: opakowanie zawiera 60 tabletek. Zastosowanie: uzupełnianie diety w selen. Dawkowanie: 1-2 tabletki 
dziennie podczas posiłku co odpowiada 182% lub 364% RWS (Referencyjna Wartość Spożycia). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia (RWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia 
można znaleźć na opakowaniu preparatu. Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.


