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A 2011-ben elvégzett feladatok: 

1. A Székelyföldön termesztetett búzanövény és a búza szeléntartalmának analízise, és az 

összefüggések feltárása 

A kutatómunka során meghatároztuk 35 ıszibúza hajtás és 35 búzaszem szelén- és szárazanyag-

tartalmát. A megfelelıen elıkészített minta szeléntartalmát a kialakult piaz-szelenol komplex 

spektrofluorimetriás (λgerjesztés = 380 nm, λemisszió = 519 nm) meghatározásával mértük. Megállapítottuk, 

hogy a búza hajtás és a búzaszem szeléntartalma között a korrelációs koefficiens értéke p = 0,05 

szinten 0,36, ami egy közepes összefüggésre utal. A búza hajtás 100% szárazanyagra számolt 

szeléntartalma és a búza összesszelén-tartalma közötti összefüggés szintén közepesen szoros, a 

korrelációs koefficiens értéke p = 0,02 szinten 0,40.  

 Ezt követıen mértük 44 db búzaszem szeléntartalmát valamint szeleno-metionin-tartalmát 

ioncserés oszlopkromatográfiával és nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával, és számoltuk abból 

a szervesszelén-tartalmat. Megállapítottuk, hogy rendkívül szoros az összefüggés a búza 

szeléntartalma, szeleno-metionin-tartalma és szeleno-metioninból számolt szervesszelén-tartalma 

között (a korrelációs koefficiensek értéke p = 0,01 szinten 0,92 és 0,99 között). A búza hajtás szeleno-

metionin-tartalma és a búza szeleno-metionin-tartalma közti összefüggést igen gyengének (r = 0,23) 

találtuk. Legszorosabb összefüggést a búza hajtás eredeti és 100%-ra számolt szeléntartalma között, 

valamint a búzaszem és a búza hajtás szeléntartalma és szeleno-metioninból számolt szeléntartalma 

között kaptuk. Ezen esetekben a korrelációs koefficiens értéke 0,92 és 0,99 között változott. 

Lényegesen lazább összefüggést kaptunk a búza és a búza hajtás közötti adatokat elemezve, melyek 

során a korrelációs koefficiens értéke 0,34 és 0,40 között alakult. Igen laza összefüggést kaptunk akkor, 

amikor a búza szeleno-metionin-tartalmát hasonlítottuk a búza hajtás eredeti és 100% szárazanyagra 

számolt szeléntartalmához, ugyanis ekkor a korrelációs koefficiens értéke 0,22 és 0,27 között alakult. 

 

2. Az étkezési csírák szeléntartalma és annak növelési lehetıségei 

Biotermesztésbıl származó, a kereskedelmi forgalomban kapható lucernamagokat szereztünk be, 

ezeket 0,1%-os H2O2-vizes oldatban 1 percen keresztül mostuk, majd 24 órán át 5 mg/l Se-
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koncentrációjú nátrium-szelenit-, illetve nátrium-szelenát-oldatban duzzasztottuk. A 24 óra letelte után 

a magvakat csíráztató tálakba helyeztük, és 20 ºC-on, Memmert 200 inkubátorban csíráztattuk, naponta 

kétszer az adott koncentrációjú Se-oldattal permeteztük, és 24 óránként mintát vettünk. A megfelelıen 

elıkészített minta szeléntartalmát a kialakult piaz-szelenol komplex spektrofluorimetriás (λgerjesztés = 

380 nm, λemisszió = 519 nm) meghatározásával mértük. Minden mérési eredmény öt ismétlés átlaga. A 

kontroll lucernamag (szelenites lucernacsíra 0 nap) összesszelén-tartalma 0,64–0,70 mg/100 g 

szárazanyag között változik. Mivel mind a szelenites, mind a szelenátos kezelésnél ugyanaz a mag 

képezte a kontrollt, 10 párhuzamos mérés átlagában ennek szeléntartalmát 0,67 mg/100 g-nak mértük. 

Négy nap alatt a szelenites lucernacsíra szeléntartalma 2,55 mg/100 g-ra, a szelenátosé pedig 1,83 

mg/100 g-ra nıtt. A különbség p = 0,1% szinten szignifikáns. A hatodik napig a szelenites lucernacsíra 

szeléntartalma 4,11, a szelenátosé pedig 3,98 mg/100 g-ra nıtt. A különbség nem szignifikáns. 

 A szelenites csíráztatásnál a szeléntartalom négy nap alatt 364%-ra, hat nap alatt pedig 587%-ra 

nıtt. Ezek az értékek a szelenátos csíráztatásnál 286, illetve 622%. A szeléntartalom növelése céljából 

érdemes a lucernát hat napig csíráztatni, mert szeléntartalma a negyedik és a hatodik nap között a 

szelenites csíráztatásnál 160%-ra, a szelenátos csíráztatásnál pedig 217%-ra nı. Kísérleteinkbıl 

levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a lucernamag szeléntartalmát szelenites, illetve szelenátos 

táptalajon csíráztatva négy nap alatt három, három és félszeresére, hat nap alatt pedig mintegy 

hatszorosára meg lehet növelni. 

 A szeleno-metionin-tartalom a nulla napos lucernacsíránál 0,49 mg/100 g volt, mely érték négy 

nap alatt 1,79, hat nap alatt pedig 2,68 mg/100 g-ra nıtt. A szelenátos lucernacsíra esetében ezek az 

értékek 0,46; 1,33 és 2,61 mg/100 g körül alakultak. A szeleno-metionin-tartalomból kiszámoltuk a 

szervesszelén-tartalmat, mely a szelenites lucernacsíra esetében a 0. napon 0,197, a 4. napon 0,720, a 6. 

napon pedig 1,077 mg/100 g szárazanyag volt. Ugyanezek az értékek a szelenátos lucernacsíra 

esetében 0,185; 0,535 és 1,049 mg/100 g között alakultak. Megállapítottuk, hogy az összes 

szeléntartalomból mintegy 26−30% volt a szeleno-metionin szeléntartalma, illetve a szeleno-

metioninból számolt szerves szeléntartalom, függetlenül a csíráztatás idejétıl. Vizsgálatainkból úgy 

tőnik, hogy mind a szeleno-metionin, mind a szeleno-metioninból számolt szerves szeléntartalmat a 

csíráztatás ideje szignifikánsan befolyásolja, és az összes szeléntartalomhoz hasonlóan a csíráztatás 6. 

napján éri el mind a két komponens maximális értékét.  

 

3. A székelyföldi anyák tejének szeléntartalma 

A tejmintákat Csíkszereda és környékén élı (városi és vidéki) anyáktól győjtöttük a szülés utáni 5. 
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naptól kezdıdıen többségében a negyedik hónapig. Az anyák életkora 24−36 év között változott. 

 A szelén mérése során a tejmintákat HNO3 és H2O2-al roncsoltuk mikrohullámú roncsolóban 

200 °C-on, 30 percig; minden esetben vak mintát készítettünk, valamint nagy figyelmet fordítottunk a 

visszanyerésre. A megfelelıen elıkészített minta szeléntartalmát a kialakult piaz-szelenol komplex 

spektrofluorimetriás (λgerjesztés = 380 nm, λemisszió = 519 nm) meghatározásával mértük.  

 Az anyatej szeléntartalmát a laktáció 5. napján 23,14 µg/dm3-nek mértük, amely a laktáció 7. 

napjáig alig változott. Ez az érték a 11. napra 20,34, a 28. napra 18,43, a 70. napra 16,42, a 98. napra 

pedig 15,12 µg/dm3-re csökkent. A három anya tejmintájának szórása az elsı három nap alatt volt a 

legnagyobb (14–15 szórásszázalék), ami a 70–98. napig 8–10%-ra csökkent. Megállapítottuk tehát, 

hogy a csíkszeredai anyatejben a szeléntartalom a laktáció 5–7. napján mért 23 µg/dm3-rıl a laktáció 

70–98. napjáig 15–16 µg/dm3-re csökkent. Ezek az értékek jó egyezést mutatnak az irodalomban közölt 

adatokkal, hisz a legtöbb szerzı a laktáció elején 25–27µg/dm3-es szelénszintrıl számolt be, ami a 

laktáció végére 18–19µg/dm3 értékre csökkent. Az irodalomban fellelhetı adatok szerint a szerzık 7–33 

és 16–42µg/dm3 közé teszik az anyatej szeléntartalmát, az átlagot közlı szerzık közül az egyik 17 a 

másik pedig 27,4 µg/dm3-es értékrıl ír. 

 Az anyatej szeleno-metionin-tartalmát a laktáció 5. napján 27,71 µg/dm3-nek mértük, mely a 

laktáció 9. napjáig alig változott (25,31 µg/dm3). Értéke a laktáció 2. és 4. hete között 22,19-rıl 20,08 

µg/dm3-re, a 6. és a 14. hete között pedig 18,42 µg/dm3-rıl 16,48 µg/dm3-re csökkent. A szeleno-

metioninból számolt szerves szeléntartalom a laktáció 5. és 9. napja között 11,17 µg/dm3-rıl 10,20 

µg/dm3-re, a 2. és a 4. hét között 8,94 µg/dm3-rıl 8,09 µg/dm3-re, a 6. és 14. hét között pedig 7,42 

µg/dm3-rıl 6,64 µg/dm3-re csökkent. Vizsgálatainkból úgy tőnik, hogy az anyatej összes 

szeléntartalmának a laktáció elsı hetében mintegy 45−48%-át, a laktáció további részében pedig 

41−43%-át a szeleno-metioninból számolt szervesszelén-tartalom alkotja, ami azért jelentıs, mert a 

szerves szeléntartalom lényegesen jobban hasznosul a szervetlen szeléntartalomnál. 

 

A kutatás eredményeibıl megjelent szakcikkek, tanulmányok: A kutatás eredményeibıl négy 

angol nyelvő és négy magyar nyelvő cikk jelent meg, és még a pályázat tervezésekor, annak 

megalapozásaként egy elıadást tartottunk nemzetközi, majd ezt követıen négyet hazai konferencián. 


