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Úvod 

 
Selen je nepostradatelný prvek pro lidský organismus. 

Váže se do selenoproteinů, z nichž nejznámější je glutathi-
onperoxidasa (GPx)1, která chrání buňky proti oxidačnímu 
poškození. Je tedy důležitý při prevenci nádorových 
a kardiovaskulárních onemocnění a předcházení poruchám 
štítné žlázy a reprodukční funkce. Pro populaci ČR jsou 
doporučené dávky 55 g/den pro dospělého člověka. Into-
xikace nastává již při příjmu 1000 g/den a dávka vyšší 
než 5 mg kg1 je již smrtelná2. Nadbytečné množství 
příjmu selenu je z organismu vylučováno močí. Dle studií 
jsou v moči obsaženy tyto formy selenu: seleničitan (Se
(IV)), selenan (Se(IV)), methylselenol, methylseleničitan, 
trimethylselenium (TMSe+), selenomethionin (SeMet), 
selenoglutathion, selenocystin (Se-Cys2), selenomočovina 
(SeUr), selenoethionin (SeEt), selenocystein (SeCys), me-
thylselenomethionin, selenocystamin (SeCya), selenoade-
nosyl-methionin a selenocukry 1, 2 a 3 (cit.3).  
Mezi hlavní cíle studie patřila separace a identifikace 

speciií selenu obsažených ve vzorcích moči. Další oblastí 
výzkumu bylo ověření stanovení celkového obsahu selenu 
pro různé porovnávací prvky. Posledním bodem je sledo-
vání změn specií selenu zastoupených v moči po požití 
potravinových doplňků bohatých na selen u zdravých je-
dinců a u kriticky nemocných pacientů (sepse, stádium 
akutního selhání orgánů), kterým je selen podáván konti-
nuálně společně s umělou výživou.  
 
 
Experimentální část 
  
Chemikálie a základní roztoky 
 

Základní roztok selenu (ZR) o koncentraci 2 mg l1 Se 
byl připraven ředěním roztoku o koncentraci 1,000 ± 0,002 
g l1 Se (Merck). Roztok porovnávacích prvků (IS) o kon-
centraci 2,5 mg l1 Ge, In a Rh byl připraven z roztoků 
obsahujících 1,000 ± 0,002 g l1 daných prvků (Merck). 
Byla připravena mobilní fáze4 s obsahem: 2,5 mmol l1 
butansulfonát sodný (Sigma-Aldrich),  4 mmol l1 kyselina 
malonová (Merck), 8 mmol l1 hydroxid tetramethyl amo-
nia (Sigma-Aldrich, USA) a 0,05% methanol (Merck) 
v demineralizované vodě (Milli-Q, Millipore, USA). Pro 
identifikaci specií v moči byly použity tyto sloučeniny 
selenu: seleničitan sodný, selenan sodný, selenomethionin, 

selenocystin a selenomočovina, vše Sigma-Aldrich. 
K okyselování roztoků byla použita kyselina dusičná 
(Suprapur, Merck). Všechny roztoky byly připraveny 
z redestilované a demineralizované vody (Milli-Q, Milli-
pore, USA).   

 
Roztoky pro stanovení 

 
 Roztoky pro ověření linearity byly připraveny ředě-

ním roztoku ZR. Do 50ml odměrných baněk s 5 ml rozto-
ku syntetické moči, 1 ml kyseliny dusičné a 1 ml roztoku 
IS byly připraveny roztoky o koncentraci 20, 40, 60, 80 
a 100 ng ml1 Se. Roztoky pro určení meze detekce byly 
připraveny do 50ml odměrných baněk s postupným pří-
davkem 37 ml roztoku syntetické moči, 1 ml kyseliny 
dusičné, 1 ml roztoku IS baňky a doplněny demineralizo-
vanou vodou. Pro ověření správnosti byly do 50 ml odměr-
ných baněk připraveny ředěním roztoku ZR dva kalibrační 
roztoky o koncentraci 0 a 20 ng ml1 Se. Oba roztoky byly 
okyseleny 1 ml kyseliny dusičné a obsahovaly přídavek 
1 ml roztoku IS. Analýza reálných vzorků moči probíhala 
po jejím naředění. Pipetovalo se 1 nebo 2 ml moči do 25ml 
odměrné baňky, roztoky byly okyseleny 0,5 ml kyseliny 
dusičné a obsahovaly přídavek 0,5 ml roztoku IS. Byl pou-
žit vzorek reálné moči, který byl rozdělen na dva podíly. 
První byl analyzován neupravený, druhý po přídavku roz-
toku ZR odpovídajícímu celkovému zvýšení koncentrace 
o 80 ng ml1.  

 
Vzorky 

 
Vzorky moči pro speciační analýzu byly před analý-

zou přefiltrovány  (Nylon syringe filter 0,45 m, Chrom-
servis, Praha, ČR). Vzorky moči obohacené speciemi sele-
nu byly připraveny tak, že z jednotlivých specií selenu 
byly nejprve v demineralizované vodě připraveny základní 
roztoky o koncentraci odpovídající cca 20 mg l1 Se. 
Z těchto základních roztoků byly následně připraveny 
roztoky o koncentraci cca 20 ng ml1. Moč pocházející od 
dárce po konzumaci potravinového doplňku bohatého na 
selen (100 g Se v jedné tabletě, Nature’s Bounty, USA) 
byla odebírána 12 h po požití a okamžitě přefiltrována. 
Moč od pacientů v kritickém stavu, kterým je selen podá-
ván kontinuálně (max 120 g selenu/den), byla rovněž 
upravena jako v předchozím případě. Vzorky moči byly 
skladovány v chladničce při 35 °C. 

 
Instrumentace 

 
Všechna měření metodou hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem (ICP/MS) byla prováděna 
na spektrometru Elan DRC-e (Perkin Elmer, Concord, 
Kanada) vybaveném koncentrickým zmlžovačem 
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s cyklonickou mlžnou komorou a reakční/kolizní celou 
(DRC) pro eliminaci interferencí. Pro stanovení selenu byl 
monitorován nejvíce zastoupený izotop 80Se, který posky-
tuje silné interference s dimerem argonu vznikající 
v proudu plazmatu. Analýza selenových specií probíhala 
na aparatuře vysoce účinné kapalinové chromatografie 
(HPLC), která se skládala z vysokotlaké pumpy (Series 
200, Perkin Elmer, USA), dávkovače Rheodyne 9125 vy-
baveného 50l nástřikovou smyčkou z materiálu PEEK, 
stejně jako kapiláry spojující jednotlivé části aparatury, 
a kolony RP-C18e (Lichrocart 250  4,6 mm).  

 
Výsledky a diskuse 
 
Optimalizace parametrů DRC 

 
Nejvíce zastoupený izotop selenu 80Se tvoří značné 

interference s dimerem argonu. Proto byla k potlačení 

těchto interferencí provedena optimalizace DRC pomocí 
změny průtoku methanu v rozsahu 0,31,3 ml min1 
a nastavením parametru Rpq v rozmezí 0,1–1. Optimali-
začním kritériem byla citlivost a odstup signálu od pozadí 
tzv. koncentrace ekvivalentní pozadí (BEC). Z grafů závis-
losti průtoku methanu a parametru Rpq na citlivosti 
(obr. 1) a BEC (obr. 2) byla vybrána optimální hodnota 
průtoku 0,7 ml min1 a Rpq 0,4.   

 
Výběr vhodného porovnávacího prvku 

 
Výběr vhodného porovnávacího prvku byl prováděn 

na základě stanovení meze detekce a ověření linearity 
a správnosti. Stanovené detekční limity selenu 
s porovnávacím prvkem 72Ge, 114In, 103Rh  byly 0,462; 
0,709 a 0,693 ng ml1. Na základě vyhodnocení linearity 
Mandelovým testem5 byla ověřena lineární kalibrace pro 
všechny tři porovnávací prvky 72Ge, 103Rh, 114In. Pro ově-
ření správnosti byla použita metoda standardního přídavku 
s dvojím způsobem ředění (1 a 2 ml moči do 25ml odměr-
né baňky) a dvěma průtoky argonu zmlžovačem (0,63 
a 0,7 l min1). Pro vyhodnocení správnosti byl použit test 
shodnosti výsledků5, přičemž nejlepších výsledků bylo 
dosaženo při použití 73Ge a 74Ge při ředění 2 ml do 25 ml 
a průtoku argonu zmlžovačem 0,7 l min1.  

 
Identifikace separovaných specií v reálných  
vzorcích moči 

 
Pro speciační analýzu byly analyzovány vzorky ode-

brané reálné moči obohacené 20 ng ml1 pěti speciemi 
selenu (Se(VI), Se(IV), SeMet, SeUr, SeCys2). Jak je patr-
né (obr. 3), specie Se(VI), SeMet, SeUr se podařilo na 
koloně spolehlivě oddělit. Pouze SeCys2 a Se(IV) se nepo-
dařilo separovat. Vzhledem k pravděpodobnému obsahu 
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Obr. 1.  Graf závislosti citlivosti stanovení na  průtoku metha-
nu a parametru Rpq 
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Obr. 2. Graf závislosti parametru BEC na průtoku methanu 
a parametru Rpq 

 

Obr. 3. Separace jednotlivých specií selenu v moči; 1  čistá 
moč; 2  Moč+Se(IV) tr=2,57 min; 3  Moč+Se(VI) tr=2,98 min; 
4  Moč+SeCys2 tr=3,02 min; 5  Moč+SeMet tr=7,52 min; 6  
Moč+SeUr tr=4,02 min  
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jedné či obou  těchto forem selenu v moči bude třeba opti-
malizovat proces separace, zejména složením mobilní fáze 
a volbou gradientové eluce. 

 
Analýza specií selenu  v moči u jedinců  
se zvýšeným příjmem selenu 

 
Speciační analýza selenu byla prováděna v moči zdra-

vých jedinců po požití potravinového doplňku s obsahem 
selenu (100 g selenu/den) a u kriticky nemocných pacien-
tů, kterým je selen podáván kontinuálně v umělé výživě 

(max 120 g selenu/den). Z obr. 4 je patrné, že ve vzorku 
čisté moči zdravého jedince je majoritně zastoupena pouze 
specie Se(IV), přičemž požití jedné tablety vede 
k prudkému nárůstu obsahu Se(VI) a mírného nárůstu za-
tím neznámé specie (U1) s retenčním časem 18,3 min.  
V moči pacientů (obr. 5)  s přibližně stejným denním pří-
jmem selenu dochází k malé změně a pouze v malé míře 
vzniku nových zatím blíže neidentifikovaných specií. Or-
ganismus těchto pacientů zřejmě veškerý přijatý selen 
začlenil do svého metabolismu, zatímco organismus zdra-
vého jedince nepotřebný selen okamžitě vyloučil. Z obr. 6 
je rovněž patrné, že prudký nárůst selenanu u zdravého 
jedince se projevuje již v moči odebrané 3 h po požití 
tablety, zatímco prudký nárůst neznámé specie (U1) může-
me pozorovat až ve vzorku moči odebraném 9 h po požití.  

 

Závěr  
 
Speciační analýza selenu je velmi důležitá pro objas-

nění jeho metabolické funkce v organismu. Ve vzorcích 
moči zdravých jedinců odebrané po požití potravinového 
doplňku s obsahem selenu byl prokázán velký nárůst sele-
nanu, který se v nezatížených vzorcích moči vůbec nevy-
skytoval. Rovněž došlo ke vzniku nových specií, které 
bude třeba s použitím vhodného standardu v budoucnu 
identifikovat. U moči pacientů, kterým je podávána stejná 
denní dávka, nedošlo k žádné radikální změně v obsahu 
a speciaci selenu v moči a tedy se lze domnívat, že orga-
nismus těchto nemocných pacientů veškerý přijatý selen 
začlenil do svého metabolismu. V budoucnu bude tedy 
třeba vyvinout a optimalizovat podmínky separace i pro 
další specie, jejichž přítomnost je v moči očekávána.  

 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 

MŠMT ČR MSM 6046137307.  

Obr. 5. Vzorek moči kriticky nemocných pacientů, kterým je 
selen přidáván do umělé výživy; 1,2 – pacient bez zatížení; 
3,4,5,6 – pacient se zatížením 32–120 µg selenu na den  
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Obr. 4. Vzorek moči zdravého jedince po požití tablety potra-
vinového doplňku s obsahem selenu; 1 – moč před požitím 
tablety; 2 – moč zřed. 1:3, 12 h po požití tablety – 100 g selenu 
na 1 tabletu  
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Obr. 6. Vzorek moči zdravého jedince po požití tablety; 1  
moč před požitím; 2  moč 3 h po požití; 3  moč 9 h po požití; 4 
 moč 12 h po požití; 5  moč 15 h po požití  
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