
Chem. Listy 105, 4145 (2011)                                                                                                            Laboratorní přístroje a postupy                         

41 

STANOVENIE SELÉNU 
V MATERSKOM MLIEKU  
 
VLASTA MAŠÁNOVÁ, IVETA  
UHNÁKOVÁ, MONIKA URSÍNYOVÁ 
a ZUZANA HUŠEKOVÁ 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Oddelenie 
environmentálnej medicíny, Limbová 12, 833 03 Bratisla-
va, Slovenská republika 
iveta.uhnakova@szu.sk 
 
Došlo 1.6.09, prepracované 24.11.09, prijaté 18.2.10. 
 
 

Kľúčové slová: selén, materské mlieko, ETA-AAS 

 
 
Úvod 

 
Selén tvorí esenciálnu zložku enzýmu glutatiónpero-

xidázy, ktorý sa v optimálnom rozpätí podieľa na antioxi-
dačnej ochrane buniek. Nachádza sa aj v niekoľkých ďal-
ších enzýmoch, ako sú jodothyronín 5-dejodináza, thiore-
doxínreduktáza a selenofosfátsyntetáza1. Bolo zistené, že 
selén znižuje toxicitu ťažkých kovov a xenobiotík, má 
protirakovinovú účinnosť a podieľa sa v metabolizme ky-
seliny arachidonovej. Pre tieto svoje vlastnosti sa Se odpo-
rúča v prevencii určitých chorôb ako rakovina, zápalové, 
kardiovaskulárne a neurologické choroby2. 

Prirodzený príjem Se do organizmu je z potravín. 
Materské mlieko je jediným zdrojom potravy počas prvých 
mesiacov života a predstavuje najvhodnejší súbor živín pre 
dojčatá. Zaisťuje nielen optimálny rast a vývoj dieťaťa, ale 
priaznivo  ovplyvňuje  zdravotný  stav  človeka  aj 
v neskoršom veku. Priemerné koncentrácie Se v maters-
kom  mlieku3  sa  pohybujú  v  rozsahu  od  0,013  do 
0,018  mg  l  1,  aj  keď  kolostrum môže  obsahovať  až 
0,048 mg l1. Slovensko patrí medzi krajiny s nižším obsa-
hom Se v potravinách4, a preto boli predpokladané aj nízke 
hladiny  Se v  materskom mlieku.  Doteraz však neboli 
k dispozícii údaje potvrdzujúce túto hypotézu.  

Na stanovenie selénu v materskom mlieku sú potreb-
né veľmi citlivé techniky kvôli ultra stopovým obsahom 
Se  v  tomto  materiáli.  Na  presné  stanovenie  Se 
v materskom mlieku sú odporúčané rozklad a atomizácia 
vzorky v prítomnosti chemického modifikátora na zlepše-
nie tepelnej stability Se a Zeemanova korekcia pozadia, 
ktorá využíva magnetické pole na dosiahnutie účinnejšej 
korekcie pozadia. 

Cieľom tejto práce bolo optimalizovať  postup pre 

stanovenie selénu v materskom mlieku metódou ETA-
AAS a stanoviť hladiny Se vo vzorkách materského mlie-
ka z vybraných lokalít SR.    

 
 

Experimentálna časť 
 
Použité prístroje a zariadenia 

 
Na stanovenie selénu bol použitý atómový absorpčný 

spektrometer so Zeemanovou korekciou pozadia AA280Z 
firmy Varian (Austrália) vybavený elektrotermickým ato-
mizátorom GTA 120 a automatickým dávkovačom PSD 
120. Predmrazovacie zariadenie Cryo Bath CBN 18-50 
a lyofilizátor LyPro 3000 firmy Heto-Holten (Dánsko) sa 
použili na lyofilizáciu vzoriek materského mlieka. Na roz-
klad vzoriek bol použitý vysoko účinný mikrovlnný roz-
kladný  systém  MLS  1200  Mega  firmy  Milestone 
(Taliansko).  

 
Chemikálie a roztoky  
 

Kyselina dusičná 65% Suprapur (Merck, SRN) na 
mineralizáciu a prípravu roztokov, kyselina dusičná 65% 
p.a. (AFT Bratislava, SR) na oplachovanie, peroxid vodíka 
30% Suprapur (Merck, SRN), redestilovaná voda. Základ-
ný roztok selénu o koncentrácii 1000 mg l1 (FSA Labora-
tory Supplies, Veľká Británia), kalibračné roztoky selénu 
(510 g l1) boli pripravené riedením základného roztoku 
v  2%  (v/v)  HNO3.  Dusičnan  paládnatý  Pd(NO3)2 
o koncentrácii Pd 10 g l1 (Merck, SRN), pracovné roztoky 
modifikátora  (0,051  %)  boli  pripravené  zriedením 
redestilovanou vodou. Dusičnan horečnatý hexahydrát 
Mg(NO3)2 . 6 H2O, Suprapur (Merck, SRN). Certifikovaný 
referenčný  materiál  SRM  Non-Fat  Milk  1549  (NBS, 
USA). CFA-C Reagent (Spectrasol, USA). 

 
Pracovné postupy 
 
Opis analyzovaného materiálu 
Vzorky materského mlieka boli odobraté na štvrtý deň po 
pôrode od 114 matiek vo 8 regionálnych pôrodniciach 
(Bratislava  BA, Ružomberok  RUŽ, Spišská Nová Ves 
 SNV, Košice  KE, Michalovce  MI, Nové Zámky  
NZ, Levice  LE a Snina  SNI). Vo všetkých prípadoch 
išlo o pôrody donosených zdravých detí. Vzorky materské-
ho mlieka boli po odbere do polyetylénových nádobiek 
zmrazené pri 18 °C a transportované do laboratória, kde 
sa lyofilizovali a  takto sa skladovali do doby analýzy.  
 
Spracovanie vzorky 

Laboratórne sklo a pomôcky (skúmavky, hroty do 
automatických pipiet, nádobky do autosamplera AAS) boli 
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pred použitím máčané v HNO3, zriedenej 1:1, najmenej 
24 h a opláchnuté 3 v redestilovanej vode. 

Do teflónovej nádoby bolo navážené 0,3 g lyofylizo-
vaného mlieka. Pridali sa 2 ml redestilovanej H2O, 1 ml 
65% HNO3 a 3 ml 30% H2O2. Vzorky sa rozkladali pri 
programe uvedenom v tabuľke I. Rovnakým spôsobom sa 
spracoval aj referenčný materiál, paralelne sa robil slepý 
pokus. Po ochladení sa zmes kvantitatívne preliala do od-
mernej banky a doplnila redestilovanou vodou na 10 ml.  

 
Podmienky merania 

Na  stanovenie  selénu  elektrotermickou  atómovou 
absorpčnou spektrometriou bola použitá katódová výbojka 
s  vysokou  intenzitou  (UltrAA  lampa),  prúd  lampy 
10,0 mA, vlnová dĺžka 196,0 nm, šírka štrbiny 1,0 nm, 
Zeemanova  korekcia  pozadia  a  pyrolyticky  potiahnutá 
grafitová kyveta (63-100012-EL). Ako ochranný plyn bol 
použitý argón a ako modifikátor 0,15% roztok dusičnanu 
paládnatého. Dávkovaný objem vzorky bol 20 l, dávko-
vaný objem modifikátora bol 10 l. Jedna tretina redestilo-
vanej vody v premývacej nádobe autosamplera bola nahra-
dená 2% HNO3 na elimináciu pamäťového efektu. Grafito-
vá kyveta bola pred dávkovaním predhriata na 50 °C. Pre 
vyhodnotenie výsledkov bola použitá metóda kalibračnej 

krivky vodných štandardov v 2% HNO3, pričom sa vyhod-
nocovala výška signálu a integračný čas bol 3 s. Optimál-
ny teplotný program pre stanovenie Se v mineralizáte ma-
terského mlieka s použitím 0,15% Pd ako modifikátora je 
uvedený v tab. II. 

Pri stanovení medze detekcie (LOD) sa vychádzalo 
z trojnásobku a pri stanovení medze stanoviteľnosti (LOQ) 
z desaťnásobku smerodajnej odchýlky slepého pokusu.  

Medza detekcie metódy bola 1,1 g kg1 materského 
mlieka a medza stanoviteľnosti metódy bola 3,9 g kg1 
materského mlieka. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Dôležitým krokom pre stanovenie Se metódou ETA-

AAS je výber vhodného modifikátora. V dostupnej litera-
túre sa uvádzajú rôzne typy modifikátorov, pričom na sta-
novenie  Se v biologických materiáloch sú  najčastejšie 
používané paládiový modifikátor Pd(NO3)2 a zmesný mo-
difikátor Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2. Na základe porovnania 
efektu zmesného modifikátora (2:1) a paládiového modifi-
kátora (0,17%) na priebeh korigovaných kriviek termické-
ho rozkladu a atomizácie (obr. 1) bol na stanovenie Se 
v materskom mlieku v tejto práci použitý paládiový modi-
fikátor. 

Pri  vypracovávaní  metódy  na  stanovenie  Se 
v mineralizáte materského mlieka sa optimalizovala kon-
centrácia Pd modifikátora, riedenie vzorky a teploty roz-
kladu a atomizácie. Ďalej sa zvažovala aj vhodnosť vyhod-
nocovania  absorbancie  z  výšky  alebo  plochy  signálu 
a vhodnosť kalibrácie vodnými štandardami alebo metó-
dou štandardných prídavkov selénu. 

 
Efekt koncentrácie Pd 

Optimálna koncentrácia paládiového modifikátora sa 
zistila analýzou roztokov s rôznou koncentráciou Pd (0,05; 
0,1; 0,15; 0,2; 0,5 a 1 %), pričom sa sledoval tvar atomi-
začného signálu pri meraní absorbancie (A) pre výšku 
i plochu atomizačného signálu. Vplyv koncentrácie palá-

Tabuľka I 
Program mikrovlnného rozkladu materského mlieka 

Stupeň Čas [min] Energia [W] 
1 6,0 250 

2 0,5 0 

3 7,0 300 

4 0,5 0 

5 13,0 400 

6 0,5 0 

7 4,0 450 

8 1,0 500 

Tabuľka II 
Teplotný program pre stanovenie Se v materskom mlieku 

Proces Teplota [°C] Čas nárastu [s] Čas zotrvania [s] Prietok argónu [l min1] 

Sušenie 70 9   1 0,3 

  90 10 20 0,3 

  110 14   1 0,3 

  140 10 25 0,3 

  350 30 20 0,3 

Rozklad 1000 15   5 0,3 

  1000 0   1 0 

Atomizácia 2600 0,8   3 0 

Čistenie 2850 3   1 0,3 
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diového modifikátora na signál štandardu o koncentrácii 
Se 10 g l1, referenčného materiálu Non-Fat Milk Powder 
a vzorky mineralizátu materského mlieka je znázornený na 
obr. 2 pre výšku  signálu a na obr. 3 pre plochu signálu. 

Pri meraní výšky signálu s nárastom koncentrácie Pd 
klesala odozva signálu vzorky a najmä štandardu, na roz-
diel od referenčného materiálu, ktorého odozva najskôr 
narastala a pri koncentrácii modifikátora 1 % klesla, čo sa 
pri prepočte koncentrácií z kalibračnej krivky prejavilo 
narastajúcimi koncentráciami Se v referenčnom materiáli. 
Absorbancie pozadia vzorky a štandardu s koncentráciou 
Pd narastali, ale absorbancia pozadia referenčného mate-
riálu klesala.  

Pri meraní plochy signálu absorbancie referenčného 
materiálu a vzorky narastali do koncentrácie Pd modifiká-
tora 0,5 %, potom klesli. Absorbancia štandardu mala kle-
sajúci trend v celom koncentračnom rozsahu Pd. Absor-
bancie pozadia referenčného materiálu a vzorky narastali. 
Absorbancia pozadia štandardu narastala do koncentrácie 
Pd modifikátora 0,5 %, potom klesla.  Pomer absorbancií 
signálu a pozadia pre referenčný materiál bol pri meraní 
výšky oveľa lepší ako pri meraní plochy. 

Na základe uvedených zistení bol pre stanovenie Se 
vybraný 0,15% Pd modifikátor, ktorý poskytol najvhod-
nejší atomizačný signál pre štandard, referenčný materiál 
a modelový roztok mineralizátu materského mlieka.  

 
Efekt riedenia 

Sledoval sa vplyv riedenia na absorbanciu pozadia 
a na pomer absorbancií signálu a pozadia. Pri zriedení 1:1 
klesla absorbancia pozadia referenčného materiálu približ-
ne o polovicu a absorbancia pozadia vzorky sa nezmenila, 
a to rovnako pri meraní odozvy výšky signálu, ako aj me-
raní odozvy plochy signálu. Pomer absorbancií signálu 
a pozadia vzorky bol vyšší pre neriedené matrice než pri 

riedení 1:1. U referenčného materiálu sa riedením tento po-
mer nepatrne zvýšil, a to najmä pri meraní výšky signálu.  

Na základe výsledkov uskutočnených meraní boli pre 
stanovenie Se zvolené neriedené vzorky a meranie absor-
bancie výšky signálu. 

 
Matricový efekt 

Test  paralelnosti  metódy  štandardných  prídavkov 
a metódy kalibračnej krivky ukázal, že je možné použiť 
metódu  kalibračnej  krivky  vodných  štandardov  v  2% 
HNO3, pretože smernice vzorky, referenčného materiálu 
a štandardu sa štatisticky významne nelíšia. 
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Obr. 1. Korigované krivky termického rozkladu a atomizácie 
Se v štandardnom roztoku 10 g l1 v 2% HNO3 s použitím 
rôznych modifikátorov; ■ zmes Pd a Mg, ▲ Pd 
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Obr. 2. Vplyv koncentrácie Pd modifikátora na signál štan-
dardu Se (10 g l1 v 2% HNO3), referenčného materiálu 
a vzorky materského mlieka – výška signálu; ■ vzorka, ● štan-
dard, ▲ referenčný materiál, □ pozadie vzorky, ○ pozadie štan-
dardu, ∆ pozadie referenčného materiálu 
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Obr. 3. Vplyv koncentrácie Pd modifikátora na signál štan-
dardu Se (10 g l1 v 2% HNO3), referenčného materiálu 
a vzorky materského mlieka – plocha signálu;  ■  vzorka, 
● štandard, ▲ referenčný materiál, □ pozadie vzorky, ○ pozadie 
štandardu, ∆ pozadie referenčného materiálu  
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Teplotný program 
Na určenie optimálnych podmienok stanovenia Se 

elektrotermickou atomizáciou boli vyhodnotené priebehy 
kriviek rozkladu a atomizácie a pomery signálu prvku 
k signálu pozadia. Priebehy kriviek termického rozkladu 
a atomizácie Se v štandardnom roztoku a v mineralizáte 
materského mlieka pri atomizácii zo steny pyrolytickej 
grafitovej kyvety sú uvedené na obr. 4. Na základe kriviek 
termického rozkladu a atomizácie Se boli v teplotnom 
programe stanovenia zvolené optimálne teploty rozkladu 
(1000 °C) a atomizácie (2600 °C).  

Pri optimalizácii metódy sa overilo aj použitie kyvety 
s platformou5, ale výsledky mali nízku reprodukovateľnosť 
(najmä nízku presnosť), šum bol vysoký a v tom šume 
bolo problematické určiť  signál referenčného materiálu 
a vzorky. Signál pozadia v priebehu atomizácie mal zvlášt-
ny tvar, na konci narastal. 

Ďalej  sa  overilo  aj  priame  stanovenie  Se 
v lyofilizovanom mlieku za použitia 10% (v/v) CFA-C 
v redestilovanej H2O (cit.6). Pri tomto stanovení sa však 
v pyrolytickej grafitovej kyvete intenzívne hromadili ne-

rozložené zvyšky analyzovaného materiálu, čím dochádza-
lo ku skresľovaniu výsledkov. 

 
Správnosť 

Správnosť metódy bola overená analýzou certifikova-
ného referenčného materiálu mlieka: Non-Fat Milk 1549 
(NBS, USA). Certifikovaná hodnota (± SD) pre Se bola 
0,110 ± 0,010 g g1, pričom stanovená hodnota bola 
0,103 ± 0,007 g g1.  

 
Záver 

 
Uvedená metóda bola použitá na stanovenie selénu vo 

vzorkách materského mlieka z 8 lokalít SR. Zistené hladi-
ny  Se  v  materskom mlieku  v  jednotlivých  lokalitách 
a sumárne v celej SR sú uvedené v tab. III.  

Slovensko patrí medzi krajiny s nižším obsahom Se 
v potravinách4, preto boli predpokladané aj nízke hladiny 
Se v materskom mlieku. Porovnaním výsledkov tejto štú-
die s dostupnými literárnymi údajmi vo svete o obsahu Se 
v materskom mlieku bolo zistené, že Slovensko patrí me-
dzi krajiny s najnižším obsahom Se v materskom mlieku. 
Takmer 2 vyššie priemerné obsahy Se v materskom mlie-
ku v porovnaní so Slovenskom boli zistené v okolitých 
krajinách, a to v Poľsku 24,8 g l1 (cit.7), v Slovinsku 
29 g l1 (cit.8) a v Rakúsku 32,7 g kg1 (cit.9). 

 
Táto  práca  bola  finančne  podporená  grantom 

SK0020 spolufinancovaného z FM EHP, NFM a zo štátne-
ho rozpočtu SR. 
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Obr.  4.  Krivky  termického  rozkladu  a  atomizácie  Se 
v štandardnom roztoku 10 g l1 v 2% HNO3 a v mineralizáte 
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Tabuľka III 
Obsah Se v materskom mlieku [g kg1] 

Parameter Lokality Spolu 

BA RUŽ SNV KE MI NZ LE SNI 
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V. Mašánová, I. Uhnáková, M. Ursínyová,  and 
Z. Hušeková (Department of Environmental Medicine, 
Slovak Medical University, Bratislava, Slovak Republic): 
Determination of Selenium in Human Milk  

 
A method of Se determination in human milk by AAS 

using electrothermal atomization and a Zeeman back-
ground correction is described. The matrix modifier 
(Pd(NO3)2)  concentration,  sample  dilution,  ashing  and 
atomization temperatures were optimised. For calculation 
of the results, the calibration curve method was used. Se 
concentrations in human milk were measured in eight Slo-
vak localities. The mean Se level (14.27 g kg1) was con-
siderably lower compared with neighbouring countries.  

  
 
 
 

 
ČESKÁ SPOLEČNOST PRŮMYSLOVÉ CHEMIE 

 

20. konference APROCHEM 2011 
  v Koutech nad Desnou od 11. do 13. 4. 2011 pořádaná Českou společností průmyslové chemie 

 
V souvislosti s přípravou příští technologické konference APROCHEM 2011, která se uskuteční 
v Koutech nad Desnou od 11. do 13. 4. 2011 a jejíž zkrácený název připomíná původní motto  – 
„Aktuality o procesech v chemickém průmyslu“, proběhne tradičně plodný dialog mezi odborníky 
z akademické sféry a z průmyslu. Podle názoru Představenstva České společnosti průmyslové chemie 
bude vhodné v programu této konference věnovat určitý prostor výborným studentům doktorského 
studia, kteří formou „invited lecture“  budou prezentovat své příkladné výsledky z dizertačních prací.  
Je totiž všeobecně přijímaný názor, že právě témata postgraduálních studentů indikují budoucí rozvo-
jové trendy jednotlivých oborů. 

 
Přednášky o tématech disertačních prací budou zárukou obohacení  programu příští jubilejní 

20. Konference APROCHEM 2011.  
    


