
ŤAŽKÉ KOVY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ČLOVEKA 

 
 

 
 
Ťažké kovy patria medzi základné skupiny kontaminujúcich látok. Pojem ťažké kovy sa 
zvyčajne spája s prvkami, ktoré spôsoujú nežiadúce toxické účinky a kontaminujú životné 
prostredie. Za najškodlivejšie pre zvieratá a ľudí sú považované Hg, Cd, Cr a Pb.  
 

 
 
Toxický účinok kovov na organizmus závisí od niekoľkých faktorov: 
 

• Spôsobu jeho kontaktu s organizmom 
• Použitej dávky 
• Času pôsobenia 
• Spôsobu adsorbcie 
• Bioakumulácie 
• Charakteru samotného exponovaného organizmu 
• Vlastností samotného prvku a jeho bioprístupnosti - biologická prítupnosť kovov 

zavisí od oxidačného stupňa a formy výskytu (ovplyvnené Eh a pH), štruktúry 
molekuly, reaktivity, rozpustnosti, schopnosti tvorby organokových zlúčenín, 
fyzikálnych vlastností ich zlúčenín, ako aj od prítomnosti rozpustnej organickej hmoty 
vo vode  

 
Do skupiny ťažkých kovov patria aj prvky esenciálne pre človeka a iné organizmy (napr. Zn 
a Cu). Sú dôležitou súčasťou niektorých proteínov (metaloproteínov). Vďaka svojim 
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špecifickým vlastnostiam dodávajú proteínom jedinečné katalytické a redoxné vlastnosti. 
Katalyzujú fyziologické oxidačno-redukčné reakcie, na druhej strane môžu redoxnými 
reakciami tvoriť vysko toxický hydroxylový radikál a iné reaktívne metabolity kyslíka, čím 
môžu prispieť ku vzniku oxidačného stresu v organizme (to platí pre ťažké kovy všeobecne).  
 
Reaktívne metabolity kyslíka (napr. HO·, HO2·, H2O2) vznikajú v organizme za 
fioziologických podmienok po kontrolovanej stimulácii, kedy sú nevyhnutnou súčasťou 
niektorých procesov. Ak však dôjde k trvalému narušeniu rovnováhy dvojice systému 
oxidant-antioxidant v prospech prooxidanta nastáva v organizme oxidačný stres.  Reaktívne 
metabolity kyslíka spôsobujú poškodenie biologickyv ýznamných molekúl prevažne tým, že 
ich oxidujú → preto sa všeobecne volajú prooxidanty. Toxický účinok ťažkých kovov sa 
potom prejavuje: 
 

• Priamym oxidačným poškodením významných biomolekúl 
• Nepriamym účinkom prostredníctvom katalytickej tvorby RMK (napr. HO·), ktoré 

poškodzujú biologicky významné molekuly 
• Taktiež môže dôjsť k premene relatívne málo účinných látok na vysoko toxické 

reaktívne metabolity  
 

 

 
 
 
Z ťažkých kovov sa v jednotlivých zložkách životného prostredia a potravinách v najvyšších 
koncentráciách nachádzajú Hg, Pb a Cd, sú to zároveň najviac preskúmané ťažké kovy 
z hľadiska účinku na ľudský organizmus. 
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Spôsob vstupu kovov do organizmu: 
Inhaláciou (vdýchnutím) – z hľadiska toxikologického najdôležitejšia cesta vstupu 
Transdermálne (kožou) – transdermálne vstrebávanie pár a plynov väčšinou nepostačuje na 
vyvolanie vážnej otravy; kontakt s kvapalinou môže mať vážnejšie dôsledky; uvádza sa, že 
neporušenou pokožkou prenikajú chemikálie tažšie ako inými cestami, ale nemusí to tak byť 
vždy (rozhodujú o tom vlastnosti chemikálie atď.); dermálne vstrebávanie sa radikálne mení 
pri mechanickom alebo chemickom porušení pokožky (popálenie, poleptanie, rôzne 
ochorenia, porezanie, odreniny) 
Intravenózne (injekčne alebo poranením) 
Perorálne (ústami) – látky vstrebané v rámci gastrointestinálneho traktu (okrem tučného 
čreva a konečníku) podliehajú biotransformácii v pečeni pred vstupom do veľkého krvného 
obehu → rozdiel v toxicite látok podaných ústami alebo inou cestou 
 
 
 

 
INHALÁCIA  KONTAKT S KOŽOU INGESCIA 

 
Spôsob vstupu kovov do organizmu 
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Spôsob vstupu rozhoduje o rýchlosti a miere vstrebávania, o množstve chemikálie, ktorá sa 
dostane do krvného obehu, o rýchlosti biotransformácie chemikálie a o rýchlosti jej vylúčenia. 
Napr. až  50% prachu olova a jeho oxidov je absorbovaných v pľúcach, 10% v tráviacom 
trakte; pri inhalácii pár ortuti je vstrebaných viac než 50%, z tráviaceho traktu sa nevstrebáva 
prakticky vôbec. Chemikália vstrebaná do krvi v pľúcach sa ihneď dostáva v celom množstve 
do veľkého krvného obehu.  

 
 

 
 
Arzén 
  
Arzén a selén nie sú kovy, ale vzhľadom na to, že sa na tieto prvky vzťahuje charakteristika 
ťažkých kovov (toxicita, pomerne vysoký obsah v jednotlivých zložkách životného 
prostredia), bývajú radené do skupiny ťažkých kovov. 
 
O arzéne sa väčšinou hovorí ako o  prvku, ktorého význam v životnom prostredí sa 
obmedzuje len na toxické vlastnosti, reakciou na to sú limity koncentrácií arzénu 
v jednotlivých  zložkách životného prostredia. Avšak v rozpore s týmto presvedčením sú 
práce poukazujúce na priaznivý vplyv arzénu na niektoré živé organizmy. V niektorých 
štúdiách sa uvádza zlepšenie kvality srsti u potkanov a myší pri dennej dávke arzénu (As(V)) 
0,26 µg/100 g potkana/myši (testovaných bolo 3000 zvierat), bez prejavenia sa toxického 
účinku arzénu. V literatúre sa dokonca uvádza, že arzén môže predstavovať esenciálny prvok 
aj pre človeka.  
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Toxický účinok arzénu závisí od formy a oxidačného stupňa v akom vystupuje. Za toxickejší 
sa vo všeobecnosti  považuje As(III) ako As(V). Smrteľná dávka pre dospelého človeka je 1-3 
mg/kg anorganického arzénu. Anorganický arzén je toxickejší ako organicky viazaný arzén.  
Metylácia sa považuje za detoxikačný  mechanizmus (napr. kyselina dimetylarzeničná 
(DMA(V)), jeden z metabolitov arzénu, má nižšiu akútnu toxicitu v porovnaní 
s anorganickým arzénom). * 
 
Toxický účinok As(V) spočíva v jeho schopnosti nahradiť fosforečnany v niektorých 
biochemických rekciách prebiehajúcich v organizme (napr. pri fosforylácii). Špecifické 
funkčné skupiny enzýmov, receptorov alebo koenzýmov, ako tiolové (-SH) skupiny, 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri aktivite týchto molekúl. As(III) ľahko reaguje s molekulami 
obsahujúcimi -SH skupiny, za tvorby komplexov. Naviazanie As(III) na -SH skupiny môže 
viesť k inhibícii dôležitých biochemických dejov. 
 
Chronický toxický účinok arzénu sa u ľudí prejavuje kožnými léziami, typická je 
hyperpigmentácia a hyperkeratóza. Tieto symptómy boli zaznamenané u veľkej časti 
populácie Bangladéša, kde koncentrácie  arzénu v pitnej vode vysoko prekračujú limitné 
hodnoty. Okrem kožných lézií sa môže akútna otrava arzénom prejaviť aj celou škálou 
ďalších príznakov, akými sú  gastrointestinálne, hematologické, hepatálne, kardiovaskulárne a 
pľúcne problémy. 
 

 
 

*Biometylácia je enzymatický proces prebiehajúci v bunkách organizmov (prebieha za účasti enzýmov) a 
predstavuje prenos metylovej skupiny (CH3) na atóm kovu alebo polokovu. Biometylácia prebieha v bunkách 
mikroorganizmov (baktérie, mikroskopické huby), ako aj u ostatných skupín organizmov (vyššie huby, rastliny, 
živočíchy vrátane človeka). 
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Z globálneho hľadiska patrí arzén medzi najvýznamnejšie anorganické kontaminanty 
podzemnej vody. V oblastiach s vysokými koncentráciami arzénu, predstavuje podzemná 
voda hlavný zdroj možnej expozície. Arzén, obsiahnutý v sulfidoch, čiernej bridlici, 
holocénnych aluviálnych sedimentoch, je ľahko rozpúšťaný v závislosti od pH, Eh, teploty 
a zloženia roztoku. K najvýznamnejším oblastiam, ktoré v posledných rokoch vzbudili 
zvýšenú pozornosť  v súvislosti so zvýšenými  koncentráciami arzénu v podzemnej vode patrí 
India a Bangladéš. Limitná hodnota arzénu v pitnej vode je podľa World Health Organization 
(WHO) 0,01 mg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/2004 Z.z., o požiadavkách 
na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, pripúšťa maximálnu koncentráciu arzénu 
a selénu v pitnej vode 0,01 mg/l). V Indii a Bangladéši koncentrácie arzénu v podzemnej vode 
na mnohých miestach tento limit niekoľkonásobne prekračujú a ohrozené sú milióny ľudí. 
 
Meď 
 
V stopových množstvách je meď nevyhnutná pre život niektorých organizmov (je obsiahnutá 
v jednomocnej aj dvojmocnej forme v aktívnom centre niektorých metaloenzýmov – 
superoxiddismutáza, cytochrómoxidáza, ceruloplazmín). Ióny medi na jednej strane 
katalyzujú tvorbu reaktívnych metabolitov kyslíka a na druhej strane ich odstraňovanie. 
Odporúčaná denná dávka sa stanovila na 1,5 až 3 mg. Jej znížený prísun potravou alebo  
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nedostatočná resorpcia v črevách má za následok rôzne poruchy (Menkeov syndróm). Pri 
Menkeho syndróme je narušený intracelulárny transport medi, deti postihnuté týmto 
syndrómom  trpia hypotermiou, nervovou degeneráciou, mentálnou retardácia, fraktúrami 
a cievnymi abnormalitami. Smrť obvykle nastáva v šrvrtom roku života. Prísun medi 
v nadbytku do organizmu je toxický. Nadmerný príjem medi a jej zvýšené ukladanie 
v orgánoch (napr. v pečeni) sa spája s Wilsonovou chorobou, pri ktorej je narušený jej 
transfer. Pri tomto ochorení dochádza najmä k poškodeniu pečene.  
 
Ak vylúčime genetické ochorenie (napr. Wilsonova choroba), nepredstavuje chronická 
toxicita ortuti významnejšie ohrozenie zdravia ľudí. 
 
Akútna otrava sa prejavuje bolesťami brucha a hlavy, nevoľnosťou, zvracaním, letargiou, 
hnačkou, tachykardiou, dýchacími problémami, hemolytickou anémiou, krvácaním 
v tráviacom trakte, zlyhaním obličiek a pečene až smrťou. Po vdýchnutí práškovej medi boli 
pozorované zmeny na pľúcach a krvácanie z nosu, postihnutý môže byť aj  tráviaci trakt (tzv. 
horúčka zlievačov). Mechanizmus účinku medi pri akútnej otrave nie je úplne jasný, 
s najväčšou pravdepodobnosťou spočíva toxický účinok v rozsiahlom oxidačnom strese 
v kombinácii so značnými poruchami endokrínneho systému.  
 
Kadmium 
 
Nie je esenciálny prvok pre žiadny organizmus. Hlavným zdrojom expozície človeka kadmiu 
je potrava a fajčenie tabaku. Atmosférická depozícia, banská činnosť a aplikácia kadmium 
obsahujúcich fosfátových hnojív na poľnohospodársku pôdu, môžu viesť ku kontaminácii pôd 
kadmiom a k jeho zvýšenému príjmu obilninami a zeleninou. Kadmium je v podstate 
prítomné  vo všetkých potravinách, ale jeho koncentrácia je rôzna v závislosti od druhu jedla 
a stupňa kontaminácie prostredia. Vysoký obsah kadmia obsahujú mäkkýše, kôrovce, kraby a 
hlavonožce. Vysoké koncentrácie obsahujú aj vnútornosti (pečeň, obličky), hlavne starších 
zvierat, takisto niektoré semená, kakaové bôby a niektoré divo rastúce huby. Potraviny  
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rastlinného pôvodu (hlavne obilniny, zelená listová zelenina, zemiaky a koreňová zelenina) 
majú vo všeobecnosti vyššie obsahy kadmia ako potraviny živočíšneho pôvodu. Fajčenie je 
ďalším významným zdrojom expozície kadmiu. Vyfajčením jednej krabičky cigariet dôjde 
k absorbcii zhruba 1µg Cd.  
 
Kadmium a jeho soli sú z toxikologického hľadiska veľmi nebezpečné. Kademnaté soli sa 
hromadia v pečeni, obličkách, mozgu, pľúcach, srdci, semenníkoch a nervovom tkanive. Ióny 
kadmia blokujú –SH skupiny enzýmov a biologických makromolekúl, zasahujú do 
metabolizmu cukrov a inhibujú sekréciu inzulínu.  
 
Chronická expozícia zlúčeninám kadmia ma nešpecifický priebeh  a následkom môže byť aj 
smrť. Najviac postihnutým orgánom sú obličky (napr. proximálna obličková tubulopatia). 
Indikátorom otravy je zlatožltý lem zubnej skloviny. Z Japonska (povodie rieky Jinzu) je 
známy epidemický výskyt choroby Itai-Itai (bolí-bolí), spôsobenej konzumáciou ryže 
kontaminovanej zlúčeninami kadmia. Jedná sa o ochorenie postihujúce kosti a obličky, pre 
ktoré sú typické početné zlomeniny a skrivenie dlhých kostí.  Ochorenie je veľmi bolestivé. 
Medzi postihnutých patrili najmä ženy po menopauze. Ochorenie Itai-Itai je známe ako jedno 
zo štyroch veľkých, znečistením vyvolaných ochorení v Japonsku, ktoré boli zapríčinené 
nesprávnym zaobchádzaním s priemyselným odpadom japonskými spoločnosťami. Ochorenie 
Itai-Itai bolo prvou známou otravou kadmiom na svete. Kadmium sa uvoľňovalo do riek 
v dôsledku banskej činnosti. Intenzívna ťažba viedla k zvýšeniu znečistenia rieky Inzu, ktorá 
sa spolu s prítokmi využívala najmä na zavlažovanie polí, ale aj ako zdroj pitnej vody, vody 
na umývanie, rybolov a ďalšie použitie populáciami pozdĺž jej toku. V dôsledku otravy začali 
v rieke hynúť ryby a ryža zavlažovaná vodou z rieky zle rástla. Kadmium a ďalšie ťažké kovy 
sa akumulovali ako v sedimentoch na dne rieky, tak aj v riečnej vode používanej na závlahy. 
Ryža, zavlažovaná kontaminovanou vodou, absorbovala kadmium, ktoré sa kumulovalo 
v ľuďoch konzumujúcich kontaminovanú ryžu. Objasnenie toxického účinku kadmia viedlo 
vo väčšine priemyselných krajín ku zníženiu povolených priemyselných limitov pre expozíciu 
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kadmiu. Bolo dokázané, že kadmium má taktiež karcinogénne účinky (môže spôsobiť 
rakovinu prostaty, obličiek a prsníka). 
 
Olovo 
 
Olovo patrí medzi najdlhšie používané kovy. Jeho obsah v snehu a vrstvách ľadovcov 
polárnych oblastí, taktiež v morských a sladkovodných sedimentoch nasvedčuje prudkému 
nárastu atmosférických emisií olova počas industriálnej revolúcie, pričom najväčší nárast sa 
pripisuje obdobiu okolo roku 1920, kedy sa do benzínu  začali pridávať zlúčeniny olova 
(približne 10-násobný nárast medzi rokmi 1750-1940). Tetraetylolovo, používané ako 
antidetonátor v benzíne, je organokovová zlúčenina, významná vzhľadom na široké 
využívanie v minulých desaťročiach. Chlorid olovnatý je rozptýlený v ovzduší ako produkt 
spaľovania benzínu motormi. Ďalšie aktivity, ktoré prispeli ku kontaminácii životného 
prostredia olovom sú hutníctvo, výroba akumulátorov a olovnatého skla, polygrafický 
priemysel, atď. 
 
Olovo patrí medzi toxické prvky. Otravy olovnatými zlúčeninami sú známe už od stredoveku 
(výroba potrubia, glazúr, pigmentov, kozmetiky). Oxid uhličitý  prispieva k rozpusteniu 
oxidov olova z potrubia do vodovodnej vody. Uhličitan olovnatý sa rozpúšťa v žalúdočných 
šťavách, čo predstavuje nebezpečenstvo pre organizmus. Nebezpečnú skupinu zlúčenín olova 
predstavujú už spomínané organické zlúčeniny olova, najmä tetraetylolovo a tetrametylolovo. 
Obe sú to prchavé zlúčeniny. Vďaka svojim lipofilným vlastnostiam ľahko prechádzajú 
neporušenou kožou. Experimenty na zvieratách naznačujú, že toxicita tetraalkylolova je 
spôsobená tvorbou zlúčenín trialkylolova, najmä v pečeni. Tieto sú značne stále 
v biologických systémoch. 
 
Je to kumulatívny jed, hromadí sa v kostiach. Azda najvýznamnejším z hľadiska účinkov na 
organizmus je vplyv na centrálny nervový systém (CNS). Zlúčeniny trialkylolova ľahko 
prechádzajú z krvi do mozgu. Zdokumentovaných bolo mnoho prípadov encefalopatie u detí 
a dospelých po akútnej otrave olovom. Hlavnými príznakmi sú: otupenosť, nepokojnosť, 
dráždivosť, bolesti hlavy, triaška, halucinácie, strata pamäte a schopnosti koncentrácie. Tieto 
príznaky môžu prerásť až do delíria, mánie, kŕčov, paralýzy, až kómy. Smrteľné prípady boli 
zaznamenané skôr v prípade detí ako dospelých.  Ešte pred zavedením chelatačnej liečby bola 
úmrtnosť detí na encefalopatiu spôsobenú olovom až 65%. Pri chronickej toxicite dochádza 
k zhoršeniu psychického zdravia. U detí bola zaznamenaná kognitívna dysfunkcia (IQ-
deficit), zhoršenie koordinácie rúk a očí, porucha pozornosti a správania sa ako napr. 
hyperaktivita. Ďalšími prejavmi chronickej toxicity je bledá farba tváre a šedý lem na 
ďasnách. Takisto poškodzuje pečeň, obličky, cievy, svalstvo. Časté sú pohybové problémy. 
Takisto môže mať karcinogénny účinok na pľúca a obličky. Ióny olova prechádzajú placentou 
a pôsobia embryotoxicky a teratogénne.  
 
Ortuť  
 
Ortuť a jej zlúčeniny sú najstaršie známe jedy, nielen priemyselné. V starom Egypte, Číne 
a iných krajinách bola rumelka používaná na farbenie.  
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Toxický účinok ortuti sa spája s reakciou s –SH skupinami. V dôsledku reakcie zlúčenín ortuti 
s tiolmi sa rýchlo vyčerpávajú voľné –SH skupiny, čo vedie k oxidačnému stresu 
a následnému poškodeniu tkanív.   
 
Najčastejšou príčinou otravy ortuťou je inhalácia pár ortuti, pretože kovová, kvapalná ortuť 
má pomerne vysoký tlak pár nad povrchom. Dobre sa vstrebáva aj kožou. Perorálna expozícia 
nie je príliš závažná. V tráviacom trakte je kovová ortuť zle absorbovaná. 
 
Všetky rozpustné zlúčeniny ortuti sú veľmi nebezpečné, sú neurotoxické a nefrotoxické. 
Akútna expozícia je zriedkavejšia ako chronická, najznámejšia je otrava chloridom 
ortuťnatým (sublimátom; smrteľná dávka pre človeka je 0,2-1g). Prejavuje sa pálením 
v ústach, zvýšenou produkciou slín, bolesťami brucha a krvavými hnačkami. Chronická 
expozícia je sprevádzaná tvorbou šedého lemu okolo zubných krčkov, zuby sa postupom času 
začnú uvoľňovať. Dostavia sa typické príznaky otravy ortuťou – poškodenie ľadvín, 
obmedzenie močenia, urémie, pokiaľ nie je možné funkciu obličiek alebo obličky samotné  
nahradiť, dochádza k úmrtiu. Dôležité a najhoršie, ako pri akútnej, tak aj chronickej expozícii, 
sú neurotoxické prejavy. Pri chronickej expozícii k nim dochádza bez zdanlivo viditeľných 
príčin s dlhšou dobou latencie. Najskôr je postihnutá mozgová kôra, zhoršuje sa možnosť 
sústredenia, rastie zábudlivosť, dostavuje sa pocit únavy, slabosti a nemohúcnosti. Potom 
nasleduje štádium trasu končatín, niekedy aj očných viečok, pier a jazyka.  
 
Významnou skupinou zlúčenín ortuti sú jej organické zlúčeniny. V 50-tych rokoch minulého 
storočia došlo v Japonsku k otrave morskej vody metylortuťou, postihnuté boli tisícky ľudí 
v rybárskych osadách. Otrava zapríčinila smrť tisícov ľudí, telesné deformácie a neurologické 
poruchy, známe pod názvom Minamata ochorenie (podľa mesta v ktorého blízkosti sa 
objavilo). Ku znečisteniu mora došlo vypúšťaním odpadových vôd z chemickej továrne 
Chisso Corporation, vyrábajúcej acetaldehyd a PVC. V procese výroby acetaldehydu sa ortuť 
používaná ako katalyzátor premieňala na metylortuť, ktorá sa dostávala do odpadových vôd 
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vypúšťaných bez úpravy do Minamata zálivu po dobu 36 rokov. Metylortuť sa potom 
bioakumulovala v mäkkýšoch a rybách. Biomagnifikáciou sa koncentrácia ortuti na 
jednotlivých trofických úrovniach zvyšovala a metylortuť naakumulovaná v morskej potrave 
intoxikovala ľudí, ktorí ju vo zvýšenej miere denne konzumovali. Zákaz lovu rýb v tomto 
zálive trval 26 rokov, až kým vláda nepotvrdila neprítomnosť ortuti vo vodách zálivu.  
 
Ďalší prípad intoxikácie metylortuťou sa odohral v Iraku v 70-tych rokoch minulého storočia. 
K intoxikácii ľudí došlo prostredníctvom metylortuťou kontaminovaného zrna. 
 
Obe tieto krízy poskytli nové informácie ako rozpoznať otravu metylortuťou – za jeden 
z varovných signálov pri otrave metylortuťou sa dnes považuje tzv. „syndróm tichého 
dieťaťa“, pri ktorom deti nikdy neplačú a ktorý indikuje poškodenie mozgu metylortuťou.  
Do skupiny organických zlúčenín ortuti patria aj ďalšie toxické zlúčeniny 
(fenylhydrargiriumbromid, fenylhydrargiriumchlorid a i.), niektoré z nich boli používané na 
morenie obilia. 
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Ortuť je *biomagnifikovaná v rámci potravového 
reťazca. Dokonca aj pri nízkych koncentráciách ortuti 
vo vodnom prostredí, môže jej koncentrácia v rámci 
potravového reťazca narastať. 
 

*Biomagnifikácia - nárast koncentrácie/prenos 
látky, ku ktorému dochádza v potravovom reťazci 
v dôsledku nízkej (alebo neexistujúcej) miery 
vylučovania/rozkladu látky v rámci potravového 
reťazca. Aj keď sa niekedy zamieňa 
s bioakumuláciou, je medzi nimi významný rozdiel. 
Bioakumulácia sa vyskytuje v rámci organizmu a 
biomagnifikácia sa vyskytuje v rámci trofických 
úrovní (potravového reťazca). 
 

 
 

(http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/) 
 

 
 
Rôzne formy ortuti môžu byť konvertované z jednej formy na druhú, najdôležitejšia je premena na metylortuť, 
najtoxickejšiu formu. Ortuť je bioakumulovaná organizmami, takisto dochádza k biomagnifikácii v rámci 
potravového reťazca. Nie zanedbateľný je podiel unikajúci volatilizáciou do atmosféry. 

http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/
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(http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/) 

 
 
 
Selén  
 
Selén bol až do roku 1957, kedy ho Schwarz a Foltz označili za esenciálny, považovaný za 
toxický prvok. Selén podobne ako mnohé prechodné prvky (d-prvky) zohráva v biologických 
systémoch významnú úlohu. Vďaka svojím špecifickým vlastnostiam dodáva  proteínom 
jedinečné katalytické a redoxné vlastnosti. Fyziologický význam selénu je spojený s jeho 
prítomnosťou v niektorých selénoproteínoch, v ktorých sa vyskytuje ako súčasť 
selénoaminokyselín. V živočíšnych bunkách sú prítomné dva významné selénoenzýmy – Se-
závislá glutatiónperoxidáza (GSH-Px), významný antioxidačný enzým, a Se-nezávislá 
glutatiónperoxidáza (glutatión-S-transferáza). Antioxidačný význam týchto selénoenzýmov 
spočíva v eliminácii peroxidov ako potenciálnych substrátov pre Fentonovu reakciu (rozklad 
peroxidu vodíka katalyzovaný iónmi prechodných prvkov za vzniku hydroxylového radikálu). 
Na druhej strane môže oxidačno-redukčnými reakciami zasahovať do metabolizmu voľných 
radikálov a tým pôsobiť toxicky. Tvorba superoxidu katalyzovaná zlúčeninami selénu je 
spojená s oxidáciou tiolových zvyškov proteínov (napr. glutatiónu (GSH)). Tieto reakcie sa 
uplatňujú v prípade nadbytočnej koncentrácie selénu, pri ktorej sa selénozlúčeniny nestačia 
metylovať a vylučovať z organizmu. 

 
V primeraných koncentráciách je selén dôležitý esenciálny prvok. Pre ľudské zdravie je 
dôležitý z hľadiska imunity, vývinu niektorých vírusových infekcií (HIV), reprodukcie, 
funkcie štítnej žľazy, prevencie kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a má vplyv aj na zmeny 
nálady. Kým vyššie koncentrácie selénu sú pre organizmus toxické (odporúčaná denná dávka 
selénu v USA je 55 µg/deň). U človeka, ktorý umrel na otravu selénom, bola jeho 
koncentrácia v krvnom sére 1900 ng/ml. Človek metabolizuje selén ako v anorganickej tak aj 
v organickej forme, ale metabolizácia organicky viazaného selénu je intenzívnejšia. V prípade 
nadbytočného príjmu sa selén metyluje a ako trimetyl-selén sa môže vylučovať močom. Vo 
forme dimetyl-selénu sa vylučuje predovšetkým dychom. 

http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/
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Vzhľadom na to, že selén je esenciálny prvok a jeho množstvo v ľudskom organizme je 
primárne dané príjmom z potravín, je dôležitý jeho obsah v systéme pôda-rastlina. Slovensko 
patrí medzi štáty s veľmi nízkymi koncentráciami selénu v pôde. Pôdy s vysokými 
koncentráciami selénu sa nachádzajú vo veľkej časti USA a Číne. Rozdiely v hladinách 
selénu v potravinách vyplývajú z rôzneho obsahu selénu v pôde, ktoré určuje množstvo selénu 
v celom potravovom reťazci. Celkový obsah selénu v pôde je nedostatočným ukazovateľom 
jeho bioprístupnosti. Rastliny môžu prijímať selén iba v určitých formách (tzv. bioprístupné 
alebo uvoľniteľné formy). Podiel uvoľniteľného (bioprístupného) selénu v pôdach Slovenska 
je veľmi nízky. Tento jav súvisí s kyslým a neutrálnym pH slovenských pôd, pri ktorom 
prevláda selén v nižších oxidačných stupňoch, v ktorých je pre rastliny neprístupným. 
Uvedený fakt je aj príčinou nízkeho obsahu selénu v našich potravinách, čo má za následok 
nízku koncentráciu selénu v krvnom sére slovenského obyvateľstva. 
 

 
 

Príjem selénu rastlinami závisí aj od druhu rastliny. Jednotlivé rastliny sa odlišujú v 
schopnosti akumulovať selén. Rastliny akumulujúce selén „Se-akumulátory“ koncentrujú 
seleničitany a selénany vo vysokých koncentráciách, čo je umožnené ich zabudovávaním 
a transformáciou do organických zlúčenín. Druh rastliny Astragalus je charakteristický svojou 
schopnosťou koncentrovať selén z pôdy. V niektorých oblastiach s vysokými koncentráciami 
selénu v pôde boli práve v dôsledku konzumácie rastlín s vyšším obsahom selénu 
zaznamenané prípady otráv dobytka. 
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