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Úvod 

 
Rostliny přijímají selen kořenovým systémem z půdy 

a míra akumulace je závislá na jeho formě. Primárním 
zdrojem selenu v půdě je zvětrávání a vyluhování 
z podložních hornin, kde se nachází ve formě seleničitanů 
a selenidů ve spojení se sírovými minerály (arsenopyrit, 
chalkopyrit, atd.)1. Nejvhodnější forma pro transport sele-
nu do cytoplasmatické membrány a následně do buněčné 
stěny je selenan. Transport je realizován pomocí tzv. sulfá-
tového transportéru, který není specifický, a proto neroz-
pozná selenan a síran. V buňce je přijatá forma selenu 
redukována na selenid, který je reaktivní a dále se inkor-
poruje do aminokyselin místo síry2. Takto vzniklé seleno-
aminokyseliny jsou dále metabolizovány do seleno-
proteinů.  

Při speciační analýze nízkomolekulárních sloučenin 
selenu je nutné uvolnit jednotlivé seleno-aminokyseliny 
štěpením peptidových vazeb v proteinech. Často využíva-
nou možností je enzymatická hydrolýza pomocí nespeci-
fické proteasy XIV3. K separaci uvolněných seleno-
aminokyselin se využívají nejrůznější techniky kapalinové 
chromatografie, běžně se jedná o kapalinovou chromato-
grafii s obrácenou fází (RP-HPLC). Protože seleno-
aminokyseliny ve vodném prostředí disociují, je nutné 
pracovat s přídavkem iontově-párového činidla (IP) v mo-
bilní fázi, viz např.4,5.  

Spojením techniky kapalinové chromatografie 
a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasma-
tem (ICP-MS) jakožto prvkově selektivním detektorem 
tvoří účinný nástroj pro speciační analýzu selenu. Selen se 
detekuje linii izotopu 80Se z důvodu jeho největšího za-
stoupení (49,61 %). Na linii tohoto izotopu se však vysky-
tují spektrální interference polyatomických iontů6 40Ar2

+, 
32S16O3

+ , které je nutné odstranit zaváděním methanu do 
dynamické reakční cely (DRC). Při měření na tomto izoto-
pu je zaručena maximální citlivost detekce7,8.  

Záměrem výzkumu bylo ověřit možnost, jak zvýšit 
obsah selenu v potravě. Česká republika patří mezi země s 
nízkými koncentracemi selenu v půdě a jednou z cest, jak 
zabránit deficitu selenu v lidském organismu, je zvýšení 
obsahu selenu v přirozené stravě. Běžnou plodinou pěsto-
vanou v našich podmínkách je řepka olejka. Odtučněný 
řepkový šrot, který tvoří odpad při výrobě olejů, se dále 

využívá jako krmivo pro jateční prasata. Pokud se podaří 
zvýšit obsah selenu v řepce, může se tak vepřové maso 
zdrojem selenu v lidské výživě. 

 
 

Experimentální část 
 
Analyzovaný vzorek řepky ozimé byl vypěstován na 

pokusném poli České zemědělské univerzity v Praze. 
V této práci byla analyzována odrůda NK Oktans, která 
byla ošetřena postřikem roztokem seleničitanu sodného 
v dávce 50 g/ha Se. Postřik byl proveden ve vegetační fázi 
dlouživého růstu a během sklizně byla odebrána semena. 

Extrakce tuku z mletého vzorku semen řepky byla 
provedena v Soxhletově extraktoru po dobu šesti hodin za 
použití petroletheru jakož to extrakčního činidla. Odtučně-
ný vzorek byl sušen při 105 °C po dobu dvou hodin.  

Celkový obsah selenu ve vzorku odtučněného řepko-
vého šrotu byl stanoven po rozkladu v mikrovlnném mine-
ralizátoru (Plazmatronika, Polsko) pomocí koncentrované 
HNO3 (Suprapur, Merck). Stanovení bylo provedeno ve 
čtyřech opakováních 

K separaci pomocí IP-RP-HPLC byla použita kolona 
PUROSPHERE STAR C-18 (Merck) a mobilní fáze měla 
následující složení: 2,5 mmol l–1 1-butansulfonát sodný, 

SPECIAČNÍ ANALÝZA SELENU V SEMENECH ŘEPKY OLEJKY 

Parametr Speciační 
analýza 

Stanovení 
celkového 
obsahu 

Průtok argonu zamlžova-
čem, l min–1 

0,72–0,8 
(optimalizováno vždy 
před měřením) 

Průtok plasmového plynu, 
l min–1 

11 

Průtok pomocného plynu, 
l min–1 

1 

Průtok plynu DRC, l min–1 0,6 

Příkon do plasmatu, W 1400 

RPa 0 

RPq 0,15 

Doba odečtu, ms 17 50 

Počet měření na odečet 10 10 

Počet odečtů na opakování 1800 1 

Počet opakování 1 10 

Tabulka I 
Parametry měření metodou ICP-MS 
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8 mmol l–1 hydroxid tetramethylamonnia, 4 mmol l–1 kyse-
lina malonová a 0,05% (v/v) methanol (vše Sigma). 
K roztoku mobilní fáze bylo přidáno germanium jako 
vnitřní standard a jeho výsledná koncentrace činila 100 g l–1. 
Výsledné pH této mobilní fáze bylo upraveno na požado-
vanou hodnotu přídavky 1 mol l–1 HCl (Suprapur, Merck). 

Měření metodou ICP-MS byla provedena pomocí 
spektrometru PerkinElmer ELAN DRC-e. Parametry mě-
ření jsou uvedeny v tab. I. 

Roztoky standardů specií selenu selenocystin, seleno-
methionon, Se-methylselenocystein, SeO3

2– a SeO4
2– (vše 

Sigma) jodid trimethylselenonia (syntetizován 
v laboratořích VŠCHT Praha) byly připraveny ředěním ze 
zásobních roztoků na výslednou koncentraci 50 g l–1 Se. 

Extrakce specií selenu v odtučněném řepkovém šrotu 
byla provedena pomocí nespecifické proteasy XIV 
(Sigma) ve dvou extrakčních prostředích – ultračisté vodě 
a pufru Tris-HCl (20 mmol l–1, pH 7,5). K navážce 0,5 g 
vzorku bylo přidáno 50 mg proteasy a 10 ml vody nebo 
pufru. Takto připravené suspenze byly třepány pomocí 
třepačky CAT S20 (Ingenieurbüro M. Ziperer, SRN) při 
37 °C po dobu 24 hodin. Poté byly vzorky odstředěny 
v centrifuze (Sigma 3-16L, Sigma Laborzentrifugen 
GmbH, SRN) při 14 000 ot./min. Supernatant byl přefil-
trován přes membránový filtr z nylonových vláken o veli-
kosti pórů 45 m.  

 

Výsledky a diskuse 
 
Optimalizace pH mobilní fáze byla provedena analý-

zou standardů organických i anorganických specií selenu. 
Pro separaci specií se jako optimální ukázala hodnota pH 
3, ukázky chromatogramů jsou v obr. 1 a 2.  

Linearita odezvy ICP-MS byla ověřena pro zástupce 
organických i anorganických specií Se-methyl-
selenocystein a seleničitan. Linearita kalibrační závislosti 
plocha píku vs. koncentrace byla pomocí Mandelova testu 
prokázána v obou případech v rozsahu koncentrací mini-
málně 0–500 g l–1 Se 

Obr. 3 obsahuje příklad chromatogramu extraktu 
odtučněného řepkového šrotu získaného z řepky po aplika-
ci roztoku seleničitanu. Porovnáním retenčních charakte-
ristik specií obsažených v extraktu se standardy specií 
bylo zjištěno, že hlavními speciemi jsou selenocystin a 
selenomethionin.  Ostatní píky odpovídají nečistotám, 
které, jak prokázaly slepé pokusy, pocházejí z použité 
proteasy. Dále byl analyzován extrakt ze vzorku řepky, 
která nebyla během růstu obohacena selenem. Extrakčním 
prostředím byla voda a chromatografický záznam je na 
obr. 4. V tomto případě nebylo možní identifikovat žád-
nou ze separovaných specií.  
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Obr. 1. Chromatogram standardů organoselenových specií při pH 3, 1 – selenocystin, 2 – jodid trimethylselenonia, 3 – Se-
methylselenocystein, 4 – selenomethionin 
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Obr. 2. Chromatogram standardů anorganických specií selenu při pH 3; 1 – selenanový aniont, 2 – seleničitanový aniont 

Obr. 3. Příklad chromatogramu specií v odtučněném řepkovém šrotu po enzymatické hydrolýze 
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Kvantitativní vyhodnocení extrakce selenu z odtučně-
ného řepkového šrotu bylo provedeno pro obě varianty 
extrakčního postupu. Porovnáním celkového obsahu sele-
nu ve vzorku odtučněného řepkového šrotu (0,371 g g–1) 
s koncentrací v extraktech po enzymatické hydrolýze byla 
zjištěna účinnost extrakce, která v extrakčním prostředí 
ultračisté vody činila 47 % a v prostředí pufru Tris-HCl 
(20 mmol l–1, pH 7,5) 45 %.  

 
 

Závěr 
 
Vzorek řepky olejky vypěstovaný na pokusném poli 

České zemědělské univerzity obsahoval v odtučněném 
řepkovém šrotu 0,371 g g–1 selenu. Jako vhodná technika 
pro speciační analýzu selenu byla zvolena chromatografie 
s obrácenými fázemi (IP-RP-HPLC) v on-line spojení 
s ICP-MS. Optimální pH mobilní fáze bylo stanoveno na 
hodnotu 3,0. Nejvyšší účinnosti enzymatické hydrolýzy 
seleno-proteinů bylo dosaženo v prostředí ultračisté vody 
(47 %). V řepkovém šrotu byly zjištěny specie: seleno-
cystin a selenomethionin. 
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Obr. 4. Chromatogram extraktu z neobohacené řepky 


