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Problem badawczy:
Czy selen posiada właściwości profilaktyczne i lecznicze w transformacji 

nowotworowej komórek?



Selen jako pierwiastek.

- Odkryty w 1817roku , 
przez Berzeliusa .

- Leży w 4 okresie i 16 
grupie układu okresowego.

- Niemetal.

- Pierwiastek śladowy.


- Najefektywniejsze przyswajanie 
w obecności witamin A, E i C.

Zapotrzebowanie : 
- Kobiety – 60 μg
-Mężczyźni - 70 μg

https://www.marinex.com.pl/Selen-pierwiastek-zycia-
+selen-nuclevital-prostata+197

[2] [3] [8] [11] [13]

Źródłem selenu są:
-mięso, głownie ryb
- orzechy brazylijskie, 
- produkty zbożowe,
- cebula, czosnek
- woda.

https://www.marinex.com.pl/Selen-pierwiastek-zycia-+selen-nuclevital-prostata+197�
https://www.marinex.com.pl/Selen-pierwiastek-zycia-+selen-nuclevital-prostata+197�


Metabolizm selenu w organizmie jest złożony...

[3]



Selen wchodzi w skład wielu enzymów.

[3]

Lokalizacja enzymów selenozależnych:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/mt/c6mt0
0254d#!divAbstract

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/mt/c6mt00254d�
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/mt/c6mt00254d�


Niektóre funkcje enzymów selenozależnych:

Reduktazy tioredoksynowe:

- pełnią ważną funkcję w 
procesie apoptozy,

- biorą udział w syntezie 
DNA,

- redukują niektóre związki, 
np. tioredoksynę.

Dejonidazy jodotyroninowe:

- biorą udział w 
przekształcaniu hormonów 
tarczycy,

- są aktywatorami lub 
inhibitorami 
hormonów tyroidowych .

Peroksydazy glutianowe:

- redukują nadtlenek 
wodoru lub inne organiczne 
nadtlenki,

- biorą udział w 
obronnej odpowiedzi na 
stres oksydacyjny,

- indukują proces apoptozy.

[3]



Nie wszystkie funkcje selenoprotein w naszym organizmie 
są znane...

[3]

Przykłady selenoprotein:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlela
nding/2017/mt/c6mt00254d/unauth#!di
vAbstract

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/mt/c6mt00254d/unauth�
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Działanie selenu w...
W TARCZYCY

bierze udział w 
produkcji hormonu 

tarczycy T3. 
Wspomaga leczenie 

choroby 
autonomicznego 

zapalenia tarczycy –
Hashimoto.

W UKŁADZIE 
IMMUNOLOGICZNYM

aktywuje komórki 
odpornościowe, 

zwiększa siłę 
odpowiedzi 

immunologicznej 
organizmu.

W UKŁADZIE KRĄŻENIA
zapobiega rozwojowi 

miażdżycy dzięki 
blokadzie oksydacji 
cholesterolu LDL, 

zapobiega agregacji 
krwinek, nie dopuszcza 

do zakrzepów krwi.

W WALCE Z 
NOWOTWOREM...

https://www.poradnia.pl/uklad-immunologiczny-
i-leki-wplywajace-na-odpornosc.html

https://centrummedyczne.info/porada/20/nie
doczynnosc-tarczycy-objawy-leczenie-badania

https://pl.depositphotos.com/stock-
photos/nowotw%C3%B3r.html

https://www.bmsstudyconnect.com/pl/pl/he
alth-studies/heart-disease-clinical-trials.html

[12] [15] [19]
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HIPOTEZA

Selen posiada właściwości profilaktyczne i lecznicze w 
transformacji nowotworowej komórek .

https://www.dreamstime.com/illustratio
n/prevent-cancer.html

https://www.dreamstime.com/illustration/prevent-cancer.html�
https://www.dreamstime.com/illustration/prevent-cancer.html�


Transformacja komórek nowotworowych składa się
z trzech etapów:

https://www.onkonet.pl/dp_kancerogeneza.php[17]

https://www.onkonet.pl/dp_kancerogeneza.php�


Wyjątkowość komórek nowotworowych:

1. Są to komórki o 
zmutowanym, 
zniszczonym DNA.

2. Posiadają zdolność 
do angiogenezy.

https://www.uj.edu.pl/ https://onkolmed.pl/czy-colostrum-hamuje-
angiogeneze-nowotworowa

3. Są zdolne do 
przerzutów.

Kom.
nowotw.

Przerzut

Guz
nowotw.

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-kom%C3%B3rki-
nowotworowe-nowotwor%C3%B3w-foci-i-metastazy-
image45752820

4. Rozmnażają się 
bardzo 
intensywnie, bez 
kontroli.

http://onkologia.org.pl/nowotwory-
wprowadzenie/

[17] [6]
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Metabolizm komórek nowotworowych różni się
od metabolizmu komórek zdrowych:

Cechy glikolizy tlenowej:

• wytwarza się stosunkowo dużo
energii,
• zachodzi w obecności tlenu i bez 
tlenu,
• zachodzi w cytozolu,
• produktem końcowym jest 
mleczan,
• powstające środowisko o 
kwaśnym pH degraduje sąsiednie
komórki i aktywuje dodatkową
glikolizę.

[1]

kwaśne pH



Stres oksydacyjny wpływa negatywnie na komórki 
zdrowe, lecz pozytywnie na komórki nowotworowe.

[5] [10] [13] [15]

Dużo RFT

Wybrane skutki stresu 
oksydacyjnego:

I. Komórki zdrowe:
- uszkodzenie ich DNA = 
powstanie komórek potencjalnie 
nowotworowych.
II. Komórki nowotworowe:
- wzrost tempa rozwoju 
nowotworu,
- ułatwione tworzenie 
przerzutów,
- wyrobienie odporności na leki.



Niezwykłe działanie peroksydazy glutationowej:

[5] [10] [13]

GPx redukuje 
toksyczny nadtlenek 

wodoru do nietoksycznej 
wody, tym samym 

zmniejsza poziom stresu 
oksydacyjnego w 

komórkach.



Naprawa DNA –
niwelowanie komórek 

potencjalnie 
nowotworowych.

Selen indukuje również proces apoptozy i bierze udział 
w naprawie DNA.

[6] [9] [15]

Apoptoza –
zaprogramowany proces 

degradacji komórki 
uszkodzonej – usuwanie 

komórek niebezpiecznych.



Wyniki badań dotyczących antynowotworowego
działania selenu:

• Stężenie selenu podczas choroby nowotworowej jest niskie (Sibichi i wsp. 
1999- 2001).

• Selen akumuluje się w obrębie nowotworu (Sibichi i wsp. 1999 - 2001).

• Suplementacja selenu zmniejsza o 60% ryzyko rozwoju nowotworu gruczołu
krokowego (Larry Clark , 1983 - 1991).

• Wyższe stężenie selenu w organizmie wiąże się ze zwiększeniem tolerancji na
promieniowanie (Muecke, 2010).

[4] [7] [9]



Dyskusja: Selen i jego toksyczność.

[3] [12] [14] [15] [19] [20]

Wniosek: To dawka świadczy o toksyczności selenu, a jego suplementacja powinna być
prowadzona pod okiem lekarza.

Skutki przedawkowania selenu, między 
innymi:
• Choroba : selenoza, której objawami 

to: wypadanie włosów, bóle stawowe, 
złe samopoczucie, biegunki.

• Możliwy rozwój cukrzycy typu II.
• Rozwój dysfunkcji mózgu.
• Rozwój anoreksji.
• Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu z 

ust.
• Ciągłe rozdrażnienie i nerwowość.

Korzyści z prawidłowej suplementacji 
selenu, między innymi:
• Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
• Zmniejszone ryzyko wystąpienia 

miażdżycy, zakrzepów żylnych i zawału.
• Poprawa efektywności układu 

immunologicznego = mniejsze ryzyko 
infekcji.

• Zmniejszone ryzyko wystąpienia 
nowotworów.

• Prawidłowe funkcjonowanie procesów, w 
których uczestniczy selen.



• Jego antyoksydacyjnych właściwościach.
• Wzmacnianiu komórkowej odpowiedzi

immunologicznej.
• Stabilizującym wpływie na DNA komórek.
• Hamowaniu procesów metabolicznych

nowotworów.

[18]

Weryfikacja hipotezy

Ochronne i lecznicze działanie selenu względem nowotworów polega 
głównie na:

• Indukowaniu procesu apoptozy komórek.
• Działaniu antyangiogenetycznemu.
• Działaniu antyproliferacyjnego w stosunku

do komórek nowotworowych.



Wnioski i dalsze problemy badawcze:

Dalsze problemy badawcze:
1. W jakiej postaci selen jest najefektywniej metabolizowany w naszym organizmie?.
2. Czy możliwe jest szersze wykorzystanie medyczne antynowotworowych właściwości 
selenu?
3. Jakie jeszcze nieznane nam funkcje posiada selen w naszym organizmie?

Wniosek główny:
Selen posiada właściwości profilaktyczne i lecznicze w transformacji nowotworowej komórek.

Wnioski poboczne:
1. Selen bierze udział w wielu procesach naszego organizmu.
2. Selen chroni nas przed wieloma chorobami.
3. Selen pomaga w leczeniu wielu dolegliwości.
4. To ilość selenu świadczy o jego toksyczności.



Dziękuję bardzo za uwagę.

Do dzisiaj nie znamy wszystkich funkcji selenu w naszym organizmie, i właśnie to 
powoduje, że jest on taki niezwykły i intryguje on niejednego naukowca...

a teraz zainteresowało również mnie...
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