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Abstract: Selenium effects on phytoplankton. Ecotoxicological effects assessment of 
three selenium compounds (H2SeO3, Na2SeO3, H2SeO4(nia)3) on freshwater algae 
Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda was done. Suspension density, 
representative algal growth intensity and photosynthetic pigments synthesis, chlorophyll 
a and chlorophyll b, were used as observed parameters for evaluation. On the basis of 
EC50 values for both algae species and all observed parameters the following rank 
order of inhibition can be established: H2SeO3 > Na2SeO3 > H2SeO4(nia)3. The 
strongest inhibitory effect on both algae species had compound H2SeO3 and the weakest 
complex H2SeO4(nia)3 with bioactive heterocyclic N-donor ligand, nicotinamide. When 
algal growth inhibition was determined S. quadricauda was more sensitive to H2SeO3 
and H2SeO4(nia)3 compounds than C. vulgaris. However, for Na2SeO3 compound the 
algal sensitivity was reverse. For chlorophylls synthesis the strongest inhibitory effect 
on both algae species had selenious acid (H2SeO3) which in both algae inhibited more 
Chla than Chlb synthesis. The less adverse effect on chlorophylls production as well as 
on algal growth had complex H2SeO4(nia)3. No significant differencies on both tested 
algae species and chlorophylls production were confirmed for Na2SeO3. Inhibitory 
effect of H2SeO4(nia)3 on chlorophylls synthesis in alga S. quadricauda was stronger 
(Chla 1,4-times and Chlb 3-times) than that on alga C. vulgaris for which no significant 
differencies on Chla and Chlb synthesis were confirmed. 
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ÚVOD 
 

Selén je esenciálnym stopovým prvkom, ktorého obsah v zemskej kôre je 
0,05–0,09 mg/kg (Frankenberger, Engberg 1998). V rámci Európy patrí 
Slovensko, z dôvodov nízkeho obsahu Se v pôde a tým následne aj v 
dopestovanom obilí, medzi štáty s jeho najnižšími zásobami. Na Slovensku 
presahuje obsah Se limitnú hodnotu A, t. j. 0,8 mg/kg len v ílovitých pôdach 
Východoslovenskej nížiny a jeho najnižší obsah (0,04–0,19 mg/kg) sa uvádza 
na Záhorskej nížine v oblasti výskytu viatych pieskov (Linkeš a kol. 1997). V 



 98 

prírodných vodách sa selén objavuje len v stopových množstvách a uvoľňuje sa 
do nich v dôsledku takých geochemických procesov, akými je zvetrávanie 
hornín a erózia pôdy. Vo vodách sa selén zvyčajne vyskytuje vo forme 
selénanov a seleničnanov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 151/2004 o 
požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody pripúšťa maximálnu 
koncentráciu Se 0,01 mg/l (Zákon č. 151/2004 Z. z.). 

V prostredí sa môže selén vyskytovať v rôznych formách ako 
elementárny selén (Se0), selenidy (Se2-), selénany (Se6+) alebo seleničitany 
(Se4+). Vo forme selénanov a seleničitanov je selén prijímaný rastlinami, ktoré 
ho viažu na metionín za vzniku selenometionínu a tým ho detoxikujú. Selén 
napriek tomu, že je esenciálnym prvkom, môže byť vo vyšších koncentráciách 
pre živé organizmy toxický. Napríklad pre D. magna sa uvádza LC50 hodnota v 
prípade selénanov 2,84 mg/l a seleničitanov 0,55 mg/l, ktorá sa stanovila po 48 
hod expozícii (Maier a kol. 1993). Na rozdiel od terestrických rastlín, pre ktoré 
je najdostupnejšou formou selén vo forme selénanov, riasy uprednostňujú 
seleničitany. Riasy vo vodných ekosystémoch zodpovedajú za veľkú časť 
primárnej produkcie biomasy a poškodenie týchto jednobunkových 
fotosyntetizujúcich organizmov má dlhodobý negatívny účinok na celú biotu 
(Kafka, Punčochářová 2000).  

Selén je základnou zložkou antioxidačného enzýmu glutationperoxidázy, 
ktorá katalyzuje redukciu organických peroxidov a peroxidu vodíka, čím chráni 
bunky pred oxidačným poškodením. Pôsobí tiež ako inhibítor toxických 
účinkov ťažkých kovov (Pb, Cd, Hg) a to tak, že s nimi reaguje za vzniku 
nerozpustných selenidov (Chovancová, Krajňáková 2004). Vyššie organizmy a 
človek prijímajú Se hlavne potravou, pričom najviac selénu obsahujú orechy, 
vnútornosti, morské ryby a pšeničné produkty (Ellis, Salt 2003). Príjem selénu 
našou populáciou je nízky a pohybuje sa v rozpätí 27,0–43,3 µg/deň (Maďarič, 
Kadrábová 1997). 

 
 

MATERIÁL A METÓDY 
 

Fytoplanktón v testoch zastupovali dva druhy sladkovodných rias 
Chlorella vulgaris Beij. a Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. kmeň 
Greifswald 15. V priebehu testov sa suspenzie každého druhu rias kultivovali 
samostatne v 100 ml Erlenmeyerových bankách s 50 ml kultivačného média 
(ISO 1989) po dobu 12 dní pri konštantnej teplote (22 ± 2 °C) a nepretržitom 
osvetlení s intenzitou 70 μE/m2/s. V testoch sa používali osemdňové riasové 
suspenzie, ktoré boli v exponenciálnej fáze rastu a do kontrolného rastového 
média a médií s príslušnou koncentráciou testovanej zlúčeniny selénu sa 
pridávali v objeme 0,5 ml (t. j. 7 153 549 buniek/ml pri riase C. vulgaris a 361 
370 coenóbií/ml pri riase S. quadricauda).  

Testované zlúčeniny selénu sa k riasovým suspenziám pridávali v 
koncentráciách: 
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Na2SeO3: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mg/l 
H2SeO3: 5, 10, 25, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 200 mg/l 
H2SeO4(nia)3: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 175, 200, 250, 300 mg/l 

Každá testovaná koncentrácia rovnako ako aj kontrola sa hodnotila v 
troch paralelných stanoveniach.  

Rast riasovej suspenzie sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 
λ = 750 nm každé dva dni a porovnával sa s intenzitou rastu kontrolnej 
suspenzie. Inhibícia rastu v exponovaných kultúrach sa vyjadrovala v 
percentách. Obsah chlorofylu a (Chla) a chlorofylu b (Chlb) sa stanovoval 
spektrofotometricky po extrakcii pigmentov do 95 % etanolu (Fargašová 2001). 
Chronický účinok testovaných látok na sledované parametre sa vyjadroval 
pomocou EC50 hodnôt a ich 95 % intervalov spoľahlivosti, ktoré sú 
nominálnymi hodnotami koncentrácie danej látky, pri ktorej dochádza k 50 % 
inhibícii sledovaného parametra (Stephan 1997).  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Testy porovnávali biologickú účinnosť rôznych zlúčenín selénu na riasy 
C. vulgaris a S. quadricauda. Nepriaznivý chronický účinok testovaných 
zlúčenín sa vyjadroval ako 50 % inhibícia rastu rias a produkcie 
fotosyntetických pigmentov. Výsledky hodnotenia inhibičného účinku troch 
zlúčenín selénu na rast rias C. vulgaris a S. quadricauda sú uvedené ako EC50 
hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti v tab. 1. Na základe týchto hodnôt sa 
dá pre obidve testované riasy zostaviť nasledovný inhibičný rad: H2SeO3 > 
Na2SeO3 > H2SeO4(nia)3.  
 
Tab. 1: Inhibičný účinok zlúčenín selénu na rast rias C. vulgaris a S. quadricauda 

vyjadrený EC50 hodnotami a ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) po 12 
dňoch kutivácie 

 

Látka Chlorella vulgaris 
EC50 ( 95% CI) (mg/l) 

Scenedesmus quadricauda 
EC50 (95% CI) (mg/l) 

Na2SeO3 70,92 (67,96–73,49) 84,75 (83,22–86,33) 
H2SeO3 51,00 (45,00–55,41) 23,56 (16,03–33,47) 

H2SeO4(nia)3 186,85 (159,65–226,13) 105,05 (96,85–125,85) 
 

Z tohto radu vyplýva, že najsilnejší inhibičný účinok mala na rast 
obidvoch druhov rias H2SeO3 a najslabší účinok mala zlúčenina H2SeO4(nia)3 s 
bioaktívnym heterocyklickým N-donorovým ligandom, nikotínamidom. 
Zlúčenina H2SeO4(nia)3 má zo všetkých skúmaných látok najväčšiu molekulovú 
hmotnosť a priemer molekuly, čo môže stéricky redukovať jej vstup do buniek 
rias. Uvádzané výsledky sa zhodujú s výsledkami Spallholza (1994), podľa 
ktorého sú selénany vo všeobecnosti menej toxické ako seleničitany. Wang a 
Dei (2001) uvádzajú, že seleničitany (Se+4) sú biologicky dostupnejšie pre 
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fytoplanktón ako selénany (Se+6), a toto tvrdenie sa s našimi výsledkami 
zhoduje. Fytoplanktón zabudováva anorganický selén do vnútrobunkových Se-
aminokyselín a Se-bielkovín (Besser a kol. 1994). Ako uvádzajú Knight a kol. 
(1987) intenzívna bioakumulácia a nasledovná translokácia Se cez vodný 
potravový reťazec až na jeho vrchol, vedie k poklesu replikácie buniek 
niektorých rias. Subletálne účinky na riasu Selenastrum capricornutum sa 
pozorovali už pri koncentrácii 0,1 mg/l, zatiaľ čo iné druhy rias sú tolerantnejšie 
a nepriaznivé účinky selénu sa pri nich prejavujú až od koncentrácie 1 mg Se/l 
(Knight a kol. 1987). Z nami uvádzaných EC50 hodnôt pre riasy C. vulgaris a S. 
quadricauda sa dá predpokladať, že pri vyjadrení subletálneho účinku, ktorý 
zodpovedá nižším inhibičným úrovniam, by mohli byť výsledky, ktoré sa 
získali v rámci experimentov v dobrej zhode s výsledkami uvádzanými 
Knightom a kol. (1987). Pri porovnaní citlivosti obidvoch rias voči testovaným 
zlúčeninám selénu bola riasa S. quadricauda štatisticky vysoko preukazne 
(P<0,01) citlivejšia voči H2SeO3 a H2SeO4(nia)3 ako riasa C. vulgaris, hoci pre 
látku Na2SeO3 bola citlivosť opačná, t. j. citlivejšou bola riasa C. vulgaris  
(obr. 1.). 
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Obr. 1: Porovnanie citlivosti rias C. vulgaris a S. quadricauda voči jednotlivým 

zlúčeninám selénu z hľadiska syntézy fotosyntetických pigmentov 
(v grafe sú uvedené aritmetické priemery; údaje sú vyhodnotené nepárovým 
obojstranným Studentovým t-testom, kde  *** p < 0,001; ** p < 0,01;  
* p < 0,05) 

 
Okrem inhibície rastu sa v testoch sledovala aj koncentrácia 

fotosyntetických pigmentov, chlorofylu a a b. Obsah chlorofylu je dôležitým 
parametrom na stanovenie biomasy rias a často sa používa pri monitorovaní 
kvality vôd. Meranie obsahu fotosyntetických pigmentov vo vode podáva 
užitočný index hustoty fytoplanktónu a odráža množstvo primárnej produkcie. 
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V testoch môže byť stanovenie obsahu chlorofylu použité na porovnanie 
primárnej produkcie kontroly a experimentálnych vzoriek. Dominantným 
pigmentom v bunkách rias je chlorofyl a (Chla) (U. S. EPA 1999). 
 
Tab. 2: Inhibičný účinok zlúčenín selénu na syntézu chlorofylu a a b v riasach  

C. vulgaris a S. quadricauda vyjadrený hodnotami EC50 a ich 95 % intervalmi 
spoľahlivosti (CI) po 12 dňoch kultivácie 

 

Chlorella vulgaris  Scenedesmus quadricauda  

Zlúčenina EC50 Chla  
(95% CI) 

(mg/l) 

EC50 Chlb 
(95% CI) 

(mg/l) 

EC50 Chla 
(95% CI) 

(mg/l) 

EC50 Chlb 
(95% CI) 

(mg/l) 

Na2SeO3 
71,55 

(70,17-72,96) 
71,82 

(70,21-73,35) 
76,41 

(55,73-82,55) 
78,64 

(70,90-82,71) 

H2SeO3 
33,94 

(29,80-35,20) 
47,15 

(45,91-49,84) 
4,90 

(1,00-15,62) 
21,18 

(8,98-75,06) 

H2SeO4(nia)3 
127,09 

(110,00-150,00) 
83,32 

(82,57-84,11) 
96,00 

(85,67-106,78) 
98,32 

(82,76-107,12) 
 
 

Výsledky hodnotenia inhibičného účinku zlúčenín selénu na syntézu Chla 
a Chlb riasami C. vulgaris a S. quadricauda sú uvedené ako EC50 hodnoty a ich 
95 % intervaly spoľahlivosti v tab. 2. a dá sa z nich zostaviť pre obidve riasy a 
obidva typy stanovovaných pigmentov nasledovný inhibičný rad: H2SeO3 > 
Na2SeO3 > H2SeO4(nia)3.  

Z uvedených EC50 hodnôt je vidieť, že syntéza fotosyntetických 
pigmentov bola v obidvoch riasach najsilnejšie inhibovaná kyselinou 
seleničitou (H2SeO3) a najmenej, podobne ako pri hodnotení intenzity rastu, 
zlúčeninou H2SeO4(nia)3 s bioaktívnym heterocyklickým N-donorovým 
ligandom, nikotínamidom (nia) (obr. 2). Zlúčenina H2SeO3 inhibovala v 
obidvoch riasach viac produkciu Chla ako Chlb, kým zlúčenina Na2SeO3 mala 
na syntézu chlorofylov ako v riase C. vulgaris tak aj v riase S. quadricauda 
približne rovnaký účinok. Komplex H2SeO4(nia)3 inhiboval syntézu chlorofylov 
viac v riase S. quadricauda ako v riase C. vulgaris. Kým v riase C. vulgaris sa 
nepotvrdil preukazný rozdiel v jeho účinkoch na Chla a Chlb, pri riase  
S. quadricauda bola EC50 hodnota pre Chla dvakrát taká vysoká ako pre Chlb. 
Výsledky získané pre stanovenie nepriaznivých účinkov testovaných zlúčenín 
selénu na produkciu chlorofylu veľmi dobre korešpondujú s výsledkami 
získanými pre rýchlosť rastu, čo jednoznačne potvrdzuje úzke prepojenie medzi 
hustotou riasovej suspenzie a syntézou fotosyntetických pigmentov. Údaje o 
účinkoch selénu a jeho zlúčenín na syntézu fotosyntetických pigmentov 
sladkovodným planktónom v súčasnosti chýbajú, ale začínajú sa objavovať 
práce, ktoré hodnotia účinok Se a jeho komplexov na syntézu fotosyntetických 
pigmentov v terestrických producentoch (Fargašová 2004; Fargašová a kol. 
2006) a sladkovodnom planktóne (Fargašová, Ondrejkovičová 2002). 
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Obr. 2: Porovnanie citlivosti rias C. vulgaris a S. quadricauda voči jednotlivým 

zlúčeninám selénu z hľadiska produkcie fotosyntetických pigmentov  
(v grafe sú uvedené aritmetické priemery; údaje sú vyhodnotené nepárovým 
obojstranným Studentovým t-testom, kde  *** p < 0,001; ** p < 0,01;  
* p < 0,05) 

 
Na základe stanovených EC50 hodnôt (nominálnych koncentrácii s 50 % 

účinnosťou) môžeme pre obidve riasy a všetky pozorované parametre zostaviť 
nasledovný inhibičný rad: H2SeO3 > Na2SeO3 > H2SeO4(nia)3. Ako sa uvádza v 
literatúre, inhibičný účinok zlúčenín selénu závisí od stupňa akumulácie kovu v 
bunkách rias. Biologická dostupnosť Se pre riasy závisí ako od chemickej 
formy selénu prítomného vo vodách, tak aj od rýchlosti rastu rias a intenzity 
primárnej produkcie, ktoré sú vyššie v prítomnosti seleničnanov (Wang a kol. 
1995). 
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ZÁVER 
 

Naše pozorovania ukázali, že obsah chlorofylu je zaujímavý parameter 
pre prvé posúdenie biologickej odpovede sladkovodných fotosyntetizujúcich 
organizmov na toxické ióny. Na základe stanovených EC50 hodnôt môžeme pre 
obidva druhy rias a všetky pozorované parametre zostaviť nasledovný inhibičný 
rad: H2SeO3 > Na2SeO3 > H2SeO4(nia)3. Z uvedeného vyplýva, že najsilnejší 
inhibičný účinok mala zlúčenina H2SeO3 a najslabší zlúčenina H2SeO4(nia)3 s 
bioaktívnym heterocyklický N-donorovým ligandom, nikotínamidom. 
H2SeO4(nia)3 má zo všetkých testovaných zlúčenín najvyššiu molekulovú 
hmotnosť a priemer molekuly, čo môže limitovať jej vstup do buniek rias.  
S. quadricauda bola pri hodnotení rýchlosti rastu riasovej suspenzie citlivejšia 
na testované zlúčeniny H2SeO3 a H2SeO4(nia)3 ako riasa C. vulgaris. Pre 
Na2SeO3 bola zistená opačná citlivosť. 

Syntézu fotosyntetických pigmentov v obidvoch riasach najsilnejšie 
inhibovala kyselina seleničitá H2SeO3, ktorá znižovala viac syntézu Chla ako 
Chlb. Rozdiely v inhibičnom účinku Na2SeO3 na produkciu Chla a Chlb v 
obidvoch riasach neboli štatisticky preukazné. Komplex H2SeO4(nia)3 inhiboval 
v riase S. quadricauda dvakrát silnejšie tvorbu Chlb ako Chla, kým jeho účinok 
na tvorbu Chla a Chlb v riase C. vulgaris nebol štatisticky preukazný. 

Z experimentov vyplýva, že sladkovodné riasy S. quadricauda a 
C. vulgaris sú voči selénu vo vodnom prostredí relatívne tolerantné. 
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