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Özet: Ülkemiz insanında selenyum düzeylerinin tayini amacıyla başlatılan 
kapsamlı bir çalışmanın bir kısmı olarak, Ankara'da yaşayan yetişkinlerde 
selenyum düzeyleri tayin edilmiştir. Çoğunluğu orta ve üst-orta gelir sınıfından 
gelen, 18-48 yaşlarında 71 sağlıklı yetişkinde yapılan tayinlerde ortalama serum 
selenyum düzeyleri 74.2 ± 15.6 µg/L olarak ölçülmüştür. Tekrar/anabilir ve 
g{ivenilir bir spektrofluorimetrik yöntemle yapılan bu tayinler selenyum 
düzeylerinin, genellikle "yeterli" olarak kabul edilen bir aralık içinde dağıldığını 
göstermiştir. Serum selenyum düzeyleri ile cinsiyet; beslenme alışkanlığı· 
sosyoekonomik durum; hemoglobin konsantrasyonu ve akyuvar sayısı gibi 
hemato/ojik parametre/er arasında bir ilişki gözlenmemiştir. 

Selenium Status of Adults in Ankara 
Summary: As part ofa comprehensive study initiated to eva/uate the status 

of selenium in Turkish residents, serum selenium leve/s of adults, coming mostly 
from middle to upper-midd/e income families and living in central Ankara were 
determined by an accurate, sensitive and reproducible spectrofluorimetric method. 
Average seleni um /eve Is of 71 hea/thy and noninstitutionized adults, aged 18 years 
to 48 years old, was found to be 74.2 ± 15.6 µg!L and the distribution of the 
values was in a range that generally considered to be not deficient. No relation to 
the sex; dietary habits; socio-economical status and haemato/ogica/ parameters 
such as hemoglobin concentration and wlıite blood cel/ counts were observed. 
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GİRİŞ 

elenyıım, iıısanlan:la ve 
hayvanlarda organizma içinı 

bir eser eicnıenttir (1,2). 

İnsan sağhğı ve beslenmesi 

rolü ve önemi yalmı 

anlaşılmıştır. Önceleri yüksek ölçüde 
ı:oksik ve karsinojenik bir bile;ıik olarak 

bilinirken, soıı otıız esan-
siye! bir eser element, ruıtioksidan, mı

tikıırsiııojen ve giderek kanser 
sısı ıleııeııeıı kemopreverıtif bir 

olarak yoğun araştınnııların komısı.ı 

ohnuştı.ır (3-7). lskemik kalp lıastahğı, 

serebrovaskiller hastalıklar ve farklı 

kanser türleri başta olmak ilzere bir 

hııstılığm eıyolojisi ve/veya progııo

zumla, diyetsel selenyum eksikliğirıin 

rolü olduğu göriişünii destekleyen ve

rilerin elde edildiği, çeşitli klinik ve epi

demiyolojik çalışmalar yapılmıştır (8-

12). 

Selenyum eksikliğinde, selenyum 

içeren ve organizmada çeşitli dokularda 

bıılurnııı bir enzim olan g!ııtatyoıı per -

oksidıız aktivitesinde d'e bir azıılma 

gözlenir (2,5). Bıı eıızimin ana işlevi 
lıiicredeki hidrojen peroksit ve orı:ruıik 

BiLizisel ve besinlerde 

olarak bulunan selm;ım10, orga-
rıik yap.Htu sele-
rnusrnm•, se:lonoıüsiein anünoasü~ 

ler halinde bnlun~:rr. ve besın-

leriıı selen}'llm 
ve çeşitli 

ülkelerindeki ve farklı 

seıerıvu:m alıın 

fackhlık 

gösı.erir (14,15). A.B.D Ulusal Bilim

ler Akademic:inio, 

ICrrrulu '~ıiinıııik gere~:sııam 

60-!20 

"güITTlük 

cHizeyi"'niL 500 
(16). Selien,nmım 

yörelerde için 50-200 

ve 
r,w tm1' t.arillnıdan 

lıidroperoksitleri Do- en ola-
!ayısıyla, glutaıyoıı pemksiılaz hücre 

membranlanm ve esı.msiyel proooinleri

.ru mıkı:if oksijen ve peroksit ha

sıınna karşı koruyııri bir anıiolçsid;;n 

ve üz-erinde 

şekilde org.mm:mmıa ytolmeozliK; semp-
sisremi11 parçası olarak işlev görür ıomfarımııgözlendiği sel13ııyıım 

(5,13). He neden olan 
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arasındaki aralık da diğer eser element

lere kıyasla dardır. Bu nedenle gerek 

eksiklik hallerinde suplemantasyon 

amacıyla kullanımda, gerek kemopre

ventif amaçla kııllanımda, organizma 

seJenyunı düzeylerinin yakından izlenn 

mesı, toksisite olasılığını oruıdan 

kaldmnak yönünden önemlidir, 

Toprakdaki ve besinlerdeki se

lenynm düzeyleri geniş coğrafık 

değişkenlik gösterdiğinden farklı popu

lasyonlann selenyum düzeylerinin be

lirlenmesi, gerek yapay beslenen be

bekler, gerek çocukluk çağı, yaşlılık, 

vejateryenlik, malnütrisyon halleri ile 

toprak selenyum düzeyi düşük 

yörelerde yaşayanlar ya da total paren

ıeral nütrisyon hastalan gibi risk 

altındaki populasyonların selenymn ge

reksiniminin saptanması ve karşılanması 

yönünden, gerekse selenyumun çeşitli 

hastalık hallerindeki rolünün ve etki 

mekanizmasının anlaşılması yönünden 

önem taşır. 

Sunulan çalışma, ülkemizin farklı 

coğrafik bölgelerinde, çeşitli yaş grup

larından oluşan sağlıklı kişilerde ve 

çeşitli risk gruplarında selenyum 

düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli has

talık insidansları ile ilişkisinin 

araştırılmasına yönelik bir dizi 

araştırmanın bir kısmı olarak 

başlatılmıştır, Kesin, doğru ve duyarlı 

bir selenyum tayin yöntemi ile Ankara 

çevresinde yaşayan sağlıklı ye-
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tişkinlerdeki kan selenyum kon

sanırasyonlanmn belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Denekler 

Çalışma grubu, Hacettepe Üni

versitesinin Tıp ve Eczacılık Fakül

telerinde ve Hastanelerinde, çeşitli ka

demelerde çalışanlarla, fakülte öğren

cilerinden rastgele usulle seçilıniştir ve 

18-48 yaş gurubundan 7l sağlıklı 

gönüllüden oluşmaktadır. Deneklerin 

hematolojik parametreleri Haceıtepe 

Hastanelerinin Hematoloji Laboratu

varında ölçülmüş, beslenme alışkan

hklan ve sosyoekonomik durum1ar1na 

ilişkin bilgiler, bir dizi anket sorusu 

çerçevesinde belirlenip değerlendiril

miştir. 

Örneklerin Toplanması 

Deneklerin 4 m l venöz kan, sabah 

kahvaltısından sonra alınmış, santrifüj 

edilerek serumlar ayrılmıştır. örnekler 

eser elcnıent kontaminasyonu olma

yan, polistiren tüplerde toplanıp ölçüm 

yapılana kadar-20°C'de saklanmıştır, 

Örneklerin toplama dönemi 20 ,Şubat 

1988 ile 25 Nisan 1989'dır, 

Deneklerin 13 tanesinden tam kan 

ve plazmada selenyum tayini yapılacak 

şekilde sitratlı kan örneği alınmış ve bu 

farklı kan fraksiyonlarında ölçülen se

lenyum düzeyleri, karşılaştırmalı 

değerlendirme için kullanılmıştır. 



186 BAŞARAN ve ark. 

16 

D 
14 

E 
N 
E 10 
K 

s~ 
8 

A 6 y 
1 4 s 
1 2 

o 
55 75 95 115 135 

SERUM SE KONSANTRASYONU (µg/L) 

Şekil l: Senun selenyum düzeylerinin dağılımı 

Analitik Yöntem 

Selenyum tayinleri Lalonde ve cliğ. 
(28) tarafından tarif edilen, modifiye 
Watkinson (19) yöntemi ile spektroflu
orimetrik olarak yapılmıştır. Tüm tay
inlerde Hitachi Model 650-40 speklro
fluorimetre kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan tüm reaktif
ler yüksek saflık derecesinde ve spek
ıroskopik nitelikte olup (Analar veya 
Specırosol, BDH), araştırmanın her 
kademesinde çift distile, çift deminera
lize su kullanılmıştır. 

2,3-Diaminonaftalen (DAN) Sigma 
Chemicals'dan temin edilmiş, her 
çalışmada gününde ve kullanımdan he
men önce siklohekzan. ile ekstraksiyon 
esasına dayalı bir yöntemle saflaş

tınlmış tır. 

İstatistiksel Analiz 

Veril erin işlenmesi, bir Vinıon 286 
System bilgisayarında gerçekleş

tirilmiş, istatistiksel analizler MICRO
STA paket pogramı kullanılarak tek 
yönlü varyans ve doğrusal regresyon 
analizleri ile yapılmıştır. 



BAŞARAN ve ark. 

SONUÇLAR 
Kullanılan spektrol1uorimetrik 

yöntem bir asit özümleme işleminitaki
ben oluşturulan 4,5-benzopiazsele
nol'ün fluoresans şiddetinin ölçümü 
ilkesine dayanmaktadır. Yöntemin 
laboratuvarımızdaki tayin sının 0.7 µ.g/ 
L selenyum; ölçümlerin gün içi ortala
ma varyasyon katsayısı (CV) % 2.40; 
günlerarası ortalama CV'si % 2.5; veri
mi % 99.2 ± 0.02 (CV % 0.02)'dir. 
Yöntemin doğruluğu Standart Referans 
Materyal (Seronorm TM Trace Element 
S, Nycomed) kullanılarak doğrulan

mıştır. 
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Yaş ortalaması 30.0 ± 7.7 (18-48) 
olan 71 sağlıklı yetişkinde ölçülen or
talama serum selenyum düzeyleri 74.2 
± 15.6 (50.7-138.5) µg/L olup denek
lerin 13'ündc ölçülen ortalama tam kan 
selenyum düzeyleri 90.3 ± 7.6 (75.9 -
105) µg/L'dir. 

Serum selenyum düzeylerinin fre
kans dağılımı Şekil-1 'de, y~ grup
larına ve cinsiyete göre dağılımları 

Tablo 1 ve 2'de, t.arn kan selenyum 
düzeylerine ait bilgiler ise Tablo 3'de 
görülmektedir. Selenyum düzeyleri, 
kadın ve erkekler arasında önemli bir 
fark göstermemiştir. Ancak ilerleyen 

Tablo 1 Ankara Çevresindeki Yetişkinlerde Serum Selenyum 
Düzeylerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

SELE1'Yt::vı KONSANTRASY01'U (µg/L) 

YAŞ GRUBU n 

I 

il 

III 

18 -29 

30-39 

40 - 48 

GENEL ORTALAMA 

38 

24 

9 

71 

* Grup l ve II'dcn istatistiksel olarak farklı 

(p <O.Ol ve p < 0.02) 

ORT. ± S. SAPMA (Aralık) 

74.8 ± 13.2 

76.4 ± 20.2 

*65.1 ± 7.8 

74.2 ± 15.6 

(53.9 - 130.Ş) 

(50.7 - 138.5) 

(53.2 - 76.2) 

(50.7 - 138.5) 



Tablo 2: Ankara Çevresindeki Yetişkinlerde Serum Selenyum Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

1 
SELENYUM KONSANTRASYONU (µg/L) 

YAŞ ERKEK KADIN 
GRUPLARI 

(n) ORT. ± S.SAPMA (n) ORT . ± S.SAPMA 
... 

I 18-29 (14) 79.3 ± 17.0* (62.6 - 130.5) (24) 72.3 .± 9.9 

Il 30-39 ( 12) 76.4 ± 25.6** (53.8 - 138.5) (12) 76.5 ± 13.9 

m 40-48 (8) 67.0 ± 7 .2*** (55.3 - 76.2) (2) 58.7 ± 7.8 

. .. ····---· 

GENEL 
ORTALAMA (33) 75.6 ± 19.4 (53.8 - 138.5) (38) 72.9 ± ll.6 

* Grup III'ün kadın ve erkeklerinden istatistiksel olarak farklı (p < 0.05 ve p <O.Ol) 
*' Grup I ve lll'ün kadınlarından istatistiksel olarak farklı (p < 0.02 ve p < 0.05) 

*"'"' Grup II ve ill'ün kadınlarından istatistiksel olarak farklı (p < 0.05 ve p < 0.02). 

(53.9 - 95. 7) 

(50.7. 93.4) 

(53.2 - 64.2) 

-~ 

(50.7 - 95.7) 

.. 

~ı 

"' J;, 
:ı> 

~ 
;% 
!!< 
?' 



Tabfrı 3: Tanı Kan l/C Serurn Selenyum DıJzeylcri Ölçülen 13 Yetişkine 
Ait Veriler 

n 13 

Yaş 

Hb 

38.9 ± 4.9 (33-48) 

14.0± LO (1 L5 - 15.6) 

Bl( 7146.2 ± 1215.6 (5400 - 9600) 

72.5 ± 14.2 (53.6 - 93.4) 

90.3 ± 7.6 (75.9 - 1051.) 

0.80 ± 0.12 (0.59 - 1.03) 

yaşla selenyuın düzeylerinin azaldığı, 
40·-48 yaş grubu ortala111ası'n1n c'L\ğcr 

grnpbrdan önemli ölçüde (p<0.02) 

olduğu göz1erımiştiro 1-Iemoglo

bin konsantrasyonu ve beyaz küre 

sayısı gibi hcmatolojjk pararnetreler; 

},_arbonhidrat, prolcin, meyva-··Sebze 

ağırlıklı beslenme ve dengeli beslenme 

şeklinde sınıflanan beslenxne alışkan

lıkları ve sosyoekonomik dururn 

arasında bir ilişki gözlcnmcıniştir. 

TARTIŞMA 

Selenyum alıınırnn veorganiznıanın 

selenyun:ı içerjğlnin önemli oldJJğurıun 

anlaşılması, normal selenyum düzeyleri 

i
l kıileı· tyeerlteerrıs11izohr~0· h,,',~klco·rni uvlcm· 

3aşsıırnı ı8veelesne, yulenmı,d~_zcy lc~irıirı ""':~·:,rdcdilrnesi için uygun 

! yumun organizmadaki düzeylerine 

1 

ilişkin göstergelerüruygorıı yöntemlerle 

fonksiyon ölçürnleri veya analitik 

ölçümlerle yapılabilir (20). Ancak glu

tatyorıı peroksidaz cnziıni aktivitesinin 

Llıyini ile yapılan biyokimyasal 

ölçümler daha kolay ve daha az zaman 

alıcı oln1akla birlikte, yüksek selenyum 

alımlarında enziınin doygunluğa ulaş1p 

plato çizınesi sözkonusudur ve tüm bi

yolojik selenyumun göstergesi 

değildir. Son yıllarda, selenyumun 

bazı melabolik etkilerinin gluıatyon 

peroksidaz ile ilişkili olmadığmm 

gözlenmesi ve başka selenoproteinle

rin de varlığının belirlenmesi bu enzi·· 
min ve elementin işlevlerinirl yeniden 

gözden geçirilmesi konusunu gündeme 

getim>iştir (21). 

Analitik ölçümler diyetsel selenyum 

alımının belirlenmesi veya selenyumun 

biyolojik doku ve sıvılardaki düzey

lerinin tayini ile yapılır. Besinlerin se

lenyum içeriği büyük ölçüde değiş

kendir. Bu nedenle diyeti oluşturan 

genel selenyum içerikleri üzerinden bi
reysel selenyum alım düzeyini sapta-''l

.,,,~~lay. m--i-~g.,·crcksiniınini doğunnuşturo Selcnyurn değcrlcndirrrıcsi, biyokirnsaya1 

--~'"'~~~~~·~--~-"--·--------------#' 
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mak yanlış sonuçlara götürür. Ayrıca 
besinsel selenyum düzeyi, biyoyarar
lanım farkları nedeniyle, organizmanın 
yararlandığı selenyum düzeyini 
yansıtmaz (15). Kan selenyum düzey
lerinin, sclcnyuın alımının ve organiz

manın selenyuın havuzunun iyi bir 

göstergesi olduğu kabul edilmektedir 
(22,23). Plazma ya da serum selenyum 
düzeyleri organizmanın 'kısa-dönem' 

selenyum düzeyi göstergeleridir. Erit
rositlerin yaşam süresi uzun 
olduğundan, bu fraksiyonun selenyum 
içeriği 'uzun-dönem" selenyum düzeyi 
g@stergesi olarak kabul edilir. 
Özellikle, selenyum alımı kararlı olan 
kişilerde kan ve bileşenlerinin organiz
ma selenyumunun iyi bir göstergesi 

olduğu, ancak serum ya da plazmanın, 

diyetsel selenyum alım düzeylerini tam 
kana kıyasla daha iyi yansıttığı ileri 
sürülmektedir (20,22,23). 

Mevcut selenyum tayin yöntemleri 

spektrometrik, gaz (GLC) veya sıvı 

(HPLC) kromatografik ve elektro termal 
veya hidrür oluşumlu atomik absorp
siyon ve nükleer aktivasyon analizi 
(NAA) yöntemleri gibi çeşitlidir (24). 
Ancak bu yöntemlerin herbirinin çeşitli 
sınırlamaları vardır. !983'de IUPAC 
tarafından düzenlenen ve li yofilize in

san serumu referans materyali kul
lanılarak yaptınlan bir laboratuvarlara
rası selenyum tayin çalışması, en iyi 
sonuçların NAA, kütle spektrometresi, 

spektrofluorimetri ve X-ışını emisyon 
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spcktrometrisi ilcalındığ·ını ortaya koy
muştur (25). 

Sunulan çalışmada da halen en 
popüler ve güvenilir yöntem olarak ka
bul edilen, su dahil çeşitli besinlerde, 
serum, plazma, tam kan, idrar, doku, 

saç gibi çeşitli biyolojik materyalde µg 
miktarda ölçüm yapabilen basit du
yarlı, kesin ve doğru bir yöntem olarak 
tanımlanan spcktrofluorimetrik yön
tem kullanılmıştır. Bu yöntemin labo
ratuvarımızdaki duyarlık, kesinlik ve 
doğruluk dereceleri de literatür verileri 
ile uyumludur. Ancak, basit 
enstrümantasyon, yıkımlama ve eks

traksiyon işlemlerine dayannıasına 

karşılık, yöntemin her kademesi kritik
tir. Yıkımlama işleminde, uçucu selen
yum bileşiklerinin oluşmasına bağlı 

olarak meydana gelebilecek selenyum 
kayıplarının önlenmesi için kuvvetli 
oksidan koşulların sağlanması ve bu 
oksidasyonunun en verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi amacıyla optimize 
edilmiş bir ısı programı dikkatle uygu
lanmıştır. 

Selenyum düzeyleri itibariyle 
tüm dünyada 3 tip alandan söz edil
mektedir: düşük (Çin'in bazı yöreleri, 
Yeni Zelanda Finlandiya) orta (Alman
ya, Polonya, Belçika gibi Orta Avrupa 
Ülkeleri) ve yüksek (Kanada, A.B.D. 

ve Çin'in bazı yöreleri) selenyuınlu 

yöre ve ülkeler. Bu yörelerdeki or~ıla

ma serum düzeyleri düşük yörclcrclc 

' 
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20-50 µg/L, orta düzeydeki yörelerde 
60-80 µg/L ve yüksek yörelerde 100-
120 ve hatta 150 µg/L'nin üzerinde ola
rak bildirilmektedir (22). 

Bu çalışmada ölçülen ortalama se
rum selenyum düzeyleri, 150-200 µg/L 
olduğu bildirilen A.B.D. ve Kanada or
talamasından düşüktür (26). Ancak, 
43-59 µg/L olduğu bildirilen Yeni Ze
landa ortalama değerlerinden (27) ve 
Finlancliya'dan (28) yüksek olmakla 
beraber, 10 Avrupa ülkesinin 17 
bölgesinde ölçülen ve 85 µg/L olduğu 
bildirilen(29) Avrupa ortalamasının 
altındadır. Bu durumda, Ankara il 
sınırlan içinde kentsel kesimde 
yaşayan, çoğunluğu orta ve üst-orta ge
lir sınıfından gelen ve beslenme 
alışkanlıkları önemli bir farklılık 

gösteımeyen bu yetişkin grubunun, 
serum selenyum düzeylerinin normal 
ve güvenli sınırlar içinde olduğu 

söylenebilir. Aynı durum tam kan se
lenyum düzeyleri için de geçerlidir. 

Diyetdeki selenyum ana kaynağı 
tahıllar ile et ve deniz ürünleridir ve se
lenyum biyoyararlanımı bitkisel besin
lerde daha yüksektir (14). Bu nedenle, 
ülkemizdeki orta sınıf diyetinin tahıl ve 
karbonhidratlar ile bitkisel protein kay
nağı kuru baklagiller yönünden zengin 
olması selenyumun yeterli düzeyde ol
masında önemli bir etken olabilir. 

Diğer tarafdan besinlerin selenyum 
içeriğini çevre toprağının selenyum 
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içeriği ve elementin biyoyararlanımını 
etkileyen faktörler tayin eder (14). Al
kalen toprak koşulları selenyumun bi
yolojik yararlanımını artınrken, asit 
koşullar azaltır. Toprakdaki, biyolojik 
olarak yararlanılabilir selenyum nisbi 
olarak çözünür foımdadır. Bu nedenle 
aşın yağmurlarla yıkanıp drene olabi
lir. Ayrıca sülfat iyonları, selenat ve 
selenitlerin bitkiler tarafından up
take'ini inhibe ederler. Bu nedenle 
kükürtlü gübre kullanımı toprak selen
yumundan biyolojik yararlanımı 

azaltır. Aucak endüstrileşmiş ülke ve 
yörelerde ve özellikle büyük şehirlerde 
tüketilen bitkisel ya da hayvansal be
sinler mutlaka o yörede üretilen ürünler 
olmadığından, selenyumca fakir bir 
toprağın etkisi o yörenin günlük selen
yum alım düzeyine ve insanlardaki or
ganizma selenyum düzeylerine aynı 

ölçüde yansımayabilir. 

Araştırmamız sürecince, Ankara 
yöresinin ve hatta tüm ülkemiz toprak 
selenyum içeriği konusunda hiçbir ve
riye ulaşılamamıştır. Diğer taraftan 
günlük selenyum alım düzeyleri konu
sunda güvenilir, doğru ve tekrarlanabi
lir bir yaklaşım ve yöntemle yapılmış 
tek bir çalışma mevcuttur, ancak bu 
çalışmanın da kapsamı sınırlıdır. Mum
cu ve diğ (30) 27 Mayıs 1986- 29 
Ağustos 1986 tarihleri arasında, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi öğretim ele
manları ve yakınlarından oluşan 10 
kişilik bir grupta "çift porsiyon" tek-
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niği ile örnekleme yaparak ve NAA uy

gulayarak, günlük besinsel selenyum 

alım düzeylerini ölçmüşler ve ortalama 

alımın 50 µg/gün'ün üzerinde 

olduğunu belirlemişlerdir. Bu değerler, 

üst-orta sınıfın yaz mevsimi diyetinin, 

sınırlı da olsa, iyi bir göstergesi kabul 

edilecek olursa, Ankara çevresinde 

günlük selenyum alım düzey !erinin 

önerilen y~tcrli ve güvenli sınırlar 

içinde olduğu söylenebilir. Sunulan 

araştumada ölçülen serum selenyum 

düzeyleri de bu sonuç ve yorumu des

teklemektedir. Diğer taraftan Anka

ra'nın büyük bir şehir oluşuna bağlı 

olarak tüketilen bitkisel ya da hayvansal 

besinlerin ülkenin çeşitli bölgelerinden 

ve genellikle de Batı ve Güney Anado

lu' dan gelmesi nedeniyle, en azından 

bu son iki bölgede bir selenyum eksik

liği sorunu olmadığı varsayılabilir. An

kara çevresindeki sağlıklı çocuklarda 

Y"Ptlğımız ön çalışmalarda da benzer 

sonuçlanneldeedilmiş olması, bu var

sayımlan destekleyici veriler olarak ka

bul edilebilir (31). Ancak yine de bu 

sonuçların Türkiye gibi geniş bir 

ülkenin selenyum düzeyinin göstergesi 

olarak alınmaması, bazı coğrafık 

bölgelerde ve bazı populasyon grup

larında selenyum yetersizliğinin bulu

nabileceği olasılığının gözardı edilme

mesi gerekir. Nitekim bu konudaki veri 

eksikliğinden ve de selenyum düzey

lerinin önemine ilişkin bilgilerden hare-

BAŞARAN ve ark. 

ketle, değişik coğrafi bölgelerdeki 

populasyonlarda selenyum düzeyleri

nin belirlenmesine yönelik çalışma!an

mız devam etmektedir. 

Bu çalışma Hacettcpe Üniversitesi 

Anıştırma Fonu tarafından (HOAF 88-

02-013-01) kısmen desteklenmiştir. 
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