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“Too Much Selenium Can Increase Your Cholesterol”
Dr Saverio Stranges จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ พบ การได้รับซี ลีเนียมในปริ มาณที่มากเกินไป
จะเพิม่ ปริ มาณคอเลสเตอรอลในร่ างกายเกือบ 10 % ผลการศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Journal of Nutrition
ซี ลีเนียม (Selenuim) เป็ นโคเอนไซม์ของสารต้านอนุมูลอิสระ ร่ างกายได้รับจากอาหารจําพวก ผัก เนื้อสัตว์ และ
อาหารทะเล เชื่อว่าสามารถป้ องกันโรคมะเร็ งและโรคเรื้ อรังได้
จากการศึ กษาในอาสาสมัคร 1042 ราย ช่ วงอายุ 19-64 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2001 พบว่า การเพิ่มขึ้ นของ
ซี ลีเนียมมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของปริ มาณคอเลสเตอรอลในร่ างกาย ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ โดยผูท้ ี่มีระดับ
พลาสมาซี ลีเนียมสูงกว่า 1.20 μmol/L จะมีระดับคอเลสเตอรอลในร่ างกายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8 % (0.39 mmol/L) และพบว่า
48.2% ของผูท้ ี่มีระดับซี ลีเนียมสูงกว่า 1.20 μmol/L เกิดจากการรับประทานอาหารเสริ ม
Dr Saverio Stranges กล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของปริ มาณซี ลีเนียมในร่ างกายอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้น
จากการรั บประทานอาหารเสริ มซะที เดี ยว แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าในประเทศอังกฤษมี การ
รับประทานซี ลีเนี ยมเสริ มเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก อันเนื่ องมาจากมีรายงานว่าซี ลีเนี ยมสามารถลดความเสี่ ยงในการเป็ น
โรคมะเร็ งรวมถึงโรคอื่นๆ ด้วย”
Dr Saverio Stranges กล่าวว่า “ขณะนี้ได้มีการรับประทานอาหารเสริ มซี ลีเนี ยมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อป้ องกัน
โรคมะเร็ งและโรคเรื้ อรัง (chronic disease) ดังนั้น ผูท้ ี่รับประทานควรระวังถึงการเพิ่มขึ้นของปริ มาณคอเลสเตอรอลใน
ร่ างกายซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขึ้นได้”
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องศึกษาต่อไปในอนาคตว่าการเพิ่มขึ้นของปริ มาณซี ลีเนี ยมให้ผลอย่างไรต่อร่ างกายมี
ประโยชน์หรื อโทษมากกว่ากัน
ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091112103417.htm
ข้ อมูลเพิม่ เติม
ซี ลีเนียม (Se) เป็ น non metallic element จัดอยูใ่ นกลุ่มที่ 16 ของตารางธาตุ มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิ สิ กส์คล้าย
ซัลเฟอร์ (sulfer) และเทลลูเรี ยม (tellurium) ซี ลีเนี ยม เป็ นแร่ ธาตุที่สาํ คัญในร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ถูกสะสมในเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ที่ร่างกาย พบที่ตบั ร้อยละ 30 กล้ามเนื้อร้ อยละ 30 ไตร้อยละ 15 พลาสมาร้อยละ 10 และอวัยวะอื่นๆ อีกร้อยละ 15
ซี ลีเนี ยมจะประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรตีนที่ถูกเรี ยกว่า ซี ลีโนโปรตีน (selenoproteins) ซึ่ งเป็ น antioxidant ที่สาํ คัญ
ช่วยปกป้ องจากการทําลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอไลต์ออกซิ เจน (reactive oxygen species) ซึ่ งสาร
อนุมูลอิสระนี้จะทําให้เกิดโรคเรื้ อรังได้ เช่น โรคมะเร็ งและโรคหัวใจ เป็ นต้น
สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
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 พบในข้าวโพด ธัญพืช ถัว่ เหลือง จะพบมากในกระเทียม
 หน้าที่ที่สาํ คัญ คือ เป็ น
- antioxidant
- กระตุน้ การทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน
- ป้ องกันการเกิดต้อกระจกในผูส้ ูงอายุ
- เป็ นสารต้านการอักเสบในการรักษาข้ออักเสบ
 โรคที่มีความสัมพันธ์กบั การขาดซี ลีเนียม
- Keshan’s disease หรื อ โรคหัวใจชนิด cardiomyopathy
- Kashin-Beck disease หรื อ Big bone disease โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ
- Myxedematous endemic cretinism
 ภาวะที่ร่างกายมีปริ มาณซี ลีเนียมในเลือดสูงกว่า 100 microgram/dl
- ผมหลุดร่ วงง่าย
- อาการทางผิวหนัง ผิวหนังบวมแดงและลอก
- ฟันผุง่าย
ที่มา: หน่วยโภชนศาสตร์ และศูนย์วิจยั โภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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