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• Selenium 
merupakan
mikromineral
yang memiliki
kemampuan
antioksidan yang 
berasal dari
selenoprotein.





1. Antioksidan normal 
dalam tubuh (Glutation
Peroxidase)

2. Mengatur keseimbangan
hormon tiroid

3. Imun faktor
4. Kesuburan
5. Sinergi dengan vitamin E 

(Membantu aktiv vit E 
menghambat
lipidperoksidasi)







2009).

• Cancer Council supports the National 
Health and Medical Research Council 
menganjurkan intake makanan sumber
selenium sebanyak 70 µg/hr untuk pria
dan 60 µg/hr untuk wanita, dengan
batas asupan tertinggi sebesar 400 
µg/hr ( 6 kali lebih besar dari asupan
normal selenium) (Cancer counsil, 
2009).



• Sereal, 
daging, 
telur, 
seafood  
dan ikan





Suplemen• Suplemen
selenium dapat
mencegah CHD 
(Coronary heart 
Disease)

SUPLEMEN 

1. Selenometionin

2. Natrium Selenit







• Penelitian ini menyebutkan bahwa subyek
dengan kadar selenium baseline yang 
rendah/adekuat akan memiliki GPx dan SEPP 
dalam kadar yang optimal setelah suplementasi
sehingga mereka akan mendapatkan
perlindungan dari timbulnya resiko DM tipe 2. 
Namun, setelah kadar maksimal terlewati, maka
selenoprotein justru akan mengganggu
penyignalan insulin dengan menghambat SOR 
yang penting dan dengan menurunkan kadar
adiponektin.
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5. Kesuburan
• Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan

bahwa Selenium berperan dalam
spermatogenesis pada pria dan kualitas
semen (seperti jumlah sperma, volume 
semen, motility dan morphologi),dan
kaitan selanjutnya juga menunjukkan
bahwa selenium juga berhubungan dengan
masalah reproduksi wanita seperti
preeclampsia dan keguguran. 

5. Kesuburan
• Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan

bahwa Selenium berperan dalam
spermatogenesis pada pria dan kualitas
semen (seperti jumlah sperma, volume 
semen, motility dan morphologi),dan
kaitan selanjutnya juga menunjukkan
bahwa selenium juga berhubungan dengan
masalah reproduksi wanita seperti
preeclampsia dan keguguran. 



• Penelitian yang dilakukan oleh Rusiati, 2013, 
dimana peneliti melakukan percobaan, dengan
meningkatkan kadar selenium pada tauge yang 
rendah akan kadar selenium. Dari penelitian
tersebut tauge yang direndam dan disiram
dengan larutan selenium memiliki kandungan
selenium yang tinggi. Dalam penelitian tersebut
menghasilkan bahwa tauge yang diperkaya
dengan 1 µg/ml sodium selenite dapat
direkomendasikan untuk dibudidayakan dan
dikonsumsi. 
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