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Obr. 1. Isotopově značené brassinosteroidy (1-3). 
Šipky naznačují jednotlivé strategie pro značení 
pomocí deuteria a tritia na danné pozici. 
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Instrumentální fotonová aktivační analýza 
(IPAA) je vhodnou radioanalytickou metodou 
pro nedestruktivní stanovení celkového dusíku 
v různých matricích. Klasické analytické metody 
představují rizika ztrát a kontaminace,  protože 
vyžadují rozklad, rozpouštění a chemické 
převedení dusíku do jeho aniontové formy a v 
materiálech obsahujících několik speciací dusíku 
představují komplikace zejména v nedostatečné 
identifikaci konkrétní formy a tím ovlivnění jeho 
výsledného obsahu [1]. 
Stanovení dusíku  metodou IPAA je založeno na 
jaderné reakci 14N (γ, n)13N po ozáření 
vysokoenergetickymi fotony [2].  
Analyticky využitelný produkt této fotojaderné 
reakce je pozitronický zářič emitující pouze 
nespecifické anihilační záření 511 keV, které 

může být emitováno i dalšími radionuklidy 
přítomnými ve vzorku. Některé z nich kromě 
nespecifické linky 511 keV emitují i specifické 
linky, díky kterým lze jejich příspěvek 
k analytickému radionuklidu 13N odečíst. 
Účinným zdrojem vysokoenergetického 
fotonového záření je sekundární brzdné záření 
vznikající konverzí svazku elektronů urychlených 
vysokofrekvenčním kruhovým urychlovačem – 
mikrotronem [1, 2].  
Nedestruktivní IPAA přispěla k objasnění 
původu pravěkého náramku (obr.1), 
pocházejícího z hradiště v katastru Karlových 
Varů - Drahovicích z pozdní doby bronzové [3]. 

 
Obr. 1.  Pravěký náramek. 
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Methopren jakožto analog tzv. juvenilních 
hormonů ovlivňujících vývojové stadium larvy 
před finální přeměnou v dospělý hmyz, je 
v latinské americe masivně aplikován jako 
insekticid – dispergován na vodní plochy, a to 
včetně reservoárů pitné vody. Tento regulátor 
růstu byl doposud považován za netoxický vůči 


