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Obr. 1. Isotopově značené brassinosteroidy (1-3). 
Šipky naznačují jednotlivé strategie pro značení 
pomocí deuteria a tritia na danné pozici. 
Autoři děkují Akademii věd ČR za finanční podporu 
v rámci projektu RVO: 61388963. Tato práce dále 
vznikla za podpory Grantové agentury AV ČR (grant 
IAA400550801). 
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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. 
 
Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou ČR 
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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 
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savcům. Pro další studium jeho aktivity 
v konkrétních vazebných ligand-receptorových 
studiích bylo nezbytné jeho označení 
radioaktivním isotopem o vysoké specifické 
aktivitě (SA). V příspěvku bude prezentováná 
syntéza vedoucí k dostatečně vysoké SA 
odpovídající 14.0 Ci/mmol. 

 
Obr. 1.   [3H]-(S)-Methopren. 
 

Author děkuje České Akademii Věd za finanční 
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Náhlé ochlazení a úhyn velkých savců na začátku 
mladšího dryasu (12800 BP) je často spojováno 
s katastrofickou událostí, např. s extrémní 
sopečnou činností nebo s pádem velkého 
meteoritu (impaktem). Cílem geochemické 
charakterizace sedimentů odebraných z 
paleojezera Stará Jímka u Prášilského jezera na 
Šumavě ze stratigrafického profilu datovaného 
kolem tohoto období bylo ověřit možný impaktní 
původ mikroskopických, často magnetických 
sférulí vyskytujících se v těchto sedimentech ve 
vrstvě klastického materiálu (tefry) pocházejícího 
evidentně z výbuchu německého vulkánu 
Laacher See před 12900 lety. Metodami 
instrumentální neutronové aktivační analýzy bylo 
stanoveno více než třicet prvků v šestnácti 
vzorcích sedimentů (duplikované vzorky z osmi 
stratigrafických pozic). Velmi nízké, poddetekční 
obsahy Ir v analyzovaných sedimentech 
naznačují zanedbatelný vliv případného impaktu 
asteroidu ve sledovaném období. Impaktní původ 
nalezených mikrosférulí je ale možný 
mechanismem vzduchové exploze podobné 

explozi v Tungusce, kde se mikrosférule také 
vyskytují, ale bez anomálie platinových kovů 
v lokálních sedimentech. Ve vrstvě obsahující 
tefru z Laacher See se vulkanický materiál 
projevil především vysokými obsahy Na, Ca a 
Cl, nemůže však vysvětlit současně zvýšené 
poměry siderofilních prvků Co a Ni k litofilnímu 
Mg. Ty mohou být, kromě možné kontaminace 
meteoritickou hmotou, výsledkem 
nakoncentrování v autigenních sulfidech, tj. až po 
uložení sedimentů.  
Studie byla realizována za podpory MŠMT v rámci 
infrastruktury CANAM (projekt č. LM2011019) a 
programu NÁVRAT (projekt č. LK21303), a podpory 
GAČR (projekt č. 17-05935S). 

7Po06 
SNÍŽENÍ RADIAČNÍ CITLIVOSTI 
MIKROORGANISMŮ OZÁŘENÝCH UV 
ZÁŘENÍM V PŘÍTOMNOSTI 
VYCHTÁVAČŮ OH RADIKÁLŮ  

Barbora Neužilová1 a Viliam Múčka1 

1ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská, Katedra jaderné chemie, Břehová 7, 115 
19 Praha 1, b.neuzilova@gmail.com 
Živé organismy jsou převážně tvořeny vodou. 
Jejich ozařováním ionizujícím zářením dochází 
k radiolýze vody a vzniku toxických OH 
radikálů. Mezi vychytávače těchto radikálů patří 
methanol a ethanol, které snižují radiační citlivost 
buněk [1]. Pomocí Frickeho dozimetru bylo 
prokázáno, že ozařováním UV(C) zářením 
(254 nm) vznikají v ozařované suspenzi OH 
radikály [2]. 
Studie se zabývá mírou radiační ochrany 
kvasinek Saccharomyces cerevisiae DBM 272 
ozářených UV zářením vychytáváním 
hydroxylových radikálů methanolem a 
ethanolem. Ozáření bylo charakterizováno 
nominálními dávkovými rychlostmi v intervalu 
11 - 42 Gy/h a dávkou 1 Gy. Zdrojem UV záření 
byla rtuťová výbojka Philips TUV 11W, UV 
Technik Meyer, GmbH. Míra radiační ochrany 
buněk způsobená vychytáváním OH 
radikálů byla definována jako směrnice závislosti 
ochranného účinku σ (poměru přirozených 
logaritmů frakcí přeživších buněk bez 
vychytávače a s vychytávačem) na vychytávací 
účinnosti vychytávače Q.   
Bylo prokázáno, že jedním z cidních 
mechanismů, kterým UV(C) záření působí na 
živé buňky, je tvorba OH radikálů nebo dalších 
reaktivních forem kyslíku. Ochranný účinek σ 
roste lineárně s vychytávací účinností protektorů 


