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Selen jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu; ma właściwości
przeciwutleniające i chroni organizm przed działaniem wolnych rodników i czynników rakotwórczych.
Jednocześnie granica między jego korzystnym wpływem a toksycznym działaniem jest bardzo wąska.
W ostatnich latach w wielu krajach Europy obserwuje się niedobór tego pierwiastka; niedobór ten wymusił
suplementację Se poprzez wzbogacanie żywności, pasz i nawozów. Pojawiła się więc konieczność
monitorowania zawartości selenu w materiałach biologicznych na niskich poziomach stężeń.

Z porównania metod analitycznych stosowanych do oznaczania selenu wynika, że żadna z nich nie
jest w pełni doskonała i każda posiada pewne ograniczenia. Radiochemiczna Neutronowa Analiza
Aktywacyjna, chociaż nie może być stosowana do rutynowych analiz, doskonale nadaje się do weryfikacji
wyników uzyskanych za pomocą innych technik, jak również do atestacji certyfikowanych materiałów
odniesienia, a jej niewątpliwą zaletą jest brak ślepej próby.

Radionuklid 75Se jest emiterem promieniowania gamma o energiach: 121.1 keV, 136.0 keV, 264.7
keV, 279.5 keV, 40lHrkeV i okresie półrozpadu 119.77 dnia. Powstaje on w reaktorze w wyniku wychwytu
neutronów termicznych przez 74Se:

74Se (n,y) 75Se
W celu wydzielenia śladowych ilości selenu z próbek biologicznych posłużono się chiomatografią

ekstrakcyjną, wykorzystując znany, selektywny odczynnik dla Se: uwodniony chlorowpdorek
^diarrunobenzydyny obsadzony na niepolarnym nośniku Bio Beads SM-2. W/w amina tworzy z Se(IV)
barwny, żółty kompleks piazoselenol. Zaproponowany schemat metody obejmuje następujące etapy:
•S napromieniowanie pakietu złożonego z próbek, wzorców, materiałów odniesienia i ślepej próby

w strumieniu neutronów termicznych;
S tygodniowe schładzanie;
S rozkład napromieniowanych próbek, redukcja Se(VI) do Se(IV);
•S ilościowe wydzielenie selenu na kolumnie ekstrakcyjnej;
•S pomiar promieniowania gamma.

Szybkość zliczania fotopików o energiach 136 keV i 400 keV, emitowanych przez zatrzymany na
złożu 75Se mierzono y-spektrometrycznie i porównywano z szybkością zliczania wzorca w tych samych
warunkach geometrycznych.

Dokładność metody sprawdzano analizując certyfikowane materiały odniesienia pochodzenia
biologicznego z atestowaną zawartością selenu.
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