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1 Úvod 

 
  

S rozvojom jadrovej energetiky vznikajú niektoré problémy súvisiace s únikom 

rádionuklidov do životného prostredia. Jedným z významných rádioaktívnych polutantov je aj 

technécium 99Tc s časom polpremeny T1/2 =2.12 x105 rokov. Do životného prostredia sa dostáva 

únikom z vyhoreného jadrového paliva, v dôsledku vzdušných jadrových výbuchov a v malých 

množstvách aj použitím 99mTc v nukleárnej medicíne. 

Najstabilnejšou chemickou formou technécia vo vodnom prostredí za aeróbnych podmienok    je 

technecistanový anión TcO4
-. Táto  forma technécia sa vyznačuje vysokou environmentálnou 

mobilitou vo vode a pôde, avšak jeho redukciou na Tc (IV) dochádza k jeho imobilizácii . 

Imobilizácia technécia v pôdach je vo vzájomnom vzťahu s obsahom organickej hmoty   [1-7]. Je 

známe, že prírodné organické zložky, ako sú humínové kyseliny a fulvokyseliny (HA, FA z angl. 

humic acid, fulvic acid), majú významný vplyv na migračné správanie sa kovových iónov. Štúdie o 

komplexácii technécia s humínovými kyselinami sú dôležité v prítomnosti redukčných podmienok, 

pretože technecistan neinteraguje s humínovými kyselinami [8]. Hoci humínové kyseliny hrajú veľmi 

významnú úlohu v migračných procesoch technécia, zatiaľ v tejto oblasti bolo publikovaných len 

niekoľko prác. Vznik komplexu technécia s humínovými kyselinami (Tc-HA) za redukčných 

podmienok, respektíve v prítomnosti mikroorganizmov, je veľmi dobre známy [8-11]. Tieto fakty a 

ďalší výskum môžu pomôcť k objasneniu migrácie technécia v životnom prostredí. 

Predmetom dizertačnej práce je štúdium procesov redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti 

humínových kyselín. 
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Ciele dizertačnej práce 

 
 

-    výber a optimalizácia podmienok prípravy technécia v  nižších   oxidačných   

     stavoch  a formách, vhodných na  chelátovú komplexáciu 

 
-    overenie možnosti a podmienok tvorby humátov technécia 

 
-    optimalizácia podmienok vzniku, identifikácie a stabilizácie  humínových    

      komplexov technécia 
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2.1 Základná charakteristika technécia 

 
Technécium je prvok, ktorý má všetky izotopy rádioaktívne. Ako antropogénny produkt sa 

do životného prostredia dostáva v dôsledku vzdušných jadrových výbuchov, únikom z vyhoreného 

jadrového paliva a čiastočne použitím technécia (99mTc) v nukleárnej medicíne: 

 
99Mo                     99mTc                            99Tc                          99Ru (stab)   
 

 

Niektoré izotopy technécia vznikajú štiepením uránu v jadrových reaktoroch s nasledujúcimi 

štiepnymi  výťažkami: 

▪    99Tc - 6.06 % 
▪   101Tc - 5.60 % 
▪   102Tc – 4.3 % 

     ▪   103Tc – 3.0 % 
▪   104Tc – 1.8 % 
▪   105Tc – 0.9 % 
▪   110Tc – 0.19 % 
 

Zo všetkých týchto izotopov technécia môže potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie 

predstavovať len 99Tc s dlhým časom polpremeny v porovnaní s časmi polpremeny ostatných izotopov 

technécia, vznikajúcich pri štiepnej reakcii. V nasledujúcej tabuľke 1 je prehľad známych izotopov a 

izomérov technécia [12]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Známe sú všetky mocenstvá technécia od Tc(VII) do Tc(-I). V slabo kyslých, neutrálnych a zásaditých 

vodných roztokoch v aeróbnych podmienkach je najstabilnejšou chemickou formou technecistan 

(TcO4
-). V redukujúcom prostredí je najstabilnejším oxidačným stavom technécia Tc(IV), ktorý sa 

β- 

66h 

γ 

6.05h 

β- 

2.12x105 r 

Tabuľka 1: Izotopy a izoméry technécia   
Rádionuklid  

T1/2 
 

Druh žiarenia 
Rádionuklid  

T1/2 
Druh žiarenia 

90Tc 50 s β+, γ 98Tc 1.5x106 r β-, γ 
90Tc 7.9 s β+, γ 99mTc 6.05 h γ, β- 
91Tc 3.3 min β+, γ 99Tc 2.12x105 r β- 
91Tc 3.14 min β+, γ 100Tc 15.8 s β-, γ 
92Tc 4.4 min β+, γ 101Tc 14.2 min β-, γ 

93mTc 43.5 min ε, γ 102Tc 4.3 min β-, γ 
93Tc 2.7 h ε, β+, γ 102Tc 5.3 s β-, γ 
94Tc 53 min β+, γ 103Tc 54.2 s β-, γ 
94Tc 4.9 h ε, β+, γ 104Tc 18.2 min β-, γ 

95mTc 60 d ε, β+, γ 105Tc 7.6 min β-, γ 
95Tc 20 h ε, γ 106Tc 36 s β-, γ 

96mTc 52 min ε, γ 107Tc 21 s β-, γ 
96Tc 4.3d ε, γ 108Tc 5 s β-, γ 

97mTc 91 d γ 109Tc 1.4 s β- 
97Tc 2.6x106 r ε 110Tc 0.83 s β-, γ 
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môže vyskytovať v rôznych chemických formách v závislosti od vonkajších podmienok: TcO2+, 

TcO(OH)+, TcO(OH)2, TcO2·xH2O, TcX6
2- (X=OH, F, Cl, Br, I). 

Štúdiom redukcie technécia (TcO4
-) vo vodných roztokoch sa preukázalo, že v environmentálnych 

podmienkach sa uskutočňuje prevažne 2e- a 3e- redukcia so vznikom technécia v oxidačných stavoch 

Tc(V) a Tc(IV). V niektorých prípadoch môže dochádzať len k 1e- redukcii so vznikom Tc(VI), ktorý 

je však nestabilný a rýchlo disproporcinuje [13]: 

 
TcVIIO4

- + e-  ⇔ TcVIO4
2-       (1) 

 
2 TcVIO4

2-  ⇔ TcVIIO4
- + TcVO4

3-          (2) 

 
pričom TcVO4

3- je takisto nestabilnou formou. 

V alkalickom prostredí prebieha reakcia redukcie: 

 
TcVIIO4

- + 3 H2O +3 e- ⇔ TcIVO(OH)2 + 4 OH-     (3) 
 

V kyslom prostredí môžeme pozorovať malé rozdiely v redukčnom správaní sa: 

TcVIIO4
- + 2 H+ + e- ⇔ TcVIO3 + H2O      (4) 

 
TcVIO3 + e- ⇔ TcVO3

-         (5) 
 
TcVO3

- + 3 H+ + 2 e- ⇔ TcIIIO(OH) + H2O     (6) 

Všetky formy Tc(V) (kationické a neutrálne) sú nestabilné a rozkladajú sa za vzniku Tc(VII) a Tc(IV). 

V neutrálnych a zásaditých roztokoch je najpravdepodobnejšia redukcia 2e- a 3e- v závislosti od 

podmienok. V nekyslom prostredí sa redukcie nezúčastňuje vodík H+: 

 
 TcVIIO4

- + 2 e- ⇔ TcVO4
3-       (7) 

 
TcVO4

3-  ďalej disproporcinuje [13] na:  

 
3 TcVO4

3- ⇔ TcVIIO4
- + 2 Tc(IV)      (8) 

 

2.2 Redukcia technécia 

 

Technécium (99Tc) sa primárne nachádza v životnom prostredí ako vysoko mobilný 

technecistanový anión TcO4
-. Redukciou dochádza k jeho imobilizácii Tc(VII)→Tc(IV). 

V hlbinných geologických podmienkach (anaeróbne prostredie)  môže dôjsť k redukcii technécia 

najmä v prítomnosti minerálov obsahujúcich ióny Fe2+. V pôdach a vodách sa redukcie technécia 

môžu zúčastňovať hlavne mikroorganizmy. V laboratórnych podmienkach sa najčastejšie využíva 

redukcia TcO4
- cínatými iónmi Sn2+. 
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2.2.1 Redukcia technécia v simulovaných prírodných podmienkach 

2.2.1.1 Redukcia a imobilizácia technécia pôdnou mikroflórou 

 

Pôsobenie medzi procesmi migrácie redoxne citlivých kovov a mikroflórou sa používa na 

pozorovanie imobilizácie niektorých rádionuklidov, ako napr. technécia a selénu. Najjednoduchším 

spôsobom ako zabrániť migrácii vysoko mobilného iónu TcO4
- je jeho redukcia Tc(VII)→Tc(IV).V 

prípade redukcie technécia môže ďalej dôjsť ku komplexácii redukovaného technécia organickými 

ligandami, pričom najmä povrchové pôdy obsahujú značné množstvo organickej hmoty, ktorá je 

prirodzenou zložkou zemín. Jedná sa buď o živú alebo o neživú organickú hmotu. Živá organická 

hmota (biomasa) je tvorená rastlinstvom, výskytom drobných živočíchov ako aj mikroorganizmov. 

Veľmi dôležitú úlohu na retenciu technécia má práve mikroorganická zložka pôd [14]. Úloha 

mikroflóry v týchto procesoch je nepriama a nie je dosť jasné v akej miere môže mikroflóra  

kvantitatívne vplývať na úbytok technecistanu v environmentálnych podmienkach priamymi cestami, 

aj keď je známa akumulácia technecistanu mikroflórou [15, 16]. Na základe mnohých experimentov sa 

zistilo, že anaeróbne mikroorganizmy majú oveľa väčšie redukčné schopnosti ako aeróbne 

mikroorganizmy. Sledovaním sorpcie 95mTc na sterilných a nesterilných kolónach sa zistilo, že po 95 

dňoch na sterilných kolónach nedošlo k fixácii technécia. Pridávanie mikroorganizmov, izolovaných z 

nesterilných kolón viedlo k imobilizácii technécia i selénu, spolu so zmenšovaním redox potenciálu 

[17].  

Štúdium bioakumulácie a chemickej modifikácie technécia pôdnymi baktériami viedlo k podobným 

výsledkom. Anaeróbne baktérie Desulfovibrio sp. vykazujú vysoké hromadenie a redukciu TcO4
-, 

umožňujú jeho združovanie s organickým živným médiom, pričom redukcia je výsledkom 

metabolického procesu a  nielen výsledkom redukčných podmienok v živnom médiu. Asociácia 

technécia s bakteriálnymi polysacharidmi bola pozorovaná iba u anaeróbnych mikroorganizmov. V 

prítomnosti týchto baktérií bolo zadržané viac ako 70 % z celkového množstva technécia v  živnom 

médiu [18]. Táto asociácia môže znamenať začlenenie technécia do mikrobiálneho tkaniva, interakciu 

s mikrobiálnym metabolizmom, alebo možným účinkom, spojeným s vyčerpaním rozpusteného O2 

mikrobiálnym metabolizmom. Vyzrážanie technécia ako Tc2S7 môže byť výsledkom produkcie H2S 

anaeróbnymi sírnymi baktériami [1]. 

V ďalšej práci bola pozorovaná po 80 dňoch 80 %-ná fixácia u Tc a 50 %-ná u Se v porovnaní s 

pôvodnou koncentráciou a žiadna fixácia na sterilných kolónach, čo poukazuje na to, že imobilizácia 

redoxne citlivých rádionuklidov je určená mikrobiálnou aktivitou [19]. V Ázii, ktorá je charakteristická 

pestovaním ryže, sa sledovala sorpcia technécia na pôdach zalievaných vodným roztokom technécia, 

čo simulovalo podmienky pri pestovaní tejto plodiny. Väčšina technécia z roztoku bola sorbovaná na 

povrchu pôdy v dôsledku zníženia redox potenciálu prítomnosťou mikroorganizmov, čo môže byť 

príčinou prístupu technécia do ryže počas zavlažovacej periódy rastu tejto rastliny [20]. Prítomnosť 
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redukčných podmienok v pôdach, spôsobených mikrobiálnym rastom a pôdnej organickej matrice, sú 

veľmi vhodnými podmienkami na stabilizáciu redukovaného technécia komplexáciou chelátového 

typu s množstvom kombinácií koordinačných skupín ( ako sú amino, karboxylové, hydroxylové a tio 

skupiny) [10]. 
 

2.2.1.2 Redukcia technécia v prítomnosti minerálov 

 

Štúdium redukcie TcO4
- v prítomnosti minerálov (Fe2+) ukázalo, že pri redukcii technécia 

minerálmi je veľmi dôležité pH prostredia. V neutrálnom a slabo alkalickom prostredí v prítomnosti 

voľných katiónov železa Fe2+ (pridaného do reakčnej zmesi ako FeCl2) sa sledovala redukcia 

technécia, pričom pôvodná koncentrácia Fe(II) 4.5x10-5 mol.dm-3 klesala počas niekoľkých dní na 

koncentráciu 2.5x10-5 mol.dm-3 a nepozorovala sa žiadna redukcia Tc(VII) počas 10 dní. Avšak 

zvýšením pH→9 prídavkom NaOH sa 99 % pôvodného množstva technécia vylúčilo z roztoku 

v priebehu 5 hodín a koncentrácia Fe(II) v roztoku klesla na nedetegovateľnú hodnotu. Redukcia 

Tc(VII) po zvýšení pH→9 sa vysvetľuje vznikom “aktívnej” zrazeniny: 

 
Fe2+ + 2 OH- → Fe(OH)2 (s)        (9) 

 
Redukčná schopnosť “aktívnej” zrazeniny sa vysvetľuje vyššou elektrónovou hustotou Fe(II)-

zrazenina v porovnaní s Fe(II)-roztok, z čoho možno vyvodiť záver, že samotné redukčné podmienky 

nie sú dostačujúce pre redukciu technécia, ale že veľký vplyv na redukciu technécia môže mať aj 

prítomný povrch [21]. 

Ďalej sa zistilo, že povrchovo katalyzovaná redukcia (Fe(II)-zrazenina) + TcO4
- → Tc(IV) sa 

uskutočňuje len v prípade čerstvo vyzrážaného Fe(OH)2. Samotné Fe(II) v roztoku s Tc(VII) 

nereaguje, resp. len veľmi pomaly. Zistená závislosť redukcie TcO4
- iónmi Fe2+ od pH je uvedená v 

tabuľke  2 [22]: 

                        
 
                             Tabuľka 2: Výsledky redukcie TcO4

- (5x10-6 mol.dm-3) po 24h kontakte 
                             v  1x10-3 mol.dm-3 Fe2+ a 10-2 mol.dm-3 NaClO4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

4
4
4
4
7

10
 
H 

 
Eh 

[mV] 

 
[Fe2+] 

]mol.dm-3] 

  
[TcO4

-(24h)]/[TcO4
-(štart)] 

.05 98 10-3 92 

.25 63 10-3 99 

.32 13 10-3 90 

.67 -45 10-3 94 

.80 -189 - 6 
.25 -309 4.13x10-5 2 
10 
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Štúdium redukcie technécia v prítomnosti minerálov obsahujúcich Fe(II) potvrdilo schopnosť 

efektívne redukovať TcO4
- prítomné v roztoku, pričom ďalší prídavok Fe2+ iónov do roztoku nemal 

výrazný vplyv na kinetiku vylučovania technécia z roztoku. Vylučovanie technécia z roztoku 

v prítomnosti FeS bolo oveľa rýchlejšie ako v prípade FeS2 [21].  

 
 
2.2.2 Redukcia technécia v laboratórnych podmienkach 

2.2.2.1 Redukcia technécia cínom 

 

Najbežnejším, veľmi rýchlym a účinným spôsobom redukcie technécia je redukcia iónmi 

Sn2+. Najčastejšie sa používa čerstvo pripravený roztok SnCl2·2H2O v zriedenej kyseline 

chlorovodíkovej. Na prípravu rôznych zlúčenín redukovaného technécia sa uskutočňuje redukcia 

v prítomnosti danej zložky zlúčeniny (Z): 

 
TcO4

- + Sn2+ + zlúčenina → Tc(red)-Z     (10) 

 

Redukcia technecistanu Sn2+ iónmi prebieha podľa nasledujúcej schémy [9]: 

3 Sn(II) + 2 Tc (VII) → 3 Sn (IV) + 2 Tc (IV)     (11) 

Vo vodnom roztoku po redukcii dochádza ku vzniku koloidných častíc [23]: 

TcO2+ + 2 H2O  → TcO(OH)2 + 2 H+      (12) 

Všeobecne sa v prípade redukcie technécia chloridom cínatým používa nadbytok Sn2+ iónov oproti 

TcO4
- iónom, a to aj v prípade 99mTc (stopová koncentrácia), pretože eluát technéciového generátora  

môže obsahovať látky, ktoré spôsobujú oxidáciu Sn(II) na Sn(IV), napr. NaOCl [24]. Redukcia 

technecistanu chloridom cínatým v kyslom prostredí je pri dostatočnej koncentrácii Sn2+ iónov veľmi 

rýchla a dosahuje sa vysoký výťažok redukovaného technécia. 
 

2.2.2.2 Redukcia technécia tiomočovinou 

 

Na prípravu niektorých zlúčenín technécia v oxidačnom stave 3+ sa využíva redukcia TcO4
- 

tiomočovinou (tm) v silne kyslom prostredí [25-29]. V tomto systéme slúži tiomočovina zároveň aj ako 

komplexujúce činidlo, ktoré stabilizuje nízky oxidačný stav technécia. Redukciu Tc(VII) 

tiomočovinou je možno schematicky vyjadriť nasledujúcim spôsobom: 

 

 

C

S

NH2TcO4
- + 4 H2N + 4 H+ Tc3+ + 2 NH(NH2)-C-S-S-C-(NH2)NH + 4 H2O (13) 
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Skutočný mechanizmus  však zahŕňa  viacej  stupňov. Redukciou TcO4
- tiomočovinou v roztoku HCl 

(aj HClO4, H2SO4, HNO3) vzniká oranžovo-červený komplex [Tc(tm)6]3+ s charakteristickým VIS 

spektrom (obr. 1). Komplex [Tc(tm)6]3+ sa využíva ako veľmi vhodný prekurzor na prípravu 

niektorých komplexných zlúčenín technécia  v oxidačnom stave 3+. Pri príprave sa využíva ligandová 

výmena, keď pri pH>3 dochádza  k narušeniu stability komplexu a uvoľňovaniu tiomočoviny 

z komplexu. V prítomnosti ďalšieho komplexujúceho činidla sa uvoľňované molekuly tiomočoviny 

nahrádzajú molekulami nového komplexujúceho činidla za  vzniku nového komplexu. Takto boli 

pripravené napríklad komplexy technécia s: EDTA (etylénediamínetetraacetát), DTPA 

(dietyléntriamínpentaacetát), membrofenínom (3-bromo-2,4,6-trimetylacetanilidiminodiacetát), tris 

(1,10-phenantrolínom), DPPE (1,2 bisdifenylfosfíno-etán) a pod. [30-34]. 

                               

                              Obr. 1: Charakteristické spektrum komplexu  
                                 [Tc(tm)6]3+ vo viditeľnej oblasti. 
 

Ako vedľajší produkt vzniká TcO2 s výťažkom okolo 20 %, pričom jeho tvorbe sa nedá výrazne 

zabrániť a ide o konkurenčný produkt výmennej reakcie v dôsledku čiastočnej oxidácie Tc(III) na 

Tc(IV). 

 

2.2.2.3 Redukcia technécia v prítomnosti kyseliny askorbovej  

 

Na redukciu TcO4
- sa samotná kyselina askorbová používa len veľmi zriedka [35]. Na 

očistenie technécia 99mTcO4
- z generátorového systému 99Mo / 99mTcO4

- sa využili redukčné schopnosti 

kyseliny askorbovej. Generátorový roztok 99Mo / 99mTcO4
- sa naniesol na kolónku naplnenú 

Amberlitom IRA-410, kde sa fixoval i 99Mo a 99mTc a potom sa kolónka premývala 2-5 %-ným 

roztokom kyseliny askorbovej. Redukciou technécia a vznikom komplexu Tc-askorbát došlo 
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k vymývaniu technécia vo forme komplexu Tc-askorbát, pričom molybdenan zostal zachytený na 

kolónke [36]. Uvedený spôsob redukcie Tc(VII) sa v tejto práci nepotvrdil. 

Najčastejšie sa kyselina askorbová používa na redukciu technécia v prítomnosti ďalšieho kovu, kde 

plní najmä úlohu antioxidanta na stabilizáciu vzniknutého komplexu. Napr. na prípravu komplexu Tc-

citrát sa použil nasledujúci systém: 

 

Cu2+ + kys. askorbová + Na3citrát + H+ + TcO4
-     (14) 

 

Výťažok komplexačnej reakcie je závislý od pH prostredia (tab. 3) [37]. 
 

  Tabuľka 3: Závislosť výťažku komplexu Tc-citrát od pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako redukčný systém v prítomnosti kyseliny askorbovej sa osvedčil systém FeCl3-kyselina askorbová. 

V tomto systéme zohrávajú železité ióny úlohu katalyzátora reakcie, avšak môžu aj inhibovať 

redukciu technécia do nižších oxidačných stavov [36]. Pri nadbytku kyseliny askorbovej môže dôjsť 

k redukcii Fe(III) → Fe(II). 

 

2.2.2.4 Elektrolytická redukcia technécia 

 

Pri elektrolytickej redukcii technécia sa spravidla používa zinkový drôtik ako anóda a 

platinový drôtik, ako katóda. Označenie zlúčeniny Tc prebieha  v relatívne silne kyslom prostredí 

(pH~1). Takto bol pripravený napr. komplex Tc-HSA (HSA – human serum albumin) [35]. 
 

2.2.2.5 Elektrochemická redukcia technécia 

 

Na prípravu niektorých zlúčenín označených technéciom sa využil systém, kde v roztoku 

obsahujúcom fytát rotujú dve cínové elektródy, ktoré sú bez vonkajšieho zdroja elektrického náboja. 

Výťažok takto pripravenej zlúčeniny technécia je spravidla veľmi vysoký (~ 99 %), avšak stabilita 

takto pripravenej zlúčeniny je menšia, ako v prípade prípravy redukciou chloridom cínatým [35].  

 

 

pH Red.-hydrolyz. Tc 
[%] 

TcO4
- 

[%] 
Tc-citrát 

[%] 

1.8 0.4 1.4 98.2 
1.9 0.7 1.7 97.6 
2.0 1.2 2.6 96.2 
2.1 1.3 3.8 94.9 
2.2 1.3 9.7 89.0 
2.4 1.7 26.1 72.2 

 



P. Tkáč: Štúdium redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov. 
 

14 

2.2.2.6 Redukcia technécia halogénovodíkovými kyselinami 

 

Redukciu technécia môžeme uskutočniť aj niektorými anorganickými kyselinami, respektíve 

sústavami: HCl, HCl-HI-KI, H3PO2-HCl, HBO2-HCl. 

Oxidačný stav technécia pri redukcii koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou závisí od 

usporiadania experimentálnych podmienok. Redukciou technecistanu koncentrovanou HCl pri 

laboratórnej teplote vznikajú takmer okamžite chlorokomplexy Tc(V) : [TcOCl5]2-, [TcOCl4]-, [TcCl6]-

, [TcO2Cl2]-, TcOCl3, [TcO2Cl4]3- [38].  

Chlorokomplexy Tc(IV) vznikajú dlhším pôsobením koncentrovanej HCl, respektíve zahrievaním 

roztokov technecistanu a koncentrovanej HCl počas niekoľkých hodin pri teplote varu. Redukciou 

technecistanu v takýchto podmienkach dochádza k tvorbe komplexu TcCl6
2-, ktorý v zriedených 

kyselinách, vode a v zásaditých roztokoch hydrolyzuje [38].  

Z ostatných anorganických kyselín sa na redukciu technecistanu môžu použiť kyseliny HBr (>40 %)- 

Tc(V) a Tc(IV), HI- Tc(IV). Kyselina HF pri koncentrácií 10-3 mol.dm-3, na rozdiel od ostatných 

halogénovodíkových kyselín, neredukuje technecistan ani v priebehu 120 dní. 

 

2.2.2.7 Redukcia technécia organickými činidlami 

 

Pre redukciu technécia sa využívajú len niektoré z organických redukčných činidiel. 

V alkalickom prostredí sa najčastejšie využíva ako redukčné činidlo hydrazín. Z ďalších to môže byť 

hydroxylamín, deriváty kyseliny sulfínovej a D–penicilamín [35]. 

 
 

2.3 Humínové látky 

 

Pri budovaní úložísk rádioaktívnych odpadov je veľmi dôležité sledovanie chemickej formy 

jednotlivých rádionuklidov. V environmentálnom prostredí často dochádza k oxidačno-redukčným 

reakciám s následným viazaním daného kovu na pôdnu matricu, či už ide o sorpciu, alebo 

komplexáciu organickými a anorganickými komplexujúcimi látkami. Ako je dobre známe, 

komplexácia kovov s ligandami, prítomnými v prírodnom prostredí, významným spôsobom 

ovplyvňuje ich  migračné správanie, a  to najmä tvorbou komplexov s organickými ligandami, ako sú 

humínové látky. Zisťovanie chemickej formy daného kovu, viazaného humínovými látkami je často 

veľmi obtiažne vzhľadom na veľmi komplikovanú povahu humínových látok. Humínové koloidy  

(najmä humínové kyseliny a fulvokyseliny) majú dôležitú úlohu v environmentálnej špeciácii 

rádionuklidov, pričom ich schopnosť komplexovať kovové ióny je veľmi silná, a to aj v prítomnosti 

konkurenčných prírodných anorganických ligandov [13].  
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2.3.1 Rozdelenie humínových látok 

 

Organické zložky zemín a vôd môžeme rozdeliť hlavne na živé (pôdna a vodná fauna a flóra, 

vrátane mikroflóry) a neživé (nerozložené, čiastočne a úplne rozložene organizmy, ako aj ich 

produkty). Pod pojmom pôdnej organickej hmoty sa rozumie heterogénna  zmes neživých organizmov 

a produktov, vznikajúcich mikrobiálnou a chemickou transformáciou organizmov. Humus, ktorý tvorí 

organickú zložku pôd, vzniká z odumretých organizmov a prostredníctvom humifikačných 

(polymerizačné a kondenzačné reakcie) procesov sa primárna organická biomasa premieňa na 

humínové látky. 

Humínové látky sú celou skupinou organických zlúčenín, nachádzajúcich sa v pôdach, vodách a 

sedimentoch. Sú to polyelektrolytické makromolekuly, ktoré sa nachádzajú na celom svete. Obsah 

týchto látok v pôdach a vodách závisí od mnohých faktorov, ako sú klimatické podmienky, hodnota 

pH, podložný materiál a čas. V zemitých pôdach je obsah humusových zložiek 0-10 %, v rašelinových 

pôdach to môže byť až okolo 40 %. Vo vodách môže byť obsah rozpusteného organického uhlíka (v 

mg/l) väčší ako 50 ppm, najmä v tmavých bažinatých vodách [39].  Pretože žijúce organizmy 

produkujú veľké množstvo rozličných organických zlúčenín, ich degradáciou a možnou 

rekombináciou výsledných produktov môže dôjsť k vzniku takmer nekonečného počtu typov molekúl. 

Humínové látky môžeme rozdeliť podľa ich rozpustnosti na : 

 

▪   fulvokyseliny 
▪   humínové kyseliny 
▪   humíny 

 
 

Základné charakteristiky  a niektoré rozdiely medzi humínovými látkami sú znázornené na 

nasledujúcich obrázkoch (obr. 2 a 3).  

Smerom od fulvokyselín cez humínové kyseliny až po humíny môžeme pozorovať zvyšovanie 

intenzity zafarbenia od slabo žltej až po čiernu, ďalej zvyšovanie stupňa polymerizácie, molekulovej 

hmotnosti a percentuálne zastúpenie uhlíka. V rovnakom smere pozorujeme naopak znižovanie 

percentuálneho zastúpenia kyslíka, kyslých skupín a rozpustnosti.  

Fulvokyseliny sú frakcie, ktoré sú rozpustné v celom rozmedzí hodnôt pH, humínové  

kyseliny sú rozpustné pri pH>3.5 a humíny sú frakciou prakticky nerozpustnou v celom rozmedzí pH, 

avšak zistilo sa, že majú podobné funkčné skupiny a elementárne zloženie ako humínové kyseliny [40, 

41]. Na obrázku 3 je schematické znázornenie správania sa humínovej kyseliny vo vodnom prostredí 

[42]. 
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   Obr. 2: Základné odlišnosti humínových látok: fulvokyselín, humínových           
                             kyselín a humínov [43]. 
 

 

 

  Obr. 3: Správanie humínových látok vo vodnom prostredí [42]. 
 

  
Nerozpustnosť humínov sa vysvetľuje pevnosťou väzby, ktorou je táto frakcia spojená s pôdnymi a 

anorganickými zložkami [44].  Avšak výskum konkrétnych vlastností (molekulovej hmotnosti alebo 

obsahu funkčných skupín) často vykazuje veľký rozptyl, bez jednoznačného vymedzenia medzi 

humínovými kyselinami a fulvokyselinami. Fulvokyseliny reprezentujú nízkomolekulovú hmotnostnú 

frakciu skupiny  humínových látok. Ich molekulová hmotnosť je v rozsahu  niekoľko tisíc a.h.j., zatiaľ 

čo molekulová hmotnosť humínových kyselín je až milión a.h.j. Humínové látky pochádzajúce z pôd 

obsahujú väčšie množstvo aromatických zlúčenín (konkrétne benzokarboxylové a fenolické skupiny), 
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zatiaľ čo  humínové látky pochádzajúce zo sedimentov a vodných typov (z jazier, riek a oceánov) 

majú prevažne alifatický charakter. V zeminách trávnatého charakteru je výskyt humínových kyselín 

väčší ako výskyt fulvokyselín, avšak pôdy lesného charakteru obsahujú väčšie množstvo fulvokyselín 

[40] (obr. 4).  

     
 

                           Obr. 4: Obsah HA a FA v zeminách trávnatého (grassland soils) 
                           a lesného charakteru (forest soils). 
 

  
Humínové látky môžu hrať dôležitú úlohu v celkovej environmentálnej mobilite a biodostupnosti 

organických i anorganických zložiek v životnom prostredí. Hodnota pH a pohyblivosť voľných 

kovových iónov sú veľmi dôležité faktory vplývajúce na viazanie kovu humínovými látkami. Rozsah 

hodnôt pH v životnom prostredí je veľmi široký, napr. v subtropických povrchových vodách môže 

mať hodnotu až pH=10. Nižšie hodnoty pH vo vodách sú dobre známe. Kyslé lesno-piesočnaté pôdy 

môžu mať hodnotu pH v rozsahu 3-4. V prípade niektorých kyslých prameňov dokonca ešte nižšie, ba 

niekedy až záporné hodnoty pH [45]. Jedným z významných  faktorov humínových látok je ich  

štrukturálna  heterogénnosť [46]. 

So zvyšovaním hodnoty pH dochádza k zvyšovaniu záporného náboja humínových a fulvokyselín 

v dôsledku ich acidobázickej disociácie. Je známe, že pri nižšom pH (pH<7) majú v tomto procese 

najdôležitejšiu úlohu karboxylové skupiny. Pri vyššom pH prispievajú k nábojovému zvyšovaniu 

hlavne fenolické skupiny. Celkové množstvo slabo kyslých funkčných skupín sa pohybuje v rozmedzí 

3.5-8.5 eq.kg-1, pričom fulvokyseliny majú väčší obsah týchto skupín ako humínové kyseliny [47, 48]. 

V blízkosti zásaditého prostredia je približne polovica týchto funkčných skupín disociovaná. 

Fulvokyseliny a humínové kyseliny by sa mali študovať nielen preto, že sú hlavnými organickými 

zložkami pôd, vôd a sedimentov, ale aj preto, že sú reprezentantom zložitého komplexného prostredia. 
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2.3.2 Charakter humínových látok 
  

Fulvokyseliny a humínové kyseliny patria do skupiny látok s vysokou komplexačnou 

afinitou [39, 49-51]. Tieto dve skupiny kyselín sú štrukturálne veľmi podobné, ale vyznačujú sa 

rozdielnou molekulovou hmotnosťou a obsahom funkčných skupín [52-56]. So zložením humínových 

látok súvisí ich schopnosť vytvárať komplexy s kovovými iónmi, schopnosť agregácie, disociačná 

schopnosť a pod. [57]. 

Elementárne zloženie humínových kyselín a fulvokyselín je tvorené najmä obsahom uhlíka a kyslíka, 

pričom obsah uhlíka v HA je v rozmedzí 53.8-58.7 % a obsah kyslíka v rozmedzí 32.8-38.3 %. Medzi 

ďalšie prvky, z ktorých sú humínové látky tvorené, patria vodík, dusík a síra, ktorých zastúpenie je 

veľmi podobné v HA aj FA. Elementárne zloženie HA a FA je znázornené v tabuľke 4. Hypotetická 

molekula humínovej kyseliny by mala približné zloženie C10H12O5N a fulvokyselina C12H12O9N [58].  

 
     Tabuľka 4: Percentuálne zastúpenia prvkov v HA a FA. 
 
 
 
 
 

 

 

Medzi najdôležitejšie funkčné skupiny, vyskytujúce sa v HA a FA patria hlavne karboxylové skupiny  

-COOH, alkoholové –OH, ale aj amino skupiny –NH2, imino =NH, aldehydické          –CHO, keto 

skupiny –CO- a mnoho ďalších. 

Fulvokyseliny majú o niečo vyšší obsah karboxylových skupín, ako humínové kyseliny, čo sa 

prejavuje v  elementárnom zložení vyšším percentuálnym zastúpením kyslíka vo FA oproti HA [58]. 

Pomer O/C a H/C  môže poukázať na prítomnosť rôznych skupín [59], pričom vyšší pomer H/C hovorí 

predovšetkým o prítomnosti alifatických skupín, obsahujúcich prevažne amino skupiny. Pomer O/C 

pre pôdne HA je okolo 0.5, pre FA je to okolo 0.7. Tento rozdiel môže poukazovať na väčšie 

množstvo karboxylových skupín respektíve uhľovodíkových reťazcov vo FA. [58]. Vyšší pomer O/C 

poukazuje na vyšší obsah uhľovodíkových reťazcov [60]. 

Pri zisťovaní štruktúry humínových látok bolo navrhnutých niekoľko hypotéz, keďže presnú štruktúru 

vo všeobecnosti nie je možné zistiť, vzhľadom na veľkú rozmanitosť jednotlivých HA a FA [61]. 

Jednou z nich je štruktúra, kde na aromatických jadrách sú viazané karboxylové a hydroxylové 

skupiny pospájané vodíkovými väzbami, ktoré sú schopné viazať látky s malou molekulovou 

hmotnosťou [55]. Ďalšia hypotéza predpokladá, že na aromatických jadrách sú chemickým resp. 

fyzikálnym spôsobom  viazané polysacharidy, proteíny, jednoduché fenoly a kovy [62]. 

prvok HA FA Aldrich HA 

                              percentuálne zastúpenie 

Uhlík 53.8-58.7 40.7-50.6 55.23±0.28 
Kyslík 32.8-38.3 39.7-49.8 37.64±0.19 
Vodík 3.2-6.2 3.8-7.0 4.48±0.02 
Dusík 0.8-4.3 0.9-3.3 0.32±0.01 
Síra 0.1-1.5 0.1-3.6 2.33±0.01 
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Na nasledujúcich obrázkoch (obr. 5 a 6) je navrhnutá modelová štruktúra humínovej kyseliny [53] a 

fulvokyseliny [40] 
 

Obr. 5: Model štruktúry humínovej kyseliny. 
 

                     Obr. 6: Model štruktúry fulvokyseliny. 

 

Ako aj pri ostatných kyselinách, je príprava soli humínovej kyseliny veľmi jednoduchá. Prídavkom 

príslušného hydroxidu vznikne príslušná soľ,  tzv. humát. (napr. humát sodný) 

 

Ilustráciou známeho vplyvu pH na katiónovú výmennú kapacitu (CEC-cation exchange capacity) 

zemín je, napríklad, zvýšenie hodnoty pH v pôde, ktoré spôsobí zvýšenie počtu záporných nábojov na 

pôdnych organických koloidoch. Na nasledujúcej schéme (16) je disociačno-ionizačná reakcia kyslých 

funkčných skupín v humínovej kyseline. Na začiatku môžeme pozorovať vznik aniónu typu R-COO-, 

ktorý vzniká v slabo kyslom až neutrálnom roztoku. Druhá reakcia ilustruje vznik fenolátového iónu 

typu  R–O-, ktorý vzniká v alkalickom prostredí [58].  

 

 

COOH

O

+ MOH 

COO- M+

O

+ H2O (15) 
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Tendenciu humínových látok viazať sa na minerálne látky (hlinité minerály a ostatné silikátové 

povrchy) môžeme veľmi ľahko znázorniť. Spravidla ide o dva typy naviazania humínovej látky na 

povrch minerálu (obr. 7), a to buď vytvorením väzby s polyvalentným katiónom  a), alebo vytvorením 

vodíkovej väzby b). 

 

                                    a)                                                                                             b) 
 
                    Obr. 7: Spôsoby naviazania humínovej kyseliny na povrch minerálu.  
 

2.3.3 Výmenná kapacita Aldrich-HA 

 

Z rôznych funkčných skupín, asociovaných s HA [53, 55], sú pre komplexačné správanie 

najdôležitejšie karboxylové a fenolové skupiny. Celková protónová výmenná kapacita PEC (proton 

exchange capacity) pre Aldrich-HA bola meraná barytovou adsorpčnou metódou, čo je nepriama 

potenciometrická metóda, založená na meraní úbytku H+ iónov z  kyslých funkčných skupín. 

Humínová kyselina sa nechala zreagovať s nadbytkom Ba(OH)2 a následne sa titrovala: 

2 RH + Ba(OH)2  → R2Ba + 2 H2O       (17) 
 

kde R je makromolekula a H je protón -COOH alebo kyslej -OH skupiny. Pre jednoduchosť tejto 

metódy je tento spôsob určovania celkovej kyslosti humínových látok najpoužívanejší. 

Výmenná kapacita karboxylových skupín sa určovala Ca-octanovou výmennou metódou, kde 

sa Ca vymieňal v octanovom médiu [58]: 

 

(16) 
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O

OH -H+
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2 R-COOH + Ca(CH3COO)2 → (R-COO)2Ca + 2 CH3COOH    (18) 
 

Výmenná kapacita fenolových skupín bola vypočítaná ako rozdiel celkovej protónovej výmennej 

kapacity  a výmennej kapacity karboxylovej skupiny [60] a jej hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke 5. 

 
                       Tabuľka 5: Hodnoty PEC pre HA - Aldrich 

PEC (meq/g) Aldrich-HA 

Celková Karboxylové 
skupiny 

Fenolové  
skupiny 

7.06 ± 0.67 4.80 ± 0.21 2.26 ± 0.72 

 

Hodnota PEC závisí od spôsobu jej určovania, preto môže dôjsť v rozdielnych prácach k rozdielnym 

výsledkom, napríklad v práci Buckaua bola hodnota celkovej PEC pre Aldrich-HA určená ako 5.43 ± 

0.20 meq/g [63]. 

 
 
2.4 Koloidný stav humínových kyselín 

 

V podzemných vodách môžu byť rozpustné humínové látky, obsahujúce humínové a 

fulvokyseliny, komplexované kovovými iónmi nachádzajúcimi sa vo vode, prítomné ako koloidy. 

Tieto koloidy sa správajú ako rozpustné vymieňače iónov, a preto vytvárajú tzv. pseudokoloidy 

prítomných iónov [64]. Humínové látky môžu zapríčiniť zvýšenie migrácie, alebo retenciu niektorých 

rádionuklidov. Transportné správanie sa humínových kyselín, respektíve komplexov kovov s humátmi 

v prírodných vodách je jednoznačne zapríčinené koloidnou povahou humínových látok. Predpokladá 

sa, že pri vyšších hodnotách pH dochádza k deprotonizácii funkčných skupín humínových kyselín. 

Dochádza k expanzii molekúl kvôli vzájomnému odpudzovaniu záporných nábojov. Pri nižšom pH 

protóny obsadia záporne nabité miesta a molekuly majú tendenciu zmršťovať sa. Podobné správanie sa 

je zapríčinené  aj zvyšovaním iónovej sily. So zvyšovaním koncentrácie HA,  protonizáciou molekúl  

a zvyšovaním iónovej sily nedochádza k zmene len vo vnútri molekúl, ale aj k zoslabeniu 

medzimolekulových odpudivých síl. Príťažlivé sily (Van-der-Waalsove sily, vodíkové mostíky) majú 

stúpajúcu tendenciu k tvorbe tzv. molekulových aglomerátov. Je množstvo hypotéz, že tieto 

aglomeráty sú micely, resp. majú micelárnu štruktúru [65, 66]. Tvorba humínových aglomerátov sa 

skutočne potvrdila, avšak len pri koncentrácii HA vyššej ako 5 g/l [67]. 

V práci Zänkera sa micelárna hypotéza nepotvrdila (pre koncentráciu HA ≤500 ppm) [68].  Jednou z 

metód na štúdium veľkosti humínových aglomerátov je PCS (Photon Correlation Spectroscopy). 

Meraním veľkosti častíc niektorých humínových kyselín pochádzajúcich z pôd, povrchových a 

podzemných vôd pomocou PCS metódy sa podarilo detegovať malú, ale významnú koncentráciu 

relatívne veľkých rozptýlených častíc, ktorých veľkosť sa pohybuje v rozmedzí 50-200 nm, pričom 
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veľkosť molekúl HA sa odhaduje na 1-10 nm. Preto sa tieto rozptýlené častice klasifikovali ako 

molekulové aglomeráty. Výskyt podobných častíc od niekoľko desať až niekoľko sto nanometrov v 

roztokoch humínových kyselín sa potvrdil aj v ďalších prácach [69-71]. Pomocou metódy SFM 

(Scanning Force Microscopy) sa našli štyri skupiny častíc, ktoré sa sledovali v Aldrich-HA. 

 
[1]   Relatívne veľké ”submicron chunks”  
        s priemerom niekoľko sto nanometrov a  vysoké viac ako 50 nm, ekvivalentný   
        sférický priemer 70-160 nm 
 
[2]   Predĺžené aglomeráty  
      niekoľko sto nm dlhé a len niekoľko nanometrov vysoké,  ekvivalentný sférický   
        priemer 30-40 nm 
 
[3]   Diskovité aglomeráty 
      s priemerom 50 nm a  len niekoľko nanometrov  vysoké, ekvivalentný sférický   
        priemer 10-25 nm 
 
[4]   ”Subunits”  
        s priemerom a výškou  len niekoľko nanometrov, ekvivalentný sférický priemer   
        1.5-8 nm 
 

Prvé tri druhy častíc sú viditeľné na SFM snímku (obr. 8). Častice triedy 2 a 3 sú lepšie viditeľné na 

obr. 9 a 10, ktoré sú oskenované pri vyššom rozlíšení. Obr. 9 a 10 tiež odhaľujú častice triedy 2 a 3, 

ktoré sa skladajú z častíc ”subunits” s priemerom 12-14 nm                (častice triedy 4). Častice triedy 

1 môžu byť charakterizované tým, že môžu veľmi ľahko existovať vo vodnom roztoku. Tieto častice 

vykazujú odlišné fyzikálno-chemické správanie, ako častice tried 2-4, sú chemicky inertné, t.j. so 

zmenou koncentrácie HA alebo so zmenou pH sa nemenia. Častice triedy 2 a  3 sa skladajú z častíc 

triedy 4. Ak je koncentrácia HA v roztoku dostatočne nízka tieto častice  sa objavia v celkom 

rozpadnutom stave ako ”subunits” (obr.11). 
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                Diskovité aglomeráty 
 
 
 
 
 

”Submicron chunks” 
(ekvivalentný sférický priemer 

je70-160 nm) 
 

 
 
 

    Predĺžené aglomeráty 

Obr. 8:  SFM   snímok  HA  nanesenej  na   sľudovom  povrchu   metódou  
”spin-coating”.  Filtrácia   cez   1000  nm  Nuclepore  filter.   Koncentrácia  
200 ppm; veľkosť 10µm x 10µm; pH=11.3. Diskovité aglomeráty, predĺžené    
 aglomeráty  a ”submicron chunks” sú  dobre rozoznateľné. 
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Predĺžené aglomeráty 
(250 nm x 60 nm x 1,5 nm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diskovité aglomeráty 

(50 nm x 1,5 nm) 
 

 Obr. 9:  SFM  snímok  HA  nanesenej  na  sľudovom  povrchu metódou 
 ”spin-coating”.  Filtrácia  cez  1000 nm  Nuclepore  filter.  Koncentrácia 
 200 ppm;  veľkosť 1 µm x 1 µm; pH=11.3. U predĺžených a diskovitých 
 aglomerátov je  viditeľná ich charakteristická štruktúra.  
 Výška nánosov: 1.5-2 nm. Periodicita  štruktúry: 12-14 nm.  
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Rozpadnuté častice - 
”subunits” 

 
 
 

Diskovitý aglomerát 
(65 nm x 12 nm) 

Obr. 10:  SFM  snímok HA  nanesenej  na  sľudovom  povrchu metódou  
”spin-coating“. Filtrácia cez 1000 nm Nuclepore filter. Koncentrácia 200
ppm; veľkosť 320 nm x 320 nm;  pH=4.2. Na  jednotlivých časticiach
”subunits” a  väčšom  diskovitom aglomeráte je viditeľná ich
charakteristická štruktúra. Výška rozpadnutých častíc - ”subunits” je 3.5 nm.
Výška v strede aglomerátu je 12 nm ( pri nižších hodnotách  pH sa častice
„subunits”  často ukladajú na seba  do tvaru diskovitého aglomerátu ).
Periodicita štruktúry je približne 12 nm. 
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Na základe hodnôt sférického ekvivalentného priemeru sa tieto častice triedy 4 klasifikovali ako 

molekuly humínovej kyseliny [68]. Otázka, či aglomeráty triedy 2 a 3 existujú v roztoku, alebo či 

pôvodný roztok humínovej kyseliny obsahuje individuálne molekuly, je stále otvorená. 

Veľmi dôležité správanie sa molekúl HA (častice 4 ”subunits”) bolo pozorované metódou SFM. V 

tabuľke 6 sú uvedené zmeny výšky častíc na sľudovom povrchu v závislosti od zmeny hodnoty pH.  Z 

týchto plochých častíc (výška ≤ 2 nm v alkalickom prostredí) vznikajú štruktúry s vysokou flexibilitou 

(schopné deformovať sa). 

 
                    Tabuľka 6: Závislosť výšky častíc „subunits“ od pH 
  
 
 
 
 
 

 

Flexibilita častíc "subunits" humínových kyselín prudko klesá so znižovaním hodnoty pH. V kyslej 

oblasti pH sú častice jednoznačne vyššie ako  v alkalickom prostredí. Tento výsledok  poskytuje 

priamy experimentálny dôkaz o tom, že hypotéza o polyelektrolytickej povahe humínových kyselín je 

správna. V alkalickom a neutrálnom prostredí sú molekuly HA, samozrejme, roztiahnuté 

(deprotonizovaná forma), avšak v kyslej oblasti dochádza k protonizácii a ku kontrakcii molekúl [68], 

(obr. 12 a 13). 

 

                                           Obr. 12: Humínová kyselina v kyslom prostredí. 

 
 

                                          Obr. 13: Humínová kyselina v zásaditom prostredí. 

pH Výška častíc  ”subunits”  
[nm] 

4.2 3.5 
6.2 2.5 

11.3 1.5-2 
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2.5 Komplexácia kovových iónov humínovými kyselinami 

 

Pri komplexácii kovových iónov humínovou kyselinou často dochádza k vyzrážaniu HA pri 

prídavku kovových iónov. Toto vyzrážanie je spôsobené zmenou hydrofilnej povahy humínovej 

kyseliny na hydrofóbnu [39]. 

Viazanie kovového iónu znižuje elektrostatické odpudzovanie aniónových skupín v makromolekule 

kyseliny. Účinnosť katiónu v koagulácii (vyzrážaní) humínovej kyseliny je funkciou náboja katiónu. 

Nerozpustnosť HA v kyslom prostredí je svedectvom o tom, že protonizácia, resp. viazanie kovového 

iónu má za následok vznik kompaktnejšej hydrofóbnej štruktúry. Vznik tejto menej hydrofilnej 

štruktúry v dôsledku viazania kovu s HA  vedie k zoskupovaniu molekúl a vzniku molekulových 

aglomerátov. Hoci sú tieto zoskupenia menšie ako 45 µm, môžu zostať suspendované v roztoku ako 

koloidy. Katióny kovov sa môžu zúčastňovať vzniku týchto pravých koloidov včlenením sa do 

štruktúry kyseliny v dôsledku viazania kovu s HA [39]. V prípade komplexácie kovov s humínovými 

látkami, respektíve prírodnými proteínmi a polysacharidmi, boli vypracované modely komplexácie 

kovov polyelektrolytmi [72-74]. 

 

2.5.1 Komplexačné reakcie kovu s HA 

 

Komplexačné reakcie kovového iónu s humínovou kyselinou sa považujú za nábojovo-

neutralizačný proces. V týchto reakciách daný kovový ión obsadzuje počet výmenných protónových 

miest rovný jeho náboju (z+). Skupina komplexačného miesta, potrebná na neutralizáciu kovového 

iónu, sa berie ako jedna komplexačná jednotka humínovej kyseliny. Schému komplexácie kovového 

iónu Mz+ humínovou kyselinou HA(z) môžeme znázorniť [72]: 

 
 Mz+ + HA (z) ⇔ MHA (z)             (19) 
 
Pre rovnovážnu konštantu z rovnice (19) platí: 
 

 β=
( )[ ]

[ ] ( )[ ]ff zHAM
zMHA

+z          (20) 

 
kde   [MHA(z)]  je koncentrácia komplexu HA s kovovým iónom 

         [Mz+]f je voľná koncentrácia kovového iónu 

         [HA(z)]f je voľná koncentrácia humínovej kyseliny 

 

Hodnota koncentrácie [HA(z)]f  sa líši od celkovej koncentrácie HA [HA(z)]t, ktorá bola pôvodne 

zvolená pre daný experiment a ktorá zohľadňovala aj hodnotu väzbovej kapacity LC (Loading 

Capacity) molekúl humínovej kyseliny pre daný kovový ión [72]. 
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2.5.2 Efektívna koncentrácia HA 

 

Presnú hodnotu molekulovej hmotnosti pre HA nie  je možné zistiť, a preto sa jej chemická 

mólová koncentrácia nedá priamo vyjadriť. Avšak použitím známej hodnoty protónovej výmennej 

kapacity (PEC), ktorá sa dá určiť experimentálne, môžeme operačnú efektívnu koncentráciu 

humínovej kyseliny v  mol.dm-3 vyjadriť pomocou nasledujúceho vzťahu: 
 

[HA(z)]t=
( )( )

z
PECHA

         (21)  

[HA(z)]t je efektívna koncentrácia HA v mol.dm-3 

(HA)  je koncentrácia HA v g.dm-3   

PEC je výmenná kapacita protónov (proton exchange capacity), v eq/g a pre použitú NaHA (Aldrich) 

má hodnotu 5.43±0.2 meq/g [63] 

z   je náboj komplexovaného kovu  

 

Hodnota koncentrácie [HA(z)]t v rovnici (21) je daná v mol.dm-3, čo korešponduje s koncentráciou 

kovového iónu  s nábojom z, ktorý môže zneutralizovať všetky protónové výmenné miesta v HA 

s danou koncentráciou [72]. 

 

2.5.3 Väzbová kapacita LC a voľná koncentrácia HA 

 

Komplexačná sila pre každý kovový ión k humínovej kyseline je rozdielna. To je hlavný 

rozdiel medzi HA a bežnými molekulárnymi ligandami. Funkčné skupiny organických ligandov, ako 

kyselina citrónová, alebo EDTA,  majú obmedzené stéricke prekážky a ligandy môžu  úplne 

komplexovať kovový ión, čo neplatí v prípade humínových kyselín. Naviazanie kovového iónu 

k protónovým výmenným miestam v HA je závislé od hodnoty pH, iónovej sily, náboja daného 

kovového iónu a pôvodu humínovej kyseliny [63, 74-77]. Napr. pri pH<7 nie sú všetky výmenné 

miesta HA disociované. Protonizácia a deprotonizácia  funkčných skupín spôsobuje hydrofóbnosť 

resp. hydrofilnosť výmenných miest. Deprotonizované funkčné skupiny môžu chemicky reagovať a 

tvoriť komplexy s  kovovými iónmi v kvapalnej fáze. Protonizované funkčné skupiny majú sklon 

k asociácii s hydrofóbnou časťou humínovej kyseliny, čím sa zvyšuje stérické tienenie vzhľadom ku 

komplexovanému kovovému iónu. Tieto charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od hodnoty pH, 

iónovej sily a pôvodu HA. Následne, väzbová kapacita LC kovového iónu k celkovému počtu 

výmenných protónových miest závisí od hodnoty pH, iónovej sily, náboja daného kovového iónu a 

pôvodu HA. Táto väzbová kapacita humínovej kyseliny pre daný kovový ión je za daných 

experimentálnych podmienok daná týmto vzťahom: 
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LC=
( )[ ]
( )[ ]t

m

zHA
zMHA

  alebo  LC=
[ ]

( )( )HAPEC
M *z+z

           (22) 

 

 

kde [MHA(z)]m je rovná [Mz+]*, čo reprezentuje maximálnu koncentráciu kovového iónu Mz+, ktorá sa 

zúčastňuje komplexácie s danou koncentráciou HA. 

Koncentrácia [Mz+]* sa mení v závislosti od pH, iónovej sily, náboja daného kovu a pôvodu HA. 

Voľná koncentrácia humínovej kyseliny v rovnici (20) sa môže vypočítať pomocou  hodnoty väzbovej 

kapacity LC : 

 

 

[HA(z)]f = [HA(z)]t LC - [MHA(z)]                                     (23) 

 

 

Hodnota [HA(z)]t LC predstavuje efektívnu koncentráciu HA, maximálnu koncentráciu funkčných 

skupín, zúčastňujúcich sa komplexácie s kovovým iónom s nábojom z+ za daných experimentálnych 

podmienok. LC je priemerná hodnota, ktorá je porovnateľná s určitým rozsahom stupňa ionizácie  

humínovej kyseliny (α) [78], ale líši sa rozdielnym nábojom a veľkosťou hydratovaného iónu Mz+ a 

H+. Spojením rovnice (20) a (23) dostávame: 

 

 

β = 
( )[ ]

[ ] ( )[ ] ( )[ ]( )zz MHA-LCHAM
zMHA

tf
z+                                     (24) 

 

 

V tejto rovnici je [HA(z)]t pôvodná koncentrácia definovaná vzťahom (21) a [Mz+]f a [MHA(z)] sú 

experimentálne hodnoty. Hodnota [Mz+]f  sa určuje ultrafiltráciou a hodnota [MHA(z)] je vypočítaná 

z rozdielu celkovej a voľnej koncentrácie kovového iónu [72, 74]. 
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2.6 Komplexácia technécia humínovými látkami 

 

Štúdium komplexácie technécia s humínovými látkami je veľmi naliehavé práve  v 

prítomnosti redukčných podmienok, pretože ako je známe, Tc neinteraguje z HA,  ak je v oxidovanej 

forme TcO4
- [8], iba ak humínová kyselina pracuje ako reduktant pre technecistanový anión. Samotné 

redukčné prostredie (redox potenciál) však nezaručuje redukciu TcO4
-, ale veľmi dôležitú úlohu môže 

hrať prítomný povrch, ako to je napr. pri redukcii TcO4
- železnatými iónmi Fe2+, keď za redukčných 

podmienok v homogénnom prostredí (redox potenciál Eh= -150 až -250 mV) nedošlo k žiadnej 

redukcii TcO4
- počas 20 až 30 dní, avšak pri kontakte TcO4

- s minerálnou formou Fe2+, ako je FeS, 

došlo k 90 %-nej redukcii Tc z roztoku. Z tohto vyplýva, že minerály obsahujúce Fe2+ ióny majú 

schopnosť efektívne redukovať TcO4
- z roztoku [21]. V prípade sledovania sorpcie technécia 

(pridaného vo forme technecistanu) na vzorkách zemín v prítomnosti humátu (NaHA - Aldrich) sa 

pozorovala nižšia sorpcia technécia v prítomnosti HA oproti sorpcii z roztokov bez NaHA, čo môže 

poukazovať na to, že HA v tomto sorpčnom procese nezohráva dôležitú úlohu [79, 80]. 

 

2.6.1 Komplexácia technécia humínovými látkami v prítomnosti minerálov 
 

Tvorba komplexu Tc s organickou hmotou OM (organic matter) Tc-OM je možná len v 

redukčných podmienkach, kde dochádza k redukcii Tc(VII)→Tc (IV). 

Pri interakcii TcO4
- s pyritom (FeS2) v prítomnosti HA, za redukčných podmienok (Eh= -180 až -290 

mV) došlo počas 20 dní len k 54 %-nému úbytku Tc z roztoku oproti 90 %-ám v prípade samotného 

pyritu. Avšak 50 % frakcie technécia zostávajúceho v roztoku predstavuje redukovanú formu Tc. 

Koncentrácia tohoto redukovaného Tc sa nezhoduje s koncentráciou technécia asociovaného s 

organickou hmotou, pretože všetky hodnoty redukovaného Tc (tab. 7)  sú vyššie ako hodnota 

koncentrácie Tc-OM. Avšak porovnanie koncentrácie zvyškového Tc a Tc asociovaného s organickou 

hmotou s redukovaným Tc v roztoku (v 5. a 7. dni) však poukazuje na to, že táto frakcia redukovaného 

Tc je v skutočnosti technécium asociované s organickou hmotou [21]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 Komplexácia technécia humínovými látkami v prítomnosti        
         mikroorganizmov 

 

      Tabuľka 7: Výsledky redukcie a komplexácie TcO4
- 

Čas 

   [dni] 

    *[Tc]tot 

 

[TcO4
-] 

 

     [Tc-OM] 

[10-6 mol.dm-3] 

*[Tc]res=[Tc]tot -[Tc-OM]-[TcO4
-] 

   

   *[Tc]red 

 

0 4.30 4.30 0 0 0.002 
3 4.04 2.68 0.15 1.20 0.212 
5 2.88 2.03 0.48 0.37 0.885 
7 1.93 0.87 0.24 0.82 1.010 

10 2.66 0.45 0.45 1.76 1.088 
20 2.31 0.25 0.31 1.75 1.177 

      * [Tc]tot -celková koncentrácia Tc, [Tc]res- výsledná koncentrácia Tc, [Tc]red  -koncentrácia redukovaného Tc 
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2.6.2 Komplexácia technécia humínovými látkami v prítomnosti        
         mikroorganizmov 

 

Komplex technécia s humínovou kyselinou (Tc-HA) môžeme pripraviť vytvorením 

redukčných podmienok generovaných pôdnou mikroflórou za anaeróbnych podmienok. Tento proces 

môže byť aktivovaný naočkovaním pôdy rodom Bacillus alebo rodom Pseudomonas, ku ktorej sa 

pridá 1 %-ný roztok glukózy a systém sa premieša a inkubuje v inertnej atmosfére. Po 3-5 dňoch 

dochádza ku kvantitatívnej redukcii Tc a asociácii Tc s organickou hmotou. 

Redukčné podmienky v pôde, vyvolané mikrobiálnym rastom a prítomnosť pôdnej organickej hmoty, 

sú vhodnými podmienkami pre stabilizáciu redukovaného technécia s chelatačnými komplexami [10].  

 
2.6.3 Komplexácia technécia humínovými látkami po chemickej redukcii   
         TcO4-  

 

Komplexácia Tc s HA je podmienená redukciou Tc(VII)→Tc(IV). Na redukciu Tc(VII) sa 

v laboratórnych podmienkach najčastejšie používajú cínaté ióny Sn2+. Na dôkladnú redukciu Tc(VII) 

je potrebné pripraviť vždy čerstvý roztok SnCl2. Pri vzniku komplexu Tc-HA dochádza najprv 

k redukcii TcO4
- iónmi Sn2+ a nasleduje rýchla komplexácia humínovou kyselinou. Zmiešaním 

cínatých iónov s roztokom TcO4
- a HA v inertnej atmosfére (N2) pri pH=4 vzniká hnedo-čierna 

zrazenina [8, 9]. Hlavnú časť vzniknutej zrazeniny tvorí komplex Sn-HA, ktorý sa odstráni 

centrifugáciou. Na separáciu komplexu Tc-HA  sa supernatan nanesie na chromatografickú kolónu 

(Sephadex G-15). Frakcia redukovaného ale nekomplexovaného technécia TcO2·xH2O sa sorbuje na 

kolónke a TcO4
- a komplex Tc-HA sa vymyje z kolóny roztokom NaClO4 [8, 9]. 

 

2.6.3.1 Vplyv koncentrácie Sn2+  a HA na tvorbu komplexu Tc-HA 

 
Štúdium vzniku komplexu Tc-HA pri zmene koncentrácie HA a Sn2+ je dôležité na určenie 

maximálneho výťažku komplexu Tc-HA. So vzrastom koncentrácie HA  pri konštantnej koncentrácii 

TcO4
-  a Sn2+ iónov, množstvo komplexu Tc-HA v roztoku klesá, pretože veľká časť komplexu je 

zachytávaná zrazeninou Sn-HA, ktorá vzniká v nadbytku [9]. Výťažok tvorby komplexu Tc-HA (pri 

koncentrácii HA 1.94x10-5- 3.2x10-4 eq/dm3) lineárne vzrastá so zvyšovaním koncentrácie Sn2+. Táto 

závislosť poukazuje na to, že na tvorbu komplexu Tc-HA je potrebné dvojnásobné ekvimolárne 

množstvo iónov Sn2+ vzhľadom ku koncentrácii technécia, a že technécium v tomto komplexe je 

v oxidačnom stave 3+ [8]. 

 



P. Tkáč: Štúdium redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov. 
 

33 

2.6.3.2 Stabilita komplexu Tc-HA 

Expozícia v aeróbnych podmienkach 
 

Vystavením komplexu Tc-HA aeróbnym podmienkam dochádza k re-oxidácii redukovaného 

a komplexovaného Tc [10]. V nasledujúcej tabuľke (tab. 8) je priebeh re-oxidácie komplexovaného 

technécia v prostredí HCO3
-
 /CO3

2-
  pri pH= 8.8 v časovej závislosti. 

Ako vidieť z tabuľky 8, v prvých dňoch dochádza k relatívne rýchlemu rozkladu komplexu Tc-HA, 

ktorý sa s časom spomaľuje. 

 
                                                   Tabuľka 8: Priebeh rozkladu Tc-HA 

Čas 
[dni]       

Tc komplexované 
[%] 

0 51.1 
8 34.7 

14 31.4 
27 23.4 
51 16.4 

 

 
Vplyv pH 

 

Pridaním iónov Sn2+ do roztoku HA a TcO4
- pri pH=4 dochádza k vzniku hnedo-čiernej 

zrazeniny. V prípade, že sa  pracuje s makromnožstvom Tc ( 99Tc) sa môže  zdať, že ide o zrazeninu 

TcO2 . Vplyv zvýšenia pH→11 na rozpúšťanie zrazeniny sa sledoval v roztoku bez HA a s HA [8]. 

V roztoku bez HA (pH=4) dochádza v dôsledku redukcie TcO4
- cínatými iónmi k tvorbe hnedo-čiernej 

zrazeniny TcO2. V roztoku s HA dochádza ku vzniku komplexu Tc-HA. Zvýšením pH v oboch 

roztokoch na pH→11 dochádza k rozpúšťaniu zrazeniny len v roztoku s prítomnosťou HA. Po 

jednodennom kontakte dochádza k jej úplnému rozpusteniu. Nestabilita komplexu Tc-HA pri vyššom 

pH je spôsobená oxidačnými a disociačnými reakciami. Po rozpustení zrazeniny sa všetko technécium 

nachádza v oxidovanej forme ako TcO4
-. V roztoku bez HA sa nepozorovalo žiadne rozpúšťanie 

zrazeniny TcO2 [9]. 

 

2.6.4 Mobilita Tc v prítomnosti HA 

 

Sledovanie mobility technécia (99Tc) v prítomnosti HA sa v práci Fleury-ho [80] uskutočnilo 

pomocou ”humic acid gel”. Ide vlastne o silikagél na ktorom je kovalentne naviazaná HA Aldrich 

(obr. 14). PEC tohoto gélu, ktorého zloženie je 2.23 mg HA / g  silikagélu, je 2.54 x10-2 meq/g.  
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                            Obr. 14: Schematické znázornenie ukotvenia HA na géle. 

 

V prípade neredukovaného technécia (TcO4
-) sa pozorovala 7-9 %-ná sorpcia na HA-géle. Sorpcia Tc 

sa vysvetľuje dvoma spôsobmi:  

Časť TcO4
- bola redukovaná (humínovou kyselinou) a sorbovaná na HA, resp. TcO4

- bol priamo 

viazaný humínovou kyselinou. Vysoko polárne skupiny humínovej frakcie môžu hrať úlohu v retencii 

technécia, avšak, ako je známe, technecistan sa neasociuje  s aniónovými koloidmi v prírodných 

vodách a pôdach [3]. V prípade redukčných podmienok je technécium  (TcO2, ktoré hydrolyzuje na 

TcO(OH)2 ) veľmi reaktívne ku väzbovým miestam humínovej kyseliny a dochádza k jeho retencii 

[81]. 

 

Mobilita komplexu Tc-HS 

 

V ďalšej práci sa sledovalo transportné správanie technecistanu a Tc-HS (HS-humic substances) 

komplexu na pôde (Gorleben sand). Mobilita komplexu Tc-HS a technecistanu sa sledovala na kolóne 

naplnenej zeminou a podzemnou vodou (Gorleben). Komplex Tc-HS bol pripravený v systéme 10 g 

zeminy + 19 ml podzemnej vody, ku ktorému sa po 2 týždňovom kontakte pridal  1 ml roztoku 99TcO4
- 

v 10-2 mol.dm-3 NaHCO3. Takto pripravený komplex Tc-HS sa po centrifugácii naniesol na kolónu, 

kde sa sledovala jeho mobilita pri rozdielnych retenčných časoch (4-66 hod). Po prechode kolónou sa 

pozoroval retardačný faktor komplexu Tc-HS medzi hodnotou 0.97-1. Výťažok technécia, ktoré prešlo 

kolónou, bol pri retenčnom čase 4 hodiny 97-99.9 %, čo poukazuje na to, že komplex Tc-HS 

neinteragoval so zeminou v kolóne. Čím bol retenčný čas dlhší (pomalší prechod komplexu Tc-HS 

kolónou), tým bol výťažok technécia prejdeného cez kolónu menší a pri retenčnom čase 32 hodín to 

bolo len 44.5 %. Avšak v prípade, že doba kontaktovania technecistanu s HS bola dlhšia, technécium 

bolo silnejšie viazané na humínové častice a aj výťažok technécia prejdeného cez kolónu bol vyšší 

[82]. V prípade sledovania mobility  technecistanu cez kolónu sa pozorovali odlišné výsledky. Len 0.3 

% naneseného technécia migrovalo rovnakým spôsobom ako komplex Tc-HS a 99 % Tc bolo 

zachytené na začiatku kolóny. Záchyt technécia na kolóne bol spôsobený redukciou Tc(VII) na Tc(IV) 

HA O CH 2 CH

OH

(CH2)4

4
)2(CH

OH

CH2CHOHA

Si

O Si

O

O Si
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v dôsledku redukčných podmienok v kolóne, pričom sa nejednalo o technécium komplexované s 

humínovými látkami [82]. 

 

2.7 Ligandová výmena 

 

Pri komplexoch Tc s organickou hmotou bola pozorovaná pomalá ligandová výmena, do 

ktorej možno zahrnúť aj výmenu medzi vysokomolekulovou HMW (high molecular weight) a 

nízkomolekulovou LMW ( low molecular weight) frakciou humínovej kyseliny. V práci Stalmansa a 

kol. [83] boli tieto frakcie pripravené extrakciou z podzolových vzoriek pôd. Následne bol TcO4
- 

(5x10-8 mol.dm-3) zavedený do HMW frakcie, spolu s prídavkom Sn2+ iónov (5x10-5 mol.dm-3) a 

systém sa premiešaval  24 h. Tieto podmienky sú adekvátne na kvantitatívnu redukciu a komplexáciu 

Tc s HA. Výsledky chromatografie ( Sephadex G-25) poukazujú na to, že Tc bolo asociované s HA 

kvantitatívne. Potom sa komplex Tc-HA (HMW) zaviedol do LMW frakcie humínovej kyseliny. Po 

13 dennom kontakte sa začalo Tc objavovať v LMW frakcii HA a  s časom  táto frakcia rástla. Po 46 

dennom kontakte 52 % aktivity Tc zostalo vo vysokomolekulovej frakcii a zbytok sa presunul do 

nízkomolekulovej frakcie HA.  

Na základe týchto výsledkov sa však nedá  povedať, že LMW komplexy sú stabilnejšie ako HMW 

komplexy, keďže sa nezistila distribúcia Tc do funkčných skupín oboch frakcií. 

Okrem prípadu polyamínov, ako sú etyléndiamín, tri-, tetra- a penta-amíny, je zreteľné, že oveľa 

stabilnejšia konfigurácia koordinačnej väzby vzniká pri väzbe s rozdielnymi funkčnými skupinami. 

V súvislosti s tým treba povedať, že di- a trikarboxylové kyseliny nie sú schopné stabilizovať 

redukované technécium, okrem prípadu keď je prítomná aspoň jedna priľahlá hydroxylová skupina 

[12]. Veľmi zaujímavé správanie (v kontraste s komplexačným správaním sa ostatných rádionuklidov, 

alebo prechodných kovov) redukovaných špécií (komplex technécia s humínovou kyselinou) sa 

pozorovalo pri štúdiách rozpustnosti vzniknutého komplexu Tc-HA . Tento komplex sa nerozpúšťal 

v komplexujúcich činidlách ako sú EDTA, respektíve DTPA, ktoré tvoria veľmi stabilné komplexy 

technécia [83-86]. Tieto výsledky môžu naznačovať, že stabilita vzniknutého komplexu technécia 

s humínovou kyselinou je natoľko vysoká, že komplexačné činidlá, ako sú EDTA a DTPA nenarúšajú  

stabilitu komplexu Tc-HA a nevytesňujú  molekuly humínovej kyseliny z komplexu Tc-HA. Avšak 

určitú úlohu tu môže hrať aj chemická forma (oxidačný stav) technécia v týchto komplexoch, ktorá 

nemusí byť identická. 
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2.8 Výpočet komplexačnej konštanty pre Tc-HS 

2.8.1 Rozpustnosť Tc(IV) v neprítomnosti HA 
 

Rozpustnosť Tc (IV) pri dostatočne nízkej hodnote redox potenciálu (≈ -200 mV) a 

v rovnováhe so zrazeninou TcO2 možno určiť z nasledujúcich reakcií hydrolýzy [22, 81]: 

                                        k1 

TcO2+ + H2O  ⇔  TcO(OH)+  + H+                (k1=10-1.14)   (25) 

                                            k2 

TcO2+  + 2  H2O  ⇔  TcO(OH)2 + 2 H+              (k2=10-3.3)   (26) 

                                                                      k3 

2 TcO2+ + 4 H2O  ⇔  [ TcO(OH)2 ]2 + 4 H+   (k3=10-0.13)   (27) 

                              k4 

TcO2+ + 3 H2O  ⇔  TcO2 ·2 H2O  + 2 H+    (k4=104.23)   (28) 
 

Celková rozpustnosť Tc v neprítomnosti humínovej kyseliny bude: 
 

[Tc]TOT =[ TcO2+] + [ TcO(OH)+] + [ TcO(OH)2] + [ (TcO(OH)2)2 ]  (29) 

 

[ TcO2+]  môžeme vypočítať z rovnice (28) a na základe rovníc (25-29) vypočítať koncentrácie ďalších 

foriem Tc v roztoku. 

Po dosadení príslušných hodnôt do rovnice (29) dostaneme celkovú hodnotu rozpustnosti. Z rovnice 

(29) vyplýva, že celková rozpustnosť Tc závisí len od hodnoty pH. Napr. pri pH=8.3 je TcTOT =3.21x 

10-8 mol.dm-3. 

 
 

2.8.2 Rozpustnosť Tc v prítomnosti HA – výpočet komplexačnej konštanty 

 

 Výsledky výskumu odhaľujú, že redoxné reakcie technécia v prítomnosti organickej hmoty 

v konečnom dôsledku vedú k rovnováhe. Prídavok technécia k roztoku organickej hmoty 

v redukčných podmienkach vedie k asociácii Tc s organickou hmotou. Z toho je možné vypočítať 

komplexačnú konštantu KHS ( HS- humic substances). Predpokladá sa, že TcO2+ tvorí komplexy 

s humínovými látkami  (HS) podľa nasledujúcej komplexačnej rovnice: 

 
                                    KHS 

TcO2+ + HS  ⇔  TcO2+ - HS          (30) 
 
a pre rovnovážnu konštantu KHS  platí: 
 

KHS = [ TcO2+ - HS] / [ TcO2+] [ HS]                             (31) 
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kde koncentrácia špécii Tc je daná v mol.dm-3 a [HS] je vyjadrená v eq/dm3. 

V prítomnosti HS  treba pre celkovú rozpustnosť Tc pripočítať ešte vznikajúci komplex  

[ TcO2+ - HS]. Rovnica (29) sa rozšíri na : 

 
[Tc]TOT = [ TcO2+] + [ TcO(OH)+] + [ TcO(OH)2] + [ (TcO(OH)2)2 ] + [ TcO2+ - HS] (32) 
 
 
Keďže Tc sa v roztoku majoritne asociuje s humínovými látkami, experimentálna rozpustnosť 

technécia je prakticky rovná [ TcO2+ - HS], pretože ostatné Tc(IV) špécie sú prítomné v zanedbateľnej 

koncentrácii. Hodnota komplexačnej konštanty Tc(IV) s humínovou kyselinou (Gorleben Humic 

Acid), vypočítaná podľa rovnice (31), má hodnotu rádovo  KHS = 1020. Pri predpokladanej interakcii 

medzi všetkými rozpustnými špéciami Tc(IV) s humnovými látkami sa zistila komplexačná konštanta 

KHS
TOT rádovo 105 (tab. 9)[22].  

 

             Tabuľka 9: Hodnoty komplexačnej konštanty KHS 

HS Rovnov. [Tc] 
[mol.dm-3] 

[HS] 
[mol.dm-3] 

pH KHS KHS
TOT 

Gorleben 2x10-6 6x10-4 9.5 5.6x1020 1.04x105 

Gorleben 2.1x10-6 6x10-4 9.4 3.75x1020 1.09x105 

Gorleben 1.9x10-6 3x10-4 9.2 2.7x1020 1.97x105 

Gorleben 1.1x10-6 6x10-5 9.0 3.1x1020 5.71x105 

*B.C. extract 3.7x10-6 1.88x10-4 8.8 1.33x1020 6.13x105 
              * boom clay  
 

Ďalším štúdiom redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov (Natural Gorleben Water) sa 

zisťovala distribúcia Tc(IV) medzi humínovými kyselinami a fulvokyselinami. V umelom systéme s 

magnetitom (Fe3O4), ako redukčným činidlom, sa pozorovala slabo prioritná asociácia Tc s 

fulvokyselinami, avšak v prípade prírodného systému (Gorleben sand, Gorleben groundwater) sa táto 

prioritná asociácia s fulvokyselinami nepozorovala [87]. V prípade reakčného mechanizmu medzi 

technéciom a humínovými látkami sa pozorovala lineárna závislosť na hodnote pH, kde pri 

komplexačnej reakcii dochádza k uvoľňovaniu 2 H+: 

 

 TcO2+ + HS ⇔ TcO2+-HS + 2 H+       (33) 

 

Ďalej sa pozorovala závislosť hodnoty komplexačnej konštanty od celkovej koncentrácie technécia a 

teda pomer [Tc-HS]/[HS] je závislý od celkovej koncentrácie technécia, pričom zvyšovanie obsahu 

Tc-HS v systéme korešponduje so zvyšovaním celkovej koncentrácie TcO4
- v systéme [87]. 
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3.1 Použité chemikálie, rádionuklidy a materiály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál 
 
 

Rádionuklidy - 99Tc, 99

Na99mTcO4 - generátoro
NH4

99TcO4  -  Amersham,

dihydrát chlo

dihydrát citr

kyselin

ky

kyselina chl

ky

kys

kyse

kyselina etyléndiam
(sodná s

chlorid tetra

tri

hy

hydro

hydr

heptahydrát síranu

hexahydrát chlorid

hydrogénfosfor

deioni
chemikália skratka/sumárny vzorec výrobca/distribútor 

ridu cínatého  SnCl2·2H2O Lachema, ČR 

tiomočovina CSN2H4 Lachema, ČR 

anu sodného Na3C6H5O7·2H2O Lachema, ČR 

Sephadex  G-15 Pharmacia, Švédsko 

Amberlite IRA-400 Serva, Nemecko 

a askorbová C6H8O6 Slavus, Slovensko 

selina octová  CH3COOH Lachema, ČR 

orovodíková HCl Slavus, Slovensko 

selina sírová H2SO4 Lachema, ČR 

elina dusičná HNO3 Slavus, Slovensko 

lina chloristá HClO4 Lachema, ČR 

íntetraoctová 
oľ, dihydrát) 

Na2EDTA, 
C10H14O8N2Na2·2H2O 

Lachema, ČR 

chloroform CHCl3 Merck, Nemecko 

dietyléter C4H10O Lachema, ČR 

acetón C3H6O Slavus, Slovensko 

etanol C3H6O2 Elastik, Slovensko 

humát sodný NaHA Aldrich, Anglicko 

plynný dusík N2 Messer-Tatragas 

fenylarzónia TPACl, C24H20AsCl Fluka, Švajčiarsko  

-n-oktylamín TOA, [CH3(CH2)7]3N Janssen, Belgicko 

droxid sodný NaOH Lachema, ČR 

xid draselný KOH Lachema, ČR 

oxid amónny NH4OH, NH3-vodný roztok Lachema, ČR 

 železnatého FeSO4·7H2O Lachema, ČR 

u železitého FeCl3·6H2O Lachema, ČR 

ečnan sodný Na2HPO4 Lachema, ČR 

zovaná voda H2O KJCH 
dialyzačná membrána: priemer pórov <12000 daltónov Sigma, USA 
39 

mTc 

vý roztok z 99Mo/99mTc generátora, Amertec II, Amersham, Anglicko 
 Anglicko 
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3.2 Použité prístroje 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prístroj typ výrobca 

elektronické váhy  Sartorius, Nemecko 

laboratórne váhy WA-35 Poľsko 

predvažovacie váhy P3/200 Chirana, Slovensko 

trepačka T-40-D Lověna, ČR 

rotačný extraktor  dielenský výrobok 

centrifúga MPW-310 Poľsko 

centrifúga MLW T-23 Poľsko 

centrifúga MPW-340 Poľsko 

acidobázický pH meter Hanna-Checker-1 Portugalsko 

acidobázický pH meter Radelkis, OP-211/1 Maďarsko 

UV-VIS spektrofotometer M-40 Jenna, Nemecko 

UV-VIS spektrofotometer Array 8452A Hewlet Packard 

VIS spekol Spekol 11 Jenna, Nemecko 

elektromagnetická miešačka Lavat ČR 

IČ lampa  Tungsram, Maďarsko 

scintilačná sonda so studnicovým 
kryštálom NaI(Tl) v zapojení 
s jednokanálovým  amplitúdovým  
analyzátorom 

 

NP 420 

 

 

MEV, Maďarsko 

nízkopozaďový α, β počítač NA 6201 II Tesla, ČR 

α, β detektor, automat NRR 610 Tesla, ČR 
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3.3 Redukcia technécia - 99mTcO4
- iónmi Sn2+ 

 
Na redukciu technécia v stopovej koncentrácii sa použil vždy čerstvo zarobený ∼10 %-ný 

zásobný roztok SnCl2·2H2O podľa nasledujúceho postupu: 

10 g SnCl2·2H2O sa rozpustilo zahrievaním v 10 ml koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, čím 

vznikol žltý roztok, ku ktorému sa pridala deionizovaná voda do objemu 100 ml. Týmto spôsobom 

prípravy sme získali kyslý roztok s koncentráciou Sn2+ 0.442 mol.dm-3 a koncentráciou H+ 1.132 

mol.dm-3. Tento zásobný roztok SnCl2 sa podľa potreby nariedil deionizovanou vodou, respektíve 

zriedenou HCl na prípravu roztoku s príslušnou koncentráciou Sn2+ a pH. 

Určovanie výťažku redukcie technecistanu sa uskutočňoval dvoma spôsobmi: 

▪ extrakciou TcO4
- chloridom tetrafenylarzónia - Ph4AsCl (TPACl) 

▪ metódou papierovej chromatografie 

 

 
3.4 Extrakcia TcO4

-  

 

Na určenie výťažku extrakcie TcO4
- (nezredukovaný podiel) sa  použil roztok chloridu 

tetrafenylarzónia  s koncentráciou  2.5x10-3 mol.dm-3 Ph4AsCl v CHCl3, alebo 10 %-ný           tri-n-

oktylamín (TOA) v CCl4. Príprava 2.5x10-3 mol.dm-3 Ph4AsCl v CHCl3 sa uskutočnila navážením 

0.273 g Ph4AsCl a rozpustením  v chloroforme na objem 250 ml. Príprava 10 %-ného TOA sa 

uskutočnila nariedením 10 ml TOA chloridom uhličitým do objemu 100 ml. 

Extrakcia sa uskutočnila zmiešaním 2 ml vodnej fázy a 2 ml organickej fázy v zábrusových sklených 

skúmavkách  s plastovými zátkami v rotačnom extraktore počas 10 minút. Výťažok extrakcie TcO4
- 

Rex sa vypočítal podľa  nasledujúceho vzťahu : 

 

Rex= 100
vo

o
n  n

n ⋅+     (%)                             (34)            

 

kde nv je početnosť impulzov vodnej fázy 

no je početnosť impulzov organickej fázy 

 

3.5 Metóda papierovej chromatografie 
 

Chromatografická identifikácia jednotlivých špécii technécia metódou papierovej 

chromatografie sa uskutočnila na chromatografickom papieri Whatman No. 2. Vzdialenosť „štartu“ a 

„čela“ chromatogramu bola 10-15 cm. Vzorka sa nanášala na „štart“ chromatogramu v objeme 5-200 

µl. Po vysušení nanesenej vzorky sa chromatogram vyvíjal v príslušnom vyvíjacom činidle. Po 
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skončení vyvíjania sa chromatogram vysušil pod infra lampou. Vysušený chromatogram sa nastrihal 

na 1 cm pásiky, ktoré sa merali príslušným rádiometrickým detektorom podľa použitého nuklidu 

technécia [99mTc, 99Tc]. Z nameraných hodnôt početnosti impulzov sa určila hodnota relatívnej polohy 

maxima aktivity technécia na chromatograme- retenčný faktor [Rf], ktorý sa vypočítal podľa vzťahu 

(35). 

 

Rf= a/c                                                                 (35) 

 

kde a  je vzdialenosť maxima aktivity technécia od štartu 

       c  je vzdialenosť čela mobilnej fázy od štartu 

 

Na kontrolu výťažku redukcie technecistanu metódou papierovej chromatografie sa použili na 

vyvíjanie chromatogramov tieto roztoky: 0.1 mol.dm-3 HCl, 0.1 mol.dm-3 NaCl, deionizovaná voda 

a acetón.  

 

3.6 Metóda gélovej chromatografie 

 

Gélová chromatografia sa použila na separáciu špécii technécia s výrazne odlišnou 

molekulovou hmotnosťou a zároveň na selektívne rozdelenie redukovaného technécia Tc(IV) 

a technecistanu. Ako chromatografická náplň sa použil SEPHADEX G-15 Fine, ktorý sa plnil do 

sklenej chromatografickej kolónky. Výška náplne kolónky bola 200-260 mm a priemer 11.6 mm. Pred 

naplnením kolónky sa nechal SEPHADEX naboptnať v deionizovanej vode asi 15 hodín. Po naplnení 

kolónky gélom sa kolónka premývala ~300 ml deionizovanej vody. Na vrch kolónky sa nanášala 

vzorka v objeme 5-500 µl, ktorá sa nechala vsiaknuť do náplne kolónky a potom sa naniesol rovnaký 

objem (5-500 µl) elučného roztoku (dusíkom prebublávaná deionizovaná voda). Po jeho vsiaknutí sa 

kolónka kontinuálne premývala elučným roztokom. Eluát sa zachytával vo frakciách s objemom 2 ml 

do sklených ampúl na následné rádiometrické, respektíve spektrofotometrické stanovenie. 

Usporiadanie gélovej chromatografie je znázornené na nasledujúcej schéme (obr. 15): 
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      Obr. 15: Schéma usporiadania gélovej chromatografie. 

 

3.7 Dialýza 

 
Metóda dialýzy sa často používa na zakoncentrovanie určitej zložky zo vzoriek väčšieho 

objemu. V tejto práci sa využil princíp dialýzy na potvrdenie (detekciu) výskytu vysokomolekulovej  

frakcie humínovej kyseliny, respektíve samotného komplexu technécia s humínovou kyselinou Tc-HA 

v analyzovanej vzorke. Detekcia tohoto komplexu metódou papierovej chromatografie môže dávať 

nejednoznačné výsledky, pretože migračné správanie  sa komplexu technécia s humínovou kyselinou 

v tejto sústave je veľmi podobné ako migračné správanie sa redukovanej formy technécia Tc(IV). Vo 

všetkých nami použitých vyvíjajúcich roztokoch boli hodnoty retenčných faktorov oboch chemických 

foriem technécia rovnaké Rf=0.0. Na jednoznačnú identifikáciu komplexu Tc-HA sa preto využila 

metóda dialýzy, pričom nízkomolekulové špécie technécia, ako: TcO4
-, Tc(IV), respektíve 

nerozpadnutý komplex [Tc(tm)6]3+, sa dajú po prechode membránou veľmi ľahko oddeliť od 

vysokomolekulovej frakcie technécia. Na dialyzačné experimenty sa použila dialyzačná membrána  

firmy SIGMA s priepustnosťou pórov pre molekuly s molekulovou hmotnosťou menšou ako 12 000. 

Usporiadanie experimentov dialýzy je znázornené na nasledujúcej schéme (obr. 16):  
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               Obr. 16: Schematické znázornenie uskutočnenia dialýzy.  

 

 

Na spodnej časti vnútornej nádobky bola upevnená dialyzačná membrána pomocou závitu a 

gumového tesnenia tak, aby nedochádzalo k prechodu zložiek dialyzovaného roztoku inak ako 

dialýzou cez membránu. Do tejto nádobky sa pod dusíkovou atmosférou nanieslo 5-20 ml roztoku 

(technécia a humínovej kyseliny) určeného na dialýzu a nádobka sa uzavrela. Potom sa vnútorná 

nádobka ponorila do kadičky naplnenej deionizovanou vodou, kontinuálne prebublávanú dusíkom a 

premiešavanú magnetickým miešadlom, do rovnakej úrovne hladín. Z roztoku vo vonkajšej nádobe sa 

v určitých časových intervaloch odoberali vzorky o objeme   50-150 µl, ktoré sa použili na meranie 

aktivity 99Tc, ktorý dialýzou prešiel cez membránu do vonkajšej nádoby.  

 
3.8 Meranie aktivity technécia 99mTc 

 

Meranie kvapalných vzoriek technécia 99mTc sa uskutočnilo v sklených ampulkách v 

studnicovom detektore na jednokanálovom amplitúdovom analyzátore NP 420 (MEV) s NaI(Tl) 

kryštálom. Objem vzoriek na meranie sa volil podľa objemovej aktivity roztoku 99mTc a bol 

v rozmedzí 50-1000 µl. V prípade potreby (pri vzorkách s menším objemom) sa jednotlivé vzorky 

doplnili na rovnaký objem chloroformom, respektíve vodou. 

Pri meraní tuhých vzoriek 99mTc išlo spravidla o papierové 1 centimetrové  pásiky chromatografického 

papiera, ktorý sa meral v sklených skúmavkách v studnicovom γ detektore. 
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3.9 Meranie aktivity technécia 99Tc 

 

Kvapalné vzorky technécia 99Tc sa nanášali na hliníkové mištičky, odmastené 

koncentrovaným roztokom KOH, v objeme 5-1000 µl. Vzorky na Al miskách sa odparili pod infra 

lampou a odparok sa meral, podľa aktivity, buď na nízkopozaďovom α, β počítači NA 6201 II (Tesla), 

respektíve α, β automate NRR 610 (Tesla), alebo na Geiger-Müllerovom detektore. Pevné vzorky 

papiera po papierovej chromatografii sa merali priamo na Al miske na Geiger-Müllerovom detektore. 

 

 

3.10 Meranie a úprava pH roztokov 

 

Na orientačné zisťovanie hodnôt pH roztoku sa použili univerzálne indikátorové papieriky 

v rozsahu pH 0-12 (Lachema, Brno). Na presné meranie pH s neurčitosťou   ± 0.05 sa použil pH meter 

Radelkis OP-211/1. Úprava roztokov sa v prípade potreby uskutočňovala prídavkom zriedeného 

roztoku kyseliny chlorovodíkovej, respektíve hydroxidu sodného. 

 
 

3.11 Korekcia nameraných výsledkov s ohľadom na čas polpremeny pri   
       meraní aktivít 99mTc 

 

Pri meraní série, respektíve väčšieho počtu vzoriek dochádza v dôsledku krátkeho času 

polpremeny technécia 99mTc k priamo neporovnateľným hodnotám nameraných výsledkov, a preto sa 

tieto hodnoty korigovali na jednotný čas podľa nasledujúceho vzťahu: 

1/2

p
korig ln2.t/T-e

n
n =        (36) 

 

nkorig -  početnosť impulzov korigovaná na jednotný čas a čas polpremeny 

np     -  nameraná početnosť impulzov v čase t 

t      -  čas uplynutý medzi začiatkom merania prvej a danej vzorky 

T1/2 -  čas polpremeny 

 

V prípade merania väčšieho počtu vzoriek, alebo série vzoriek, sú v tejto práci použité korigované 

hodnoty početnosti impulzov vzoriek 99mTc. Takto upravené hodnoty sa použili, v prípade potreby, na 

ďalšie výpočty  
 



P. Tkáč: Štúdium redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov. 
 

46 

3.12 Výpočet efektívnej koncentrácie HA 

 
Na výpočet efektívnej molárnej koncentrácie humínovej kyseliny v prípade známeho, 

respektíve predpokladaného náboja technécia sa použila nasledujúca rovnica [72] (kap. 2.5.2.): 

 

[HA(z)]t=
( )( )

z
PECHA

         (21)  

[HA(z)]t je efektívna koncentrácia HA v mol.dm-3 

(HA)  je koncentrácia HA v g/dm3   

PEC je výmenná kapacita protónov (proton exchange capacity), v eq/g a pre použitú NaHA (Aldrich) 

má hodnotu 5.43±0.2 meq/g [63] 

z   je náboj komplexovaného kovu  

 

Na výpočet [HA(z)]t sa pre komplexované technécium v prípade prípravy komplexu Tc-HA po 

ligandovej výmene z komplexu [Tc(tm)6]3+ uvažoval náboj 3+, pretože pre viaceré zlúčeniny technécia 

pripravené ligandovou výmenou z komplexu [Tc(tm)6]3+ bol deklarovaný náboj Tc 3+ [30-33, 88, 89]. 
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                               4 Výsledky a diskusia 
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4.1 Extrakcia TcO4
- 

 
Extrakcia TcO4

- sa uskutočnila dvoma extrakčnými činidlami, najčastejšie používanými na 

selektívne určenie obsahu technecistanu v sústave, a to tri-n-oktylamínom (TOA) a chloridom 

tetrafenylarzónia (Ph4AsCl). Výťažky extrakcie TcO4
- z vodných roztokov tri-n-oktylamínom a chloridom 

tetrafenylarzónia sú veľmi vysoké, s hodnotami až 99.9 %. Avšak pri extrakcii TcO4
- z roztoku humátu 

sodného (NaHA) s koncentráciou 0.01- 0.5 g.dm-3, sa účinnosť extrakcie TOA výrazne znižuje so 

zvyšovaním koncentrácie NaHA v roztoku. Pri extrakcii Ph4AsCl sa výťažok extrakcie so zvyšovaním 

koncentrácie NaHA výraznejšie nemení (tab. 10) [90]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záro

extr

sa p

hodn

 

4.2 

4.2.
 

(red

extr

extr

(NaH

uply

tabu
 
                   Tabuľka 10: Výťažky extrakcie TcO4

- v prítomnosti NaHA  
                    dvoma rôznymi extrakčnými činidlami 

Rex [%]      c NaHA        
     [g.dm-3] 
   10%  TOA v CCl4 

             v/v 
 Ph4AsCl v CHCl3 
    5x10-3 mol.dm-3 

       0.01               99.8               99.9 
       0.05               95.2               99.8 
        0.1               77.1               99.8 
        0.2               75.0               99.6 
        0.3               68.7               99.7 
        0.4               61.6               99.6 
        0.5               51.7               99.3 
48 

veň so zvyšovaním koncentrácie NaHA sa zvyšuje aj hodnota pH roztoku, a nakoľko TOA v CCl4 

ahuje TcO4
- s vysokou účinnosťou hlavne z kyslých roztokov a hodnota pH roztokov NaHA s ktorými 

racovalo je v zásaditej, respektíve neutrálnej až slabo kyslej oblasti pH, rozhodli sme sa kvôli nízkym 

otám Rex v TOA (tab. 10), zvoliť ako extrakčné činidlo na extrakciu technecistanu Ph4AsCl.  

Sledovanie vplyvu NaHA na technecistan 

1 Metóda extrakcie 

Na potvrdenie, respektíve vyvrátenie toho, či humínové kyseliny (HA) majú vplyv na TcO4
-  

ukujú ho, respektíve komplexujú), uskutočnil sa tento experiment, kde prípadným znížením výťažku 

akcie Rex technécia by sa takýto vplyv HA mohol potvrdiť. Pritom sa predpokladalo, že Ph4AsCl 

ahuje iba TcO4
- formu  technécia. Roztok 99mTcO4

- sa zmiešal s vodným roztokom humátu sodného 

A) s koncentráciou 0.01-0.5 g.dm-3. Doba  kontaktu TcO4
- s NaHA bola 1 hod, 2 hod a 17 hod. Po 

nutí tejto doby sa uskutočnila extrakcia technécia podľa postupu v ods. 3.2 Výsledky sú uvedené v 

ľke 11 [90]. 
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Ako vidieť z tabuľky 11, so zvyšovaním koncentrácie NaHA v roztoku pri danej dobe kontaktu sa výťažok 

extrakcie technécia znižuje len veľmi málo: 0.6-0.9 %. Takisto  v časovej závislosti je znižovanie výťažku 

extrakcie nepatrné a po 17 hodinách je to v rozmedzí 0.1-0.6 %, čo môžeme považovať za zanedbateľné. 

V danom časovom a koncentračnom rozmedzí sa nepozoroval žiaden výrazný vplyv NaHA na extrakciu 

TcO4
- s Ph4AsCl. Určitý vplyv môže mať na distribúciu TcO4

- humát sodný aj ako elektrolyt, nachádzajúci 

sa vo vodnej fáze, a rozdielne hodnoty pH pri rôznych koncentráciách NaHA.  

 

4.2.2. Metóda papierovej chromatografie 

 

Fyziologický roztok izotonický eluát 99mTcO4
- sa zmiešal s roztokom NaHA  s koncentráciou 

od 0.05 do 0.5 g.dm-3 a sústava sa nechala stáť 1, 2 a 18 hodín. Po uplynutí tejto doby sa uskutočnila 

chromatografická separácia na chromatografickom papieri WHATMAN 2. Vzdialenosť „štartu“ a  

„čela“  bola 12 cm. Vzorka sa nanášala na „štart“ v objeme 20-40 µl. Ako mobilná fáza sa použil 0.1 

mol.dm-3 NaCl. Na chromatograme bolo vo všetkých prípadoch zaregistrované iba jedno maximum 

aktivity 99mTc. Výsledky experimentu sú uvedené v  tabuľke 12 [90]. 

 
                    Tabuľka 12: Hodnoty Rf

  99mTc pre roztoky 99mTcO4
- - NaHA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                       
                       

 

    c NaHA 
    [g.dm-3] 

                                            Rf  
                             Doba kontaktu [hod] 

              1               2               18 

        0.05          0.66 0.72 0.70 
        0.1          0.75 0.62 0.70 
        0.2          0.71 0.73 0.70 
        0.3          0.71 0.72 0.71 
        0.4          0.63 0.80 0.76 
Tabuľka 11:  Sledovanie vplyvu HA na TcO4
- metódou extrakcie s TPACl v CHCl3

         Rex [%]  
     c (NaHA)  
          [g.dm-3] 

 Doba kontaktu 
         [hod] 

 

            1               2           17 

           0.01          99.9            99.9         99.9 
           0.05          99.8            99.9         99.7 
           0.10          99.8            99.7         99.5 
           0.20          99.6            99.3         99.3 
           0.30          99.7            99.5         99.1 
           0.40          99.6            99.6         99.3 
           0.50          99.3            99.2         99.0 
49 

  Rf generátorového roztoku TcO4
-    v 0.1 mol.dm-3 HCl je 0.75 

                                                           v 0.1 mol.dm-3 NaCl je 0.75 
                                                           vo vode je 0.92 
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Keďže zistené hodnoty Rf sú blízke hodnote Rf pre TcO4
- nekontaktované s NaHA, zistené 

chromatografické maximum pre zmesný roztok TcO4
- - NaHA možno taktiež považovať za 

zodpovedajúce forme TcO4. Metódou papierovej chromatografie sa taktiež potvrdilo, že humínová 

kyselina pri daných podmienkach nemení chemickú formu technécia, ten zostáva v nekomplexovanej 

a neredukovanej forme a takisto sa v prítomnosti HA nemení mobilné správanie sa technecistanu. 

 

 

4.3 Redukcia technécia   

4.3.1 Redukcia 99mTc(VII) iónmi Sn2+ 

 

Najčastejšie používaným spôsobom redukcie TcO4
- v laboratórnych podmienkach je práve 

redukcia chloridom cínatým. V tejto práci sa sledoval vplyv koncentrácie iónov Sn2+ a pH roztoku na 

efektívnu redukciu technecistanu. Na tieto experimenty sa použil generátorový roztok technecistanu 
99mTcO4

-. Aj keď koncentrácia technecistanu v generátorovom roztoku je stopová na jeho účinnú 

redukciu do oxidačného stavu Tc(IV) sa musí použiť nadbytok redukčného činidla. Kontrola výťažku 

redukcie technecistanu chloridom cínatým sa uskutočňovala metódou papierovej chromatografie a 

extrakciou chloridom tetrafenylarzónia. Na nasledujúcom grafe (obr. 17) je možné vidieť rozdielne 

pohyblivosti neredukovaného technécia v rôznych  vyvíjacich roztokoch: 0.1 mol.dm-3 NaCl, 0.1 

mol.dm-3 HCl, voda, acetón: 

                              Obr. 17: Výsledky papierovej chromatografie TcO4
-  

                              v rôznych vyvíjacich roztokoch. 
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Pohyblivosť redukovaného technécia Tc(IV) je vo všetkých použitých vyvíjacich roztokoch (0.1 

mol.dm-3 NaCl, 0.1 mol.dm-3 HCl, voda, acetón) rovnaká, s hodnotou Rf=0.0. Vzhľadom na 

dostatočný rozdiel hodnôt retenčného faktora pre redukovanú a neredukovanú formu technécia 

v prípade všetkých použitých vyvíjacich roztokov, je metóda papierovej chromatografie v použitom 

usporiadaní vhodnou metódou na rozlíšenie TcO4
- a Tc(IV). V ďalších experimentoch na určovanie 

výťažku redukcie technecistanu iónmi Sn2+  metódou papierovej chromatografie sa aktivita 

chromatogramov merala spolu Rf =0.0 – 0.4 pre redukovanú formu technécia a s hodnotami   Rf = 0.4 

– 1.0 pre neredukovanú formu technécia. 

Pri doplňujúcom určovaní výťažku redukcie technecistanu metódou extrakcie sa využilo extrakčné 

činidlo (chlorid tetrafenylarzónia v chloroforme) s vysoko selektívnou extrakčnou schopnosťou pre 

technecistan. 

Pri štúdiu redukcie technecistanu chloridom cínatým sa sledovala závislosť percenta redukcie od 

koncentrácie iónov Sn2+ a hodnoty pH roztoku, v ktorom bola redukcia uskutočnená. Pri riedení 

zásobného roztoku (10 %-ný SnCl2 )  vodou na 10-2 – 10-5 mol.dm-3 sa hodnota pH roztoku zvyšovala. 

Táto závislosť výťažku redukcie 99mTcO4
- od koncentrácie Sn2+ iónov sledovaná metódou extrakcie s 

TPACl je na obrázku 18. 

                             Obr. 18: Závislosť výťažku redukcie 99mTcO4
- od koncentrácie  

                                redukčného činidla Sn2+ sledované metódou extrakcie s TPACl. 
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Z obrázku 18 vidieť, že pokles percenta redukcie je v daných podmienkach výrazný až pri 

koncentrácii Sn2+ rádovo 10-4 mol.dm-3. Avšak nemožno  jednoznačne deklarovať, či tento pokles 

výťažku je závislý od zmeny hodnoty pH roztoku, alebo koncentrácie chloridu cínatého. Na zistenie 

príčiny poklesu výťažku redukcie technecistanu iónmi Sn2+ sa uskutočnil experiment, kde sa sledovala 

závislosť výťažku redukcie od koncentrácie Sn2+ iónov pri rôznych upravených hodnotách pH (obr. 

19). 

Z obrázku 19 možno vidieť výrazný pokles výťažku redukcie technecistanu až pri koncentrácii cínu 

5x10-4 mol.dm-3 a hodnote pH>4, a teda v rozmedzí koncentrácie iónov Sn2+ 5x10-2-5x10-3 mol.dm-3 je 

výťažok redukcie technecistanu vyšší ako 90 % vo všetkých sledovaných roztokoch  pH=2-6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                       Obr. 19: Závislosť výťažku redukcie Tc(VII) od koncentrácie 

            redukčného činidla Sn2+ sledované metódou extrakcie s TPACl.   
 
 
Pri sledovaní redukcie technecistanu metódou papierovej chromatografie sa získali podobné hodnoty 

výťažkov redukcie. Najprv sa uskutočnil experiment, keď pri znižovaní koncentrácie Sn2+ iónov sa 

hodnota pH roztoku zvyšovala, čo bolo spôsobené riedením zásobného roztoku SnCl2 vodou. 

Výsledky redukcie sú v nasledujúcej tabuľke (tab. 13). 
                            

                               Tabuľka 13: Výsledky redukcie Tc(VII) iónmi Sn2+, keď  
                               zmena pH je závislá od riedenia zásobného roztoku Sn2+,  
     sledované metódou papierovej chromatografie. 
 

 

 

 

 

c (Sn2+) [mol.dm-3] pH Rred [%] 
5x10-2 0.94 99.5 
1x10-2 1.34 99.6 
5x10-3 1.80 99.8 
1x10-3 2.30 99.2 
5x10-4 2.60 95.7 
1x10-4 3.13 89.3 
1x10-5 3.90 66.6 
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Z tabuľky (tab. 13) možno vidieť, že redukcia TcO4
- je takmer 90 % aj pri koncentrácii Sn2+ iónov  

1x10-4 mol.dm-3, avšak pri koncentrácii iónov Sn2+ 1x10-5 mol.dm-3 sledujeme výraznejší pokles vo 

výťažku redukcie. Aj v tomto prípade sa sledovala závislosť výťažku redukcie od koncentrácie Sn2+ 

iónov pri rôznych hodnotách pH. Výsledky redukcie sú v nasledujúcej tabuľke (tab. 14). 
 
  Tabuľka 14: Výsledky redukcie Tc(VII) iónmi Sn2+, pri rôznej koncentrácii Sn2+ iónov a hodnote pH 
  sledované metódou papierovej chromatografie. 
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pri pH
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koncentrácia Sn2+ [mol.dm-3]           
pH 1x10-3 5x10-4 1x10-4 5x10-5 1x10-5 5x10-6 1x10-6 5x10-7 

výťažok redukcie [%] 

.3 99.9 99.3 98.4 97.5 79.3 80.1 55.1 50.4 

.8 98.5 99.0 96.4 95.2 74.3 71.0 47.8 22.3 

.4 98.7 98.6 93.1 90.9 73.9 67.0 - - 
53 

dených výsledkov môžeme pozorovať hlavne vplyv koncentrácie redukčného činidla na výťažok 

cie, pričom zmena hodnoty pH nemá na výťažok redukcie TcO4
- podstatný vplyv, najmä pri 

j koncentrácií Sn2+. 

 Redukcia Tc(VII) iónmi Fe2+ 

Na redukciu technecistanu (99mTcO4
-) sa použil roztok FeSO4·7H2O s koncentráciou 1x10-2 

m-3. K 4 ml roztoku FeSO4 sa pridalo ~ 10 µl generátorového roztoku TcO4
- a prostredie sa 

ilo prídavkom roztoku  NaOH na hodnoty pH=5, pH=8 a pH=11. Daná sústava sa premiešavala 

čnom extraktore v plastových skúmavkách. V priebehu kontaktu sa pozorovala výrazná zmena 

nia roztoku zo žlto-zeleného na červeno-hnedý. Po 200 minútovom kontakte sa uskutočnila 

fugácia. Obsah technécia vo vodnom roztoku po centrifugácii bol pri pH=5 okolo 98 %, avšak 

=8 a 11 technécium z roztoku prakticky vymizlo. Pred centrifugáciou sa uskutočnila extrakcia 

ztokom TPACl v CHCl3 na zistenie, či v roztoku s pH=5 a pH=8 ide o technecistan, alebo 

ované, avšak nesorbované technécium. Výsledky správania sa technécia po kontakte s FeSO4 sú 

ledujúcej tabuľke (tab. 15): 

 
                        Tabuľka 15: Vplyv pH roztoku na správanie sa technécia  
                          (TcO4

-) v prítomnosti FeSO4.  

pH Tc v roztoku  
[%] 

Sorpcia Tc na 
zrazenine [%] 

5 97.9 1.8 
8 3.2 96.8 

11 2.2 97.8 
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Z uvedených výsledkov (tab. 15) vyplýva, že redukcia TcO4
- je efektívna len v zásaditom roztoku a 

výťažok redukcie sa zvyšuje so zvyšovaním pH roztoku. Redukované technécium je sorbované na 

povrchu vznikajúcej zrazeniny, čo sa preukázalo tým, že pri centrifugácii zrazeniny technécium 

z roztoku vymizlo. Zároveň sa zistila závislosť redukcie technécia od usporiadania experimentu, kde 

na redukciu technécia je potrebné, aby technécium bolo prítomné v roztoku pri tvorbe „aktívnej“ 

zrazeniny na báze železa. 

 

4.3.3 Redukcia Tc(VII) v prítomnosti kyseliny askorbovej  

 

Tieto experimenty sa uskutočnili na overenie redukčných schopností kyseliny askorbovej 

voči technecistanu (99mTcO4
-). V práci Dasa [36] sa použil 2-5 %-ný roztok kyseliny askorbovej na 

premývanie kolónky, naplnenej Amberlitom IRA-410 so zachyteným           99Mo/ 99mTc. V práci sa 

uvádza, že kyselina askorbová redukuje a zároveň komplexuje technécium, pričom vzniknutý komplex 

Tc-askorbát je vymývaný z kolónky a molybdenan zostáva zachytený na kolónke. 

Na overenie redukčných schopností kyseliny askorbovej voči technecistanu sa uskutočnilo rovnaké 

usporiadanie experimentu. Amberlit IRA-400 sa najprv premyl 50 ml 0.1 mol.dm-3 roztoku Na2HPO4 a 

potom 30 ml deionizovanej vody. Ako elučný roztok pre vymývanie generátorového roztoku z kolóny 

sa použili 1, 3 a 5 %-ný roztok kyseliny askorbovej. Po vymývaní elučnými roztokmi (50 ml) sa však 

nepozoroval žiaden únik aktivity 99mTc z kolóny ani v prípade 5 %-ného roztoku kyseliny askorbovej.  

Ďalej sa uskutočnila redukcia technécia kyselinou askorbovou tak, že sa pripravil 5 %-ný roztok 

kyseliny askorbovej priamo v generátorovom roztoku, ktorý sa nechal kontaktovať pri teplote 50 ˚C 

niekoľko hodín. Výsledky redukcie sú v nasledujúcej tabuľke (tab. 16): 

 
                                           Tabuľka 16: Výsledky  redukcie  technecistanu 
                                                5 %-ným roztokom kyseliny askorbovej pri 50˚C 
        po extrakcii s TPACl 
 
 
 
 
 
 
 

Z tabuľky 16 je zrejmé, že 

činidlom na efektívnu redukc

mol.dm-3 HCl sa pozoroval vý

kyseliny askorbovej v 2 mol.d

 
 
 
 

doba kontaktu 
[hod] 

redukcia Tc 
[%] 

3.75 2.0 
6.0 4.1 

23.0 5.4 
54 

kyselina askorbová v tomto usporiadaní nie je vhodným redukčným 

iu technecistanu. Pri použití 5 %-ného roztoku kyseliny askorbovej v 2 

razný rozdiel vo výťažku redukcie Tc(VII). K 2 ml 5 %-ného roztoku 

m-3 HCl sa pridalo 70 µl generátorového roztoku 99mTcO4
-  
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                                               Tabuľka 17: Výsledky redukcie technecistanu  
                                                    s  5 %-ným  roztokom  kyseliny  askorbovej  v  
                                                    2 mol.dm-3 HCl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a nechalo sa kontaktovať určitú dobu v rotačnom extraktore. Výťažok redukcie sa určil metódou 

extrakcie TcO4
- s TPACl v CHCl3. Výsledky redukcie sú v nasledujúcej tabuľke (tab. 17): 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 17 je zrejmé, že kyslé prostredie výrazne zlepšuje výťažok redukcie 

technecistanu kyselinou askorbovou, avšak  v študovanej časovej závislosti sa výťažok už ďalej 

výrazne nemenil. Výťažok extrakcie samotného TcO4
- z 2 mol.dm-3 HCl s TPACl v CHCl3, bol okolo 

96 %, a teda, nepozoroval sa  výrazný vplyv chloridových iónov na výťažok extrakcie technecistanu. 

Ďalej sa uskutočnili experimenty, v ktorých sa sledovala schopnosť redukcie technécia systémom 

kyselina askorbová-Fe3+. 5 ml 2 %-ného roztoku FeCl3·6H2O a 5 ml 2 %-ného roztoku kyseliny 

askorbovej sa zmiešalo s 10 ml generátorového roztoku TcO4
-. Hodnota pH takto pripraveného 

roztoku sa potom upravila 2.5 mol.dm-3 roztokom NaOH na hodnotu pH=9. Po úprave pH sa 

pozorovala zmena sfarbenia roztoku zo žltého na čierny. Zmes sa nechala kontaktovať po dobu 20 

minút v rotačnom extraktore a následne sa upravila hodnota pH         2.5 mol.dm-3 roztokom HCl na 

hodnotu pH=5.6, čo sprevádzala opätovná zmena sfarbenia roztoku na žltú. Po tejto úprave 

nasledovala kontrola výťažku redukcie TcO4
- metódou extrakcie s TPACl v CHCl3. Výťažok redukcie 

technecistanu v tomto systéme bol 97.8  %. Výsledky papierovej chromatografie vzniknutého 

komplexu sú na obrázku 20. Ako možno vidieť, vzniknutý komplex sa vyznačuje vysokou mobilitou 

s hodnotou Rf max=1.0 a môžeme ho jednoznačne rozlíšiť od technecistanového píku s hodnotou Rf 

max=0.7 . Z týchto výsledkov vyplýva, že na efektívnu redukciu Tc(VII) kyselinou askorbovou je 

potrebná prítomnosť vhodných iónov kovu, pričom kyselina askorbová plní v tomto redukčnom 

systéme úlohu komplexotvorného činidla a tiež antioxidanta.                              

 

 

doba kontaktu  
[min] 

redukcia Tc 
[%] 

30 62.6 
75 61.2 

110 64.9 
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                                    Obr. 20: Papierový chromatogram vzniknutého komplexu  
                                       Tc-Fe-Ask a TcO4

-, vyvíjanie v 0.1 mol.dm-3 NaClO4. 
 

 

4.3.4 Redukcia Tc(VII) tiomočovinou 

 

Redukcia technécia tiomočovinou sa od predchádzajúcich spôsobov redukcie líši najmä tým, 

že oxidačný stav redukovaného technécia je Tc3+. Podobne ako v prípade redukčného systému 

kyselina askorbová- Fe3+, aj v tomto prípade dochádza pri redukcii zároveň ku vzniku komplexu 

technécia. Redukčným činidlom je priamo tiomočovina, avšak pri redukcii zohráva významnú úlohu 

kyslé prostredie, v ktorom sa reakcia uskutočňuje. Vzhľadom na niektoré rozdielne vlastnosti (čas 

polpremeny, koncentrácia) pri použití krátkožijúceho technécia 99mTc, respektíve dlhožijúceho 99Tc, 

spôsoby prípravy jednotlivých komplexov technécia boli rozdielne. 

 

4.3.4.1 Redukcia  99TcO4
-  

 

 Redukcia 99Tc(VII) tiomočovinou (tm) je schematicky znázornená rovnicou 13 v kapitole 

2.2.2.2. Na prípravu komplexu [99Tc (tm)6]3+ sa rozpustilo 70 mg tiomočoviny v 5 ml 0.5 mol.dm-3 

HCl. Po rozpustení tiomočoviny sa pridalo 0.2–0.5 ml 6x10-2 mol.dm-3 99TcO4
-. Na začiatku reakcie sa 

pozorovalo žlté sfarbovanie roztoku, ktoré v priebehu dvoch hodín postupne dosiahlo oranžové až 

oranžovo-červené sfarbenie, podľa použitej koncentrácie technécia. Na úplné dokončenie 

komplexačnej reakcie sa daná sústava nechala stáť po dobu minimálne 20 hodín. Výťažok 

komplexácie sa kontroloval metódou papierovej chromatografie. Chromatografické správanie 

vzniknutého komplexu [99Tc(tm)6]3+ v rôznych vyvíjacich roztokoch je znázornené na obrázku 21. 

Ako vidieť z obrázku 21a, niektoré vyvíjacie roztoky nie sú dosť vhodné na určenie výťažku 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

 

 r
el

. a
kt

iv
ta

 T
c 

[%
]

Rf

 komplex Tc-Fe-Ask
 TcO4

-



P. Tkáč: Štúdium redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov. 
 

komplexácie, a to najmä 0.1 mol.dm-3 NaClO4 a voda, teda zásadité, respektíve neutrálne roztoky. 

Najväčší rozdiel hodnôt Rf max pre Tc-komplexované a nekomplexované sa dosahuje v prípade 

acetónu. Hodnota  Rf max pre TcO4
- respektíve [Tc(tm)6]3+ je 1.0 respektíve 0.0. Avšak rovnakú 

hodnotu Rf max v acetóne ako [99Tc(tm)6]3+ má aj nekomplexovaná redukovaná forma technécia Tc(IV), 

a preto pre jednoznačnú charakterizáciu vzniknutého komplexu sa používala kombinácia vyvíjacich 

roztokov 0.1 mol.dm-3 HCl a acetónu.  
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Obr. 21: Výsledky papierovej chromatografie komplexu    
[99Tc(tm)6]3+  v rôznych vyvíjacich roztokoch. 
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V kyslých vyvíjacich roztokoch bola hodnota Rf max v intervale 0.4-0.5, len pre kyselinu sírovú bola 

hodnota Rf max vyššia ~ 0.7. Z výsledkov správania sa komplexu [Tc(tm)6]3+ v danom 

chromatografickom systéme môžeme pozorovať výrazný vplyv vyvíjacieho roztoku na stabilitu 

komplexu technécia. V prípade použitia kyslých vyvíjacich roztokov pozorujeme iba jeden pík, 

zodpovedajúci vzniknutému komplexu [Tc(tm)6]3+, avšak v prípade použitia vyvíjacich roztokov s pH 

blízkym neutrálnemu, respektíve zásaditému prostrediu, pozorujeme rozpad komplexu a tvorbu oxidu 

TcO2·xH2O. Tento rozpad komplexu [Tc(tm)6]3+ v prostredí s vyšším pH môžeme pozorovať aj 

vizuálne, pričom pozorujeme zmenu sfarbenia roztoku [Tc(tm)6]3+ z oranžovej na hnedú a zároveň 

vyzrážavanie vznikajucého oxidu technécia. Vzhľadom na prípravu komplexu [Tc(tm)6]3+ v prostredí 

kyseliny chlorovodíkovej sa na charakterizáciu komplexu v ďalšom používal ako vyvíjací roztok pre 

papierovú chromatografiu 0.1 mol.dm-3 roztok HCl. Kombináciou roztoku HCl a acetónu ako 

vyvíjacich roztokov, sa dá výťažok reakcie určiť veľmi dobre. Ako ďalší spôsob presnej identifikácie 

vzniknutého komplexu [Tc(tm)6]3+ sa použila UV-VIS spektrofotometria. Po skončení doby 

komplexačnej reakcie pozorujeme vo viditeľnej oblasti spektra charakteristický pík s dvoma 

maximami pri vlnovej dĺžke 430 a 490 nm. Namerané spektrum vzniknutého komplexu [Tc(tm)6]3+ je 

znázornené na obrázku 1 v kapitole 2.2.2.2. 

 

4.3.4.2 Redukcia  99mTcO4
-  

 

Príprava komplexu [Tc(tm)6]3+ s použitím technécia 99mTc je po metodickej stránke trochu 

odlišná od prípravy komplexu s použitím technécia 99Tc. Pri príprave sa musí brať do úvahy najmä 

krátky čas polpremeny technécia 99mTc (~6 h), pretože pri rovnakom postupe prípravy ako v prípade 
99Tc by ubehli takmer štyri časy polpremeny a uskutočnenie ďalších experimentov s [99mTc(tm)6]3+ by 

bolo časovo náročné, najmä kvôli nevyhnutnej rádiometrickej identifikácii.  

Pri redukcii 99mTcO4
- po zmiešaní 5 µl generátorového eluátu s 2 ml 0.26 mol.dm-3 tiomočoviny v 0.5 

mol.dm-3 HCl po 1- hodinovom kontakte môžeme pozorovať vznik komplexu [99mTc(tm)6]3+ (podľa 

hodnoty Rf max), avšak z chromatogramu (obr. 22) tiež vidieť, že redukčno-komplexačný proces 

nevedie len k tvorbe tiomočovinového komplexu, ale pravdepodobne aj k tvorbe TcO2, respektíve, že 

komplexačná reakcia za uvedenú dobu nie je skončená. 

Z dôvodu nekompletnej komplexácie technécia tiomočovinou sa v ďalšom pokuse uskutočnila 

redukcia a komplexácia technécia s vyššou koncentráciou tiomočoviny ako aj kyseliny 

chlorovodíkovej. 50 µl generátorového eluátu 99mTcO4
- sa nechalo kontaktovať s 2 ml 0.5 mol.dm-3 

tiomočoviny v 2 mol.dm-3 HCl. Výsledky komplexácie určené metódou papierovej chromatografie 

(Whatman No. 2, 0.1 mol.dm-3 HCl) v časovej závislosti sú znázornené na obrázku 23.  
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                                             Obr. 22: Papierový  chromatogram  po 1- hodinovom kontakte 
                                              99mTcO4

- s  tiomočovinou v 0.5 mol.dm-3 HCl. Vyvíjanie  
                                              chromatogramu v 0.1 mol.dm-3 HCl. 
 
 
 

                            Obr. 23: Časový priebeh komplexácie technécia  
                                                      s 0.5 mol.dm-3 tiomočovinou v 2 mol.dm-3 HCl. 
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Z výsledkov papierovej chromatografie môžeme usúdiť, že zvýšenie koncentrácie tiomočoviny ako aj 

koncentrácie HCl malo pozitívny vplyv na tvorbu komplexu [99mTc(tm)6]3+. Tieto výsledky redukcie a 

komplexácie boli potvrdené aj metódou extrakcie TPACl v CHC3 a výťažok redukovaného a 

komplexovaného technécia je uvedený v tabuľke 18. 

 
                                              Tabuľka 18: Výsledky redukcie 99mTcO4

-  
                                               0.5 mol.dm-3 tiomočovinou v 2 mol.dm-3 HCl 
 

 

 

 

 

Pretože pripravený komple

respektíve ďalších kompl

[99mTc(tm)6]3+, aby koncent

koncentračnú konkurenciu 

experimenty, v ktorých sa 

reakcie. Ako najvhodnejšie

mg tiomočoviny rozpustene

ml 2 mol.dm-3 HCl, 9.2x10

eluátu 99mTcO4
-, podľa poža

vodnom kúpeli po dobu 30

eventuálnej spätnej oxidác

reakčnej zmesi bola len

[99mTc(tm)6]3+ sa uskutočni

acetón) a výsledky sú preze

Pri papierovej chromatog

komplexácie ako 99 %. Vz

komplexačnej reakcie sa u

prípravy prekurzoru [99mT

[99mTc(tm)6]3+ sa vždy p

komplexačnej reakcie metó

 

doba kontaktu  
[min] 

redukcia Tc 
[%] 

15 93.6 
30  96.0 
45 96.5 
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x [99mTc(tm)6]3+ slúži len ako prekurzor pre prípravu komplexu Tc-HA, 

exov technécia, bolo potrebné nájsť taký spôsob prípravy komplexu 

rácia nezreagovanej  tiomočoviny  bola čo najnižšia, vzhľadom na možnú 

oproti vymieňajúcemu ligandu (NaHA, EDTA, citrát). Preto sa uskutočnili 

koncentrácia tiomočoviny znižovala a sledoval sa výťažok komplexačnej 

 usporiadanie prípravy komplexu [99mTc(tm)6]3+ sa ukázalo použitie 17.5 

j v 2.5 ml 2 mol.dm-3 HCl (respektíve 35 mg tiomočoviny rozpustenej v 5 
-2 mol.dm-3). K danému roztoku sa pridalo 0.1 až 0.5 ml generátorového 

dovanej aktivity. Tento roztok sa nechal kontaktovať pri teplote 100 ˚C vo 

-100 min. Reakcia bola uskutočnená v dusíkovej atmosfére na zamedzenie 

ie redukovaného technécia. Výsledná koncentrácia tiomočoviny v tejto 

 0.092 mol.dm-3. Kontrola výťažku takto pripraveného komplexu 

la opäť metódou papierovej chromatografie (0.1 mol.dm-3 HCl, respektíve 

ntované na  obrázku 24. 

rafii s použitím acetónu ako vyvíjacieho roztoku bol určený výťažok 

hľadom na pomerne nízku koncentráciu tiomočoviny a vysokého výťažku 

vedený spôsob prípravy používal ďalej v práci ako najefektívnejší spôsob 

c(tm)6]3+ pre ďalšiu komplexáciu technécia. Pri práci s komplexom 

oužíval čerstvo pripravený komplex a vždy sa kontroloval výťažok 

dou papierovej chromatografie. 
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                                         Obr.  24: Papierový chromatogram komplexu [99mTc(tm)6]3+  
                                             pripraveného  redukciou  0.092  mol.dm-3  tiomočovinou v 
                                             2 mol.dm-3 HCl pod N2 atmosférou. 
 

 

4.4 Príprava komplexov technécia s Na2EDTA a Na3citrátom    
      ligandovou výmenou z komplexu [Tc(tm)6]

3+  

 
Ako už bolo uvedené, komplex [Tc(tm)6]3+ je veľmi vhodným prekurzorom na prípravu 

komplexov technécia v oxidačnom stave 3+. V tejto práci je príprava komplexu Tc-cit zaujímavá 

najmä preto, že citrát sa používa často ako komplexujúce činidlo, simulujúce komplexačné činidlá 

nachádzajúce sa v  prírodnom prostredí (napr. pôda). Komplex technécia s EDTA je známy svojou 

vysokou stabilitou a preto bol v tejto práci, spolu s komplexom       Tc-citrát, použitý na porovnanie 

správania sa relatívnej stability komplexu Tc-HA. 

Pri príprave nových komplexov technécia z [Tc(tm)6]3+ sa využíva nestabilita tohto komplexu pri 

vyššom pH. Pri zvyšovaní hodnoty pH dochádza k postupnej hydrolýze komplexu [Tc(tm)6]3+ a jeho 

rozkladu, sprevádzanú tvorbou oxidu TcO2·xH2O. Avšak v prítomnosti ďalšieho komplexujúceho 

činidla dochádza k ligandovej výmene so vznikom nového komplexu, no tvorbe TcO2 pri výmennej 

reakcii sa úplne zabrániť nedá a tvorí sa ako vedľajší produkt  výmennej reakcie. Pre dosiahnutie čo 

najväčšieho výťažku je potrebné, aby koncentrácia konkurenčného ligandu bola v nadbytku. V tejto 

práci sa uskutočnila príprava komplexov s dlhožijúcim technéciom - 99Tc. 
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4.4.1 Príprava komplexu 99Tc-EDTA 

 

K 1 ml kyslého roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+ (70 mg tiomočoviny v 5 ml 0.5 mol.dm-3 

HCl + 0.5 ml 0.0596 mol.dm-3 99TcO4
- ) sa pridalo 295 µl 0.19 mol.dm-3 Na2EDTA·2H2O v 2 mol.dm-3 

NaOH (71 mg Na2EDTA·2H2O/1 ml 2 mol.dm-3 NaOH ) a nechalo sa kontaktovať pod N2 atmosférou 

s premiešavaním 2 až 3 hodiny. V priebehu výmennej reakcie sa pozorovala zmena sfarbenia reakčnej 

sústavy z oranžovej na červeno hnedú. Po skončení kontaktu sa uskutočnila centrifugácia (4000 

ot/min) po dobu 20 minút na odstránenie vedľajšieho produktu reakcie TcO2. Scentrifugovaný roztok 

vzniknutého komplexu Tc-EDTA sa ďalej očistil od nadbytku tiomočoviny a EDTA. Čistenie sa 

uskutočnilo zmesou  acetón-éter v pomere 5:1 (objemovo) [31]. K 1 ml roztoku komplexu Tc-EDTA 

sa opatrne automatickou pipetou pridali 2 ml zmesi acetón-éter po stene sklenej skúmavky. Organická 

fáza zatočením sa na povrchu vodnej fázy odoberá z vodného roztoku nadbytok tiomočoviny a EDTA, 

čo sa pozoruje zakalením organickej fázy. Organická fáza sa následne z roztoku odpipetuje a opäť sa 

pridá zmes acetón-éter. V každom čistiacom kroku dochádza k poklesu objemu vodnej fázy 

v dôsledku inkorporácie do organickej fázy. Tento čistiaci postup sa opakuje dovtedy, kým sa odstráni 

celá vodná fáza a získa sa tuhá, práškovitá hnedočervená látka, ktorá sa ešte premyje asi 5 ml zmesi 

acetón-éter. Takto pripravený komplex sa rozpustil v deionizovanej vode. Metódou papierovej 

chromatografie sa získal chromatogram  s novým komplexom. Pri použití acetónu ako vyvíjacieho 

roztoku sa určil obsah očisteného komplexu na 99.7 %. Výsledky papierovej chromatografie 

vzniknutého komplexu Tc-EDTA sú na obrázku 25. Celkový výťažok komplexu Tc-EDTA vzhľadom 

na obsah technécia v použitom komplexe [99Tc(tm)6]3+ bol 81 %.  

Po identifikácii vzniknutého komplexu Tc-EDTA metódou papierovej chromatografie sa uskutočnila 

spektrofotometrická identifikácia meraním spektier v UV-VIS oblasti. Očistený komplex Tc-EDTA sa 
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meral oproti deionizovanej vode. Namerané spektrá sú znázornené na obrázku 26. Z týchto spektier sa 

určili maximá s vlnovou dĺžkou 226, 362 a 480 nm. Maximum pri 226 nm je spôsobené 

pravdepodobne len  "šumom" a z hľadiska komplexu Tc-EDTA sú zaujímavé len maximá pri vlnovej 

dĺžke 362 a 480 nm. Namerané maximá sú prakticky zhodné s nameranými hodnotami pre komplex 

technécia Tc(III)EDTA, získaný odlišným spôsobom, kde sa namerali spektrá s maximami pri 368 a 

470 nm [32]. Na základe spektrofotometrickej analýzy vzniknutého komplexu a porovnaním so 

známymi publikovanými výsledkami môžeme potvrdiť, že produktom výmennej reakcie je komplex 

technécia s EDTA a oxidačný stav technécia v komplexe zostáva 3+. 

 

  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   a)                                                                                          b) 
 
Obr. 26: UV-VIS spektrá komplexu 99Tc(III)EDTA pripraveného ligandovou výmenou z komplexu  
[99Tc(tm)6]3+.   
 

Z výsledkov papierovej chromatografie (obr. 25) vidieť, že komplex Tc(III)-EDTA je stabilný aj v 

prostredí vyvíjacieho roztoku NaCl s neutrálnym pH, čo poukazuje na stabilitu tohoto komplexu aj pri 

hodnotách pH vyšších ako pH=5. 

Stabilita komplexu Tc(III)EDTA v časovej závislosti pri teplote 22 ˚C sa sledovala metódou 

papierovej chromatografie s použitím acetónu ako vyvíjacieho roztoku. Výsledky sú uvedené 

v tabuľke 19. 

 

 

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

300 350 400 450 500 550 600 650
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

 

 

ab
so

rb
an

ci
a

vlnová dĺžka [nm]

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

100 200 300 400 500 600 700 800 900
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 
 

ab
so

rb
an

ci
a

vlnová dĺžka [nm]



P. Tkáč: Štúdium redukcie a komplexácie technécia v prítomnosti humátov. 
 

                       Tabuľka 19: Stabilita komplexu Tc-EDTA exponovanom pri teplote 22 ˚C  
                          vo vzdušnej atmosfére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z výsledkov uvedenýc

EDTA na vzduchu pri 

komplex Tc(III)EDTA

 

4.4.2 Príprava kom
 

Príprava kom

EDTA. K 1 ml kyslého

+ 0.5 ml 0.0596 mol.d

v dusíkovej atmosfére

skončení výmennej rea

roztok sa očistil rovna

zelena sfarbený tuhý

spektrofotometricky. 

zobrazených na obrázk

reakcie (krivka 1). Zár

môžeme sledovať tvor

tiomočoviny za citráto

350 nm stúpa len do 

absorbancie  pri 430 n

spektrálne čiary do do

dĺžke 308 a 400 nm č

pozorovať posun max

350 nm je spôsobený p

molekúl tiomočoviny 

čo môže súvisieť s dr

komplexu Tc-citrát. Sp

 

 

 

 

čas  
[dni] 

Tc komplexované 
[%] 

TcO4
- 

 [%] 

0 99.7 0.1 
8 98.9 0.8 

22 95.8 3.9 
56 95.1 4.5 
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h v tabuľke 19 môžeme usúdiť, že  expozícia vodného roztoku komplexu Tc-

teplote 22 ˚C vplýva na stabilitu komplexu len nepatrne. Pre ďalšie použitie bol 

 uschovávaný v chladiacom boxe pri teplote 3-5 ˚C. 

plexu 99Tc-citrát. 

plexu Tc-citrát bola podobná ako v prípade prípravy komplexu            Tc-

 roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+  (70 mg tiomočoviny v 5 ml 0.5 mol.dm-3 HCl 

m-3 99TcO4
- ) sa pridal 1 ml 0.3 mol.dm-3 Na3citrát. Roztok sa nechal stáť 15 hod 

, pričom sa pozorovala zmena sfarbenia roztoku z oranžovej na žlto-zelenú. Po 

kcie sa roztok scentrifúgoval (4000 ot/min) po dobu 20 minút. Scentrifugovaný 

kým spôsobom ako v prípade komplexu Tc(III)EDTA. Po očistení sa získal do 

 komplex Tc-citrát. Kinetika a charakter výmennej reakcie sa sledovali 

Výsledné spektrá sú zobrazené na nasledujúcom obrázku 27. Zo spektier 

u 27 je vidieť charakteristické spektrum komplexu [99Tc(tm)6]3+ na začiatku 

oveň so znižovaním hodnoty absorbancie pre komplex [99Tc(tm)6]3+  pri 430 nm, 

bu nového píku pri 350 nm a v oblasti 290 nm, ktoré súvisia s výmenou molekúl 

vé anióny a tvorbou nového komplexu. Avšak  hodnota absorbancie v oblasti 

určitého času, a to 30 minút od začiatku reakcie (krivky 2-5), aj keď hodnota 

m ďalej klesá (krivky 6-9). Z obrázku 27 môžeme ďalej pozorovať, že všetky 

by  kontaktu 30 minút prechádzajú cez dva  izobiestické body, a to  pri vlnovej 

o svedčí o vzniku nového komplexu priamo z [99Tc(tm)6]3+.  Zároveň môžeme 

ima zo 430 nm smerom k nižšej vlnovej dĺžke. Prvotný nárast absorbancie pri 

ravdepodobne vznikom zmiešaného komplexu, kde  došlo k čiastočnej výmene 

za citrátové. Po 30 minútach dochádza k poklesu absorbancie v oblasti 350 nm, 

uhým stupňom premeny pôvodného komplexu [99Tc(tm)6]3+ za vzniku nového 

ektrum výsledného komplexu Tc-citrát je na  obrázku 28.  
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Obr. 27: Spektofotometrické sledovanie výmennej reakcie medzi [99Tc(tm)6]3+  a Na3citrát. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         a)      
 
Obr. 28: UV-Vis spektrum komplexu Tc-citrát, pripra
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   b) 

veného výmennou reakciou z komplexu [99Tc(tm)6]3+. 
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Výmenná reakcia je ukončená až po 6-8 hodinovom kontakte. Po skončení kontaktovania  pozorujeme 

úplne vymiznutie píku pri 350 nm a slabú absorpciu vo viditeľnej oblasti pri 635 nm. Pozorované 

spektrálne zmeny v podstatnej miere korelujú so spektrálnymi charakteristikami doprevádzajúcimi 

vznik komplexu [99Tc(tm)6]3+ a odrážajúcimi väzbovú nerovnomernosť molekúl tiomočoviny v tomto 

komplexe [26, 28], podmieňujúcu pravdepodobne viacstupňovosť procesu substitúcie molekúl 

tiomočoviny citrátovými ligandami. Na základe porovnania spektier komplexu Tc-citrát, pripraveného 

iným spôsobom*,  s absorbanciou vo viditeľnej oblasti pri 530 nm a tmavo červeným sfarbením, 

môžeme v prípade zeleného komplexu Tc-citrát jednoznačne poukázať na vznik komplexu s odlišným 

oxidačným stavom. Absorbancia pri 530 nm poukazuje zrejme na oxidačný stupeň Tc(V) (d2) a 

oxidačný stupeň technécia v zelenom komplexe s absorbanciou pri 290 nm a 635 nm je 

pravdepodobne Tc(III) (d4) **. 

Metódou papierovej chromatografie sa získal chromatogram komplexu Tc-citrát s rovnakou hodnotou 

Rf max ako pre komplex Tc-EDTA. Výsledky papierovej chromatografie komplexu Tc-citrát  sú 

znázornené na obrázku 29. Z týchto výsledkov môžeme, rovnako ako v prípade komplexu Tc-EDTA, 

usúdiť, že komplex Tc-citrát je stabilný aj v prostredí vyvíjacieho roztoku NaCl s neutrálnym pH, čo 

poukazuje na stabilitu tohoto komplexu aj pri hodnotách pH vyšších ako pH=5. 

Stabilita komplexu Tc-citrát sa takisto sledovala v časovej závislosti pri teplote 22 ˚C metódou 

papierovej chromatografie. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (tab. 20): 

 
                        Tabuľka 20: Stabilita komplexu Tc-citrát exponovanom pri teplote 22 ˚C  
                          vo vzdušnej atmosfére  
                          vo vzdušnej atmosfére 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 20 možno usúdiť, že  expozícia vodného roztoku komplexu Tc-

citrát na vzduchu pri teplote 22 ˚C vplýva na stabilitu komplexu len nepatrne a v rovnakých 

podmienkach expozície je tento komplex o niečo stabilnejší, ako komplex Tc(III)EDTA. Pre ďalšie 

použitie bol komplex Tc-citrát takisto uschovávaný v chladiacom boxe pri teplote  5 ˚C. 
_______________________________ 
osobná korešpondencia 
*  Norman C. Schroeder, CST-11, MS-J514, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545,   
    USA 
**Pierre Philippe Chappuis, Swiss Federal Institute of Technology, Lousanne 
 
 
 
 
 

čas  
[dni] 

Tc komplexované 
[%] 

TcO4
- 

 [%] 
0 99.5 0.3 
6 99.1 0.8 

15 98.7 0.7 
35 99.1 0.4 
66 97.8 1.4 
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                   Obr. 29: Výsledky papierovej chromatografie komplexu  
                   Tc-citrát pre rôzne vyvíjacie roztoky. 

exácia technécia humátom sodným 

plexácia technécia s humátom sodným sa uskutočnila v prostredí všetkých redukčných 

tých v tejto práci, avšak nie všetky sústavy boli preštudované rovnako dôkladne. Asi 

teratúre preštudovaná príprava komplexu Tc-HA po redukcii technécia Sn2+ iónmi   [8-

 tejto práci je však komplexácia Tc s HA po redukcii cínom sledovaná len s použitím 

iac preštudovaná je  príprava komplexu Tc-HA ligandovou výmenou s použitím 

o prekurzora.  

lexácia Tc s NaHA po redukcii TcO4- iónmi Sn2+ 

to spôsob komplexácie technécia sa sledoval len s použitím krátkožijúceho technécia 

aj optimálne podmienky redukcie technecistanu iónmi Sn2+ sa v tejto práci sledovali s 

erátorového roztoku 99Mo/99mTc. K 20 ml roztoku 0.055 g.dm-3 NaHA sa pridalo 5 ml 

o roztoku 99mTcO4
- a 10 µl  10 %-ného roztoku SnCl2 a pH roztoku sa upravilo na 

. Sústava sa nechala kontaktovať v kadičke a premiešavala sa magnetickým miešadlom. 

u sa v určitých časových intervaloch odoberalo 40 µl vzorky na identifikáciu metódou 

romatografie ( Whatman No. 2, 0.1 mol.dm-3 NaClO4, pH=4). V každom časovom 
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intervale sa na chromatografický papier nanášali vzorky pred centrifugáciou a po centrifugácii (9000 

ot/min). Výsledky papierovej chromatografie jednotlivých vzoriek centrifugátu sú uvedené na obrázku 

30. Výťažok imobilizovaného technécia je po 30 minútovom kontakte > 95 %, avšak ďalej je zrejmé, 

že percentuálny výťažok imobilizovanej frakcie technécia s dobou kontaktu klesá. Za tento pokles je 

pravdepodobne zodpovedná postupná oxidácia vzniknutého komplexu Tc-HA na vzduchu.  Z hodnôt 

aktivity technécia v roztoku po centrifugácii je zrejmé, že podstatná časť aktivity Tc je obsiahnutá vo 

vzniknutej zrazenine, ktorá sa centrifugáciou oddelila. Obsah aktivity technécia (99mTc) v zrazenine je 

pre jednotlivé vzorky uvedený v tabuľke 21.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                     Obr. 30: Papierový chromatogram centrifugátu po 
                                     redukcii Tc(VII) iónmi Sn2+ a komplexácii Tc s HA. 
 

                                 Tabuľka 21: Obsah aktivity Tc v zrazenine pri  
        komplexácii s HA (pH=4) 
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 zrazenine, ktorá sa utvorila pri tvorbe komplexu z nadbytku cínu a humátu, v 

A pri pH=4 vidíme, že väčšina aktivity technécia je obsiahnutá práve v tejto 

apierovej chromatografie (obr. 30) odrážajú len špécie technécia, ktoré zostali v 

a obsahuje technécium komplexované s humátom, ale aj redukovanú formu 

O2, čo sa potvrdilo ďalšími experimentmi. Keďže chromatografické správanie 

plexu Tc-HA je rovnaké ako pre TcO2·xH2O, na identifikáciu špécií 

 sa využilo ich rozdielne správanie sa pri zvýšenej hodnote pH=11. Ako je 
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známe, na redukované technécium vo forme TcO2·xH2O zvyšovanie pH nemá žiaden výrazný vplyv, 

avšak komplex Tc-HA je na zvyšovanie pH citlivý a pri pH=11 sa stáva nestabilným a dochádza k 

jeho rozkladu. V dôsledku disociácie a oxidácie komplexovaného technécia dochádza k tvorbe 

technecistanu [8, 9, 91].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sledovanie vplyvu zvýšenia pH sa komplex Tc-HA pripravil rovnakým spôsobom a po 

polhodinovom kontakte sa pH roztoku zvýšilo roztokom NH4OH na hodnotu pH=11.  

Z výsledkov papierovej chromatografie (obr. 31) pozorujeme čiastočný rozklad frakcie Tc s hodnotou 

Rf max=0.0 a nárast aktivity v oblasti hodnoty Rf max=0.6-0.7, charakteristickej pre TcO4
-. Z uvedeného 

môžeme usúdiť, že aktivita Tc na štarte chromatogramu je tvorená nekomplexovanou redukovanou 

formou technécia a komplexom Tc-HA. Obsah frakcie redukovaného technécia vo forme TcO2 je po 

23 hodinovom kontakte pri pH=11 okolo 25 %  (Rf=0.0), avšak obsah aktivity v oblasti Rf=0.6-0.7, 

charakteristickej pre technecistan, sa v sledovanej časovej závislosti zvyšuje a jeho obsah po 23 

hodinovom kontakte je okolo 40 %. Z týchto výsledkov vyplýva, že výťažok komplexácie technécia s 

humátom dosahuje hodnotu okolo 40 %. Tento spôsob prípravy s použitím 99mTc sa uskutočnil len na 

overenie spôsobu prípravy komplexu Tc-HA po redukcii TcO4
- iónmi Sn2+ a jeho hlavným účelom 

nebolo pripraviť komplex Tc-HA s čo najväčším výťažkom. Tieto pokusy poukázali na niektoré 

závažné problémy, vznikajúce pri príprave komplexu Tc-HA v prítomnosti ión-kovového reduktantu 

typu Sn2+, schopného vstupovať do konkurenčnej reakcie komplexotvorby s HA. 
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              Obr. 31: Papierový chromatogram po kontakte reakčného     
               roztoku pri pH=11 a po centrifugácii. 
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4.5.2. Príprava komplexu technécia s NaHA po redukcii TcO4- v systéme                  
          Fe3+- kyselina askorbová 

 

Možnosť tvorby komplexu technécia s humínovou kyselinou sa overovala aj v prípade 

redukcie TcO4
- systémom kyselina askorbová-Fe3+. Po príprave komplexu redukovaného technécia 

(99mTc-Fe-Asc) podľa postupu v kapitole 4.3.3. na strane 55, sa uskutočnil experiment, v ktorom sa 

sledovala možnosť tvorby komplexu Tc-HA pri kontakte komplexu 99mTc-Fe-Asc s humátom sodným. 

0.5 ml roztoku komplexu Tc-Fe-Asc sa nechalo kontaktovať s 0.5 ml roztoku NaHA (55-220 mg.dm-3) 

po dobu 4 hodín premiešavaním v rotačnom extraktore. 

Ako možno vidieť z obrázku 32, po 4 hodinovom kontakte redukovaného technécia vo forme 

komplexu Tc-Fe-Asc s humátom sodným s výslednými  koncentráciami 22.5, 55 a 110 mg/dm-3 

nedošlo ku vzniku komplexu Tc-HA , ktorého vznik by bol pozorovaný nárastom aktivity technécia na 

chromatograme s retenčným faktorom Rf=0.0. Získané chromatografické vlastnosti pri kontaktovaní 

redukovaného technécia s NaHA sú zhodné s chromatogramom komplexu Tc-Fe-Asc a možno 

konštatovať, že za uvedených podmienok sa nepodarilo pripraviť komplex technécia s humátom. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             
             
70 

               Obr. 32: Papierový chromatogram po 4 hodinovom kontakte 
                 komplexu Tc-Fe-Asc s NaHA. Vyvíjanie v 0.1 mol.dm-3 
                 NaClO4 (pH=4). 
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4.5.3. Príprava komplexu technécia s NaHA po redukcii TcO4- tiomočovinou 

 

Je všeobecne známe, že komplexácia viacmocných katiónov kovov s HA prebieha takmer 

výlučne v slabokyslom až slabozásaditom prostredí, kedy sú komplexačné skupiny humínovej 

kyseliny deprotonizované a schopné komplexovať katión kovu. V takomto prostredí väčšina 

jednoduchých solí Tc(IV) a Tc(V) podlieha hlbokej hydrolýze a prítomnosť iónov kovového 

reduktanta situáciu ešte viacej komplikuje. V tejto práci bol vypracovaný postup prípravy Tc-HA 

komplexu in vitro na základe reakcie výmeny ligandov v sústave Tc[(tm)6]3+-HA. Komplex Tc-HA 

môže byť použitý pre ďalšie štúdium jeho vlastností. 

Príprava komplexu Tc-HA metódou ligandovej výmeny s použitím [Tc(tm)6]3+ ako prekurzora sa 

uskutočnila dvoma spôsobmi, v závislosti od použitého izotopu technécia (99Tc, 99mTc). Výhodou 

tohoto postupu je redukcia Tc(VII) bez prítomnosti ďalšieho kovového iónu (Sn2+, Fe2+ a pod.), ktorý 

je vhodný na prípravu komplexu Tc-HA [92]. Na ligandovú výmenu sa používal komplex technécia s 

tiomočovinou, pripravený podľa postupu uvedeného v kapitole 4.3.4.1. respektíve 4.3.4.2. (str. 56-61). 

Pri príprave humátového komplexu sa využívala znížená stabilita komplexu [Tc(tm)6]3+ pri pH>3, 

ktorá bez prítomnosti vymieňajúceho ligandu vedie k oxidácii Tc(III) na Tc(IV) a k tvorbe zrazeniny 

vo forme TcO2. Príprava komplexu Tc-HA sa uskutočnila prídavkom HA k roztoku komplexu 

[Tc(tm)6]3+. Hlavnú reakciu v reakčnej zmesi môžeme opísať nasledujúcou schémou:   
 

[Tc(tm)6]3+  + NaHA  → Tc-HA + 6 tm + Na+       (37) 

 

Čiastočnej tvorbe TcO2 sa nepodarilo zabrániť ani v prípade nadbytku vymieňajúceho sa ligandu 

(HA), avšak výťažok komplexu Tc-HA bol vo väčšine prípadov vyšší ako TcO2, ktorý vzniká ako 

vedľajší produkt výmennej reakcie. Naším cieľom bolo nájsť optimálne podmienky prípravy 

komplexu Tc-HA výmenou ligandov v [Tc(tm)6]3+. 

 

 

4.5.3.1. Príprava a identifikácia komplexu 99Tc-HA 

 

Zmiešanie roztoku humátu sodného s roztokom komplexu [Tc(tm)6]3+ a následná  vhodná 

úprava pH roztoku vedie ku vzniku hnedej zrazeniny, ktorá pozostáva z komplexu technécia s 

humátom a TcO2·xH2O. Metódou papierovej chromatografie nie je rozlíšenie týchto dvoch zložiek 

jednoduché, keďže obidve zložky sú v použitých podmienkach vyvíjania chromatogramu imobilné a 

vyznačujú sa rovnakou hodnotou retenčného faktora (Rf=0.0), preto sa využilo rozdielne správanie sa 

týchto zložiek pri vyššom pH, na základe ktorého bola možná čiastočná kvantitatívna identifikácia 

výsledných produktov výmennej reakcie. Keďže rozpustnosť TcO2 sa so zvyšovaním hodnoty pH 
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nijako významne nezvyšuje a v rozsahu      pH= 4-10 je to len okolo 10-8 mol.dm-3 [9], využilo sa 

rozdielne správanie sa TcO2 a komplexu Tc-HA v zásaditom prostredí, v ktorom sa komplex technécia 

s humátom stáva nestabilným a dochádza k oxidácii komplexovaného technécia [8, 9] a tvorbe 

technecistanu, ktorý sa dá ľahko identifikovať pomocou papierovej chromatografie. Zmiešaním 1 ml 

2x10-4 mol.dm-3 NaHA s 1 ml kyslého roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+ (pripravený podľa postupu v 

kapitole 4.3.4.1, ďalej len komplex [Tc(tm)6]3+) sa získala reakčná zmes, ktorej pH sa upravilo na 

hodnotu 3.5-4 a nechala sa kontaktovať 2 hodiny. Po skončení doby kontaktovania sa odobralo 30 µl 

reakčnej zmesi na papierovú chromatografiu. Reakčná zmes sa potom centrifugovala  po dobu 20 

minút pri otáčkach 3500/min. Po skončení centrifugácie sa opäť nanieslo 30 µl roztoku na papierový 

chromatogram a nechalo vyvíjať v 0.1 mol.dm-3 HCl. Výsledky papierovej chromatografie sú 

zobrazené na obrázku 33. 

Ako vidieť z obrázku 33, imobilizácia technécia bola relatívne veľmi malá, a teda aj komplexácia Tc s 

HA, čo bolo pravdepodobne spôsobené nedostatočnou koncentráciou HA. Prakticky úplná 

neprítomnosť imobilizovaného technécia je pozorovateľná v centrifugáte, kedy roztok obsahuje 

takmer výlučne iba komplex [Tc(tm)6]3+. Úbytok koncentrácie Tc v roztoku po centrifugácii je pri 

pH=3.5 okolo 10 % a pri pH=4 je to okolo 20 %. Tento úbytok predstavuje TcO2 a čiastočne komplex 

Tc-HA, pričom obidve tieto frakcie boli centrifugáciou z roztoku oddelené. 
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                            Obr. 33: Papierový chromatogram reakčného roztoku 
                               po kontakte NaHA s komplexom [99Tc(tm)6]3+. 
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Ďalej sa uskutočnil experiment, v ktorom sa sledoval vplyv zvýšenia pH na vzniknutú zrazeninu po 

kontakte NaHA s [Tc(tm)6]3+ a uskutočnila sa tiež zmena podmienok výmennej reakcie. 

1 ml 4x10-4 mol.dm-3 NaHA sa zmiešal s 1 ml kyslého roztoku komplexu [Tc(tm)6]3+, pH sa upravilo 

na hodnotu pH=5 a roztok sa upravil doplnením deionizovanou vodou na objem 3 ml. Tento roztok sa 

nechal kontaktovať po dobu 45 minút premiešavaním v rotačnom extraktore. Po skončení doby 

kontaktovania sa reakčná zmes scentrifugovala (20 minút, 3500 ot/min). Po centrifugácii sa roztok nad 

zrazeninou zlial a zrazenina sa rozdispergovala v 0.5 ml deionizovanej vody. Z tejto zmesi sa odobralo 

30 µl roztoku na papierovú chromatografiu (obr. 34). pH vzniknutej zmesi sa upravilo na hodnotu 

pH~11 prídavkom roztoku NaOH a zmes sa  nechala kontaktovať 42 hodín. Po skončení doby 

kontaktovania sa zo zmesi (pH=11.4) odobral roztok na papierovú chromatografiu Z výsledkov 

papierovej chromatografie možno vidieť, že obsah Tc v zrazenine pri pH=5 je tvorený hlavne 

komplexom Tc-HA, keďže po zvýšení pH na 11.4 sa po 42 hodinovom kontakte pozoroval výrazný 

nárast aktivity s Rf=0.8, ktorý je charakteristický pre technecistan, ktorý vzniká rozkladom komplexu 

Tc-HA a oxidáciou  technécia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
                      
                      
   
73 

               Obr. 34: Papierový chromatogram  vzniknutej zrazeniny 
                po 45 minútovom kontakte NaHA s komplexom [Tc(tm)6]3+  
                pri pH=5 a po 42 hod kontakte  tejto zrazeniny s roztokom 

          pri pH~11 (0.1 mol.dm-3 NaCl) 
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Obsah oxidu TcO2 v zrazenine je menší ako obsah komplexu Tc-HA. Z roztoku s pH~11 po skončení 

kontaktovania sa odobrala alikvótna časť, z ktorej sa uskutočnila extrakcia Tc s TPACl, ktorej 

výsledok potvrdil obsah TcO4
-, s výťažkom 85.4 %. Okolo 15 % aktivity Tc v zrazenine je tvorených 

oxidom TcO2, ako aj hydrolyzátom komplexu  [Tc(tm)6]3+. Pri kontakte NaHA s komplexom 

[Tc(tm)6]3+ pri pH=5 sa podarilo pripraviť komplex Tc-HA s vyšším výťažkom, avšak v takýchto 

(aeróbnych) podmienkach  sa ukazuje komplex Tc-HA  ako relatívne nestabilný. Preto sa ďalej 

uskutočňovala príprava tohoto komplexu v dusíkovej atmosfére, na zabránenie oxidácie 

komplexovaného technécia na technecistan. Na zvýšenie výťažku komplexu Tc-HA sa vo výmennej 

reakcii používali vyššie koncentrácie NaHA (až do koncentrácie 1.8x10-3 mol.dm-3). Keďže papierová 

chromatografia neposkytovala dostatočne presné určenie výťažku komplexácie Tc s HA, využila sa 

ako ďalší spôsob identifikácie produktov  ligandovej  výmeny  gélová chromatografia, s náplňou 

Sephadex G-15.  

Najprv sa uskutočnila gélová chromatografia (G-15, 260x11.6 mm) technecistanu (99mTcO4
-) a 

vodného roztoku NaHA (5.4x10-3 mol.dm-3). Hodnoty absorbancie jednotlivých frakcií NaHA po 

gélovej chromatografii sa merali pri vlnovej dĺžke λ=360 nm, elúcia technécia sa sledovala 

rádiometricky. Tieto elučné charakteristiky slúžili na identifikáciu produktov výmennej reakcie 

komplexu [Tc(tm)6]3+ s HA. Získané elučné spektrá sú zobrazené na obrázku 35. 
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           Obr. 35.  Elučné spektrum humátu sodného pri 360 nm a  
           technecistanu (99mTcO4

-). 
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Ako možno vidieť, v prípade chromatogramu humátu (obr. 35) sa získali dva píky, ktoré môžeme 

pripísať dvom molekulovým frakciám humátu: vysokomolekulová frakcia HA s píkom v oblasti 11 ml 

(tmavo hnedá) a nízkomolekulová frakcia s píkom v oblasti 20 ml (žlto-hnedá). Pri vymývaní humátu 

bolo pri použitej koncentrácii (5.4x10-3 mol.dm-3) možné pozorovať farebnosť jednotlivých frakcií pri 

prechode cez kolónku aj vizuálne. Gélový chromatogram NaHA však nepoukazuje priamo na 

množstvo "hnedej" a "žltej" frakcie, ale znázorňuje len intenzitu absorbancie jednotlivých frakcií HA 

pri danej vlnovej dĺžke. Maximum elučného píku technecistanu bolo v oblasti 17 ml. Ďalej sa 

študovalo chromatografické správanie sa redukovaného technécia Tc(IV) (99mTc). K tomuto účelu sa 

Tc(IV) pripravilo redukciou TcO4
- roztokom Sn2+ (kapitola 3.3). Pri gélovej chromatografii eluovaním 

deionizovanou vodou sa redukované technécium kvantitatívne (≈100 % pôvodnej aktivity Tc) 

zachytilo na kolóne. 

Príprava komplexu Tc-HA sa uskutočnila spôsobom, kde sa zvýšil pomer koncentrácie HA k 

tiomočovine ako aj pomer HA k Tc. Výsledná koncentrácia Tc v roztoku po prídavku HA ku 

komplexu [Tc(tm)6]3+ bola 1.08x10-5 mol.dm-3, koncentrácia HA bola 9x10-4 mol.dm-3 a koncentrácia 

tiomočoviny bola 3.67x10-4 mol.dm-3, teda koncentrácia HA v reakčnej zmesi bola v nadbytku oproti 

vymieňanému ligandu ako aj ku koncentrácii komplexovaného technécia. Reakčná zmes sa udržiavala 

pod dusíkovou atmosférou a nechala sa kontaktovať 2.5 hod v rotačnom extraktore. Po skončení doby 

kontaktovania sa roztok naniesol na kolónku (pod N2 atmosférou), ktorá sa pred tým premyla 100 ml 

deionizovanej a deaerovanej vody, ktorou sa potom kolóna aj vymývala. Výsledky  gélovej  

chromatografie  reakčnej  zmesi sú uvedené na obrázku 36.  
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               Obr. 36: Elučné spektrum komplexu Tc-HA v porovnaní  
               s elučným spektrom humátu. 
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Z uvedených výsledkov vyplýva, že technécium je výhradne asociované s vysokomolekulovou 

frakciou humínovej kyseliny a asociácia s nízkomolekulovou frakciou HA sa v týchto podmienkach 

prakticky nepozorovala. Takisto sa nepozoroval prakticky žiaden výskyt technecistanu. Obsah 

TcO2·xH2O, ktorý sa zachytil na kolóne, bol okolo 23 % (z pôvodnej aktivity technécia). Z výsledkov 

gélovej chromatografie sa ukazuje aj fakt, že vedľajší produkt výmennej reakcie, nerozpustný TcO2, 

už s prítomným nadbytkom humátu nijako neinteraguje. Obsah TcO2 v reakčnej zmesi sa pozoroval aj 

pri dlhodobejšom kontakte komplexu [Tc(tm)6]3+ s humátom (5 hodín). Z daného sa dá usudzovať, že 

vznik komplexu Tc-HA je spôsobený len výmenou molekúl tiomočoviny za molekuly humínovej 

kyseliny a nie oxidáciou Tc(III)→Tc(IV) a jeho následnou komplexáciou [93]. Túto úvahu podporuje 

aj príprava viacerých zlúčenín Tc(III) podobným spôsobom, pričom sa prípadná tvorba komplexu 

Tc(IV)-ligand taktiež nepozorovala [31-34, 88, 89]. V práci Hashimota [88] sa sledovala stabilita 

komplexu Tc-EDTA (pripraveného po ligandovej výmene z prekurzoru [Tc(tm)6]3+) pri zvýšení pH z 

3 na pH>5. Zvýšením hodnoty pH z pH=3 na pH>5 sa pozoroval rozklad komplexu Tc-EDTA, čo by 

mohlo poukazovať na nestabilitu zlúčenín Tc(III) v slabo kyslom respektíve v zásaditom prostredí 

[88]. V prípade komplexu [Tc(phen)3]3+ sa však nepozorovala žiadna nestabilita pri pH=7.5 ani po 

týždňovom kontakte [33], takisto pri sledovaní stability komplexu 99mTc(III)EDTA v rozmedzí pH=5-

5.5 zostalo po 4 hodinách viac ako 90 % aktivity v komplexe a až pri pH=9 po 30 minútach ubudlo 

okolo 75 % aktivity, pričom produktom rozkladu bol TcO2 [30].  

V prípade nami pripraveného komplexu Tc-HA po ligandovej výmene z komplexu  [Tc(tm)6]3+ sa 

pomocou gélovej chromatografie pozoroval komplex technécia aj po 5 hodinovom kontakte pri 

pH=5.5, avšak podrobnejšie sa stabilita takto pripraveného komplexu Tc-HA nesledovala. Po 

uskutočnení gélovej chromatografie sa uskutočnila aj papierová chromatografia, výsledky ktorej 

potvrdili výskyt imobilizovaného technécia (Tc-HA, TcO2·xH2O), avšak v priebehu vyvíjania  

papierového chromatogramu reakčnej zmesi, dochádza k čiastočnej oxidácii  technécia, v dôsledku 

čoho, v aeróbnom prostredí, dochádza k nestabilite komplexu Tc-HA.  

Výsledky papierovej chromatografie sú  na obrázku 37. Porovnaním výsledkov gélovej a papierovej 

chromatografie môžeme konštatovať, že  výskyt  technecistanu  v  prípade  papierovej  chromatografie  

je spôsobený oxidáciou technécia komplexovaného s humátom a nie výskytom technecistanu v 

reakčnej zmesi po ligandovej výmene. Na potvrdenie úvah o tom, že pozorovaný pík technecistanu v 

prípade papierového chromatogramu reakčnej zmesi po ligandovej výmene [Tc(tm)6]3+ s HA vznikol 

až v priebehu vyvíjania chromatogramu a nie je vedľajším produktom pri výmennej reakcii, 

uskutočnila sa kontrola reakčných produktov pomocou dialýzy. 
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              Obr. 37: Výsledky papierovej chromatografie komplexu  
              Tc-HA po vyvíjaní v 0.1 mol.dm-3 NaCl. 

a oddelenie vysokomolekulovej frakcie od nízkomolekulových frakcií a sledoval 

 oboch týchto frakciách. Najprv  sa  uskutočnila  dialýza s použitím  99TcO4
- v  

5 g.dm-3). Tento  roztok (10 ml) sa vniesol do vrchnej nádobky dialyzačnej 

vou atmosférou, ktorá bola ponorená do spodnej dialyzačnej nádobky, naplnenej 

ej vody. Dialýza sa uskutočnila za stáleho miešania spodného roztoku (obr. 16. 

toku v spodnej dialyzačnej nádobke sa potom v určitých časových intervaloch 

orky na meranie aktivity technécia. Časový priebeh prechodu technecistanu cez 

rnený na obrázku 38. Z obrázku môžeme vidieť, že humínová kyselina nemala 

v na prechod technecistanu z roztoku cez dialyzačnú membránu a nepozorovala 

technecistanu s humínovou kyselinou, čo je v súlade s literárnymi údajmi [8]. 
9Tc v roztoku HA pred začiatkom dialýzy bolo 1.45x10-6 mol a po 22 hodinách 

embránu 1.43x10-6 mólov technécia. Z výsledkov dialýzy (obr. 38) teda vyplýva, 

 dialýze došlo k takmer úplnému prechodu technecistanu (98.8 %) z roztoku 

 vody, pričom sa nepozoroval prestup humátu cez membránu. Tieto výsledky 

osť komplexácie, respektíve imobilizácie technecistanu humínovou kyselinou v 

ných podmienok [8, 21, 90, 93]. 

u Tc-HA sa použili 3 ml reakčnej zmesi ([Tc(tm)6]3+ a HA). Tento roztok sa 

ádobky pod dusíkovou atmosférou, ktorá bola ponorená do spodnej dialyzačnej 

00 ml destilovanej vody, prebublanej dusíkom. Dialýza sa uskutočnila za stáleho 

oztoku (obr. 16, kapitola 3.7). 
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                 Obr. 38: Časový priebeh dialýzy roztoku 99TcO4
- + NaHA. 

                  Obr. 39: Časový priebeh dialýzy reakčnej zmesi [Tc(tm)6]3+  
                a NaHA. 

odnej dialyzačnej nádobky sa potom v určitých časových intervaloch odoberali 100 µl 

anie obsahu technécia. Nárast aktivity v tomto roztoku by poukazoval na prechod 

čnej zmesi vo forme nízkomolekulovej frakcie (<12 000 Daltónov).  
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Z obrázku 39 vidieť, že čiastočný prechod technécia sa pozoroval, avšak charakter nárastu aktivity má 

iný priebeh ako v prípade prechodu samotného technecistanu (obr. 38). Nárast aktivity vo vode je 

spôsobený prienikom oxidovaného technécia vo forme Tc(IV) a po 20 hodinovou kontakte dosahuje 

hodnotu okolo 18 % z celkovej pôvodnej aktivity technécia. Z priebehu dialýzy vyplýva, že reakčná 

zmes obsahuje podstatnú časť Tc ako vysokomolekulovú frakciu technécia Tc-HA, ktorá je 

membránou zachytávaná a okolo 18 % oxidovanej formy technécia, pravdepodobne vo forme 

TcO2·xH2O, ktorý vzniká pri rozpade tiomočovinového komplexu a prechádza cez membránu do 

spodnej dialyzačnej nádobky.  

Z výsledkov gélovej chromatografie a dialýzy sa určil obsah TcO2·xH2O v reakčnej zmesi okolo 20 %, 

pričom výťažok komplexu Tc-HA pripraveného ligandovou výmenou z komplexu [Tc(tm)6]3+ bol 

okolo 80 %.  

 

 

4.5.3.2. Príprava a identifikácia komplexu 99mTc-HA 

 

Pri príprave komplexu 99mTc-HA sa používal vždy čerstvo pripravený komplex 

[99mTc(tm)6]3+, ktorého výťažok (resp. rádiochemická čistota) sa určoval metódou papierovej 

chromatografie vyvíjaním v 0.1 mol.dm-3 HCl, alebo v acetóne. K 2-5 ml roztoku komplexu 

[99mTc(tm)6]3+, pripraveného podľa postupu v kap. 4.3.4.2. str. 60, sa pridalo 0.5-2 ml roztoku humátu 

sodného s koncentráciou 1.81 x10-4 - 7.24 x10-3 mol.dm-3, vypočítanou podľa rovnice 21 v kapitole 

2.5.2 a 3.12. Po prídavku HA sa upravila hodnota pH roztokom NaOH, respektíve HCl a reakčná zmes 

sa nechala kontaktovať po dobu 0.5-4 hodín. Po skončení doby kontaktovania sa 10-60 µl reakčnej 

zmesi nanieslo na chromatografický papier a uskutočnilo sa vyvíjanie. V niektorých prípadoch sa 

reakčná zmes tiež centrifugovala a urobila sa papierová chromatografia centrifugátu. Po centrifugácii 

reakčnej zmesi po dobu 20 minút (3500 ot/min) sa pozoroval 35-40 %-ný úbytok aktivity 99mTc z 

roztoku, ktorý bol spôsobený čiastočnou sorpciou technécia (zrejme redukované a komplexované 

technécium) na humínovej kyseline, ktorá sa vyzrážala z roztoku. Percentuálne zastúpenia aktivity Tc 

na chromatogramoch sú po sérii experimentov uvedené v tabuľke 22:  

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Tabuľka 22: Výsledky papierovej chromatografie reakčnej zmesi [99mTc(tm)6]3+-HA po 
vyvíjaní v 0.1 mol.dm-3 HCl 

 
Rf max 

pH=4.0 
 

pH=5.0 
2.5 hod 

pH=5.2 
3.5 hod 

pH=5.5 
2.5 hod 

pH=5.5 
2.5 hod 

Rf max=0.0 45 %      35 %   79 %      67 % 80 %    78 % 85 %    77 % 92 %     79 % 
Rf max=0.7 20 % 45 %   5 %      15 % 5 %      9 % 4 %      9 % 5 %     14 5 
ak sú v stĺpci uvedené dve hodnoty, prvá je pred centrifugáciou a druhá po centrifugácii 
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Z výsledkov uvedených v tabuľke 22 môžeme vidieť závislosť množstva imobilizovaného technécia 

od doby kontaktu komplexu [99mTc(tm)6]3+ a humátu, pričom podiel imobilného technécia sa so 

vzrastajúcou dobou kontaktu zväčšuje. Výsledky papierovej chromatografie však nepoukazujú na 

samotný obsah technécia komplexovaného humínovou kyselinou, ale len o obsahu imobilizovaného 

technécia, ktorý môže predstavovať komplex Tc-HA, respektíve TcO2·xH2O. 
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ligandovej výmeny medzi HA a komplexom [99mTc(tm)6]3+ pomocou papierovej 

fie sa uskutočnilo aj pri vysokom nadbytku tiomočoviny oproti koncentrácii HA. Reakčná 

 skončení doby kontaktovania scentrifugovaná (3500 ot/min, 20 min) a na chromatogram 

0-40 µl centrifugátu. Chromatogramy sa vyvíjali v 0.1 mol.dm-3 HCl. 

 papierovej chromatografie (obr. 40) je vidieť, že s narastajúcou dobou kontaktu reakčnej 

dza k čiastočnému posunu Rf max hodnoty pre tiomočovinový komplex smerom k vyšším 

o je zrejme spôsobené v dôsledku čiastočnej degradácie tohoto komplexu. Zároveň 

pokles aktivity Tc v oblasti Rf charakteristickej pre komplex [99mTc(tm)6]3+, a naopak k 

ity Tc v oblasti Rf charakteristickej  pre imobilizované technécium. Z výsledkov gélovej 

fie, ktorá sa uskutočnila nanesením 30-100 µl roztoku reakčnej zmesi po centrifugácii na 

Obr. 40 : Výsledky papierovej chromatografie po ligandovej výmene  
medzi HA a komplexom [99mTc(tm)6]3+ pri  pH=5.5  po  0.5, 2.5 a 24  
hodinovom kontakte  (výsledná  koncentrácia  tiomočoviny  v reakčnej 
zmesi bola 7.7x10-2 mol.dm-3, koncentrácia HA bola 1.2x10-3 mol.dm-3) 
vyvíjací roztok 0.1 mol.dm-3 HCl. 
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kolónu, sa určil aj výťažok technécia komplexovaného s humínovou kyselinou, ktorý bol po 0.5 

hodinovom kontakte len okolo 3 %, po 2.5 hodinovom kontakte to bolo okolo 5.5 % a po 24 

hodinovom kontakte to bolo okolo  13.5 % . Z týchto výsledkov vyplýva, že výmena molekúl 

tiomočoviny za molekuly HA prebieha aj pri niekoľkonásobne menšej koncentrácii humátu oproti 

koncentrácii tiomočoviny. Avšak na prípravu komplexu Tc-HA s vyšším výťažkom je potrebné 

uskutočniť výmennú reakciu pri vyššej koncentrácii humátu. Keďže komplex technécia s humátom je 

v aeróbnych podmienkach nestabilný, uskutočnila sa príprava tohto komplexu v anaeróbnom prostredí 

pod dusíkovou atmosférou. Po 0.5 hodinovom miešaní reakčnej zmesi komplexu [99mTc(tm)6]3+ a HA 

pri pH=5.5 v dusíkovej atmosfére (výsledná koncentrácia tiomočoviny v reakčnej zmesi bola 2.2x10-2 

mol.dm-3, koncentrácia HA bola 4.2x10-3 mol.dm-3) sa roztok scetrifugoval     (3500 ot/min, 20 min) a 

200 µl centrifugátu sa nanieslo pod dusíkovou atmosférou na kolónku Sephadex G-15 (260x11.6 mm), 

ktorá sa predtým premyla 100 ml deaerovanej vody (N2). 2 ml frakcie v priebehu eluovania 

deaerovanou vodou sa zbierali do sklených ampúl. Elučné spektrum technécia v reakčnej zmesi je 

znázornené na obrázku 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po elúcii zložiek 

10 ml a druhé m

percentuálne zast

na kolónku nanes
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81 

reakčnej zmesi sa získali dve maximá aktivity technécia, prvé s elučným objemom 9-

aximum s elučným objemom 19-20 ml. Prvý pík patrí komplexu Tc-HA, avšak 

úpenie tohoto komplexu zistíme až po prepočítaní na celkovú aktivitu Tc, ktorá bola 

ená. Záchyt aktivity Tc (pravdepodobne vo forme TcO2·xH2O) na kolónke bol až 49 

a, že percentuálny výťažok komplexu Tc-HA vzhľadom na celkovú aktivitu Tc bol 

um druhého píku (19-20 ml) sa nachádza v oblasti elučného objemu technecistanu, 
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Obr. 41: Elučné spektrum reakčnej zmesi [99mTc(tm)6]3+ a  
NaHA  po  0.5  hodinovom  kontakte  pod  N2  atmosférou  
pri pH=5.5. 
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avšak môže sa jednať aj o technécium asociované s nízkomolekulovou frakciou humínovej kyseliny. 

Charakterizácia formy technécia v elučnom objeme 19-20 ml sa uskutočnila metódou papierovej 

chromatografie a ako vyvíjací roztok sa použil acetón. Výsledok papierovej chromatografie vzorky 

odobratej z elučného objemu 19-20 ml po gélovej chromatografii reakčnej zmesi je znázornený na 

obrázku 42. 
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                    Obr. 42: Výsledky  papierovej  chromatografie  frakcie  
                    19-20 ml získanej po  gélovej   chromatografii  reakčnej   
                    zmesi [Tc(tm)6]3+ a NaHA , vyvíjací roztok acetón. 

hromatograme frakcie 19-20 ml, získanej gélovou chromatografiou reakčnej zmesi 

že táto frakcia obsahuje minimálne dve chemické formy technécia. Po vyvíjaní v 

 chromatogram s dvoma maximami pri Rf=0.0 a Rf=1.0. Hodnote Rf=0.0 môžeme 

iť niekoľko chemických foriem technécia: komplex Tc-HA, [Tc(tm)6]3+, TcO2·xH2O, 

ovaná forma komplexu [Tc(tm)6]3+. Ako bolo uvedené v kapitole 4.5.3.1. a na 

36, použitá humínová kyselina pozostáva z dvoch frakcií: vysokomolekulovej a 

j. V tomto prípade by v princípe mohlo ísť o komplexáciu technécia s 

u frakciou HA, ale môže ísť aj o hydrolyzát komplexu [Tc(tm)6]3+. Prítomnosť TcO2 

eďže je zachytený kolónou. Takisto môže ísť o medziprodukt komplexu technécia 

ľko molekúl tiomočoviny a niekoľko molekúl HA, ktorá tento medziprodukt na 

je. Vzhľadom na elučný chromatogram čistej HA (obr. 35) môžeme predpokladať, že 

chnécia s nízkomolekulovou frakciou HA. Hodnota Rf max=1.0 je charakteristická pre 

eda, na rozdiel od gélovej chromatografie komplexu 99Tc-HA, v prípade použitia 

c v stopovej koncentrácii dochádza aj k tvorbe technecistanu. Po 3 hodinovom 

xu [Tc(tm)6]3+ s HA (za rovnakých podmienok) sa získal gélový chromatogram (obr. 
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43), na ktorom hlavnou chemickou formou Tc v reakčnej zmesi bol komplex Tc-HA s výťažkom 46 

%. Podiel technécia zachyteného kolónou bol 20 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 43: Gélový chromatogram reakčnej zmesi [99mTc(tm)6]3+ 
                                        a NaHA po 3 hodinovom kontakte pri pH=5.5. 
 

Z výsledkov gélovej chromatografie vyplýva, že technécium zachytené kolónou po pol hodinovom 

kontakte nebolo tvorené len oxidom technécia, ale pravdepodobne aj čiastočne hydrolyzovaným 

tiomočovinovým komplexom technécia, keďže technécium vo forme TcO2 nie je schopné 

komplexácie s HA a po 3 hodinovom kontakte HA s komplexom [Tc(tm)6]3+ došlo k zvýšeniu výťažku 

komplexu Tc-HA [95]. Taktiež nárast aktivity technécia v druhej frakcii (z ~15 % na ~32 %), 

pravdepodobne súvisí s poklesom aktivity Tc zachyteného na kolóne. Nárast aktivity technécia (v 

porovnaní s pol hodinovým experimentom) v oboch frakciách po gélovej chromatografii reakčnej 

zmesi bol približne 29 %, a teda ~29 % technécia zachyteného kolónou po pol hodinovom kontakte 

reakčnej zmesi bolo technécium, schopné komplexácie s humínovou kyselinou za predpokladu dlhšej 

doby kontaktu.  Ďalším zvyšovaním doby kontaktu reakčnej zmesi sa za daných podmienok 

(koncentrácia tiomočoviny a HA, pH) už výťažok komplexu Tc-HA ďalej nezvyšoval.  

Ďalej sa uskutočnila ligandová výmena pri vyššej koncentrácii HA oproti tiomočovine, pričom 

koncentrácia tiomočoviny v reakčnej zmesi bola 4.9x10-3 mol.dm-3 a koncentrácia humínovej kyseliny 

bola 7.0x10-3 mol.dm-3. Po 1 hodinovom kontakte pod dusíkovou atmosférou pri pH=5.5 sa reakčná 

zmes scentrifugovala pri 3500 ot/min po dobu 20 minút. Potom sa na  chromatografickú kolónku 

nanieslo 500 µl centrifugátu reakčnej zmesi pod dusíkovou atmosférou. Po eluovaní kolóny 

deaerovanou vodou sa získal chromatogram znázornený na obrázku 44. V tomto prípade, keď 
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koncentrácia HA bola vyššia ako koncentrácia tiomočoviny, sa dosiahol najvyšší výťažok   komplexu  

Tc-HA,  ktorý  bol,  po  prepočítaní  na  pôvodnú  aktivitu  Tc,  nanesenú na kolónku, 62 %. Podiel 

technécia zachyteného na kolóne bol 14 %. Podiel technécia vo frakcii 19-20 ml bol okolo 20 %. Z 

uvedeného vyplýva, že najefektívnejšia príprava komplexu Tc-HA sa dosiahla v prípade, keď 

humínová kyselina bola v nadbytku oproti tiomočovine, avšak aj v prípade, keď obsah humínovej 

kyseliny v reakčnej zmesi bol 64 krát menší ako obsah tiomočoviny, došlo k čiastočnej tvorbe 

komplexu Tc-HA, ktorého výťažok sa s časom pomaly zvyšoval, keď po 24 hodinovom kontakte pri 

pH=5.5 to bolo 13.5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Obr. 44: Gélový  chromatogram  reakčnej zmesi [99mTc(tm)6]3+  
                                  a NaHA po 1 hodinovom kontakte pri pH=5.5 (koncentrácia 
                                  HA v  reakčnej  zmesi bola  7.0x10-3  mol.dm-3, koncentrácia 
                                  tiomočoviny bola 4.9x10-3 mol.dm-3). 
 

 

4.6 Sledovanie ligandovej výmeny medzi humínovou kyselinou a   
      komplexami 99Tc-citrát a 99Tc-EDTA 

 

Ligandová výmena medzi komplexami Tc-citrát, respektíve  Tc-EDTA a humínovou kyselinou sa 

uskutočnila po príprave týchto komplexov z komplexu [99Tc(tm)6]3+. K pripraveným  komplexom Tc-

cit a Tc-EDTA sa pridal roztok NaHA a po určitom čase sa sledovala mobilita technécia pri rôznom 

pH vyvíjacieho roztoku metódou papierovej chromatografie. Prípadná ligandová výmena humínovej 

kyseliny za ligandy citrátu, respektíve EDTA by bola pozorovateľná imobilizáciou technécia na 

papierovom chromatograme, keďže mobilita komplexov Tc-cit a Tc-EDTA je v kyslom (0.1 mol.dm-3 
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HCl) aj v neutrálnom (0.1 mol.dm-3 NaCl) prostredí vysoká, s hodnotami Rf max=1.0.  Ligandová 

výmena medzi komplexami Tc-cit, respektíve Tc-EDTA a humátom sa uskutočnila pri rôznych 

hodnotách pH v slabo kyslej, neutrálnej a slabo zásaditej oblasti, pričom doba kontaktovania bola 

niekoľko minút až niekoľko dní. 

Po 80 minútovom kontakte 50 µl roztoku komplexu Tc-cit po očistení (koncentrácia Tc 1.2x10-3 

mol.dm-3) s 2 ml roztoku NaHA (1.8x10-3 mol.dm-3) pri pH=5.4 sa nepozorovala takmer žiadna 

retencia aktivity Tc (1.6-3.5 %) na štarte chromatogramu, avšak pozorovalo sa zníženie 

percentuálneho výťažku komplexu Tc-cit a určitý nárast aktivity v oblasti Rf, charakteristickej pre 

technecistan. Pri kontaktovaní komplexu Tc-cit s deionizovanou vodou za rovnakých podmienok bol 

však nárast aktivity technécia v oblasti Rf, charakteristickej pre technecistan, menší, čo nepoukazuje 

na nestabilitu samotného komplexu Tc-cit pri danom pH, ale môže znamenať výmenu ligandov citrátu 

za ligandy HA, pričom nestabilita komplexu Tc-HA v aeróbnych podmienkach spôsobuje rýchlu 

tvorbu technecistanu. Výsledky papierovej chromatografie po kontakte komplexu Tc-cit s roztokom 

HA sú zobrazené na obrázku 45. 

Z výsledkov papierovej chromatografie po kontakte komplexu Tc-cit s HA a samotnou H2O pri 

pH=5.3 môžeme pozorovať rozdiel v chromatogramoch jednotlivých reakčných zmesí. Po kontakte 

komplexu Tc-cit s vodou sa okrem komplexu Tc-cit pozorovali ešte dva ďalšie nevýrazne píky s 

hodnotami Rf max=0.6 a 0.8. Pík s hodnotou Rf max=0.8 môžeme prisúdiť technecistanu. Pík s hodnotou 

Rf max= 0.6 sa pozoroval aj po 19 hodinovom kontakte komplexu Tc-cit s H2O a môže predstavovať 

vznik nejakého rozkladného produktu komplexu Tc-cit.  
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     Obr. 45: Výsledky  papierovej  chromatografie  komplexu  
     Tc-cit, po  kontakte s  roztokom  NaHA a  vodou  (pH=5.3),  
     vyvíjanie v 0.1 mol.dm-3 HCl. 
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         Obr. 46: Výsledky papierovej chromatografie komplexu  
          Tc-EDTA a po 2.5 hodinovom kontaktovaní s roztokom  
          NaHA  (1.8x10-4 mol.dm-3),  pri  pH=5.35,  vyvíjanie  v  
          0.1 mol.dm-3 NaCl. 

 

Po 2.5 hodinovom kontakte komplexu Tc-EDTA (10 µl roztoku komplexu Tc-EDTA po očistení) s 

roztokom NaHA (2 ml 1.8x10-4 mol.dm-3)  sa nepozorovali žiadne zmeny v mobilite technécia pri 

papierovej chromatografii, uskutočnenej vyvíjaním v 0.1 mol.dm-3 NaCl. Výsledky získané 

papierovou chromatografiou sú uvedené na obrázku 46. 
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Obr. 47:  Výsledky  papierovej  chromatografie  po  kontakte 
komplexov Tc-cit a Tc-EDTA s NaHA (3.62x10-3 mol.dm-3) pri 
pH=5.5, vyvíjanie v 0.1 mol.dm-3 NaCl. 
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Vzhľadom na získané výsledky sa ďalej sledovala výmena medzi NaHA a komplexami Tc-cit a Tc-

EDTA pri vyšších koncentráciách humínovej kyseliny. Na obrázku 47 sú uvedené výsledky papierovej 

chromatografie roztokov reakčnej zmesi po niekoľkohodinovom  kontakte komplexov Tc-cit a Tc-

EDTA s NaHA (3.62x10-3 mol.dm-3) pri pH=5.5. Z výsledkov chromatografie vidieť, že pri daných 

podmienkach sa nepozorovala ligandová výmena medzi humátom a komplexom Tc-EDTA za vzniku 

Tc-HA a nepozoroval sa ani výrazný pokles výťažku komplexu Tc-EDTA. 

V prípade reakčnej zmesi Tc-cit a NaHA sa takisto nepozoroval významný nárast aktivity 

imobilizovaného technécia (Tc-HA), avšak pozoroval sa čiastočný nárast aktivity v oblasti Rf pre 

technecistan. Z výsledkov chromatografie sa ďalej ukazuje, že pri rovnakých podmienkach v 

prítomnosti NaHA je komplex Tc-EDTA stabilnejší ako komplex Tc-cit. Ďalej sa teda sledovala 

výmena pri vyšších hodnotách pH, pričom pH reakčnej zmesi Tc-cit + HA bolo 7.3 a pH reakčnej 

zmesi Tc-EDTA + HA bolo 8.9. 100 µl roztoku zodpovedajúceho  komplexu sa nechalo kontaktovať s 

3 ml 3.62x10-3 mol.dm-3 NaHA počas 4 až 144 hodín. Výsledky papierovej chromatografie reakčných 

zmesí po kontakte komplexov Tc-cit a Tc-EDTA s roztokom NaHA sú uvedené na obrázkoch 48 a 49.  
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                Obr. 48: Výsledky papierovej chromatografie po kontakte  
                   komplexu Tc-cit s  roztokom  NaHA  (3.62x10-3  mol.dm-3) 
                   pri pH=7.3, vyvíjanie v 0.1 mol.dm-3 NaCl. 
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t + NaHA sa pozoroval vznik technecistanu, pričom po 6 dennom kontakte bol podiel 

 reakčnej zmesi až okolo 55 %, podiel komplexu Tc-cit bol okolo 35 % a podiel 

o technécia bol len okolo 3-4 %, čo poukazuje na to, že ligandová výmena medzi 

cit a NaHA za vzniku Tc-HA v daných podmienkach prakticky neprebieha, respektíve 

k čiastočnému narušeniu pôvodných väzieb za vzniku nejakého nestabilného 

 ktorý v konečnom dôsledku vedie k tvorbe technecistanu. Pri sledovaní výmeny 

om Tc-EDTA a humátom sa takisto pozoroval vznik technecistanu, ktorého obsah v 

po 6 dennom kontaktovaní bol okolo 23 %, pričom obsah komplexu Tc-EDTA bol 

bsah imobilizovaného technécia na štarte chromatogramu bol menší ako 1 %, a teda 

vať, že ani pri vyššom pH a vyššej koncentrácii humátu sa nepozorovala tvorba 

A. Na základe experimentov ligandovej výmeny medzi komplexami Tc-citrát, 

DTA a humátom sa v daných podmienkach nepozoroval metódou papierovej 

vznik komplexu Tc-HA. Ďalšie štúdium ligandovej výmeny by si zrejme vyžadovalo 

 v širšom intervale podmienok, napr. pri vyšších koncentráciách humátu v porovnaní s 

komplexov Tc-citrát a Tc-EDTA, dlhodobejšom kontaktovaní a pod. Keďže jedným z 

vania týchto interakcií bolo na základe ligandovej výmeny "umiestniť" komplex 

rčité "reálne" miesto v rade podobných komplexov Tc(III) a priradiť mu tak "relatívnu 

litu, v budúcnosti by bolo vhodné uskutočniť prípravu ďalších (aj menej stabilných) 

nécia v oxidačnom stave 3+ a sledovať schopnosť výmeny ich ligandov za humát. 
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Obr. 49: Výsledky papierovej chromatografie po 
kontakte komplexu  Tc-EDTA  s  roztokom 
NaHA (3.62x10-3 mol.dm-3) pri pH= 8.9, vyvíjanie v 
0.1 mol.dm-3 NaCl. 
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Záver 
 

Pri sledovaní interakcie humátu sodného s technecistanom v aeróbnych vodných roztokoch metódou 

papierovej chromatografie a extrakciou s TPACl v CHCl3 sa potvrdilo, že počas niekoľkohodinového 

kontaktu nedochádza k redukcii Tc(VII) do nižších oxidačných stavov. Po 17-18 hodinovom kontakte 

technecistanu v roztoku humátu sodného sa metódou papierovej chromatografie nepozorovala ani jeho  

imobilizácia. Tieto výsledky korelujú s publikovanými údajmi iných autorov, t.j., že priama 

komplexácia, respektíve redukcia TcO4
- s humínovými kyselinami neprebieha. 

V úvodnom štádiu práce sa preštudovalo niekoľko spôsobov redukcie technecistanu, ktoré sa mohli 

potenciálne využiť pri ďalšom postupe: redukcia technecistanu chloridom cínatým, iónmi Fe2+, 

kyselinou askorbovou, zmesou Fe3+ s kyselinou askorbovou, tiomočovinou, pričom sa hľadali ich 

najvhodnejšie modifikácie s ohľadom na prípravu komplexu Tc-HA. Redukcia Tc(VII) chloridom 

cínatým sa sledovala  v rozmedzí pH=0.94-6.4 pri koncentrácii Sn2+ 5x10-2-5x10-7 mol.dm-3. Z 

výsledkov vyplýva, že na efektívnu redukciu technecistanu >95 % pri znižovaní koncentrácie Sn2+ je 

potrebné kyslé prostredie pH<2 a koncentrácia Sn2+ väčšia ako 1x10-5 mol.dm-3. V prípade redukcie 

technecistanu síranom železnatým (0.01 mol.dm-3) sa sledovala závislosť výťažku redukcie od pH 

prostredia. V slabo kyslom prostredí pri pH=5 sa nepozorovala redukcia technecistanu. Pri pH=8 a 11 

došlo k sorpcii Tc (>95 %) v dôsledku redukcie Tc(VII) na zrazenine (Fe(OH)2), ktorá sa utvorila po 

zvýšení pH roztoku.  

V prípade použitia 1-5 %-ného vodného roztoku kyseliny askorbovej, ako redukčného činidla sa 

redukcia technecistanu nepozorovala, pričom pri zvýšenej teplote (50 ˚C) sa po 23 hodinovom 

kontakte pozorovala len 5 %-ná redukcia. Získané výsledky nekorelujú s publikovanými údajmi [36]. 

60 %-ná redukcia technecistanu sa pozorovala v prípade 30 minútového kontaktu 5 %-ného roztoku 

kyseliny askorbovej v 2 mol.dm-3 HCl, pričom výťažok redukcie sa ďalej v časovej závislosti už 

výrazne nezvyšoval, až po 110 minútovom kontakte to bolo ≈65 %. Najúčinnejším spôsobom redukcie 

Tc(VII) v prítomnosti kyseliny askorbovej sa ukázal systém FeCl3+ kyselina askorbová, kedy sa 

stanovil výťažok redukcie po 20 minútovom kontakte až 98 %. Pri tomto spôsobe redukcie Tc(VII) sa 

pozoroval vznik komplexu Tc-Fe-askorbát a metódou papierovej chromatografie sa určila aj hodnota 

jeho retenčného faktora ako Rf max=0.9-1.0 (0.1 mol.dm-3 NaClO4) 

Redukčné a komplexačné vlastnosti tiomočoviny v kyslom prostredí sa využili na sledovanie redukcie 
99mTc a 99Tc. Na rutinnú prípravu zásobného roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+ (tm-tiomočovina) sa 

vypracoval postup, pri ktorom sa  70 mg tiomočoviny rozpustilo v 5 ml 0.5 mol.dm-3 HCl. Po 

rozpustení sa pridalo 0.2-0.5 ml 6x10-2 mol.dm-3 TcO4
- a nechalo sa kontaktovať minimálne 20 hodín. 

Výťažok redukcie a komplexácie technécia bol >99 %. Meraním spektier vo viditeľnej oblasti sa 

pozorovalo charakteristické spektrum komplexu [99Tc(tm)6]3+ s absorpčnými maximami pri 430 a 490 

nm. 
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Príprava komplexu [99mTc(tm)6]3+ sa uskutočnila odlišným spôsobom a na každé použitie sa vždy 

pripravil čerstvý roztok: 35 mg tiomočoviny sa rozpustilo v 5 ml 2 mol.dm-3 HCl a pridalo sa 0.1-0.5 

ml generátorového roztoku 99mTcO4
-. Reakčná zmes sa nechala kontaktovať vo vodnom kúpeli pri 

teplote 100  ˚C v dusíkovej atmosfére minimálne 30 minút. Výťažok redukcie technécia bol >99 %.  

Príprava komplexu 99Tc-EDTA sa uskutočnila zmiešaním 1 ml roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+ s 295 

µl 0.19 mol.dm-3 Na2EDTA v 2 mol.dm-3 NaOH (71 mg Na2EDTA / 1 ml 2 mol.dm-3 NaOH) a zmes 

sa premiešavala 2-3 hodiny pod dusíkovou atmosférou. Po centrifugácii a očistení zmesou acetón:éter 

(5:1 v/v) sa určil výťažok komplexu >99 %. Meraním spektier vo viditeľnej oblasti sa identifikovali 

dve absorpčné maximá pri vlnových dĺžkach 362 a 480 nm. Získané maximá sú v súlade s literárnymi 

údajmi pre komplex Tc(III)-EDTA (368 a 470 nm). Sledovala sa aj stabilita komplexu Tc(III)-EDTA 

pri teplote 22 ˚C. Po 56 dennom státí roztoku zostal podiel komplexovaného technécia 95 % a podiel 

vzniknutého technecistanu okolo 5 %. Podobným spôsobom sa uskutočnila príprava komplexu 99Tc-

cit, ktorý sa pripravil zmiešaním 1 ml roztoku komplexu [99Tc(tm)6]3+ s 1 ml 0.3 mol.dm-3 Na3citrát a 

zmes sa nechala kontaktovať asi 15 hodín v dusíkovej atmosfére. Reakčná zmes sa potom 

scentrifugovala a po očistení zmesou acetón:éter (5:1 v/v) sa určil výťažok komplexu >99 %. Meraním 

UV-VIS spektier sa identifikovali dve absorpčné maximá zeleného komplexu Tc-citrát pri vlnových 

dĺžkach 290 a 635 nm. Získané absorpčné maximá sú odlišné v porovnaní s maximom pri 530 nm, 

získaným pre tmavočervený komplex Tc-citrát (pravdepodobne Tc(V)). Vzhľadom na rozdielne 

absorpčné maximá a odlišné podmienky prípravy je možné predpokladať, že komplex Tc-citrát, 

pripravený v tejto práci, obsahuje technécium v pôvodnom oxidačnom stave 3+. Stabilita komplexu 

Tc-citrát bola sledovaná pri aeróbnych podmienkach pri 22 ˚C. Po 66 dennom státí roztoku bol podiel 

komplexovaného technécia takmer 98 % a podiel vzniknutého technecistanu len okolo 1.4 %. 

Na prípravu komplexu 99Tc-HA sa ako najvhodnejší ukázal spôsob, keď sa najprv pripravil komplex 

[99Tc(tm)6]3+, z ktorého sa potom metódou ligandovej výmeny pripravil komplex Tc-HA. Najväčší 

výťažok komplexu 99Tc-HA (80 %) sa dosiahol zmiešaním 80 µl komplexu [99Tc(tu)6]3+ (8.64x10-5 

mol.dm-3) a 3.35 ml NaHA (1.8x10-4 mol.dm-3). pH roztoku sa upravilo na hodnotu 5.5 a zmes sa nechala stáť 

2.5 hodiny v dusíkovej atmosfére. V prípade gélovej chromatografie samotného vodného roztoku 

humátu sodného sa pri vlnovej dĺžke 360 nm pozorovali dve elučné maximá. Prvé elučné maximum 

(9-10 ml) sa prisúdilo "vysokomolekulovej" frakcii (tmavo hnedá) a druhé maximum (20-22 ml) sa 

prisúdilo "nízkomolekulovej" frakcii (žlto-hnedá). Separácia a identifikácia výsledných produktov 

výmennej reakcie sa uskutočnila metódou gélovej chromatografie, kde sa komplex 99Tc-HA oddelil od 

vedľajšieho produktu výmennej reakcie TcO2·xH2O, ktorý sa zachytil na kolóne a komplex 99Tc-HA 

sa vymyl elučným roztokom v elučnom objeme 9-12 ml. Metódou dialýzy sa potvrdil majoritný 

výskyt technécia asociovaného s vysokomolekulovou frakciou. Výťažok vedľajšieho produktu 

TcO2·xH2O v reakčnej zmesi bol okolo 20 % a výťažok komplexu Tc-HA bol okolo 80 %. Vzhľadom 

na doterajšiu prípravu viacerých zlúčenín Tc(III), získaných ligandovou výmenou z komplexu 

[99Tc(tm)6]3+, sa aj v tomto prípade predpokladá pôvodný oxidačný stav technécia v pripravenom 
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komplexe 3+. V prípade prípravy komplexu 99mTc-HA sa najväčší výťažok dosiahol zmiešaním 

komplexu [99mTc(tm)6]3+ a NaHA keď pomer koncentrácií HA/tiomočovina bol 1.43, teda ak 

koncentrácia HA v roztoku bola v nadbytku oproti koncentrácii tiomočoviny. Reakčná zmes sa 

premiešavala 60 minút pri pH=5.6. Pri gélovej chromatografii reakčnej zmesi sa pozorovali dve elučné 

maximá objemovej aktivity technécia. Prvé elučné maximum 9-10 ml patrí komplexu 99mTc-HA a 

podiel technécia v tejto frakcii bol 62 %. Druhé maximum sa pozorovalo v elučnom objeme 19-20 ml 

s percentuálnym podielom technécia okolo 20 %. Metódou papierovej chromatografie frakcie 19-20 

ml sa zistilo, že ide minimálne o dve chemické formy technécia. Mobilnú formu (Rf max=0.9-1.0 v 

acetóne, asi 67 % z celkovej aktivity Tc vo frakcii 19-20 ml) predstavuje pravdepodobne technecistan, 

ktorý vznikol oxidáciou Tc z komplexu 99mTc-HA. Imobilná forma (Rf max=0.0 v acetóne, okolo 27 % z 

celkovej aktivity Tc vo frakcii 19-20 ml) môže byť tvorená hydrolyzátom komplexu [99mTc(tm)6]3+, 

respektíve môže ísť sčasti o technécium komplexované s nízkomolekulovou frakciou HA, ktorá bola 

už predtým metódou gélovej chromatografie  pozorovaná. Podiel TcO2·xH2O v reakčnej zmesi, 

zachytený na kolóne, bol v priemere okolo 15 % z celkového množstva technécia, naneseného na 

kolónu. 

V prípade štúdia ligandovej výmeny medzi komplexami Tc-citrát, Tc-EDTA a humínovou kyselinou v 

dusíkovej atmosfére sa metódou papierovej chromatografie nepozoroval nárast imobilizovaného 

technécia, čo by poukazovalo na vznik komplexu Tc-HA. Pri pH=5.5 sa nepozorovala ani nestabilita 

samotných komplexov Tc-citrát a Tc-EDTA, avšak v prítomnosti HA sa Tc-EDTA ukazuje relatívne 

stabilnejší ako komplex Tc-citrát. Pri sledovaní interakcie medzi komplexom Tc-citrát a humátom 

sodným pri pH=7.3 sa nepozoroval vznik komplexu Tc-HA, avšak po 6 dennom státí roztoku sa 

pozoroval až 55 %-ný podiel Tc vo forme technecistanu, čo poukazuje na významnú nestabilitu 

komplexu Tc-citrát v daných podmienkach. V prípade sledovania interakcie medzi komplexom Tc-

EDTA a humátom sodným pri pH=8.9 sa po 6 dennom státí roztoku takisto nepozoroval vznik 

komplexu Tc-HA, avšak podiel technecistanu bol okolo 23 %. Z uvedeného možno urobiť aspoň 

predbežný záver, že relatívna komplexačná stabilita komplexu Tc(III)-HA je pravdepodobne nižšia, 

ako Tc(III)-EDTA i Tc(III)-citrát. Kvantitatívne riešenie tohoto problému by si vyžadovalo oveľa 

podrobnejšie štúdium. 
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Summary 

 

 

Interaction of natrium humate with pertechnetate under aerobic conditions was studied by paper 

chromatography and by extraction with tetraphenylarsonium chloride in chloroform, respectively. 

Neither reduction nor immobilization of technetium were observed after 17-18 hours contact. 

Reduction of pertechnetate was studied by different reduction systems: Sn2+, Fe2+, ascorbic acid, 

mixture of ascorbic acid and Fe3+, and thiourea. Reduction of Tc(VII) by stannous chloride was 

studied in the concentration range of 5x10-2-5x10-7 mol.dm-3 and pH range of 0.94-6.4. For effective 

reduction of Tc(VII) an acidic environment (pH<2) and a concentration of Sn2+ ions higher than 1x10-5 

mol.dm-3 was necessary. Reduction of Tc(VII) by Fe2+ ions (0.01 mol.dm-3 FeSO4) was strongly 

dependent on pH and for reduction yield higher than 95 %, pH=8 and higher was needed. In the 

presence of ascorbic acid (1-5 %) no significant reduction was observed. The yield of pertechnetate 

reduction after 23 hours of contact at 50 ºC was only 5 % and these (our) results do not correlate with 

published results [36]. When a 5 % solution of ascorbic acid was prepared by dilution of ascorbic acid 

in 2 mol.dm-3 HCl, 60 % reduction after 30 minutes of reaction was observed. Reduction of Tc(VII) in 

the presence of ascorbic acid was most effectively observed in the presence of Fe3+ ions. The yield of 

reduction was about 98 % after 20 minutes of reaction and by this procedure new Tc-Fe-ascorbate 

complex was obtained by paper chromatography (Rf max=0.9-1.0 in 0.1 mol.dm-3 NaClO4). Different 

conditions were used for reduction of 99mTcO4
- and 99TcO4

- by thiourea. The best yield for a routine 

preparation of [99Tc(tu)6]3+ (tu=thiourea) solution was observed when 70 mg of thiourea was dissolved 

in 5 ml of 0.5 mol.dm-3 HCl and 0.2-0.5 ml of 0.06 mol.dm-3 99TcO4
- was added. The mixture was 

allowed to react at least 20 hours. The yield of reductive and complexation reaction was obtained by 

paper chromatography with 0.1 mol.dm-3 HCl and acetone, respectively, as developing solvent.  

Preparation of [99mTc(tu)6]3+ was performed by different arrangement due to the short half-life of 99mTc    

(5.9 h). [99mTc(tu)6]3+ complex was prepared by dissolution of 35 mg of thiourea in 5 ml of 2 mol.dm-3 

HCl and 0.1-0.5 ml of 99mTcO4
- was added. Reaction mixture was heated at 100 ºC for at least 30 

minutes under nitrogen atmosphere. Before each reaction a fresh solution of [99mTc(tu)6]3+ complex 

was prepared. The yield of pertechnetate reduction for both preparation methods was about 99 %. 

Tc-EDTA and Tc-citrate complexes were also prepared by ligand exchange reaction from [Tc(tu)6]3+ 

complex. Preparation of 99Tc-EDTA complex was performed by mixing 1 ml solution of [99Tc(tu)6]3+ 

complex with 295 µl of 0.19 mol.dm-3 Na2EDTA in 2 mol.dm-3 NaOH ( 71 mg Na2EDTA/1 ml 2 

mol.dm-3 NaOH). Mixture was shaken for 2-3 hours under nitrogen atmosphere. After centrifugation, 
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purification with mixture acetone:ether (5:1 v/v) was carried out to obtain redish-brown coloured 

complex. The yield of exchanging reaction was >99 %. Reaction product was identified by 

spectrophotometric method. New peaks centered at 362 and 480 nm appeared as the reaction 

proceeded. Acquired peaks maxima are near to published maxima for Tc(III)EDTA complex (368 nm, 

470 nm). The stability of Tc(III)EDTA complex at 22 ºC was studied. The content of Tc(III)EDTA 

and pertechnetate after 56 days contact was 95 % and 5 %, respectively. For preparation of 99Tc-citrate 

complex 1 ml of [99Tc(tu)6]3+ complex solution was mixed with 1 ml of 0.3 mol.dm-3 Na3citrate. The 

mixture was allowed to react about 15 hours under nitrogen atmosphere. The aqueous solution of 99Tc-

citrate complex was repeatedly treated with mixture acetone:ether (5:1 v/v). The yield of Tc-citrate 

complex was >99 %. Electronic spectra of green Tc-citrate complex solution had two characteristic 

peaks, one around 290 nm and second around 635 nm. Contrary to spectroscopic data for dark red Tc-

citrate complex (530 nm, with Tc in previously stated oxidation state 5+, N.C. Schroeder, P.P. 

Chappuis), we suggest that the oxidation state of technetetium in Tc-citrate complex obtained by this 

route with peaks at 290 and 635 nm is 3+. The aqueous solution of Tc-citrate complex does not 

markedly decompose. After 66 days, 98 % of technetium was still complexed with citrate and only 

about 2 % were left with pertechnetate as a decomposition product. The thiourea complex of 

technetium was chosen as the most suitable approach for preparation of Tc-HA complex. The best 

yield of Tc-HA complex was achieved with an excess of humate concentration over thiourea 

concentration. The yield of 99Tc-HA was about 80 % when 80 µl of [99Tc(tu)6]3+ (8.64x10-5 mol.dm-3) 

was added to 3.35 ml of NaHA (1.8x10-4 mol.dm-3) and pH was adjusted to 5.5 and after staying under 

nitrogen atmosphere for 2.5 hours. Identification of reaction products was performed by gel 

chromatography. Before gel chromatography of Tc-HA complex was carried out, a characterization of 

NaHA was performed by gel chromatography in advance. Two peaks were observed. First peak with 

maximum at elution volume 9-10 ml was assigned to "high molecular" fraction (HMF, dark brown) as 

the major part. Considerably minor "low molecular" fraction (LMF, yellowish-brown) was eluted with 

maximum at 20-22 ml. 99Tc-HA complex was successively eluted from the column with 9-12 ml of 

deaerated water. Thus, all technetium passed over column was associated with HMF of HA and no 

association of 99Tc with LMF of HA was observed. Presence of pertechnetate in reaction mixture was 

also not detected by gel chromatography. Technetium dioxide as a side reaction product was retained 

on the column. The content of TcO2·xH2O in reaction mixture was about 20 %. Dialysis experiments 

confirmed majority presence of technetium associated with HMF of HA.  

In the case of preparation of the 99mTc-HA complex, the best yield was achieved by mixing of 

[99mTc(tu)6]3+ with humate, when molar ratio HA/thioure was 1.43, and after 60 minutes reaction at 

pH=5.6 under nitrogen atmosphere. The gel chromatogram of reaction mixture contained two distinct 

peaks of technetium activity. The first peak eluted in 9-10th ml belongs to the Tc-HA complex and 

was about 62 % of total technetium activity. Second peak was eluted in 19-20 ml with about 20 % of 

technetium activity. Composition of second fraction was evaluated by paper chromatography. At least 
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two fractions with Rf max=0.0 and 0.9-1.0 (in acetone) were obtained. Technetium species with Rf 

max=0.9-1.0 were characteristic for pertechnetate (about 67 % of technetium activity). About 27 % of 

technetium activity was immobilized (Rf max=0.0). The immobilized technetium is suggested to be: 

hydrolyzed [99mTc(tu)6]3+ complex or technetium associated with LMW of humic acid. Content of 

technetium retained on the column was about 15 % (referred to total 99mTc activity). Based upon 

comparison with other technetium complexes prepared by the ligand exchange of thiourea from 

[Tc(tu)6]3+ complex it can be assumed that oxidation state of technetium in the prepared Tc-HA 

complex was not changed. 

Ligand exchange between humic acid and Tc-citrate or Tc-EDTA carried out under nitrogen 

atmosphere was also studied. But, when both complexes were mixed with HA, no expressive growth 

of immobilized technetium was observed, suggesting on formation of Tc-HA complex. Unstability of 

both complexes in the presence of humate at pH=5.5 was also not observed, but it looks that Tc-EDTA 

complex is a little more stable than Tc-citrate in the presence of humic acid. When 99Tc-citrate or 99Tc-

EDTA was contacted with humate for six days at pH=7.3 or pH=8.9, respectively, no formation of Tc-

HA complex was observed either. Measurements elucidated 55 % and 23 % content of pertechnetate 

for Tc-citrate and Tc-EDTA complex, respectively. Thus, partial disruption of primary bonds in both 

complexes was observed. This disruption could prevent a formation of an intermediate product that 

decomposes to pertechnetate identified by paper chromatography. 
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