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ABSTRAKT 

 

OMETÁKOVÁ, Jarmila: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre 

pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu. Dizertačná práca. Univerzita 

Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie. Školiteľ: 

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. Bratislava: PriF UK, 2013. 120 strán 

 

Dizertačná práca je zameraná na prípravu rádioizotopu 
64

Cu pomocou 

cyklotrónu IBA 18/9 ako východiskového medziproduktu pre výrobu rádiofarmák 

vhodných pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu a aj metrologickú 

charakterizáciu. Využívanie netradičných PET rádionuklidov sa v ostatných rokoch vo 

svete rozšírilo. Fyzikálne vlastnosti 
64

Cu (T1/2=12,7 h, β
-
 37,1 %, β

+
 17,9 %) ju 

predurčujú pre terapiu (β
-
) ako aj pre použitie v diagnostike (β

+
).  

64
Cu je vhodným 

rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre štúdium hypoxie na báze bis-

tiosemikarbazónu. Z počtu a zamerania článkov a príspevkov na konferenciách je 

evidentné, že vo svete je o 
64

Cu veľký záujem, ktorý možno pripísať jej špecifickým 

fyzikálnym vlastnostiam a tiež možnosti prípravy aj v malých biomedicínskych 

cyklotrónoch. 

Elektrolytická príprava terča spočíva v elektrodepozícii 
64

Ni na Au disk. Terč je 

ožiarený v cyklotróne IBA Cyclone 18/9, na konci externého zväzku je nainštalované 

zariadenie COSTIS (Compact Solid Target Irradiation System). 
64

Cu je od terčového 

materiálu separovaná pomocou ionexu Bio-Rad AG1-X8 (vo forme [
64

Cu]CuCl2). 

Terčový materiál je recyklovaný. Celý proces je automatizovaný v separačnom module 

vyvinutom v Biont a.s. s použitím PLC SIMATIC S7-1200. Aktivita produktu bola 

meraná ionizačnou komorou (Curiementor), HPGe detektorom a LSC metódou 

(TDCR). 

 

Kľúčové slová: 
64

Cu, PET, príprava terča, separácia Cu, automatizácia prípravy 

 

  



ABSTRACT 

 

OMETÁKOVÁ, Jarmila: Preparation and characterization of radionuclide 
64

Cu 

for positron emission tomographic diagnosis and therapy. Thesis. Comenius University 

in Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Department of Nuclear chemistry. 

Supervisor: prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. Bratislava: FNS CU, 2013. 120 pages. 

 

We occupy ourselves with preparation of 
64

Cu using cyclotron IBA 18/9. 
64

Cu is 

a starting product for production of radiofarmaceuticals for positron emission 

tomographic diagnostics and therapy and metrological characterization as well. The use 

of non-traditional PET radionuclides has been spread in the world recently. Due to the 

physical properties (T1/2=12,7 h, β
-
 37,1 %, β

+
 17,9 %), 

64
Cu is suitable for therapy (β

-
) 

and diagnosing as well (β
+
). 

64
Cu is suitable radionuclide for labeling of 

radiofarmaceuticals on the basis of bis-thiosemicarbazone for study of hypoxic tumors. 

The number and orientation of articles and papers at conferences show a great demand 

for 
64

Cu in the world. It is caused by specific physical properties and possibility of 

preparation in small biomedical cyclotrons as well. 

An electrolytic preparation of a target lies in a galvanostatic plating of 
64

Ni on 

a gold target. The target is irradiated by a cyclotron IBA Cyclone 18/9. COSTIS station 

(Compact Solid Target Irradiation System) is installed at the end of external proton 

beam. 
64

Cu is separated from the target material by ionex Bio-Rad AG1-X8 as 

[
64

Cu]CuCl2. The target material is recyclated by a simple method. A proces of 
64

Cu 

preparation is completly automated and runs in a separation module with PLC 

SIMATIC S7-1200 developed by Biont a.s. The product was measured by an ionization 

chamber (Curiementor), HPGe detector and LSC method (TDCR). 

 

Key words: 
64

Cu, PET, target preparation, separation of Cu, automation of preparation 

 

  



PREDHOVOR 

 

 Molekulárne značenie a terapia využívajúce rádionuklidy je rýchlo 

expandujúcou oblasťou medicínskeho výskumu a medicíny. Najpoužívanejším 

rádionuklidom pri vyšetreniach pomocou  PET zobrazovacej metódy je 
18

F, ale 

používajú sa aj napr. biogénne 
11

C, 
15

O, 
13

N. V ostatných rokoch sa výskum orientuje na 

využitie ďalších netradičných pozitrónových rádionuklidov ako napríklad 
64

Cu ako 

odozva na potrebu špecifickejších onkologických markerov.  

 

V minulom desaťročí boli optimalizované podmienky pre výrobu 
64

Cu 

v biomedicínskych cyklotrónoch (Szelecsenyi et al., 1993, McCarthy et al., 1997)  

a začala sa pripravovať v niektorých medicínskych a výskumných zariadeniach 

v Severnej Amerike a Európe. 

 

Doba polpremeny 
64

Cu, 12,7 h, je dostatočne dlhá pre rádiofarmaceutické 

syntézy viacerých zlúčenín, je kompatibilná s in vivo kinetikou rôznych rádiofarmák a 

umožňuje klinické štúdie vyžadujúce viac dní. Na druhej strane je dostatočne krátka na 

obmedzenie ožiarenia pacienta. 

 

64
Cu je vhodným rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre 

štúdium hypoxie na báze bis-tiosemikarbazónu. Z nich 
64

Cu-ATSM (
64

Cu-diacetyl-

bis(N4-metylthiosemikarbazón)) a 
64

Cu-PTSM (
64

Cu-pyruvaldehyd bis(N
4
-

metylthiosemikarbazón) majú najväčšie uplatnenie. Informácia o prítomnosti 

hypoxických buniek v nádore je dôležitá z hľadiska následnej terapie tumoru, pretože 

hypoxické tkanivá sú zvyčajne rezistentné voči tradičným formám rádioterapie. 

 

Rutinná výroba rádiofarmák značených 
64

Cu zatiaľ nie je zavedená ani na 

klinikách na Slovensku, ani vo svete. Dopyt po 
64

Cu však rastie a teda rastie aj jej 

produkcia. Úroveň 
18

F a 
11

C ale nedosahuje. Dôvodom je potreba nových bifunkčných 

chelatačných činidiel ktoré vytvárajú s meďou komplexy s vysokou in vivo stabilitou.  

 

 



Organokovová chémia hrá kľúčovú úlohu vo vývoji nových rádiofarmák 

značených kovovými rádionuklidmi ako je 
64

Cu. 

 

Predkladaná dizertačná práca vznikla počas doktorandského štúdia na Katedre 

jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Experimentálna časť práce 

bola realizovaná v spoločnosti BIONT a.s. v rámci riešenia úlohy projektu VMSP-P-

0075-09 "Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú emisnú 

tomografickú diagnostiku a terapiu". 

Metóda prípravy terča ako aj rádioanalytické postupy separácie 
64

Cu od 

terčového materiálu boli vypracované na základe poznatkov získaných bibliografickým 

prieskumom vedeckých publikácií a elektronických zdrojov. Informačný prieskum je 

zameraný najmä na možnosti prípravy 
64

Cu z hľadiska použitého terčového materiálu 

a jadrovej reakcie, možnosti separácie 
64

Cu od terčového materiálu, chelatačné ligandy 

pre 
64

Cu ako aj na jej medicínske aplikácie. 

Ťažiskom experimentálnej časti sú vlastné elektrochemické experimenty 

prípravy terča ako aj optimalizácia separačných postupov pre automatizovanú 

produkciu 
64

Cu. Niektoré časti experimentálnej časti (Augerova spektroskopia, EDX, 

WDX, automatizácia procesu) autorka riešila s členmi kolektívu BIONT a.s. 

zapojenými do projektu. Za účelom ucelenia výsledkov práce a tiež využitia rôznych 

metód sme spolupracovali aj s inými inštitúciami, menovite Ústavom laboratórneho 

výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty UK (ICP-MS), s Oddelením 

ionizujúceho žiarenia Slovenského metrologického ústavu v Bratislave (kvapalinová 

scintilačná spektrometria - TDCR) a tiež s Katedrou experimentálnej fyziky Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (Augerova spektroskopia, SEM). 

Hlavné výsledky predkladanej práce boli prezentované na odborných 

seminároch a konferenciách, či už doma alebo v zahraničí. Materiál obsiahnutý 

v dizertačnej práci bol publikovaný v karentovanom medzinárodnom časopise (viď 

Zoznam publikácií). 
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ÚVOD 

 

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku s podielom 25 

percent zo všetkých úmrtí. Incidencia nádorových ochorení je v súčasnosti 24000 

nových prípadov ročne (Valovičová E, 2008). Včasné diagnostikovanie rakoviny u 

pacienta je dôležitý (ak nie najdôležitejší) krok v liečbe onkologického ochorenia. PET 

diagnostika okrem iného umožňuje vizualizovať aktivitu nádora, určiť rozsah  

nádorového ochorenia alebo sledovať účinnosť liečby. Vývoj nových rádiofarmák pre 

PET diagnostiku a terapiu má preto veľké opodstatnenie. 

V ostatných rokoch vzrástol záujem o použitie rádiofarmák značených 

rádioizotopom 
64

Cu. Tento záujem možno pripísať jeho fyzikálnym vlastnostiam 

(T1/2=12,7 h, β
-
 37,1 %, β

+
 17,9 %), ktoré ho predurčujú pre terapiu (β

-
) a pre použitie 

v diagnostike (β
+
) napr. hypoxických tumorov (Obata et al., 2003b). 

64
Cu bola použitá 

aj na značenie peptidov pre diagnostiku a terapiu neonkologických ochorení 

(Sosabowsky et al., 2003). Dopyt po 
64

Cu je podmienený aj faktom, že jej produkcia je 

možná v malých biomedicínskych cyklotrónoch (s energiou protónov 11 - 18 MeV). 

Komerčné firmy v posledných rokoch začali s vývojom zariadení pre automatizovanú 

produkciu 
64

Cu, napr. Syntera 
64

Cu (IBA, Belgicko) (Serdons et al., 2009) alebo Alceo 

metal light (Comecer, Taliansko) (Matarrese et al., 2010). 

 Existuje viacero spôsobov prípravy 
64

Cu, napr. 
64

Zn(d,2p), 
66

Zn(d,α), 
68

Zn(p,αn), 

64
Zn(n,p), 

64
Ni(d,2n), 

64
Ni(p,n). Práve jadrová reakcia 

64
Ni(p,n) je veľmi vhodná, 

pretože má veľký účinný prierez aj pri energiách malých biomedicínskych cyklotrónov. 

Rádiochemické nečistoty sú spôsobené konkurenčnou reakciou 
64

Ni(p,α)
61

Co (˂ 3 %), 

avšak 
61

Co je krátkožijúci izotop (1,6 h). Terčový materiál obsahuje aj malé množstvo 

ďalších izotopov Ni, spôsobujúcich produkciu rádiochemických nečistôt (
57

Ni, 
55-58

Co). 

Tie je možné eliminovať použitím vysokoobohateného terčového materiálu (v našom 

prípade 99,07 % 
64

Ni). 
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Výrobu rádiochemikálie [
64

Cu]CuCl2 je možné zhrnúť do niekoľkých krokov: 

 

 Elektrolytická príprava terča - galvanostatická alebo potenciostatická 

elektrodepozícia niklu na zlatú katódu 

 Ožiarenie terča v cyklotróne 

 Rozpustenie terčového materiálu a následná separácia 
64

Cu (ionexy) 

 Príprava rádiochemikálie [
64

Cu]CuCl2 
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1 PREDMET A CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Cieľom dizertačnej práce realizovanej v projekte APVV VMSP-P-0075-09 je 

výroba 
64

Cu vo forme [
64

Cu]CuCl2 ako východiskového produktu pre značenie 

rádiofarmák pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu. 

 

Ciele dizertačnej práce sú zamerané na: 

 vývoj elektrodepozičnej cely a následnú prípravu terča s požadovanou 

hrúbkou terčového materiálu 
64

Ni 

 vypracovanie separačných postupov pre oddelenie Cu a Ni 

 recykláciu 
64

Ni pre ďalšie použitie 

 stanovenie výťažku jadrovej reakcie 
64

Ni(p,n)
64

Cu 

 optimalizácia separačných postupov pre automatizáciu výroby 
64

Cu  

 metrologická charakterizácia 
64

Cu 
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2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

2.1 VLASTNOSTI VYBRANÝCH RÁDIOIZOTOPOV MEDI 

 

Meď má protónové číslo 29. Jej izotopy majú nukleónové číslo od 52 do 80. 

Z nich dva sú stabilné (
63

Cu (69,15 %) a 
65

Cu (30,85 %)). Najdlhšie žijúcim 

rádioizotopom je 
67

Cu, ktorý ma dobu polpremeny 61,8 h. Najkratšiu dobu polpremeny 

spomedzi rádioizotopov medi má 
54

Cu, a to 75 ns. V tab. 1 (Anderson et al., 1999) sú 

zhrnuté základné charakteristiky izotopov zaujímavých z hľadiska nukleárnej medicíny, 

t.j. 
60

Cu, 
61

Cu, 
62

Cu, 
64

Cu, 
67

Cu.  

 

Tab.1 Premenové vlastnosti vybraných izotopov medi 

Izotop T1/2 β
-  

[MeV] β
+  

[MeV]  
EZ 

(%) 

γ
  
[MeV] 

(%) 
Aplikácia 

60
Cu 23,4 min - 

2,00 (69) 

3,00 (18) 

3,92 (6) 

7,4 

0,511 (186) 

0,85 (15) 

1,33 (80) 

1,76 (52) 

2,13 (6) 

Značenie malých 

molekúl pre 

opakované štúdie 

pri rôznych 

fyziologických 

podmienkach 

61
Cu 3,32 h - 1,22 (60) 40 

0,284 (12) 

0,38 (3) 

0,511 (120) 

Značenie malých 

molekúl 

62
Cu 9,76 min - 2,91 (97) 2 0,511 (194) 

Opakované štúdie 

pri rôznych 

fyziologických 

podmienkach 

64
Cu 12,7 h 

0,573 

(39,6) 

0,655 

(17,4) 
41 

0,511 (34,8) 

1,35 (0,6) 

Značenie malých 

molekúl, peptidov 

a protilátok 

66
Cu 5,4 min 1,109 - - - 

Značenie malých 

molekúl pre 

terapiu 

67
Cu 61,8 h 

0,395 (45) 

0,484 (35) 

0,577 (50) 

- - 0,184 (40) 
Značenie peptidov 

a protilátok 
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2.1.1. 
60

Cu 

 

60
Cu môže byť produkovaná v malých biomedicínskych cyklotrónoch (11 MeV) 

buď reakciou (p,n) (McCarthy et al., 1999) alebo (d,2n) na terči z obohateného 
60

Ni, 

ktorý je v porovnaní s terčami z obohateného 
61

Ni, 
62

Ni a 
64

Ni lacnejší. McCarthy a kol. 

použili 
60

Cu pre značenie diacetyl-bis(N4-metyltiosemikarbazón), ATSM. 
60

Cu-ATSM 

použili na zobrazenie hypoxických oblastí srdca u potkanov využitím autorádiografie 

a tiež dosiahli excelentné zobrazenie srdca a srdcovej steny u psov využitím PET. 

 

 

2.1.2 
61

Cu 

 

Prvé práce zamerané na prípravu 
61

Cu sa sústredili na ožarovanie terča 

z prírodného niklu (Muramatsu et al., 1978) alebo kobaltu (Homma et al., 1976)           

α-časticami s energiou do 40 MeV. Nízkoenergetické medicínske cyklotróny ale neskôr 

umožnili využitie iných typov jadrových reakcíí pre prípravu 
61

Cu. Tolmačev a kol. 

(Tolmačev et al., 1998) tiež použili terč z prírodného niklu, ktorý ožarovali deuterónmi 

s energiou 6 MeV. Výťažok 
61

Cu bol 10 ± 1 MBq.µAh
-1

. So vzrastajúcou energiou 

deuterónov vzrastá aj produkcia dlhožijúcich kontaminantov. McCarthy a kol. 

(McCarthy et al., 1999) pripravovali 
61

Cu jadrovými reakciami 
61

Ni(p,n)
61

Cu (Ep = 14,7 

MeV) a 
60

Ni(d,n)
61

Cu (Ed = 8,1 MeV). Použitie 
60

Ni ako terčového materiálu má 

výhodu z hľadiska finančných nákladov. 
61

Cu použili na označenie TETA-oktreotidu. 

Porovnaním 
61

Cu-TETA-oktreotidu a 
64

Cu-TETA-oktreotidu pri zobrazení tumoru PET 

kamerou bolo zobrazenie pomocou 
61

Cu kvalitnejšie, čo vyplýva z fyzikálnych 

vlastností týchto dvoch rádionuklidov (
61

Cu má vyššie zastúpenie emitovaných 

pozitrónov, viď tab. 1).  

 

 

  



Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

11 

 

 

2.1.3 
62

Cu 

 

62
Cu je dcérsky produkt rádioaktívnej premeny 

62
Zn. Materský 

62
Zn môže byť 

produkovaný v cyklotróne jadrovou reakciou 
63

Cu(p,n)
62

Zn (prírodné zastúpenie 
63

Cu je 

69,2 %). 
62

Zn/
62

Cu generátor (T1/2 = 9,2 h, β
+
 (7 %), EZ (93 %) / T1/2 = 9,7 min, β

+
 (98 

%), EZ (2 %)) je ideálnym zdrojom 
62

Cu. Jej krátka doba polpremeny je v klinickej PET 

výhodou, pretože absorbované dávky v biologických materiáloch sú menšie ako v 

prípade dlhožijúcich rádionuklidov a je teda vhodná pre opakované štúdie v rôznych 

fyziologických podmienkach. 
62

Cu je tiež vhodnou alternatívou v centrách, ktoré sú 

vzdialené od cyklotrónu. Bolo navrhnutých viacero prototypov tohto generátora (Yagi, 

1979; Fujibayashi Y, 1989; Fukumura et al., 2006). 
62

Cu sa následne používa na 

značenie 
62

Cu-pyruvaldehyd-bis(N
4
-metyltiosemikarbazónu) (

62
Cu-PTSM) (Matsumoto 

et al., 1992; Zweit et al., 1992; Wong et al., 2008) a tiež 
62

Cu-diacetyl-bis(N4-

metyltiosemikarbazónu) (
62

Cu-ATSM) (Wong et al., 2008) na sledovanie perfúzie, 

respektíve hypoxie. 

Alternatívnou možnosťou prípravy 
62

Cu je jadrová reakcia 
62

Ni(p,n)
62

Cu. 

Vyžaduje ale finančne náročný terčový materiál. 

 

 

2.1.4 
64

Cu 

 

 Pre značenie rádiofarmák je spomedzi rádioizotopov medi najpoužívanejšia 

práve 
64

Cu. Tento zvýšený záujem možno pripísať jednak jej fyzikálnym vlastnostiam, 

jednak možnosti prípravy v malých biomedicínskych cyklotrónoch. Fyzikálne vlastnosti 

(T1/2 = 12,7 h, β
-
 37,1 %, β

+
 17,9 %) ju predurčujú pre terapiu (β

-
) (Connett et al., 1996; 

Obata et al., 2005) a tiež pre použitie v PET diagnostike (β
+
) (Holland et al., 2009; Lapi 

et al., 2009; Matarrese et al., 2010; Watanabe et al., 2009). Doba polpremeny 12,7 h je 

dostatočne dlhá pre rádiofarmaceutické syntézy viacerých zlúčenín a je kompatibilná s 

in vivo kinetikou rôznych rádiofarmák.  
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Obr. 1 Premenová schéma 
64

Cu (Qaim et al, 2007) 

 

64
Cu je vhodným rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre štúdium 

hypoxie na báze bis-tiosemikarbazónu. Z nich 
64

Cu-ATSM a 
64

Cu-PTSM majú 

najväčšie uplatnenie. Zlúčeniny Cu-ATSM a Cu-PTSM sú chemicky podobné 

zlúčeniny (obr. 2) avšak redukčný potenciál Cu-ATSM je o 100 mV nižší ako Cu-

PTSM čo spôsobuje, že Cu-ATSM je zachytávaný iba v tkanivách so spotrebovaným 

kyslíkom. Katión medi v Cu-tiosemikarbazónoch je po zachytení v tkanive redukovaný 

z Cu
2+

 na Cu
+
. Cu-ATSM s nižším redoxným potenciálom nie je redukovaný 

v normoxickom tkanive a preto sa z neho rýchlo vymýva. Naopak, v hypoxických 

tkanivách je meďnatý katión z Cu-ATSM redukovaný rýchlo a ireverzibilne a je 

v tkanive zachytený. Vyšší redoxný potenciál Cu-PTSM umožňuje, aby bol redukovaný 

v oboch typoch tkaniva, normoxickom aj hypoxickom. 

64
Cu-ATSM je preto používaný na diagnostiku hypoxických oblastí nádorov 

(Lewis, et al., 1999; Lewis et al., 2001b; Wood et. al., 2008). Má vhodnú veľkosť 

molekuly, lipofilitu pre prenikanie do rakovinových buniek a je selektívne zadržiavaný 

v hypoxických tkanivách. Avšak β
-
-emitujúci 

64
Cu-ATSM je aj vhodné rádiofarmakum 

pre rádioterapiu rakoviny (Obata et al., 2005; Lewis et al., 2001a). 

Viaceré štúdie ex vivo boli zamerané na porovnanie intratumorálnej distribúcie 

64
Cu-ATSM a 

18
F-FDG (Obata et al., 2003b; Tanaka et al., 2006; Dence et al., 2008; 

Bourgeois et al., 2011). Ex vivo autorádiografia bola uskutočnená po súčasnom podaní  
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64
Cu-ATSM a 

18
F-FDG. 

64
Cu-ATSM sa kumuloval vo vonkajších 

(hypoxických) oblastiach nádora, ktoré obsahujú najmä aktívne bunky, zatiaľčo 
18

F-

FDG sa kumulovala vo vnútornej oblasti, kde sa nachádzajú pre-nekrotické bunky. 

Informácia o prítomnosti hypoxických buniek v nádore je dôležitá z hľadiska následnej 

terapie tumoru, pretože hypoxické tkanivá sú zvyčajne rezistentné voči tradičným 

formám rádioterapie (Peters et al., 1982). Hypoxické bunky v snahe ušetriť energiu 

spomalia svoje delenie. Klasické chemoterapeutické látky sú zamerané práve na rýchlo 

sa deliace bunky. Rádioterapia sa zakladá na ionizácii kyslíka a tvorbe radikálov, ktoré 

poškodzujú bunky a spôsobujú ich smrť. Hypoxické bunky sú teda odolné aj voči 

rádioterapii.  

64
Cu-PTSM bol použitý na vysokokvalitné zobrazenie prietoku krvi v mozgu 

primátov a v srdci a obličkách psov (Shelton et al., 1989; Mathias et al., 1990). Ďalší 

výskum bol neskôr zameraný na sledovanie perfúzie krvi v nádoroch pacientov 

(Mathias et al., 1991; Mathias et al., 1994).  

64
Cu našla využitie aj v značení monoklonálnych protilátok (Mab) rakoviny 

hrubého čreva (1A3) a ich fragmentov 1A3-F(ab')2 (Anderson et al., 1995) použitím 

bifunkčných chelátov (Rogers et al., 1996). Štúdie biodistribúcie 
64

Cu-benzyl-TETA-

1A3 a 
64

Cu-benzyl-TETA-1A3-F(ab')2 boli uskutočnené so škrečkami (Anderson et al., 

1992). 

Terapeutický potenciál 
64

Cu-BAT-2IT-1A3 (
64

Cu-bromoacetamidobenzyl-

1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán-N,N',N",N"'-tetraoctovej kyseliny) pre liečbu rakoviny 

hrubého čreva bol skúmaný v práci Connetta a iných. (Connett et al., 1996). 

Ďalším využitím je príprava bidentatných ligandov napr. Cu(II)-aza-

makrocyclických komplexov, napr. 
64

Cu-TETA (
64

Cu-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán-

1,4,8,11-tetraoctovej kyseliny) (Anderson et al., 2001). 

 

 

Obr.2 Najpoužívanejšie ligandy pre komplexáciu 
64

Cu na báze bis-tiosemikarbazónu  

javascript:void(0)
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Možnosti prípravy 
64

Cu, najpoužívanejšie jadrové reakcie a terčové materiály sú 

pojednané v samostatnej kapitole 2.2. Najpoužívanejšou reakciou prípravy 
64

Cu je 

jadrová reakcia 
64

Ni(p,n)
64

Cu s prahovou energiou 2,5 MeV. Optimálny rozsah energie 

je 12 → 9 MeV s výťažkom   496 MBq.μAh
-1

. Terčový materiál 
64

Ni je > 95 % 

obohatený izotop niklu a terč sa pripravuje elektrolytickým deponovaním niklu na Au, 

Pt alebo Rh podložke. Po ožiarení pripraveného terčového materiálu 
64

Ni protónmi 

pomocou cyklotrónu sa terčový materiál rozpustí a separácia 
64

Ni a 
64

Cu sa uskutočňuje 

ionexovou chromatografiou. 

 

 

2.1.5 
66

Cu 

 

66
Cu je krátkožijúci rádioizotop s dobou polpremeny 5,1 min. Je to β

-
 žiarič 

vhodný pre rádioterapiu. Môže byť produkovaný v jadrovom reaktore z obohatenej 

65
Cu, ale príprava z materského 

66
Ni umožňuje získať vysoké špecifické aktivity 

66
Cu. 

 

 

2.1.6 
67

Cu 

 

 
67

Cu je najdlhšie žijúcim rádioizotopom medi. Jej príprava v jadrovom reaktore 

spočíva v ožiarení zinkového terča neutrónmi, využívajúc reakciu 
67

Zn(n,p)
67

Cu 

(O´Brian, 1969; Mirzadeh et al., 1986). Príprava v cyklotróne zasa spočíva v ožiarení 

zinkového terča zväzkom protónov; takáto príprava má ale viacero možností v závislosti 

od použitého terča. Ako terč sa používa prírodný zinok (Dolley et al., 2006), kde 

prebieha reakcia 
nat

Zn(p, 2pxn)
61,64,67

Cu alebo 
67

Zn (reakcia 
67

Zn(p,n)) (O´Brian, 1969), 

 
68

Zn (reakcia 
68

Zn(p,2p)) (Katabuchi et al., 2008; Szelecsényi et al., 2009) a 
70

Zn 

(reakcia 
70

Zn(p,α)) (Hilgers et al., 2003). Produkcia 
67

Cu na terči z 
67

Zn a 
68

Zn vyžaduje 

zväzky protónov s energiou vyššou ako 60 MeV.  
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Alternatívnou cestou výroby 
67

Cu je reakcia 
64

Ni(α,p)
67

Cu. Niektoré 

experimentálne údaje tejto reakcie boli zverejnené už skôr (Tanaka, 1960). Najvyšší 

účinný prierez tejto reakcie je pri Eα = 22 MeV (Skakun et al., 2004). 

 

 

2.2 JADROVÉ REAKCIE PRE PRÍPRAVU 
64

Cu 

 

Možností prípravy 
64

Cu existuje niekoľko. Dajú sa rozdeliť do niekoľkých skupín 

jednak podľa použitého terčového materiálu (
64

Ni, 
nat

Zn, 
64,66,67,68

Zn) alebo podľa typu 

častíc, ktorými bol terčový materiál ožiarený ( neutróny (jadrový reaktor) alebo protóny, 

deuteróny (cyklotrón)). 

 

2.2.1 TERČOVÝ MATERIÁL 
64

Ni 

 

V tab. 2 sú uvedené izotopy niklu aj s ich percentuálnym zastúpením v prírodnom 

nikle. Podiel 
64

Ni je 0,926 %. Pre prípravu terča na výrobu 
64

Cu sa zvyčajne používa 

vysokoobohatený 
64

Ni (> 95 %). 

 

Tab.2 Prehľad izotopov niklu 

Izotop 
Percentuálne 

zastúpenie [%] 

Doba 

polpremeny 
Typ premeny 

Produkt 

premeny 

56
Ni - 6,075 d γ 

56
Co 

58
Ni 68,077 stabilný - - 

59
Ni - 76 000 r β

 +
 

59
Co 

60
Ni 26,233 stabilný - - 

61
Ni 1,140 stabilný - - 

62
Ni 3,634 stabilný - - 

63
Ni - 100,1 r β

 -
 

63
Cu 

64
Ni 0,926 stabilný - - 
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2.2.1.1 
64

Ni(p,n)
64

Cu 

 

Rádionuklidová čistota 
64

Cu je určená izotopickým zložením terčového materiálu 

ako aj energiou protónov pri ožarovaní terča v cyklotróne. Terčový materiál obsahuje 

okrem 
64

Ni aj malé množstvá iných izotopov niklu spôsobujúce rádiochemické 

nečistoty. Ich prehľad spolu s reakciami, ktorými vznikajú, sú v tabuľke č. 3 (Hou et al., 

2002). 

 

Tab. 3 Rádiochemické nečistoty vznikajúce v terčovom materiály 
64

Ni ožiarenom 

protónmi 

Nuklid Jadrová reakcia Typ premeny Doba polpremeny 

61
Cu 

61
Ni(p,n)

61
Cu 

62
Ni(p,2n)

61
Cu 

β
+
, EZ 3,35 h 

60
Cu 

60
Ni(p,n)

60
Cu 

61
Ni(p,n)

60
Cu 

β
+
, EZ 23,4 min 

55
Co 

58
Ni(p,α)

55
Co β

+
, EZ 17,53 h 

56
Co 

58
Ni(p,

3
He)

56
Co β

+
, EZ 77,3 d 

57
Co 

60
Ni(p,α)

57
Co EZ 271,8 d 

58
Co 

61
Ni(p,α)

58
Co, 

60
Ni(p,

3
He)

58
Co 

β
+
, EZ 70,88 d 

61
Co 

64
Ni(p,α)

61
Co β

-
 1,65 h 

57
Ni 

58
Ni(p,pn)

57
Ni β

+
, EZ 35,6 h 

 

 

Konkurenčnou reakciou spôsobujúcou ďalšie nečistoty je jadrová reakcia 

64
Ni(p,α)

61
Co (˂ 3 %). 

61
Co vzniká ožarovaním 

64
Ni protónmi s energiou vyššou ako     

5 MeV. 
61

Co má však krátku dobu polpremeny (1,65 h), preto stačí, ak sa nechá 

vymrieť. 
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Podobne, 
60

Cu sa buď nechá vymrieť alebo ožarovanie prebieha s protónmi 

s energiou pod 12 MeV (Singh et al., 2006). 3 hodiny po EOB je detekovateľný 
55

Co, 

vzniká však s výťažkom 1 % (Obata et al., 2003a). 

 

Táto jadrová reakcia je pre výrobu 
64

Cu najčastejšie využívaná pretože má vysoký 

účinný prierez aj pri energiách malých biomedicínskych cyklotrónov a jej prahová 

energia je nízka, 2,5 MeV. Optimálny rozsah Ep je 12 → 9 MeV s výťažkom ≥ 496 

MBq.μAh
-1

(Szajek et al., 2005). 

 

 

Obr. 3 Excitačné funkcie pre jadrovú reakciu 
64

Ni(n,p)
64

Cu (Rebeles et al., 2009) 

 

 

2.2.1.2 
64

Ni(d,2n)
64

Cu 

 

 Excitačnou funkciou tejto reakcie sa zaoberal Zweit a kol. (Zweit et al., 1991) 

a tiež Hermanne (Hermanne et al., 2007a; Hermanne 2007b), neskôr aj Daraban a kol. 

(Daraban et al., 2009). Prahová energia reakcie je 4,5 MeV. Najvyšší účinný prierez je 

pri Ed = 14 MeV (Daraban et al., 2009). Optimálny rozsah energie deuterónov je      

20,5 → 9 MeV s výťažkom ≥ 800 MBq.μAh
-1

 (Hermanne 2007b). V práci (Zweit et al.,  
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1991) použili deuteróny v rozsahu energíí 19 → 15 MeV, pričom dosiahli výťažok 388 

MBq.μAh
-1

. Konkurenčnou reakciou je 
64

Ni(d,p) pri ktorej vzniká krátkožijúci 
65

Ni. 

Hoci reakcia 
64

Ni(d,2n)
64

Cu poskytuje vysoké výťažky, prakticky využiteľná bude 

až vtedy, keď budú bežne dostupné zariadenia produkujúce zväzky deuterónov s 

vyššími energiami. 

 

 

Obr. 4 Excitačné funkcie pre jadrovú reakciu 
64

Ni(d,2n)
64

Cu (Daraban et al., 2009) 

 

 

2.2.2 TERČOVÝ MATERIÁL Zn-PRODUKCIA 
64

Cu KANÁLMI Zn+d 

A Zn+p 

 

2.2.2.1
 nat

Zn(d,x)
64

Cu 

 

Použitie prírodného zinku ako terčového materiálu je z hľadiska jeho dostupnosti 

a ceny zaujímavé, ale na dosiahnutie primeraných výsledkov sú potrebné deuteróny s 

vyššou energiou (nad 20 MeV).  
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Obr. 5 Excitačné funkcie pre jadrovú reakciu 
nat

Zn(d,x)
64

Cu (Hilgers et al., 2003) 

 

Ožiarením 
nat

Zn deuterónmi vzniká 
64

Cu z rôznych reakcií: 
64

Zn(d,2p) (Eprah = 

1,03 MeV), 
66

Zn(d,α), 
67

Zn(d,αn), 
68

Zn(d,α3n), 
70

Zn(d,α5n) (Tárkányi et al., 2004), 

67
Zn(d,

3
He2n) (Eprah = 21,01 MeV), 

68
Zn(d,α2n) (Eprah = 10,31 MeV) (Groppi et al., 

2004). Na obr. 5 sú excitačné funkcie reakcie 
nat

Zn(d,x)
64

Cu. 

Okrem 
61,64

Cu vznikajú aj ďalšie rádionuklidy spôsobujúce nečistoty. Ožarovaním 

deuterónmi s energiou 19 MeV vznikajú 
66

Ga (T1/2 = 9,49 h; Iγ(1038 keV) = 37 % a      

Iγ(2752 keV) = 23 %), 
67

Ga, 
65,69m

Zn, 
57,58

Co. So vzrastajúcou energiou deuterónov (30 

MeV) sú to aj 
62

Zn (T1/2 = 9,2 h) a 
67

Cu (T1/2 = 61,8 h) (Groppi et al., 2004). Nečistoty je 

teoreticky možné odstrániť vhodnými separačnými metódami, ale tento spôsob prípravy 

64
Cu je v rozpore s princípom ALARA, pretože sú možné aj „čistejšie“ spôsoby jej 

produkcie. 

 

 

2.2.2.2
 64

Zn(d,2p)
64

Cu 

 

Nedávno zverejnené práce Abbasa a Kozempela poskytujú prvé experimentálne 

a teoretické štúdie prípravy 
64

Cu reakciou 
64

Zn(d,2p)
64

Cu (Abbas et al., 2006; 

Kozempel et al., 2007). Terč ožiarili zväzkom deuterónov s energiou 19,5 MeV s 

priemerným výťažkom 31 MBq.μAh
-1

. Rádioizotopy medi separovali od ostatných 

nečistôt kombináciou katiónovej a aniónovej ionovýmenej chromatografie s 90 %  
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priemerným rádiochemickým výťažkom. V súlade s teoretickými výpočtami, použitím 

64
Zn ako terčového materiálu namiesto 

nat
Zn sa značne redukuje produkcia 

66
Ga, čo 

prináša výhody pri manipulácii a spracovaní ožiarenej vzorky. Štúdiu excitačnej funkcie 

reakcie 
64

Zn(d,2p)
64

Cu je venovaná práca Darabana a kol. (Daraban et al., 2008). 

Teoretické výpočty uskutočnili pomocou programov Alice MC a Empire II. 

Experimentálne výsledky boli v súlade s teoretickými výpočtami, obr. 6. 

 

 

Obr.6 Excitačné funkcie pre jadrovú reakciu 
64

Zn(d,2p)
64

Cu 

 

 

2.2.2.3
 66

Zn(d,α)
64

Cu 

 

Prahová energia reakcie 
66

Zn(d,α)
64

Cu je 4 MeV. Optimálny rozsah energie 

deuterónov je 13 → 7 MeV. Excitačná funkcia prudko rastie a dosahuje maximum 

zhruba 28 mb pri Ed približne 11 MeV. Izotopické nečistoty neboli detegované. 

Výťažok 
64

Cu 7,81 MBq.μAh
-1

 bol dosiahnutý pri Ed = 14 MeV (Hilgers et al., 2003). 
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Obr. 7 Excitačná funkcia jadrovej reakcie 
66

Zn(d,α)
64

Cu (Hilgers et al., 2003) 

 

 

2.2.2.4 
68

Zn(p,αn)
64

Cu 

 

Prahová energia tejto reakcie je 8 MeV. Účinný prierez dosahuje maximum 23 mb 

pri 28 MeV, potom mierne klesne a za Ep = 40 MeV znova slabo stúpa (obr. 8). Vhodný 

rozsah energie protónov je 35 → 20 MeV. Ep by nemala presiahnuť 40 MeV 

(Szelecsényi et al., 2009) aby sa zabránilo produkcii 
67

Cu (jadrovou reakciou 

68Zn(p,2p)67Cu). Pri Ep nižších ako 40 MeV je 
64

Cu dominantne produkovaná reakciou 

68
Zn(p,αn)

64
Cu, pretože jadrová reakcia 

68
Zn(p,2p3n)

64
Cu má prahovú energiu až nad 

40 MeV (Hilgers et al.,2003). 

Ožiarenie 
68

Zn protónmi vedie aj k produkcii významných množstiev viacerých 

izotopov gália, konkrétne 
66,67,68

Ga. Jadrová reakcia 
68

Zn(p,2n)
67

Ga dosahuje účinný 

prierez 800 mb pri Ep = 20 MeV(Szelecsényi et al., 2005b). 
68

Ga vzniká jadrovou 

reakciou 
68

Zn(p,n)
68

Ga. Jej kanál sa otvára pod 20 MeV a účinný prirez dosahuje 

maximum 900 mb pri Ep = 12 MeV (Szelecsényi et al., 1998). Reakcia 
68

Zn(p,3n)
66

Ga 

dosahuje maximálny účinný prierez pri 35 MeV a to 200 mb (Szelecsényi et al., 2005b). 
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Obr. 8 Excitačná funkcia jadrovej reakcie 
68

Zn(p,αn)
64

Cu (Hilgers et al., 2003) 

 

V práci Szelecsényiho a kol. (Szelecsényiho et al., 2005a) sa autori zaoberajú 

jadrovými reakciami 
66

Zn(p,2pn)
64

Cu (prvá práca v ktorej je uverejnený účinný prierez 

tejto reakcie až do 100 MeV) a 
68

Zn(p,x)
64

Cu a navrhujú využiť ako terčový materiál 

66
Zn spolu so 

68
Zn. Optimálny rozsah energie pre produkciu 

64
Cu je 70 → 35 MeV na 

66
Zn terči a 37 → 20 MeV na 

68
Zn terči. Stanovili výťažky reakcií 777 MBq.μAh

-1
, 

respektíve 185 MBq.μAh
-1

. V prípade kanála 
66

Zn+p je hlavným kontaminantom 
61

Cu, 

v prípade kanála 
68

Zn+p sú to 
61

Cu aj 
67

Cu.  

Aktiváciou 
66

Zn alebo 
68

Zn terča protónmi sa tvoria aj nezanedbateľné množstvá 

rádioizotopov gália (
66

Ga, respektíve 
66,67,68

Ga). 

Na obr. 9 je grafický prehľad účinných prierezov jadrových reakcíí pre prípravu 

64
Cu spomínaných v tejto kapitole.  

 

 

Obr. 9 Porovnanie účinných prierezov reakcíí pre prípravu 
64

Cu (Makkonen-Craig, 

2006) 
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2.2.3 TERČOVÝ MATERIÁL Zn-PRODUKCIA 
64

Cu KANÁLMI (n,γ), 

(n,p) 

 

Pre prípravu rádionuklidov v jadrovom reaktore je častejšie využívaný kanál (n,γ), 

účinný prierez (n,p) reakcie je spravidla nízky. Jadrová reakcia 
63

Cu(n,γ)
64

Cu poskytuje 

špecifické aktivity príliž nízke pre in vitro testy. Napr. ožiarenie v toku neutrónov 10
17

 

m
−2

.s
−1

 vedie k saturačnej aktivite 2,8 × 10
11

 Bq.g
−1

 pri EOB (Van Elteren et al., 1999). 

Špecifickú aktivitu tejto reakcie je však možné zvýšiť využitím Szilard-Chalmersovho 

efektu. 

Pre výrobu beznosičovej 
64

Cu je využívaná jadrová reakcia 
64

Zn(n,p)
64

Cu 

indukovaná rýchlymi neutrónmi (najvyšší účinný prirez reakcie pri En = 12 MeV (Al-

Abyad et al., 2006)). Výťažok reakcie je však nízky (Szelecsényi et al., 1993). 

Konkurenčnými reakciami sú 
64

Zn(n,2n)
63

Zn a 
64

Zn(n,γ)
65

Zn → 
65

Cu. Prvá z nich má 

prahovú energiu približne 13 MeV a maximálny účinný prierez pri En > 20 MeV 

(Bormann et al., 1969). Naviac, 
63

Zn má krátku dobu polpremeny, 38 min. Druhou 

reakciou vzniká stabilná 
65

Cu z materského rádionuklidu 
65

Zn (T1/2 = 243,8 d). Táto 

neutrónová aktivácia zinku a následná premena na 
65

Cu spôsobuje, že nemôže byť 

dosiahnutá teoretická špecifická aktivita 
64

Cu (Hetherington et al., 1986). 

Ako zdroj rýchlych neutrónov je mnohokrát využívaný 
9
Be(d,n)

10
B zdroj                    

(Ed = 14 MeV). Na obr. 10 je energetické spektrum neutrónov tohto zdroja. Pri En = 3 

MeV je hustota toku neutrónov maximálna (Oláh et al., 1998). Podobné výsledky 

neskôr zverejnili aj Al-Abyad a kol. (Al-Abyad et al., 2006). 

 

 

Obr. 10 Energetické spektrum neutrónov zo zdroja 
9
Be(d,n)

10
B 
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2.3 KOORDINAČNÁ CHÉMIA MEDI 

 

V zlúčeninách sa meď vyskytuje v oxidačných stavoch +I, +II a vzácne aj v +III. 

Najstálejšie zlúčeniny sú tvorené s katiónom Cu
2+

, zatiaľčo zlúčeniny s katiónom Cu
3+

 

sú mimoriadne nestále a za bežných podmienok sa samovoľne rozkladajú. Na obr. 11 je 

diagram štandardných oxidačno-redukčných potenciálov (údaje sú vo voltoch). 

 

Obr. 11 Diagram štandardných oxidačno-redukčných potenciálov 

 

Rovnonáhu vyjadrenú nasledujúcou rovnicou možno v dôsledku rôznych vplyvov 

posúvať v smere tvorby Cu
+
 prípadne Cu

2+
 zlúčenín.  

 

2Cu
+ 

(aq) ↔ Cu + Cu
2+

(aq) 

 

Rovnovážna konštanta tejto sústavy má podľa vzťahu hodnotu 1,9.10
6
 M

-1 
(Gažo 

et al., 1978), čo znamená, že vo vodných roztokoch prevládajú hydratované meďnaté 

ióny. Koncentrácia hydratovaných meďných iónov je nepatrná, ale ak sa tvoria 

komplexy Cu
+
 dostatočnej stability (napr. [CuCl2]

-
) možno rovnováhu posunúť v smere 

tvorby týchto komplexov. 

 

  
          

          
              (I) 

 

Prítomnosťou vhodných ligandov dochádza v roztokoch k redukcii meďnatých 

zlúčenín, čo zapríčiňuje tvorbu Cu
+
 komplexov. Meďnaté zlúčeniny sa redukujú aj 

v prítomnosti molekúl a iónov, ktoré sa síce s Cu
2+

 viažu, ale vytvárajú nestále 

zlúčeniny, v ktorých sa atóm Cu
2+

 redukuje. Sú to napr. I
-
, CN

-
, NCS

-
, tiomočovina 

atď.. Posun rovnováhy v prospech meďnatých zlúčenín možno ovplyvniť tvorbou 

komplexov. 
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2.3.1 Cu
+
 

 

Elektrónová konfigurácia atómu Cu
1+

 je [Ar]3d
10

. V súvislosti s tým, meďné 

zlúčeniny sú najčastejšie diamagnetické a bezfarebné a v prevažnej väčšine sú 

kovalentného charakteru, pričom atóm Cu
1+

 je viazaný σ- aj π-väzbami. Najtypickejšie 

koordinačné čísla Cu
1+

 sú 2 (lineárne útvary) a 4 (tetraedrické, často deformované 

útvary). V prítomnosti vysokokovalentných polarizovateľných ligandov, napr. tioéterov, 

fosfínov, nitrilov, kyanidových a iodidových iónov je Cu
+
 stabilný a tvorí s týmito 

ligandami stabilné komplexy. Cu
+
 komplexy sú biologicky významné, pretože sú 

schopné aktivovať molekulový kyslík O2 (Wadas et al., 2007). 

 

 

2.3.2 Cu
2+ 

 

Meďnaté zlúčeniny majú prevažne kovalentný charakter. Okrem σ-väzieb sa atóm 

Cu
2+

 v niektorých zlúčeninách môže viazať π-väzbami, ktoré sú obvykle datívne. 

Konfigurácia d
9
 spôsobuje, že Cu

2+
 komplexy sú najmä paramagnetické. Preferujúce 

ligandy pre tvorbu Cu
2+

 komplexov sú dusíkaté ligandy (amíny, imíny, Schiffova 

zásada, bidentátne ligandy ako napr. bipyridín) a aniónové ligandy (halogenidy, β-

diketóny) (Blower et al., 1996). Najčastejšie koordinačné čísla sú 4 (štvorec, 

deformovaný tetraéder), 5 (trigonálna bipyramída a tetragonálna pyramída) a 6 

(oktaéder). V dôsledku Jahnovho-Tellerovho efektu, oktaedrické obklopenie Cu
2+

 je 

spravidla deformované, väčšinou na podobu tetragonálnej bipyramídy s predĺženou, 

niekedy aj so skrátenou výškou. Extrémnym prípadom koordinačných polyédrov je 

štvorec (napr. [CuCl4]
2-

) (Nelson et al., 1979), ktorý sa často chápe ako extrémne 

deformovaný oktaéder do podoby predĺženej tetragonálnej bipyramídy v ktorej sú 

ligandy na osi z tak vzdialené od centrálneho atómu, že prakticky zaniká väzbová 

interakcia medzi týmito ligandami a centrálnym atómom. 
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2.3.3 Cu
3+ 

 

Oxidačný stav Cu
3+

 je relatívne vzácny a jeho stabilizácia vyžaduje silné π-

donorové aniónové ligandy. 

Medité zlúčeniny majú elektrónovú konfiguráciu [Ar]d
8
. Komplexy medi 

v oxidačnom čísle +III sú neobyčajne náchylné k redukcii, zúčastňujú sa ale niektorých 

biologických dejov. Zelený paramagnetický hexafluoromeďitan draselný K3[CuF6] je 

jediným vysokospinovým komplexom Cu
3+

 a ľahko se redukuje. Ostatné komplexy sú 

nízkospinové diamagnetické a väčšinou majú štvorcovú koordinačnú sféru. 

 

 

2.4 CHELATAČNÉ LIGANDY PRE 
64

Cu 

 

Použitie účinných chelatačných činidiel na zakomplexovanie vysokej špecifickej 

aktivity 
64

Cu je kritické v dosiahnutí vysokej sorpcie rádiomedi v sledovaných 

tkanivách či orgánoch. Súčasne musí byť minimalizovaná inkorporácia do ostatných 

tkanív a orgánov. In vivo stabilita takýchto komplexov je najdôležitejším faktorom 

ideálneho „ligandového dizajnu“. Vývoj komplexácie medi je dôležitou časťou 

anorganickej chémie. V tejto kapitole sú stručne popísané ligandy špecifické pre 
64

Cu. 

 

Značne študované ligandy tvoriace komplexy s 
64

Cu sú bis-tiosemikarbazóny 

(obr.12) (Dearling et al., 1998). 

V ´90 rokoch minulého storočia sa široko rozšírilo použitie makrocyklov ako 

chelatačných činidiel (Parker et al., 1990). Výskum smeroval k vývoju optimálnych 

bifunkčných ligandov pre rýchlu tvorbu komplexov s krátkožijúcou 
64

Cu. Prehľad 

biomedicínskych aplikácii makrocyklov za ostatných päť rokov je zverejnený 

v publikácii Mewisa a Archibalda (Mewis et al., 2010). 

Makrocyklickým ligandom sa rozumie minimálne 9-členný cyklus obsahujúci 

minimálne tri donorové atómy. Komplexy využívajúce makrocykly ako ligandy majú 

vysokú kinetickú a termodynamickú stabilitu (vyššiu ako komplexy s analogickými ale  
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necyklickými ligandami (Boswell et al., 2004)), vďaka čomu sú často využívané pre 

značenie rádioizotopmi.  

 

  

Obr. 12 Prehľad ligandov tvoriacich komplexy s 
64

Cu na báze bis-

tiosemikarbazónu 

 

Značenie sa uskutočňuje pomocou vhodných bifunkčných ligandov, ktoré majú 

dve komplexotvorné centrá. V jednom z nich je koordinovaný atóm kovu, zatiaľčo 

druhé reakčné centrum umožňuje naviazanie bifunkčného ligandu s rádioizotopom medi 

k terčovej molekule (napr. bielkovine). Väzbu medzi komplexovaným iónom kovu a 

terčovou biomolekulou sprostredkúva tzv. „linker“ (obr. 13). 

 

 

Obr. 13 Schéma značenia terčovej molekuly pomocou bifunkčného ligandu 
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Takto vytvorený konjugát musí mať vysokú stabilitu v in vivo podmienkach. 

Dôležitým kritériom je aj rýchla formačná kinetika na zaistenie dostatočne rýchlej 

tvorby komplexu ihneď po injekčnom podaní rádiofarmaka pacientovi a tiež pomalá 

disociačná kinetika.  

Spomalenie disociačnej kinetiky je možné ovplyvniť zvýšením stability chelátu, 

teda zvýšením jeho rigidity. Spôsob akým je možné zvýšenie rigidity dosiahnuť je 

premostenie susedných (tzv. „side-bridged“) alebo aj protiľahlých (tzv. „cross-

bridged“) dusíkov v cykle etylénovými mostíkmi (napr. premostený cyklam, obr. 14). 

Najbežnejšie používané makrocykly pre komplexáciu 
64

Cu sú triaza- 

a tetraazamakrocykly (obr. 15) (Smith, 2004; Chong et al., 2007). Ich kavita má vhodnú 

veľkosť. Základ tvoria TACN (1,4,7-triazacyklononán), cyklén (1,4,7,10-

tetraazacyklododekán) a cyklam (1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán, ktoré sú 

funkcionalizované inkorporáciou rôznych postraných reťazcov. NOTA, DO3A, DOTA, 

TETA tvoria základ mnohých bifunkčných chelátorov (v angl. skratka BFCs). 

V ostatných rokoch boli vyvinuté nové štruktúry ligandov, NETA a jej analógy 

(Chong et al., 2006; Chong et al., 2002). NETA je makrocyklický ligand s acyklickými 

multidentátnymi postrannými reťazcami vytvorený za účelom využitia výhod oboch 

štruktúr, makrocyklickej aj acyklickej, t.j. termodynamickej stability aj vhodnej 

formačnej kinetiky. Všeobecne, acyklický ligand, napr. DTPA má rýchlu formačnú 

kinetiku, ale ku kovu sa viaže slabými väzbami. Naopak, makrocyklický ligand, napr. 

DOTA sa ku kovu viaže pevne, ale formačná kinetika tvorby takýchto komplexov je 

relatívne pomalá. 

NETA, NE3TA a NE3TA-Bn boli úspešne značené s 
64

Cu (100 % výťažok 

stanovený TLC, na beznosičovej úrovni) (Chong et al., 2007). 

Na základe hexaazamakrocyklu diamsar bol syntetizovaný nový klietkový 

hexaazabicyklický ligand 1-N-(4-aminobenzyl)-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyklo[6,6,6]-

ikozán-1,8-diamín (SarAr) (obr. 13) vhodný pre konjugáciu s proteínmi (Di Bartolo et 

al., 2001). Vysoká inertnosť komplexu [Cu(SarAr)]2+ voči disociácii, nenáročná syntéza  

a ochota komplexovať meďnatý katión robí tento ligand atraktívnym pre použitie 

v nukleárnej medicíne. 
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Obr. 14 Klietkový hexaazabicyklický ligand SarAr 

 

Voss a kol. použili SarAr na chelatáciu 
64

Cu a označenie anti-GD2 mAb pre PET 

zobrazenie ľudského neuroblastómu (zhubný nádor nezrelých nervových buniek) 

a melanómu u atymických myší  v podmienkach in vivo (Voss et al, 2007). 

 

Podmienky komplexácie 
64

Cu sa líšia v závislosti od druhu ligandov. Ako vidieť 

z nasledujúcej tabuľky (tab. 4) (Smith, 2004), premostené cyklamy vyžadujú zvýšenú 

teplotu, polyaminofosfonáty potrebujú dlhší inkubačný čas (až 2 hodiny) ako 

tetraazamakrocykly. SarAr dokáže meď kvantitatívne zakomplexovať za menej ako 2 

minúty. 

 

Tab. 4 Podmienky komplexácie 
64

Cu pre niektoré typy ligandov 

Ligand pH T [°C] [min] 

teta 5,5 20 - 25 30 

dota 5,5 20 - 25 45 

do3a 5,5 20 - 25 30 

cyklén 5,5 20 - 25 10 

dotp 6,5 20 - 25 120 

do2a 5,5 20 - 25 60 

do3p 6,5 20 - 25 120 

et-cyklám 6,4 20 - 25 20 

premostený 
cyklám 

etanol 
pH >7 

75 60 

cyklám 5,5 20 - 25 10 

premostený 

cyklám-2a 

etanol 

pH >7 
75 60 

do2p 6,5 90 240 

sarar 4 - 9 20 - 25 ˂ 2 
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Obr. 15 Rôzne typy ligandov používané pre komplexáciu 
64

Cu 
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2.4.1 SYNTÉZA [
64

Cu]Cu-ATSM 

 

 Syntéza Cu-BTS je všeobecne jednoduchá a rýchla. Východzou zlúčeninou pri 

príprave 
64

Cu-rádiofarmák je zvyčajne 0,1 mol.dm
-3

 roztok [
64

Cu]CuCl2.  

 
64

Cu je po separácii na ionomeničovej kolóne v prostredí 5 - 10 ml 0,1 - 0,5 

mol.dm
-3 

HCl. Roztok sa preto odparí do sucha a odparok sa rozpustí v 100 - 200 µl 0,1 

mol.dm
-3 

HCl. K takto upravenému roztoku 
64

Cu sa pridá 1,5 ml 1 mol.dm
-3

 

CH3COONa (tlmivý roztok, udržiava pH 5,5) a 200 µl DMSO (polárne aprotické 

rozpúšťadlo) obsahujúceho 15-20 µg prekurzora H2-ATSM. Reakčná zmes je miešaná 2 

min a následne nanesená na kolónu Sep-Pak tC18, ktorá bola kondiciovaná 5 ml etanolu 

a 20 ml vody. Výsledný komplex [
64

Cu]Cu-ATSM je veľmi lipofilný a na základe tejto 

vlastnosti je ľahko oddeliteľný od prekurzoru. Na odstránenie nezreagovaného 

prekurzoru sa kolóna premyje sterilnou vodou. [
64

Cu]Cu-ATSM je z kolóny eluované 

0,7 ml etanolu (Matarrese et al.,2009). Po sterilnej filtrácii sa získa neutrálny etanolový 

sterilný roztok (nosným médiom je fyziologický roztok). Rádiochemická čistota 

produktu je > 98 %. 

Pri syntézach 
62

Cu-BTS je východzou látkou pre syntézu glycínový roztok 

odobratý z generátora, postup syntézy je ale identický (Fujibayashi et al., 1997). 

 Kontrola kvality produktu [
64

Cu]Cu-ATSM je sledovaná metódou RTLC a/alebo 

HPLC. Pri použití RTLC, menej polárne voľné molekuly ATSM a nezakomplexovaná 

[
64

Cu]Cu
2+

 majú nižšie retenčné faktory (Rf = 0,01 - 0,03) ako polárnejšie molekuly 

[
64

Cu]Cu-ATSM (Rf = 0,75) (Obr. 16). HPLC metóda využíva rozdielnu lipofilitu – 

hydrofilný katión [
64

Cu]Cu
2+

 migruje kolónou rýchlejšie ako lypofilný komplex 

[
64

Cu]Cu-ATSM. 

Štúdie stability komplexu [
64

Cu]Cu-ATSM potvrdzujú, že komplex je vo 

fyziologických podmiekach stabilný minimálne po dobu 12 hodín. Rovnako 

rádiochemická čistota zostáva > 99 % (Fazaeli Y et al., 2010). 
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Obr. 16 RTLC chromatogram pre [
64

Cu]Cu
2+

 a [
64

Cu]Cu-ATSM. Mobilná fáza 

etylacetát. (Fazaeli Y et al., 2010) 

 

  

2.5 VÝROBA RÁDIOCHEMIKÁLIE [
64

Cu]CuCl2 

 

Výrobu rádiochemikálie [
64

Cu]CuCl2 je možné zhrnúť do týchto krokov: 

 Elektrolytická príprava terča - galvanostatické alebo potenciostatické 

pokovovanie 
64

Ni na Au alebo Pt disk 

 Ožiarenie terča v cyklotróne 

 Rozpustenie terčového materiálu a následná separácia 
64

Cu (ionexy) 

Jednotlivé kroky sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich kapitolách. 

 

 

2.5.1 ELEKTROLYTICKÁ PRÍPRAVA TERČA 

 

Elektrodepozícia je najrozšírenejšou metódou pokovovania niklom a je jej 

venovaná objemná časť literatúry. Už v roku 1913 bol navrhnutý najčastejšie používaný  
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typ elektrolytu-Wattsov elektrolyt (Watts, 1913) a aj v súčasnosti je stále študovanou 

oblasťou (Chao-qun et al., 2007; Cruz-Gaona et al., 2003; Šupicová et al., 2006). 

Alternatívou k elektrodepozícii je bezprúdové poniklovanie.  

V literatúre sú známe rôzne typy elektrolytov. V tab. 5 je ich prehľad spolu 

s niektorými pracovnými podmienkami (Kopeliovich, 2010). 

 

Tab. 5  Prehľad najznámejších typov elektrolytov pre elektrodepozíciu niklu 

Názov elektrolytu Zloženie 
Teplota 

[°C] 

Katódová 

prúdová hustota 

[A.dm
-2

] 

pH 

Watts nickel s. 

NiSO4.6H2O (240-300 g.dm
-3

) 

NiCl2.6H2O (30-90 g.dm
-3

) 
H3BO3 (30-45 g.dm

-3
) 

40 - 65 2 - 10 3 - 4,5 

Nickel sulfamate s. 

Ni(SO3N2)2 (300-450 g.dm
-3

) 

NiCl2.6H2O (0-30 g.dm
-3

) 

H3BO3 (30-45 g.dm
-3

) 

40 - 60 2 - 25 3,5 - 4,5 

All-Cloride s. 
NiCl2.6H2O (225-300 g.dm

-3
) 

H3BO3 (30-35 g.dm
-3

) 
43 - 65 2,5 - 10 1 - 3 

Sulfate-Chloride s. 

NiSO4.6H2O (150-225 g.dm
-3

) 

NiCl2.6H2O (150-225 g.dm
-3

) 
H3BO3 (30-45 g.dm

-3
) 

43 - 52 2,5 - 15 1,5 - 2,5 

All-Sulfate s. 
NiSO4.6H2O (225-400 g.dm

-3
) 

H3BO3 (30-45 g.dm
-3

) 
38 - 70 1 - 10 1,5 - 4 

Hard nickel s. 

NiSO4.6H2O (180 g.dm
-3

) 
NH4Cl3 (25 g.dm

-3
) 

H3BO3 (30 g.dm
-3

) 

43 - 60 2,5 - 5 5,6 - 5,9 

Fluoborate s. 

Ni(BF4)2 (225-300 g.dm
-3

) 

NiCl2.6H2O (0-15 g.dm
-3

) 
H3BO3 (15-30 g.dm

-3
) 

38 - 70 3 - 25 2,5 - 4 

s.- solution 
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Elektropokovovanie je komerčne dôležitý proces pre konečnú úpravu povrchov na 

zlepšenie odolnosti voči korózii a opotrebovaniu. V priemyselnej praxi je proces 

pokovovania realizovaný tak, že sa predmet (predstavuje katódu) ponorí do elektrolytu 

a anódou je nikel, ktorý sa rozpúšťa do elektrolytu a deponuje sa na povrch katódy. 

Týmto spôsobom je zabezpečená konštantná koncentrácia niklu v elektrolyte. V prípade 

elektrolytickej prípravy terča sú podmienky odlišné. Katódou je terč z inertného kovu, 

najčastejšie zlata alebo platiny. Anódou najčastešie býva Pt drôtik. Terčový materiál 

64
Ni je rozpustený v elektrolyte. Počas depozície sa vylučuje na povrchu terča a tým 

jeho koncentrácia v roztoku neustále klesá, s čím sú spojené problémy, prejednané 

neskôr. 

 

Katódová účinnosť pokovovania niklom je 90 – 97 %. 3 – 10 % elektrického 

prúdu je spotrebovaných na tvorbu H
+
, ktoré tvoria bublinky H2 na povrchu katódy. 

Niektoré zostávajú na povrchu a tým spôsobujú pitting (malé jamky) deponovaného 

terčového materiálu. Pittingu sa dá predchádzať pridaním zmáčadla, premiešavaním, 

znížením prúdovej hustoty alebo zvýšením koncentrácie H3BO3. Tiež zvýšená teplota 

má kladný vplyv na elektrodepozíciu (Misbahul et al., 2002), pretože zvyšuje 

rozpustnosť a pomáha predchádzať tvorbe zrazenín. 

 

Hrúbka deponovanej vrstvy niklu môže byť vypočítaná vzťahom (II) odvodeným 

z Faradayovho zákona: 

h = 0,205.c.J.t (II) 

 

kde je h-hrúbka vrstvy [µm], c-koeficient katódovej účinnosti (0,95), J-prúdová hustota 

[A.dm
-2

], t-čas [min]. 

 

Mechanizmus elektrodepozície niklu veľa autorov zapisuje všeobecnou schémou, 

kde X
- 
predstavuje OH

-
 alebo Cl

-
. 

Ni
2+

 + X
- 
↔ NiX

+
 

NiX
+
 + e

-
 ↔ NiXads 

NiXads + e
-
 ↔ Ni + X

-
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2.5.1.1 H3BO3 a jej vplyv na elektrodepozíciu niklu 

 

Priaznivý vplyv H3BO3 na depozíciu niklu je v literatúre dobre známy (Yin et al., 

1996; Šupicová et al., 2006), avšak na to, akým spôsom vplýva na depozíciu majú rôzni 

autori rôzne názory. 

Prítomnosť H3BO3 v dostatočnej koncentrácii spomaľuje depozíciu niklu, ale 

zároveň zlepšuje morfológiu a lesk deponovanej vrstvy, rovnako ako aj jej adhéziu 

k pokovovanému predmetu. Taktiež predchádza pasivácii povrchu elektródy (Yin et al., 

1996). Kyselina boritá v elektrolyte zohráva úlohu jednak surfaktantu, jednak pufra 

(Matulis et al., 1964; Harris, 1973). Pufračnú aktivitu H3BO3 možno zapísať v týchto 

rovniciach (Zech et al., 2000): 

 

B(OH)3 + H2O ↔ B(OH)4
-
 + H

+   
pK = 9,26 

3B(OH)3 ↔ B3O3(OH)4
-
 + H

+
 + 2H2O  pK = 7,03 

4B(OH)3 ↔ B4O5(OH)4
2-

 + 2H
+
 + 3H2O  pK = 16,30 

 

Hydrolýzou kyseliny boritej (pri nízkej koncentrácii) dochádza k tvorbe 

boritanov, zatiaľčo pri vyšších koncentráciách (viac ako 0,1 mol.dm
-3

) sa tvoria tri- a 

tetraboritany (Baes, 1976). Vo vodných roztokoch kyseliny boritej sú dominantné 

B(OH)3 v kyslej a B(OH)4
− 

v zásaditej oblasti. Vzniká aj viacero typov poly-boritanov, 

ale len B3O3(OH)4
− 

vzniká vo významných koncentráciách (v oblasti pH 6 - 10), obr. 17 

(Ji et al., 1995). 

 

 

Obr. 17 Distribučný pH diagram H3BO3 vo vodných roztokoch pri 25°C           

(cH3BO3=1 mol.dm
-3

) 
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Tilak a kol. (Tilak et al., 1977) študovali pufračnú kapacitu kyseliny boritej 

a zistili, že rastie so zvyšujúcou sa koncentráciou Ni
2+

, čo vysvetľujú vznikom slabého 

komplexu Ni(H2BO3)2. Niektorí autori sa domnievajú, že komplexy niklu a kyseliny 

boritej môžu pôsobiť ako katalyzátory pre depozíciu kovu (Deligianni et al., 1990; 

Hoare, 1986; Hoare, 1987). 

Nikel je obvykle deponovaný z elektrolytu s pH v rozmedzí 3 - 5. Táto oblasť pH 

je preferovaná, pretože počas elektrodepozície Ni sa simultánne vyvýja H
+
, čo má za 

následok pokles pH elektrolytu. Pri nízkom pH (1,2 - 1,4) sa podstatná časť prúdu 

spotrebuje na vylučovanie vodíka na katóde, tzv. HER (z angl. hydrogen evolution 

reaction), čo vedie k nízkej prúdovej účinnosti pre vylučovanie Ni (pozn.: prúdová 

účinnosť  [η] –  pomer množstva kovu skutočne vylúčeného na katóde  k množstvu kovu, 

ktoré sa malo teoreticky vylúčiť pri prechode toho istého množstva elektrického prúdu. 

Pri vysokých hodnotách pH sa v elektrolyte zráža Ni(OH)2. 

Kyselina boritá bola agentúrou ECHA (Európska agentúra pre chemické látky, 

z angl. European Chemicals Agency) zaradená na Zoznam látok vzbudzujúcich zvlášť 

veľké obavy, a to ako látka toxická pre reprodukciu. ECHA je špeciálná agentúra 

Európskej únie, ktorá je zodpovedná za implementáciu novej európskej politiky v 

oblasti regulácie chemických látok, REACH (registrácia, evaluácia a autorizácia 

chemických látok). Stalo sa teda potrebným hľadať „zelenú alternatívu“ ku kyseline 

boritej. 

Kyselina citrónová (C6H8O7) a jej soli citráty sú používané ako pufry a 

komplexujúce činidlá pre bezprúdové poniklovanie (Tarozaite et a., 2005) a pre 

pokovovanie Ni-Fe (Ghorbani et al., 2004), Ni-W (Younes et al., 2002) a Cu-Ni (Ying, 

1988) zliatinami. 

Vychádzajúc z Wattsovho elektrolytu, Chao-qun a kol. (Chao-qun et al., 2007) 

inovovali tento elektrolyt nahradením kyseliny boritej za citrát sodný (Na3C6H5O7). 

Citrátové ióny reagujú s niklom za vzniku NiCit
-
 sorbujúcich sa na povrch katódy. 

Citrátové ióny sú tiež adsorbované na povrch katódy, čo má za následok inhibíciu HER. 

Na nasledujúcom obrázku (obr. 18) (Chao-qun et al., 2007) vidieť v akých 

oblastiach pH majú H3BO3 a Na3C6H5O7 pufračnú kapacitu. Roztok č. 1 neobsahuje 

pufor a nemá žiadnu pufračnú kapacitu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_chemick%C3%A1_agentura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_l%C3%A1tek_vzbuzuj%C3%ADc%C3%ADch_zvl%C3%A1%C5%A1%C5%A5_velk%C3%A9_obavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_l%C3%A1tek_vzbuzuj%C3%ADc%C3%ADch_zvl%C3%A1%C5%A1%C5%A5_velk%C3%A9_obavy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproduk%C4%8Dn%C3%AD_toxicita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/REACH
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
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Obr. 18     Titračné krivky pre roztoky 

1. NiSO4.6H2O (350g.dm
-3

) + NiCl2.6H2O(45g.dm
-3

);  

2.  NiSO4.6H2O (350g.dm
-3

) + NiCl2.6H2O (45 g.dm
-3

) + H3BO3 (35 g.dm
-3

); 

3. NiSO4.6H2O (350g.dm
-3

) + NiCl2.6H2O (45 g.dm
-3

) + Na3C6H5O7 (30 g.dm
-3

); 

4. NiSO4.6H2O (350g.dm
-3

) + NiCl2.6H2O (45 g.dm
-3

) + Na3C6H5O7 (30 g.dm
-3

) + 

H3BO3 (35 g.dm
-3

); cNaOH=1 mol.dm
-3 

 

 

2.5.1.2 Pulzné a reverzné pulzné pokovovanie 

 

Častým problémom elektrodepozíie je „pitting“ spôsobený vodíkom 

uvoľňovaným na katóde. Vyhnúť sa tomuto javu znamená získať hladký depozit s 

kvalitnou distribúciou materiálu. Ako alternatívy k použitiu aditív pri elektrodepozícii 

niklu boli študované pulzné a reverzné pulzné pokovovanie (Chandrasekar et al., 2008; 

Tang, 2001), pri ktorej sa štandardný stacionárny jednosmerný prúd nahradí 

modulovanou (nestacionárnou) formou. 

V pulznej elektrodepozícii (PED), elektrický prúd alebo potenciál je rýchlo 

striedaný medzi dvoma odlišnými hodnotami, čím vznikajú tzv. pulzy s rovnakou 

amplitúdou. Rozmanitosť kombinácii pulzov je veľká. Najjednoduchšie sú pulzy 

obĺžnikové (obr. 20). Pulz sa dá charakterizovať týmito parametrami: (i) prúdová 

hustota [A.dm
-2

], (ii) dĺžka pulzu, (iii) interval medzi pulzami. 
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Obr. 19 Typický časový priebeh vlny prúdového pulzu 

 

Pulzy prúdu sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín: 

1. Monopolárne pulzy-všetky pulzy sú jednej polarity 

2. Bipolárne pulzy-zmiešané katódové a anódové pulzy 

 

Pulzné reverzné pokovovanie 

Pri tomto spôsobe vylučovania sa nespotrebuje celkové množstvo prejdeného 

náboja na tvorbu depozitu na katóde. Podstatne menšia časť (cca 20 % a menej) sa 

spotrebuje na anódovú oxidáciu produktu („stripping“) (Gáliková et al., 2004), počas 

ktorej sa časť produktu rozpúšťa. „Stripping“ zabezpečí, že v katódovej dvojvrstve sa 

zabráni úplnému vyčerpaniu kovových katiónov. V porovnaní s vylučovaním 

jednosmerným prúdom je možné použiť vyššie pracovné prúdové hustoty a tým zvýšiť 

rýchlosť vylučovania.  

Katióny kovu sa nemôžu redukovat’ rýchlejšie, ako je ich rýchlosť pohybu k 

povrchu elektródy. Rýchlosť transportu kovových katiónov závisí predovšetkým od 

hydrodynamických podmienok (rýchlosti miešania, viskozity, difúzneho koeficientu) a 

od koncentrácie katiónov kovu a je len veľmi málo ovplyvňovaná použitým 

charakterom pulzov. Pulzné pokovovanie ovplyvňuje najmä kvalitu povrchov, pretože 

má vplyv najmä na elektrokryštalizáciu (Gáliková et al., 2004). 
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Výhody pulzného a reverzne pulzného pokovovania: 

 jemnejšia štruktúra zrna 

 tvrdšie, oteruvzdornejšie povrchy 

 zníženie prídavkov organických zlúčenín regulujúcich vnútorné napätie 

 skrátenie času depozície (až o 50 %) 

 vyššia odolnosť voči korózii 

 nižšia tendencia tvorby „pittingu“ 

Nevýhodou môžu byť vyššie finančné požiadavky na zariadenie
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2.6 SEPARÁCIA 
64

Cu  OD TERČOVÉHO MATERIÁLU 

 

Separácia rádioizotopov medi od Ni terča býva obyčajne realizovaná použitím anexov, 

menej používané sú katexy. Inými možnosťami separácie sú rozpúšťadlová extrakcia, 

zrážanie a elektrodepozícia. Avšak ionomeničové techniky sú najvhodnejšou metódou pre 

získanie rádiomedi s vysokou čistotou a bez prídavkov nosiča. 

 

 

2.6.1 ANEXY 

 

Anexy sú v súčasnosti najpoužívanejšou metódou pre separáciu beznosičovej 
64

Cu od 

terčového materiálu 
64

Ni. Sorbent Bio-Rad AG1-X8 resin je najpoužívanejší (Matarrese et al, 

2009; Kim et al., 2009; Avila-Rodriguez et al., 2007). 

Separácia rôznych iónov kovov pomocou anexu je založená na tvorbe chloridových 

aniónov kovu (MClx
-
) v prostredí 6 - 9 mol.dm

-3
 HCl a ich rozdielnych distribučných 

koeficientoch medzi sorbentom a eluentom. Je známe, že Ni môže byť anexom ľahko 

odseparované od iných kovových iónov (Cu, Co), pretože v prostredí HCl sa netvorí anión 

NiCl3
-
, čo má za následok veľmi nízky distibučný koeficient medzi Ni v roztoku HCl 

a anexom (Fritz, Pietrzyk, 1961). 

Anióny (MClx
-
) sa tvoria aj pri nižších koncentráciách HCl v prítomnosti nevodných 

rozpúšťadiel a rozdiely distribučných koeficientov niektorých chloridových aniónov sú väčšie 

v týchto nevodných rozpúšťadlách ako v systéme HCl (Fritz, Pietrzyk, 1961). 

Najpoužívanejším nevodným elučným činidlom pre separáciu Ni od Co je 72 - 85 % etanol-

0,3 mol.dm
-3 

HCl (Hou et al., 2002). Autori navrhli separáciu Cu, Co a Ni v dvoch krokoch. 

Etanol-HCl systém použili na separáciu Cu od Ni a Co, následne použili 9 mol.dm
-3 

HCl ako 

elučné činidlo pre oddelenie Ni od Co. Separačné profily pre separáciu Cu, Ni a Co v systéme 

etanol-HCl a HCl sú na obr. 20. 
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Obr. 20 Separačné profily pre separáciu Cu, Ni a Co v systéme etanol-HCl a HCl  

(Hou et al., 2002) 

 

Konkurenčnou reakciou 
64

Ni(p,α) vzniká 
61

Co, ktorý sa ako krátkožijúci nuklid 

zvyčajne nechá vymrieť. V niektorých prípadoch sa ale 
61

Co pripravuje simultánne s 
64

Cu, 

pretože má využitie pri vizualizácii poškodenia mozgového tkaniva po mozgovej príhode. 

Vtedy sa 
61

Co eluuje z kolóny pomocou 4 mol.dm
-3

 HCl. 

Avila-Rodriguez a kol. (Avila-Rodriguez et al., 2007) separovali 
64

Cu a 
61

Co od 

terčového materiálu 
64

Ni z prostredia 6 mol.dm
-3

 HCl anexom Bio-Rad AG1-X8 (1,5 × 5 cm). 

61
Co bol eluovaný 15 ml 4 mol.dm

-3
 HCl a následne bola 

64
Cu eluovaná 0,1 mol.dm

-3
 HCl 

(obr. 21) 

 

 

Obr. 21 Typický separačný profil Ni, Co a Cu získaný iónovýmennou chromatografiou 

(Avila-Rodriguez et al., 2007) 
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McCarthy s kolektívom (McCarthy et al., 1997) rozpustili ožiarený terčový materiál v 

6 mol.dm
-3 

HCl a tento roztok naniesli na kolónu (AG1-X8 1 × 4 cm). Po premytí kolóny 15 

ml 6 mol.dm
-3 

HCl (kvôli kompletnej elúcii Ni z kolóny) bola Cu eluovaná 8 - 10 ml             

0,5 mol.dm
-3

 HCl, prípadne deionizovanou vodou. Na obr. 22 je typický separačný profil Ni 

a Cu. Každá frakcia predstavuje 2 ml elučného činidla. Pri 7. frakcii je elúcia so 6 mol.dm
-3

 

HCl zmenená
 
na elúciu deionizovanou vodou. Vynechanie kroku elúcie Co s 4 mol.dm

-3 
HCl 

nemal za následok zníženie rádioizotopovej čistoty 
64

Cu. Ožiarením terčového materiálu 

protónmi s energiou 15,5 MeV vznikal 
55

Co (0,01 - 0,04 %) a 
56,57,58

Co (˂ 10 – 4 %) 

(McCarthy et al., 1997).  

 

 

Obr. 22 Separačný profil elúcie 
57

Ni od 
64

Cu (McCarthy et al., 1997) 

 

 

2.6.2 KATEXY 

 

 Chelátujúce ionomeniče majú funkčné skupiny, ktoré môžu tvoriť s iónmi kovov 

cheláty, preto sú širiko používané na prekoncentrovanie stopových prvkov alebo 

odstraňovanie ťažkých kovov (Dabrowski et al., 2004; Ahuja et al., 1996).  

Všeobecne sa zastáva názor, že katexy majú veľmi podobné termodynamické 

komplexačné konštanty pre ióny kovov s rovnakým nábojom, čo robí separáciu náročnou 

alebo nemožnou. Separáciou rádioizotopov medi od niklu pomocou katexu                  

(Chelex-100 – kopolymér styrén-divinylbenzén obsahujúci iminodioctovú kyselinu) sa vo  

http://en.wikipedia.org/wiki/Iminodiacetic_acid


Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú emisnú 

tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

43 

 

 

svojej práci zaoberal Fan a kol. (Fan et al., 2006). Zistili, že jeho selektivita pre Cu a Ni ióny 

nezávisí len na termodynamickej komplexačnej konštante, ale mení sa aj s koncentráciou 

mobilného H
+
. V prostredí 0,02 - 0,06 mol.dm

-3
 HNO3 je afinita Cu k ionomeniču oveľa 

vyššia ako afinita Ni a Co. 100 % Cu zostalo sorbovaných na kolóne a 99,92 % Ni prešlo 

kolónou bez toho aby sa sorboval. 

V porovnaní s anexami, pre separáciu chelátujúcimi ionomeničmi stačia kratšie kolóny 

a nižšie koncentrácie HCl (Watanabe et al., 2009). Separácia na chelátujúcom ionomeniči 

musí byť realizovaná v prostredí 0,01 - 2 mol.dm
-3

 HCl. Keďže ožiarený terčový materiál sa 

dobre rozpúšťa v horúcej 9 mol.dm
-3 

HCl, bolo by potrebné previesť ho do prostredia 

zriedenej HCl. Pri použití anexu AG1-X8 tento krok odpadá. Okrem toho, katexy sú 

všeobecne považované za menej radiačne stabilné ako anexy. 

 

 

2.6.3 ROZPÚŠŤADLOVÁ EXTRAKCIA 

 

 Rozpúšťadlová extrakcia bola použitá pri separácii 
61

Cu od terča z prírodného niklu 

(Tolmačev et al., 1998). Metóda zahŕňa rozpustenie terčového materiálu v lúčavke 

kráľovskej, odparenie rozpúšťadla do sucha a opätovné rozpustenie v koncentrovanej HCl. Po 

odparení sa zvyšok rozpustí v 0,1 mol.dm
-3

 HCl a meď je extrahovaná ditizónom                                  

(1,5-difenyltiokarbazón). Po premytí organickej fázy sa meď reextrahuje so 6 mol.dm
-3

 HCl. 

Metóda je pomerne komplikovaná, spotreba chemikálií vysoká a výťažky nízke.  
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2.7 BIOMEDICÍNSKE APLIKÁCIE 
64

Cu 

 

2.7.1 In Vitro ŠTÚDIE NA BUNKÁCH A TKANIVÁCH 

  

Hypoxia v nádore môže vážne znižovať účinnosť konvenčných terapeutických metód. 

Sorpcia Cu-ATSM v tkanivách je závislá na koncentrácii prítomného kyslíka (pO2) a výrazne 

vzrastá v hypoxických nádorových tkanivách (obr. 23). Hydralazín (látka používana na liečbu 

hypertenzie, najmä v tehotenstve) zvyšuje prietok krvi k orgánom a znižuje prietok krvi 

k nádoru, čím sa dosiahne výrazné zníženie okysličenie nádoru. 

Štúdie boli uskutočnené s bunkami vaječníkov škrečkov (Dearling et al., 1998) ale aj 

modelu 9L gliosarkómu potkanov (obr. 23)  (Lewis et al., 2001b). Rovnaké závery obsahuje 

aj štúdia Lewisa a kol. (Lewis et al., 1999) uskutočnená na EMT6 nádorových bunkách myší 

(prsný sarkóm). Po 1 hodine, v bunkách s koncentráciou kyslíka 0 ppm bola sorpcia 
64

Cu-

ATSM 90 %, zatiaľčo v bunkách s koncentráciou 2.10
5
 ppm klesla na 31 %. 

 

 

 

 

Obr. 23 Autorádiogram distribúcie 
64

Cu-ATSM v gliosarkóme potkanov pri rôznych stupňoch 

oxygenácie (Lewis et al., 2001b) 
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2.7.2 ŠTÚDIE NA HLODAVCOCH 

 

 Sorpcia Cu-ATSM v hypoxických oblastiach srdca bola úspešne autorádiograficky 

vizualizovaná u potkanov so zatvorenou ľavou prednou zostupnou (LAD) vetvou koronárnej 

artérie (McCarthy et al., 1999). Retencia Cu-ATSM bola 3,5-krát vyššia v ischemickom srdci 

potkana ako v normálne prekrvenom (Fujibayashi et al., 1999).  

Fujibayashi a kol. (Fujibayashi et al., 1999) použili 
64

Cu-ATSM v kombinácii s 
11

C-

acetátom (meranie prietoku krvi) na ex vivo vizualizáciu hypoxického tkaniva srdca potkanov 

LAD koronárnej artérie po akútnom infarkte myokardu.  

 Systematickým podávaním 
64

Cu-ATSM škrečkom s ľudským tumorom GW39 

hrubého čreva významne vzrástol čas prežitia. Rádioterapeutické experimenty boli 

uskutočnené so škrečkami, ktoré mali 7-dňový (0,5 - 1,0 g) alebo 15-dňový nádor (1,5 - 2,0 

g). Štúdia porovnávala terapiu v rozmedzí 0 - 370 MBq, s alebo bez vazodilatačného 

hydralazínu (cievy rozťahujúca látka). 370 MBq 
64

Cu-ATSM zvýšilo prežitie polovice zvierat 

na 135 dní, čo je 6-krát dlhšie ako kontrolné zvieratá (20 dní) (Lewis et al., 2001a). 

Terapeutický potenciál Cu-ATSM pri liečbe Parkinsonovej choroby bol sledovaný na 

myšiach a potkanoch. Zvieratá vykazovali zlepšenie motorických a rozlišovacích schopností a 

zlepšenie metabolizmu dopamínu (Hung et al., 2012). Histologickým markerom 

Parkinsonovej choroby sú tzv. Lewyho telieska, obsahujúce proteín α-sinukleín, ktorý reguluje 

uvoľňovanie dopamínu. Cu-ATSM pôsobí ako tzv. „scavenger“. Vychytáva voľné radikály 

ONOO
-
, ktoré spôsobujú nitračný stres, čím inhubuje ich toxicitu a zabraňuje nitrácii 

a oligomerizácii α-sinukleínu. 

 

 

2.7.3 ŠTÚDIE NA CICAVCOCH 

 

Kvantitatívna a selektívna sorpcia Cu-ATSM prebehla (v priebehu 20 min) aj na 

modeloch hypoxického myokardu psov (Lewis et al., 2002). 
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Porovnávacou štúdiou intratumorálnej distribúcie 
64

Cu-ATSM a [
18

F]FDG v nádore 

pečene králikov sa zistilo, že 
64

Cu-ATSM sa akumulovalo najmä vo vonkajších oblastiach 

nádora ktoré obsahujú aktívne bunky, zatiaľčo [
18

F]FDG sa akumulovalo vo vnútorných 

oblastiach s pre-nekrotickými bunkami (Obata et al., 2003b). Tieto rozdiely je možné vidieť 

na obr. 24. 

 

 

 

Obr.24  Autorádigram z dvojitého značenia gliosarkómu potkanov 60 min po podaní 

18
F]FDG (37 MBq) a 10 min po podaní 

64
Cu-ATSM (1,85 MBq) (Lewis et., 2001b) 

 

 

2.7.4 ŠTÚDIE NA ĽUDSKÝCH PACIENTOCH 

 

Štúdie intratumorálnej distribúcie [
18

F]FDG a 
62

Cu-ATSM boli uskutočnené aj s 

pacientmi, trpiacimi rakovinou hlavy a krku (Kositwattanarerk et al., 2012). Tieto dve 

rádiofarmaká vykazovali negatívnu koreláciu v karcinóme skvamóznych buniek (SCC), zatiaľ 

čo v adenokarcinóme bola korelácia pozitívna. 

Patofyziologické rozdiely v intratumorálnej distribúcii [
18

F]FDG a 
62

Cu-ATSM boli 

sledované aj u pacientov s rôznymi typmi rakoviny pľúc (SCC a adenokarcinóm) (Lolith et 

al., 2009). 

Odhad absorbovanej dávky pre človeka bol vypočítaný na základe biodistribučných 

dát škrečkov. Kritickým orgánom je hrubé črevo, presnejšie jeho dve časti - vzostupný tračník 

(lat. colon ascendens) (0,325 mGy.MBq
-1

) a zostupný tračník (lat. colon descendens)     

(0,386 mGy.MBq
-1

) (Lewis et al., 2001a). V tab. 6 sú uvedené hodnoty absorbovaných dávok 

pre jednotlivé orgány. Z experimentov uskutočnených na škrečkoch bola navrhnutá dávka  

 

http://argo.cvtisr.sk:2106/pubmed?term=Kositwattanarerk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22310251


Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú emisnú 

tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

47 

 

 

277,5 MBq 
64

Cu-ATSM pre klinickú terapiu u ľudí. Frakcionácia dávky môže 

zredukovať absorbovanú dávku okolitého zdravého tkaniva, pretože nastáva reparácia 

subletálne poškodeného paratumorózneho tkaniva. Keďže kritickým orgánom je hrubé črevo, 

laxatíva sú tiež účinným nástrojom pri znižovaní absorbovanej dávky. 

 

Tab.6 Absorbované dávky pre jednotlivé orgány ľudského organizmu pochádzajúce z 

podania 
64

Cu-ATSM (Lewis et al., 2001a). Porovnané s hodnotami pre 
64

Cu-TETA-1A3 

(Connett et al., 1996). 

Orgán 

Absorbovaná dávka 

[mGy.MBq
-1

] 

 
64

Cu-ATSM 

Absorbovaná dávka 

[mGy.MBq
-1

] 

 
64

Cu-TETA-1A3 

obličky 0,064 0,089 

pečeň 0,187 0,126 

povrch kostí 0,041 0,058 

kostná dreň 0,027 0,067 

vzostupný tračník 0,325 0,137 

tenké črevo 0,109 0,048 

zostupný tračník 0,386 0,128 

močový mechúr 0,019 0,019 

celé telo 0,026 - 
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

 

3.1 SIMULÁCIA PRECHODU PROTÓNOVÉHO ZVÄZKU 

TERČOVÝM MATERIÁLOM VYUŽITÍM PROGRAMU SRIM 

 

Na Monte Carlo simuláciu bol využitý voľne dostupný program SRIM 

(www.srim.org). SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) je skupina programov 

určených na simuláciu prechodu iónového zväzku látkou. Tento program poskytuje 

rýchly výpočet energetických strát a dosahov iónov v látke pre zadaný rozsah 

počiatočných energií iónu. Terčík je v tomto prípade možné definovať iba ako jednu 

vrstvu s homogénnym rozdelením jednotlivých prvkov v pomere, ktorý zadáva užívateľ. 

Výsledkom je tabuľka energetických strát (stopping powers) a dosahov iónov (ion 

ranges) v závislosti od energie. Dosahy iónov sú počítané metódou PRAL (Projection 

RAnge ALgorithm). Chyba výpočtu, v porovnaní s presnými údajmi poskytovanými 

programom TRIM, je v rozmedzí 5 %. Tento spôsob je teda použiteľný pre rýchle 

informatívne výpočty dosahov iónov v látke. TRIM (Transport of Ions in Matter) 

umožňuje zostavovanie zložitejších terčov zložených s viacerých prvkov a vrstiev, 

pričom každá môže mať svoje špecifické zloženie. Táto možnosť nie je súčasťou 

štandardnej inštalácie (Ziegler et al., 2008). 

 

 

3.2 PRACOVNÉ PODMIENKY ELEKTROLYTICKEJ 

PRÍPRAVY TERČA 

 

Elektrodepozícia niklu prebiehala galvanostaticky v elektrodepozičnej cele v 

dvojelektródovom zapojení. Katódou bol Au terč, anódou Pt drôtik. Potenciostatické 

experimenty sa realizovali v trojelektródovom zapojení, pričom ako referenčnú 

elektródu sme používali kalomelovú elektródu.  

Nami navrhnutá a vyrobená elektrodepozičná cela (obr. 25) je z odolného 

materiálu PEEK a jej schéma je v Prílohe II. 

http://www.srim.org/
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Pre elektrodepozíciu bolo používané zariadenie PARSTAT (Princeton Applied 

Research, USA) umožňujúce pracovať v galvanostatickom aj potenciostatickom móde. 

Elektrodepozícia sa realizovala v galvanostatickom  móde, prúdom 30 mA. 

Napätie katódy oproti kalomelovej elektróde bolo v rozmedzí -1,8 až -1,4 V. Čas 

trvania elektrodepozície je približne 6 hodín. Hrúbka vrstvy deponovaného niklu sa 

stanovila výpočtom po zvážení hmotnosti niklu na ploche 1,13 cm
2
.  

 

.  

Obr. 25 Elektrodepozičná cela 

 

PEEK je materiál na báze polyeterketónovej živice. Je odolný voči mrazu 

a vysokým teplotám do 260 °C. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, tvrdosťou, tvarovou 

stálosťou a výbornou chemickou odolnosťou. 

 

 

3.3 PRÍPRAVA MODELOVÉHO ROZTOKU PRE 

ELEKTRODEPOZÍCIU 

 

Optimalizácia prípravy terča (elektrodepozície) bola vzhľadom na vysokú cenu 

vysokoobohateného 
64

Ni uskutočňovaná pomocou prírodného niklu a chemikálií p.a. 

čistoty. Po optimalizácii práce pokračovali s vysokoobohateným 
64

Ni a s vysoko čistými  

chemikáliami (ultrapur, suprapur) kvôli zabezpečeniu maximálnej rádiochemickej 

čistoty 
64

Cu. 
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Schéma prípravy elektrolytického roztoku je zobrazená na obr 26. Kovový 

práškový nikel bol rozpustený v 10 ml 9 mol.dm
-3

 HCl pri teplote 90°C. Po vychladnutí 

sa pH upravilo na 9 pomocou 25 % NH4OH. Takto upravený roztok niklu sa prelial do 

elektrodepozičnej cely. 

 

 

 

Obr. 26 Schéma prípravy elektrolytického roztoku 

 

 

 

3.4 SLEDOVANIE KVALITY DEPONOVANEJ VRSTVY 

NIKLU 

 

Augerova spektroskopia ako aj EDX, WDX analýza pomocou SEM bola 

realizovaná na Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK v Bratislave. 

 

Augerova spektroskopia 

typ prístroja: AES 09IOS-10-005 

výrobca: NITI Science, Rjazan, Rusko 

rok výroby: 1990 

120 mg kovového 64Ni 
+ 10 ml 9 mol.dm-3 HCl 

Rozpúšťanie 90 °C 

Chladenie roztoku 

Úprava pH s 25 % 
NH4OH na 9 

Elektrodepozičná cela 
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SEM 

typ prístroja: TS 5136 MM 

výrobca: TESCAN, Brno 

zväčšenie: 500 000x 

rozlíšenie: 3 nm 

 

EDX mikroanalyzátor 

typ prístroja: INCA x-sight 

výrobca: Oxford Instruments Analytical, High Wycombe Bucks, Anglicko 

 rozlíšenie: 128 eV; 4Be -94Pu 

 

WDX mikroanalyzátor 

typ prístroja: Inca Wave 500 

výrobca: Oxford Instruments Analytical, High Wycombe Bucks, Anglicko 

 kryštály: LSM80, TAP, PET, LiF200 

5B (K alfa)-33As (K alfa) alebo 82Pb (L alfa) 

 

 

3.5 PRACOVNÉ PODMIENKY OŽIARENIA TERČOVÉHO 

MATERIÁLU 

 

Na ožiarenie terča protónmi sa použil cyklotrón IBA 18/9. Pre upevnenie terča 

bolo použité zariadenie COSTIS (obr. 27) nainštalované na externom zväzku. COSTIS 

stanica bola vybavená 300 µm Nb fóliou kvôli degradácii energie protónov pod 15 

MeV. Cieľom bolo získať homogénny zväzok na ploche 1,2 cm
2
. Terč bol ožarovaný 

prúdom 5 µA po dobu 6 min (integrovaný prúd 0,5 µA.h).  
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Obr. 27 Zariadenie COSTIS pre upevnenie terča v cyklotróne 

 

 

3.6 PODMIENKY SEPARÁCIE 
64

Cu OD TERČOVÉHO MATERIÁLU 

 

24 hodín po ožiarení terča, po vymretí krátkožijúcich rádiochemických nečistôt, 

sa terčový materiál rozpustil v horúcej 9 mol.dm
-3

 HCl. Terč sa vložil do vyhrievacej 

nádobky, teplota sa nastavila na 90 °C. Približne po 45 min bol terčový materiál 

rozpustený a roztok sa nechal vychladnúť na 40 °C. 

Na separáciu Ni a Cu (obr. 28) bola použitá ionomeničová kolóna s náplňou Bio-

Rad AG1-X8 (100 - 200 mesh). Sorbent bol pred samotnou separáciou kondiciovaný 10 

ml 6 mol.dm
-3

 HCl. Vákuovou pumpou bol vychladnutý roztok nanesený na kolónu. 

64
Cu zostávala sorbovaná na kolóne, zatiaľčo terčový materiál 

64
Ni v prostredí 9 

mol.dm
-3

 HCl bol z kolóny v prvom kroku eluovaný a ďalej sa recykloval. Pred elúciou 

64
Cu bola kolóna dvakrát premytá 5 ml 6 mol.dm

-3
 HCl aby sa zabezpečilo úplné 

vymytie niklu z kolóny a táto frakcia sa tiež recyklovala. V druhom kroku bola 
64

Cu 

eluovaná z kolóny 5 ml 0,1 mol.dm
-3

 HCl. 
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Obr. 28  Schéma separácie Cu od terčového materiálu 

 

Distribučné koeficienty 

Sorpcia 
64

Cu na sorbente Bio-Rad AG1-X8 (100 – 200 mesh) bola študovaná 

experimentom v statickom usporiadaní, v aeróbnych podmienkach a pri laboratórnej 

teplote. Za účelom optimalizácie prípravy 
64

Cu boli stanovené sorpčné parametre. 

0,1 g sorbentu bolo zmiešaných vždy s 5 ml HCl s koncentráciou v rozmedzí            

0,01 - 9 mol.dm
-3

 v plastových skúmavkách. Obe fázy boli 1 hodinu premiešavané 

konštantnou rýchlosťou. Po sorpcii Cu bola suspenzia centrifugovaná 15 min (3500 

rpm). Alikvótna časť supernatantu bola meraná na automatickom gamaspektrometri 

Wizard 1470, PerkinElmer. 

Z rovnice III. boli vypočítané distribučné koeficienty Kd pre koncentrácie HCl v 

rozmedzí 1 - 9 mol.dm
-3

. 
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m

V

a

aa
K d 


 0   [ml.g

-1
], [III] 

 

kde V - objem vodnej fázy [ml]; m - hmotnosť sorbentu [g]; a0 - objemová aktivita 

počiatočnej vzorky [ml.s
−1

]; a - rovnovážna objemová aktivita vzorky [ml.s
−1

]. 

 

Elučný profil 

Za účelom zostrojenia elučného profilu kolóny sa na elúciu 
64

Cu z 

ionomeničovej kolóny použilo 10 ml 0,1 mol.dm
-3 

HCl. Eluát bol zachytávaný do 

eppendorfiek po 1 ml. Každá frakcia bola premeraná v ionizačnej komore a bola 

zostrojená závislosť A = f(V). 

 

 

3.7 ANALÝZA TECHNIKOU ICP-MS 

 

ICP-MS analýza bola realizovaná na Ústave laboratórneho výskumu 

geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (ULVG PriF UK) na 

hmotnostnom spektrometri s indukčne viazanou plazmou (ICP MS) Perkin-Elmer 

ELAN 6000. 

 

 

3.8 METROLOGICKÁ CHARAKTERIZÁCIA PRODUKTU 

 

Merania sa uskutočnili na Oddelení ionizujúceho žiarenia Slovenského 

metrologického ústavu v Bratislave pričom na tento účel boli použité etalónové 

meradlá, ktoré sú súčasťou Národného etalónu aktivity rádionuklidov NE 017/99. 

 

a) Gamaspektrometria 

Na gamaspektrometrické stanovenie aktivity 
64

Cu a kontrolu rádiochemickej 

čistoty vzorky bol použitý HPGe detektor. Vzorkou na meranie bol vodný roztok 
64

Cu v                  



Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

55 

 

 

0,1 mol.dm
-3

 HCl, pripravená gravimetricky. Geometria použitá pri meraní bola 450 ml 

Marinelliho nádoba. Na výpočet účinnosti merania bol použitý výpočtový program 

ANGLE. Na stanovenie aktivity vo vzorke bol použitý gama pík s energiou žiarenia 

1345,75 keV (s emisnou intenzitou 0,4748/100 premien). 

 

b) Ionizačná komora 

 Meranie bolo realizované v tlakovej studnicovej ionizačnej komore VacuTec + 

liner s geometriou 10 ml penicilínky. Účinnosť pre 
64

Cu bola získaná z krivky účinnosti 

komory. 

   

c) Kvapalinová scintilačná spektrometria 

Ďalšie meranie bolo uskutočnené na kvapalinovom scintilačnom spektrometri 

Hidex 300 SL. Pri merani a vyhodnocovaní nameraných dát bola použitá metóda TDCR 

(triple-to-double coindicience ratio), ktorá je uznaná ako primárna metóda stanovenie 

aktivity vybraných rádionuklidov pomocou kvapalinovej scintilačnej analýzy. 

 Vzorka na meranie bola pripravená gravimetricky, zmiešaná s 10 ml 

scintilačného koktejlu (Ultima Gold LLT) v 20 ml PE vialke. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 PRÍPRAVA TERČA 

 

4.1.1 OPTIMALIZÁCIA HRÚBKY TERČOVÉHO MATERIÁLU 

 

Metódou Monte Carlo, využitím voľne dostupného programu SRIM, sa teoreticky 

optimalizovala hrúbka terčového materiálu 
64

Ni potrebná na maximálne využitie 

protónov s energiou 12 MeV pri znížení ich energie na 9 MeV. 

 

 Obr. 29 Závislosť energie protónov od hrúbky deponovanej vrstvy terčového 

materiálu 

 

Na obr. 29 je závislosť energie iónov od hrúbky Ni vrstvy. Zistilo sa, že na 

zníženie energie protónov z 12 na 9 MeV je potrebná hrúbka deponovaného niklu 120 

μm. Pri priemere vrstvy 12 mm to zodpovedá 120 mg Ni. 
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4.1.2 OPTIMALIZÁCIA PODMIENOK ELEKTRODEPOZÍCIE 

 

Samotný proces elektrodepozície vyžadoval optimalizáciu jednotlivých krokov s 

ohľadom na naše požiadavky na kvalitu terča, kvantitatívne vylúčenie 
64

Ni z roztoku na 

disk ako aj na technické vybavenie. 

 

Optimalizáciu možno zhrnúť do týchto bodov: 

 výber vhodného materiálu na výrobu elektrodepozičnej cely, jej 

zkonštruovanie 

 výber vhodného elektrolytu pre elektrodepozíciu 

 výber katódy 

 nastavenie prúdovo-potenciálových parametrov galvanostatu/potenciostatu 

PARSTAT 

 

 

4.1.3 VÝBER VHODNÉHO ELEKTROLYTU PRE 

ELEKTRODEPOZÍCIU NIKLU 

 

Pri voľbe vhodného elektrolytického roztoku sa zohľadňovali najmä jednoduchosť 

jeho prípravy, možnosť kvantitatívneho vylúčenia niklu na Au terč ako aj možnosť čo 

najjednoduchšej recyklácie. 

Na základe predbežných meraní voltampérových charakteristík a poznatkov 

z literatúry sme najskôr za modelový roztok zvolili tzv. „all sulphate“ roztok, ktorý 

obsahuje NiSO4.6H2O (225 - 400 g.dm
-3

) a H3BO3 (30 - 45 g.dm
-3

), pH = 4,5 

(Kopeliovich, 2010). Priaznivý vplyv H3BO3 na kvalitu deponovanej vrstvy je dobre 

vidieť na obr. 30 a 31. Nikel deponovaný z roztoku obsahujúceho len NiSO4.6H2O bol 

zmesou oxidov a hydroxidov niklu (zelený prášok) a oxohydroxidov niklu (čierny 

prášok) (obr. 31) (Njaw et al., 1999). V práci Kima a kol. (Kim et al., 2009) síce 

úspešne použili síranový roztok bez prídavku H3BO3 s pH = 4,5, ale účinnosť 

elektrodepozície bola 42 %.  
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Pri požiadavke kvantitatívne vylúčiť na katódu 120 mg niklu na plochu 1,13 cm
2
  

modelový síranový elektrolyt obsahoval 0,54 g NiSO4.6H2O, 0,05 g H3BO3 v 5 ml H2O 

(pH = 4,5). Deponovaná vrstva bola kvalitná, avšak účinnosť elektrodepozície bola     

60 %, pretože počas elektrodepozície pH roztoku klesalo až na hodnotu 1,5. Pri nízkom 

pH sa podstatná časť prúdu spotrebuje na vylučovanie vodíka na katóde, čo vedie k 

nízkej prúdovej účinnosti pre vylučovanie Ni. 

Vychádzajúc z pH-diagramu (obr. 32) sme pH modelového síranového roztoku 

upravili na hodnotu 9 prídavkom 0,5 g NH4Cl a 25 % NH4OH. Tlmivý roztok 

NH4Cl/NH4OH udržiaval konštantné pH = 9 až do konca elektrodepozície a účinnosť 

elektrodepozície tým vzrástla na 91 %. 

Distribučný pH-diagram bol zostrojený použitím voľne dostupného programu 

“Medusa” (Medusa program). Je v zhode s diagramom uverejneným v práci Grujicica 

and Pesica (Grujicic et al., 2006). Na diagrame je možné vidieť štyri pH oblasti. Prvá 

oblasť (0 - 7,5) je charakterizovaná tvorbou chloridu nikelnatého. Medzi pH  =  6,5 až 

8,5 sa zráža hydroxid nikelnatý. Tretiu oblasť tvorí séria amóniových komplexov niklu 

(NiNH3
2+ 

až Ni(NH3)6
2+

). V oblasti ktorá je za pH = 11 sa znova tvorí hydroxid 

nikelnatý. 

Berúc do úvahy skutočnosť, že 
64

Ni bol dodaný vo forme kovového prášku a 

zároveň sa veľmi dobre rozpúšťa v 90 °C 6 mol.dm
-3

 HCl (a aj sorpcia na sorbente  

 

Obr.  30   Povrch zlatej katódy 

pokrytej niklom deponovaným z 

elektrolytu: 0,5 g NiSO4.6H2O +    

0,05 g H3BO3 v 5 ml H2O, pH 4,5 (po 2 

hod. depozície prúdom 30 mA) 

 

Obr. 31  Povrch zlatej katódy pokrytej 

niklom deponovaným z elektrolytu: 

0,5 g NiSO4.6H2O  v 5 ml H2O, pH 4,5 

(po 2 hod. depozície prúdom 30 mA) 
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AG1-X8 sa uskutočňuje z tohto prostredia), rozhodli sme sa nahradiť síranový 

modelový roztok chloridovým. Kovový nikel získaný elektrodepozíciou zo síranového  

modelového roztoku bol rozpustený v 10 ml 6 mol.dm
-3

 HCl (90 °C) a pH bolo 

upravené na 9 pomocou 25 % NH4OH.  

Účinnosť elektrodepozície z chloridového elektrolytu s pH = 9 bola 96 %. 

Deponovaná vrstva bola kompaktná, homogénna a v takomto type elektrolytu pri pH = 

9 tiež odpadá potreba prídavku H3BO3. Kedže tento elektrolyt spĺňal nami kladené 

podmienky spomínané v úvode tejto kapitoly, bol zvolený aj pre ďalšie experimenty 

s vysokoobohateným 
64

Ni. 

 

 

Obr. 32 Distribučný pH diagram pre 100 mmol.dm
-3

 Ni
2+

 v roztoku NH4Cl 

 

Priebeh elektrodepozície je možné sledovať aj na základe farebných zmien 

elektrolytu. Roztok kovového niklu v kyseline chlorovodíkovej má zelenú farbu. Po 

pridaní NH4OH do roztoku sa farba zmení na tmavomodrú. Počas elektrodepozície 

farba roztoku bledne až sa nakoniec roztok stáva bezfarebným. Strata farby značí 

kvantitatívne vylúčenie niklu na terč a teda koniec elektrodepozície. S narastajúcou 

dobou elektrodepozície hmotnosť niklu v elektrolyte klesá exponenciálne (obr. 33).  
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Obr. 33 Pokles hmotnosti niklu v elektrolytickom roztoku počas elektrodepozície. 

Elektrodepozícia prúdom 30 mA z roztoku obsahujúceho rozpustený kovový Ni v            

9 mol.dm-
3 
pri pH = 9 

 

 

4.1.4 OPTIMALIZÁCIA PRÚDOVO-POTENCIÁLOVÝCH 

PARAMETROV GALVANOSTATU/POTENCIOSTATU PARSTAT 

 

Zariadenie PARSTAT okrem iného umožňuje cyklickú voltametriu (CV), ktorú 

sme využili na získanie voltampérovej charakteristiky síranového modelového roztoku 

(5 ml roztoku obsahujúceho 0,5 g NiSO4.6H2O a 0,05 g H3BO3, pH = 4,5). 

CV je jednou z metód odvodenej od polarografie. Skúmaný elektrolyt je 

vystavený potenciálu, ktorý je lineárne zvyšovaný od počiatočného (initial) k 

zlomovému (vertex) potenciálu (tzv. forward scan) a potom je znižovaný ku konečnému 

(final) potenciálu (tzv. reverse scan). Tieto dva skeny tvoria jeden cyklus. My sme 

využili tzv. LSV techniku (z angl. linear sweep voltammetry), kedy sa technika obmedzí 

iba na polovicu cyklu. Rýchlosť akou je menený potenciál (scan rate) určuje časové 

okno experimentu. 

Experiment bol realizovaný v trojelektródovom zapojení, kde pracovnou 

elektródou bol Au disk, kalomelová elektróda bola použitá ako referenčná. Pomocnou 

elektródou bol Pt drôtik.  

Na elektródy bolo privádzané plynule rastúce napätie a sledoval sa prúd 

prechádzajúci elektrolytom. Grafická závislosť I = f(E) je na obr. 34. 
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Z grafu vidieť, že zmeny prúdu sa výraznejšie prejavia až po prekročení určitej 

hodnoty napätia (-0,6 V), tzv. rozkladného napätia UR. Do tejto hodnoty je prúd 

konštantný a blízky nule. Tento slabý prúd vzniká, lebo rozdiel potenciálov medzi 

elektródou a elektrolytom vznikne už pri ponorení elektród do elektrolytu. Prúd začne 

prechádzať až vtedy, ak napätie zo zdroja prekoná tento samovoľne vytvorený rozdiel 

potenciálov (UR elektrolytu). Za UR je prúd lineárnou funkciou napätia a platí Ohmov 

zákon: 

        (IV) 

 

kde R [ohm] je odpor elektrolytu a je pri stálej teplote konštantný. 

 

 V grafe na obr. 34 sú farebne rozlíšené voltampérové charakteristiky 

modelového síranového elektrolytu uskutočnené vždy po určitej dobe elektrodepozície 

(1000, 3000 a 7200 s). Čím je čas elektrodepozície dlhší, tým je koncentráciu niklu 

v elektrolyte nižšia a pH tiež klesá (po 7200 sekundách k 1,2) 

 

 

Obr. 34 Voltampérové charakteristiky modelového síranového elektrolytu po rôznych 

uplynutých časoch elektrodepozície. Rýchlosť skenovania 25 mV.s-
1
. 
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 Záznam potenciostatickej elektrodepozície niklu z modelového chloridového 

elektrolytu je na obr. 35. Potenciál bol nastavený na konštantnú hodnotu -2,6 V. Prúd sa 

pohyboval v rozmedzí  0 - 55 mA. Referenčnou elektródou bola kalomelová elektróda. 

 Podľa 1. Faradayovho zákona, hmotnosť m vylúčenej, prípadne chemicky 

premenenej látky pri elektrolýze je úmerná elektrickému náboju Q, ktorý prešiel 

elektrolytom. Pretože platí rovnica (V): 

 

      (V) 

 

kde I je elektrický prúd [A] a t je čas [s], Q je elektrický náboj priamoúmerný 

elektrickému prúdu. 

 Rovnako hmotnosť látky vylúčenej na elektróde je priamo úmerná elektrickému 

náboju, ktorý preniesli ióny pri elektrolýze (2. Faradayov zákon): 

 

  
  

  
 

 

(VI) 

kde M je mólová hmotnosť [g.mol
-1

], Q je elektrický náboj [C], z je počet elektrónov, 

ktoré sú potrebné na vylúčenie jednej molekuly a F je Faradayova konštanta 96485 

C.mol
-1

. 

 

 

Obr. 35 Elektrodepozícia niklu na Au katódu z chloridového modelového elektrolytu 

v potenciostatickom móde pri -2,6 V (oproti kalomelovej elektróde) 
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Z grafu na obr. 35 vidieť, že v niektorých časových úsekoch klesá prúd až 

k nulovým hodnotám. Vtedy sa nikel z roztoku na katódu nevylučuje. Takýto charakter 

potenciostatickej elektrodepozície neumožňuje stabilný prúdový výťažok. Rovnako je 

obtiažne predpokladať čas potrebný na prípravu terča, čo by bolo problematické 

z hľadiska rutinnej produkcie. 

Z tohto dôvodu sa prešlo na galvanostatickú elektrodepozíciu, pretože tento 

spôsob poskytol stabilné výťažky vždy za rovnaký čas. Na obr. 36 je záznam 

elektrodepozície realizovanej galvanostaticky v dvojelektródovom zapojení 

realizovanom pomocou zariadenia PARSTAT. 

Podľa 2. Faradayovho zákona, vylúčenie 120 mg niklu na katódu prúdom 30 mA 

by malo trvať 3,7 h. Empirická doba elektrodepozície takéhoto množstva niklu bola 6 h 

pretože časť prúdu je spotrebovaná na tzv. HER reakcie.  

 

 

Obr.36  Záznam zo zariadenia PARSTAT – elektrodepozícia niklu na Au katódu z 

chloridového modelového elektrolytu v galvanickom móde prúdom 30 mA  

 

Zväčšením prúdu sa elektrodepozícia urýchli, avšak zvyšovanie prúdovej hustoty 

má za následok znižovanie kvality deponovanej vrstvy. Táto problematika je samostatne 

prediskutovaná v nasledujúcej kapitole. 
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4.1.4.1 Vplyv prúdu na kvalitu deponovanej vrstvy 

 

Študovali sme vplyv prúdovej hostoty na kvalitu niklovej vstvy. Doba potrebná 

na kvantitatívne vylúčenie analytu z roztoku klesá so zvyšujúcou sa prúdovou hustotou. 

Cieľom bolo zvoliť najoptimálnejší prúd, pri ktorom by sme mohli nikel 

galvanostaticky deponovať v čo najkratšom čase a v čo najlepšej kvalite. Nikel (120 

mg) sme deponovali pri prúdovej hustote 25 a 83 mA.cm
-2

 (prúd 30, resp. 100 mA na 

ploche 1,2 cm
2
). Na obr. 37 až 40 vidieť štruktúru vrstvy získanú pomocou SEM. 

Depozícia nižším prúdom poskytla vrstvu s pravidelnejšou, jemnejšou štruktúrou. 

Vrstva niklu získaná elektrodepozíciou pri 100 mA mala hrubú štruktúru, no najmä bola 

nekompaktná a pri manipulácii s terčom ľahko opadávala. Elektrodepozícia prúdom 50 

mA poskytla rovnaké výsledky ako pri 100 mA. Z tohto dôvodu bol pre ďalšie 

experimenty zvolený prúd 30 mA. Elektrodepozícia 120 mg Ni prúdom 30 mA trvala 6 

hodín. 

 

 

    

     Obr. 37 SEM-Ni vrstva (I = 30 mA)                Obr. 38 SEM-profil vrstvy (I = 30 mA) 
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   Obr. 39   SEM-Ni vrstva (I = 100 mA)      Obr. 40  SEM-okraj vrstvy (I = 100 mA) 

 

 

4.1.5 VÝBER KATÓDY 

 

 Najdôležitejšími požiadavkami na vlastnosti terča (katódy) sú chemická 

odolnosť, pretože terč musí odolať horúcej 9 mol.dm
-3

 HCl a radiačná odolnosť. 

Najbežnejšie používanou katódou pre účely prípravy 
64

Cu je zlatá katóda. Pokúsili sme 

sa ju nahradiť platinovou a GC (tzv. glassy carbon) elektródou. Experimenty sa 

uskutočňovali s chloridovým modelovým roztokom, prúdom 10 - 100 mA, rovnako ako 

pri experimentoch so zlatým terčom. 

 S cieľom nahradiť zlatý terč lacnejšou alternatívou boli elektrochemické 

experimenty realizované s katódou zo skleného uhlíka. GC elektródy sú chemicky 

vysoko odolné a je možné na nich dosiahnuť vysoký kladný potenciál bez toho, aby 

dochádzalo k ich rozpúšťaniu ako pri normálnych kovových elektródach. 

 Platina síce nemala poskytnúť lacnejšiu variantu, ale spločnosť Biont a.s. 

disponuje Pt terčami (pre výrobu 
131

I). Snahou teda bolo využiť ich aj pre výrobu 
64

Cu. 

 GC a ani Pt terč sa neukázali byť vhodnou alternatívou k zlatu, pretože 

deponovaná vrstva niklu bola nekompaktná, nehomogénna a neodolná voči oteru. Na 

povrchu GC a Pt elektródy sa nikel vylúčil vo forme šupiniek, ktoré ľahko opadávali  

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Potenci%C3%A1l&action=edit&redlink=1
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z terča. Takto pripravený terč nebolo možné ani premyť ani umiestniť vo zvislej polohe 

do COSTIS stanice. 

Môžeme povedať, že sa nepodarilo nájsť lacnejšiu alternatívu k zlatej katóde, 

ktorá by spĺňala nami kladené požiadavky na deponovanú vrstvu terčového materiálu. 

Z tohto dôvodu bol naďalej používaný iba zlatý terč s priemerom 24 mm a hrúbkou 2 

mm. 

 

 

4.2 ANALÝZA DEPONOVANEJ VRSTVY TERČOVÉHO 

MATERIÁLU 

 

4.2.1 AUGEROVA SPEKTROSKOPIA 

 

Po elektrodepozícii bola vrstva kovového niklu pomocou koncentrovanej HNO3 

vcelku odleptaná od zlatého disku a použitá pre Augerovu spektroskopiu. 

V koncentrovanej HNO3 sa nikel nerozpúšťa ale sa pasivuje. 

Na obr. č. 41 až 44 sú spektrá získané Augerovou spektroskopiou. Na obr. 41 je 

možné vidieť pík pri 180 eV, ktorý patrí bóru pochádzajúcemu z H3BO3. Po odprášení 

vrstvy (rádovo niekoľko nm) a následnom zmeraní sa na spektre tento pík už neobjavuje 

(obr. 42). Na spektre pre vrchnú časť vrstvy (obr. 44) pík pre bór chýba úplne. Po 

odprášení sa pre obidve strany vrstvy získali spektrá, na ktorých sú len píky 

prislúchajúce niklu (obr. 42 a 44). To znamená, že bór sa v celom objeme vzorky 

nenachádzal. Bór sa vyskytoval iba na spodnej časti Ni vrstvy pred odprášením, čo 

indikuje, že H3BO3 pôsobí ako surfaktant (viď kap. 2.5.1.1). Pík pri 250 eV na obr. 41 

patrí uhlíku, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z CO2 zo vzduchu. 
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Obr. 41 AES spektrum-spodok Ni vrstvy 

 

 

 
 

Obr. 42 AES spektrum-spodok Ni vrstvy po odprášení (15 min)  
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Obr. 43 AES spektrum-vrch Ni vrstvy  

 

 

 

 

Obr. 44 AES spektrum-vrch Ni vrstvy po odprášení (15 min)  



Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

69 

 

 

4.2.2 EDX A WDX ANALÝZA 

 

Na analýzu deponovanej vrstvy niklu sa využili aj metódy EDX (energy 

dispersive X-ray spectroscopy) a WDX (wavelenght dispersive X-ray spectroscopy). Na 

obr. 45 a 46 sú vidieť spektrá získané týmito metódami. 0,182 keV je energia 

charakteristická pre pík bóru a na spektrách je vyznačená červenou čiarou. Pík pre bór 

sa na spektrách nenachádza, čo potvrdzuje naše závery z Augerovej spektroskopie, že 

bór sa do objemu vzorky nezabudováva. 

 

 

Obr. 45 EDX spektrum 

 

 

Obr. 46 WDX spektrum 
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4.3 OPTIMALIZÁCIA PROTÓNOVÉHO ZVÄZKU PRE OŽIARENIE 

TERČA 

 

 Tvar externého protónového zväzku cyklotrónu bol overený využitím  TLC 

skenera miniGita (Raytest) pozdĺž horizontálnej a vertikálnej osi (obr. 47) ako aj 

využitím PET (obr. 48). Niekoľko hliníkových terčov bolo ožiarených v COSTIS stanici 

protónovým zväzkom (5 µA, 5 min) pri rôznych nastaveniach kvadrupólových 

magnetov fokusujúcich zväzok. 15 min po ožiarení boli tieto terče skenované TLC 

skenerom a PET. Nastavenie magnetov poskytujúce najhomogénnejší tvar zväzku na 

terči bolo ďalej používané na ožiarenie niklového terčového materiálu. 

Výťažok produkcie 
64

Cu na 100 mg 
64

Ni (čistota 99,09 %) na zlatom terči bol          

104 MBq.μAh
-1

. 

 

 

Obr. 47 Profil protónového zväzku na Al disku; Nb okno 0.25 mm  

 

 

 

Obr. 48 PET snímka Al terča 15 min po ožiarení  
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4.4 SORPČNÉ CHARAKTERISTIKY 
64

Cu NA SORBENTE BioRad 

AG1-X8 

 

Sorpcia Cu na sorbent AG1-X8 sa v prácach rôznych autorov najčastejšie 

uskutočňuje z prostredia 6 mol.dm
-3

. 

S rastúcou koncentráciou HCl rastie aj distribučný pomer (obr. 49). V rozmedzí 

koncentrácií 6 - 9 mol.dm
-3

 sa už prakticky nemení. Ióny Ni
2+

 môžu byť veľmi účinne 

separované od Cu
2+

 iónov, pretože Ni
2+

 v prostredí koncentrovanej HCl netvorí 

negatívne nabité chloridové komplexy. Preto nie je sorbovaný na aniónmenič. Pre 

separáciu Cu od terčového materiálu bolo zvolené prostredie 9 mol.dm
-3

 s ohľadom na 

lepšiu rozpustnosť terčového materiálu po ožiarení v porovnaní s prostredím 6 mol∙dm
-3 

HCl. Urýchlením rozpúšťania (z 2,5 hodiny na približne 45 minút) sa podstatne znížil 

čas potrebný na automatizovanú výrobu 
64

Cu 

 

 
Obr. 49 Distribučné pomery pre rôzne koncentrácie HCl a Bio-Rad AG1-X8 (100-200 

mesh) kolónu. V/m=50 

 

S cieľom zabrániť zbytočnému znižovaniu objemovej aktivity produktu 

[
64

Cu]CuCl2 bol zisťovaný objem elučného činidla, 0,1 mol.dm
-3 

HCl, potrebného na 

kompletnú elúciu 
64

Cu z kolóny. Bol zostrojený elučný profil ako funkcia A = f(V), 

ktorý je na obr. 50. Z grafu je vidieť, že elúcia 
64

Cu z kolóny je kompletná s prvými 4 

ml elučného činidla. Pre automatizovanú prípravu v module sa preto zvolil objem 5 ml 

elučného činidla. 
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Obr. 50 Elučný profil kolóny so sorbentom AG1-X8 (100-200 mesh) 

 

 

4.5 ANALÝZA PRODUKTU METÓDOU ICP-MS 

   

Celkový obsah Ni (suma izotopov 
58,60,61,62,64

Ni) bol 2,063 ml.dm
-3

, pričom 

zastúpenie izotopu 
64

Ni > 98,0 %. Izotopová analýza Ni metódou ICP-MS je 

ovplyvnená prítomnosťou Fe a Zn v roztoku. Stabilný 
64

Zn je produkt rádioaktívnej β
-
 

premeny 
64

Cu. 

 

Tab.7 Izotopová analýza metódou ICP-MS 

Prvok Hmotnostná koncentrácia [ml.dm
-3

] 

Fe 3,53 

Zn 0,035 

 

 

4.6 STANOVENIE DOBY POLPREMENY 
64

Cu 

 

Od roku 1930 je doba polpremeny 
64

Cu stále extenzívne študovaná a doteraz bolo 

publikovaných viac ako 20 hodnôt. Niektoré z nich sú uvedené v tab. 8. Meraním 
64

Cu 

na HPGe detektore sme aj my experimentálne stanovili jej dobu polpremeny. Meranie 

bolo založené na gamma píku pri 1346 keV. 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

0 2 4 6 8 10 

a
k

ti
v
it

a
 [

M
B

q
] 

frakcia [ml] 



Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

73 

 

 

Tab. 8  Niektoré publikované hodnoty doby polpremeny 
64

Cu 

Zdroj T1/2 [h] 

Heinrich a Philippin (1968) 12,701 ± 0,011 

Merritt a Taylor (1972) 12,701 ± 0,007 

Dema a Harbottle (1973) 12,699 ± 0,002 

Abzouzi et al. (1989) 12,700 ± 0,003 

Wanke et al. (2010) 12,704 ± 0,005 

Bé et al. (2012) 12,7004 ± 0,0020 

Naša experimentálna hodnota 12,816 ± 0,013 

 

Vychádzajúc zo zákona rádioaktívnej premeny (rovnice II až V), zostrojili sme 

graf závislosti f(lnAt/A0) = t (obr. 51) 

        
    (VII) 

               (VIII) 

               (IX) 

 

  
  

  
      (X) 

 

kde At je aktivita v čase t, A0 je počiatočná aktivita, λ je premenová konštanta a t je čas. 

 

 

 

Obr. 51 Graf závislosti f(lnAt/A0) = t 

y = 1,0003e-0,054x 
R² = 1 

0,001 
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1 
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Vzhľadom na krátku dobu polpremeny boli namerané početnosti korigované na dobu 

polpremeny podľa rovnice VI. 

     
  

         
    (XI) 

 

kde nopr je korigovaná početnosť, np je početnosť preparátu, λ je premenová konštanta 

a t je čas merania uplynutý medzi začiatkom merania prvej a danej vzorky. 

 

Aby sa zabezpečilo, že príspevok neistoty danej početnosťou impulzov bude pod 

1 %, pri každom jednom meraní bolo nameraných minimálne 10000 impulzov. 

  

Z nameraných dát bola pomocou funkcie Logest v programe Excel stanovená 

smernica priamky a jej neistota (0,054086 ± 0,000080). Funkcia Logest určí štatistickú 

hodnotu popisujúcu exponenciálnu krivku zodpovedajúcu známym údajovým bodom. 

Zo smernice priamky, ktorá v tomto prípade predstavuje premenovú konštantu 
64

Cu, 

bola vypočítaná doba polpremeny 
64

Cu (12,816 ± 0,013) h. 

 

 

Obr. 52 Závislosť odhadu neistôt trendovej čiary od času na úrovni spoľahlivosti 2 
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Graf na obr. 52 predstavuje závislosť odhadu neistôt (červené krivky) trendovej 

čiary (ktorú predstavuje os x) od času na úrovni spolahlivosti 2. Zelenými značkami sú 

vyznačené body, ktoré predstavujú percentuálne odchýlky experimentálne získaných 

hodnôt At/Ao od teoretických hodnôt. Zo skutočnosti, že všetky body sa nachádzajú 

v rozmedzí neistôt môžme usudzovať, že aproximácia funkčnej závislosti f(lnAt/A0) = t 

a odhad neistôt tejto závislosti vo vzťahu k experimentálne získaným hodnotám sú 

v dobrej zhode. 

 

 

4.7 RECYKLÁCIA TERČOVÉHO MATERIÁLU 

 

Vzhľadom na vysokú cenu terčového materiálu je jeho recyklácia dôležitým 

krokom a navrhovaný postup je veľmi jednoduchý. 

 

Na obr. 53, na schéme prípravy 
64

Cu je banka označená ako „waste“, do ktorej sa 

zbiera: 

 10 ml 6 mol.dm
-3

 HCl z kondiciovania kolóny 

 10 ml 9 mol.dm
-3

 HCl v ktorej bol rozpustený terčový materiál 

 

Koncentrácia výsledného roztoku je 7,5 mol.dm
-3

 HCl. Odparenie roztoku 

približne na objem 5 ml má dva dôvody: (i) zakoncentrovanie Ni v roztoku, čo znamená 

účinnejšiu elektrodepozíciu, (ii) dosiahnutie objemu vhodného pre elektrodepozičnú 

celu. 

Po odparení sa pH roztoku upraví na 9 pomocou 25 % NH4OH. Takto upravený 

roztok je pripravený pre ďalšiu elektrodepozíciu. 

 

Na ilustráciu jednoduchosti nami navrhnutého postupu recyklácie terčového 

materiálu je ďalej uvedený postup z práce McCarthy a kol. (McCarthy et al., 1997) 

z ktorej vychádza veľké množstvo prác zaoberajúcich sa prípravou 
64

Cu. Použili 

elektrolyt obsahujúci [
64

Ni]Ni(SO4)2 s pH = 9. 
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 po separácii sa Ni frakcia v prostredí 6 mol.dm
-3 

HCl odparí do sucha 

a odparok sa rozpustí v 6 mol.dm
-3 

HNO3 

 po ďalšom odparení do sucha sa znova odparok rozpustí v 10 ml 6 

mol.dm
-3 

HNO3 

 roztok sa znova odparí a odparok sa rozpustí v 1 ml H2SO4 

 roztok sa zriedi deionizovanou vodou a pH sa upraví na 9 pomocou 

NH4OH 

 

 

Obr. 53 Schéma prípravy 
64

Cu 

 

 

4.8 AUTOMATIZÁCIA PROCESU PRÍPRAVY 
64

Cu 

 

 Automatizácia celého procesu prípravy 
64

Cu od rozpúšťania terčového materiálu 

až po elúciu 
64

Cu z kolóny umožňuje jej spoľahlivú, jednoduchú a reprodukovateľnú 

produkciu. (Thieme et al., 2012; Kume et al., 2012; Matarrese et al., 2009). S ohľadom 

na ochranu pracovníkov, použitím automatizovanej separačnej jednotky umiestnenej 

v laminárnom boxe sa výrazne znižuje kontakt s ožiareným terčovým materiálom. 
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Modul vykonáva všetky kroky potrebné pre separáciu produktu od terčového 

materiálu plnoautomatizovane. Sú to: 

 rozpúšťanie terčového materiálu  

 kondiciovanie kolóny Bio-Rad AG1-X8  

 nanesenie roztoku na kolónu 

 zachytávanie 
64

Ni frakcie 

 eluovanie produktu 

 

 

Na obr. 54 je modul vyrobený v spoločnosti Biont a.s.. Skladá sa z týchto častí: 

1. vyhrievacia nádobka (PEEK) 

2. kolóna (sorbent Bio-Rad AG1-X8) 

3. tri zásobníky na elučné činidlá 

4. nádobka na zachytávanie produktu 

5. nádobka na zachytávanie 
64

Ni frakcie a odpadu 

6. vákuometer 

7. dotykový displej (Simatic, HMI KT400) (obr. 55) 

 

 Modul tiež obsahuje 6 kusov elektrických ventilov riadených diaľkovým 

ovládaním, vákuovú pumpu a programovateľný logický automat (PLC Siemens, Simatic 

S7-1200). Všetky časti modulu sú pospájané pomocou teflónových kapilár. 

Senzorom v radiačných detektoroch je Si PIN fotodióda s nízkou kapacitanciou 

a s aktívnou plochou 10 x 10mm (S3590, Hamamatsu). Tieto detektory sú umiestnené 

za ionomeničovou kolónou (1. detektor), nádobkou na zachytávanie 
64

Cu (2. detektor) a 

za vyhrievacou nádobkou (3. detektor). Profil aktivít kolóny, produktu a teploty 

vyhrievacej nádobky je na obr. 56. 
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Obr. 54 Modul pre separáciu 
64

Cu od terčového materiálu 

 

 

 

Obr. 55 Detail dotykového displeja (Simatic, HMI KT400) 
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Obr. 56 Profil aktivít kolóny, produktu a teploty vyhrievacej nádobky 

 

 

Proces separácie v module začína vložením ožiareného terča do vyhrievacej 

nádobky. Terčový materiál sa rozpustí v 9 mol.dm
-3

 HCl pri teplote 120 °C. 

Rozpúšťanie trvá približne 45 min. Teplota roztoku sa samovoľne nechá klesnúť na 40 

°C a zapne sa vákuová pumpa. V systéme sa vytvorí podtlak a roztok je z vyhrievacej 

nádobky prenesený na kolónu, ktorá bola predtým kondiciovaná 10 ml 6 mol.dm
-3

 HCl. 

Profil aktivity kolóny je na obr. 57. 
64

Ni frakcia odchádza z kolóny do nádobky určenej 

pre túto frakciu. Kolóna sa premyje 10 ml 6 mol.dm
-3

 HCl a následne sa eluuje 
64

Cu (5 

ml 0,1 mol.dm
-3

 HCl). [
64

Cu]CuCl2 sa pipetou prenesie do vialky a ihneď sa odmeria 

aktivita pomocou ionizačnej komory umiestnenej priamo v laminárnom boxe. Proces od 

nanesenia vzorky na kolónu po samotnú elúciu 
64

Cu trvá približne 5 min. 
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Obr. 57 Profil aktivity kolóny (1.detektor) 
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4.9 METROLOGICKÁ CHARAKTERIZÁCIA 
64

Cu 

 

Charakterizácia vzorky, produktu [
64

Cu]CuCl2, bola urobená použitím troch 

metód: gamaspektrometrie, kvapalinovej scintilačnej spektrometrie a meraním v 

studnicovej ionizačnej komore.  

Pri analýze získaného gamaspektra 
64

Cu (obr. 58) bola zistená prítomnosť 
55

Co (T½ = 

17,53 h) (0,012 kBq.ml
-1 

± 5,0 %) ako rádiochemickej nečistoty na základe prítomnosti 

píku s energiou žiarenia 931 keV. Jeho vznik je zapríčinený prítomnosťou malého 

množstva 
58

Ni v terčovom materiáli a vzniká jadrovou reakciou 
58

Ni(p,α)
55

Co. 

Bezprostredne po ožiarení terčového materiálu bola v terčovom materiáli prítomná aj 

krátkožijúca 
60

Cu
 
(T½ = 23,4 min) vznikajúca jadrovými reakciami 

60
Ni(p,n) a 

61
Ni(p,n). 

Rádionuklidová čistota 
64

Cu bola viac ako 99 %. 

V tab. 9 sú zhrnuté namerané objemové aktivity spolu s príslušnými 

kombinovanými štandardnými neistotami, ktoré boli získané tromi rozličnými 

metódami - gamaspektrometricky, kvapalinovou scintilačnou spektrometriou a meraním 

v studnicovej ionizačnej komore. Z výsledkov je zrejmé, že objemové aktivity sú si 

veľmi blízke. 

 V tabuľke č. 9 je tiež uvedená priemerná hodnota objemových aktivít z týchto 

troch meraní a jej štandardná odchylka, 78,4 ± 1,0 kBq.ml
-1

.  

 

 

Obr. 58 Gama-spektrum 
64

Cu 
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Obr. 59 Spektrum 
64

Cu získané kvapalinovou scintilačnou spektrometriou 

 

Tab. 9 Objemová aktivita produktu stanovená rôznymi metódami 

Metóda Objemová aktivita [kBq.ml
-1

] (k = 1) 

Ionizačná komora 79,6 ± 2,0 

Gammaspektrometria 77,8 ± 2,3 

Kvapalinová scintilačná spektrometria 77,9 ± 1,6 

Priemer 78,4 ± 1,0 

 

 

Aktivácia Au terča 

Dva týždne po ožiarení terča v cyklotróne bol zlatý disk zmeraný na detektore 

HPGe GC3519. 

Aktiváciu zlatého disku spôsobuje reakcia 
197

Au(n,γ)
198

Au. V intenzívnych 

radiačných poliach s vysokou energiou gama fotónov (Eγ > 8 MeV) sa disk môže  
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aktivovať reakciou 
197

Au(γ,n)
196

Au. Vzniknuté izotopy majú 

dobu polpremeny T1/2(
198

Au) = 2,7 dní, resp. T1/2(
196

Au) = 6,2 dní. 

 Na obr. 60 je gama spektrum z ktorého je vidieť, že v našom prípade bolo zlato 

aktivované aj neutrónmi aj fotónmi. 

 

 

Obr. 60 Gama spektrum aktivovaného Au disku  
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5 ZÁVERY 

 

1. Pre potreby prípravy rádiochemikálie [
64

Cu]CuCl2 bola rozpracovaná metodika 

elektrochemickej prípravy terča. 

Podľa nášho návrhu bola z materiálu PEEK zkonštruovaná cela pre 

elektrodepozíciu. 

Simuláciou Monte Carlo, využitím voľne dostupného programu SRIM sa určila 

hrúbka terčového materiálu 
64

Ni 120 µm, čím sa zníži energia protónov zväzku 

z 12 na 9 MeV. Pri priemere vrstvy 12 mm to zodpovedá 120 mg Ni. 

 

2. Na základe zostojeného distribučné pH-diagramu použitím voľne dostupného 

programu “Medusa” bol optimalizovaný elektrolytický roztok. Prúdová účinnosť 

elektrodepozície z elektrolytu obsahujúceho nikel rozpustený v 9 mol.dm
-3

 HCl 

s pH = 9 bola 96 %. Vrstva terčového materiálu deponovaná z tohto roztoku 

spĺňala požiadavky na jeho jednoduchosť a kvantitatívne vylúčenie 
64

Ni z roztoku. 

Zároveň sa vylúčila potreba prídavku H3BO3 ako pufračného a povrchovo 

aktívneho činidla. 

 

3. Preukázalo sa, že zlato je najvhodnejším materiálom pre katódu, a že platina 

a sklený uhlík nie sú vhodnou alternetívou k zlatu. 

 

4. Určili sa prúdovo-potenciálne parametre galvanostatu/potenciostatu PARSTAT. 

Ukázalo sa, že galvanostatický mód poskytuje najreprodukovateľnejšie výsledky. 

Prúd 30 mA bol z hľadiska kvality deponovanej vrstvy najoptimálnejší - vrstva 

niklu bola homogénna a kompatibilná. Elektrodepozícia prúdom 30 mA trvala 6 

hodín. Kvalita deponovanej vrstvy v závislosti od prúdu bola sledovaná SEM 

mikroskopom. 

 

5. Využitím Augerovej spektroskopie a EDX a WDX analýzy boli sledované účinky 

H3BO3 v elektrolytickom roztoku. Na základe získaných spektier možno povedať, 

že bór sa v celom objeme deponovanej vrsvy nenachádzal. Bór sa vyskytoval iba  
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na spodnej časti Ni vrstvy pred odprášením, čo indikuje, že H3BO3 pôsobí ako 

surfaktant. 

 

6. Tvar externého protónového zväzku cyklotrónu bol overený využitím  TLC 

skenera miniGita (Raytest) pozdĺž horizontálnej a vertikálnej osi ako aj využitím 

PET.  

Nastavenie magnetov poskytujúce najhomogénnejší tvar zväzku na terči bolo 

ďalej používané na ožiarenie niklového terčového materiálu. Výťažok produkcie 

64
Cu na 100 mg 

64
Ni (čistota 99,09 %) na zlatom terči bol 104 MBq.μAh

-1
. 

 

7. Na základe experimentálne zistených distribučných koeficientov Kd bolo pre 

separáciu Cu od terčového materiálu zvolené prostredie 9 mol.dm
-3 

HCl 

s ohľadom na lepšiu rozpustnosť terčového materiálu po ožiarení v porovnaní 

s prostredím 6 mol.dm
-3 

HCl. 

 

8. Na základe zostrojeného elučného profilu kolóny sa zvolil vhodný objem 

elučného činidla 0,1 mol.dm
-3 

HCl. 5 ml je postačujúci objem na kompletné 

vymytie 
64

Cu z kolóny. 

 

9. Bol navrhnutý jednoduchý spôsob recyklácie terčového materiálu v roztoku 

spočívajúci v odparení elektrolytického roztoku na požadovené množstvo 

a úprave jeho pH na 9 pomocou 25 % NH4OH. 

 

10. Pre automatickú prípravu [
64

Cu]CuCl2 bol zkonštruovaný modul 

s programovateľným logickým automatom (PLC Siemens, Simatic S7-1200). 

Umožňuje automatízáciu všetkých krokov, od rozpustenia terčového materiálu až 

po elúciu produktu z kolóny. 

 

11. Na meranie aktivity produktu boli použité HPGe detektor, ionizačná komora a  

kvapalinový scintilačný spektrometer (TDCR). Ako rádioizotopická nečistota bol 

v produkte prítomný
 55

Co (T1/2 = 17,53 h) (0,012 ± 5,0 % kBq.ml
-1

). 

Rádionuklidová čistota 
64

Cu bola viac ako 99 %.  
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12.  Izotopovou analýzou produktu metódou ICP-MS bol stanovený celkový obsah Ni 

(suma izotopov 
58,60,61,62,64

Ni) 2,063 ml.dm
-3

, pričom zastúpenie izotopu 
64

Ni > 

98,0 %.  Stanovenie bolo ovplyvnené prítomnosťou Fe, Zn v roztoku. 

 

13. Experimentálne stanovená doba polpremeny 
64

Cu 12,816 ± 0,013 h bola 

vypočítaná zo smernice priamky, ktorá predstavuje premenovú konštantu 
64

Cu. 

Tiež bola zostrojená závislosť odhadu neistôt trendovej čiary od času na úrovni 

spolahlivosti 2 
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6 SÚHRN 

 

Dizertačná práca je zameraná na prípravu rádioizotopu 
64

Cu pomocou cyklotrónu 

IBA 18/9 ako východiskového medziproduktu pre výrobu rádiofarmák vhodných pre 

pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu, ale aj metrologickú 

charakterizáciu. Podstatná časť práce je venovaná samotnej príprave terča, t.j. 

elektrodepozícii terčového materiálu 
64

Ni na zlatý disk.  

Na elektrodepozíciu terčového materiálu bola vyrobená elektrodepozičná cela z 

odolného materiálu PEEK. Zariadenie PARSTAT bolo použité na elektrodepozíciu 

v galvanostatickom móde realizovanej v dvojelektródovom zapojení. Katódou bol zlatý 

disk s priemerom 24 mm, anódou platinový drôtik. Optimalizácia procesu 

elektrodepozície prebiehala s chemikáliami p.a. čistoty. Na samotnú prípravu 

[
64

Cu]CuCl2 boli používané chemikálie s vysokou čistotou (ultrapure, suprapure). Ako 

modelový elektrolyt bol zvolený roztok Ni v 9 mol.dm
-3 

HCl s pH upraveným na 9, 

pretože spĺňal požiadavky na jednoduchosť, možnosť kvantitatívneho vylúčenia Ni na 

katódu a tiež možnosť jednoduchej recyklácie elektrolytu. 

Dobre známy priaznivý vplyv H3BO3 na kvalitu deponovanej vrstvy niklu bol 

študovaný aj v našich experimentoch. Ukázalo sa, že vylúčiť kovový nikel z roztoku 

Ni(SO4)2.6H2O je možné len ak je v roztoku prítomná aj H3BO3 (účinnosť 

elektrodepozície bola 60 %). V elektrolyte obsahujúcom rozpustený kovový Ni v 9 

mol.dm
-3 

HCl (pH = 9) potreba prídavku H3BO3 odpadá, čo je dôležité, pretože kyselina 

boritá bola gentúrou ECHA (Európska agentúra pre chemické látky, z angl. European 

Chemicals Agency) zaradená na Zoznam látok vzbudzujúcich zvlášť veľké obavy, a to 

ako látka toxická pre reprodukciu ľudí. Augerovou spektroskopiou a WDX a EDX 

analýzou pomocou SEM sme zistili, že bór pochádzajúci z H3BO3 sa do deponovanej 

vrstvy nezabudováva. Nachádza sa len na rozhraní elektródy a deponovanej vrstvy, čo 

potvrzduje, že kyselina boritá pôsobí ako surfaktant. 

Použitie Au disku ako katódy sa ukázalo ako najvhodnejšie riešenie. Pokus 

nahradiť ho diskom z iného materiálu (platina, sklený uhlík) nebol úspešný, pretože 

nikel sa na týchto dvoch materiáloch vylúčil vo forme šupiniek a deponovaná vstva bola 

nehomogénna a málo odolná voči oteru. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_chemick%C3%A1_agentura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_l%C3%A1tek_vzbuzuj%C3%ADc%C3%ADch_zvl%C3%A1%C5%A1%C5%A5_velk%C3%A9_obavy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproduk%C4%8Dn%C3%AD_toxicita&action=edit&redlink=1


Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

88 

 

 

Simuláciou Monte Carlo, využitím voľne dostupného programu SRIM, sa určila 

hrúbka terčového materiálu 
64

Ni 120 µm, čím sa zníži energia protónov zväzku z 12 na 

9 MeV. Kvalita deponovanej vrstvy bola sledovaná použitím SEM. Z výsledkov zo 

SEM mikroskopu je zrejmé, že zvýšenie elektrického prúdu na 100 mA za účelom 

urýchlenia procesu elektrodepozície má nepriaznivý vplyv na kvalitu niklovej vrstvy. 

Najideálnejší prúd z hľadiska pomeru kvalita vrstvy/rýchlosť elektrodepozície bol 30 

mA, pričom depozícia trvala 6 hodín. Koniec elektrodepozície bol indikovaný úplným 

odfarbením tmavomodrého elektrolytu. 

Pripravený terč s terčovým materiálom 
64

Ni bol ožiarený v cyklotróne IBA 18/9 

MeV, upevnený v COSTIS stanici umiestnenej  na konci externého zväzku. Na prípravu 

64
Cu bola využitá jadrová reakcie 

64
Ni(p,n), pretože má veľký účinný prierez aj pri 

energiách malých biomedicínskych cyklotrónov. Integrovaný prúd bol 0,5 µA.h Na 

dosiahnutie čo najhomogénnejšieho protónového zväzku na terči bol jeho tvar overený 

využitím  TLC skenera miniGita (Raytest) pozdĺž horizontálnej a vertikálnej osi ako aj 

využitím PET. Nastavenie magnetov poskytujúce takýto zväzok bolo ďalej používané 

na ožiarenie niklového terčového materiálu s výťažkom 
64

Cu 104 MBq.μAh
-1

 na 100 

mg 
64

Ni. 

Separácia 
64

Cu od ožiareného terčového materiálu sa uskutočňovala pomocou 

sorbentu BioRad AG1-X8 (100 - 200 mesh), elučným činidlom je 0,1 mol.dm
-3 

HCl. Na 

kompletné vymytie 
64

Cu z kolóny bolo potrebných 5 ml činidla. Na základe 

experimentálne zistených distribučných koeficientov bola separácia 
64

Cu od terčového 

materiálu uskotočňovaná v prostredí 9 mol.dm
-3 

HCl. Hoci sa distribučné koeficienty 

pre 6 a 9 mol.dm
-3 

HCl líšia len nepatrne, v horúcej 9 mol.dm
-3 

HCl sa ožiarený terčový 

materiál rozpúšťa oveľa rýchlejšie, čím sa skrátil celkový čas prípravy 
64

Cu. 

Vzhľadom na vysokú cenu 
64

Ni je jeho recyklácia dôležitým krokom. Navrhli sme 

jednoduchý postup, ktorý spočíva v dvoch krokoch. Prvým je odparenie roztoku 

približne na 5 ml a druhým je úprava pH na 9 pomocou NH4OH. Ak je potrebné zvýšiť 

koncentráciu niklu v elektrolyte je možné pridať požadované množstvo kovového 
64

Ni 

do roztoku ešte pred odparovaním, pretože v prostredí horúcej 9 mol.dm
-3 

HCl sa rýchlo 

rozpustí. 
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Jedným z cieľov dizertačnej práce bola automatizácia procesu prípravy 
64

Cu. Za 

týmto účelom bol zostrojený modul riadený programovateľným logickým automatom 

PLC Siemens, Simatic S7-1200. Je vybavený detektormi s Si PIN fotodiódami s nízkou 

kapacitanciou a s aktívnou plochou 10x10mm (S3590, Hamamatsu). Rozpúšťanie 

ožiareného terčového materiálu v 9 mol.dm
-3

 HCl pri teplote 120 °C vo vyhrievacej 

nádobke trvalo približne 45 min. Po vychladnutí roztoku na 40 °C bol roztok podtlakom 

nanesený na kondiciovanú kolónu naplnenú sorbentom BioRad AG1-X8. 
64

Ni frakcia 

bola eluovaná z kolóny do nádobky určenej pre túto frakciu a ďalej sa recyklovala. Z 

kolóny sa následne eluovala 
64

Cu (5 ml 0,1 mol.dm
-3

 HCl). Proces od nanesenia vzorky 

na kolónu po samotnú elúciu 
64

Cu trval približne 5 min. Takto automatizovaný proces 

podstatne skracuje dobu manipulácie s rádioaktívnym materiálom a poskytuje 

spoľahlivé, reprodukovateľné výsledky v krátkom čase. Modul je vybavený senzormi 

tlaku v systéme, teploty vo vyhrievacej nádobke a detektormi aktivity. To umožňuje 

sledovať všetky tieto parametre v reálnom čase, a tým kontrolovať priebeh výroby. 

Na meranie aktivity produktu boli použité HPGe detektor, studnicová ionizačná 

komora a kvapalinová scintilačná spektrometria (TDCR). Ako rádioizotopická nečistota 

bol v produkte prítomný
 55

Co (T1/2 = 17,53 h) (0,012 kBq.ml
-1 

± 5,0 %)  zapríčinený  

prítomnosťou  malého množstva izotopu 
58

Ni v terčovom materiáli a vznikol jadrovou 

reakciou 
58

Ni(p,α)
55

Co. Rádionuklidová čistota 
64

Cu bola viac ako 99 %. Konkurenčnou 

reakciou spôsobujúcou ďalšie nečistoty je jadrová reakcia 
64

Ni(p,α)
61

Co (˂ 3 %), 
61

Co 

má však krátku dobu polpremeny (1,65 h), takže sa jednoducho nechal vymrieť. 

Izotopovou analýzou produktu metódou ICP-MS sa stanovil celkový obsah Ni 

(suma izotopov 
58,60,61,62,64

Ni) v produkte  2,063 mg.dm
-3

, pričom zastúpenie izotopu 

64
Ni > 98,0 %. Ďalej sa zistila prítomnosť Fe a Zn v roztoku. Stabilný 

64
Zn je produkt 

rádioaktívnej β
-
 premeny 

64
Cu. 

V oblasti prípravy 
64

Cu je publikovaných viacero zahraničných vedeckých prác, 

avšak nami predkladaná práca zjednodušila niektoré postupy, najmä tie týkajúce sa 

elektrodepozície terčového materiálu a jeho recyklácie. Za samostatné vyzdvihnutie 

prínosu práce stojí zostrojenie modulu, v ktorom je možné automatizovane 
64

Cu 

vyrobiť. 

Využívanie netradičných PET rádionuklidov sa v ostatných rokoch vo svete 

rozšírilo. 
64

Cu je vhodným rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre  
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štúdium hypoxie na báze  bis-tiosemikarbazónu. Z počtu a zamerania článkov a 

príspevkov na konferenciách je evidentné, že vo svete je o 
64

Cu veľký záujem, ktorý 

možno pripísať jej špecifickým fyzikálnym vlastnostiam a tiež možnosti prípravy aj v 

biomedicínskych cyklotrónoch. Na Slovensku (a ani v okolitých krajinách) zatiaľ nie je 

výroba 
64

Cu zavedená, ale z výsledkov našich prebiehajúcich experimentov je zrejmé, 

že automatická produkcia bude v dohľadnej dobe možná. 

 

Projekt vývoja  
64

Cu bol v roku 2009 podporený Agentúrou na podporu 

výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. VMSP-P-0075-09 s názvom: „Výroba a 

charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku 

a terapiu“.  
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7 SUMMARY 

  

The aim of the thesis is a preparation of 
64

Cu using cyclotron IBA 18/9 as 

a starting intermediate for the production of radiopharmaceuticals suitable for the 

positron emission tomographic diagnosis and therapy as well as metrological 

characterization. A substantial part of the work is devoted to the preparation of the 

target, i.e. electrodeposition of target material 
64

Ni on gold disk. 

The cell of durable material PEEK has been made for an electrodeposition of 

64
Ni. PARSTAT was used for galvanostatic plating with two electrodes. The cathode 

was a gold disk with a diameter of 24 mm, the anode was a platinum wire. The process 

optimization was performed with p.a. purity chemicals. High purity chemicals 

(ultrapure, suprapure) were used for the actual preparation of [
64

Cu]CuCl2. A solution of 

Ni in 9 mol.dm
-3 

HCl with pH = 9 was chosen as a model electrolyte because it meets 

the requirements for simplicity, the possibility of quantitative deposition of  Ni on 

cathode and the possibility of a simple recycling of the electrolyte. 

 Well-known beneficial effect of H3BO3 on the quality deposited layer of nickel 

was studied in our experiments. It has been shown that it is possible to plate metal 

nickel from the solution of Ni(SO4)2.6H2O only if H3BO3 is presented in the solution 

(pH = 4,5, efficiency 60 %). It is not needed to add H3BO3 into the electrolyte 

containing dissolved metallic Ni in 9 mol.dm
-3

 HCl with pH = 9. It is important because 

boric acid was included by ECHA on the List of substances of very high concern as a 

toxic substance for the reproduction. Using Auger spectroscopy and EDX and WDX 

analysis, we found out that boron from H3BO3 was not contained in the deposited layer. 

Boron was located just on the interface of the electrode and the deposited layer. It 

confirmed that boric acid acted as a surfactant. 

The application of Au disk as cathode proved to be the best solution. The attempt 

to replace it with another material (platinum, glassy carbon) was not successful, because 

nickel was plated in the form of flakes on these two materials and deposited layer was 

inhomogeneous and less resistant to abrasion. 
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Thickness of 
64

Ni target material 120 µm was determine by Monte Carlo 

simulation using a freely available program SRIM to reduce proton beam energy from 

12 to 9 MeV. The quality of deposited layers were investigated using SEM. From the 

SEM results it is evident that the increase of current to 100 mA in order to accelerate 

electrodeposition adversely affecting the quality of the nickel layer. The most ideal 

stream in terms of the ratio of quality layers/electrodeposition rate is 30 mA, the 

deposition takes 6 hours. The end of electrodeposition is indicated by decolorization of 

full dark blue electrolyte.  

64
Ni was irradiated with proton beam on extrernal line of IBA 18/9 MeV 

cyclotron. For 
64

Cu production, nuclear reaction 
64

Ni(p,n) was used because of its high 

cross section at energies of small biomedical cyclotrons. The integrated current was 0,5 

µA.h
-1

. The irradiation surface of the target was optimized to fit COSTIS station. 

COSTIS target station was installed at the end of the external beam line of the IBA 

Cyclone 18/9 cyclotron. A shape of proton beam on the target was verified using TLC 

scanner miniGita along the horizontal and vertical axis as well as the use of PET/CT 

tomograph GE Discovery LS to achieve the most homogeneous shape. The setting 

values providing such beam were also used for irradiation of target material with 

production yield of 
64

Cu 104 MBq.μAh
-1

 per 100 mg of 
64

Ni. 

The separation of 
64

Cu from irradiated target material was carried out using a 

BioRad AG1x8 sorbent (100 - 200 mesh), by eluent 0,1 mol.dm
-3

 HCl. 5 ml of eluent is 

required for complete washout of 
64

Cu from column. Based on the experimentally 

observed distribution coefficients, the separation of 
64

Cu from the target material was 

performed in 9 mol.dm
-3

 HCl. Although the distribution coefficients for 6 and 9 

mol.dm
-3

 HCl differ only slightly, irradiated target material is dissolved much faster in 

hot 9 mol.dm
-3

 HCl, what reduces the total time of  preparation of 
64

Cu. 

Considering the high cost of 
64

Ni its recycling is an important step. We have 

suggested a simple procedure which consists of two steps. The first step is the 

evaporation of the solution to about 5 ml and the second is the adjustment of the pH to 9 

with NH4OH. If it is necessary to increase the concentration of nickel in the electrolyte, 

the required amount of metal 
64

Ni may be added into the solution  before evaporation 

because it is dissolved in hot HCl rapidly. 
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One of the aims of the thesis is to automatize the process of preparation of 

[
64

Cu]CuCl2. For this purpose module controlled by programmable logic controllers 

PLC Siemens Simatic S7-1200 was constructed. It is equipped with detectors with Si 

PIN photodiodes with low capacitance and active area of 10 × 10 mm (S3590, 

Hamamatsu). The dissolution of irradiated target material in 9 mol.dm
-3

 HCl at 120 ° C 

in a heating container takes about 45 minutes. The solution cooled to 40 °C is loaded on 

the column with conditioned sorbent AG1-X8 BioRad by the vacuum pump. 
64

Ni 

fraction leaving the column in a container designed for this fraction and it is further 

recycled. 
64

Cu is subsequently eluted  from the column  (5 ml of 0,1 mol.dm
-3

 HCl). The 

process from load of the sample onto the column to elution 
64

Cu takes about 5 min. This 

automated process significantly reduces handling with radioactive materials and 

provides reliable, repeatable results in a short time. The module is equipped with 

pressure sensors, temperature sensors and detectors. It allows to monitor all of these 

parameters in real time and thereby control the production processes. 

For activity measurements of the product HPGe detector, ionization chamber and 

TDCR liquid spectrometry were used. 
55

Co (T1/2 = 17,53 h) (0,012 kBq.ml
-1

 ± 5,0 %) 

was presented in the product as radioisotope impurity which was caused by the presence 

of small quantities of 
58

Ni in the target material. It results by nuclear reactions 

58
Ni(p,α)

55
Co. The radionuclide purity of product was over 99 %. A competitive 

reaction to 
64

Ni(p,n) is 
64

Ni(p,α). But 
61

Co (˂ 3 %) which results by this reaction has 

short half-life (1,65 h), so just let die out. 

The total content of Ni in the product was determine by isotopic analysis ICP-MS (a 

sum of 
58,60,61,62,64

Ni isotopes) 2,063 mg.dm
-3

, while the isotope 
64

Ni > 98,0 %. Further 

Ca, Fe, Zn were detected in the solution. The stable 
64

Zn is a product of radioactive β
-

conversion of 
64

Cu. 

Several foreign scientific works have been published in a course of preparation of 

64
Cu, but the work submitted to us simplifies some procedures, particularly those 

relating to electrodeposition of target material and its recycling. The construction of the 

module in Biont, which can automated produce 
64

Cu, is found as an unambiguous 

highlight of contribution of thesis. 
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In recent years the using of non-traditional PET radionuclides has spread around 

the world. 
64

Cu is a suitable radionuclide for labeling radiopharmaceuticals suitable for 

studying of hypoxia based on bis-thiosemicarbasone. From the number of articles and 

contributions to proceedings is evident a great interest in 
64

Cu over  the world, which 

can be attributed to the specific physical properties, as well as possibility to prepare in 

biomedical cyclotron. In Slovakia (not in neighboring countries) the production 
64

Cu 

has not been established yet but from our results of experiments it is clear that the 

automatic production is possible in the near future. 

The project of
 64

Cu preparation was supported in 2009 by the Agency for 

Research and Development under contract no. VMSP-P-0075-09, entitled "Production 

and characterization of 
64

Cu radionuclide for positron emission tomographic diagnosis 

and therapy." 

  



Jarmila Ometáková: Výroba a charakterizácia rádionuklidu 
64

Cu pre pozitrónovú 

emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu 

 

95 

 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ 

 

Amoniak, NH3, p.a.; Slavus Bratislava 

Amoniak, NH3, suprapur; AppliChem, Nemecko 

Etanol, CH3CH2OH, p.a.; Slavus Bratislava 

Kyselina boritá, H3BO3, p.a.; AppliChem, Nemecko 

Kyselina dusičná, HNO3, suprapur; AppliChem, Nemecko 

Kyselina chlorovodíková, HCl, p.a.; Slavus Bratislava 

Kyselina chlorovodíková, HCl, ultrapur; AppliChem, Nemecko 

64
Ni, 99,09%; Isoflex, USA 

Síran nikelnatý, NiSO4.6H2O, p.a.; AppliChem, Nemecko 

sorbent  AG1x8 v chloridovej forme, 100-200 mesh v kolónkach; BioRad, USA 

sorbent AG1x8 v chloridovej forme 100-200 mesh; Eichrom, USA 
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ZOZNAM PRÍSTROJOV A POMÔCOK 

  

analytické váhy PR 2003 Comparator; Mettler Toledo, 

Au disk, čistota 99.99%, ø 24 mm, hrúbka 2 mm 

cyklotrón 18/9 Cyclone; IBA, Belgicko 

ferulky (ETFE), Valco Cheminert; ViciAG International, 

filtračný papier Whatman 114V VVET Strengthened 12,5 cm 

gamaspektrometer HPGe 3020 s digitálnym analyzátorom Canberra DSA 2000, 

Canberra Packard, Rakúsko 

gamaspektrometer automatický Wizard 1470, PerkinElmer, USA 

gamaspektrometer HPGe GC3519, analyzátor DSA-2000, vyhodnocovaci softvér 

Genie 2000, Canberra Packard, Rakúsko 

GC disk, čistota 99.5%, ø 24 mm, hrúbka 2 mm; Goodfellow, Anglicko 

ionizačná komora Curiementor 2; PTW, Nemecko 

ionizačná komora Curiementor 3; PTW, Nemecko 

ionizačná komora VacuTec 

kolóny z polypropylénu s polyetylénovou fritou; Sigma-Aldrich 

kvapalinový scintilačný spektrometer Hidex 300 SL; Hidex OY, Fínsko 

laboratórne sklo; VWR 

laminárny box Manipulation cell LFH; Tema Sinergie,  

potenciostat/galvanostat PARSTAT 2253 (program Electrochemistry PowerSuite); 

Princeton applied research, USA 

peristaltická pumpa, Fastload; VWR 

pipety Ergonomic High-Performance; VWR 

pH-elektróda SenTix 41; WTW 

pH-meter, WTW level2, InoLab 

pozitrónový emisný tomograf, PET, Discovery LS 

Pt elektróda, Pt-ČSN 423860-PN012/00 

Pt disk, ø 24 mm, hrúbka 2 mm 

referenčná elektróda RCE 101; Crytur, Turnov 

vákuová pumpa; VWR 

vyhrievacia platňa s miešaním RT5 power; IKA-werke 
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ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

α  alfa častica 

ALARA  z angl. as low as reasonably achievable 

ATSM  diacetyl-bis(N4-metyltiosemikarbazón) 

β  beta častica 

b  barn (10
-28

 m
2
) 

COSTIS z angl. Compact Solid Target Irradiation System 

d  deuterón, deň 

DMSO dymetylsulfoxid 

DOTA  kyselina 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-N,N’,N”,N”’-tetraoctová  

DO3A  kyselina 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-trioctová 

EDX  z angl. energy dispersive X-ray spectroscopy 

EOB  z angl. end of bombardment (koniec ožarovania) 

et al.  kolektív autorov 

eV  elektrónvolt 

EZ  elektrónový záchyt 

Ed  energia deuterónu 

En  energia neutrónu 

Ep  energia protónu 

FDG  fluór-2-deoxy-2-D-glukóza 
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γ  gama kvantum 

GC  z angl. glassy carbon (sklený uhlík) 

h  hodina 

HER  z angl. hydrogen evolution reaction 

HPGe  high-purity germanium detectors 

HPLC z angl. high-performance liquid chromatography (vyskokoúčinná 

kvapalinová chromatografia) 

ICP-MS hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou 

LSC  z angl. liquid scintilation counting 

mesh  zrnitosť (100 mesh = 0,152 mm) 

n  neutrón 

NETA kyselina 2-(4,7-biskarboxymetyl[1,4,7]triazacyklononán-1-yl-

etyl)karbonyl-metylamino-octová 

n  neutrón 

NE3TA kyselina (4-karboxymetyl-7-[2-(karboxymetyl-amino)-etyl]-

[1,4,7]triazonán-1-yl}-octová 

NOTA  1,4,7-triazacyklononán-N, N', N''-triacetát 

p  protón 

PET  pozitrónová emisná tomografia 

pH  vodíkový exponent 

PLC z angl. programmable logic controller (programovateľný logický 

automat) 

PTSM  pyruvaldehyd-bis(N
4
-metyltiosemikarbazón) 
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r  rok 

Rf  retenčný faktor 

RTLC  z angl. radio thin layer chromatography 

s  sekunda 

SEM  z angl. scanning electron microscope 

SRIM  z angl. stopping and range of ions in matter 

T1/2  doba polpremeny 

TDCR  z angl. triple-to-double coincidence ratio 

TETA  trietyléntetraamín 

TLC  z angl. thin layer chromatography (tenkovrstvová chromatografia) 

TRIM  z angl. transport of ions in matter 

WDX  z angl. wavelenght dispersive X-ray spectroscopy 

z angl.  z anglického jazyka 
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Príloha I: Nákres elektrodepozičnej cely 
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Príloha II: Cena Literárneho fondu za najlepšiu prácu ŠVK v šk. r. 2009/2010 

s názvom „Príprava 
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Cu pre PET diagnostiku a terapiu - príprava terča“. 


