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CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Ciele dizertačnej práce boli zamerané na:  

 vývoj elektrodepozičnej cely a následnú prípravu terča s 
požadovanou hrúbkou terčového materiálu 64Ni  

 vypracovanie separačných postupov pre oddelenie Cu a 
Ni  

 recykláciu 64Ni pre ďalšie použitie  

 stanovenie výťažku jadrovej reakcie 64Ni(p,n)64Cu  

 optimalizácia separačných postupov pre automatizáciu 
výroby 64Cu  

 metrologickú charakterizácia 64Cu  

 



64Cu 

T1/2=12,7 h, β- 37,1%, β+ 17,9% 

 

64Ni(p,n) prahová energia 2,5 MeV 

      optimálny rozsah energie 12→9 MeV  

 

 diagnostika hypoxických oblastí nádorov  - 64Cu-ATSM 

 značenie monoklonálnych protilátok (Mab) rakoviny hrubého čreva - 64Cu-benzyl-TETA-1A3  

 screening prietoku krvi - 64Cu-PTSM 



1. Elektrolytická príprava terča – galvanostatické pokovovanie 
terčového materiálu 64Ni na Au disk 

 

2. Ožiarenie terča v cyklotróne IBA 18/9 

 

3. Rozpustenie terčového materiálu a následná separácia 64Cu 
na ionomeničovej kolóne Bio-Rad AG1-X8  v 
automatizovanom separačnom module 

 

4. Meranie: ionizačná komora (Curriementor) 

   HPGe detector (Canberra-Packard) 

   LSC method (TDCR Hidex 300SL) 

 

5. Recyklácia terčového materiálu 

  

 



PRÍPRAVA TERČA 

Katóda – Au disk, ø24mm, hrúbka 2 mm 
Anóda – Pt drôtik 
PARSTAT-galvanostat/potenciostat 
Prúd 30 mA 
Hmotnosť 64Ni-120mg 
Čas-6 hodín 

 

Elektrolyt: 
64Ni rozpustený v 9M HCl 

pH upravené na 9 s NH4OH 



Požiadavky na katódu: 

 chemická odolnosť - terč musí odolať horúcej 9 mol.dm-3 HCl 

 radiačná odolnosť 

 
materiál výhody cieľ výsledok 

Au chem., rad. odolnosť 
najpoužívanejšia katóda 

pre prípravu 64Cu 

kompaktná, homogénna 

vrstva, odolná voči oteru 

GC (glassy carbon) 

chem. odolnosť, 

vysoký kladný potenciál bez 

toho, aby dochádzalo k ich 

rozpúšťaniu ako pri 

normálnych kovových 

elektródach.  

lacnejšia alternatíva k 

zlatej elektróde 

vrstva nekompaktná, 

nehomogénna a 

neodolná voči oteru  

Pt 
chem., rad. odolnosť 

 

využiť Pt terče zakúpené 

pre výrobu 131I 

vrstva nekompaktná, 

nehomogénna a 

neodolná voči oteru  

 



OPTIMALIZÁCIA ELEKTROLYTICKÉHO ROZTOKU 

Pri voľbe vhodného elektrolytického roztoku sa zohľadňovali: 

 jednoduchosť jeho prípravy 

 možnosť kvantitatívneho vylúčenia niklu na Au terč 

 možnosť čo najjednoduchšej recyklácie 64Ni 

 

CIEĽ:  kvantitatívne vylúčiť na katódu 120 mg 64Ni na plochu 
 1,13 cm2  



Modelový síranový elektrolyt obsahoval: 

 0,54 g NiSO4.6H2O, 0,05 g H3BO3 v 5 ml H2O (pH = 4,5) 

účinnosť elektrodepozície 60% 

 

 
s H3BO3 bez H3BO3 

na základe pH-

distribučného 

diagramu 

pH upravené 

na 9 

účinnosť 

elektrodepozície 

91% 

zmena SO4
2- prostredia 

na Cl- prostredie 

 

účinnosť 96% 



GALVANICKÁ VS. POTENCIOSTATICKÁ ELEKTRODEPOZÍCIA 

galvanostatický mód 

pri -2,6 V 

 

 oproti kalomelovej el.  

potenciostatický mód 

pri -2,6 V 

 

 oproti kalomelovej el.  



VPLYV PRÚDU NA KVALITU DEPONOVANEJ VRSTVY  

30 mA 

100 mA 



AUGEROVA SPEKTROSKOPIA DEPONOVANEJ VRSTVY 

Spodná časť 

Ni vrstvy 

Vrchná časť 

Ni vrstvy 

Pred odprášením Po odprášení 



EDX A WDX ANALÝZA 

Pozn.: EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy; WDX (wavelenght dispersive X-ray spectroscopy)  

EDX spektum 

WDX spektrum 



OŽIARENIE TERČA-CYKLOTRÓN IBA 18/9 MeV 

 Cyklotrón IBA 18/9 

 Upevnenie terča-COSTIS 
station na externom zväzku 

 Degradácia energie 
protónov- 300 µm Nb fólia 

 Integrovaný prúd 
protónového zväzku bol 0,5 

µA/h 

 



OPTIMALIZÁCIA PROTÓNOVÉHO ZVÄZKU PRE OŽIARENIE TERČA 

Profil protónového zväzku na Al disku; Nb 

okno 0.25 mm  

PET snímka Al terča 15 min po ožiarení  



SEPARÁCIA 64Cu V AUTOMATIZOVANOM MODULE 

Elučný profil kolóny 

Distribučné pomery pre rôzne 

koncentrácie HCl  



Modul pre prípravu [64Cu]CuCl2 vybavený s  

PLC Simatic S7-1200 

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 64Ni frakcie a 

odpadu  

6. vákuometer  

7. dotykový displej (Simatic, HMI KT400)  



PROFIL AKTIVÍT KOLÓNY, PRODUKTU A TEPLOTY VYHRIEVACEJ 

NÁDOBKY  



METROLOGICKÁ CHARAKTERIZÁCIA PRODUKTU 

Metóda  Objemová aktivita [kBq.ml-1] (k=1) 

Ionizačná komora 79,6 ± 2,0 

HPGe detektor 77,8 ± 2,3 

Kvapalinová spektrometria (TDCR) 77,9 ± 1,6 

Priemer 

 

78,4 ± 1,0 

 



Gama spektrum produktu [64Cu]CuCl2 

Rádioizotopové nečistoty: 
55Co (T½ = 17,53 h) (0,012 kBq.ml-1 ± 5,0 %) 931 keV; 58Ni(p,α)55Co.  
60Cu (T½ = 23,4 min) vznikajúca jadrovými reakciami 60Ni(p,n) a 61Ni(p,n) 

 

 Rádionuklidová čistota 64Cu bola viac ako 99 %.  

 

 

 



AKTIVÁCIA Au TERČA 

 

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

 Aktiváciu zlatého disku spôsobujú reakcie 
 197Au(n,γ)198Au; T1/2(198Au) = 2,7 dní 
 197Au(γ,n)196Au (ak Eγ > 8 MeV); T1/2(196Au) = 6,2 dní.  

 



STANOVENIE DOBY POLPREMENY 64Cu  

 

Eγ=1346 keV 

min. 10 000 impulzov 

 

Funkcia Logest (Excel)  

→ 

smernica priamky a jej neistota 

(0,054086 ± 0,000080)  

→ 

z nej vypočítaná T1/2 (64Cu) 

12,816±0,013 h 

 

 



NIEKTORÉ PUBLIKOVANÉ HODNOTY DOBY POLPREMENY 64Cu  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 



OTÁZKY 

1. Čo sú to „obsah Ni“ a „hmotnostná koncentrácia“ [ml.dm-3] (str. 72). Ako konkrétne ovplyvnili 

Fe a Zn výsledky izotopovej analýzy Ni? Môžete ukázať ako sa z týchto údajov dá vypočítať 

chemická čistota 64Cu? 

2. Nie je podľa metrologických meraní (str. 81) rádionuklidová čistota 64Cu viac ako 99,9% a nie 

len viac ako 99%? Alebo sa zistili aj iná rádioaktívne prímesy ako 55Co? Čo prezentujú údaje 

„kanál/log“ pri LSC (str. 82)? 

3. Je zloženie produktu [64Cu]CuCl2 z hľadiska chemického zloženia a rádioaktívnej čistoty vhodné 

na prípravu rádiofarmák liekopisnej kvality? 

4. Je aktuálny záujem praxe v SR o tento rádionuklid? 

 

 

 



1. Kapitola o stanovení výťažku jadrovej reakcie 64Ni(p,n)64Cu, ktorá bola uvedená medzi cieľmi 

práce. 

2. Rozmery používaných kolóniek. 

3. Prečo bola na meranie aktivity 64Cu pomocou spektrometrie žiarenia gama použitá geometria 

Marinelliho nádoby, do ktorej bolo zrejme nutné preparát takmer 100x zriediť? 

4. Na obr. 49, str. 71 sú uvedené hodnoty KD, z ktorých najmenšia je zrejme cca 1 ml/g. Aká bola 

pri danom usporiadaní experimentu a použitých aktivitách hodnota najmenšieho významného 

KD? 

5. Je reálne, aby všetok zinok stanovený ICP-MS bol 64Zn vzniknutý z pôvodne prítomnej aktivity 
64Cu? Bola pôvodná koncentrácia aktivity 64Cu dosť veľká na to, aby vzniknuté množstvo 

atómov 64Zn malo zistenú hmotnostnú koncentráciu? 

6. Zdôvodnite podstatnú odchylku experimentálne zistenej doby polpremeny 64Cu od 

publikovaných dát. 

7. Recyklácia niklu: ktoré roztoky sú v banke „Waste“? 

8. Špecifická aktivita pripravenej 64Cu? 



1. Porovnajte Vami overenú optimalizáciu terča s údajmi iných autorov, resp. iných zahraničných 

inštitúcií. 

2. Vzhľadom na rádiohygienické zásady i vzhľadom na predpokladanú dávku získanú pacientmi 

prináša aplikácia 64Cu s mnohonásobne vyššou dobou polpremeny oproti 18F určité problémy. 

Ako ovplyvňuje prácu v reálnych podmienkach produkcie 64Cu-obsahujúcich rádiofarmák táto 

skutočnosť? 

3. Aké ďalšie experimenty považujete za nutné pred zahájením komerčnej produkcie [64Cu]CuCl2 

a príslušných rádiofarmák? 


