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Abstract 
 
 Preparation of 227Ac by neutron irradiation of 226Ra. 

Radium-223 is prospective alpha-emitting therapeutic radionuclide for targeted radionuclide therapy. 
Although 223Ra is formed naturally by the decay of 235U, for practical reasons its preparation involves neutron 
irradiation of 226Ra. The β- decay of the 227Ra (T½ = 43 min.) produced via 226Ra(n,γ)227Ra reaction leads to 
227Ac, a mother nuclide of 227Th and 223Ra subsequently. Irradiation target radium material is generally available 
in multi-gram quantities from historical stock. Main aim of this study was to experimentally and theoretically 
evaluate and verify available literature data on production of 223Ra. According to data obtained from γ-spectra, 
the approximate yield values were determined and effective cross-section for the 223Ra production was 
calculated. 
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Úvod a formulace cílů 

Rozvojem cílené terapie v nukleární medicíně dochází k rozšíření nejen beta zářičů, 

ale i zářičů alfa. Alfa částice vyvolávají ireverzibilní zlomy dvoušroubovice DNA, které 

vedou k zániku buňky. Jeden z nejvíce rozšířených radionuklidů, 223Ra, se již dnes používá 

pro léčbu kosterních metastáz z důvodu distribuce analogické s vápníkem v organizmu. 

Radium a jeho nejvýznamnější rozpadový produkt olovo-211 mají velmi vysokou afinitu ke 

kostem. Vysoká celková energie částic (okolo 27 MeV), vysoký lineární přenos energie (LET) 

a tím pádem krátký dosah v tkaních umožňují použití radia-223 a jeho rozpadových produktů 

pro terapii malých tumorů. [1] 

Bylo prozkoumáno několik metod přípravy 223Ra a v praxi nejpoužívanější je eluce 

generátoru 227Ac/223Ra. 227Ac lze získat několika způsoby: jako rozpadový produkt přirozené 

rozpadové řády 235U, ale pouze malá množství, štěpením Th protony [2,3] a neutronovou 

aktivaci 226Ra [4]. Nejvhodnější metodou pro přípravu 227Ac ve velkém měřítku je ozařování 
226Ra tepelnými neutrony (Obr.1.) [4-6]. 

Cílem práce bylo ověřit hodnoty účinných průřezů reakcí 226Ra(n,γ) a 227Ra(n,γ) a 

výtěžky 227Ac. Podle literatury, účinný průřez reakce 226Ra(n,γ)227Ra leží v intervalu 8 až 23 

barnů [5-7].  
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Obr. 1. Zjednodušené schéma reakcí 226Ra po ozařování neutrony. 

Účinný průřez reakce 227Ac je ze zdroje [7], účinné průřezy reakcí 226Ra a 227Ra byly nafitovány empiricky, 
poločasy jsou ze zdroje [8]. 

 

Materiály a metody 

Vzorek 226Ra (190 kBq 226RaCl2, což odpovídá 5.135 µg 226Ra) byl připraven 

odpařením standardního roztoku 226RaCl2 (ČMI, Česká Republika). Ozařování se provádělo 

na reaktoru LVR-15 (ÚJV Řež, Česká Republika) po dobu 11.7 dní, tok neutronů byl 1.09 

×1014 n/cm2s (energetická grupa 0-10 keV). Výtěžky produktů ozařování 223Ra a dalších byly 

stanoveny 88 a 136 dní po ukončení ozařování na základě γ-spekter, která byla získána 

pomocí kalibrovaného γ-spektrometru (Ortec, USA).  

Teoretické výpočty byly udělány pomocí programu, který provádí výpočty na základě 

integrálních rovnic I. až V., s korekci na rozpad a vedlejší neutronové reakce (program byl 

vytvořen na FJFI ČVUT v jazyce Pascal). Integrační krok se zadává manuálně. Rozpadové 

konstanty jsou ze zdroje [8].  

 

 
[I.] 

 
[II.] 

 
[III.] 

 
[IV.] 

 
[V.] 

 

Kde λi – rozpadová konstanta [s-1], φ – tok neutronů [n/cm2s], σi – účinný průřez [10-24 m2]. 
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Výsledky a diskuze 

 Na Obr. 2. je znázorněno srovnání experimentálních dat s teoreticky vypočtenými 

(také Tab. 1.). V γ-spektrech ozařovaného preparátu jsou měsíc po ukončení ozařování patrné 

intenzivní píky rozpadových produktů 226Ra – 214Pb a 214Bi. Díky komplexní matrici vzorku 

jsou píky produktů ozařování 227Ac, 227Th, 223Ra, 211Pb, 228Th a 224Ra o něco hůře 

identifikovatelné v důsledku vzájemných překryvů. To činí potíže při vyhodnocení. 

 Efektivní účinný průřez reakce produkce 227Ac byl stanoven empiricky na základě 

aktivity dceřiného produktu 227Th a 223Ra, které již dosáhly přechodné rovnováhy 

s mateřským nuklidem od ukončení ozařování. 227Ra, jako primární produkt ozařovaní byl 

zanedbán při výpočtech z důvodu velmi krátkého poločasu. Vypočítána hodnota účinného 

průřezu činí 14 ± 4 barn a je v dobré shodě s literárními údaji (8 – 23 barn). Často se účinný 

průřez reakce 226Ra(n,γ)227Ra zaměňuje na efektivní účinný průřez produkce 227Ac [7]. Podle 

posledních údajů hodnota účinného průřezu reakce 226Ra(n,γ)227Ra se odhaduje na 

σ(227Ra) ≈  1,5×103 barn [6]. Porovnání aktuálních údajů o produkci 227Ac pomocí ozařování 

226Ra neutrony jsou shrnuty v Tab. 2. Bez ohledu na velmi odlišné ozařovací podmínky a 

relativně vysokou nejistotu stanovení účinných průřezu, prezentované výsledky jsou v dobré 

shodě. Mírně nižší hodnoty účinných průřezů [5,6], by bylo možno vysvětlit vyhořením terče 

a záchytem neutronů 227Ra a 227Ac. 

 
Tab.1. Porovnání vypočítaných a změřených aktivit studovaných radionuklidů. 

Stanovení 227Ac na základě γ-spekter bylo problematické z důvodu vysoké nepřesnosti píku na 100 keV 
(pravděpodobnost rozpadu pouze 0,3%). 

 

Nuklid 
Aktivita (88 dní po ukončení ozařování) [kBq] 

Vypočtená Měřená 

226Ra - 184 

227Ac 19 - 

227Th 18 20 

223Ra 17 19 
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Tab.2. Porovnání literárních údajů produkce 227Ac. 

×Výtěžek byl vypočítán na základě změřených aktivit dceřiných produktů.  
* Vypočet založen na experimentálních hodnotách, uvedených v příslušných zdrojích 

 
Výtěžek (ke konci 

ozařování) 
[Ci/g 226Ra] 

Podmínky 
ozařování 

Vypočtený σeff [b]* Zdroj 

0.10× 
1.09 ×1014 n/cm2s 

11.7 dní 
14 ± 4 Táto práce 

1.7 
1.0 ×1015 n/cm2s 

24 dní 
12 [5] 

2.5 
1.5 × 1015 n/cm2s 

25 dní 
9 [6] 

Obr.2. Fitování experimentální dat, které byly získaný 88 a 136 dní po ukončení ozařování. 
Linie reprezentují vypočtená data, body – experimentálně zjištěné hodnoty.(227Ra plná šedá čára, 227Ac plná 

černá čára, 226Ra čárkovaná čára, 223Ra tečkovaná čára, 227Th tečko-čárkovaná čára). 
 

Závěr 

V této práci byla ověřená metoda přípravy 227Ac. Stanovený účinný průřez pro 

přípravu 227Ac je 14 ± 4 barnů a tato hodnota je v dobré shodě s již známými údaji, i když 

vyhodnocování změřených dat bylo obtížné a výsledek je zatížen dost velkou 

pravděpodobnosti chybou. 
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Abstract 

Relation between particle size of bentonite and sorption of water vapors 
Mining and processing of bentonite has in Slovakia long tradition. Bentonite from  Stará Kremnička - 

Jelšový potok can be considered, in terms of industrial use, for a long time the most important Slovak bentonite 
material. Bentonite from this site is significant due to its high content of clay mineral - montmorillonite (calcium 
- magnesium form) and low content of other clay minerals. The physicochemical properties of bentonite are 
mainly affected by content of montmorillonite. Montmorillonite is characterized by swelling (increasing of 
volume) due to water sorption. Hydratation (sorption) properties of montmorillonite are also affected by surface 
of mineral and the sizes of particles. Generally, there is a significant difference between the amount of water 
sorbed by fine grain bentonite (higher content of monmorillonite) and water sorbed by coarse grain bentonite 
(almost no montmorillonite content). 
 

Keywords: sorption; hydratation; bentonite; montmorillonite; sorption isotherm; laser particle analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ťažba a spracovanie bentonitu má na Slovensku mnohoročnú tradíciu. Bentonit z 

lokality Stará Kremnička – Jelšový potok sa dá považovať z hľadiska priemyselného 

využívania za dlhodobo najvýznamnejšie slovenské ložisko bentonitu. Ílová hornina z tejto 

lokality má vysoký obsah ílového minerálu montmorillonitu a nízky obsah neílových prímesí.  

K najvýznamnejším vlastnostiam bentonitu patrí schopnosť viazať vodu. Za túto 

vlastnosť je síce zodpovedný najmä montmorillonit, avšak vodu sú schopné sorbovať aj iné 

jemnozrnné zložky bentonitu [1]. Molekuly vody môžu byť sorbované na ílové aj neílové 

zložky bentonitu rôznym spôsobom. Napríklad za časť sorbovanej vody montmorillonitom je 

zodpovedný záporný náboj tedraedricko-oktaedrickej vrstvy, ktorý je kompenzovaný 

vymeniteľnými katiónmi, nachádzajúcimi sa v medzivrstvovom priestore tohto ílového 

minerálu. Malá časť vody sa tu nachádza v podobe hydratačných obalov týchto katiónov. 

Adsorpčné energie sú ovplyvňované hodnotami dipólových momentov samotného ílového 

minerálu a vody [2, 3]. Veľká časť vody je však v ílovom mineráli viazaná sekundárne, 

napríklad fyzikálnou sorpciou. V takom prípade významnú úlohu zohráva charakter povrchu 

minerálu, veľkosť jeho častíc,  pórovitosť a iné vlastnosti. Zároveň množstvo sorbovanej vody 

závisí na podmienkach hydratácie, ktoré zahrňujú najmä dobu trvania hydratácie, relatívnu 

vlhkosť pár a teplotu okolitého prostredia, resp. teplotu vzorky [4]. 

Pretože za sorpciu vody v bentonite nie je zodpovedný iba ílový minerál 
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montmorillonit, ktorého hydratačné vlastnosti sú dlhodobo známe, za hlavný cieľ práce  sa 

vytýčilo zistenie vzťahu medzi veľkosťou častíc bentonitu, ktorá je jednoducho stanoviteľnou 

charakteristikou bentonitu a množstom sorbovaných vodných pár.  

 

Materiál a metódy 

Ako východiskový materiál bol použitý bentonit z lokality Stará Kremnička - Jelšový 

potok. Tento sa pomocou sedimentačnej frakcionácie vodnej suspenzie bentonitu rozdelil na 

veľkostné frakcie definované Stokesovým rozmerom [5]. Na zistenie sorbovaného množstva 

vody vyššie uvedených frakcií bola použitá gravimetrická metóda. Tá spočívala v zistení 

zmeny hmotnosti v dôsledku sorpcie vodných pár. Pred sorpčným experimentom sa vzorky 

sušili jeden deň v sušiarni pri teplote 120 °C. Následne boli premiestnené do exikátora 

s vysušovacou látkou (P2O5). Po 48 hodinách sa zistila ich hmotnosť. Následne boli vzorky  

48 hodín hydratované v exikátore s relatívnou vlhkosťou 52 % pri teplote 25 °C. Relatívna 

vlhkosť vodných pár sa regulovala koncentráciou vodného roztoku H2SO4 v exikátore. 

Zistenie závislosti sorbovaného množstva vody od doby kontaktu frakcií s vodnými parami sa 

realizovalo s nasledovnými intervalmi: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 36; 48; 144 hodín. 

 

Výsledky a diskusia 

 Percentuálne zastúpenie vody vo frakciách vyjadruje vzťah: 

wA = [mA / mB] * 100 [I.] 

kde mA predstavuje hmotnosť sorbovanej vody, mB predstavuje hmotnosť hydratovanej 

vzorky, wA je hmotnostné percento sorbovaného množstva vody. 

Na Obr. 1. môžeme vidieť hydratačnú schopnosť jednotlivých zrnitostných frakcii 

bentonitu vyjadrenú v hmotnostných percentách. Frakcia s najväčšími časticami (frakcia 200 

až 400 µm) sorbovala najmenšie množstvo vody (2,5 hmotnostných percent). Frakcia 100 až 

200 µm vykazovala približne 4 krát viac sorbovaného množstva vody (10,4 hmotnostných 

percent) ako predošlá frakcia. Zvyšné frakcie s veľkosťou častíc menšou ako 100 µm 

sorbovali vodu v rozmedzí od 11,7 až 13,2 hmotnostných percent. Najviac sorbovanej vody 

(13,2 hmotnostných percent) bolo zistenej vo frakcii s veľkosťou častíc menšou ako 2 µm. 
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Obr. 1. Hydratačná schopnosť jednotlivých zrnitostných frakcii bentoinitu 

 

Obr. 2. znázorňuje závislosť množstiev sorbovanej vody u jednotlivých frakcií od 

doby kontaktu s vodnými parami. Zo závislosti na Obr. 2. vidno, že najvýznamnejší nárast 

sorbovaného množstva vody nastal do 24 hodín od začiatku hydratácie, miernejší nárast bol 

pozorovaný do 48 hodín. Po tomto časovom intervale už nedochádzalo k výrazným zmenám v 

množstve sorbovanej vody. Výnimkou bola frakcia o veľkosti častíc 200 až 400 µm, kde sa 

hydratačné maximum dosiahlo už po 36 hodinách. Menšie odlišnosti v priebehu sorpcie vody 

vykazovala aj frakcia s veľkosťou častíc 2 až 3 µm, ktorá do 24 hodín  sorbovala menšie 

množstvo vody v porovnaní s frakciami 80 až 100 µm, 100 až 200 µm, avšak po 36 hodinách 

frakcia 2 až 3 µm obsahovala viac vody než spomínané frakcie. Napriek uvedeným 

odlišnostiam možno konštatovať, že nie sú výrazné rozdiely v dobách potrebných  pre 

dosiahnutie rovnovážnych stavov. Časový úsek 48 hodín možno považovať za dostačujúci pre 

dosiahnutie rovnováhy u všetkých zrnitostných frakcií. Tento výsledok je prekvapujúci, 

pretože difúzia vodných pár do vrstiev bentonitu je vo všeobecnosti výrazne ovplyvňovaná 

veľkosťou častíc. Príčinou malých rozdielov v našom experimente je zrejme veľmi malá 

hrúbka vrstiev bentonitu (približne 1 mm). Z Obr. 2. je tiež zrejmé, že najmenšie množstvo 

vody sorbovala frakcia 200 až 400 µm, väčšie množstvo vody sorbovala frakcia s veľkosťou 

častíc 100 až 200 µm, 80 až 100 µm, nasledovala frakcia s veľkosťou častíc 2 až 3 µm a 
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najviac sorbovala frakcia s časticami menšími ako 2 µm. Všeobecne možno konštatovať,  že 

existuje výrazný rozdiel medzi množstvom vody sorbovanej štyrmi jemnozrnnými frakciami  

a hrubozrnnou frakciou s veľkosťou častíc 200 až 400 µm. 

 

 
Obr. 2. Závislosť množstiev sorbovanej vody jednotlivých frakcií bentonitu od doby ich  kontaktu 

s vodnými parami 
 

Záver 

Príspevok pojednáva o vzťahu medzi veľkosťou častíc bentonitu a sorpciou vodných 

pár. Na základe sorpčných a gravimetrických experimentov sa zistilo, že najvýznamnejší 

nárast sorbovaného množstva vody nastal do 24 hodín od začiatku hydratácie. Miernejší 

nárast bol pozorovaný do 48 hodín. U frakcie s veľkosťou častíc 200 až 400 µm sa hydratačné 

maximum dosiahlo už po 36 hodinách. Počas experimentu neboli zaznamenané výrazné 

rozdiely v dobách potrebných  pre dosiahnutie rovnovážnych stavov. Časový úsek 48 hodín 

možno považovať za dostačujúci pre dosiahnutie rovnováhy u všetkých zrnitostných frakcií. 

Príčinou malých rozdielov v sorpčných experimentoch je pravdepodobne malá hrúbka 

pripravených vrstiev bentonitu. Všeobecne možno konštatovať,  že existuje výrazný rozdiel 

medzi množstvom vody sorbovanej jemnozrnnými frakciami  a hrubozrnnými frakciami. 
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Abstract 

 Analysis of biogenic amines using of voltammetric techniques and mass spectrometry. 
Biogenic amines are considered like indicators of microbial contaminations of food stuff, and at the 

same time like quality markers of various food products. Biogenic amines have different toxicological effects like 
headache, vasodilatation and more serious allergic reactions or in some cases food-poisoning. Combination of 
on-line EC-MS in flow mode has great potential in metabolomic studies on biomimetic simulation of redox 
reactions with MS detection of reaction products. Independent EC method for analysis of biogenic amines could 
be used like fast screening method in food quality control. The aim of this work was optimization of working 
conditions of EC-MS analysis of biogenic amines histamine, tyramine and tryptamine. Square-wave voltammetric 
analysis was performed in three-electrode configuration with boron doped diamond working electrodes. MS-MS 
experiments were performed using LCMS-IT-TOF analyzer equipped with ESI ionization. 
 

Keywords: Biogenic amines; Food qualit; Square-wave voltammetry; Mass spectrometry  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biogénne amíny (BA) sú pomerne diverzifikovanou skupinou látok hygienicky 

významných vo výžive. Na jednej strane sú prirodzene metabolizované živými organizmami 

a zabezpečujú široké spektrum biologických účinkov. Na druhej strane ich zároveň prijímame 

exogénne v potravinách. Medzi najčastejšie biogénne amíny vyskytujúce sa v potravinách 

patria: histamín, putrescín, kadaverín, tryptamín, tyramín, spermín, spermidín, 2-fenyetylamín 

[1]. Metabolicky vznikajú v bunkách z príslušných aminokyselín pôsobením dekarboxyláz. 

Identickou reakciou sú produkované aj v potravinách, len s  tým rozdielom, že enzým 

katalyzujúci dekarboxylačnú reakciu je bakteriálneho pôvodu. Preto je veľkou výzvou ich 

kontrola a monitorovanie v určitých potravinárskych produktoch aj s ohľadom na proces 

výroby a skladovania, nakoľko prítomnosť biogénnych amínov je indikátorom určitého stupňa 

mikrobiálnej kontaminácie. Súčasným trendom v danej problematike je snaha o detailné 

zadefinovanie a prepojenie súvislosti medzi ich obsahom a úrovňou kvality danej potraviny 

[1]. Príjem vyššieho množstva biogénnych amínov v potravinách má toxický účinok najmä u 

citlivých jedincov. Negatívny vplyv BA sa prejavuje rôzne od bolesti hlavy, migrenóznych 
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stavov, alergických reakcií, tachykardie, vazodilatácie, nevoľnosti, hnačiek a závratov. Vo 

vážnych prípadoch môže dôjsť až ku rozvinutiu anafylaktického šoku. Špeciálny typ 

potravinovej otravy známej ako tzv. Scromboid poisoning sa viaže s vysokým obsahom 

histamínu najmä pri konzumácii rýb čelade Scombridae (makrelovité). BA sa vo výrazne 

vyššej miere vyskytujú v prirodzene fermentovaných produktoch, ako pivo, víno, kvasená 

kapusta, či fermentované suché salámy alebo syry. BA sú tiež prítomné v 

rôznych nefermentovaných potravinách (zelenina, ovocie, šťavy, svalové tkanivá a iné) [1, 2].  

V súčasnosti narastá počet aplikácií z oblasti elektroanalytických metód, pretože 

disponujú výhodami ako : cenová efektivita, pomerne jednoduchá inštrumentácia a nenáročná 

údržba, rýchlosť analýzy, vysoká citlivosť. Medzi ich nevýhody patrí nedostatočná selektivita, 

alebo výskyt interferencií, ale aj problém pasivácie pracovnej elektródy. Základom je použitá 

pracovná elektróda, ktorá rozhoduje o celkovej spoľahlivosti a validačných parametroch 

analýzy. Pasivácia elektródy sa pokladá za jeden z najväčších problémov a preto sa hľadajú 

nové moderné materiály, ktoré by eliminovali toto riziko, alebo celkovo modifikujú 

elektródový povrch. V súčasnosti môžu byť odpoveďou na takéto výzvy bórom dopované 

diamantové elektródy (BDD), ktoré disponujú aj širokým potenciálovým oknom [3].  

V odbornej literatúre sa stretávame s množstvom analytických metód na stanovenie 

BA. Dominantnou analytickou metódou pre stanovenia BA v potravinách je RP-HPLC s 

využitím pred-, alebo post-kolónovej derivatizácie s následnou UV/VIS, alebo 

fluorimetrickou detekciou. Najpoužívanejším derivatizačným činidlom je dansylchlorid [4]. 

Súčasne, podľa platnej legislatívy je HPLC aj oficiálnou referenčnou analytickou metódou 

stanovenia biogénnych amínov v rôznych potravinárskych matriciach, zadefinovanou ŠVPS 

SR [5]. Potravinový kódex SR definuje oficiálne prípustné limity pre histamín v pive a 

v rybách a rybacích produktoch (200 mg/kg), a tyramín v tvrdých syroch (200 mg/kg) [6]. 

Medzi ďalšie používané metódy patria kapilárna elektroforéza [7], plynová chromatografia [8] 

a rôzne elektroanalytické techniky [9], pri ktorých prevláda modifikácia pracovnej elektródy, 

alebo biosenzorická imobilizácia špecifických enzýmov na jej povrchu. Vyššie uvedené 

metódy boli použité na stanovenie BA v rybách [10], salámach [11], syrových produktoch, 

v pive [12], víne [13], kyslej kapuste [14], banánoch, ovocných šťavách, mede [15], 

zemiakoch, špenáte [16], čokoláde [17]. 

Cieľom tejto práce bolo vypracovať rýchlu a dostatočne citlivú voltampérometrickú 

metódu na stanovenie biogénnych amínov kompatibilnú s hmotnostne-spektrometrickou 

detekciou. 
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Materiál a metódy 

Všetky voltampérometrické merania boli uskutočnené na prístrojoch Potentiostat/ 

Galvanostat PGSTAT128N a 302N (Metrohm Autolab B.V., Utrecht, Holandsko) ovládanom 

pomocou PC softéru NOVA ver. 1.10.3 (Metrohm). Experimenty boli uskutočnené v troj-

elektródovom systéme. Ako pracovné elektródy boli testované bórom dopované diamantové 

elektródy s označením 314 (15 000 ppm, 1%) a 321 (8000 ppm, 2%). Ako referenčná bola 

použitá Ag/AgCl elektróda a ako pomocná platinová elektróda. Podmienky pre SW: 

potenciálový rozsah 0-2,2 V, potenciálový krok 0,001 V, frekvencia 70 Hz, amplitúda 0,005 

V. Pracovným elektrolytom bol 0,1 M octan amónny. Každé meranie bolo opakované tri krát. 

MS-MS2 experimenty boli uskutočnené na prístroji LCMS-IT-TOFTM analyzátor 

(Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s ESI ionizáciou. Ako mobilná fáza bola použitá 0,01 mol/l 

kyselina mravčia vo vode: metanol s využitím gradientovej elúcie. Napätie na ESI bolo + 4,5 

kV resp. -3,5 kV. Zber dát pre MS experimenty bol uskutočnený v rozsahu 50-500 m/z pre 

oba ionizačné módy. Zber dát pre MS2 experimenty bol uskutočnený v rozsahu 50-200 m/z 

a ako prekurzorové ióny boli vybrané: ión s m/z 112,0892 (histamín), ión s m/z 138,0927 

(tyramín) a ión s m/z 161,1099 (tryptamín). Injektovaný objem bol 5 µl. Na zber 

a vyhodnocovanie dát bol použitý softvér LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu).  

Na prípravu roztokov bola použitá voda a metanol pre LC-MS (Merck, Darmstadt, 

Nemecko), kyselina mravčia pre LC-MS (Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko), 100% 

kyselina octová (Merck), octan amónny (Sigma-Aldrich) a štandardy histamínu, tryptamínu, 

tyramínu (Sigma-Aldrich), deionizovaná voda dvojstupňovo čistená (Millipore, Simlicity).  

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme sa zaoberali optimalizáciou podmienok pre voltampérometrickú 

analýzu vybraných biogénnych amínov histamínu, tryptamínu a tyramínu s následným off-line 

prepojením s hmotnostnou spektrometriou. Z voltampérometrických techník bola využitá 

square-wave voltampérometria (SW). Prvou časťou experimentálnej práce bolo otestovanie 

rôznych bórom dopovaných diamantových elektród za účelom získania čo najlepšieho signálu 

zvolených analytov. Zistili sme, že najlepšiu signálovú odozvu pre histamín a tryptamín 

poskytuje elektróda 314 pri maxime píku 1,4 V a 0,9 V, pre tyramín elektróda 321 pri maxime 

píku 1,5 V pri pH 5. V ďalšom kroku sme hľadali optimálnu hodnotu pH pracovného 

elektrolytu. Vzhľadom na zabezpečenie kompatibility s MS detekciou bol ako pracovný 

elektrolyt pre analýzu vybraných BA zvolený octan amónny v rozsahu pH od 3,5 po 9,5. 
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Obr.1 znázorňuje výslednú závislosť odozvy od pH elektrolytu. Histamín poskytoval 

najlepšiu odozvu pri pH 6,5, zatiaľ čo tyramín a tryptamín mali najlepšiu odozvu pri pH 4. V 

ďalšom kroku sme sa venovali optimalizácii pracovných podmienok pre SW analýzu ako sú 

potenciálový rozsah, potenciálový krok (1mV-5mV), amplitúda (5-25mV) a frekvencia (10-90 

Hz). Výsledky optimalizácie SW nastavení sú uvedené v časti materiál a metódy. Všetky 

optimalizačné merania boli uskutočnené pri konštantnej koncentrácii analytov 10ug/ml t.j.: 

histamín 5,4 µmol/l, tyramín 7,2 µmol/l a tryptamín 6,24 µmol/l.  

 

 

Obr. 1:Optimalizácia pH pracovného rozsahu 0,1 M octanu amónneho (roztoky pH 4-6 TR octan 
amónny/kys.octová, 6,5-9,5 roztoky octanu amónneho)  

a) tyramín 321 elektróda b) histamín 314 elektróda c) tryptamín.314 elektróda. 
 

Na Obr.2 je zobrazená oxidačná signálová odozva histamínu (5,4 µmol/l) 

a tryptamínu (6,24 µmol/l) na elektróde 314 a tyramínu (7,2 µmol/l) na elektróde 321 počas 

SW merania v kombinácii s meraním blank vzorky. Z hľadiska spracovania výsledkov sa vždy 

vyhodnocovalo posledné tretie meranie zo série.  

 

 

Obr. 2: Záznam z SW analýzy a) tyramínu b) histamínu c) tryptamínu + blank vzorka 

a) SW analýza tyramínu+blank 
vzorka (pH=4, TR 0,1M octan 
amónny/k.octová) elektróda 

321, 7,2 uM 

b) SW analýza histamínu + blank 
vzorka (pH=6,5, roztok 0,1M 

octanu amónneho), elektróda 314, 
5,4uM 

c) SW analýza tyramínu+ blank 
vzorka (pH=4,0 TR 0,1M octan 
amónny/k.octová) elektróda 314, 

6,24 uM. 
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Ďalšou časťou práce bola optimalizácia hmotnostne-spektrometrických podmienok pre 

analýzu biogénnych amínov. Optimálne podmienky pre MS analýzu biogénnych amínov sú 

uvedené v časti materiál a metódy. Na Obr. 2 sú zobrazené MS-MS2 spektrá štandardov 

histamínu, tyramínu a tryptamínu. 

 

 

 

 
Obr. 2: MS resp MS-MS spektrá štandardov vybraných biogénnych amínov získaných 

v pozitívnom ionizačnom móde. a) tyramín (7,2 µmol/l) (b) histamín (5,4 µmol/l) c) tryptamín (6,2 µmol/l) 
 

Záver 

Cieľom predloženej práce bolo vypracovanie rýchlej a selektívnej analytickej metódy 

pre analýzu biogénnych amínov v potravinárskych vzorkách s využitím voltampérometrických 

techník a hmotnostnej spektrometrie. Ďalším krokom experimentálnej práce bude stanovenie 

vybraných biogénnych amínov v reálnych potravinových vzorkách s použitím 

optimalizovaných metód SW voltampérometrie a hmotnostnej spektrometrie, či už v off-line 

alebo on-line režime. On-line spojenie EC-(HPLC)-MS má v súčasnosti najväčší potenciál pre 

využitie v oblasti biomimetickej simulácie oxidačno-redukčných procesov, čo má veľký 

význam pre ďalšie metabolomické štúdie. Naviac, vyvinutá voltampérometrická metóda môže 
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byť samostatne aplikovaná na screeningové stanovenie BA v potravinových matriciach 

v podobe smart senzorickej analýzy. 
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Abstract 

Square-wave voltammetry of antibiotics in water samples on boron doped diamond electrodes . 
In recent years, pharmaceuticals and personal care products have growing attention worldwide as 

emerging contaminants, which would present a potential threats to aquatic life and even human health. The aim 
of this work was to develop simple and rapid voltammetric method on boron doped diamond electrodes for 
determination of erythromycin and ciprofloxacin in water samples. Three-electrode system was set in 
electrochemical cell with Ag/AgCl electrode as reference electrode and platinum electrode as counter electrode. 
Two boron doped diamond electrodes (318A9 and 313A9) were tested as working electrodes using square wave 
voltammetry in ammonium acetate buffer (pH 5). Under optimized experimental conditions of square-wave 
voltammetry were used for the determination of erythromycin and ciprofloxacin in a linear concentration range 
from 6.18 to 68.13 µmol/l and from 0.30 to 1.51 nmol/l, respectively. Developed SW method was applied to the 
analysis of erythromycin and ciprofloxacin in several different water samples. 
 

Keywords: Erythromycin; Ciprofloxacin; Voltammetry; BDD electrode; Water samples 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sa venuje stále väčšia pozornosť liečivám a produktom osobnej 

starostlivosti ako kontaminantom, ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre vodné 

organizmy a dokonca aj pre ľudské zdravie. Antibiotiká patria medzi najdôležitejšie skupiny 

liečiv. Sú značne využívané v humánnej i veterinárnej medicíne. Odpadové vody vytekajúce 

z mestských čističiek odpadových vôd patria medzi hlavné zdroje znečistenia životného 

prostredia antibiotikami kvôli ich relatívne nízkej eliminačnej účinnosti. Antibiotiká 

vypustené do životného prostredia môžu zapríčiniť vývoj nových rezistentných génov a 

baktérií. Preto sa rezistencia voči antibiotikám stala celosvetovým problémom [1].  

Kvôli širokému využitiu antibiotík pri liečbe infekčných ochorení boli vyvinuté rôzne 

chromatografické [2-4], spektrometrické [5] a elektrochemické [6-8] metódy na ich analýzu 

v biologických [7] i environmentálnych [2] vzorkách. Voltampérometrické techniky sa 

využívajú kvôli ich viacerým výhodám, z ktorých najvýznamnejšie je rýchle a ekonomické 

stanovenie rôznych organických a anorganických látok vo vodných systémoch s citlivosťou na 
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koncentračnej úrovni µg/l [9].  

Bórom dopovaný diamant je vhodný materiál pre elektrochemické merania vďaka jeho 

výhodám ako široké potenciálové okno, dobrá vodivosť a mechanická ako aj chemická 

odolnosť diamantu. Práve odolnosť diamantu je vlastnosť ktorou najviac vyniká spomedzi 

materiálov používaných pre elektrochemické merania [10]. 

Erytromycín je širokospektrálne antibiotikum, ktoré vykazuje vysokú aktivitu voči 

takmer všetkým gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám. Je to makrolidové 

antibiotikum, ktoré má antimikrobiálne spektrum porovnateľné s penicilínom a preto sa často 

využíva pri pacientoch s alergiou na penicilíny [9].  

Ciprofloxacín patrí medzi fluoroquinolóny druhej generácie. Je široko-spektrálnym 

antibiotikom s účinkom proti gram-pozitívnym i gram-negatívny aeróbnym patogénnom. 

Ciprofloxacín bol schválený výlučne pre použitie v humánnej medicíne [8]. 

Cieľom tejto práce bolo vypracovať rýchlu a dostatočne citlivú elektrochemickú 

metódu na stanovenie erytromycínu a ciprofloxacínu vo vodných vzorkách. 

 

Materiál a metódy 

Elektrochemická oxidácia erytromycínu a ciprofloxacínu bola uskutočnená na 

prístrojoch Potentiostat/Galvanostat PGSTAT128N a PGSTAT302N (Metrohm Autolab B.V., 

Utrecht, Holandsko) ovládaných pomocou PC softéru NOVA ver. 1.10.3 (Metrohm). 

Experimenty boli uskutočnené v troj-elektródovom systéme. Ako pracovné elektródy boli 

použité bórom dopované diamantové elektródy 10000 ppm s označením 313A9 a 318A9. Ako 

referenčná elektróda bola použitá Ag/AgCl elektróda a ako pomocná platinová elektróda. 

Podmienky pre SW: potenciálový rozsah 0-1,8 V, amplitúda 0,005 V, potenciálový krok 

0,001 V, frekvencia 70 Hz. 

Na prípravu roztokov bola použitá deionizovaná voda dvojstupňovo čistená 

(Millipore, Simplicity), 100% kyselina octová (Merck), octan amónny (Sigma-Aldrich), 

štandard erytromycínu (Sigma-Aldrich) a ciprofloxacínu (Sigma-Aldrich).  

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme sa zaoberali možnosťami využitia square wave voltampérometrie 

(SW) s využitím bórom dopovaných elektród (BDD) na analýzu vybraných antibiotík vo 

vodných vzorkách. Prvým analyzovaným antibiotikom bol erytromycín. V počiatočných 

experimentoch sme pracovali s koncentráciami erytromycínu v rozsahu 6,18 - 68,13 µmol/l, 
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pri ktorom obe BDD elektródy poskytovali signál. V ďalšom kroku sme sa venovali 

optimalizácii pracovných podmienok ako sú potenciálový rozsah a frekvencia. Optimálne 

podmienky sú uvedené v časti materiál a metódy. Všetky experimenty boli uskutočnené v 0,1 

M tlmivom roztoku octanu amónneho s pH=5. Na Obr. 1 je možné vidieť odozvu elektródy 

318A9 na zvyšujúcu sa koncentráciu erytromycínu. Maximum oxidačného píku erytromycínu 

pozorujeme pri potenciáli 0,87 V.  

 
Obr. 1: Záznam z SW analýzy erytromycínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho na elektróde 

318A9. 
 

 

Analogicky sme postupovali pri optimalizácii podmienok pre square wave 

voltampérometrickú analýzu ciprofloxacínu. Pracovali sme v koncentračnom rozsahu 0,30 - 

1,51 nmol/l. Obe elektródy poskytovali signál v danom koncentračnom rozsahu. Elektróda 

313A9 je citlivejšia na ciprofloxacín avšak na záznamoch z SW analýz na tejto elektróde je 

možné pozorovať i väčší šum. V ďalšom kroku sme sa venovali optimalizácii pracovných 

podmienok ako sú potenciálový rozsah, depozičný čas a frekvencia. Optimálne podmienky sú 

zhodné s podmienkami pre erytromycín. Všetky experimenty boli uskutočnené v 0,1 M 

tlmivom roztoku octanu amónneho s pH=5. Na Obr. 2 je možné vidieť odozvu signálu 

elektródy 318A9 na zvyšujúcu sa koncentráciu ciprofloxacínu. Oxidačný pík ciprofloxacínu 

pozorujeme za optimálnych experimentálnych podmienok na elektróde 318A9 pri potenciáli 

1,18 V a na elektróde 313A9 pri potenciáli 1,16 V.  
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Obr. 2: Záznam z SW analýzy ciprofloxacínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho na elektróde 

318A9. 
 

Na Obr. 3 je ukázaný záznam zo simultánnej square wave analýzy erytromycínu a  

ciprofloxacínu na rôznej koncentračnej úrovni v tlmivom roztoku octanu amónneho pH=5. Na 

Obr. 4 je ukázaný záznam z analýzy erytromycínu vo vzorke odpadovej vody.   

 

 
Obr. 3: Záznam z SW analýzy ciprofloxacínu a erytromycínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho 

na elektróde 318A9. 
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Obr. 4: Záznam z SW analýzy erytromycínu vo vzorke odpadovej vody na elektróde 318A9. 

 

Záver 

V našej práci bola vyvinutá rýchla a citlivá square wave voltampérometrická metóda 

na simultánnu analýzu erytromycínu a ciprofloxacínu vo vodných vzorkách. V ďalšej práci 

bude vypracovaná metóda aplikovaná na analýzu antibiotík v rôznych environmentálnych a 

potravinových vzorkách.  
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Abstract  

Translation in mitochondria of Euglena gracilis 
 Euglena gracilis is a unicellular flagellate protozoa belonging to phylum Euglenozoa. This organism 

can utilize a wide variety of substrates and „switch“ its metabolism in dependence on extracellular conditions. 
Because Euglena has mitochondria and also chloroplasts, it can be a good model organism for studying pathways 
of oxidative phosphorylation, photosynthesis and other biochemical, molecular processes as replication, 
transcription and translation defecting in these semiautonomic organels. 
In this work we have focused on the optimalization of  in organello mitochondrial translation and the 
characterization of mitochondrial products in strains Euglena gracilis var. Z and its bleaching mutant 
WgmZOflL. 
 
Keywords:Euglena gracilis; metabolism; translation; in organello; mitochondria 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Euglena gracilis je eukaryotický bičíkovec patriaci do radu Euglenida a kmeňa 

Euglenozoa. Telo tvorí jediná bunka predĺženého, vretenovitého tvaru s približnou veľkosťou 

50 µm. Od príbuzných radov sa odlišuje napríklad pelikulou – t.j. plazmatická membrána 

spevnená systémom  mikrotubúl a bielkovín, ktorá dodáva bunke tvar a pevnosť [1, 2].  

 Tento jednobunkový prvok je zaujímavý najmä flexibilným metabolizmom 

a schopnosťou prežívať v rôznych vonkajších podmienkach (ako je život na slnku, prípadne 

v tme; schopnosť prežívať v anoxických podmienkach; možnosť využívať rôzne zdroje uhlíka 

pre svoj život). Veľkou časťou k tomu prispieva aj fakt, že euglény sú schopné 

fotosyntetizovať. Tento organizmus sa preto dokáže vyživovať  autotrofne (produkovať 

organické látky fotosyntézou), heterotrofne (získavať organické zložky z prostredia) alebo 

mixotrofne (kombináciou oboch týchto spôsobov) [3, 4]. 

 Zaujímavosťou u tohto prvoka je, že hoci patrí medzi klasické modelové organizmy 

študované desaťročia, nie je známy jej mitochondriálny genóm, aj keď výskum bol zahájený 

už v 60. rokoch minulého storočia. Už vtedy bolo zistené, že celá mtDNA je formovaná z 

malých fragmentov, dlhých približne od 5kb do 7kb [5]. Fragmentovanosť tejto DNA zatiaľ 

neumožňuje zistenie celkovej sekvencie mtDNA. Dodnes sú známe len sekvencie 

podjednotiek pre cytochróm c-oxidázu (cox1, cox2, cox3) [6] a sekvencia pre SSU rRNA 

(malá ribozomálna podjednotka) [7]. 
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Nakoľko sa priamou metódou, t.j. izolovaním mtDNA a následným sekvenovaním 

doteraz veľa zistiť o mitochondriálnych génoch nepodarilo,  skúsili sme sa zamerať na 

analýzu mitochondriálnych produktov z „druhej strany“ – štúdiom funkčného translačného 

procesu a charakterizáciu jeho produktov.  

Naším cieľom preto bolo z narastenej kultúry euglén izolovať funkčné mitochondrie 

a počas procesu translácie rádioaktívne naznačiť de novo vzniknuté proteíny a následne ich 

analyzovať denaturačnou elektroforézou.  

 

Materiál a metódy 

Použité kmene 

Štandardný kmeň E. gracilis var. Z  pestovaný na svetle (označovaný ako EGZ-L); 

mutantný kmeň WgmZOfl pripravený z kmeňa E. gracilis var. Z tzv. vybieľovaním – 

chloroplasty boli opracované N-sukcínimidovým derivátom ofloxacínu. Tento kmeň bol 

pestovaný na svetle (označovaný ako OFL-L).  

Izolácia mitochondrií E. gracilis 

Mitochondrie izolujeme pomocou modifikovanej metódy z literatúry [8]. Po 

sonikačnom rozbití buniek sme vzorky prečistili pomocou sacharózového a percollového 

gradientu. Metódu na izoláciu mitochondrií na sacharózovom gradiente sme modifikovali 

podľa [9], izoláciu pomocou percollu podľa [10] a pomocou urografínu [11].  

In organello translácia   

 Keďže mitochondriálna translácia nie je v E. gracilis dostatočne preštudovaná, bolo 

potrebné optimalizovať protokol značenia mitochondriálnej in organello translácie, pričom 

sme využívali poznatky získané z príbuzných organizmov a stanovili sme y nich postup, ktorý 

sme využívali pre euglény [12, 13, 14].  

Výsledky a diskusia 

Pri stanovovaní postupu pre in organello transláciu v mitochondriách E. gracilis sme 

vychádzali z viacerých protokolov a článkov, ktoré sa zaoberali študovaním proteosyntézy v 

príbuzných organizmoch. Počas štúdia proteosyntézy je dôležité získať mitochondrie, ktoré sú 

dostatočne dobre prečistené od chloroplastov (najmä štandardný kmeň Z – Obr. 1) a ostávajú 

funkčné. Preto prvým krokom pri optimalizovaní in organello translácie bolo potrebné 
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nastaviť izoláciu mitochondrií tak, aby sme získali mitochondrie s vyššie uvedenými 

požiadavkami. Rozhodli sme sa po sonikačnom rozbití buniek, mitochondrie prečistiť na 

gradientoch.  

 

 

 

Obr. 1. Izolácia mitochondrií pomocou sacharózového, percollového a urografínového diskontinuálneho 
gradientu. Porovnanie štandardného kmeňa EGZ-L s ofloxacínovým mutantom OFL-L. M1-vrchná vrstva 

mitochondrií, M2-spodná vrstva mitochondrií. 
 

Použili sme tri druhy  gradientov sacharózový, percollový a urografínový (obrázok 1). 

Porovnanie čistoty  mitochondriálnych frakcií získaných z gradientov sme robili pomocou 

western blotovej analýzy s protilátkami proti mitochondriálnej podjednotke komplexu IV 

dýchacieho reťazca- COIV a proti chloroplastovému LHC proteínovému komplexu (obrázok 

2). Najlepšie prečistenie mitochondrií od chloroplastov sme dosiahli pomocou urografínového 

gradientu a nahoršie pomocou sacharózového gradientu (Obr. 2). 
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Obr. 2. Imunoanalýza mitochondrií izolovaných percollovým a sacharózovým a urografínovým 

gradientom. A: Primárne protilátky proti chloroplastovému LHC proteínovému kompleu.. B: Primárne 
protilátky proti podjednotke COIV mitochondriálneho komplexu IV . Vzorky OFL, W10, W3 a EGZ izolované 

percollovým gradientom obsahujú mitochondrie zo spodnej frakcie gradientu –M2. Vzorky W10 a EGZ 
v sacharózovom gradiente obsahujú obe frakcie mitochondrií M1 aj M2, ostatné (W3 a OFL) obsahujú spodnú 
mitochondriálnu frakciu -M2. Pri urografínovom gradiente vzorky OFL a EGZ obsahujú mitochondrie z oboch 

frakcií M1 aj M2. 
 

Po izolácii mitochondrií na gradientoch sme sa rozhodli overiť funkčnosť mitochondrií 

na základe schopnosti respirovať. Ako dôkaz intaktnosti mitochondrií sme merali 

 membránový potenciál. Zatiaľ čo respirovali mitochondrie izolované na všetkých troch 

gradientoch, membránový potenciál sme nenamerali na žiadnom kmeni (neuvedené 

výsledky). Pravdepodobnou príčinou je, že pri sonikácií dôjde k vytvoreniu dier 

v mitochondriálnej membráne a tým aj k prerušeniu membránového potenciálu. Tento fakt 

zároveň neovplyvňuje dýchanie. 

Po zavedení a optimalizovaní prečistenia pomocou gradientovej centrifugácie sme 

takto izolované mitochondrie rádioaktívne poznačili izotopom 35S, ktorý bol súčasťou 

aminokyselín metionínu a cysteínu. Výsledky značenia mitochondrií po sacharózovom 

a percollovom gradiente sa nachádzajú na obrázok 3 a výsledok porovnania diferenciálnej 

(neprečistenej) izolácie a izolácie pomocou urografínového gradientu na Obr. 4.  

 

1032



Obr. 3. In organello tranlácia v mitochondriách izolovaných sacharózvým a percollovým gradientom 
kmeňa OFL. .Na obrázku A je 12% SDS-PAGE gél v prvej dráhe sa nachádza proteínový marker , v druhej 
dráhe a v tretej dráhe, kde je možné vidieť produkty mitochondriálnej translácie po izolovaní sacharózovým 
gradientom . V ďalších dráhach sa nachádzajú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií percollovým 

gradientom v dvoch frakciach po gradiente- M1- vrchná vrstva mitochondrií, M2- podná vrstva mitochondrií. S- 
supernatant, P- pelet. 

 
Na obrázku 4 je možné vidieť, že mitochondrie prečistené gradientovou centrifugáciou 

sú schopné in organello translácie rovnako ako mitochondrie neprečistené, izolované 

diferenciálnou centrifugáciou na obrázku 5. Lepší výledok môžeme pozorovať pri vrchných 

vrstvách mitochondrií M1 u percollového gradientu. 

 

  
 

Obr. 4. In organello translácia v mitochondriách izolovaných diferenciálnou centrifugáciou 
a urografínovým gradientom kmeňa OFL-L.  Na obrázku A je 12% SDS-PAGE gél v prvej dráhe a druhej 
dráhe sa nachádzajú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií diferenciálnou centrifugáciu. V strede sa 

nachádza proteínový marker a v posledných dvoch  dráhach sú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií 
na urografínovom gradiente. Na obrázku B je záznam zo screenu, na ktorom je rovnaké umiestnenie vzoriek ako 

na obrázku A. P- pelet, S-supernatant. 
 

 Pri prečistení mitochondrií urografínovým gradientom, sme dosiahli najlepšie 

prečistenie od chloroplastov, ale mitochondrie neboli schopné in organello translácie viď 

obrázok 4. Oproti tomu v mitochondriách izolovaných diferenciálnou centrifugáciu sme 

produkty in organello translácie dostali a proteínový rebrík bol totožný s profilom z Obr. 3. 

 

Záver 

Podarilo sa nám dobre nastaviť podmienky pre in organello transláciu v mitochondriách 

E. gracilis. Dosiahli sme rádioaktívne značený profil proteínov, ktoré by mali byť kódované 

mitochondriálnou DNA tohto bičíkovca a  profil bol rovnaký aj po prečistení mitochondrií 

sacharózovým a percollovým gradientom, no pri prečistení mitochondií urografínovým 

gradientom neboli mitochondrie schopné  translácie. Ako už bolo spomenuté mitochondriálna 

translácia u E. gracilis nie je dobre preskúmaná. V ďalšom období sa chceme zamerať na 

dokončenie optimalizácie značenia mitochondrií (zisk funkčných mitochondrií bez 
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chloroplastov; zloženie translačného tlmivého roztoku) a bližšie charakterizovať produkty mt 

translácie technikami N-Edmanovej degradácie alebo hmotnostnej spektrometrie.  
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Abstrakt 

Preparation and Labelling Hydroxyapatite with 223Ra and 99mTc. 
The aim of this study was the preparation, studies and investigation of novel nanoparticles suitable for 

targeted delivery of 223Ra and 99mTc. Preliminary experiments were focused on the synthesis of hydroxyapatite 
nanoparticles (HANPs) and their affinity to 223Ra and 99mTc. Technetium-99m (99mTc, T1/2 = 6.0 h) is the most 
commonly used medical radionuclide for diagnostic procedures. Radium–223 is the first α-emitting radionuclide 
approved for targeted radionuclide therapy. The physical half-life of 223Ra of 11.4 days is providing sufficient 
time for the synthesis, distribution and administration of the radiopharmaceutical to patients. HANPs labelling 
yields with 223Ra were 95 - 100 % and with 99mTc were 93 – 94 % depending on the reaction conditions. HANPs 
were studied on FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), XRPD (X-Ray Powder Diffraction), DLS 
(Dynamic Light Scattering), and the sizes of nanoparticles were studied at temperatures 80, 120 and 200 °C. 
 
Kľúčové slová: Hydroxyapatite; Nanoparticles; 223Ra; 99mTc. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nutnosť vývoja nových diagnostických a terapeutických metód v nukleárnej medicíne 

vyžaduje neustály vývoj a výskum nových materiálov. V posledných rokoch vzrastá 

incidencia nádorových ochorení a s tým rastie aj rozvoj cielenej terapie pomocou rôznych 

druhov žiaričov [1]. 

Rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie majú veľký potenciál pri liečbach 

lokalizovaných chorôb kvôli ich vysokému LET (Linear energy transfer) a prenikaniu tohto 

žiarenia len do blízkych vrstiev tkanív, rádovo len do vzdialeností niekoľkých priemerov 

nádorových buniek. Samotné α častice sú monoenergetické jadrá hélia s vysokou energiou 

a vysokým LET. Rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie sú prevažne ťažné prvky so Z ≥ 82. 

Existuje približne 100 takýchto rádionuklidov [2]. Potenciálne vhodnými alfa žiaričmi 

na liečbu kostných tumorov sú rádioizotopy 224Ra s polčasom rozpadu 3,66 dňa a 223Ra 

s polčasom 11,4 dňa [3]. 

Hydroxyapatit (HA) je biologickým materiálom nachádzajúcim sa v kostiach 

a zuboch. Kosti sa skladajú prevažne z plných vláken kolagénu a nanočastíc kryštalického 

HA. Túto skutočnosť dokazuje i porovnanie vzoriek kostí meraných metódou FT-IR [4] 

so vzorkami HA pripravených in vitro [5]. Vďaka kompatibilite s kostným tkanivom sú HA 

využívané v mnohých biomedicínskych aplikáciách a kostných implantátoch [6]. 
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Hydroxyapatity sú materiálom schváleným Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (Food and 

Drug Administration, FDA) [7]. Vysoká afinita ku kostiam je dôvodom štúdie HA ako 

potenciálne možných kandidátov na nosičov rádionuklidov využívaných v rádioterapii 

eventuálne v rádio diagnostike [8].   

 

Materiál a metódy 

Príprava HA prebiehala podľa reakčnej schémy [I.]. Do roztoku 0,8M  

bol pridaný 25 % vodný roztok amoniaku, a po kvapkách 1,2M roztok . Po dobu 

reakcie bolo pH udržiavané na hodnote 11. Reakčná zmes bola miešaná 1 hodinu. Vzniknutá 

zrazenina bola premytá 3x destilovanou vodou a sušená na vákuovej linke. 

 

 

 

Ďalej bola študovaná závislosť veľkosti častíc na spôsobe prípravy HA, a to 

pri rôznych reakčných teplotách a pri rôznom zriedení reakčných látok. Hydroxyapatity boli 

pripravované pri reakčných teplotách 80, 120 a 200 °C [9, 10]. Na prípravu HA pri teplote 

80 °C bola použitá sklenená banka, pri teplote 120 °C bol použitý reaktor ACE GLASS® 

a pri teplote 200 °C bol použitý nerezový autokláv. Hydroxyapatity boli pripravované podľa 

reakčnej schémy [I] pri tejto teplote po dobu 4 hodín.  

Vzorky HA boli analyzované metódou dynamického rozptylu svetla (DLS; Dynamic 

Light Scattering). Bola stanovovaná veľkosť častíc v roztoku (v destilovanej vode) a zeta 

potenciál. Vzorky boli analyzované pri konštantnej teplote 25 °C. Pred meraním boli všetky 

vzorky homogenizované. Meranie prebiehalo pod uhlom 173° na prístroji Nano-ZS, model 

ZEN3600 (Malvern, UK) zetasizer pre meranie dynamického rozptylu svetla s 0,4mW He-Ne 

laserom pracujúcim na vlnovej dĺžke 633 nm. Meranie veľkosti častíc prebiehalo v klasických 

plastových kyvetách, meranie zeta potenciálu v kyvete určenej na meranie elektrokinetického 

potenciálu. Namerané hodnoty boli spracovávané programom DTS(Nano). 

Značenie HA s 223Ra bolo vykonávané dvomi spôsobmi, na povrchu alebo v celom 

objeme. Značenie HA v celom objeme prebiehalo spolu zrážaním eluátu 223Ra(NO3)2 

s roztokmi   a . Povrchové značenie prebiehalo tak, že k HA bol 

pridaný eluát 223Ra(NO3)2. Rádium-223 bolo eluované z 227Ac / 227Th / 223Ra generátoru 

pripraveného sorpciou roztoku 227Ac na kolónku meniča iónov Dowex-1. Elúcia prebiehala  

pomocou roztoku 80 % MeOH / 0,7 M HNO3. Eluát bol odparený na rotačnej vákuovej 
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odparke a 223Ra(NO3)2 bol rozpustený v 300 µl destilovanej vody a 25 % vodným roztokom 

NH3 bolo pH upravené na hodnotu 11. 

Značenie HA s 99mTc prebiehalo rovnako ako značenie s 223Ra. Technécium bolo 

eluované 0,9% roztokom NaCl z 99Mo / 99mTc generátoru (GE Healthcare). Získaný 

technecistan v podobe Na99mTcO4 bol redukovaný SnCl2.2H2O. Pri značení vzoriek v objeme 

bol na úpravu pH použitý 10% NaOH. 

Vzorky HA boli analyzované na FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy) 

spektrometri a Röntgenovou práškovou difrakciou (XRPD). Vzorky značené 223Ra boli 

merané v studňovom scintilačnom detektore (CRC-55tW CAPINTEC) a γ-spektrometriou 

s mnohokanálovým analyzátorom (mnohokanálová vyrovnávacia pamäť Ortec 919 Spectrum 

Master s riadiacim programom Maestro) s koaxiálnym polovodičovým detektorom z vysoko 

čistého germánia HPGe (Princeton Gamma Technologies), so zabudovaným 

predzosilňovačom, zdrojom vysokého napätia (Canberra 3106D), spektroskopickým 

zosilňovačom (Ortec 672) a zdrojom napätia Canberra 2100). Vzorky značené 99mTc boli 

merané v ionizačnej komore (CRC-55tW CAPINTEC). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky meraní HA metódou FT-IR a XRPD potvrdili identitu hydroxyapatitu 

(viď Obr. 1 a Obr. 2). V FT-IR spektre HA sú viditeľné pásy, ktoré podľa literatúry [5] 

odpovedajú valenčným a deformačným vibráciám OH v oblasti 3232 a 1639 cm-1, pás 

1018 cm-1 odpovedá valenčným vibráciám  a deformačným vibráciám  odpovedajú 

pásy 601 a 559 cm-1. Z meraní XRPD ďalej vyplýva, že HA má kryštalickú hexagonálnu 

štruktúru. Štruktúrne údaje odpovedajú literatúre [6]. 

Z metódy XRPD bola ďalej vypočítaná veľkosť častíc pri danej teplote reakcie, ktorá 

je uvedená v Tab. 1. S rastúcou reakčnou teplotou rastie stredná veľkosť častíc. Veľkosť 

častíc v roztoku (v destilovanej vode) a zeta potenciál boli stanovované u vzoriek 

pripravovaných z 0x, 2x, 5x, 100x, 200x a 1000x riedených zásobných reakčných roztokov. 

Priemerná veľkosť častíc v roztoku  je 2 µm, pretože častice v roztoku agregujú. Indikuje 

to nízky záporný potenciál zeta (viď Tab. 2). 
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Obr. 1: FT-IR spektrum hydroxyapatitu 

 

 
Obr. 2: XRPD difraktogram hydroxyapatitu porovnaný s hydroxyapatitom z databáz 

 

Tab. 1: Závislosť strednej veľkosti častíc na reakčnej teplote vyhodnocované na XRPD 
 

Teplota [°C] 80 120 200 

Stredná veľkosť častíc [nm] 11 25 60 
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Tab. 2: Namerané hodnoty veľkosti (priemer) častíc v roztoku a zeta potenciálov jednotlivých vzoriek HA 
 

Vzorka Prostredie Riedenie Veľkosť častíc [nm] Zeta potenciál [mV] 

1 destilovaná voda 0x   994 -14,3 

2 destilovaná voda 2x 3 075   -2,2 

3 destilovaná voda 5x 1 821   -7,8 

4 destilovaná voda 100x 1 784   -0,7 

5 destilovaná voda 200x 2 129   -0,3 

6 destilovaná voda 1000x 3 350   -0,6 

 

Tab. 3: Aktivity jednotlivých spracovaní hydroxyapatitu značeného 223Ra 
 

Značenie Vzorka Typ značenia 
Vstupná aktivita 

[cps] 
Aktivita zrazeniny 

[cps] 
Výťažok značenia 

[%] 

223Ra 

7 v objeme 17 024 16 782 100 

8 v objeme 17 525 17 010 98 

9 v objeme 17 571 17 243 99 

10 na povrchu 10 659 10 468 98 

11 na povrchu 10 660 10 430 98 

12 na povrchu 3 213 3 056 95 

 

 
Tab. 4: Aktivity jednotlivých spracovaní hydroxyapatitu značeného 99mTc 

 

Značenie Vzorka Typ značenia 
Vstupná aktivita 

[MBq] 
Aktivita zrazeniny 

[MBq] 
Výťažok značenia 

[%] 

99mTc 

13 v objeme 139 82 93 

14 v objeme 149 89 93 

15 v objeme 151 91 94 

16 na povrchu 155 92 93 

17 na povrchu 143 86 94 

18 na povrchu 162 98 94 

 

 Vzorky značené 223Ra v objeme i na povrchu majú vyššie výťažky značenia. Výťažky 

vzoriek značených v objeme majú výťažky v priemere 99 % a na povrchu okolo 97 %. 

Výťažky značení 99mTc v objeme sa pohybujú okolo 93 % a u vzoriek značených na 

povrchu okolo 94 %. 
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Záver 

Zrážaním bol pripravený hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH)2, ktorý bol analyzovaný 

metódou FT-IR, XRPD a DLS. Priemerná veľkosť častíc HA v destilovanej vode je 2 µm. 

Tento systém je nestabilný a častice značne agregujú. Priemerná hodnota zeta potenciálu je     

- 4 mV. Závislosť strednej veľkosti častíc HA na reakčnej teplote bolo študované pri teplotách 

80, 120 a 200 °C. Stredná veľkosť častíc s rastúcou teplotou rastie. Ďalej boli pripravené 

vzorky HA s 223Ra a 99mTc značené v objeme a na povrchu. Z experimentov bolo zistené, 

že vzorky značené 223Ra majú vyššie výťažky značenia ako vzorky značené s 99mTc. Výťažky 

značenia u HA značených v objeme 223Ra sú v priemere 99 % a 97 % na povrchu. Výťažky 

značenia 99mTc na povrchu i v objeme sú v priemere 94 %. 
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Abstract 

Topography of polytiophene/fullerene film: atomic force microscopy 
Atomic force microscopy (AFM) is a very good method to study nanostructures of surfaces. Advantage 

of this method is, that AFM is able to measure even samples that have no conductivity. In this work we study the 
topography of polytiophene P12 and commercial PCBM, the whole system of donor – acceptor, which can be 
used for a photovoltaic cell. The sample of  the polytiophene P12 was studied and the average roughness of 66,8 
nm was measured. The sample of PCBM was measured the average roughness of 11,3 nm. The last sample we 
studied was polytiophene P12 : PCBM, 1 : 100 and we measured the average roughness of 5,3 nm. The 
conclusion is, that the P12 and PCMB form together a film with different topography.  
 

Keywords: atomic force microscopy; topography; polythiophene; fullerene 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Práca sa zameriava na štúdium polymérnych materiálov - polytiofénov v interakcii 

s fullernénmi, keďže vykazujú vodivostné schopnosti, ktoré sú vhodné na použitie ako  

fotovoltaické články. Princíp fotovoltaických článkov je založený na fotoelektickom jave, pri 

ktorom elektromagnetické žiarenie dopadne na polovodičový článok a vyrazí elektrón 

z elektrón donorovej molekuly, ktorý je prijatý elektrón akceptornou molekulou,  vzniká tok 

elektrónov ktorý je schopný viesť prúd, ako je zobrazené na Obr. 1.  

Cieľom tejto práce bolo pomocou atómovej silovej mikroskopie (z angl. atomic force 

microscopy - AFM) získať topografiu filmu polytiofén/fullerén. Zmiešaním týchto dvoch 

látok, ktoré predstavujú elektrónový donor a akceptor, v správnom pomere by mohlo umožniť 

vytvorenie polovodivého materiálu vhodného na fotovoltaickú celu. [1 – 2] Vedomosti 

o topografii nám môžu poskytnúť informácie o tom, ako vyzerá štruktúra skúmanej látky, 

ktorá má vplyv aj na vodivosť a fotovoltaické použitie.   
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Obr. 1. Organický solárny článok  

 

Materiál a metódy 

Polytiofény sú látky, ktoré vznikajú polymerizáciou tiofénov. Štruktúrny vzorec je 

[C4H4S]n. [1] Pri delokalizácii vonkajších elektrónov vykazujú polytiofény vodivostné 

vlastnosti. Používajú sa napríklad v organických fotovoltaických článkoch či v LED – diódach 

(angl. light emitting diod).  

Polytiofén, ktorý používame, je kopolymérom alkylovaného oligotiofénu 

z polyetylénoxidom a jeho anglická skratka je (6Th_bisdecyl-alt-PEO)n copolymer. Jeho 

krajné uhlíkové a oxidové reťazce, ktoré obklopujú polytiofén, sú dôležitým parametrom pri 

usporiadaní celého kopolyméru.  

 

 

Obr. 2. Polytiofén P12 – [1] 

 

Z anglického Phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM), je derivátom 

jednoduchého fullerénu C60. Vďaka jeho elektrón akceptorným vlastnostiam je ideálnym 

materiálom používaným na výskum fotovoltaických ciel. Použitý PCBM sme objednávali od 

firmy Sigma Aldrich.  
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Obr. 3. PCBM 

 

Vzorky sme pripravovali na sklenené sklíčko zriedením 0,4 mg P12 v 1 ml toluénu 

resp. zmiešaním 0,4 mg P12 a 0,001 mg PCBM v 1 ml toluénu. PCMB bolo rozpustené 

v množstve 4 mg v 1 ml toluénu. Takto pripravené vzorky sme nechali v ultrazvuku po dobu 5 

min. Na sklíčko sme nanášali 15 kvapiek v objeme 20 µl.  

Atómová silová mikroskopia je technika, ktorá umožňuje zobrazenie tvaru povrchu 

vzorky, ktorá môže byt v podstate akýkoľvek materiál v tuhom skupenstve. Vzorka nemusí 

vykazovať elektrickú vodivosť, ako pri iných metódach, a to je veľkou výhodou AFM. 

Dokáže zobraziť vzorku v nanometrovom rozlíšení.  

Snímacou časťou prístroja je hrot na sonde, pomocou ktorého skenuje rozloženie 

atomárnych síl na povrchu vzorky a to tak, že medziatómové sily – napríklad Van der 

Waalsove sily - spôsobujú ohyb sondy buď smerom hore alebo dole – podľa toho či je hrot 

priťahovaný alebo odpudzovaný. Detekcia je umožnená pomocou laserového lúču, ktorý má 

presne určenú polohu na sonde a detektor, ktorý sníma odraz lúču okamžite zaznamenáva jeho 

odchýlky a zobrazuje naskenovaný povrch, ako vidno na Obr. 4.  

AFM analýza bola vykonaná na prístroji Solver PRO SPM Basics  (NT-MDT Co.) 

Pracovali sme v semi-kontaktnom móde za použitia sondy "GOLDEN" Silicon Cantilevers 

NSG10 s konštantou pružnosti 5,5 – 22,5 N/m a s polomerom zakrivenia hrotu 35 nm (NT-

MDT Co.). [3 – 5]. 
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Obr. 4. AFM – Princíp práce prístroja [3] 

 

Výsledky a diskusia 

Na analýzu povrchou polytiofénu, fullerénového derivátu a zmiešanej vzorky 

polytioféhu a PCBM v pomere 1:100 sme používali atómovú silovú mikroskopiu. Porovnávali 

sme, ako vyzerá povrch samotného polytiofénu a polytiofénu, ktorý je zmiešaný PCBM či 

samostatný PCBM 

Výsledné dáta boli linearizované a vyhodnocované softvérom Image Analysis 2.2.0. 

Hlavným skúmaným parametrom bola priemerná drsnosť vzorky, teda súhrn nerovností 

povrchu.  

 

Tab. 1. Hodnoty drsností povrchov vzorky 
 

Vzorka Nameraná priemerná drsnosť [nm] 

Polytiofén P12 66,8 

PCBM 11,3 

P12 : PCBM – 1:100 5,3 
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Obr. 5. Polytiofén   – kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. Vzorka čistého 

koagulovaného polytiofénu P12. Drsnosť povrchu vzorky je 66,8 nm  –  na povrchu sa vytvárajú koagulanty 
rôznych veľkostí a rozmerov až do výšky a 903 nm šírky 2,8 µm. Priemerná drsnosť je počítaná na celý povrch 

vzorky, preto je potrebné zohľadniť úseky s vysokou drsnosťou i úseky s veľmi nízkou drsnosťou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6. PCBM   – kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. Vzorka je usporiadaná, no 

nechýbajú náhodné koagulanty v rozmeroch do 115 nm. Priemerná šírka koagulantov je 0,5 µm, no vyskytujú sa 
tam i koagulanty s výrazne väčšou šírkou. Drsnosť povrchu vzorky je 11,3 nm.   
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Obr. 7. Polytiofén : PCBM   – v pomere 1:100, kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. 
Usporiadaná štruktúra a náhodne umiestnené koagulanty polyméru. Drsnosť povrchu vzorky je 5,3 nm – 

vplyvom PCBM je vzorka usporiadaná, drsnosť je veľmi nízka. Vyskytujú sa tu však nepravidelnosti 
a nerovnosti s výškou až do 370 nm. 

 

Záver 

Pri zmeraní vzoriek sme počítali priemernú hodnotu drsnosti na celú vzorku. Zistili 

sme, že čistý polytiofén má priemernú hodnotu drsnosti 66,8 nm a PCBM 11,3 nm. Vzorka, 

kde bol polytiofén a PCBM zmiešané v pomere 1:100, mala priemernú hodnotu drsnosti 5,3 

nm. Tento výsledok naznačuje, že zlúčenie PCBM s polytiofénom môže napomôcť 

usporiadaniu polytiofénov výhodným spôsobom pre využitie vo fotovoltaike.  
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Abstract 

The twelve iron(III) Schiff base complexes with chlorido or pseudohalido ligands have been 
synthesized, structurally and magnetochemically characterized. The expected coordination chromophores - 
{Fe(N3O2)Cl} or {Fe(N3O2)N'} were confirmed by X-ray diffraction analysis. The nitrogen donor atoms are 
either in the fac or in the mer arrangement and oxygen donor atoms acquire cis configuration, except of one 
compound prepared as either a pure cis or a pure trans isomer. Magnetic properties of the structurally determined 
compounds were investigated. The pseudohalido complex [Fe(L8)NCS] revealed the abrupt, complete spin 
crossover with 2 K thermal hysteresis (Tc = 83 K). Another pseudohalido compound exhibits lattice-solvent 
dependent magnetic behaviour. Once, molecules of the acetone are incorporated into the structure, complex 
[Fe(L8)NCSe]·CH3COCH3 becomes high-spin. On the other hand, the solvent-free compound [Fe(L8)NCSe]  
exhibits a gradual and incomplete spin crossover (Tc = 250 K). The high-spin state behaviour over the 
temperature range 2-300 K was observed for other compounds.  
 

Keywords: Schiff base; spin crossover; lattice solvent molecules; configuration. 

 

Introduction and formulation of aims 

 Technical progress of nowadays have resulted into the big motivation for a lot of 

scientists to discover new materials, which will satisfy the present needs. Among the various 

examples of functionalized materials, magnetically active compounds exhibiting magnetic 

bistability (i.e. single molecule or single chain magnets, materials with magnetic ordering, 

spin crossover materials...) attract the interest of researcher within last three decades. 

 Spin crossover is the reversible change of the spin state (mostly from low spin to high 

spin state and backwards) triggered by external stimuli such as temperature, light irradiation, 

pressure, magnetic or electric field etc.  Spin crossover effect is associated with step changes 

of the physical properties like magnetic susceptibility, conductivity, structural and spectral 

properties, colour change – so called thermochromism. Because we can switch between two 

stable spin states by external conditions changes, that materials exhibits magnetic bistability 

[1]. For technical use of the spin crossover compounds is required the abrupt and complete 
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transition near the room temperature accompanied by large thermal hysteresis loop and 

stability of the compound. From practical point of the view is also useful the combination of 

the spin crossover effect and some other convenient functionality e. g. photomagnetism, 

biocompatibility, chirality, liquid crystallinity etc. in the material [2]. Spin crossover material 

with the above mentioned properties could be applied in the memory devices [3], optical 

displays [4], spintronics [5], molecule sensors [6], MRI probes [7] etc.. 

The main aims of this research are synthesis of the new iron(III) compounds with 

pentadentate Schiff base ligands, their spectroscopic characterisation, structural and magnetic 

investigation not only for desired products, but also for starting chlorido complexes. Magnetic 

properties are studied in order to find compound showing spin crossover effect or interesting 

intermolecular interactions, because those intermolecular interactions play a very important 

role in the spin crossover occurrence, that is closely related to the cooperativity in the 

compound. 

 

Materials and methods 

  The pentadentate Schiff base ligands (H2L1 – H2L8) were synthesized by a Schiff 

condensation between the etoxy (H2L7 – H2L8) or the bromido (H2L1 – H2L3) substituted 

derivatives of the 2-hydroxybenzaldehyde respectively 2-hydroxynaphthaldehyde (H2L4 – 

H2L6) and corresponding aliphatic triamines (see Fig. 1). After the complexation with iron(III) 

salt and deprotonation, the starting mononuclear complexes of the general formula [Fe(Ly)Cl] 

(where L is a twice deprotonated pentadentate N3O2 Schiff base ligand) are formed.  

 
 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 
 

Fig. 1. The scheme of the prepared Schiff base ligands H2L1 – H2L8 : a) H2L1  N,N'-bis(5-bromo-2-
hydroxybenzylidene)-1,5-diamino-3-azapentane, R1 = R2 = CH2-CH2, R

4 = R3 = H R5 = Br; H2L2  N,N'-bis(5-
bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,7-diamino-4-azaheptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R

4 = R3 = H, R5 = Br; H2L3 

N,N'-bis(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,7-diamino-4-aza-(4-methyl)heptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R
3 = 

CH3, R
4  = H, R5 = Br; H2L7 N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,5-diamino-3-azapentane, R1 = R2 = CH2-

CH2, R
5 = R3 = H, R4 = O-CH2-CH3; H2L8  N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane, 

R1 = CH2-CH2-CH2, R
2 = CH2-CH2, R

5 = R3 = H, R4 = O-CH2-CH3; b) H2L4  N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-
1,5-diamino-3-azapentane, R1 =R2 = CH2-CH2, R

3 = H; H2L5 N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-1,7-diamino-4-
azaheptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R

3 = H; H2L6 N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-1,7-diamino-4-aza-(4-
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methyl)heptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R
3 = CH3 

 
 In the next step follows the chlorido ligand replacement by the pseudohalido ligand – 

the starting complexes are mixed together with the corresponding pseudohalides (KSCN, 

KSeCN and NaN3), refluxed and heated for at least 3 hours, then filtered. Single-crystals of 

the [Fe(Ly)Cl] (y = 1-7) respectively [Fe(Ly)X] (y = 2 or 8, X = SCN-, SeCN-, N-
3) compounds 

necessary for their crystal structure determination by X-ray diffraction analysis were obtained 

after the recrystallization of their polycrystalline materials in the suitable solvents (acetone, 

methanol, acetonitrile or their mixtures) and slow, controlled solvent evaporation at the room 

temperature. 

 All purchased chemicals were used as received. Methanol, acetone, acetonitrile and 

diethyl ether were used as solvents without any further purification. Elemental analysis of 

carbon, hydrogen, nitrogen and sulphur was carried out by an automated analyser (Vario, 

Micro Cube). IR spectra were measured by the ATR technique or in KBr pellets in the 4000 – 

400 cm−1 region (Magna FTIR 750, Nicolet). Magnetic investigations were performed by a 

SQUID magnetometer (MPMS-XL7, Quantum Design) in the RSO mode of detection. Crystal 

structures of the compounds were measured by OxfordXcalibur 2 with CCD camera 

(Olomouc) or by Xcalibur 2 diffractometer with CCD Saphire 2 detector using Mo RTG lamp 

and graphite monochromator (Darmstadt) or by Bruker X8 APEX-II Ultra diffractometer with 

APEX-II CCD detector using Mo microfocused rotating anode and multilayer monochromator 

(USA). The powder X-ray diffraction analysis was performed by diffractometer Philips PW 

using Brag – Brentano geometry and Co Kα radiation.   

 

Results and discussion  

We succeeded in the preparation of the seven new Schiff base compounds of the 

[Fe(Ly)Cl] type. This compounds with the {Fe(N3O2)Cl} coordination sphere is of the 

distorted tetragonal bipyramid shape. The nitrogen donor atoms are situated in the mer 

configuration (four cases) or in the fac configuration (three cases). The fac isomers formation 

was observed only in the cases, when diethylene-triamine was used in the Schiff base 

synthesis. The oxygen donor atoms are, except of one case, in the cis arrangement. This one 

exceptional compound was prepared, based on the used solvent and synthesis way, as a pure 

cis and a pure trans isomer, what was confirmed by the powder X-ray diffraction analysis (see 

Fig. 2 and Fig. 3). 
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Fig. 2. Crystal structure and powder X-ray diffraction of the cis isomer:   
Crystal structure (right) and powder X-ray diffraction (left) for the cis isomer of the compound [Fe(L2)Cl]  

 
But all influences, that could affect the pure cis or the pure trans isomer formation, 

have not been clarified yet. All [Fe(Ly)Cl] complexes showed the high-spin state behaviour 

over the temperature range 2-300 K as expected, due to the low ligand field strength of 

chlorido terminal ligand.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Crystal structure and powder X-ray diffraction of the trans isomer:   

Crystal structure (right) and powder X-ray diffraction (left) for the trans isomer of the compound [Fe(L2)Cl] 
 

The five new pseudohalido Schiff base compounds of the type [Fe(Ly)X] (where L is a 

twice deprotonated N3O2 Schiff base ligand and X is the pseudohalido anion – SCN-, SeCN- 

or N3
-) with {Fe(N3O2)N'}coordination chromophore were synthesized and their crystal 

structures were solved.  

For the first pseudohalido compound [Fe(L8)NCS] was determined the crystal 

structure at three different temperatures (298 K, 150 K and 15 K) to detect the unit cell 

changes caused by the presence of the thermal spin crossover in this compound. This complex 

exhibits the abrupt and complete spin crossover (Tc = 83 K) accompanied with 2 K thermal 

hysteresis [8]. The second, initially high-spin, pseudohalido compound [Fe(L8)NCSe] after the 

crystal lattice solvent molecules removal reveals the incomplete and gradual spin crossover 

with transition temperature Tc = 250 K (see Fig. 4 right and Fig. 5).  
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Fig. 4. Magnetic data for the compounds [Fe(L3)Cl] and [Fe(L8)NCSe]: Ferromagnetic exchange interaction 
in the compound [Fe(L3)Cl] (left) and the spin crossover in the compound [Fe(L8)NCSe] (right) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Crystal structures of the compound [Fe(L8)NCSe] before and after the solvent removal:   
Crystal structure of the [Fe(L8)NCSe] before the solvent removal (right) and after the crystal lattice solvent 

molecules removal (left) 

 

This transition temperature Tc shift from 83 K to 250 K is in the line with the spectrochemical 

series of the ligands. The third pseudohalido compound [Fe(L8)N3] is in the high-spin state 

over the temperature range 2-300 K. The two remaining pseudohalido compounds 

[Fe(L2)NCSe] and [Fe(L2)N3] showed the high-spin state behaviour over the whole 2-300 K 

temperature range.  

 

Conclusion 

The twelve new [Fe(Ly)X] (where L is a twice deprotonated Schiff base ligand, y = 1-8 

and X= Cl-, SCN-, SeCN- or N3
-) complexes were synthesized, spectroscopically, structurally 

and magnetically characterized. Infrared spectroscopy showed the presence of the imino 

groups vibrational bands, that are the Schiff bases features. The crystal structures for all 

compounds were determined and in all cases was confirmed the expected coordination of the 

pentadentate Schiff base ligands via N3O2 donor atoms to the central iron(III) atom. The 

coordination polyhedron is of the strongly distorted tetragonal bipyramid shape with the 

{Fe(N3O2)Cl} or {Fe(N3O2)N'} coordination chromophore. The nitrogen donor atoms 
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configuration depends on the amine, used in the synthesis. When diethylene-triamine is 

used in the Schiff base synthesis, donor nitrogen atoms are in the fac arrangements, 

otherwise are in the mer arrangements. The oxygen donor atoms have mostly (one 

compound is an exception) cis configuration. The cis or the trans isomers formation is 

not fully understood yet.   

Investigations of the magnetic properties revealed the high-spin behaviour of the 

iron(III) central atoms in those cases as we expected and in the two psedohalido compounds. 

The antiferromagnetic exchange interactions were found in some cases – in the cases of the 

[Fe(L1)Cl], cis isomer [Fe(L2)Cl], [Fe(L4)Cl], [Fe(L6)Cl] and [Fe(L7)Cl] and the 

ferromagnetic interactions in the compound [Fe(L3)Cl] (see Fig. 4 left). The spin crossover 

phenomenon was found out in the two pseudohalido compounds, the abrupt and complete 

transition (Tc = 83 K) with 2 K thermal hysteresis loop and the incomplete and gradual 

transition with Tc = 250 K and strongly dependent on the crystal lattice solvent molecules. 

When are molecules of the solvent acetone incorporated into the structure, complex becomes 

high-spin.   
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Abstract 

In vitro stability of 223Ra and 99mTc labelled carriers 
Specific targeting of radionuclides into the desired tissue is very substantial in modern nuclear medicine. 

To enhance less exposure of healthy tissue, which can be achieved by targeted therapy (an alpha-emitting 
radionuclides such as 223Ra) or diagnostic (99mTc), is necessary to develop new type of radionuclide carriers. 
Hydroxyapatite is a material with natural affinity to the bones and therefore could be good candidate 
for the construction of targeted carriers. In vitro stability tests of prepared labelled-HA-NPs were performed 
by incubation in physiological saline and bovine plasma and serum at laboratory temperature. The released 
activity was measured in certain period according to the half-life (after 24 h. and then every 11 d. for 223Ra 
and for 99mTc every 6 h.). Results indicate that released activity was below 8 %.  
 

Keywords: Hydroxyapatite; 223Ra; 99mTc; In vitro; Bovine serum; Bovine plasma; Saline.  

 

Úvod a formulace cílů 

Cílená terapie a diagnostika zaujímá v dnešní době přední místa ve vývoji nových 

radiofarmak. Radionuklidy emitující alfa-záření mají díky vysokému LET (lineární přenos 

energie) a krátkému dosahu (v tkáni menší než 100 µm) velký potenciál. Lze tedy velmi 

efektivně a selektivně ničit nádorové buňky a navíc díky cílení lze dosáhnout nižšího 

poškození okolní zdravé tkáně.[1,2] 

Hydroxyapatit (HAp) jako přirozená součást kosti je vhodný jako nosič radionuklidů, 

ať už 223Ra pro terapii či 99mTc pro diagnostiku kostních metastáz v nukleární medicíně. Již je 

schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a díky své biokompatibilitě se využívá 

např. jako kostní náhrada.[3] 

Příprava hydroxyapatitu může probíhat srážením Ca(NO3)2 a (NH4)2HPO4 

za podmínky udržení pH 10-11. Struktura připraveného HAp bývá kontrolována  

pomocí FT-IR a XRPD.[4] HAp lze značit povrchově - adsorpce radionuklidu na povrch 

připraveného nosiče nebo objemově, kdy se inkorporuje daný radionuklid přímo do struktury 

nosiče.[5]  

In vitro experimenty jsou důležité pro ověření stability značených nosičů 

před samotným zahájením in vivo experimentů. Stabilitní studie byly nejprve provedeny 

ve fyziologickém roztoku. Následně pak realizovány v krevním séru a plasmě, 
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přičemž fyziologický roztok zde sloužil jako referenční vzorek. Cílem těchto experimentů 

bylo ověřit procento uvolněné aktivity a tedy i radiační stabilitu značených nosičů 223Ra 

a 99mTc. Uvolněná aktivita ve fyziologickém roztoku byla sledována po dobu 5 poločasů, 

v biologických matricích po dobu 3 poločasů.  

 

Materiál a metody 

Chemikálie a materiál 

Zdroj 99mTc byl generátor DRYTECTM (GE Healthcare Ltd.) eluovaný 0,9% roztokem 

NaCl (Obr. 1a), objemová aktivita se první den pohybovala okolo 200 MBq/ml. 223Ra bylo 

získáno z generátoru 227Ac/227Th/223Ra, který byl připraven sorpcí roztoku 227Ac na kolonku 

iontoměniče Dowex-1 (Obr. 1b) a eluován roztokem 0,7 M HNO3 a CH3OH (2:8) [6] 

 

      
Obr. 1. Generátory radionuklidů  – (a) komerční generátor 99Mo/99mTc, (b) generátor 227Ac/227Th/223Ra.  

 

Nosič vybraných radionuklidů – hydroxyapatit – byl připraven na KJCh, ČVUT a byl 

charakterizován FT-IR a XRPD. K redukci 99mTc do požadovaného oxidačního stavu byl 

použit SnCl2.2H2O. Pro in vitro experimenty byl použit fyziologicky roztok (0,9% NaCl), 

hovězí krevní plasma (BioWest, S0250) a hovězí krevní sérum (BioWest, S0250). Práce 

s biologickým materiálem byla prováděna za podmínek podle BSL1 v upraveném izolovaném 

boxu, který byl vybaven dostatečným olověným stíněním.  

Centrifugace vzorků byla prováděna na centrifuze MPW Med Instruments při 20 °C 

(teplota bloku rotoru). Pro míchání vzorků byla použita vibrační míchačka VELP 

SCIENTIFICA. Aktivita 99mTc byla měřena v ionizační komoře CII CRC-55tW (CAPINTEC) 

a aktivita 223Ra byla měřena ve studňovém scintilačním detektoru CII CRC-55tW 

(CAPINTEC).  

a b 
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In vitro stabilita ve fyziologickém roztoku 

Připravené značené HAp (Tab. 1 a 2) byly dispergovány v 1.5 ml fyziologického 

roztoku a v průběhu trvání poločasu, tedy v době kdy se s nimi nepracovalo, byly ponechány 

za stíněním.[7] Po každém poločase byly vzorky centrifugovány a následně byl odebrán 

supernatant nad značeným HAp. Poté byly vzorky opět dispergovány v 1.5 ml fyziologického 

roztoku. Značené HAp a odebrané roztoky byly pokaždé změřeny v ionizační komoře 

nebo na studnovém scintilačním detektoru (v závislosti na radionuklidu) a bylo vypočítáno 

procento uvolněné aktivity dle vztahu I. U vzorků značených 223Ra byl uvolněná aktivita 

sledována i po 24 h od značení. 

   [I.]   

 

In vitro stabilita v krevní plasmě a séru 

Studie in vitro stability v krevní plasmě a séru byly zatím provedeny pouze  

s 99mTc-HAp. Připravené značené HAp byly dispergovány v 1.5 ml fyziologického roztoku 

a poté byly rozděleny na 3 části: 0.5 ml zůstalo jako referenční vzorek (9-F, 10-F), který byl 

testován ve fyziologickém roztoku, další 0.5 ml bylo použito pro testování v krevní plasmě  

(9-P, 10-P) a posledních 0.5 ml v krevním séru (9-S, 10-S). V v časových intervalech 6h byly 

vzorky centrifugovány a následně byl do scintilačních vialek odebrán fyziologický roztok, 

plasma a sérum. Vzorky byly opět dispergovány, společně s odebranými roztoky změřeny 

v ionizační komoře a následně bylo vypočítáno procento uvolněné aktivity dle vzorce I. 

Celkem byly roztoky odebírány pouze po dobu 18ti hodin díky nízké vstupní aktivitě 

značeného HAp.  

 

Výsledky a diskuse 

Procenta uvolněné aktivity pro vzorky značené 223Ra jsou uvedena v Tab. 1 

a pro vzorky s 99mTc v Tab. 2. Graficky je pak procento uvolněné aktivity ve sledovaných 

intervalech vyjádřeno v grafu (Obr. 2).  

1055



Tab. 1. In vitro stability s 223Ra-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku v průběhu 5 poločasů 
 

Vzorek 
Typ 

značení 
Avstupní 
[cps] 

Auvolněná [%] 

po 24 h 1T1/2 2T1/2 3T1/2 4T1/2 5T1/2 

1 P 20 140 8.4 8.9 8.9 8.4 7.9 7.8 
2 P 19 770 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 
3 V 19 430 0.4 0.8 1.7 2.6 3.8 4.2 
4 V 19 880 0.4 0.7 0.8 1.2 1.7 1.9 

 
 
 

Tab. 2. In vitro stability s 99mTc-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku v průběhu 5 poločasů 
 

Vzorek 
Typ 

značení 
Avstupní 
[MBq] 

Auvolněná [%] 

1T1/2 2T1/2 3T1/2 4T1/2 5T1/2 

5 P 105 1.3 1.2 8.8 1.9 5.4 
6 P 138 0.6 0.9 1.0 1.1 0.9 
7 V 41 2.7 1.9 2.6 2.6 3.1 
8 V 30 1.1 0. 9 0.8 5.3 0.8 

 
 

 
Obr. 2. In vitro stabilitní studie 99mTc-HAp – fyziologický roztok, vzorky 1 a 2 odpovídají povrchově značeným 

HAp a vzorky 3 a 4 odpovídají objemově značeným HAp 
 

Z důvodu nízké vstupní aktivity připravených hydroxyapatitů byla in vitro stabilita 

v krevním séru a plasmě sledována pouze do 3. poločasu přeměny 99mTc. Jak je patrné 

z Tab. 3 procento uvolněné aktivity v biologických matricích se výrazně neodlišuje 

od uvolněné aktivity ve fyziologickém roztoku.   
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Tab. 3. In vitro stability s 99mTc-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku, krevním séru a krevní plasmě 
v průběhu 3 poločasů 

Matrice  Vzorek  
Avstupní 
[MBq] 

Auvolněná [%] 

1T1/2 2T1/2 3T1/2 

Fyziolog. 
roztok 

9-F 30 4.1 8. 9 7.8 

10-F 19 1.0 3.2 2.4 

Krevní 
plasma 

9-P 27 7.7 2.9 1.4 

10-P 26 5.9 2.3 1.9 

Krevní  
sérum 

9-S 23 7.4 3.7 3.2 

10-S 25 5.3 3.2 2.9 

 
 

Závěr 

Předběžné experimenty ukazují, že uvolněná aktivita z nosiče ve většině případů 

nepředstavuje více než 8 %. Průměrná hodnota uvolněné aktivity ve fyziologickém roztoku 

byla pro povrchově značené HAp 6 % a pro objemově značené HAp 2 % v případě 223Ra, 

v případě 99mTc se jednalo o 2 % u povrchově i objemově značených HAp. U experimentů 

in vitro stability v biologických matricích se průměrná uvolněná aktivita pohybovala 

okolo 4 %. Lze se tedy domnívat, že po dobu setrvání HAp v kontaktu s krevní plasmou 

a sérem nebude docházet ve vyšší míře k uvolnění navázaného radionuklidu a tedy k vyšší 

radiační zátěži pacienta a znehodnocení výsledného snímku v případě diagnostiky. 

Avšak prozatím získané výsledky je potřeba ještě ověřit, proto je třeba se této problematice 

věnovat i nadále. 
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Abstract 
 Photocatalytic Properties of Titanium Dioxide Nanotubes Annealed in Different Atmospheres 

The present paper deals with the preparation and characterization of titanium dioxide nanotubes 
(TiO2NTs) and their photocatalytic applications. Nanotubes were prepared by electrochemical anodic oxidation. 
The samples were heat-treated by annealing to get photocatalytically active films with crystal structure of 
anatase. Heat-treatments were done for 2 hours at different temperatures in different atmospheres. Both 400 and 
450 degrees C treatments converted the amorphous TiO2NTs to anatase with different crystallite size of the 
anatase phase. Using scanning electron microscopy, morphology of the prepared TiO2NTs was studied. The 
photocatalytic activity of prepared TiO2NTs was investigated as a decrease the concentration of Rhodamine B 
during irradiation with mercury UV lamp. The best photocatalytic activity show the sample heat-treated in 
reduced atmosphere at 450 degree C. 
 

Keywords: Nanotubes Ti2O(TiO2NTs); Photocatalysis; Annealing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Fotokatalýza je definovaná ako reakcia indukovaná svetlom a akcelerovaná 

prítomnosťou fotokatalyzátora za prítomnosti kyslíka [1]. Energia dopadajúcich fotónov musí 

byť väčšia, prípadne rovnaká ako energetická medzera Eg. Pri dopade elektromagnetického 

žiarenia na povrch fotokatalyzátora dochádza k excitácii elektrónov z valenčného do 

vodivostného pásu – vzniká pár elektrón/elektrónová diera (e-, h+). Takto kreované diery 

a elektróny reagujú s vodou a kyslíkom za vzniku vysoko – reaktívnych kyslíkových 

radikálov, ktoré sú veľmi silnými oxidačnými činidlami a sú schopné oxidovať, a tým 

eliminovať viaceré polutanty v životnom prostredí [2]. TiO2NTs majú potenciál účinnejšej 

fotokatalytickej aktivity v porovnaní s komerčne používanými nanopráškami TiO2 resp. 

nanoštrukturovanými vrstvami pri degradácii organických polutantov. Hodnota Eg pre TiO2 

(kryštalická fáza anatas) je 3,2 eV. 

 Morfológia TiO2NTs zabezpečuje vyššiu absorbciu elektromagnetického  žiarenia 

v závislosti od dĺžky nanotrúbok. Pri dopade elektromagnetického žiarenia na povrch 

nanotrubky sa časť fotónov odrazí od jej steny, množstvo odrazených fotónov závisí od  

hrúbky stien. Zvyšok fotónov sa  odráža od stien vo vnútri nanotrubky. Pri každom náraze 
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fotónu na stenu nanotrubky fotón stratí časť svojej energie; pri dostatočnej dĺžke nanotrubky 

sa pohltí všetka energia dopadajúceho fotónu. Transmitancia TiO2NTs sa so zvyšujúcou sa 

dĺžkou nanotrúbok znižuje a svoje minimum dosahuje pri dĺžke nanotrúbok 70 µm. Vo 

viditeľnej oblasti spektra (400 – 700 nm) je najvyššia hodnota transmitancie, 50 %, pri 700 

nm [3, 4, 5]. 

 

Materiál a metódy 

 Vzorky boli pripravené naprášením titánu magnetrónovou depozíciou na 

monokryštalický substrát Si s rozmerom 1,5 cm2 (vrstva naprášeného titánu 1 µm).  

 Nanorúrky TiO2 (ďalej TiO2NTs) boli pripravené elektrochemickou anodickou 

oxidáciou pri napätí 40 V (nárast napätia 1 V/10 s), čase 120 minút, pri kontrolovanom prúde 

maximálne 3 mA, s použitím vzorky ako anódy a platinového drôtu ako katódy. Vzdialenosť 

medzi elektródami bola 1 cm. Zloženie elektrolytu – etylénglykol, 0,5 hm.% NH4F, 0,2 obj.%  

H2O. Vzorky boli po syntéze čistené postupne v acetóne, izopropylalkohole, destilovanej 

vode a následne vysušené v peci pri teplote 100 °C počas 10 minút. [6, 7]. 

 TiO2NTs boli žíhané v laboratórnej peci (Classic 3013 L) pri teplotách 400 °C 

a 450 °C počas 2 hodín (nárast teploty 10 °C/min) v oxidačnej (vzduch) a redukčnej (5% 

H2/Ar) atmosfére. Fázové zloženia pripravených TiO2NTs boli študované XRD s použitím 

CuKα žiarenia pri napätí 40 kV, prúde 40 mA na meranom rozsahu 20 – 100 ° 2θ prístrojom 

PANalytical RTG. 

Morfológia pripravených TiO2NTs bola charakterizovaná rastrovacou elektrónovou 

mikroskopiou pri napätí 10 - 40 kV pri viacerých zväčšeniach na prístroji FIB (Lyra 3 

Tescan). 

Fotokatalytická aktivita jednotlivých vzoriek bola sledovaná UV-VIS spektroskopiou 

(Jasco V-530) ako zmena koncentrácie farbiva Rhodamine B (ďalej RhB) v závislosti od času 

ožarovania UV-ortuťovou výbojkou s maximálnou intenzitou žiarenia pri 365 nm (Imax = 6,51 

mW/cm2 pri vzdialenosti 24 cm od vzorky) [8]. Z nameraných hodnôt absorbancií boli 

vypočítané rýchlostné konštanty k zodpovedajúce reakcii prvého poriadku podľa vzťahu 

                                                                  [I.] 

a bola zostrojená závislosť úbytku koncentrácie farbiva Rhodamine B v závislosti od času 

ožarovania: 

                                                                 [II.]   
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Výsledky a diskusia 

 Dĺžka pripravených nanotrúbok TiO2 je 0,9 – 1,15 µm, vnútorné a vonkajšie priemery 

sú 45,02 nm, resp. 68,59 nm. Obr. 1 znázorňuje SEM snímky pripravených TiO2NTs. 

                  
Obr. 1 SEM snímky pripravených TiNTs 

 

 Na obr. 2 sú znázornené RTG difrakčné záznamy pripravených TiO2NTs, v tab. 1 sú 

vypočítané mriežkové parametre, veľkosti kryštalitov a objemy základných buniek pre 

jednotlivé vzorky. 

 

Obr. 2 Difrakčné záznamy TiO2NTs žíhaných pri teplotách 400 °C a 450 °C v rôznych atmosférach : A - anatas; 
Ti - titán 
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Tab. 1 Veľkosť kryštalitov, mriežkové parametre a objem základnej bunky vzoriek TiO2NTs žíhaných pri 
rôznych teplotách v rozdielnych atmosférach 

Teplota 
žíhania (°C) / 

Atmosféra 

Veľkosť kryštalitov (nm) 
Mr iežkové parametre 

- Anatas (Å) 
Objem 

základnej 
bunky - 

Anatas (Å3) A (101) Ti(100) a = b c 

450 / H2Ar 51,38 23,17 3,777 9,489 135,37 

400 /  H2Ar 15,518 35,924 3,785 9,486 135,9 
450 / vzduch 37,309 30,817 3,776 9,488 134,61 
400 / vzduch 16,064 36,273 3,784 9,487 135,84 

 

Zmena koncentrácie farbiva RhB, v grafe (obr. 3) vyjadrená ako ln c/c0 (c –  

koncentrácia RhB v čase t ; c0 – počiatočná koncentrácia RhB), v závislosti od času 

ožarovania je pre jednotlivé vzorky zobrazená na obr. 3. 
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Obr. 3 Priebeh fotokatalytickej degradácie farbiva RhB vzorkami TiO2NTs 

 Pre jednotlivé vzorky sa vypočítali rýchlostné konštanty podľa vzťahu I. a ich hodnoty 

sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke (tab. 2) 
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Tab. 2 Rýchlostné konštanty TiO2NTs fotokatalytickej degradácie farbiva RhB 
 

Teplota žíhania (°C) / 
Atmosféra k (s-1) 

400 / vzduch 0,005003 

400 / H2Ar 0,005953 
450 / vzduch 0,0176 

450 / H2Ar 0,021721 
  

Rýchlostné konštanty pre jednotlivé vzorky boli vypočítané na plochu 1 cm2. Z 

vypočítaných hodnôt k vieme porovnať schopnosť fotokatalyzátorov degradovať farbivo RhB 

v závislosti od času. 

 

Záver 

 Fotokatalytická aktivita vzoriek sa sledovala ako úbytok koncentrácie RhB v závislosti 

od času ožarovania. Fotokatalyticky najaktívnejšou vzorkou sú TiO2NTs žíhané v redukčnej 

atmosfére pri teplote 450 °C s rýchlostnou konštantou k = 0,021721495 s-1, ktoré 

dekolorizovali farbivo RhB s koncentráciou 10-5 M za čas 100 minút. 
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Abstract 

 Determination of cyanides by flow-through coulometry 
 This thesis is focused on the electrochemical determination of cyanide inos especially their trace 
concentrations in waters. The measurements were done on a flow-through electrochemical analyser EcaFlow 150 
GPL from ISTRAN Bratislava. The measuremente were carried out on a porous electrode which was made of 
reticulated vitreous carbon in three a electrode flow cell. We used two kinds of electrolytes. Namely 0.1 mol/dm3 
Na2SO4 and an electrolyte comprising 0.1 mol/dm3 Na2SO4, 0.01 mol/dm3 CH3COOH and 0.01 mol/dm3 
CH3COONa. The work experimentally deals with its measurement by flow-through coulometry. The 
determination is based on the electrochemical oxidation of cyanides on a carbon electrode by making use of 
catalytic effect of copper ions. 
 

Keywords: Cyanides;  flow-through coulometry; water. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Malé koncentrácie kyanidov sa nachádzajú v rôznych odpadových vodách. Príkladom sú 

vody, ktoré vznikajú úpravami kovov, ťažbou zlata,  alebo odpadmi z fotografického a 

strojárenského priemyslu. V neposlednom rade sú to aj odpady z výroby nylonu a 

z organických syntéz. 

 Pre stanovenie obsahu kyanidov v životnom prostredí sa zvyčajne využívali titračné 

a spektrofotometrické metódy, ktoré však majú vysokú medzu stanoviteľnosti. 

Až v posledných desaťročiach sa vo väčšej miere začali využívať elektrochemické metódy, 

ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou, jednoduchosťou a selektivitou [1] [2]. 

 

Materiál a metódy 

 Na stanovenie kyanidov pomocou prietokovej chronopotenciometrie bol použitý merací 

prístroj EcaFlow 150 GLP (ISTRAN Bratislava, s.r.o.). Merania sa uskutočňovali na elektróde 

zo sklovitého sieťovaného uhlíka, ktorá bola umiestnená v cele s trojelektródovým zapojením. 

Ako nosný elektrolyt sa používal octanový tlmivý roztok s pH=5,60 s prídavkom 0,1 mol/L 

Na2SO4 a 1.10-4 mol/L CuSO4. Predmetom výskumu bola optimalizácia parametrov ako sú: 
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vhodný oxidačný prúd, prídavok CuSO4, pH tlmivého roztoku a odstránenie interferujúcich 

katiónov. 

 Na vlastné meranie koncentrácií kyanidov vo vzorke bola použitá 

chronopotenciometria, čo je tzv. galvanostatická metóda, pri ktorej sa na indikačnú 

a pomocnú elektródu, ktoré sú ponorené do študovaného nemiešaného roztoku, vkladá malý 

konštantný prúd a sleduje sa potenciál indikačnej elektródy k referenčnej ako funkcia času. 

Keďže sa roztok nemieša, prísun elektroaktívnych látok k eletróde sa zabezpečuje difúziou 

[3]. 

 Stanovenie kyanidov pomocou tejto metódy vychádza z ich anodickej oxidácie 

v neutrálnom prostredí podľa rovnice: 

 

CN- + H2O → CNO- + 2H+ + 2e- [I.] 

 

Výsledky a diskusia 

 Bolo zistené, že optimálny prúd, ktorý zaručuje vyhovujúci časový interval rozpúšťania 

nahromadeného kyanidu z elektródy je 1 µA. Pri voľbe hodnoty oxidačného prúdu sa 

predpokladalo, že čím nižší bude zvolený prúd, tým lineárnejšia bude aj kalibračná priamka. 

 Pre stanovenie kyanidov bolo dôležité nájsť látku, ktorá bude vhodným katalyzátorom 

pre danú chemickú reakciu [4]. Experimentálne bolo určené, že kyanidy sa najlepšie vylučujú 

po prídavku síranu meďnatého s koncentráciou 1.10-4 mol/L. 
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Obr. 1. Chronopenciometrický záznam – prídavok 1.10-4 mol/L CuSO4 

 
 Pri optimalizácii nosného elektrolytu sa skúšali štyri rôzne elektrolyty, z ktorých bol 

vybraný roztok pozostávajúci z 0,1 mol/L Na2SO4; 0,01 mol/L CH3COOH; 0,01 mol/L 

CH3COONa. Aby vylučovanie kyanidu prebehlo s čo najvyššou účinnosťou, bolo potrebné 

optimalizovať pH octanového tlmivého roztoku, ktorý bol použitý ako elektrolyt. Zistilo sa, že 

najlepšie záznamy sa získavajú pri použití roztoku s pH=5,60. 

 

Obr. 2 Závislosť prechodového času od pH elektrolytu 

 

 Posledným optimalizačným krokom bolo odstránenie interferujúcich katiónov z roztoku 

vzorky, kde najviac prekáža práve katión Cu(II). Tento problém sa vyriešil pridávaním vyššie 

uvedeného množstva CuSO4 do elektrolytu (pôvodne sa pridával do roztoku s CN-), pričom 
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vzorka sa do cely čerpala cez kolónu naplnenú katexom v Na+ cykle. Vzorka kyanidu bola 

obohatená o 2 mg/L Cu(II), čo je maximálna prípustná koncentrácia medi v pitnej vode [5].  

 

 

 

Obr.  3. Vplyv prídavku 2 mg/L Cu(II) na prechodový čas – pre porovnanie sú uvedené hodnoty bez 
prídavku (naľavo) a s prídavkom (napravo) 

 

Záver 

 Hodnoty parametrov medzí detekcie a stanovenia s použitím octanového tlmivého 

roztoku pri optimalizovaných podmienkach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pre 

porovnanie boli tieto parametre určené aj v elektrolyte, ktorý pozostával z 0,1 mol/L Na2SO4 a 

1.10-4 mol/L CuSO4. 

 

Tab. 1. Zistené metrologické parametre 
 

 Metrologické 
parametre 

Hodnota pre elektrolyt Na2SO4 
Hodnota pre elektrolyt octanového 

tlmivého roztoku 

LOD 0,36 µg/L 0,25 µg/L 

LOQ 1,08 µg/L 0,75 µg/L 

  

 Z hodnôt v tabuľke vyplýva, že navrhovaný postup stanovenia kyanidov pri daných 

podmienkach optimalizácie, ako aj pri pracovných podmienkach, je dobrý, lebo umožňuje 

stanovovať takto nízke koncentrácie. 

 Keďže problém interferujúcich katiónov sa vyriešil pomocou katexovej kolóny, bude 

predmetom ďalšieho výskumu zisťovanie vplyvu aniónov v analyte, a ako tie vplývajú na 
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meranie koncentrácie kyanidov, resp. ako ovplyvnia tvar a veľkosť píku vyhodnoteného 

prístrojom EcaFlow. V neposlednom rade by bolo zaujímavé spojiť túto techniku aj so 

stanovením dusitanov a postup aplikovať aj na reálne vzorky. 
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Abstract 

Synthesis of α-Al 2O3 from basic aluminium chloride 
We studied the possibility of low temperature preparation of α-Al 2O3 from basic aluminium chloride 

with different hydrolysis ratio (1,5 – 3,0) prepared by partial neutralization of AlCl3 by NaHCO3. We determined 
the presence of the particles AlO4Al 12(OH)24(H2O)12

7+ in our specimens of basic aluminium chloride with certain 
hydrolysis ratio by means of 27Al NMR spectroscopy. The correlation between the presence of 
AlO4Al 12(OH)24(H2O)12

7+ particles and low temperature α-Al 2O3 formation was not observed. We prepared        
α-Al 2O3 from basic aluminium chloride after 2 h heat treatment at 1000 °C. The specimen with hydrolysis ratio 
2,7 showed the most intense diffraction peaks belonging to α-Al 2O3. 
 

Keywords: α-Al2O3, low-temperature synthesis, Al13, basic aluminium chloride 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Oxid hlinitý sa vyskytuje vo viacerých kryštalických modifikáciách označovaných 

gréckymi písmenami. Termodynamicky najstabilnejšia forma je α-modifikácia, ostatné formy 

sú preto označované ako prechodné. 

Oxid hlinitý je nenahraditeľným priemyselným materiálom, či už vo forme α-Al 2O3 

alebo vo forme prechodných fáz, pri ktorých je jednou z najvyužívanejších vlastností veľký 

špecifický povrch. α-Al 2O3 vďačí za svoje rozsiahle priemyselné využitie vlastnostiam, ako sú 

vysoká tvrdosť (9. stupeň Mohsovej stupnice), vysoká teplota topenia (2050 °C),  nízka 

tepelná vodivosť [1]. Taktiež je odolný voči kyselinám a zásadám. 

Najdôležitejšou oblasťou využitia α-Al 2O3 je keramika, v ktorej sa produkty 

pripravujú z práškov. α-Al 2O3 prášky možno vyrobiť kalcináciou solí, hydroxidov alebo iných 

zlúčenín hliníka pri teplotách vyšších než 1100 °C [2, 3]. Takto vysoké teploty podporujú rast 

zŕn, čo je pre použitie v keramickom priemysle nežiaduce. Je výhodné vychádzať z práškov 

zložených z častíc s čo najmenšími rozmermi, pretože vďaka ich lepšej spekateľnosti možno 

vyrobiť keramické materiály s priaznivejšími vlastnosťami. Z toho dôvodu je na zníženie 

teploty tvorby α-Al 2O3 zameraný rozsiahly výskum, pričom sa využívajú rôzne postupy 

založené na príprave α-Al 2O3 z alternatívnych prekurzorov [4 – 7], na priaznivom vplyve 

rôznych kalcinačných atmosfér [4, 8], zárodočných kryštálov α-Al 2O3 [8], hydrotermálnych 
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[9] alebo mechanochemických efektov [5, 10]. 

Táto práca je zameraná na možnosť prípravy α-Al 2O3 zo zásaditého chloridu hlinitého. 

Zásaditý chlorid hlinitý sa pripravuje parciálnou neutralizáciou Al3+ iónov. Vzniká tzv. gélová 

forma hydroxidu hlinitého. Toto označenie sa používa pre dvojfázové systémy zložené 

z koloidných foriem hydroxidov alebo hydroxid-oxidov hlinitých a z tekutej fázy. Tuhá fáza 

môže byť prítomná vo forme diskrétnych častíc s rozmermi v rozpätí niekoľkých nanometrov 

až mikrometrov, alebo môže tvoriť trojrozmernú polymérnu sieť. Štúdium hydrolytických 

reakcií solí hliníka v zriedených roztokoch ukázalo, že základným iónom v zriedenom kyslom 

roztoku hlinitej soli je [Al(H2O)6]
3+. Z dôvodu silnej polarizácie molekúl vody iónom Al3+ 

môže dôjsť k deprotonizácii: 

 

     [I.]

 

V závislosti od chemického okolia a teploty sa môžu ďalej formovať polynukleárne 

častice disponujúce vysokým kladným nábojom, čo vysvetľuje ich silnú interakciu s aniónmi  

a tvorbu hydroxid-solí, tiež nazývaných „zásadité soli“ (napr. hydroxid-chlorid 

hlinitý/zásaditý chlorid hlinitý; AlnCl(3n-m)(OH)m). V géloch zásaditých solí Al3+ boli ako 

najdôležitejšie charakterizované polynukleárne častice so zložením AlO4Al 12(OH)24(H2O)12
7+, 

skrátene označované ako Al13, a Al30O8(OH)56(H2O)24
18+, skrátene Al30 [11]. Uvedené častice 

možno podľa prác [12, 13] detegovať 27Al NMR spektroskopiou. V predkladanej práci sme sa 

zamerali tiež na študovanie prítomnosti týchto častíc v roztoku v závislosti od stupňa 

hydrolýzy (h) zásaditého chloridu hlinitého a na vplyv stupňa hydrolýzy na nízkoteplotnú 

syntézu α-Al 2O3, pričom: 

h = [OH-] / [Al 3+]      [II.]

 

Materiál a metódy 

Syntéza zásaditého chloridu hlinitého 

Zásaditý chlorid hlinitý bol pripravený pomalou hydrolýzou 100 ml 0,25 M roztoku 

AlCl 3 · 6H2O (98 %; Lachema Brno). Ako báza bol použitý 0,25 M roztok NaHCO3 (99,8 %; 

Lachema Brno). Pomalým prikvapkávaním (cca 1 – 2 ml/min) rôzneho množstva roztoku 

NaHCO3 boli pripravené vzorky s rôznym stupňom hydrolýzy. Hydrolýza prebiehala pri 

teplote ~ 70 °C za stáleho miešania (250 ot./min) v sklenenom dvojplášťovom reaktore. 
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Ohrev bol zabezpečený termostatom MLW U15C. Takto pripravené vzorky boli vysušené pri 

80 °C.  

Kalcinácia vzoriek 

Séria vzoriek s rôznym h bola kalcinovaná pri 700 °C, pričom kalcinácia prebiehala pri 

tejto teplote po dobu 2 h, rýchlosť ohrevu bola 20 °C/min. Vzorky boli po premytí 5 x 50 ml 

horúcej (~ 80 °C) deionizovanej H2O kalcinované pri teplote 1000 °C podobu 2 h 

s rýchlosťou ohrevu 20 °C/min. Na kalcináciu vzoriek bola použitá laboratórna pec 

CLASIC 1013L. 
27Al NMR spektrá boli merané v roztokoch po syntéze, ktoré neboli ďalej upravované.  

Bol použitý spektrometer Varian Mercury Plus 300 MHz so sondou Varian 1H/19F/X 5 mm 

PFG ATB. Frekvencia pri meraní bola 78,19 MHz. Dĺžka 45 ° pulzu pre 27Al bola 5,8 µs 

pri 53 dB. 

Röntgenová prášková difrakčná analýza bola realizovaná difraktometrom 

Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým žiarením v rozsahu uhlov 20 – 70 ° 2θ. 

 

Výsledky a diskusia 

Roztoky vzoriek zásaditého chloridu hlinitého so stupňom hydrolýzy v rozpätí       

1,5 – 2,6 boli po syntéze číre, vzorky so stupňom hydrolýzy väčším ako 2,6 boli mierne 

zakalené, čo súvisí s prítomnosťou koloidných častíc Al(OH)3. 
27Al NMR bolo merané po 

Obr. 1. 27Al NMR spektrá vzoriek zásaditého chloridu hlinitého 
78,2 MHz, H2O;  δ: ~ 0 (monoméry Al);   ~ 62 (Al13);  ~ 80 [široký pík] (vyššie polyméry Al); posledné 

číslo v označení vzorky vyjadruje h 
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syntéze u vzoriek zásaditého chloridu hlinitého s h v intervale 2,3 – 3,0. Kvalitatívne 

porovnanie 27Al NMR spektier vzoriek s rôznymi stupňami hydrolýzy je zobrazené na obr. 1. 

Signál s chemickým posunom ~ 0 ppm prislúcha monomérnym časticiam hliníka. Tie bývajú 

prítomné v reakčných zmesiach s nižším stupňom neutralizácie. Z  meraných vzoriek to boli 

vzorky so stupňom hydrolýzy 2,3 a 2,4. Signál s chemickým posunom ~ 62 ppm prislúcha 

častici Al13, ktorá je prítomná vo vzorkách so stupňom hydrolýzy v rozmedzí 2,3 – 2,6. Toto 

rozpätie stupňa hydrolýzy, kedy sa tvoria častice Al13, približne súhlasí s údajmi z literatúry 

[14]. Pri vzorkách so stupňom hydrolýzy 2,7 ≤ h sa objavuje veľmi široký signál s chemickým 

posunom ~ 80 ppm prislúchajúci vyšším polymérom hliníka, pričom zaniká signál 

s chemickým posunom ~ 62 ppm. 

Záznamy práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy ukázali u všetkých vzoriek 

prítomnosť prechodných fáz Al2O3. Difrakcie prislúchajúce α-Al 2O3 vidno u vzoriek s            

h rovnajúcim sa 2,1; 2,3; 2,4 a 2,7. Avšak ich intenzita je veľmi nízka. Najvyššiu intenzitu 

difrakcií pre α-Al 2O3 vykazovala vzorka so stupňom hydrolýzy h = 2,7, ktorej difrakčný 

záznam je zobrazený na obr. 2. 

 

Obr. 2. Difrakčný záznam kalcinovanej vzorky zásaditého chloridu hlinitého s h = 2,7 
T = prechodné fázy Al2O3, α = α-Al 2O3 

 

Z porovnania röntgenových difrakčných záznamov a 27Al NMR spektier série vzoriek 

(tab. 1) nie je vidieť jednoznačnú súvislosť tvorby α-Al 2O3 s obsahom Al13 v prekurzore. Nie 

všetky vzorky obsahujúce podľa 27Al NMR častice Al13 viedli k tvorbe α-Al 2O3, a taktiež 

k tvorbe α-Al 2O3 viedli aj vzorky, ktoré podľa 27Al NMR častice Al13 neobsahovali. 
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Tab.1. Prítomnosť rôznych častíc s Al v závislosti od h vzoriek zásaditého chloridu hlinitého a fázy Al2O3 po 
kalcinácii pri 1000 °C z röntgenových difrakčných záznamov (XRD) 

T = prechodné fázy Al2O3, α = α-Al 2O3 

h prítomnosť častíc s Al fázy z XRD 

2,3 monoméry, Al13 T, α 

2,4 monoméry, Al13 T, α 

2,5 Al 13 T 

2,6 Al 13 T 

2,7 vyššie polyméry T, α 

2,8 vyššie polyméry T 

2,9 vyššie polyméry T 

3,0 vyššie polyméry T 

 

 

Záver 

Výsledky z tejto práce naznačujú, že α-Al 2O3 možno pripraviť kalcináciou zásaditého 

chloridu hlinitého pri nižšej teplote, ako je bežne uvádzaná teplota pre tvorbu α-Al 2O3. 

Zistená teplota tvorby α-Al 2O3 bola 1000 °C po 2-hodinovej kalcinácii. Táto teplota je 

približne o 100 °C nižšia, ako je bežne uvádzaná teplota tvorby α-Al 2O3 pri použití tradičných 

prekurzorov.  

Častice Al13 sa tvorili v roztokoch zásaditého chloridu hlinitého v rozmedzí                 

h 2,3 – 2,6, pri vyšších stupňoch hydrolýzy sa tvorili vyššie polynukeárne častice hliníka. 

Súvis medzi prítomnosťou konkrétnych častíc v prekurzore a tvorbou α-Al 2O3 pri zníženej 

teplote sa však nepotvrdil. 

Ďalší výskum v danej oblasti spolu s optimalizáciou podmienok by mohol viesť k  

zníženiu teploty pri výrobe α-Al2O3, čo by mohlo byť zaujímavé pre keramický priemysel. 
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Abstract 

Comparison of fluorescence spectroscopy and powder x-ray diffraction sensitivity in α-Al 2O3 synthesis 
This work deals with the possibility of monitoring α-Al 2O3 formation (after Cr3+ doping) by means of 

fluorescence spectroscopy using a Xe arc lamp as an excitation source. Basic aluminium chloride was used as a 
precursor for α-Al 2O3 synthesis, which was heat treated for 2 h at different temperatures. It was found out that 
this method is suitable for determining the transformation between transition alumina and α-Al 2O3. Comparison 
with powder x-ray diffraction showed that fluorescence spectroscopy with Xe arc lamp is more sensitive method 
for determining the conversion from transition to alpha phase of alumina. Using powder x-ray diffraction the 
transformation was determined at 1100 °C and using fluorescence spectroscopy at 1050 °C. 
 

Keywords: α-Al2O3, fluorescence spectroscopy, powder x-ray diffraction 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Oxid hlinitý je látka vyskytujúca sa vo viacerých kryštalických modifikáciách, ktoré sa 

označujú v súlade s pravidlami v mineralógii gréckymi písmenami podľa typu štruktúry. Pre 

štruktúry s hexagonálnym najtesnejším usporiadaním je to predpona „α“, pre štruktúry s 

kubickým najtesnejším usporiadaním predpona „γ“ [1, 2]. Okrem termodynamicky 

najstabilnejšej α-modifikácie sa pre všetky ostatné modifikácie používa spoločné označenie: 

prechodné fázy Al2O3. α-modifikácia Al2O3 je priemyselne hojne využívaným materiálom, a 

to vďaka jej vysokej tvrdosti, vysokej teplote topenia, inertnosti voči chemikáliám a 

výborným tepelnoizolačným vlastnostiam. 

Podľa literatúry [1, 3] možno α-Al 2O3 z prechodných fáz pripraviť pri teplote 1100 °C. 

Za túto vysokú teplotu sú zodpovedné veľké štruktúrne zmeny. Bežne používaná metóda na 

charakterizáciu kryštalických fáz je prášková röntgenová difrakčná analýza. Difrakcie 

prislúchajúce rôznym prechodným fázam je náročné medzi sebou rozlíšiť, pretože ich 

difrakcie sú široké a ich pozícia je blízka. Avšak tvorbu α-Al 2O3 možno touto metódou jasne 

zachytiť. Nevýhodou práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy však je, že je schopná 

zachytiť istú fázu až v momente, keď majú kryštály tejto fázy určitú minimálnu veľkosť.  

Prítomnosť α-Al 2O3 možno dokázať aj prostredníctvom fluorescenčnej spektroskopie 
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v prípade dopovania Cr3+. Čistá α-modifikácia Al2O3 nevykazuje luminiscenciu, avšak          

α-Al 2O3 dopovaný Cr3+ zabudovanými v štruktúre namiesto Al3+ má fluorescenčné vlastnosti. 

Za fluorescenciu je zodpovedné malé množstvo Cr3+ v oktaédrickej koordinácii. Po 

fotostimulácii nastáva excitácia d3 elektrónov a následne dochádza k žiarivým prechodom do 

základných stavov za vyžiarenia dubletu elektromagnetického žiarenia vo viditeľnom spektre 

s vlnovými dĺžkami: 692,8 nm a 694,4 nm (môže nastávať posun vplyvom koncentrácie Cr3+ 

alebo iných faktorov). Tieto signály sú označované R1 a R2. Tvorbu α-Al 2O3 dopovaného Cr3+ 

možno detegovať pomocou fluorescenčnej spektroskopie  pri vzorkách kalcinovaných pri o 

cca 300 °C nižších teplotách ako pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy [4, 5]. Vyššia 

citlivosť detekcie α-Al 2O3 súvisí s tým, že fluorescenčná spektroskopia deteguje ióny Cr3+ 

hneď, ako sa stanú súčasťou štruktúry α-Al 2O3. Predpokladom použitia tejto metódy je, že 

Cr3+ neovplyvňuje tvorbu α-Al 2O3 a ich množstvo neprekročí hranicu, pri ktorej sa vplyvom 

defektov v štruktúre spôsobených dopovaním zháša fluorescencia [4, 5]. 

Predkladaná práca sa sústredí na porovnanie citlivosti dvoch metód, práškovej 

röntgenovej difrakčnej analýzy a fluorescenčnej spektroskopie, pri určovaní počiatočnej 

teploty tvorby α-Al 2O3 vychádzajúc z alternatívneho prekurzoru (zásaditého chloridu 

hlinitého pripraveného parciálnou neutralizáciou Al3+). V citovaných prácach [4, 5]  bol však 

ako zdroj excitačného žiarenia použitý laser. V tejto práci bola ako zdroj žiarenia pre merania 

fluorescencie použitá Xe výbojka, ktorá má podstatne nižší výkon, ako laserový zdroj 

žiarenia. 

 

Materiál a metódy 

Príprava vzoriek 

Zásaditý chlorid hlinitý bol pripravený parciálnou neutralizáciou 1000 ml 0,25 M 

roztoku AlCl3 · 6H2O (98 %; Lachema Brno) pomalým prikvapkávaním (cca 1-2 ml/min) 

2700 ml roztoku NaHCO3 (99,8 %; Lachema Brno) s koncentráciou 0,25 M. Syntéza 

prebiehala pri teplote nad 70 °C za stáleho miešania (250 ot./min) v sklenenom 

dvojplášťovom reaktore. Ohrev bol zabezpečený termostatom LAUDA Ecoline Staredition 

RE 212. Po syntéze bolo do roztoku pridaných 100 ppm (hmot. k AlCl3) CrCl3 (50 % roztok 

CrCl3 · 6H2O, Lachema Brno). Vzorka bola vysušená pri 80 °C. Následne bola kalcinovaná 

(pri 700 °C, 2 h, rýchlosť ohrevu bola 20 °C/min), aby sa prekurzor zmenil na nerozpustnú 

formu a aby z nej mohli byť vymyté prebytočné ióny po syntéze. Vzorka bola premytá 5 x 50 

ml horúcej (~ 80 °C) deionizovanej vody a potom bola kalcinovaná pri rôznej teplote 

v rozmedzí 800 až 1200 °C (2 h, 20 °C/min) s intervalom 50 °C.  
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Röntgenová prášková difrakčná analýza 

Röntgenová prášková difrakčná analýza bola meraná difraktometrom Philips PW 1050 

s CuKα röntgenovým žiarením. Meralo sa pri 25 °C v rozsahu uhlov 40 – 50 ° 2θ. 

Fluorescenčná spektroskopia 

Fluorescenčné spektrá Al2O3 dopovaného Cr3+ boli merané fluorescenčným 

spektrofotometrom Edinburgh Instruments FSP 920, pričom bolo použité front-face 

usporiadanie. Zdrojom excitačného žiarenia bola 450 W Xe výbojka, použitá vlnová dĺžka 

excitačného žiarenia bola 514,5 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Záznamy röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy vybraných vzoriek, ktoré boli 

kalcinované pri rôznych teplotách, sú zobrazené na Obr. 1. Široká difrakcia pri cca. 45,5  2θ 

prislúcha prechodnej modifikácii Al2O3. Signál pri ~ 43,4  2θ prislúcha difrakcii (113)         α-

Al 2O3. Tvorba α-Al 2O3 nastáva podľa týchto záznamov pri kalcinácii pri teplote 1100 °C. So 

zvyšujúcou sa teplotou stúpa intenzita difrakcie pri ~ 43,4  2θ a zároveň klesá intenzita 

difrakcie pri ~ 45,5  2θ, čo indikuje rastúci podiel α-Al2O3 a úbytok prechodnej fázy Al2O3. 

Na Obr. 2 sú zobrazené vybrané fluorescenčné spektrá zásaditého chloridu hlinitého 

kalcinovaného pri rôznych teplotách. U vzorky kalcinovanej pri teplote 1050 °C sa prvýkrát 

Obr. 1. Záznamy práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy zásaditého chloridu 
hlinitého kalcinovaného pri rôznych teplotách 
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objavuje signál∗ pri ~ 690 nm, ktorý prislúcha Cr3+ v štruktúre α-Al 2O3. S rastúcou teplotou 

kalcinácie sa jeho intenzita zvyšuje, čo indikuje zvyšujúci sa podiel α-Al 2O3. 

 

Fluorescenčná spektroskopia s použitím Xe výbojky ako zdroja excitačného žiarenia je 

podľa výsledkov z tejto práce o niečo citlivejšou metódou na určenie počiatočnej teploty 

tvorby α-Al 2O3 (po dopácii Cr3+). Markantný rozdiel medzi určením počiatočnej teploty 

tvorby α-Al 2O3 v prácach [4, 5] a našim zistením pravdepodobne spočíva v použití rôzneho 

zdroja excitačného žiarenia. V prácach [4, 5] bol použitý vysokovýkonný, laserový zdroj 

excitačného žiarenia a nemožno vylúčiť, že samotný laser nenapomáha tvorbe α-Al 2O3 

prostredníctvom lokálneho zvýšenia teploty pri ožiarení vzorky. 

 

Záver 

Počiatočná teplota tvorby α-Al 2O3 s použitím zásaditého chloridu hlinitého ako 

prekurzoru bola sledovaná dvoma metódami. Pomocou fluorescenčnej spektroskopie s Xe 

                                                           
∗
 V literatúre [4, 5] sa uvádza, že iónu Cr3+ v oktaédrickej koordinácii v štruktúre α-Al 2O3 prislúcha dublet 

s maximami pri 692,8 a 694,4 nm. Na obr. 2 nevidno dublet v dôsledku optimalizácie merania s cieľom zvýšiť 
intenzitu signálu, aby bolo možné zachytiť tvorbu α-Al 2O3 pri čo najnižšej teplote. 
 

Obr. 2. Fluorescenčné spektrá vzorky zásaditého chloridu hlinitého kalcinovaného pri rôznych 
teplotách 
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výbojkou ako zdrojom excitačného žiarenia sa nám podarilo zachytiť tvorbu α-Al 2O3 pri 

o 50 °C nižšej teplote, ako pomocou práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy. Metóda 

fluorescenčnej spektroskopie s použitím Xe výbojky ako zdroja excitačného žiarenia je teda 

citlivejšou metódou na určovanie počiatočnej teploty tvorby α-Al 2O3 ako bežne používaná 

prášková röntgenová difrakčná analýza.  
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Abstract 

Radiation controlled synthesis of Ag-nanoparticles. 
The radiation synthesis of Ag-nanoparticles is the method wherein the ionizing radiation is used 

to prepare silver nanoparticles. The solutions were prepared and contained Ag+ ions and BRIJTM L4 
as a stabilizer. The resulting solutions were irradiated with the gamma rays, accelerated electrons or UV 
radiation. The formation of silver was monitored by UV / VIS spectroscopy. Behaviour pH depending 
on the dose was observed. X-ray diffraction was measured and the particle size was determined from 
the measured data. It was observed that the colour of the solution is primarily brown or grey or green, it indicates 
the formation of silver nanoparticles of the spherical and rod-shaped. 

Keywords:  Nanoparticles; Silver; BRIJTM L4; TRITON X-100 

Úvod a formulace cíle 

Nanočástice (NPs) jsou v poslední době v zájmu mnoha průmyslových i vědeckých 

odvětví. Příčinou tohoto zájmu jsou vlastnosti těchto NPs, které se od materiálů stejného 

složení, ale běžné velikosti, liší [1]. Díky tomu doznala technologie jejich výroby značného 

rozvoje. Jedná se o různé metody přípravy, které směřují k různým vlastnostem NPs a tedy i 

odlišnému využití.  

Mezi intensivně studované NPs patří i stříbrné nanočástice (Ag-NPs), které jsou 

známy především svými antibakteriálními vlastnostmi, pro které jsou využívány ve 

zdravotnictví [2, 3, 4]. Ovšem Ag-NPs vykazují dobré i elektronické, optické, katalytické a 

mnohé jiné vlastnosti [5, 6, 7].  

V literatuře je popsáno několik metod přípravy Ag-NPs. Tyto metody se dělí na dvě 

základní a to metody dispergační, založené na rozptylování částic větších na menší (např.: 

laserová ablace [8]) a kondenzační metody založeny na principu shlukování jednotlivých 

atomů. Ty se dále dělí metody fyzikální např. kondenzace kovových par [9] a chemické, kde 

se využívá redukce stříbrných iontů (redukce zářením [10, 11, 12], elektrochemické metody 

[13] a další).  

Fotoredukce může probíhat podle následujících rovnic [14]. 

1. Fotolýza vody: 

                    [I.] 
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2. Vznik radikálu –CH2 CHOH: 

                   [II.]  

                                                          [III.] 

3. Redukce Ag+ iontů  radikálem: 

                            [IV.] 

Ozařováním vodných roztoků vysokoenergetickým zářením vznikají volné radikály a 

solvatované elektrony, viz rovnice (V) [11, 15], ty mohou redukovat přítomné ionty. 

           [V.] 

Cílem této práce bylo sledování tvorby Ag-NPs připravovaných v roztoku radiační 

syntézou a jejich stabilizace. Radiační syntéza byla provedena třemi metodami: gama zářením 

(GZ), urychlenými elektrony (UE) a UV-zářením (UV-Z).  

Vzniklé částice byly převážně stabilizovány BRIJemTM L4, viz Obr. 1., při UV-

ozařování byl vyzkoušen i TRITON X-100 (TX-100), viz Obr. 2., kdy bylo ozařování 

provedeno ve vyvinuté průtokové aparatuře. Obě látky slouží i jako vychytávače volných 

radikálů [16] a následně vzniklé radikály mohou dále redukovat Ag+ na Ag-NPs, viz rovnice 

[VII.] [17]. 

  R-OH2CCH2OH + ·OH  R-OH2CC HOH + H2O          [VI.] 

R-OH2CC HOH + A   R-OH2CCHO + A  + H+,       [VII.] 

kde R = C12H25-(OCH2CH2)3 pro BRIJTM L4 a pro TX-100 je R = terc-oktyl-C6H4-

(OCH2CH2)x, kde x = 8 – 9.  

 

Obr. 1. TRITON – X100. 
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Obr. 2. BRIJTM L4.  

Materiál a metody 

 Pro studium tvorby Ag-NPs byl připraven vodný roztok dusičnanu stříbrného o 

koncentraci 0,01 M a 1% hm BRIJem nebo 1% hm TX-100 (použit pouze při fotolytické 

přípravě Ag-NPs). Při ozařování pomocí GZ a UE byl roztok napipetován do 10ml 

skleněných ampulek, v kterých byl ozařován. Při ozařování pomocí UV-Z byl roztok 

ozařován kontinuálně.  

 Pro ozařování pomocí GZ byl použit GAMMACELL 220 s 60Co. Dávkový příkon 

činil (50 2) Gy·h-1. Ozařování UE probíhalo na lineárním pulsním urychlovači LINAC 4-

1200. UV-fotolýza byla provedena na dvou aparaturách. Jedna byla složena z fotochemického 

reaktoru a čtyř 25W nízkotlakých rtuťových výbojek, Ozařování probíhalo při vlnové délce 

254 nm. V této aparatuře byl ozařován roztok s BRIJem jako stabilizátorem o objemu 1,5 l. 

Druhá aparatura byla složena z čerpadla, hadic, zásobní lahve a dvou 85W UV-výbojek řady 

SP-IV. Ozařování probíhalo při vlnové délce 253,7 nm. V této aparatuře byl jako stabilizátor 

použit TX-100 a celkový objem ozařovaného roztoku činil 25 l. Roztok musel být chlazen. 

Vzorky ozařované UE a GZ byly ozařovány dávkou 2 – 32 kGy.  

Tvorba Ag-NPs byla sledována na UV-VIS spektrofotometru GENESYS 20 v rozmezí 

vlnových délek 326 – 1100 nm nebo 325 – 600 nm. Dále bylo potenciometricky měřeno pH 

vzorků ozařovaných UE a GZ na potenciometru inoLab pH/ION LEVEL 2. Byla změřena 

Rentgenová difrakční analýza (XRPD) na difraktometru Rigaku Mini Flex 600. Z integrální 

pološířky píku byla stanovena velikost stříbrných nanočástic.  

Výsledky a diskuse 

Ozařování GZ a UE: 

 
Obr. 3. Závislost delta absorbance na dodané dávce vzorků ozařovaných GZ (absorpční maximum při 425 nm).  

Označení delta absorbance vyjadřuje rozdíl mezi absorbancí ozářeného a neozářeného 
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vzorku, a platí i dále v textu. Z Obr. 3. Vyplývá, že závislost ΔA na dávce dodané GZ není 

pravidelná. Je to patrně způsobeno shlukováním vzniklých Ag-NPs, které sedimentují 

v důsledku pomalého ozařování (40 – 640 hodin) a naměřené hodnoty ΔA odpovídají 

koncentraci Ag-NPs zbylých v roztoku.  

Hodnoty pH ozářených i neozářených vzorků GZ a UE jsou uvedeny na Obr. 4. Jak je 

vidět z obrázku, hodnoty pH nejdříve s dávkou vzrostly (tento jev nebyl zkoumán a mohl by 

být předmětem dalších studií) a následně s dalším ozařováním pH klesalo důsledkem nárůstu 

koncentrace H+ iontů vznikajících v důsledku radiolýzy vody, redukcí stříbrných iontů a 

vzniklých radikálů, viz rovnice [V. – VII.].  
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Obr. 4. Závislost pH na dávce vzorků ozářených GZ a UE.  

 

 
Obr. 5. Závislost delty absorbance (vynásobené zřeďovacím koeficientem) na vlnové délce a dávce vzorků 

ozářených UE – obr. vlevo. Obrázek vpravo popisuje chování vzorku po 11 dnech.  
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Jak je na obrázku vlevo v Obr. 5. vidět, s rostoucí dávkou se mění poloha absorpčního 

maxima, což poukazuje na různou distribuci velikosti částic při dodané dávce. Z obrázku 

vpravo v Obr. 5. je vidět, že absorbance v čase klesá. Důvodem je shlukování částic a jejich 

sedimentace a případně jejich rozpouštění.  

 

 
Obr. 6. Difraktogram 

 
 Z integrální pološířky píku v difraktogramu mezi 37° a 38° (Obr. 6.) byla vypočtena 

velikost Ag-NPs. Její hodnota činí (12  2) nm.  

UV-fotolýza: 

 

 
Obr. 7. Fotolytická příprava Ag-NPs.  

 

 UV-fotolýza roztoků, kde jako stabilizátor byl využit BRIJ, byla provedena ve 

fotochemickém reaktoru se čtyřmi 25W UV-výbojkami. Jak je vidět z Obr. 7., tvorba Ag-NPs 

byla pozorována již po 10 minutách ozařování a jejich tvorba ustala prakticky po 50 minutách 

ozařování. Absorpční maximum bylo stanoveno kolem 430 nm.  
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Závěr 

Ze studie radiační syntézy Ag-NPs připravovaných pomocí GZ, UE a UV-Z lze 

vyvodit tyto závěry:  

Ag-NPs vzniká i za přítomnosti kyslíku. Při UV fotolýze produkce Ag-NPs výrazně 

poklesla asi po 30 minutách. Hodnoty pH u většiny vzorků po ozáření zpočátku vzrostly a 

poté s rostoucí dávkou klesaly. Nejproduktivnější metodou pro přípravu nanostříbra se v této 

studii jeví ozařování UE. Při ozařování v GAMMACELu se tvoří velké Ag-NPs, které rychle 

sedimentují. Při ozařování na lineárním urychlovači se absorbance vzorků po určitém čase 

snižuje. U vybraného vzorku ozářeného UE dávkou 32 kGy byla stanovena velikost vzniklých 

Ag-NPs na (12  2) nm.  
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Abstract 

Glycosylation is a frequent post-translational modification of proteins that affects many of their 
functions. Aberant glycoforms have been observed in many pathological conditions. Knowledge of glycan 
structures can lead to better understanding of molecular basis of many diseases. Heated ESI coupled with high-
resolution Fourier transform mass spectrometry (LTQ Orbitrap) and MALDI TOF/TOF were used to analyze 
complex N-glycan standards with free reducing ends (disialo-diantennary and asialo-triantennary) as well as 
representative PA-labeled N-glycans isolated from human serum by HPLC. Structures were confirmed by 1H 
NMR analysis and compared with the Glycome database. The different combinations of ion sources results in 
various fragmentation patterns. Compared to the MALDI technique, free glycans were not losing labile sialic 
acids so easily in the ESI source. Additionally, the effect of sample derivatization on acquired signals is 
discussed. In the MALDI source, the linkage-specific ethyl esterification leads to reduced adduct and fragment 
formation and enhanced stability of sialic acids.  

 

Keywords: N-linked glycans; MALDI TOF/TOF, ESI; FT-MS; glycan fragmentation   

 

Introduction 

Glycosylation is one of the most common post-translational modifications in 

eukaryotic cells, extending the function of a single gene product [1]. In the human body, more 

than half of all proteins and most of the membrane and secretory proteins [2] are glycosylated.  

250 – 500 genes, representing 1 – 2 % of human genome, participate in glycosylation 

machinery [3]. Over the last few decades, a relationship between aberrant glycosylation and 

many disorders has been observed, including chronic inflammatory diseases [4], 

immunodeficiences, hereditary, neurodegenerative and cardiovascular diseases, as well as 

cancer [5]. Abnormalities in glyco-profile were observed in samples from patients of 

Alzheimer disease [6] and in various biomarkers of oncological diseases were confirmed, that 

the oncogenesis correlates with the changes in oligosaccharide structures [7]. 

Development of the methods of modern mass spectrometry with high resolution and 

mass accuracy has led to its use in analyzing glycans for both profiling and structural studies. 

Completing the available information about glycan structures can help to understand the 

molecular basis of many still not completely understood diseases and thus can lead to 
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development of new diagnostic methods in various pathological conditions [8]. 

 

Material and methods 

Standard complex N-glycans: Asialo-triantennary Hex3HexNAc3(Hex3HexNAc2) and 

disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) N-glycans with free reducing ends 

were purchased from Carbosynth Ltd. (UK). From each N-glycan standard, 500 ng was used 

for ESI FT-MS, 10 ng for MALDI TOF/TOF and 10 µg for 1H NMR analysis. 

Human serum and transferrin N-glycans: After proteolytic digestion, glycopeptides 

from 1.5 ml of human serum from healthy individual or from 5 mg of immuno-purified 

transferrin (Sigma Aldrich, USA) were isolated by anion-exchange chromatography and 

subjected to peptide-N-glycosidase F digestion. Released glycans were separated from 

peptides by anion-exchange chromatography, separated by solid-phase extraction on non-

porous graphitised carbon and fluorescently labeled with 2-aminopyridine (PA). N-glycans 

were fractionated by hydrophilic interaction anion-exchange (HIAX) HPLC on a Dionex 

IonPac AS11 column, which showed the most specific separation of the complex mixture. 

Single fractions were individually analyzed by MALDI-TOF/TOF. A representative sialylated 

structures were subject to linkage specific ethyl esterification of terminal sialic acids. To 

stabilize the molecules and differentiate between α(2→3)- and α(2→6)- isomers, 1-ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) as carboxyl group activator, and 

hydroxybenzotriazole (HOBt) as coupling reagent, dissolved in ethanol, were used. 

MALDI-TOF/TOF analysis; 1 µl of representative PA-labeled N-glycan HPLC 

fractions or 10 ng of N-glycan standards were applied on Ground Steel target plate (Bruker 

Daltonics, USA) as 1:1 with ATT (matrix) solution. Samples were analysed by 

UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, USA) in both reflectron positive and negative for MS and 

MS/MS (LIFT, CID) modes. Acquired raw spectra were processed and analyzed by 

FlexAnalysis, GlycoWork Bench and ProteinScape softwares (Bruker Daltonics, USA) and 

also manually. 

ESI-FT analysis: 500 ng of each N-glycan was dissolved in 300 µl of 30% acetonitrile 

in 5mM ammonium acetate pH 7.0 and directly injected into LTQ Orbitrap Velos Pro 

(Thermo Scientific, USA). The spectrometer was equipped with heated ESI (H-ESI) ion 

source at 350°C capillary temperature and 3.5 kV spray voltage and analyzed in both positive 

and negative modes. For MS/MS fragmentation, high-energy collision dissociation (HCD) 

was selected with normalized collision energy of 60 %. Acquired raw data were processed in 
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Xcalibur (Thermo Scientific, USA) and analyzed by SimGlycan softwares (PREMIER 

Biosoft, USA). 
1H NMR analysis: 10 µg of standard N-glycan was dissolved in 60 µl of 0.4 µM 

solution of TSPd4  (internal standard) in D2O. NMR spectra were measured at 600 MHz on 

Varian VMNRS NMR spectrometer equipped by 13C enhanced salt tolerant HCN cold probe 

at 25 °C. In 1H NMR spectra a residual water signal was suppressed by PRESAT. For signal 

assignments literature data have been used [9]. 

 

Results and discussion 

The highest signals from a neutral asialo-triantennary Hex3HexNAc3(Hex3HexNAc2) 

N-glycan were acquired when sample was analyzed in reflectron positive mode (MALDI 

TOF), or positive HR-ESI (LTQ Orbitrap) mode. More complex was analysis of a negatively 

charged disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) N-glycan, which had the 

highest signal intensities in reflectron negative (MALDI TOF) or negative HR-ESI mode 

(LTQ Orbitrap), due to presence of terminal sialic acids. When comparing to MALDI spectra, 

the double charged peak [M-2H]2- is the most abundant one in HR-ESI spectrum. Analysis of 

sialylated N-glycan in positive mode resulted in high signal/noise ratio and poor signals; 

analysis in negative mode resulted in in-source formation of adducts and fragments. Linkage 

specific ethyl esterification of terminal sialic acids enabled to stabilize the molecules and 

clearly differentiate between α(2→3)- and α(2→6)- isomers (Fig. 1).  

 
Fig. 1. MS/MS (LIFT) positive MALDI TOF/TOF spectrum of PA-labeled, linkage-specific derivatized 
disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2), most abundant N-glycan isolated by HIAX 

HPLC from human transferrin.  
Fragmentation pattern of the parent ion (m/z 2380.007) proved both linkages of sialic acids in α(2→6)- positions. 

Peak at m/z 706.980 represents the typical structure of N-glycan antenna, consisting of N-acetylglucosamine, 
galactose and ethyl ester, formed from α(2→6)-linked terminal sialic acid (+ 28 Da).  

 
 

High-energy collision dissociation (HCD) led to absolutely different fragmentation 
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pattern of analyzed N-glycans. Acquired spectra were analyzed with Xcalibur and GlycoWork 

Bench software to assign the signals to structures. Opposite to CID and LIFT fragmentations, 

in HCD cross-ring fragments were formed predominantly (Fig. 2).  

 
Fig. 2. High-energy collision dissociation (HCD) negative MS/MS spectra of parent ion representing 
disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) standard N-glycan with free reducing end. 

Compared to MALDI ionisation, fragmentation pattern of parent ion at m/z 1110.40 consisted of double charged 
and cross-ring fragments formed as a result of the lability of the terminal sialic acids.  

 

To prove the mass spectrometric results, standard N-glycans with free reducing ends 

were analyzed by 1H NMR. Spectra acquired in two characteristic regions (5.3-3.4 ppm and 

2.8-1.2 ppm), confirmed the composition of monosaccharide residues as well as the linkages 

of terminal sialic acids. However, the major disadvantage of this method involves the high 

sample amount required for analysis (sample amount required for single 1H NMR analysis is 

20-times higher than the amount required for FT- ESI analysis). Therefore, mass spectrometry 

combined with derivatization techniques is an optimal method offering the most precise 

informations about glycan structures. 

 

Conclusion 

The different combinations of ion sources with preselection and fragmentation devices 

results in various fragmentation patterns and adducts. Cross-ring and double charged 

fragments are forming in HCD electrospray ionisation, in MALDI only singly charged „B“ 

and „Y“ ions are predominantly formed. 

Linkages between monosaccharide residues can be determined by 1H NMR, while 

linkages of terminal sialic acids are shown by specific ethyl esterification of their carboxyl 

groups [10]. This method also reduces adduct and fragment formation in the ion source and 
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enhances the stability of sialic acids. 

Compared to the MALDI technique, free glycans were not losing labile sialic acids so 

easily in the ESI source. Generally, sialic acids are amongst the N-glycan modifications, 

which change quantitatively or qualitatively during pathogenesis [11]. In-source losses of 

sialic acids should be eliminated in the method development, as these losses could lead to 

false positive or false negative results.  

Fluorescent PA-labeling improves core fragmentation and intensities of signals 

acquired in MALDI spectra as well as enabling the quantification of every single fraction in 

the HPLC chromatogram. Usually the quantification of selected structures is essentia in 

finding the significant difference between pathological and healthy samples. 

Analysis of acquired spectra is simplified when performed with appropriate software 

tools, due to variable fragmentation patterns of both neutral and charged N-glycans; 

nevertheless, manual interpretation is still very important. Spectral analyses offer precise 

information about the structures of released and isolated glycans. Since data generated by 

presented methods provided crucial information about the glycan structures, application of the 

combination of these analytical approaches could lead to better understanding of molecular 

basis of many diseases.   
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Abstract 

Anaerobic expression of genes involved in sterol uptake in yeast Saccharomyces cerevisiae 
Two plasma membrane ABC transporters, Aus1p and Pdr11p, are responsible for sterol uptake in yeast 

Saccharomyces cerevisiae. It was shown, that their deletion completely abolishes sterol utilization from media. 
This results in lethal phenotype in conditions, where cells are not able to synthesize ergosterol, i.e. in 
anaerobiosis. We found that yeast growth in anaerobic medium supplemented with cholesterol cause manifold 
raise of expression of genes AUS1 and PDR11, in comparison with growth on ergosterol. Interestingly, as low as 
5% supplementation of ergosterol in mixture with cholesterol lowers the AUS1 expression to 50%. 

 

Keywords: sterol uptake; sterol sparking.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Využívanie externých sterolov je jedným z mechanizmov rezistencie patogénnych 

húb. Napríklad kvasinka Candida glabrata, ktorá je častým oportunistickým patogénom u 

pacientov so zníženou imunitou, si za normálnych podmienok v ľudskom organizme 

syntetizuje vlastný ergosterol. No v prípade, keď je jeho syntéza zablokovaná pôsobením 

azolových antimykotík, dokáže C. glabrata ďalej prežívať vďaka schopnosti importovať a 

využívať ľudský cholesterol [1].  

V našej práci skúmame import sterolov u dosiaľ najlepšie charakterizovanej kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae. V aeróbnych podmienkach si táto kvasinka syntetizuje vlastný 

ergosterol, no na rozdiel od C. glabrata nedokáže v prítomnosti kyslíka importovať externé 

steroly aj keby to malo pre ňu letálne dôsledky. Tento fenomén sa nazýva „aeróbna exklúzia 

sterolov“. Na druhej strane pri hypoxických až anaeróbnych podmienkach je tento blok 

uvoľnený a dochádza k importu sterolov. Tento import je regulovaný najmä anaeróbnymi 

transkripčnými faktormi Upc2p, Ecm22p a Sut1p, ktoré sú vo všeobecnosti zodpovedné za 

reguláciu metabolizmu v neprítomnosti kyslíka. Práve pri štúdiách s nadexpresiou génu UPC2 

boli identifikované gény pre potenciálne importéry sterolov - AUS1 a PDR11. Dosiaľ 

publikované dáta o expresii AUS1 a PDR11 pochádzajú len z celogenómových štúdií, 

väčšinou v súvislosti s prítomnosťou kyslíka alebo nadexpresiou transkripčného regulátora 

Upc2p [2, 3]. Závislosť expresie od samotného príjmu sterolov, deji pri ktorom sa 
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predovšetkým predpokladá účasť produktov AUS1 a PDR11 nebola doposiaľ takmer vôbec 

študovaná. 

V tejto práci sa tiež zaoberáme takzvaným „sparking sterol“ efektom [4]. Tento jav 

spočíva v tom, že aj sterol, na ktorom kvasinky v anaerobióze bežne nerastú alebo rastú len 

veľmi pomaly (cholestanol, sitosterol), dokáže podporiť rast v prípade, že je v rastovom 

médiu prítomný ergosterol (sparking sterol) v rádovo nanomolárnych koncentráciách. Táto 

skutočnosť naznačuje, že ergosterol plní úlohu akejsi signálnej molekuly, zatiaľ čo nie-

kvasinkový sterol slúži bunkám na podporu štruktúrnych funkcií ako sú stavba bunkových 

membrán. Výsledky Dahl a kol. [5] naznačujú, že stopové množstvá ergosterolu slúžia 

v bunkovom cykle kvasiniek ako nutričný signál, pôsobiaci obdobne ako rastový faktor alebo 

hormonálne signály v mnohobunkových organizmoch. Nás zaujíma, ako sparking efekt 

ovplyvňuje rast kvasiniek a expresný profil génov vystupujúcich v príjme sterolov. Ako 

sparking sterol sme v našich experimentoch použili ergosterol a v úlohe štruktúrneho sterolu 

otestovali živočíšny sterol – cholesterol. 

 

Materiál a metódy 

Mikroorganizmy: Saccharomyces cerevisiae kmeň BY4741 (MATa; his3∆1; leu2∆0; 

met15∆0; ura3∆0) 

Primery: použité pre kvantitatívnu PCR 

AUS1 
5'-CCAGGTCCTCTGCAAGAAAT-3' 

5'-CTGTTTCCGTGATAGGTTGC-3' 

PDR11 
5'-ATGGCGTATGTACTCCCAAG-3' 

5'-GCGTTTCCATAGCTACGGAT-3' 

UPC2 
5'-AGTTCAGCTGCAGCAGTATC-'3 

5'-CCTTCCTCATCGTTAGGTTG-3' 

ECM22 
5'-CGTTCCTCCATCCGTATCCA-3' 

5'-GCCATGTTTGGGTGGTTGTT-3' 

SUT1 
5'-CTCCCCAATGTTTCCCTGCT-3' 

5'-GCGCACTCATTACTGTCAGC-3' 

DAN1 
5'-GCGATTTCACCACCATGTTG-3' 

5'-TGAAGTGGAGGTGGAAGAAG-3' 

TIR1 
5'-CTATTGCTGCTTTGGCTTCC-3' 

5'-GCGGAAGCTAAAGCCATACC-3' 

ACT1 
5'-ACCGCTGCTCAATCTTCTTC-3' 

5'-GGTCAATACCGGCAGATTCC-3' 

IPP1 
5'-ATGAAGGTGAGACCGATTGG-3' 

5'-CTGGCTTACCATCTGGGATT-3' 

TFC1 
5'-GCTGGCACTCATATCTTATCG-3' 

5'-GGTGGTGGCTTTGGTACATT-3' 

1093



Príprava anaeróbnych médií: Z kompletných YPD médií (2% glukóza, 2% peptón, 1% 

kvasničný autolyzát) pufrovaných fosfátovo-citrátovým tlmivým roztokom (pH 5; 0,1 M 

Na2HPO4·12H2O, 0,05 M monohydrát kyseliny citrónovej) sme varom odstránili kyslík. 

Atmosféru vo vzduchotesných fľaškách sme následne vymenili za dusík krátkym prefúkaním 

čistým dusíkom a na odstránenie zvyškového kyslíka  sme pridali redukčné činidlá Na2S (0,1 

mM) a cysteín (0,3 mM). Anaeróbne médiá sme suplementovali sterolmi (20 µg/ml): 

cholesterol (CH), ergosterol (E), cholesterol:ergosterol 99:1 (1% E), cholesterol:ergosterol 

95:5 (5% E). Ako negatívnu kontrolu sme použili prídavok zmesi Tween 80 a etanolu 1:2 

(TW), ktorý zároveň slúži v anaeróbnych experimentoch ako zdroj nenasýtených mastných 

kyselín. V tejto zmesi boli tiež rozpustené steroly uvedené vyššie.  

Izolácia RNA: Celkovú RNA sme izolovali pomocou kitu GeneJET RNA Purification 

Kit (ThermoScientific). V izolovanej RNA (2µg) sme pomocou PCR prepísali mRNA do 

cDNA. V kvantitatívnej PCR bola použitá 10x riedená cDNA. 

Kvantitatívna PCR: Kvantitatívnou PCR sme zmerali mieru expresie génov AUS1, 

PDR11 (gény pre potenciálne importéry sterolov); UPC2, ECM22, SUT1 (gény pre ich 

transkripčné faktory); DAN1 a TIR1 (gény pre proteíny bunkovej steny). Ako referenčné 

hodnoty sme použili priemer nameranej miery expresie pre takzvané „housekeeping“ gény 

ACT1, IPP1 a TFC1, ktorých expresia sa pri rôznych podmienkach v čase mení len 

minimálne. Namerané hodnoty expresie v anaerobióze sme porovnali s expresiou po 24-

hodinovom raste v aeróbnych podmienkach. 

 

Výsledky a diskusia 

Meranie expresie génov pre potenciálne importéry sterolov - AUS1 a PDR11 ukázalo, 

že po 24-hodinovom raste (24 hodín zodpovedá skorej stacionárnej rastovej fáze) 

v anaeróbnych podmienkach je ich expresia niekoľko násobne vyššia pri suplementácii 

cholesterolom v porovnaní s ergosterolom (obrázok 1). Táto skutočnosť naznačuje, že 

cholesterol je rozpoznávaný kvasinkami ako menej vhodný sterol, preto aj keď sa kvasinky už 

delia menej intenzívne, stále dochádza k snahe importovať externé steroly. Rozdiely 

v expresii pri rôznej suplementácii sú oveľa výraznejšie u AUS1 ako u PDR11.   

 

1094



 

 
Obr. 1. Miera expresie génov AUS1 a PDR11 po 24-hodinovom anaeróbnom raste  – expresia bez sterolu 

(TW), pri suplementácii cholesterolom (CH) a pri suplementácii ergosterolom (E). 
 

Ďalej sme študovali expresiu regulátorov transkripcie AUS1 a PDR11 (Obr. 2). Miera 

expresie UPC2 a SUT1 je podobne ako u AUS1 nižšia v prítomnosti ergosterolu v médiu, 

v porovnaní s cholesterolom prípadne žiadnym sterolom. Expresia ECM22 sa naopak zvyšuje. 

Zaujímavé je, že napriek tomu že homológne proteíny Upc2p a Ecm22p sú považované za 

aktivátory biosyntetickej dráhy ergosterolu pozorovali sme, že expresia génu ECM22 má 

opačný trend ako expresia AUS1, čo by mohlo naznačovať, že Ecm22p je represorom 

transkripcie AUS1. 
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Obr. 2. Miera expresie génov pre anaeróbne transkripčné faktory po 24-hodinovom anaeróbnom raste  – 

expresia bez suplementácie sterolom (TW), pri suplementácii cholesterolom (CH) a pri suplementácii 
ergosterolom (E). 

 
Z našich pozorovaní vyplýva, že štandardný kmeň BY4741 rastie v anaerobióze 

pomalšie ak je médium suplementované cholesterolom, v porovnaní s ergosterolom 

(tabuľka 1). V médiu s cholesterolom sa počet kvasiniek za 24 hodín zdvojnásobil približne 

2,5-krát, zatiaľ čo v médiu s ergosterolom to bolo až 6,5-krát. Pridávaním malých množstiev 

ergosterolu k suplementácii cholesterolom sme zistili, že už 5-percentný podiel ergosterolu 

signifikantne zrýchli delenie kvasiniek (5x za 24 hodín). Takéto množstvo sterolu nie je 

dostatočné aby podporilo rast ako štruktúrny sterol, preto tu pravdepodobne zohráva úlohu 

sparking efekt. 

 
Tab. 1 Nárasty kvasiniek v anaerobióze pri rôznej sterolovej suplementácii – Uvedené číselné hodnoty 
zodpovedajú počtu generácii, resp. počtu zdvojení množstva buniek so štandardnou odchýlkou. Nárasty po 6 
a 24 hodinách bez suplementácie sterolom (TW), pri suplementácii cholesterolom (CH), pri suplementácii 
ergosterolom (E), pri suplementácii zmesou ergosterol:cholesterol 1:99 (1% E) a pri suplementácii zmesou 

ergosterol:cholesterol 5:95 (5% E). 
 

 6 h 24 h 

T 1.88 ± 0.38 3.64 ± 0.15 

C 1.01 ± 0.14 2.55 ± 0.28 

1% E 1.03 ± 0.36 3.37 ± 0.16 

5% E 1.43 ± 0.11 5.09 ± 0.09 

E 2.66 ± 0.21 6.58 ± 0.06 

 

Zaujímalo nás, či sa sparking efekt ergosterolu prejaví aj zmenou miery expresie 

AUS1. Prekvapivo už pri jednopercentnom podiele ergosterol dokázal znížiť expresiu AUS1. 

No ešte výraznejší efekt sme dosiahli prídavkom 5% ergosterolu (v zmesi s cholesterolom), 

ktorý mal za následok až 50% zníženie miery expresie AUS1. Takto výrazný efekt je v súlade 

s predpokladom, že ergosterol má funkciu signálnej molekuly, ktorá pravdepodobne 

umožňuje využívanie iných sterolov, čím zlepšuje rast a znižuje potrebu importu. 
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Obr. 3. Vplyv sparking efektu ergosterolu na expresiu AUS1 – Pri prídavku 5% ergosterolu (5% E) dochádza 

k 50% poklesu expresie AUS1 v porovnaní s expresiou pri suplementácii cholesterolom (CH). 
 

Záver 

Meraním anaeróbnej expresie génov pre potenciálne importéry sterolov u S. cerevisiae 

sme zistili, že expresia týchto génov je niekoľkonásobne vyššia pri raste v médiu 

suplementovanom cholesterolom v porovnaní s médiom s ergosterolom. Tento výsledok 

naznačuje, že cholesterol je menej vhodným sterolom pre kvasinku, čo potvrdzujú aj rastové 

experimenty. Táto skutočnosť má pravdepodobne súvis so zistením, že väčšina prijatého 

externého cholesterolu je esterifikovaná a ukladaná do lipidových partikúl. Ďalej sme ukázali, 

že anaeróbna expresia génu ECM22 je vyššia pri raste na ergosterole v porovnaní s rastom na 

cholesterole, prípadne bez sterolu. Keďže trend je u UPC2 presne opačný, môže to znamenať, 

že Ecm22p je represorom transkripcie AUS1/PDR11. Potvrdili sme, že sparking efekt 

ergosterolu má vplyv nielen na rast kvasiniek, ale aj na mieru expresie génu pre potenciálny 

importér sterolov Aus1p. 
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Abstract 

 Preparation of sorbent containing biopolymer chitosan 
Nowadays, the widely used sorption methods are which use organic ion exchangers and inorganic 

sorbents. The inorganic sorbents are highly selective for the determined ions and highly resistant to radiation, 
their use is restricted by technological parameters of these materials. Universal method for extraction of 
radionuclides does not exist. In recent years use of biosorbents comes to the fore, among which we can include 
the compounds based on chitosan. The materials of the natural biopolymer chitin and chitosan have in their 
structure a number of functional groups and have high sorption capacity. One of the shortcomings of chitosan is 
its relatively poor stability in an aqueous acid solution. Therefore, methods for its crosslinking have been 
proposed to increase its chemical stability. The work was focused on the preparation of biopolymer chitosan with 
a suitable crosslinking agent – glutaraldehyde, with a future aim to characterize its sorption properties for 
determination of anthropogenic radionuclides Pu and Am. 
 

Key words: Chitosan; Crosslinking; Glutaraldehyde; Polymerization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chitosan zo sumárnym vzorcom ((1→4)-2-aminno-2-deoxy-ß-D-glukán) je 

kryštalický biopolymér, ktorý patrí medzi polysacharidy. Chitosan sa skladá z D-

glukózaamínu a N-acetyl-D-glukózaamínu. Priemerná molekulová hmotnosť polysacharidu je 

106 Daltonov zo stupňom polymerizácie 104 [1]. Chitosan je pripravovaný z prírodného 

polysacharidu - chitínu, ktorý je druhým najrozšírenejším polysacharidom po celulóze. 

Chitosan sa v prírode vyskytuje len vo veľmi malom množstve v niektorých typoch húb z 

rodu Zygomicetes Aspergillus a Mucor [2]. 

Chitosan má dobré biologické vlastnosti, je biodegradovateľný, biokompatibilný, nie 

je toxický a má výborné antibakteriálne vlastnosti. Svojimi vlastnostiam umožňuje použitie 

v rôznych odboroch zahŕňajúcich farmaceutický priemysel, medicínu, biotechnológiu, 

poľnohospodársky, potravinársky a papierenský priemysel, kozmetickú výrobu i rôzne iné 

odvetvia chémie, ako aj rádiochémie [1,3].  

Chitosan má silne bázické vlastnosti, je nerozpustný vo takmer všetkých v praxi bežne 

využívaných organických rozpúšťadlách a vo vode. Je však dobre rozpustný v rôznych 

anorganických i organických kyselinách, napr. v bežne používaných kyselinách - kyseline 

chlorovodíkovej, kyseline dusičnej, kyseline iodovodíkovej, kyseline bromovodíkovej, 

kyseline mravčej, kyseline octovej atď. Rozpustnosť chitosanu je závislá od mnohých 
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faktorov ako je pH,  závisí na stupni deacetylácie, spôsobe prípravy, od jeho molekulovej 

hmotnosti  a aj od samotného iónového zloženia daného roztoku. V závislosti od hodnoty pH 

vytvára pórovité, vláknité substancie, gély. Pri hodnote pH~7 je chitosan nerozpustný. Taktiež 

je nerozpustný pri teplote miestnosti v koncentrovanej kyseline sírovej, ako aj v jej zriedenom 

roztoku. Nerozpustnosť chitosanu v zriedených kyselinách je dôsledok protonizácie 

aminoskupiny. 

Na zabránenie rozpustenia chitosanu vo vodných roztokoch kyselín bola navrhnutá 

metóda tzv. sieťovania. Pri sieťovaní vznikajú polymérne reťazce. Pôvodný odhad bol, že 

práve sieťovaním polyméru chitosanu nastane výrazný pokles jeho adsorpčnej kapacity, a to 

v dôsledku vzniku nových chemických väzieb na predpokladaných adsorpčných miestach. 

Vedcom sa však podaril úspešne tento mýtus vyvráť. Bolo dokázané, že sieťovaním chitosanu 

a jeho príprave na báze gélov (nerozpustné vo vodných roztokoch) ostáva jeho adsorpčná 

kapacita zachovaná [4,5]. Vývoj nových sorbentov je založený hlavne na štúdiu fyzikálnych a 

chemických vlastností pripravených nových materiálov a ďalšej možnosti identifikácie 

spôsobov, akými možno zlepšiť rôzne technológie používané pri spracovaní rôznych 

odpadov, ako aj analytické metódy  používané pri monitorovaní zložiek životného prostredia. 

Do umelo produkovaných odpadov zahŕňame aj kvapalné rádioaktívne odpady.  

Cieľom práce bolo pripraviť sorbent s obsahom biopolyméru chitosanu s vhodným 

sieťovacím činidlom - glutaraldehydom s predpokladom ďalšieho štúdia správania sa 

rádionuklidov a ich sorpcie s vodných roztokov na pripravenom sorbente. 

 

Materiál a metódy 

Principiálne existuje viacero spôsobov prípravy sorbentu s obsahom biopolyméru 

chitosanu. Zvolil sa postup sieťovania podľa článku od autorov L. Poon, L. D. Wilson a S. 

Younus, ktorí používali ako sieťovacie činidlo glutaralaldehyd. Sieťovanie chitosanu bolo 

uskutočnené v rôznom hmotnostnom pomere chitosanu a glutaraldehydu, množstvo použitého 

chitosanu bolo vždy nemenné. Boli použité 2 g chitosanu v hmotnostnom pomere chitosanu a 

glutaraldehydu 1:1, 1:2 a 1:3 čo prestavovalo 0,7 cm-3; 1,4 cm-3 a 2,1 cm-3 glutaraldehydu. Pri 

syntéze sorbentu v popisovanej práci sa zvolil ako vhodný pomer chitosanu a glutaraldehydu 

1:1. Pripravilo sa 200 cm-3 2 % roztoku kyseliny octovej, do ktorého sa pridali 2 g chitosanu. 

Viskózna zmes vznikala po dobu 12 hodín za stáleho miešania na elektrických miešačkách pri 

teplote miestnosti. pH zmesi, ktorá vznikla po 12 hodinách miešania bolo ~4. Ďalším krokom 

bola príprava vhodných reakčných podmienok - úprava pH s 0,01 mol·dm-3 roztokom NaOH 

do výsledného pH ~ 5; 6. Po úprave pH sa pridalo požadované množstvo sieťovacieho činidla 
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- 50 % glutaraldehydu. Gél vznikal po dobu 1 hodiny. Takto vzniknutý gél- produkt 

sieťovania sa nechal postáť cez noc. Záverečným krokom v procese sieťovania bola úprava 

pH s 2  mol·dm-3 roztokom NaOH. Roztok NaOH sa pridával do gélovej fázy, vzniknutej po 

sieťovaní, po kvapkách 3-4 hodiny, pokým nevznikla oranžovo-hnedá suspenzia s pH~ 7 a 

nezačali s roztoku vypadávať drobné kryštáliky. Výsledný produkt sa premýval 500 cm-3 

destilovanej vody a následne s 50 cm-3 studeného acetónu. Produkt sa podľa potreby rozdrvil 

a nechal sušiť na vzduchu 48 hodín. Záverečným krokom bolo sušenie výsledného produktu 

pri teplote 50 °C s sušiarni [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas prípravy bola pri vzorkách 1 až 4 získaná zmes s viskóznou konzistenciou. 

Vzorky 5 a 6 boli pripravované s novým balením chitosanu a nastalo úplné  rozpustenie 

chitosanu v prostredí kyseliny octovej. Vzniknutá viskózna zmes (zvorky1-4), kvapalná 

vzorka (vzorky 5-6) mala pri výsledné pH= 3-4 – pH bolo merané Lakmusovým papierikom. 

Nasledovala úprava vzorky postupným pridávaním roztoku NaOH. V tomto kroku nedošlo 

k žiadnej pozorovateľnej zmene. pH po úprave bolo v rozmedzí 5-6 - pH bolo opäť merané 

Lakmusovým papierikom. Následným krokom bolo pridanie potrebného množstva 

glutaraldehydu, ihneď po pridaní glutaraldehydu začal roztok nadobúdať gélovitú 

konzistenciu. Gél vznikol za približne 1 hodinu a nechal sa ešte postáť cez noc. Následne sa 

upravilo opäť pH s roztokom NaOH na pH~ 7. Pridávanie roztoku NaOH prebiehal po dobu 

3-4 hodín v závislosti na vzorke. Vzorka 1-4 dosiahla pH v okolí neutrality a vznikol hustý 

oranžový gél. Vzorky 5, 6 sa výrazne líšili po úprave pH,  vylúčili sa z roztoku malé oranžové 

kryštáliky. Vzorka 4 sa pri úprave pH rozpustila a neizoloval sa produkt. V záverečnom kroku 

po sušení vznikol pri každej vzorke, okrem vzorky č. 4 kryštalický produkt oranžovo-hnedej 

farby. Produkty sa odlišovali veľkosťou vzniknutých kryštálov- zŕn. Vzorky 1 až 4 boli 

podrobené na záver intenzívnu drveniu na dosiahnutie menšej (jednotnej veľkosti kryštálov- 

zŕn). Vzorky 5 a 6 boli po jemnom drvení práškovitej konzistencie. 
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Tab. 1  Prehľad výťažkov po sieťovaní chitosanu s glutaraldehydom 
 

 
Pomer 

C:G 

Hmotnosť C 

[g] 

Objem G 

[cm-3] 
výťažok 

Vzorka 1 1:1 4 1,4 1,42 g 

Vzorka 2 1:1 2 0,7 2,12 g 

Vzorka 3 1:2 2 1,4 2,25 g 

Vzorka 4 1:1 2 0,7 ------ 

Vzorka 5 1:1 6 2,1 6,42 g 

Vzorka 6 1:1 4 1,4 5,34 g 

 

Tab. 1 popisuje prehľad výťažkov pri sieťovaní chitosanu s glutaraldehydom. Prvý 

stĺpec popisuje označenie a poradové číslo vzorky. V druhom stĺpci je popísaný pomer C- 

chitosanu a G- glutaraldehydu. V ďalších dvoch stĺpcoch sú popísané hmotnostné a objemové 

hodnoty použitých látok na sieťovanie. Posledný stĺpec predstavuje výťažok – výslednú 

hmotnosť produktu po ukončenom procese sieťovania a po vysušení. 

 

Záver 

Napriek tomu, že bol vždy použitý rovnaký postup pri príprave vzorky nedosiahol sa 

rovnaký výsledok. Ako sľubný produkt pre ďalšie použitie na charakterizáciu sorpčných 

vlastností pre stanovenie antropogénnych rádionuklidov Pu a Am sa javí vzorka 5 a 6. 

Nakoľko pri druhej úprave pH spĺňali podmienky deklarujúce autormi L. Poon, L. D. Wilson 

a S. Younus. 
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Abstract 

A study of sorption of pertechnetate anion on chitosan 
Chitosan is one of the natural materials of biological origin. The sorption of pertechnetate anions from 

aqueous solutions on chitosan was studied in a batch system. This work was aimed to study influence of the 
contact time, effect of pH and effect of different ions on sorption of pertechnetate anions on chitosan. This 
sorbent was characterized by BET-surface area and potentiometric titration. The point of zero charge (pHpzc) was 
at pH=7.15. The highest percentage of technetium sorption on chitosan was near pH 3. The adsorption capacity 
of chitosan decreased with increase in pH value above 3. In the initial pH range of 4-10, final pHs are the same. 
The selectivity of chitosan for these cations with concentration above 1×10-3 mol·dm-3 was in the order Na+ > 
Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. The competition effect of (SO4)

2- towards TcO4
- sorption was stronger than the competition 

effect (ClO4)
- of ions. 

 
Keywords: Chitosan; Pertechnetate anion; Sorption; Selectivity  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rádionuklidy a ťažké kovy sa zaraďujú do skupiny znečisťujúcich látok, ktoré sa 

stanovujú v jednotlivých zložkách životného prostredia. Tieto kontaminanty sa vyznačujú 

rôznymi špecifickými vlastnosťami a účinkami na organizmus. Už pri nízkych koncentráciách 

môžu byť toxické, čo je obzvlášť nebezpečné [1]. V súčasnosti sa zvyšuje množstvo 

vypúšťaných toxických kovov a rádionuklidov do životného prostredia, čo predstavuje vážnu 

hrozbu pre ľudské zdravie i pre ekologický systém. Uloženie rádioaktívneho odpadu je tiež 

stále viac rastúcim problémom nielen pre súčasné, ale i pre budúce generácie. 

 99Tc je produktom štiepneho procesu 235U a 239Pu v jadrových elektrárňach. Do 

životného prostredia sa dostáva testovaním jadrových zbraní, pri nehodách a náhodných 

únikoch odpadových vôd z jadrových elektrární. 99Tc s dobou polpremeny 2,1 x 105 rokov 

a maximálnou beta energiou 292 keV môže vstupovať z úložiska do biosféry po dlhý čas. 

Hlavnou formou technécia v aeróbnych (oxidačných) podmienkach je technecistanový anión 
99TcO4

-, ktorý sa vyznačuje svojou vysokou environmentálnou mobilitou. Chemické formy 

technécia v nižšom oxidačnom stupni sú imobilizované [2 – 4]. 
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Sorpcia, pri ktorej sa využívajú niektoré prírodné materiály biologického pôvodu, je 

alternatívny proces pre efektívne odstránenie iónov kovov z odpadových vôd. Komerčne 

dostupné materiály vhodné na odstraňovanie technécia sú napr. zeolity, bentonity, 

hexakyanoželezitany, oxid ciničitý a mnohé ďalšie [5, 6].  

Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný glukozamín, ktorý je hlavným 

produktom deacetylácie chitínu Jeho štruktúra, rozpustnosť, viskozita a reaktivita priamo 

súvisí so stupňom acetylácie. Chitosan patrí medzi prírodný materiál biologického pôvodu so 

schopnosťou viazať ťažké kovy a iné látky prostredníctvom amino - a hydroxylových skupín 

[7]. Chitosan je vhodný  na sorpciu ťažkých kovov z vodných roztokov ako sú cézium, kobalt, 

európium [8]. Ióny kovov sa zo zriedených roztokov absorbujú chelatáciou na amino skupiny 

chitosanu. Táto interakcia iónu s chitosanom sa využíva na dekontamináciu odpadových vôd, 

opätovné získanie vzácnych kovov z roztokov a vývoj nových materiálov a procesov [9]. 

 Táto práca študovala vplyv doby kontaktu, hodnoty pH a konkurenčných iónov na 

sorpciu technecistanového aniónu na chitosan. 

 

Materiál a metódy 

Všetky chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy 

Slavus, s.r.o., Slovenská republika, alebo firmy Lachema n.p., Brno Česká republika. Chitosan 

medium molecular weight (75-85% deacetylovaný) bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich, 

Nemecko. 99mTcO4
- z 99Mo/99mTc generátora DRYTEC (2.5 - 100 GBq), GE Healtcare, @ 

1200 GMT sa použil ako rádioindikátor. 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala metódou rádioizotopovej indikácie. Ako 

rádioizotop sa použil 99mTc. Sorpcia bola študovaná vsádzkovou metódou za statických 

a aeróbnych podmienok pri laboratórnej teplote v plastových skúmavkách so zátkou. Sorpčné 

parametre boli určené po pridaní 3 mL vodnej fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa 

premiešavali na laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii 

technécia sa suspenzia centrifugovala 10 min pri 6,000 ot·min-1 na centrifúge typu Hettich 

EBA 20. Alikvotná časť supernatantu sa merala na gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) 

detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %. 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu technécia sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min.  

Sorpčné vlastnosti technécia sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok s požadovanou 

hodnotou pH od ≈ 2 do ≈ 11 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty pH pridaním 
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roztoku HCl alebo NaOH a označením 99mTcO4
- bez nosiča. Na meranie hodnoty pH sa použil 

pH meter CPH 51 od firmy Fisher Scientific Co. pred sorpciou (počiatočné pH) a po sorpcii 

(konečné pH). 

Vplyv konkurenčných katiónov na sorpciu technécia sa študoval v rozmedzí koncentrácií 

konkurenčných iónov 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3.  

Sorpčné vlastnosti chitosanu sa vypočítali podľa nasledovných vzťahov: 
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kde c0 je počiatočná koncentrácia (mol·dm-3), ceq je rovnovážna koncentrácia (mol·dm-3), V je 

objem vodnej fázy (cm3), m je hmotnosť sorbenta (g), a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku (Bq·cm-3) a a je rovnovážna objemová aktivity roztoku ( Bq·cm-3). 

 

Výsledky a diskusia 

 Špecifický povrch chitosanu bol charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou 

titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote 

pH = 7,15 (Obr. 1. a Obr. 2.).   
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            Obr. 1. Acidobázická titračná krivka                            Obr. 2. Hustota povrchovho náboja    

 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min pri počiatočnom pH roztoku 2,8. Vplyv doby kontaktu na sorpciu technécia na chitosan je 
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uvedený v tabuľke 1. Sorpcia technécia bola rýchla. Po 15 min kontaktu fáz bolo percento 

sorpcie technécia > 80 %. Pre ďalšie naše experimenty sme si zvolili dobu kontaktu 60 min. 

 
Tab. 1. Percento sorpcie technécia v závislosti od doby kontaktu 

 
doba kontaktu, min 

15 30 60 120 180 

R, % 

80,9 79,3 81,0 80,8 81,2 

 

Hodnota pH v roztoku je dôležitým parametrom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, 

pretože nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu sorbenta a zmena zloženia v roztoku. 

Sorpcia technécia na CH bola študovaná pri počiatočnej hodnote pH v intervale od 1,65 do 

11,3 (Obr. 3.). Po 60 min doby kontaktu sa zmeralo konečné pH a aktivita 99mTc v roztoku. 

Najvyššie percento sorpcie bolo pri pH 3. Sorpčná kapacita chitosan sa znižovala zvyšovaním 

nad hodnotu pH 3. V intervale pH 4-10 bolo konečné pH rovnaké.  

 
 

Obr. 3. Percento sorpcie technécia (plný symbol) a konečnej hodnoty pH (prázdny symbol) v závislosti od 
počiatočnej hodnoty pH 

 

Tiež sa sledoval vplyv konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ s koncentráciou 

v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-5 mol·dm-3 na sorpciu technécia na chitosan. Sorpcia technécia sa 

znižovala zvyšovaním koncentrácie týchto katiónov v roztoku pri koncentrácii > 1×10-3 

mol·dm-3. Percento sorpcie technécia na chitosan s koncentráciou katiónov < 1×10-3 mol·dm-3 

bolo približne rovnaké. Selektivita chitosanu pre tieto študované katióny bola v poradí Na+ > 

Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 
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sledovaných katiónoch. Percento sorpcie technécia na cchitosan v závislosti od koncentrácie 

konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ v roztoku je uvedený na Obr. 4a.  

Rovnako sa sledoval vplyv aniónov (ClO4)
- a (SO4)

2- na sorpciu technécia na chitosan.  

Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- aniónu. Závislosť percenta 

sorpcie technécia na chitosan od počiatočnej koncentrácie konkurenčných aniónov v roztoku 

je prezentovaný na Obr. 4b. 
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                                      a                                                                       b 

Obr. 4. Percento sorpcie technécia na chitosan v prítomnosti konkurenčných katiónov (a) a aniónov (b) 
v roztoku s koncentráciou v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3 

 

Záver 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej 

teplote za statických a aeróbnych podmienok. Špecifický povrch chitosanu bol 

charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 

m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote pH = 7,15 Sledoval sa vplyv doby 

kontaktu, hodnoty pH a vplyv konkurenčných iónov na sorpciu technecistanového aniónu. 

Percento sorpcie technécia bolo po 60 min doby kontaktu > 80 %. Najvyššie percento sorpcie 

bolo pri pH 3. Najvyššia hodnota percenta sorpcie technécia sa zistila pri najnižšej 

koncentrácii 1×10-5 mol·dm-3 konkurenčných iónov v roztoku. Selektivita chitosanu pre 

sledované konkurenčné katióny s koncentráciou > 1×10-3 mol·dm-3 bola v poradí Na+ > Ca2+ > 

Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 

sledovaných katiónoch. Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- 

aniónu. Z výsledkov možno konštatovať, že chitosan je vhodný sorbent pre imobilizáciu 

technécia z vodných rádioaktívnych odpadov. 
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Abstract 

The effect of Triton X-100 to the Briggs-Rauscher oscillatory reaction 
 The concentration effect of nonionic surfactant (Triton X-100) was investigated on the Briggs-Rauscher 
oscillatory reaction in stirred batch reactor at 25 ± 0,1°C in the absence and the presence of nonionic surfactant. 
Addition of the surfactant influenced the oscillatory parameters: decreasing of the induction period until 
complete disappearance at a certain surfactant concentration, decreasing of the oscillation period, significant 
increase of the oscillation amplitude and a gradual increase of the oscillation numbers. The effects have been 
ascribed to the catalytic effect of the micelle surface. 
 

Keywords: Briggs-Rauscher reaction; Triton X-100; Micelles; Oscillatory parameters 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Briggsova-Rauscherova reakcia[1] je kombináciou Brayovej-Liebhafského reakcie 

a Belousovovej-Žabotinského reakcie. Briggs s Rauscherom pri svojom výskume použili 

peroxid vodíka, kyselinu sírovú a jodičnanové anióny z Brayovej-Liebhafského reakcie, a 

organický substrát (kyselinu malónovú) spolu s redoxným katalyzátorom (mangánaté katióny) 

z Belousovovej-Žabotinského reakcie. V prítomnosti škrobu poskytuje pozoruhodné vizuálne 

oscilácie jódu, odrážajúce periodické zmeny jeho koncentrácie v priebehu reakcie. 

Objasnením jej mechanizmu sa zaoberali Cooke[2], Furrow a Noyes[3], a nezávisle od nich 

DeKepper a Epstein[4], pričom dospeli k veľmi podobným záverom. Navrhnutý skeletový 

mechanizmus pozostáva z dvoch hlavných procesov:  

 IO3
– + 2H2O2 + H+ → HIO + 2O2 + 2H2O       (A) 

 HIO + CH2(COOH)2 → CHI(COOH)2 + H2O       (B) 

Proces (A) môže prebiehať rýchlo radikálovým mechanizmom alebo pomaly, 

neradikálovým mechanizmom o čom rozhoduje aktuálna koncentrácia jodidových iónov. 

Proces (B), pozostávajúci z dvoch krokov: 

 HIO + I– + H+ ↔ I2 + H2O      (B1) 

 CH2(COOH)2 (enol forma) + I2 → CHI(COOH)2 + I– + H+    (B2) 

je kľúčový, lebo spotrebuje tak veľa kyseliny jódnej, že koncentrácia jodidových iónov klesne 

na kritickú hodnotu a neradikálový proces sa prepne na radikálový a generuje oscilácie. 
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V práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu neiónového tenzidu – Tritonu X-100, na 

hodnoty oscilačných parametrov Briggsovej-Raucherovej oscilačnej reakcie a analýzu 

pozorovaných efektov na základe známeho skeletového mechanizmu. Vplyv micelárneho 

prostredia na Belousovou-Žabotinského reakciu študovali viacerí autori[5,6], ale nikto sa ešte 

nevenoval jeho vplyvu Briggsovu-Rauscherovu reakciu. 

Charakteristickou črtou miciel je, že majú tri odlišné solubilizačné miesta a to: 

hydrofilnú polárnu hlavicu, palisádovú vrstvu hydrofóbnych reťazcov a hydrofóbne jadro. To 

umožňuje existenciu selektívnych interakcií medzi agregovaným systémom a niektorými 

kľúčovými zložkami reakcie, čím sa menia ich efektívne koncentrácie a tak aj priebeh 

reakcie. 

 

Materiál a metódy 

Na sledovanie priebehu Briggsovej-Rauscherovej reakcie v prítomnosti tritonu X-100, 

sme použili potenciometrickú metódu, pričom ako referenčná elektróda sa použila nasýtená 

merkurosulfátová elektróda, indikačnou elektródou bola veľkoplošná platinová elektróda. 

Zmeny potenciálu platinovej elektródy sa merali digitálnym multimetrom nastaveným na 

meranie potenciálu a pripojeným k osobnému počítaču. Všetky merania sa uskutočnili 

v temperovanej sklenenej nádobke cylindrického tvaru, s priemerom 3,6 cm a výškou 5 cm. 

Reakčná nádobka bola prepojená s termostatom, ktorý udržoval konštantnú teplotu reakčného 

systému na hodnote 25 ± 0,1°C. Reakčná zmes sa miešala magnetickým miešadielkom 

pokrytým teflonom, ktorého priemer bol 0,8 cm a dĺžka 2,4 cm, pričom rýchlosť miešania 

reakčnej zmesi bola 50 otáčok za minútu. 

 Reakčná zmes použitá na potenciometrické sledovanie priebehu Briggsovej-

Rauscherovej reakcie obsahovala kyselinu malónovú s koncentráciou 0,05 mol dm–3, síran 

mangánatý s koncentráciou 6,7·10–3 mol dm–3, kyselinu sírovú s koncentráciou 0,1 mol dm–3, 

jodičnan draselný s koncentráciou 0,02 mol dm–3, peroxid vodíka s koncentráciou 1 mol dm–3 

a Triton X-100, ktorého koncentrácia sa menila s ohľadom na kritickú koncentráciu tvorby 

miciel. 

 Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. Na prípravu všetkých roztokov sa použila 

redestilovaná voda. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv Tritonu X-100 na priebeh Briggsovej-Rauscherovej reakcie sa sledoval 

v koncentračnom rozsahu Tritonu X-100 v reakčnej zmesi od 5,0·10–5 mol·dm–3 do            
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2,5·10–3 mol·dm–3 (Kritická koncentrácia tvorby miciel Tritonu X-100 v destilovanej vode je 

3,0·10–4 mol·dm–3[7]). 

Priebeh oscilačných chemických reakcií s rôznou koncentráciou Tritonu X-100 sa 

sledoval potenciometricky, pričom, sa získali nasledujúce závislosti potenciálu indikačnej 

elektródy od časového priebehu reakcie: 
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