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“A tudomány az igazság keresése, 

az erőfeszítés, hogy megértsük a világot: 

magában foglalja a torzítás, a dogma, 

a kinyilatkoztatás elutasítását, 

de az erkölcsét nem.” 

~ Linus Pauling ~ 
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1. Bevezetés  

 

Mengyelejev periódusos rendszerének 33-as rendszámú eleme kétes hírnévnek örvend. Az 

arzénről szinte mindenkinek a méreg fogalom jut először eszébe, az viszont kevésbé 

közismert, hogy régóta alkalmazzák gyógyszerként is. Így jogosan feltehető a következő 

kérdés: Melyik táborba sorolhatjuk a kémiai elemet, és annak radioaktív izotópjait? 

Magyarázatként a Paracelsus által megfogalmazott tézis szolgál, amit a toxikológia őstanának 

tekintenek: „Mi az, ami nem méreg? Minden anyag méreg, és nincs semmi méreg nélkül. 

Egyedül a dózis határozza meg, hogy mi nem mérgező.” 

Az arzénmérgezésre az első igazságszakértői bizonyíték az 1750-es évekből származik 

[1,2]. Számos művészeti és történelmi említést találunk, ahol az elem sötétebbik tulajdonságát 

használták fel, gondoljunk csak Agatha Christie krimijeire, vagy Flaubert Bovarynéjára. A 

legismertebb arzénmérgezés a történelem során talán Napóleon nevéhez fűződik [3,4]. 

Először Hippokratész alkalmazta gyógyszerként, aki már az i.e. 5. században is kezelt 

fekélybetegeket realgár (As4S4) és auripigment (As2S3) pasztákkal. Több ókori civilizáció is 

alkalmazta az arzént orvosságként, a kínaiak sikeresen használtak arzén-trioxidot a malária 

ellenszereként, és a perzsáknál is találtak említést a láz fehér arzénnal történő kezelésére. 

1878-ban a Bostoni Kórházban figyelték meg először, hogy az 1%-os As2O3-oldat kálium-

bikarbonátban (Fowler-oldat) csökkenti a fehérvérsejt számot, így alkalmas a leukémia 

kezelésére [5]. Mégis közel száz év telt el, mire az 1970-es években, a kínai Harbin 

egyetemen arzén-trioxidot nyomnyi mennyiségű higannyal együtt sikeresen alkalmaztak a 

leukémia kezelésére [6], ami néhány évvel később gyógyszerként Trisenox
® 

néven 

forgalomba is került.  

Arzénnel jelölt radiogyógyszer jelölteket is állítottak már elő [7], igaz ezek még csak a 

kísérleti fázisban vannak. Radiogyógyszerről, vagy más néven radiofarmakonról beszélünk, 

ha az izotópot egy olyan biomolekulához kötik, ami a szervezetben célzott biológiai folyamat 

vagy kölcsönhatás útján jut el a kóros szervhez vagy szövethez [8]. Ezeket a speciális 

gyógyszereket a daganatos megbetegedéseknél alkalmazzák diagnosztikus és/vagy terápiás 

célra. Diagnosztikai vizsgálat esetén arról a szervről, illetve annak helyéről nyernek 

információt, ahol a radioizotóppal jelölt biomolekula feldúsult. Ilyenkor béta pozitív bomló, 

illetve gammasugárzó izotópokat alkalmaznak, pl. 
11

C,
18

F, és 
99m

Tc [9]. Terápiás 

alkalmazáskor az izotóp által kibocsátott sugárzás végzi a célzott sejtpusztítást [10], ami az 

„elemi részecskék dimenziójában lezajló sebészeti beavatkozást jelenti” [11]. Ebben az 

esetben az alfasugárzás mellett a béta negatív sugárzást kibocsátó izotópokat használják fel, 

pl. 
211

At,
131

I, 
90

Y [12]. Érdemes megemlíteni, az ún. BNCT terápiát is. Ebben az esetben dózis 

nagy része csak a tumorsejteket éri, mert a 
10

B(n,α) 
7
Li magreakció termékei rövid 

hatótávolságúak, és főként a tumorban keletkeznek [13]. 

Egy új kutatási és alkalmazási terület a radiogyógyszerek teranosztikus felhasználása. 

Ebben az esetben egy radiofarmakonnal végzik el a diagnosztikus és a terápiás kezeléseket, 

mert olyan nukliddal jelölték meg a radiogyógyszert, amely mindkét bomlási tulajdonsággal 

(β
+
 és β

-
) rendelkezik egyszerre [14,15]. Ezzel a módszerrel személyre szabott kezeléseket 

lehet kialakítani, ami új lehetőséget teremt a nukleáris orvoslásban. A teranosztikában 
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alkalmazható izotópok száma korlátozott, ezért is érdekes kutatási terület az arzénnal jelölt 

radiogyógyszerek előállítása, mert az arzén izotópjai közül a 
72

As (88% β
+
, 12% EC) és 

a 
74

As (30% β
+
, 36% EC, 34% β

-
) egyaránt megfelelő jelöltek. A témával foglalkozó 

publikációk száma évről-évre jelentősen nő. 

2. Célkitűzés 

 

Kutatómunkám során olyan, arzén izotóppal jelölt biomolekula előállítását tűztem ki, ami 

megfelelő radiogyógyszer-jelölt, és később felhasználható lesz teranosztikai célokra is. 

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen található Oktatóreaktorban 

végeztük el a próba besugárzásokat, és a későbbi kísérleti besugárzásokat. Egyik feladatom a 

reaktorban történő besugárzási körülmények optimalizálása volt.  

További célul tűztem ki olyan új, elválasztástechnikai módszer kidolgozását reaktorban 

előállított, 77As/77Ge rendszerre, ami ciklotronnal előállított izotópok esetében is 

alkalmazható lesz. Azeotróp desztillációs módszert és anioncserélő kromatográfiás 

elválasztástechnikai módszert fejlesztettem ki a reaktorban előállított hordozómentes arzén 

izotóp elválasztására természetes összetételű germánium targettől. 

Biomolekulával történő jelöléskor az arzenit eredményesebben használható, ehhez azonban 

meg kell határozni a besugárzáskor keletkezett arzenit/arzenát arányt. Az arány ellenőrzésére 

anioncserélő oszlopkromatográfiás módszert fejlesztettem. Szintén a jelöléshez szükséges 

lépés az arzenát redukálása, aminek teljes körű vizsgálata hiányzik a szakirodalomból. Ezért a 

besugárzott arzén redukálási körülményének szisztematikus vizsgálata és optimalizálása is 

kutatómunkám fontos részét képezte. 

Doktori munkám során ciklotronnal előállított 
74

As izotóppal is dolgozhattam az Aacheni 

Rajnai-Vesztfáliai Egyetemi Kórház Nukleáris Medicina Tanszékén. Az izotópot a Jülichi 

Kutatóközpontban állították elő, és onnan szállították át az Aacheni egyetemre.  A korábban 

kidolgozott ioncserélő kromatográfiás módszert sikeresen adaptáltam a ciklotronnal előállított 
74

As/
nat

Ge rendszerre is. A tiszta, 
74

As frakcióval végeztem el a redukálási és a jelölési 

kísérleteket. 

Céljaim között az arzén izotóppal végzett jelölési reakció optimálása is szerepelt, mert az 

izotóppal történt jelölési reakciók szisztematikus vizsgálata sem teljes körű a 

szakirodalomban.  

Jelölési kísérletek modellmolekulájaként a liponsavat választotam, mert a magasabb rendű 

élőlények sejtjében, pontosabban azok mitokondriumában található meg, ahol a piruvát-

dehidrogenáz enzimkomplex része. Ez az enzimkomplex több biokémiai folyamatban is részt 

vesz (ADP, NAD, SH-KoA) [16]. Munkám távlati célja, hogy az arzénnal jelölt liponsav a 

megfelelő vizsgálatok elvégzése után radiogyógyszerként használható legyen. 
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3. Irodalmi háttér/áttekintés 

3.1 Germánium kémiája és izotópjai 

 

A germánium létezését a szilícium és az ón közötti triád hiányzó elemeként Newlands 

1864-ben megjósolta, majd 1871-ben Mengyelejev „ekaszilícium” néven leírta a várható 

tulajdonságait is. Clemens Winkler fedezte fel az új elemet 1886-ben egy ritka ásvány, az 

argirodit (Ag8GeS6) analízise során, és hazája tiszteletére germániumnak nevezte el. 

Tiszta állapotban szürkés-fehér rideg fém, sűrűsége 5,32 g/cm
3
. Elektronkonfigurációja 

[Ar]3d
10

4s
2
4p

2
, így szervetlen ionként és kovalens kötésben is részt vesz +2 illetve +4 

oxidációs állapotban [17]. Ritkábban előfordul -4 (GeH4), -3 (Ge2H6), -2.68 (Ge3H8), és +1 

(GeF) formában is. A germániumnak öt stabil izotópja van: 
70

Ge (20,5%), 
72

Ge (27,4%), 
73

Ge 

(7,7%), 
74

Ge (36,7%) és 
76

Ge (7,7%).  A tizenkilenc ismert radioizotóp közül hét protonban 

gazdag és 
+
 vagy elektronbefogással bomlik (

64
Ge, 

65
Ge,

 66
Ge,

 67
Ge,

 68
Ge, 

69
Ge, 

71
Ge). Kilenc 

izotóp neutronban gazdag és belső konverzióval bomlik 

(
75

Ge,
 77

Ge,
 78

Ge,
 79

Ge,
 80

Ge,
 81

Ge,
82

Ge,
 83

Ge, 
84

Ge). Csak négy igen rövid felezési-idejű, 

metastabil izotópja van: 
71m

Ge, 
75m

Ge, 
77m

Ge and 
79m

Ge. A 
68

Ge-ot, a leghosszabb felezési 

idejű izotópot (270,8 nap) a radiogyógyászatban rutinszerűen alkalmazzák.  

A periódusos rendszer negyedik főcsoportjának legkevésbé mérgező tagja, földkéregbeli 

gyakoriságával középső helyen áll sok más elemmel 1-2 ppm tartományban. Germániumot 

tartalmazó ásvány rendkívül kevés van, de nyomelemként gyakran előfordul (hasonlóan, mint 

a szomszédos gallium), réz- és cinkércek kísérőelemeként. Nem dúsul fel az emberi és az 

állati szövetekben, de a növényekben igen. Az LD50 értékek Ge és GeO2 esetén 580 és 750 

mg/kg [18]. 

A germánium legnagyobb felhasználási területe a tranzisztortechnológia. Ma az optikai 

felhasználási köre szélesedik, mert a germánium „átlátszó” az infravörös sugarak számára, így 

ablakok, prizmák és lencsék gyártására alkalmazzák infravörös spektrométerekhez. A 

dolgozat témáját tekintve fontos megjegyezni a germánium radiokémiai vonatkozású 

alkalmazásait. Félvezető-detektorokban nagy tisztaságú germánium (egy)kristályt használnak, 

és bizmut-germanát (Bi4Ge3O12) kristályokat használnak NaI (egy)kristály helyett Pozitron 

Emissziós Tomográfiás (PET) méréseknél. 

A germánium törékeny, szürkésfehér, csillogó, gyémántszerkezetű kristályokat alkot. 

Szobahőmérsékleten a szilíciuméhoz hasonló fajlagos ellenállású félfém, de a tiltott sávja 

lényegesen keskenyebb. Levegőn a vörösizzás hőmérsékletén GeO2-dá oxidálódik. Lassan 

oldódik forró, koncentrált kénsavban és salétromsavban, de nem lép reakcióba vízzel, híg 

savakkal és lúgokkal, hacsak nincs jelen valamilyen oxidálószer, mint például a hidrogén-

peroxid. 

A germánium(II)-oxid (GeO) sárga szublimátumként állítható elő, ha elporított 

germániumot és germánium(IV)-oxidot (GeO2) hevítenek 1000°C-ra. Sötétbarna GeO is 

nyerhető, ha az előbbi terméket tovább hevítik 650°C-on. Ez a termék képződik a Ge(OH)2 

dehidratálásánál is. Mindkettő redukáló tulajdonságú, és emellett a GeO 700°C felett gyorsan 

diszproporcionálódik elemi germániumra és GeO2-ra. A germánium oxosav sói rendszerint 
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nem stabilak, és gyakorlati szempontból sem jelentősek.  

A germánium-dioxidnak három módosulata létezik: a hexagonális oldható forma (α), a 

tetragonális oldhatatlan forma (β) és az amorf, üvegszerű forma. α-GeO2 vízoldékonysága 

növekszik a hőmérséklet növelésével 270 mg/100 ml 0°C-on, 453 mg/100 ml 25°C-on, és 

1190 mg/100 ml 100°C-on.  GeO2 amfoter vegyület. Lúgokban oldva germanátok 

keletkeznek meta-(M2GeO3) vagy orto-germanátok (M4GeO4). Tömény sósavban oldva 

illékony GeCl4 keletkezik [19]. 

A germánium-tetrahalogenidek egyszerűen előállíthatók az elemek közvetlen reakciójával, 

vagy GeO2 és vizes hidrogén-halogenid-oldatok kölcsönhatása útján. A kisebb atomtömegű 

halogenidekkel képződő vegyületek színtelen, illékony folyadékok, de a GeI4 már 

narancsszínű szilárd anyag. Mindegyik tetrahalogenid könnyen hidrolizál. Sok a vegyes 

halogenid, hidrid-halogenid, valamint GeF6
2-

 és GeCl6
2-

 típusú komplexek szintén ismertek. 

Utóbbi kettő oktahedrális szerkezetű és vizes oldatokban képződnek. A hexahalogének közül 

a GeF6
2-

 komplex sokkal stabilabb vízben, a klorokomplex azonnal hidrolizál és germánium-

dioxid csapadék keletkezik. A germánium-halogendiek legfontosabb tulajdonságait az 1. 

táblázat tartalmazza. 

 

Tulajdonságok GeF4 GeCl4 GeBr4 GeI4 

Megjelenési forma színtelen gáz színtelen folyadék színtelen folyadék narancs kristály 

Forráspont (°C) -37 86,5 186,5 - 

Olvadáspont (°C) -15 -49,5 26,1 144 

1. táblázat: a germánium-halogenidek és főbb adataik [18,20] 

3.2 Az arzén kémiája  

 

Az arzén a periódusos rendszer ötödik főcsoport harmadik elemeként a nitrogénhez és 

foszforhoz hasonló kémiai tulajdonságú. A fémek és a nemfémek közti átmenetet képviselő 

félfémes elemek csoportjába tartozik. Neve a Perzsa az-zarnikin-ből ered, jelentése sárga-

aranyfesték (görög neve arzenicon, latinul pedig arsenicum). Mivel egy stabil izotópja létezik 

(
75

As), atomtömege (M=72,9416 g/mol) nagy pontossággal meghatározható. 

Elektronkonfigurációja [Ar](3d)
10

(4s)
2
(4p)

3
; elektronszerkezetében három párosítatlan 

elektron található. Ennek megfelelően legfőbb előfordulási formái a +3, +5 illetve a -3 

oxidációs forma. Félfémes jellegének köszönhetően egyaránt megtalálható nemfémes jellegű 

anionként -3 oxidációs állapotban (Na3As), és +3-as (AsF3, H3AsO3) vagy 

+5-ös (AsF5, H3AsO4) oxidációs állapotban, fémes jellegű kationként is. Legismertebb 

ásványai a realgár (As4S4), az auripigment (As2S3), és az arzenolit (As2O3) [20]. 

A legmérgezőbb arzénvegyület a nátrium-arzenit (LD50=16 mg/kg) második az arzén-

trioxid, LD50 értéke 34,5 mg/kg [21], az arzén-pentoxid LD50 értéke 48 mg/kg [21]. Az elem 

főként a tápcsatornán és a légutakon keresztül jut a szervezetünkbe. Először a májba és a 

vesébe kerül, majd az expozíciót követő 24 órán belül az arzén legnagyobb hányada a 
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csontokban és a bőrben halmozódik fel. Halálos dózisa testsúlykilogrammtól függően 70-200 

mg közötti érték [22]. 

Az emberi szervezetben az arzenát és arzenit is az S-adenozil-metionin segítségével 

metileződik monometilarzénsavvá (MMA) és dimetilarzénessavvá. A metilezés akkor jöhet 

létre, ha az arzén arzenit formában van; az arzenátot a glutation redukálja hármas oxidációs 

formára. Ezért a +3 oxidációs számú arzén vegyületek a mérgezőbbek, mert a tiolcsoportok 

nagy affinitása révén erősen kötődnek a fehérjékhez [22]. 

Felhasználása főleg ólom-réz ötvözésénél elterjedt, de használják LED-ekben is 

GaAs/InAs formában. Az arzénessavat fakonzerváló szerként használják, oxidjait pedig 

üvegek színtelenítésére. Régen kártevők elleni védekezésnél is alkalmazták.  

Oxigén jelenlétében az arzén nem oldódik sósavban. Tömény salétromsav és királyvíz 

feloldja. Híg salétromsavban H3AsO3 alakjában oldódik, forró salétromsavban vagy 

királyvízben H3AsO4-tá oxidálódik. Sósavban és híg kénsavban nem oldódik. Reakciója 

tömény kénsavval As4O6-ot eredményez. NaOH-ban oldva nátrium-arzenitet kapunk 

(Na3AsO3).  

Az arzén kétféle oxosavat képez az arzénessavat (H3AsO3) és az arzénsavat (H3AsO4). 

Három oxidja ismert, az arzénessav anhidridje, az arzén-trioxid (As2O3); az arzénsav 

anhidridje, az arzén-pentoxid (As2O5); és az arzénessav és arzénsav vegyes anhidridje; az 

As2O4 (AsIIIAsVO4). Az As2O3 kevéssé vízoldékony (L=20,58 g/liter, 25°C), az oldatnak 

fémesen édes íze van, és kémhatása gyengén savas, mert arzénessav keletkezik. As2O3 az 

irodalom szerint nem oldódik hideg vízben, de a vizes szuszpenzió fél órán át forralva teljesen 

feloldódik. Az oldat lehűthető kicsapódás nélkül, mert az oxidból arzenit lesz [20]. Az arzén-

trioxid oldhatósága a pH csökkenésével csökken, és 3 M HCl-nál (pH=~0,5) minimumot ér el 

(L=0,075 mol/l 25°C-on).  

Érdekesség, hogy a fehér arzén melegítve kékes lánggal ég, és jellegzetes fokhagyma 

szagot áraszt. Az arzén oxidjai amfoter jellegűek, a trioxid vízben lassan oldódik 

arzénessavként (H3AsO3), erőssége kb. a bórsavval egyezik meg (pKa=9,23). Semleges vagy 

savas közegben – proton NMR vizsgálatok alapján – a piramisos szerkezetű As(OH)3 

keletkezik. Lúgos közegben sokkal jobban oldódik, a pH növelésével sorra az [AsO(OH)2]
-
, 

[AsO2(OH)]
2-

 és [AsO3]
3-

 anionok keletkeznek (ami megfelel az H3AsO3 lépcsőzetes 

deprotonálódásának).  

Az arzén illetve az arzén-trioxid direkt oxidációja nem eredményez arzén-pentoxidot 

(As2O5). Előállítása arzénsav dehidratálásával történik. Saverőssége összemérhető a 

foszforsavéval (pKa=2,3) [23], tehát erősebb sav, mint az arzénessav. A pentoxid sokkal 

jobban oldódik vízben, mint a trioxid, így keletkezik az arzénsav (H3AsO4). Gyakran 

alkalmazzák oxidálószerként. 

Az arzén-halogenidjei rendkívül gazdag családot alkotnak. Szerkezetük, fizikai 

tulajdonságaik változatosak. Az ionos, koordinációs vagy kovalens szerkezetekbe történő 

besorolást gyakran csak önkényes határvonalak szabják meg. A dolgozat szempontjából 

fontos halogenidek tulajdonságait a 2. és a 3. táblázatok foglalják össze. 
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AsX3: arzén-trihalogenidek AsF3 AsCl3 AsBr3 AsI3 

Megjelenési forma 
színtelen 

folyadék 
színtelen folyadék 

sárgás 

kristály 

Sötétvörös 

kristály 

Olvadáspont (°C) 5,95 -16,2 31,2 140,4 

Forráspont (°C) 57,13 130,2 221 371 

2. táblázat: Arzén-trihalogenidek és főbb adataik [20] 

 

AsX5: arzén-pentahalogének, 

As2X4: diarzén-tetrahalogének 
AsF5 AsCl5 As2I4 

Megjelenési forma Színtelen gáz Színtelen folyadék 
Sötétvörös 

amorf anyag 

Forráspont (°C) -79,8 
-50°C felett bomlik 

130 

Olvadáspont (°C) -52,8 - 

3. táblázat: Arzén-penta- és tetrahalogenidek és főbb adataik [20] 

 

 

AsF3 színtelen folyadék, előállítható As2O3 flourozásával HF-dal illetve HSO3F-dal. Az 

AsF5 is előállítható az elemeiből. Erős Lewis sav, és donor fluoridokkal hexafluoro-arzenátot 

képez [AsF6]
-
, ami izoelektronos a SeF6 és GeF6

2-
 molekulákkal. AsCl3 szintén elemeiből 

előállítható színtelen folyadék, ami a levegőn füstölög. Könnyen hidrolizál, kivéve erősen 

savas közegben. AsCl5 az arzén-triklorid fotokémiai klórozásával állítható elő -50°C-nál 

kisebb hőmérsékleten. Az arzén-halogenidek legtöbbször kovalensek, és jól oldódnak apoláris 

oldószerekben, mint a benzol vagy szén-diszulfid. 

3.3 Arzén izotópok jellemzése 

 

Az arzénnak egy stabil izotópja van, a 75-ös tömegszámú, tehát az úgynevezett tiszta 

elemek csoportjába tartozik. Izotópjai egyre fontosabb szerepet kapnak a radioizotópok 

között. A kutatási munkám szempontjából releváns arzén és germánium izotópokat az 1. 

ábrán látható Izotóptérkép részlete tartalmazza. 

Az arzénizotópok között a másodperc törtrészével rendelkező (
87

As, T1/2=0,48 s), a pár 

másodperces (
84

As, T1/2=4,5 s) illetve a perces felezési idejű nuklidok (
79

As, T1/2=9,01 min) is 

megtalálhatóak. Ezeket elsősorban kísérleti célokra, magfizikai kutatásokra lehet alkalmazni. 

A hosszabb (
77

As, T1/2=38,83 h; 
74

As, T1/2=17,77 d) felezési idejű izotópok is képviseltetik 

magukat, ezeket az orvosi mérésekben alkalmazzák. A radiokémiai szempontból jelentős 

izotópokat és legfontosabb adataikat a 4. számú táblázat foglalja össze.  
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1. ábra: A „Karlsruher Nuklidkarte” részlete a releváns arzén és germánium izotópokkal 

fekete: stabil izotóp, piros: β
+ 

bomlás, kék: β
-
 bomlás 

 

Az arzén radiokémiai alkalmazására már az 1950-es években találunk említést: a 
74

As 

izotóppal végzett vizsgálatokról közöltek beszámolót. Ez volt az első izotóp, amit kísérleti 

formában alkalmaztak, az izotóp felezési ideje és átlagos pozitron energiája (lásd 4. táblázat) 

alapján. A Pozitron Emissziós Tomográfia alkalmazásának kezdetén, a hordozót tartalmazó 

Na3
74

AsO4 vegyületet használták az agytumor vizsgálatoknál [24, 25].  
71

As felezési ideje 65 óra, 70%-ban elektron befogással bomlik és 30%-ban poztiron 

sugárzással. A 
71

As előállítása ciklotronban lehetséges germániumból vagy germánium-

dioxidból deutérium vagy proton besugárzással a 
70

Ge(d,n)
71

As [23] vagy a 
72

Ge(p, xn)
71

As 

magreakciókkal [26]. 
72

As közvetlenül előállítható nagy hozammal, ciklotronokban 
72

Ge(p, n)
72

As, 

magreakcióval. Az izotópot generátorral is elő lehet állítani 
70

Ge(α,2n)
72

Se → 
72

As [27]. 

A 71, 72 ill. 74-es tömegszámú arzén izotópok pozitron bomlók, így jól használhatóak 

PET-eljárásoknál, diagnosztikában és terápiában. Viszonylag hosszabb felezési idejük – a 

PET-ben leggyakrabban alkalmazott F-18 izotóp felezési ideje 109,8 perc – lehetővé teszi, 

hogy hosszútávú metabolit folyamatok figyelésére alkalmazzák, vagy a fejlesztés alatt álló 

gyógyszerek hosszú távú farmakokinetikáját tanulmányozzák.  
73

As elektron befogással bomlik, előállítható a 
73

Ge(p,n)
73

As magreakcióval [29], gamma 

vonala csak 53,4 keV-nél van [28]. Hosszú felezési idejének köszönhetően (80,3 nap) 

környezetvédelmi vizsgálatokban alkalmazzák.  

A
 74

As a következő magreakciókkal állítható elő:
 74

Ge(p, n)
74

As és a 
73

Ge(d, n)
74

As illetve 

a 
nat

Ge(p,x)
74

As reakcióval kisméretű ciklotronban. A természetes összetételű germánium 

targettel történő besugárzás részletetit Basile közölte le [30,26]. Az izotóp másik nagy előnye, 

hogy alacsony pozitron energiával rendelkezik (Eβ+ =128 keV), ami magas lokális felbontást 

tesz lehetővé képalkotó eljárásnál. 

A 
76

As 
76

Ge(n, )
76

As és 
76

Ge(p, n)
76

As magreakciókkal állítható elő, illetve 
75

As(n, )
76

As 

reakcióval is, de ebben az esetben az arzén hordozóként is megjelenik. A 
76

As 

radiogyógyszerként is alkalmazzák, malignus bőrbetegségek kezelésében. Korábban úgy 

gondolták, hogy a 
76

As2O3-ot az inaktív arzén-trioxidhoz hasonlóan lehet a leukémia 
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kezelésére alkalmazni. Ez azonban kevés esetben történt meg, mert a hasonló 
32

P izotóp 

jobbnak bizonyult a terápiás alkalmazásokban [5]. 
77

As 100%-os béta emitter, terápiás radiogyógyszerként is alkalmazható pl. 

szinovektómiában, (ami az ízületi hártya műtéti eltávolítását jelenti kémiai úton vagy sugárzó 

anyaggal,) radio-immunoterápiában, vagy az intravaszkuláris sugárterápiában (éren belüli 

besugárzás). Az arzén-77 további előnye, hogy reaktorokban hordozómentesen előállítható 

természetes germániumból 
76

Ge(n, γ)
77

Ge magreakcióval megfelelő hatásfokkal, a 

germánium-dioxid dúsítása nélkül. A keletkezett 
77

Ge 11,3 órás felezési idővel 
77

As izotóppá 

bomlik. Az izotóp ciklotronnal is előállítható, dúsított germániumból targettel a 
76

Ge(d, 

n)
77

As magreakcióval. [7]. A 
77

As/
77

Ge rendszer megfelelő radiokémiai elválasztástechnikák 

optimalizálására, egyrészt a 
77

Ge gamma-vonalának (Emax=264,44 keV) és a 
77

As gamma-vonalának (Emax=239,01 keV) köszönhetően, amelyek lehetővé teszik minden 

egyes elválasztási lépés gamma-spektroszkópiás nyomonkövetését; másrészt a kidolgozott 

módszer adaptálható ciklotronnal előállított arzén izotópokra is. 

A besugárzott germánium-dioxid kevesebb, mint 0,01% alakul át arzén-trioxiddá (1 Ci 

aktivitás 16,3 nmol arzént jelent) ezért érdemes olyan elválasztástechnikai módszert 

kidolgozni, ahol az arzént minél jobb hatásfokkal tudjuk elválasztani a besugárzott 

germániumtól és a visszamaradt germániumot pedig kinyerve ismételten targetként 

alkalmazzuk. 

 

Izotóp 
T

1/2 

[nap] 
Bomlás [%] 

Jelentős 

gamma-

vonalak [keV] 

Átlagos 

pozitron 

energia [keV] 

Magreakciók 

71

As 2,7 EC (70%) β
+

 (30 %) 175,0 (82%) 350 
72

Ge(p, 2n)
71

As 

72

As 1,1 EC (12%) β
+

 (88%) 
834,0 (79,5 %) 

629,9 (7,9 %) 
2500 72

Ge(p, n)
72

As 

73

As 80,3 EC (100 %) 53,4 (10 %)  
73

Ge(p, n)
73

As 

74

As 17,8 
EC (36 %) 

β
-

 (34 %) 
β

+

 (30 %) 
595,8(59,0%) 

634,8 (15,4%) 
440 

74
Ge(p, n)

74
As 

76

As 1,1 β
-

 (100 %) 
559,1(45,0%) 

657,1 (6,2%) 
 

76
Ge(p, n)

76
As 

75
Ge(n, )

76
As 

77

As 1,6 β
-

 (100 %) 
239,0 (1,6%) 

520,6 (0,5%) 
 

                           

   76Ge(n, )77Ge →77As 

4. táblázat: Kutató munkám szempontjából fontos arzén izotópok és főbb tulajdonságaik [5] 

3.4 Neutron aktivációs analízis 

 

Az aktivációs analízis lényege, hogy az elemzésre szánt mintát neutron, gamma, esetleg 

más töltött részecske sugárzásnak tesszük ki. A sugárzás és a minta stabil atommagjai között 

lejátszódó kölcsönhatás(ok) eredményeképpen a mintában levő izotópok egy részéből 

radioaktív izotópok keletkeznek (aktiválás). 
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A neutronokat az aktivációs analitikában az energiájuk szerint csoportosítjuk (3. ábra). Az 

ábrán feltüntetett határok az irodalomban nem egységesek, helyesebb talán az energia-

eloszlások alapján különbséget tenni: az epitermikus tartományban a neutronok gyakorisági 

függvénye 1/E-eloszlással közelíthető, míg a gyorsneutronok követik a hasadási neutronok 

spektrumát. 

 
3.   ábra: Neutronok csoportosítása [31] 

 

Aktivációs célra a termikus, epitermikus és gyors neutron tartományt használják. A neutronok 

és az atommag kölcsönhatásának valószínűségét a hatáskeresztmetszettel jellemezik. 

Szokásos mértékegysége a barn (1 barn = 10
–28

 m
2
). 

A nagy érzékenységű vizsgálatok céljára a legelőnyösebb és legelterjedtebb módszerek a 

reaktorban a termikus neutronokkal elvégezhető meghatározások. E módszer előnye, hogy 

termikus neutronokra az (n,γ) magreakciók hatáskeresztmetszete elég nagy (több barn 

nagyságrendű), így a legtöbb elem e reakciókkal határozható meg a legérzékenyebben. 

A besugárzott mintában az aktív magok keletkezési sebessége egy adott reakciótípusra az 

alábbi differenciál-egyenlettel adható meg: 

 

dN

dt
N N

*

*         (reakció sebesség - bomlási sebesség)   [1] 

 

ahol:  N:  a céltárgy magok száma, melyek csökkenését (kiégését) a további levezetésben 

elhanyagoljuk 

 

 N
*
:  az adott reakcióval aktiválódott magok száma 

 : a neutron fluxus ekvivalens értéke a hatáskeresztmetszet szempontjából fontos 

energia tartományra. 

 : a reakcióra vonatkozó mikroszkópikus hatáskeresztmetszet (nem  

monoenergetikus neutronok esetén ekvivalens – fluxuseloszlásra átlagolt -érték) 

λ bomlási állandó 

t idő 

 

Az aktivitás időben lineárisan növekedne a besugárzó neutron fluxus hatására, de az aktív 

magok számának növekedésével erősödő bomlás telítésbe viszi a növekedést. 

A t ideig tartó besugárzás végére ebből a minta aktivitásának időfüggése: 
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 A(t) = A(1-exp(-t))         [2] 

Ahol A = N         [3] 

  

A telítésbe futó exponenciális függvény felfutását a keletkező radioaktív izotóp felezési ideje 

határozza meg. Rövid felezési idejű izotóp gyorsabban aktiválható. 

A méréskor az adott elem mintabeli aktivitását leíró összefüggés, melyben az aktivitás időbeli 

változását leíró függvény már kiegészül az aktiválás befejezését követő bomlást leíró taggal: 

 

A
mfN

A
T

A

rel

( ) ( exp( )) exp( )       1        [4] 

 

ahol :  T:  a teljes besugárzási idő, 

 m  a besugárzott elem mennyisége, 

 NA  Avogadro-szám, 

 Arel  a besugárzott elem atomtömege, 

   hűtési idő, 

 f  a kiindulási izotóp aránya a meghatározni kívánt elemre [32]. 

 

3.5 Arzén elválasztása besugárzott germánium targettől  

 

Az arzén germánium-dioxid targetből történő radiokémiai elválasztására többféle módszer 

található a szakirodalomban, egyik ezek közül a flotáció [33]. Legrégebbi a desztilláción 

alapuló elválasztás, amit már 1942-ben sikeresen használtak arzén elválasztására [34]. 

Anioncserélő kromatográfiás elválasztást is alkalmaztak már a múlt században [35], azóta 

több új módszer született. Több, sikeres folyadék-folyadék extrakciós elválasztás is 

megtalálható az arzén/germánium elválasztás korai szakirodalmában [36, 37, 38, 39]. 

Vékonyréteg kromatográfiát főleg a különböző oxidációs állapotú arzén komponensek 

meghatározására használtak [40]. Még összefoglaló mű is született az elválasztástechnikai 

módszerekről, külön az arzénra [23], és külön a germánimura [18]. 

 

3.5.1 Desztillációs módszerek 

A desztillációs módszer az egyik legrégebben alkalmazott radiokémiai elválasztástechnikai 

módszer. A legtöbb módszer az AsCl3 desztillációján alapul. As/Ge rendszer esetén több 

lépésben végzik el az elválasztást, ahol az arzént először a kevésbé illékony As(V) állapotba 

oxidálják, a germániumot desztillációval elválasztják, majd visszaredukálják az arzént As(III) 

állapotba, és ebben a formában választják el a visszamaradt germániumtól frakcionált 

desztillációval.  

Smales és Pate [41] alkalmazott először desztillációs eljárást radioaktív arzén 

elválasztására germánium targettől, 
76

As nyomjelzőt használva. A módszer automatizált és 10
-
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9
 g As kimutatására alkalmas, de a rendszer nem zárt, így elválasztás közben az illékony 

komponensek távozhatnak. Jahn és munkatársai [5] off-line kapcsolt technika részeként 

alkalmaztak desztillációt, amivel a Ge nagy részét GeCl4 formájában elválasztották az 

arzéntől, majd ioncserés oszlopkromatográfiával tisztítottak meg. A módszer jó hatásfokkal 

működik, de több lépésben és időigényes. Fassbender csoportja radioarzén target 

előállításakor alkalmazta a desztillációt [42], egy későbbi publikációjukban leírják [43], hogy 

az AsCl3 a 6 M HCl-víz azeotróppal együtt desztillál alacsonyabb hőmérsékleten, mint az 

arzén-triklorid forráspontja (fp=130,2°C, Lide 2009). A desztilláció több lépésben megy csak 

végbe megfelelő hatásfokkal (90%), ami nehezíti az elválasztást. Újabb módszer a Tolmachev 

és Lundqvist által alkalmazott száraz desztilláció [44] pozitron-bomló arzén elválasztására a 

germánium-dioxidtól. A módszer ígéretes, de a kémiai tisztaság nem volt megfelelő. 

Jennewein 
72

As/
72

Se generátor esetén alkalmazott desztillációs módszert, ami szintén az 

AsCl3 desztillációján alapult [45]. 

Érdemes a hordozómentes 
68

Ge azeotróp desztillációját is megemlíteni [18, 46]. A 
68

Ge 

100% elektronbefogással bomlik 
68

Ga izotóppá - ez is generátor - amit a nukleáris 

medicinában alkalmaznak [47]. 

A szakirodalomból kiindulva a leggyakrabban használt elválasztási módszer az illékony 

GeCl4 desztillációja, a HCl-oldat forrásán keresztül [48, 49]. További lépésként anioncserélő 

kromatográfiát lehet alkalmazni a maradék Ge mennyiség csökkentése miatt az As 

frakcióban.  

 

 

3.5.2 Ioncserés elválasztási módszerek 
Az ioncserés kromatográfia az egyik legkorábban alkalmazott módszer arzén izotóp 

elválasztására germánium targetből [35]. A legtöbb ioncserés elválasztás oszlop 

kromatográfiával történik, a kereskedelemben kapható anioncserélő gyantákkal. Általában 

nagy savkoncentrációt alkalmaznak elválasztáskor (>8 M HNO3, HF és HCl), ezek nem 

használhatóak fel humán célú izotópos jelölés esetében [35, 50]. 

A hagyományos ioncserélő gyanták mellett új adszorbensekkel végzett elválasztások is 

megtalálhatóak a szakirodalomban, mint például a cirkónium-dioxid [51], vagy a polimerbe 

ágyazott nanokristály alapú ioncserélő [52]. HPLC-t korábban is használtak az arzén 

szeparálására, és a témában több átfogó cikket is találhatunk, ezek azonban szerves arzén 

komponensek elválasztását tartalmazzák [55, 56, 22]. Slejkovec publikált egy HPLC-s 

módszert 
76

As izotóppal nyomjelzett arzén molekulák elválasztására, a hangsúly itt is a 

szerves komponenseken van, mert a két különböző oxidációs állapotú arzén egy csúcsban 

eluálódik [57]. Érdekesség, hogy inaktív, szerves arzén komponensek elválasztásra kapcsolt 

technikákat is alkalmaztak, mint HPLC-HG-ICP-MS [58,59], HPLC-ICP-DRC-MS [60], 

HPLC-AF [61], vagy AEX-GK [62]. Viszont nem található HPLC-s elválasztási módszer 

radioaktív arzén/germánium elválasztásra a szakirodalomban. 

A Schindewolf és Irvine által fejlesztett módszer, jól reprodukálható, erős anioncserélő 

gyantát (AG-1X8) és hidrogén-fluorid oldatot alkalmaz eluensként. Ebben az esetben az AsF3 

nem kötődik az oszlophoz, a GeF6
2-

 és az AsF6
-
 igen [35]. Basile As(III)/As(V) elválasztást 
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végezett el ennek az anioncserélő gyantának a segítségével [26]. Előzetes redukálást után 

1N HF/ 6 N HCl közegben a germánium megköt az oszlopon, az As(III) eluálódik. A módszer 

inaktív szakirodalma Faris nevéhez fűződik, aki 50 elem adszorpcióját határozta meg HF 

közegben [63]. Faris adatait jól lehet használni egy elválasztás megtervezéséhez. Jahn doktori 

disszertációjában a korai ioncserés szakirodalom (1950-1960 évek) részletesen fel van 

tüntetve hivatkozásokkal együtt [5]. Ezek alapján kidolgozott egy vegyes, savas közegű 

(HF/HCl) módszert AG-1X8 oszlopon, ahol nagy HCl koncentrációnál a GeCl6
2-

 és AsCl4
- 

megkötődik, az AsCl5 eluálódik [5]. A módszer jó az oxidációs arány meghatározásához, a 

tiszta frakcióhoz azonban oxidálni kell az arzént. Jahnéhoz hasonló elválasztást alkalmazott 

Bartyzel 
73

As/
69

Ge/
67

Ga rendszer esetén [64]. Korkish és Feik szintén erős anioncserélő 

oszlopot alkalmazott, de ők sósav-ecetsav elegyét használták eluensként [65]. 

Jennewein alkalmazott erős kationcserélőt tartalmazó oszlopot 
72

Se/
72

As elválasztására [6], 

Sterlow több elem közt As(III)/As(V) szorpcióját vizsgálta AG
®
MP-50 kationcserélő 

oszlopon, de ezek kis szorpciót mutatnak ezen az oszlopon [66]. 

Radioaktív As/Ge rendszerre nincs a szakirodalomban kationcserélőn alapuló elválasztás, 

mivel mindkét elem anionos formában fordul elő [42,67]. 

 

3.5.3 Kapcsolt és egyéb technikák 

Nem ioncserélő alapú oszlopkromatográfiás elválasztást is találhatunk a szakirodalomban, 

szilika gél adszorbennsel [53]. Ha szerves oldószert használunk eluensként, a germánium 

megkötődik a szilikagélen, míg az arzén eluálódik az oszlopról [54].  

Jennewein kidolgozott egy módszert radioaktív As/Ge elválasztásra, ahol megfelelő 

oszlopkondicionálás után a Ge átmegy az oszlopon ([GeF6]
2- 

formában), az arzént később 

lehet eluálni [27]. Különböző kapcsolt technikákkal, mint például a desztilláció-AEX [67, 5], 

vagy desztilláció-AEX-SPE [68, 69] nagy tisztaságú arzén frakciót lehet kinyerni. 

3.6 Arzén redukálása 

A legtöbb elválasztásnál nyert arzén frakcióban arzenát formában van jelen az arzén. Ezt 

különböző alkalmazásokra, például környezetvédelmi mérésekre közvetlenül fel lehet 

használni [69]. A legtöbb arzén-alapú radiogyógyszer gyártásakor arzenit formában kell 

lennie az arzénnek, hogy a jelölési reakció létrejöjjön [7]. 

Az arzén redukálására széles szakirodalom áll rendelkezésre, de legtöbb ezek közül inaktív 

körülményekre vonatkozik [71], például arzén redukálása ivóvíz mintában [72]. Érdekesség, 

hogy Escherichia coli-val [73] és cériummal [74] is végeztek arzén redukálást, szintén inaktív 

körülmények között. 

Radioaktív arzén redukálására szűk irodalom áll rendelkezésre [75]. Jahn összefoglalta az 

arzenát arzenitté történő redukálási irodalmát. Doktori disszertációjában több redukálószert 

vizsgált (Fe(II)-szulfát, ferrocén, nátrium-hipofoszfit, ciszteamin, merkaptoetanol, 

hidroxilamin, hidrazin, oxálsav és nátrium-jodid) [5]. 

Jennewein szerint a NaI bizonyult a legjobb redukálószernek, a módszert adaptáltva más 

eredményt kaptam, 50% alatti redukálási hatásfokot [6]. Ezen kívül használták még As/Ge 

rendszer redukálásánál a kén-dioxidot [26,76], és réz(I)-kloridot is [77]. Elteren és 
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munkatársai Na2S2O3-at és KI-ot használtak arzén redukáláshoz [78] és Billinghursték 

csoportja is KI-ot alkalmazott [79]. 

A jelölési lépés megvalósításához fontos a megfelelő redukálási reakció. Az arzén 

redukálásának van szakirodalma, ezek azonban vagy nem kvantitatív reakciók, vagy egyéb 

hátránnyal rendelkeznek. Átfogó publikáció radioaktív arzén redukálása esetén hiányzik a 

szakirodalomból.  

3.7 Arzénnal jelölt biomolekulák 

 

Az arzén több radioizotópja (
72

As, 
74

As és 
77

As) is alkalmas nukleáris orvoslásban történő 

felhasználásra. A 72 és 74 tömegszámú kiválóan alkalmas diagnosztikai felhasználásra, a 77 

tömegszámú arzén pedig ígéretes jelölt radioimmunoterápiában [80, 81]. 

Egy új radiogyógyszer kidolgozása összetett és időigényes folyamat. Egyik fontos lépés, 

hogy az izotópot úgy kössük hozzá a jelölni kívánt molekulához, hogy a reakció ne okozzon 

szerkezeti változásokat. Egyik lehetséges jelölési út, ha a biomolekulában jelen lévő foszfor 

vagy nitrogén atomot akarjuk arzénra cserélni, ebben az esetben az előbbihez ötös oxidációs 

állapotú arzénra van szükségünk, míg az utóbbi esetben hármas oxidációs formára. A foszfort 

kicserélő jelölési reakciónak még nincs szakirodalma. 

Másik lehetséges stratégia, ha a hármas oxidációs állapotú arzént egy tiol csoportot tartalmazó 

biomolekula kénatomjához kapcsoljuk erős kovalens kötéssel [82, 83]. Ennek jól ismert 

szakirodalma van. Az első arzénnel jelölt vegyülethez a 
74

As izotópot hordozómentes 

formában állították elő germánium target ciklotronos besugárzásával. 
74

As izotóppal jelölt 

monometil-arzonsavat és dimetil-arzinsavat [84,85] alkalmaztak különböző biodisztribúciós 

vizsgálatokhoz, valamint szervetlen arzenittel és arzenáttal [86,87], csakúgy, mint a hordózót 

tartalmazó 
76

As jelölt dimetilarzino-penicillamint és dimetilarzino-merkaptoetanolt [53, 88] 

is.  

Monoklonális antitesteteket is jelöltek arzénnel [77, 6]; Jennewein két funkcionális globulint, 

a ch3G4-et és a Rituxant (Rituximab) jelölte arzénnel, ezeket sikeresen alkalmazták 

radiogyógyszerként állatkísérletben. Jahn egy bavituximab nevű speciális fehérjét (egy olyan 

antitest, ami a tumorok felületén található zsírokhoz kötődik) jelölt arzénnal [89].  

Tritiolt (4-etil-2,6,7-tritia-1-arsabiciklo[2.2.2]oktán) tartalmazó vegyületet [90, 54] is 

sikeresen jelöltek arzénnel, az anyagot nanobioanyagként alkalmazzák az orvosi 

képalkotásban [91]. 

N-(2-hidroxipropil)-metakrilamid alapú polimert állítottak elő és alkalmaztak [69] jelölési 

reakcióra. Érdekes tény és egybeesés, hogy ezt a molekulát már polimer terapeutikumként 

alkalmazzák [92]. 

Monoklonális antitestet (TRC105) és tiol módosított mezopórusos szilika nanorészecskét 

(MSN-SH) jelölt arzénnal Ellison és kutatócsoportja. Ezek mellett liponsavval végzett arzénes 

jelölési reakciót is publikáltak már [68], a hangsúly nem a jelölési körülmények 

optimalizálásán, hanem a lehetséges alkalmazásokon volt. 
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4. Anyagok és eszközök  

4.1 Felhasznált anyagok  

A kísérleti munkám során felhasznált vegyszerek adatai az 5. táblázatban találhatóak. 

 

Felhasznált vegyszer Vegyszer tisztasága Forgalmazója 

acetonitril LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck 

As2O3 metal basic; 99,5% Alfa- Aesar 

As2O5 metals basis; 99,9% Alfa- Aesar 

CH3COOH EMPARTA®; chloride form Merck 

DOWEX
®
-1X8  chloride form; 100-200 mesh Sigma-Aldrich 

etanol LiChrosolv® Merck 

folyékony nitrogén technikai; 99,5% Merck 

GeO2 trace metals basic; 99,998% Sigma-Aldrich 

GeO2 Puratronic®; 99,999% Alfa Aesar 

H2O2 EMSURE® Merck 

H3BO3 a.r. Reanal 

H3PO4 85+% vizes oldat Fischer Scientific 

HCl EMPARTA® Merck 

HCOOH EMPARTA® Merck 

hematoxilin 
hematoxylin oldat Mayer 

szerint 
Merck 

HNO3 65% vizes oldat Reanal Kft. 

HPLC víz 
CHROMANORM® for LC-

MS 
VWR 

K2HPO4 Ph Eur pro analysis Merck 

KHCO3 Ph Eur Merck 

KOH EMSURE® Merck 

MeOH EMPARTA
®

 Merck 

N2 gáz 99,996% Messer 

Na2B4O7·10H2O a.r. Reanal 

Na2H(C3H5O(COO)3  ReagentPlus®; 99%  Sigma-Aldrich 

Na2HPO4  trace metals basis; 99,95% Sigma-Aldrich 

Na2SO3 puriss. anhydrous; >98%) Sigma-Aldrich 

Na3C6H5O7 Ph. Eur. pro analysis Sigma-Aldrich 

NaCl EMSURE® Merck 

NaH2PO4 BioUltra; ≥99,0% Sigma-Aldrich 

Na-L-tartarát  ACS reagent; ≥99% Sigma-Aldrich 

NaOH  Ph.Eur. pro analysis Merck 

Sr resin 50-100 µ Eichrom Technologies 

trifluor ecetsav  for protein sequence analysis Merck 

TRU 50-100 µ Eichrom Technologies 

UTEVA 50-100 µ Eichrom Technologies 

α-liponsav  reduced, analitical standard Sigma Aldrich 
5. táblázat: Felhasznált anyagok és eszközök 
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4.2 Felhasznált eszközök 

A kísérleteimhez szükséges laboreszközök adatait a 6. táblázat tartalmazza 

 

Felhasznált eszköz Forgalmazója, Típusa 

0,2 μm minisart® filters Sartorius Stedim Biotech 

analitikai mérleg Mettler Toledo 

büretta AA Labor Kft., Aut.büretta üvegcs, 10ml 

fűthető mágneses keverő AA Labor Kft., MSH 

Hamilton fecskendő Able-Jasco (Teknokroma), 500 μl, 750 

kemence Nabertherm, Controller B 180 

parafilm VWR Kft., PARAFILM® M zárófóliák 

pH-papír Merck 

pH-mérő Thermo Electron Corporation, Orion 2 Star 

pipetta 2,5 ul Eppendorf, 0,1-2,5 μl 

pipetta 100 ul Eppendorf, 20-200 μl 

pipetta 1 ml Biohit Pro line, 1-5 ml 

vékonyréteg futtató kád Camag, Flat Bottom Chamber 20*20 cm 

pasztillázó Pelletizer típusú 
6. táblázat: kísérleteimhez szükséges laboreszközök listája 

4.3 Az Oktatóreaktor műszaki leírása 

 

Azokat a reaktorokat, amelyekben a maghasadások döntő részét termikus neutronok 

hozzák létre, termikus reaktoroknak nevezzük. A legtöbb reaktorban dúsított uránt használnak 

üzemanyagként (a természetes urán 0,7% 
235

U-t tartalmaz), általában valamilyen keramikus 

formában (uránoxid, uránkarbid stb.). 

A maghasadáskor nagy energiájú neutronok keletkeznek (átlagenergiájuk 2 MeV körüli). 

A nagy energiájú neutronok azonban csak nagyon kis valószínűséggel hoznak létre 

maghasadást, ezért ezekkel önfenntartó láncreakciót nagyon nehéz megvalósítani. Ezért 

termikus reaktorban az önfenntartó láncreakció megvalósításához a nagyenergiájú 

neutronokat termikus energiákra (~0,025 eV) lelassítják. A gyorsneutronok lelassítására 

szolgál az úgynevezett moderátor. Moderátornak azokat az anyagokat használják, melyekben 

nagy mennyiségben találhatók könnyű atommagok (pl. H, D, C, Be stb.). Nagy tömegű 

atommagok azért nem felelnek meg erre a célra, mert rugalmas ütközéskor a kis tömegű 

neutronoktól csak kis energiát tudnak átvenni, s így a neutronok energiája csak nagyon sok 

ütközés után csökkenne számottevően. A leggyakrabban H2O, D2O, grafit, Be, moderátor 

anyagok használatosak. Az atomreaktorban a hasadások során keletkezett hőenergiát a 

hűtőközeg szállítja el. Használnak folyadékot (H2O, D2O stb.), vagy gázt (CO2, He stb.) hűtési 

célokra és sok esetben a moderátor és hűtőközeg ugyanaz az anyag, pl. víz [93]. Végül, de 

nem utolsósorban, minden reaktor működtetéséhez szükség van egy komplex irányító 

rendszerre a reaktorszabályozás és biztonság feltételeinek megteremtése céljából. Figyelembe 

véve a létesítmény földrajzi adottságát és oktatási szerepét, a legfontosabb szempont a 

tervezés során a biztonság volt. Ennek elérése érdekében a reaktor teljesítményét nagyon 
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alacsonyra, 10 kW-ra tervezték, és a KFKI reaktorában már jól kitapasztalt EK-10-es 

fűtőelem pálcákat alkalmazták [93]. 

Az oktatóreaktor mai maximális hőteljesítménye 100 kW, az aktív zónában a legnagyobb 

termikus neutronfluxus 2,7·10
12 

cm
-2

 s
-1

. Az üzemanyag 
235

U-ben 10 %-ra dúsított UO2, ebben 

pálcánként 8 g 
235

U található. A fűtőelem-pálcák száma összesen 369, melyek 24 kazettában 

helyezkednek el. Az aktív zóna 
235

U tartalma ezek alapján összesen 2952 g. Moderátorként és 

hűtőközegként sótalanított víz (H2O) szolgál. A zónából kiszökni próbáló neutronok miatti 

reaktivitás-veszteség csökkentésére ún. reflektorokat alkalmaznak, melyek oldalirányban 

grafitból és vízből, alul és felül pedig vízből állnak. Az irányítás (teljesítmény-szabályozás és 

biztonságvédelem) két biztonságvédelmi és két szabályozó rúddal történik, a két kézi 

szabályozórúd egyike bór-karbidból a másik kadmiumozott acélból készült. Két további, bór-

karbidból készült biztonságvédelmi rúd is tartozik a rendszerhez üzemzavar esetére, ezeket 

szervómotorok mozgatják az aktív zónában.  

Mivel a reaktor nyitott, úgynevezett medence típusú reaktor, a biológiai védelmet függőleges 

irányban a zóna fölött elhelyezkedő 4,8 m magas vízoszlop, míg vízszintesen (oldalirányban) 

1,1 m vastag baritbeton + 0,9 m normálbeton adja. Az 4. ábrán az Oktatóreaktor épülete 

látható, és az üzemelő reaktor esetén létrejövő Cserenkov-sugárzás.  

 

 

4. ábra: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktora, és annak aktív 

zónája. 
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4.4 A jülichi ciklotron műszaki leírása 

 

A ciklotronos besugárzások a Jülichi Kutatóközpontban található ún. Bébi ciklotronban 

történtek protonbesugárzással, a berendezés az 5. ábrán láható. A ciklotron BC1710 típusú 

kompakt, izotópok előállítására alkalmas részecskegyorsító berendezés, amelyet 

pozitronbomló radionuklidok létrehozására alkalmaznak.  A BC1710 ciklotron működési elve, 

hogy protonokat gyorsít fel majdnem csigavonalú pályán 16,5 MeV kilépő energiára.  

A sztatikus gyorsítóknál a berendezés fegyverzetei között a teljes gyorsítófeszültséget létre 

kell hozni. A ciklikus gyorsítóknál lényegesen kisebb feszültség felhasználásával, ismételt 

gyorsítást alkalmazva nem túlságosan nagyméretű berendezéssel is 6-100 MeV-ra tudunk 

részecskéket felgyorsítani, amennyiben a részecskenyalábot mágneses tér alkalmazásával 

spirálpályára kényszerítjük. A gyorsító elektródok lapos, üres, félhenger (negyedhenger vagy 

nyolcadhenger) alakúak, a sugárnyaláb váltakozva tartózkodik a két féldoboz belsejében. Ha 

egyszeresen pozitív töltésű részecskéket gyorsítunk és eközben a féldobozokra oly módon 

kapcsolunk váltakozó feszültséget, hogy éppen az a fegyverzet legyen negatív - tehát fejtsen a 

részecskére vonzó hatást -, amelyik felé azok haladnak, minden áthaladáskor annyi eV-tal nő 

az energiájuk, ahány V-os az alkalmazott váltakozó feszültség. Mivel növekvő energiával a 

spirálpálya sugara is nő, a részecskék végeredményben belülről kifelé spirális pályán fognak 

haladni. Végül elektrosztatikus vagy mágneses térben történő eltérítéssel a részecskét 

kivonják a gyorsítóból további felhasználásra. A részecskék a ciklotronban körülbelül a 

fénysebesség 1-10%-ára gyorsíthatók. 

Modern ciklotronokkal 100 MeV nagyságrendű részecskeenergia is elérhető. Orvosi 

felhasználásban a ciklotronokat izotóp előállításra használják, hogy a farmakológiai 

szempontból hasznos molekulát a kívánt izotóppal jelölve, radiogyógyszert állítsanak elő 

[94].  

 

 

5. ábra: A Jülichi Kutatóközpontban lévő Baby Cyclotron BC1710. 
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4.5 Folyadékkromatográfiás rendszerek 

 

4.5.1 HPLC rendszer 

 

Minden kromatográfiás kísérletet a Jasco Pu-2089 HPLC rendszeren végeztem (ABL&E-

JASCO), ami egy kvaterner pumpából, Rheodyne 7725i 100 μl mintabevivő loop-ból, 

UV-2075 UV detektorból, γ-RAM Model szcintillációs gammadetektorból (NaI(Tl) kristály) és 

egy cserélhető 200 μl átfolyásos küvettából épül fel. A kromatogramokat a ScintFlow SA 

szoftver (version 1.0) segítségével értékeltem ki. 

 

 
6. ábra: HPLC berendezés ólomárnyékolással és anélkül 

HPLC berendezés (Jasco, Japán) főbb részei: 

(1) Pumpa: kvaterner (gradiens képzésre alkalmas, PU-2089) 

(2) UV-detektor: (UV-2075) 

(3) Oszlop és állófázis: Pharmacia HR 5/5 OSZLOP Fractogel® EMD TMAE 650 20-40 μm 

erős anioncserélő töltettel töltve, és ThermoFisher/Dionex IonPac TMAS20 4*250mm  

(4) Injektor: 20 ul-es minta bemérő hurokkal ellátott Rheodyne 7725i. 

(5) Radioaktivitás detektor: cserélhető (jelen esetben 30 ul-es) átfolyó küvettás, 

(LabLogic γ-RAM Model 4, NaI(Tl) kristály). 

(6) Ólomvédelem 

(7) Eluensek  

(8) ADC konverter 

(9) Számítógép és kiértékelő szoftverek 

 

4.5.2 Vékonyréteg kromatográfiás rendszer 

  

A módszerrel elválasztható és meghatározható az arzenit/arzenát egymástól. A 

vékonyrétegek futtatásához COMAG előhívókádat használtam csiszolatos fedővel. Az 
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elválasztáshoz szilika gél alapú 60 TLC lemezt (Aluminium sheet, DC Kieselgel 60/Kieselgur 

F254, 20 x 20 cm) és futtatószernek metanol: 0,01 M Na-tartarát 3:1 V/V% elegyet használtam. 

A kifejlesztett vékonyrétegekből kilépő gammasugárzást BGO kristályt tartalmazó γ-

miniGITA (ɣ-radioactivity-TLC-scanner, Raytest GmbH) műszerrel mértem meg. A 

vékonyrétegek kiértékelése Gina Star TLC (verzió5.9, Raytest GmbH) szoftver segítségével 

történt. 

4.6 Gamma spektrométer 

 

A reaktorban besugárzott minták és az elválasztott frakciók mérése nagy tisztaságú 

germánium detektorral (Canberra Industries) történt, ami DSA-1000 PC-alapú digitális 

spektrum analizátorhoz volt kapcsolva (Canberra Industries, Meriden, USA). A spektrumok 

kiértékelése a Genie-2000 (Version 3.2) szoftverrel történt. A gamma detektor relatív 

hatásfoka 25 %, geometriája 61*33,5 mm. 

A detektoron elvégeztem a hatásfok- és energia kalibrációt hitelesített pontforrásokkal. A 

hatásfokokt korrigáltam, mert a minták nem pontforrások voltak. A holt idő minden mérésnél 

1% alatt volt. Az elválasztás nyomonkövetésére a következő gamma csúcsokat használtam: 

238,99 keV (
77

As), 211,03 keV (
77

Ge), 595,0 keV (
74

As). A 
77

Ge legintenzívebb csúcsát 

(264,44 keV) azért nem használtam a számolásokhoz, mert átfed a 
75

Se csúcsával (264,6 

keV), ami egy Jahn által is leírt szennyező a mintában [5].  

A gamma-energiákat és gyakoriságokat a Karlsruher Nuklidkarte-ból vettem [95]. Minden 

egyes gamma mérést a 7. ábrán látható ún. alacsony hátterű kamrában vettem fel, ami 

biztosította a kisebb aktivitású minták alacsony háttéren történő mérését üzemelő reaktor 

mellett is. A kamra érdekessége, hogy második világháború előtt gyártott acélból készült, amit 

még az atomrobbantások előtt gyártottak. Az acélgyártáshoz sok levegőre van szükség, így a 

később gyártott acélnak jóval magasabb az aktivitása. Ilyen acélhoz ma már csak elsüllyedt 

hajók roncsaiból, vagy nagyobb hidak lábaiból lehet hozzájutni. 

 

 

7. ábra: Félvezető gamma detektor és minta az alacsony hátterű kamrában 
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4.7 Desztilláló eszköz 

 

Az azeotróp desztillációhoz egy speciális, két ujjas üvegedényt használtam, ami a 8. ábrán 

látható. Az eszközt vákuum alá helyezve használtam, a vákuumot Alcatel 2008A vákuum 

pumpával (<1×10
-4

 mbar) állítottam elő. 

 
8. ábra: Speciális, két ujjas desztilláló üvegedény 
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5. Kísérleti rész 

5.1 Besugárzás előkészítése 

 

5.1.1 Target minőségének kiválasztása 

 

A germánium targetet vagy fém formájában, vagy GeO2 por alakjában lehet bejuttatni a 

reaktorba. A fém germánium target kompaktabb, viszont nehezebben oldódik [5]. Általában 

fém germániumot alkalmaznak stabil germánium izotópban dúsított (attól függően melyik 

arzén izotóp előállítása szükséges) targetként, ezt főleg a ciklotronos besugárzáskor előnyös, 

ha nagy tisztaságú és nagy aktivitású arzén izotópra van szükségünk. Amennyiben por 

alakjában használjuk, akkor több lehetőségünk van feloldani a besugárzott célanyagot, 

ugyanakkor számolnunk kell a megnövekedett kontaminációs lehetőségekkel. Ha 

kapszulázzuk a GeO2 port, jelentősen csökken a kontaminálódás lehetősége.  Alternatív 

lehetőség, ha kémiai gőzfázisú leválasztás módszerét alkalmazzuk, ekkor a target vékony 

rétegben áll elő [5]. Az Oktatóreaktor csőposta indító-fogadó állomásában por formájában 

besugárzott minta látható a 9. ábrán. 

  

9. ábra: Minta besugárzás előtt, és a már besugárzott minta bontása a csőposta indító fogadó 

állomásban 

 

5.1.2 Arzén és Germánium aktivitásának számolása reaktoros besugárzáskor 

 
77

As izotópot hordozómentes formában elő lehet állítani atomreaktorokban (n,γ) 

magreakcióval 
nat

GeO2 targetből. Az aktivitás számolásához a 10. ábrán felütentetett reakció 

utat használtam fel. 

 

 
 

10. ábra: 
77

As előállításának és elbomlásának magreakciói 

 

76
Ge  

(n,γ) 
77

Ge 

β
-
,T1/2=11.3 h

 
 

77
As 

β
-
,T1/2=38.8 h

 
 

77
Se 



- 28 - 

 

 

 

Általánosan felírva: 

 

 

   

Differenciál egyenletek a fenti rendszerre: 

1: 
   

  
        

2: 
   

  
               

3: 
    

  
              

4: 
   

  
       

ahol, 

N- az adott elem atommagjainak száma 

λ- az adott elem bomlási állandója 

σ - az (n,γ) reakció hatáskeresztmetszete a megfelelő neutronenergián 

φ-a neutron fluxus 

A=dN/dt - az adott elem aktivitása 

Differenciál egyenletek megoldása: 

1:   =   

 

     
 

2:    
      

  
            

 

                            
 

3:   
      

          
 [                       ] 

 

         
      

       
 [                       ] 

 

4:          
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λC 
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A fenti egyenletek segítségével a mintában lévő inaktív, szennyezőként lévő 
75

As 

mennyiségét is ki tudjuk számolni. Az 1. számú melléklet tartalmazza a számolásokat és az 

eredményt két órás besugárzás esetén. 

 

5.1.3 Besugárzások a BME Oktatóreaktorában  

 

A próba besugárzásokat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Oktatóreaktorában végeztük el, a Csőposta indító-fogadó állomás (továbbiakban Csőposta) 

segítségével juttattuk be a mintákat az aktív zónába, majd onnan vissza. A Csőpostába 

juttatható maximális mintatömeg 30 g. Nagyobb tömegű minták besugárzására a függőleges 

és a vízszintes besugárzó csatornák nyújtanak lehetőséget. Az utóbbiak előnye, hogy 

egyszerre több, párhuzamos besugárzás is lehetséges, míg a Csőpostával egyszerre csak egy 

mintát lehet az aktív zónába juttatni. Kísérleteim során 95-105 mg GeO2-ot használtam 

besugárzásonként, a Csőpostát használtuk mintabeviteli rendszerként, ami egy zárt 

bontófülkében végződik, ez precíz mintamanipulációt tesz lehetővé. 

  

 GeO2 besugárzása 

Kísérleteim során két különböző tisztaságú GeO2 port (99,998% trace metals basic és 

Puratronic®; 99,999%) használtam a besugárzásokhoz. A GeO2 porból pasztillákat állítottunk 

elő a Pelletizer típusú pasztillázó berendezés segítségével, 19,6 MPa nyomással. A pasztilla 

átmérője 10 mm volt, a vastagsága pedig 127 mg/cm
2
. A besugárzott pasztillát egy napig 

hűtöttük (24 h), hogy a maximális aktivitású 
77

As keletkezzen. Kivételt képeztek az 

aránymérésre felhasznált minták, amiknek a hűtési ideje eltérhetett az egy naptól 

(az alkalmazott hűtési idők 4 h - 96 h tartományban voltak).  

 

As2O3 és As2O5 besugárzása 

6,1 mg As2O3 (99,5%) sugaraztunk be 60 s időtartamra 100 kW-on, 2,7 · 10
12 

cm
-2

 s
-1

 neutron 

fluxussal azért, hogy a HPLC-s méréshez 
76

As(III) tracert állítsunk elő. A mintát azonnal 

felhasználtuk. 

6,5 mg As2O5 (99,9%) sugaraztunk be 60 s időtartamra 100 kW-on, 2,7 · 10
12 

cm
-2

 s
-1

 neutron 

fluxussal azért, hogy a HPLC-s méréshez 
76

As(V) tracert állítsunk elő. A mintát azonnal 

felhasználtuk. 

 

Na2GeO3 és (NH4)2GeO3 besugárzása 

10 mg Na2GeO3 sugaraztunk be 60 s időtartamra 100 kW-on, 2,7 · 10
12 

cm
-2

 s
-1

 neutron 

fluxussal azért, hogy a HPLC-s méréshez vízoldható mintát állítsunk elő. A mintát azonnal 

felhasználtuk.  

100 mg (NH4)2GeO3 sugaraztunk be 60 s időtartamra 100 kW-on, 2,7 · 10
12 

cm
-2

 s
-1

 neutron 

fluxussal azért, hogy a HPLC-s méréshez vízoldható mintát állítsunk elő. A mintát azonnal 

felhasználtuk.  

 

5.1.4 Ciklotronos besugárzás során keletkezett izotópok és szennyezők 
74

As izotóp előállítása a természetes összetételű GeO2 protonbesugárzásával történt
 
a 

74
Ge(p,n)

74
As magreakcióval. 300 mg GeO2 porból (Puratronic®, 99,999%) 13 mm átmérőjű 

pasztillát készítettem, amit egy kerek, 200 µm vastag alumínium kapszulába tettek bele, és a 
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BC1710 típusú bébi ciklotronban besugarazták a Jülichi kutatóközpontban. A besugárzást 9 

órán át, ~3 µA áramerősségel és 16,5 MeV proton energiával végezték. 

 

5.1.5 Kutatómunkám során használt izotópok gamma spektrumai  

Az izotópok gamma spektrumai a nuklidok esetében karakterisztikus összetételűek, így 

minden egyes izotóp gamma-spektruma egy ujjlenyomat, ennek következtében a megfelelő 

nuklid kvalitatív módon azonosítható. A csúcs alatti területekből pedig hatásfok kalibráció 

segítségével az adott nuklid aktivitása számolható, így kvantitatív meghatározás lehetséges. 

 
77

As főbb gamma vonalai és gammaspektruma  

A 
77

As különlegessége a többi, munkámhoz kapcsolódó nuklidhoz képest, hogy kis 

intenzitású gamma energiával rendelkezik (1,59% a legintenzívebb vonala 238,99 keV-nél). 

Az izotóp gamma vonalait a 7. táblázat foglalja össze, illetve a 11. ábrán látható spektruma. A 

hordozómentes 
77

As viszonylag jó detektálhatósága és gazdaságosabb előállíthatósága miatt 

használják a radiokémiai elválasztási és jelölési kísérletek optimalizálásához. A kísérleteim 

közel 90% -át végeztem el ezzel az izotóppal.  

 
77

As energiái (keV) Gyakoriság (%) 

87,86 0,20 

161,92 0,15 

238,99 1,59 

249,78 0,39 

281,64 0,06 

520,64 0,56 

7. táblázat: 
77

As fontos gamma vonalai [95] 

 

 
11. ábra: 

77
As izotóp gamma spektruma 
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77

Ge izotóp gammaspektruma 

Ha tiszta 
77

Ge spektrumot akarunk, közvetlenül a besugárzás vagy a kémiai elválasztás után 

kell felvennünk a gamma-spektrumot. Hosszú idejű mérésre nincs lehetőség, mert az 
77

As 

folyamatosan keletkezik a germániumból. Ennek a spektrumnak a jellegzetes vonalai a 

211,03 keV és 215,5 keV-nél lévő csúcsok és a maximális intenzitású 264 keV-es vonala.  

77
Ge energiái (keV) Gyakoriság (%) 

211,03 30,8 

215,50 28,6 

264,44 53,9 

367,40 14,0 

416,33 21,8 

461,38 1,27 

558,02 16,1 

631,82 6,95 

634,39 2,08 

8. táblázat: 
77

Ge fontos gamma vonalai [95] 

 

A 
77

Ge több mint 150 gamma vonallal rendelkezik, a 8. táblázat és a 12. ábra a 

legintenzívebb gamma vonalakat mutatja 200-650 keV tartományban. 

 

 

12. ábra: 
77

Ge gamma spektruma 
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74
As izotóp gammaspektruma 

Akkor kaphatunk tiszta 
74

As spektrumot, ha 13 nap hűtési idő után vesszük fel a ciklotronnal 

(lásd 3.1.4. fejezet) besugárzott minta gamma-spektrumát. Ebben az esetben a rövid felezési 

idejű nuklidok, mint 
72,76

As kiindulási aktivitása mintegy ezredrészére csökken.  Ekkor a 

mintában döntően 
74

As izotóp fordul elő, így elválasztási és jelölési reakciók optimalizálására 

alkalmas. Radiogyógyszer gyártáshoz, ha tiszta 
74

As frakció szükséges, érdemes 
74

Ge-ban 

dúsított targetet alkalmazni. Az általam mért spektrumot 10 nap hűtési idő után vettem fel, a 
74

As csúcsai mellett a 
71

As és 
72

As csúcsai is megtalálhatók voltak, mint szennyezők. A 

leggyakoribb gamma vonalakat az 9. táblázat foglalja össze. 

74
As energiái 

(keV) 
Gyakoriság (%) 

511,00 58 

595,85  59 

608,35 0,06 

634,78 15,4 

9. táblázat: 
74

As fontos gamma vonalai [95] 

A 
74

As a gamma spektrumában két különböző leánymag vonala figyelhető meg. Azt is meg 

kell jegyezni, hogy a β
+
-emisszió valószínűsége mindössze 29%, de az annihilációs 

sugárzásnak köszönhetően két annihilációs foton jelenik meg a spektrumban 511 keV-nál. A 
74

As gamma spektruma a 13. ábrán látható. 

 

13. ábra: 
74

As gamma spektruma 



- 33 - 

 

 

76
As izotóp gammaspektruma 

Tiszta 
76

As spektrumot úgy tudunk a legkönnyebben felvenni, ha As2O3-ot vagy As2O5-ot 

sugarazunk be a reaktorban. Ciklotronos besugárzásnál is keletkezik, mint melléktermék. A 

0,5%-nál nagyobb gamma gyakoriságokat a 10. táblázat foglalja össze. A 
76

As gamma 

spektruma a 14. ábrán látható. 

76
As energiái 

(keV) 
Gyakoriság (%) 

559,01 45,0 

563,18 1,20 

657,04 6,2 

1212,94 1,44 

1216,1 3,42 

1228,6 1,21 

2096,3 0,55 
10. táblázat: 

76
As fontos gamma vonalai [95] 

 

 

14.  ábra: 
76

As gamma spektruma 
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5.2 Oldódási kísérletek  

5.2.1 Inaktív oldódási kísérletek 

Inaktív oldódási kísérleteim fő célja annak megállapítása volt, hogy a germánium-dioxid 

miben oldódható fel. Ehhez inaktív mintával végeztem az oldódási vizsgálatokat, a 

szakirodalom figyelembevételével [96]. A besugárzott minta oldódási kísérleteit az inaktív 

vizsgálati tapasztalatok alapján terveztem meg. 

As2O3 oldása és As2O5 oldása  

Az arzén-trioxid és arzén-pentoxid esetében is végeztem inaktív oldódási kísérleteket, hogy a 

besugárzott oxidokat a HPLC-s elválasztásban alkalmazzam standardként. 

6 mg As2O3-ot 50 μl 5 M KOH-ban oldottam, 950 μl desztillált vizet és 60 μl foszforsavat 

adtam hozzá. Az arzén feloldódott, az így keletkezett oldat (pH=7).  

6 mg As2O5-ot 50 μl 5 M KOH-ban oldottam, 950 μl desztillált vizet és 30 μl foszforsavat 

adtam hozzá Az arzén feloldódott, az így keletkezett oldat (pH=7). 

GeO2 oldása:  

Minden oldódási kísérlethez 100 mg±5 mg GeO2-t használtam. Kétféle tisztaságú germánium-

dioxiddal dolgoztam (5. táblázat). 

Oldódási kísérletek lúgokkal: 

10 ml 0,5 M NaOH-ban kevertetéssel egy óra alatt feloldódott a GeO2. 

2 ml 1,5 M KOH-ban 5 percen belül feloldódott 100 mg GeO2. 

6 ml 55 mM NaOH-ban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

6 ml 50 mM NaOH-ban 10 perces kevertetés közben feloldódott a GeO2. 

3 ml 0,1 M NaOH-ban 5 perces kevertetés közben feloldódott a GeO2. 

 

Oldódási kísérletek savakkal: 

5 ml cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2.  

1 ml cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

500 μl cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

250 μl cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

6 ml 8 M salétromsavban oldva opálos marad az oldat. További két órás, 35°C-on történő 

melegítés és kevertetés hatására továbbra is opálos maradt az oldat.  

Királyvizet készítettem 3 ml cc. HCl-ból és 1 ml cc. HNO3-ból, és ezzel végeztem oldódási 

kíérletet. Két órás kevertetés után sem oldódott fel a minta. 8 ml királyvízben négy órás 

kevertetés alatt sem oldódott fel a GeO2. 

Frissen készített 6 ml, 3 M HCl oldattal végeztem oldódási kísérletet. 1 óra kevertetés után 1 

ml friss hidrogén-peroxidot adtam a mintához, de további 1 óra kevertetés alatt sem oldódott 

fel a GeO2. 
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5 ml tömény foszforsavban végeztem oldódási kíérletet. Két órás kevertetés után sem oldódott 

fel a GeO2. 

Oldódási kísérlet egyéb oldószerekkel: 

25 ml desztillált vízben oldva az oldat opálos maradt. További 35°C-on történő melegítés és 

kevertetés hatására is opálos maradt az oldat.  

25 ml desztillált vízben oldva a GeO2-ot és ahhoz 1 ml 0,1 M NaOH-ot adva a minta teljesen 

feloldódik (c=40 mM NaOH). 

28 ml desztillált vízben 45 perces kevertetés közben a GeO2 feloldódik. 

NaH2PO4 pufferben (pH=8) is végeztem oldódási kísérletet, de 20 perces kevertetés után sem 

oldódott. Ugyanebben a közegben végeztem oldódási kísérletet, de 12 órás kevertetés után 

sem oldódott fel. 

5.2.2 Aktív oldódási kísérletek 

Az inaktív oldódási kísérletek eredményei alapján végeztem el az oldódási kísérleteket a 

besugárzott GeO2-dal. 

A következő oldódási kísérleteket végeztem el: 

2 ml 1,5 M KOH-ban 5 percen belül feloldódott 100 mg GeO2. 

5 ml cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2.  

1 ml cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

500 μl cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

250 μl cc. hidrogén-fluoridban pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

5.3 Vízoldható arzén- és germánium sók előállítása 

 

Az AEX-HPLC kísérleteimet a GeO2 oldódási tulajdonsága erősen meghatározta, mert a 

feloldott mintának egyeznie kell a kiindulási mozgófázis összetétellel. A minta vízoldékonnyá 

tétele lényegesen szélesebb mozgásteret biztosítana egy pH-gradienst alkalmazó 

elválasztásban Az ionizációra képes vegyületeknél a pKa érték (ionizációs konstans vagy savi 

disszociációs állandó) meghatározása a gyógyszerkutatásban fontos, mert ez a fizikai-kémiai 

paraméter határozza meg, hogy a molekula milyen ionizáltsági állapotban van különböző pH 

értékeknél. 

5.3.1 Na3AsO3, Na3AsO4 és Na2GeO3 sók oldódása, pKa értékeinek keresése 

Nátrium-sók titráláshoz 0,1 M HCl oldatot készítettem, majd ismert koncentrációjú 

KHCO3-oldatot készítettem [nKHCO3=0,1001 mol]. A büretta kalibrációját desztillált vízzel 

végeztem el. A sósav oldat faktorát kálium-hidrogén karbonát oldattal történő titrálással 

határoztam meg metilvörös indikátor jelenlétében, fHCl=0,9105. 0,1 M NaOH oldatot 
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készítettem, ennek is meghatároztam a faktorát, a már ismert faktorú sósav oldat segítségével 

fNaOH=1,0288. A pH-mérő és az anyagok ellenőrzésére először 0,1 M NaOH oldat titrálási 

görbéjét vettem fel 0,1 M sósavval: 10 ml 0,1 M NaOH-oldatot bemértem egy 50 ml-es 

főzőpohárba, a pH-mérőt az oldatba merítettem és Hamilton fecskendővel 100 μl-enként 

adagoltam a 0,1 M HCl oldatot.  

5.3.2 Nátrium-arzenit előállítása: 

Nátrium-arzenitet állítottam elő a következő reakció alapján [97].  

As2O3+ 6 NaOH↔2 Na3AsO3 + 3 H2O. 

Bemértem 4,946 g arzén-trioxidot és feloldottam 20 ml cc. NaOH-ban, és 20 ml desztillált 

vizet adtam az oldathoz [97]. Az oldatot bepároltam, majd szárítószekrényben kiszárítottam, 

és az így előállított sóval oldódási vizsgálatot végeztem. A kapott só fehér színű, vízben 

nehezen oldódik, kb. fél óra kevertetés alatt oldódott fel (pH=9,1). 0,1 M Na3AsO3 oldatot 

készítettem, aminek a titrálását 0,1 M sósav oldattal végeztem el, Hamilton fecskendővel 

adagolva a sósav oldatot. Mivel nem használtam fel végül a nátrium-arzenit sót a HPLC-s 

elválasztáshoz, nem vizsgáltam meg a sók pKa értékeit részletesebben.  

 

 

15. ábra:0,1 M Na3AsO3 titrálása 0,1 M HCl oldattal 
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5.3.3 Nátrium-arzenát előállítása: 

Nátrium-arzenátot állítottam elő a következő reakció alapján.  

As2O5+ 6 NaOH↔2 Na3AsO4 + 3 H2O 

Bemértem 9,00 g arzén-pentoxidot és 10,89 g NaOH-ot, és 2 ml vízben diszpergáltam. 

Kemencébe raktam és 200 ºC-on fűtöttem egy órán át. A kapott só fehéres átlátszó színű por, 

vízben jól oldódik, kb. öt perces kevertetés alatt oldódott fel (pH=9,3). 0,1 M Na3AsO4 

oldatot készítettem, aminek a titrálását 0,1 M sósav oldattal végeztem el, Hamilton 

fecskendővel adagolva a sósav oldatot. A mérési adatokból egyértelműen látszik, hogy 

pH=5,4-2,7 között vannak az inflexiós pontok. Mivel nem használtam fel a nátrium-arzenát 

sót a HPLC-s elválasztáshoz, nem vizsgáltam meg a sók pKa értékeit részletesebben.  

 

16. ábra:0,1 M Na3AsO4 titrálása 0,1 M HCl oldattal 

 

5.3.4 Nátrium-germanát előállítása és titrálása  

Nátrium-germanátot állítottam elő a következő reakció alapján.  

 

GeO2+ NaOH↔Na2GeO3+ H2O 

Bemértem 2,010 g GeO2-ot, 2,016 g NaOH-ot és Pt-tégelyben kemencébe tettem 900°C-on 

12 órára. A nátrium-germanát oldódási adatai ismertek a szakirodalomban, a 11. táblázat 

tartalmazza. 0,1 M Na2GeO3 oldatot készítettem (pH=11,0), a titrálást 0,1 M sósav oldattal 

végeztem el, Hamilton fecskendővel adagolva a sósav oldatot. A mérési adatokból 

egyértelműen látszik, hogy pH=8,5-7,9 és pH=6,1-4,9 között vannak az inflexiós pontok. 
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L(Na2GeO3) T 

14,4 g/100 ml 0°C 

23,8 g/100 ml 25°C 
11. táblázat: nátrium-germanát oldódási adatai 

 

17. ábra:0,1 M Na2GeO3 titrálása 0,1 M HCl oldattal 

 

Mivel nem használtam fel a nátrium-germanát sót a HPLC-s elválasztáshoz, nem vizsgáltam 

meg a sók pKa értékeit részletesebben. A próbabesugárzáskor kiderült, hogy a nátrium 

aktiválódása miatt hosszabb besugárzás kivitelezhetetlen. 

5.3.5 Lítium-germanát előállítása és oldódási kísérletei: 

Mivel a nátrium-germanát igen erősen felaktiválódik a nátrium nagy hatáskeresztmetszet 

értékének köszönhetően, alternatív megoldásként lítium-germanátot állítottam elő az alábbi 

reakcióegyenletnek megfelelően:  

2 LiOH + GeO2 →Li2GeO3 + H2O. 

Bemértem 0,90 g LiOH-t és 0,21 g GeO2-ot, majd Pt-tégelybe helyeztem és 2 órán át 

1250 ºC-os hőmérsékleten a kemencébe raktam. A megszárított lítium-germanátból 5-5 mg-ot 

bemértem analitikai mérlegen, és oldódási vizsgálatot végeztem szobahőmérsékleten, egy 

órán át tartó kevertetés mellett vízre, víz és alkohol elegyére, illetve különböző alkoholokra. 

A Li2GeO3 egyik oldószerben (víz, etanol, víz+etanol, izopropil-alkohol) sem oldódott fel az 

egy órás kevertetés alatt. 
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5.3.6 Ammónium-germanát előállítása és oldódási kísérletei: 

Ammónium-germanátot állítottam elő a következő módon: 1,425 g GeO2-ot 2 ml desztillált 

vízben diszpergáltattam, majd 20 ml cc. NH3-oldatot 100 μl-enként. Az így keletkezett oldatot 

kíméletesen bepároltam egyharmad térfogatra, majd kemencében egy napig 160 ºC-on 

szárítottam. Az így készített só 100 mg-jával oldódási vizsgálatokat végeztem, 5 ml desztillált 

vízben + 100 μl 1 M ammónia oldat keverékében (pH=9,0). Az oldat egy órás kevertetés után 

is zavaros volt. 100 μl 1 M HCl oldatot adtam hozzá (pH=3,0) és akkor a minta feloldódott.  

5.4 77
As elválasztása germánium-dioxid targetből ciklikus azeotróp desztillációval 

 

Munkám során nagy mennyiségű germánium célanyagot desztilláltam GeCl4 formában 

sósav és víz azeotrópos elegyével alacsony nyomáson és szobahőmérsékleten, jóval a légköri 

nyomásnak megfelelő forráspont alatti hőmérsékleten [98]. Az átdesztillált germánium-

kloridot azonnal kondenzáltattam cseppfolyós nitrogén segítségével. 

Az elválasztáshoz egy speciális, kétujjas üvegedényt használtam, ami a 18. ábrán látható. 

A besugárzott GeO2, amit az egyik ujj részbe helyeztem (1. ujj rész a 1518. ábrán) 2  ml 2 M 

KOH-ban volt feloldva. Ezután lefagyasztottam folyékony nitrogén segítségével, és HCl-at 

adtam a mintához, arra ügyelve, hogy az azeotróp desztilláció esetében a sósav 

koncentrációnak 6 mol/dm
3
 kell lennie. A savas réteget is lefagyasztottam, majd következő 

lépésként a vákuumpumpa segítségével öt percen át vákuum alá helyeztem a rendszert. Ezek 

után hermetikusan lezártam az üvegedényt, és hagytam szobahőmérsékletűre melegedni a 

rendszert, így a savas és a lúgos frakció egyesítve lett, és kialakult a desztillációhoz szükséges 

sósav koncentráció. Ezalatt az üvegedény másik részét (2. ujj rész a 15. ábrán) folyékony 

nitrogénnel hűtöttem.  A rendszer 1,5 óráig volt vákuum alatt, amíg az elválasztás lezajlott. 

Az elválasztás meggyorsítható, ha az 1. ujj részt 30 °C vízfürdőbe tesszük.  

Végül a kondenzált frakciót szobahőmérsékletűre melegítettem, és az üvegedény szelepét 

kinyitva, légköri nyomásra hoztam a rendszert, és mindkét frakcióból/ujj részből 200-200 μl-t 

kipipettáztam, amit később pontforrásként a gamma detektoron megmértem. 

Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson nincs visszadesztillálás a komponensek 

elhanyagolhatóan kicsi parciális nyomásának köszönhetően. Ha a teljes arzén frakciót 

kipipettázzuk, és három 
77

Ge felezési időt várunk (3·11,3 h), hogy újra megfelelő mennyiségű 

arzén keletkezzen, akkor az elválasztás megismételhető. 

A frakciók nem voltak teljesen átlátszóak, a makroszkópikus mennyiségű KCl miatt. 

Sómentes arzén frakció a második elválasztási kör után kapható. 
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18. ábra: Az elválasztásnál alkalmazott speciális üvegedény  

 

5.5 Arzén elválasztása germániumtól anioncserélő kromatográfiás módszerrel  

 

Új, oszlopkromatográfiás anioncserélő elválasztástechnikai módszert fejlesztettem 

reaktoros besugárzással előállított arzén elválasztására germániumtól. Az alkalmazott 

DOWEX anioncserélő gyanta már ismert korábbról a szakirodalomban, viszont az általam 

használt oldószerekkel még nem volt publikáció a témában. 

Kísérleteim során nagy mennyiségű radioaktív arzént választottam el germánium célanyagtól 

az anioncserélő oszlopkromatográfiás módszer segítségével.  

5.5.1 Mintaelőkészítési lépések 

 

100 mg, besugárzott 
nat

GeO2 target feloldottam 0,25 ml cc. HF-ban, ez kevertetéssel öt perc 

alatt végbemegy szobahőmérsékleten. A tiszta oldatot desztillált vízzel hígítottam, hogy 1 M 

legyen az oldat koncentrációja HF-ra nézve. Kevertetés közben Na2SO3-ot adtam az oldathoz, 

úgy, hogy a szulfit koncentráció is 1 M-os legyen az oldatra nézve. A Na2SO3 redukálta az 

oldatban lévő arzén(V) teljes mennyiségét arzén(III)-á Az oldatot kettéválasztottam, és 50 mg 

germániumot tartalmazó oldatot vittem fel egy-egy oszlopra. 

Az elválasztás során Dowex
®
 1X8 anion cserélő töltetet (chloride form, 100-200 mesh) 

tartalmazó oszlopot használtam. Az oszlopot (l=4 cm d=0,8 cm) magam töltöttem, a 

megtöltött oszlopot kvarcgyapottal zártam le. 

Az oszlopot 2·6 ml desztillált vízzel, majd 6·6 ml 1 M HF oldattal kondicionáltam az 

oszlopot. Az oszlop kapacitása 1,2 meq/ml, így a szulfitos, HF-os oldat felét öntöttem az 

oszlopra, a másik felét egy ugyanilyen módon elkészített és kondicionált oszlopra töltöttem. 

1. ujj rész 2. ujj rész 
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Erre a célre voltak olyan kísérletek is volt, amikor 50 mg GeO2-ot sugaraztunk be, ilyenkor 

elég volt egy oszlop használata.  

5.5.2 Anioncserélő oszlopkromatográfiás (AEX) módszer leírása és optimalizálása 

 

A módszer fejlesztése során a következő optimálási lépéseket alkalmaztam, amiket a 

12. táblázat foglal össze. 

 

Oszlop kondicionálása As(III)-frakció 

eluálása 

Ge(IV)-frakció 

eluálása 

As(V)-frakció 

eluálása 

0,1 M NaOH 0,1 M NaOH 0,8 M HCOOH - 

6 M HCl/ 0,01 M HF 6 M HCl/ 0,01 M HF 0,01 M NaOH 0,1 M HCl 

10 M HCl/ 2 M HF 10 M HCl/ 2 M HF 10 M HCl 0,5 M HCl 

0,2 M HCl/ 6 M HF 0,2 M HCl/ 6 M HF 10 M HCl 0,5 M HCl 

1 M HCl/ 1 M HF 1 M HCl/ 1 M HF 10 M HCl 0,5 M NaOH 

0,35 M HF 0,35 M HF cc. HF 1 M NaOH 

0,4 M HF 0,4 M HF cc. HF 10 M NaOH 

1 M HF 1 M HF cc. HF 10 M NaOH 
12. táblázat: Ioncserés kromatográfia optimalizálási lépései 

 

A mintaelőkészítési lépések fejezetben (5.5.1.) leírtak szerint feloldottam és hidrogén-

fluoridra nézve 1 M-os oldatot készítettem a besugárzott Ge targetből. Kevertetés közben 

Na2SO3-ot adtam az oldathoz, úgy, hogy a szulfit koncentráció is 1 M-os legyen az oldatra 

nézve. A Na2SO3 redukálta az oldatban lévő arzén(V) teljes mennyiségét arzén(III)-á. A 

mintát további 45 percig kevertettem szobahőmérsékleten, hogy a redukció végbemenjen, az 

utolsó öt percben 60°C-on. Melegítés után pH papírral ellenőriztem az oldat pH-ját (pH=6). 6 

csepp tömény HF oldat hozzáadása után ismét megmértem az oldat pH-ját (pH=1). 

A terhelő oldatot az oszlopra öntöttem, a lecsöpögő oldatot speciális kialakítású ún. műanyag 

well-kémcsőbe gyűjtöttem, és 3·2 ml 1 M HF oldattal mostam le az oszlopot, majd 4·2 ml 

cc. HF-oldattal. Mindegyik frakciót további well-kémcsövekbe gyűjtöttem, amikből 200-

200 µl-t kipipettáztam, és pontforrásként a HPGe gamma detektoron megmértem. 

 

5.5.3 Megoszlási hányados mérése 

 

Germánium ionok megoszlási hányadosát vizsgáltam különböző, a radiokémiában gyakran 

használt gyantákon (DOWEX 1x8, UTEVA és TRU, és Sr resin), hogy a felhasznált 

eredmények segítségével új elválasztási módszert tudjak fejleszteni. 

Az optimalizált ioncserés elválasztásból nyert tiszta germánium frakciót használtam fel a 

megoszlási hányados mérésére. A tömény hidrogén-fluoridos oldatból hígítással készítettem 

el a megfelelő töménységű oldatot (1-9 M HF). Minden egyes kísérlethez 10 mg inaktív 

germániumnak megfelelő oldatot használtam fel, és 1 g gyantával kevertem össze. Az 
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oldatokat egy óráig kevertettem mágneses keverő segítségével, majd az oldatot leszűrtem 

0,2 μm Minisart® szűrőpapíron, és mind a szűrletet, mind a gyantát megmértem gamma 

spektrométeren. 

Az ioncserés kromatográfiával elválasztott As-frakciót használtam fel az As megoszlási 

állandójanak (D) vizsgálatához DOWEX
®
1X8, UTEVA, TRU, és Sr resin ioncserés 

gyantákon. A 8 ml As frakcióhoz (A=3,1·10
4
 Bq, 1 M HF-ban), adtam 1 ml 1mg/ml 

koncentrációjú inaktív As
3+

-oldatot, majd 8 M HCl/0,1 M HF konc-ra hígítottam. 1 g 

gyantával kevertem össze az oldatokat, és egy óráig kevertettem mágneses keverő 

segítségével, majd leszűrtem 0,2 μm Minisart® szűrőpapíron, és mind a szűrletet, mind a 

gyantát megmértem gamma spektrométeren. Ugyanezt a mérést megismételtem 8 M HCl/0,2 

M HF eleggyel is. 

A megoszlási hányadost az alábbiak szerint számoltam: 

 

    
         

               
 

          

             
                                [5] 

5.5.4 Aránymérés meghatározása és időfüggése 

 

A 5.5.2. fejezetben leírt, optimált anioncserés oszlopkromatográfiás módszert 

felhasználtam As(III)/As(V) arány mérésére.  

A saját kísérleteim és Jahn [5] munkássága alapján megállapítható, hogy a besugárzott 

germánium-dioxid target HF-ban történő feloldása nem változtatja meg a mintában lévő 

As(III)/As(V) arányt. Ezért a módszer kiválóan alkalmazható a különböző oxidációs 

állapotban előforduló arzén komponensek arányának mérésére egy mintában.  

Ebben az esetben a mintaelőkészítési lépések a tömény hidrogén-fluoridban történő feloldás, 

és az oldat hígítása. Az elválasztás során Dowex
®
 1X8 anion cserélő töltetet használtam, és a 

kondicionálás is ugyanolyan körülmények között történt. 

Különböző hűtési idők esetén vizsgáltam az As(III)/As(V) arány függését [99]. Az arány 

időben állandó. 

5.6 Arzén elválasztása germániumtól ioncserélő folyadékkromatográfiás módszerrel 

 

Olyan folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem, ahol anioncserélő gyantát 

tartalmazó kolonnát használtam egy analitikai HPLC rendszerhez kötve. Ennek előnye az 

automatizálás és a szabványosítás lehetősége, továbbá, hogy különféle eluenseket, illetve 

eluens keverékeket lehet alkalmazni az elválasztás optimalizálása során.  

Annak ellenére, hogy az arzén HPLC-vel történő elválasztására széles szakirodalom áll 

rendelkezésre, germánium esetén pedig előfordul publikáció HPLC-s elválasztásra, radioaktív 

As/Ge rendszer esetén nincs szakirodalmi közlés HPLC-vel történő elválasztásra. 

Munkám során kifejlesztettem egy új, pH-gradiensen alapuló anioncserés-

folyadékkromatográfiás elválasztástechnikai módszert (AEX-HPLC). A módszer 

körülményeit szisztematikusan optimalizáltam (puffer koncentráció, puffer gradiens 
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alkalmazása, alkalmazott só koncentráció, só gradiens alkalmazása, különböző H
+
-ion 

koncentráció alkalmazása, pH-gradiens alkalmazása). 

5.6.1 Mintaelőkészítési lépések 

 

A besugárzott GeO2 pasztillát 3 ml 100 mM NaOH-ban, 70˚C-on oldottam fel kevertetés 

közben 20 perc alatt. Ekkor az izotópok As(III), As(V) és Ge(IV) oxidációs állapotban voltak, 

ezt TLC méréssel határoztam meg, lásd 5.6.2 fejezet. 100 μl H2O2-t adtam a mintához, hogy 

az As(III) As(V)-é oxidálódjon. 10 perc kevertetés után 10 perc 155˚C-os forralás alatt a H2O2 

teljes mennyisége elbomlott, majd az oldatot hígítottam, hogy 50 mM legyen a koncentrációja 

nátrium-hidroxidra nézve. Az összes kísérletnél Pharmacia HR5/5 kromatográfiás oszlopot 

használtam Fractogel® EMD TMAE 650 20-40 μm részecske átmérőjű erős anioncserélő 

oszloptöltettel. Továbbá minden egyes kísérletben 500 μl mintát injektáltam az oszlopra. 

 

5.6.2 AEX-HPLC módszer optimalizálása 

 

Arzén tracerek alkalmazása és puffer gradiens alkalmazása 

HPLC módszerfejlesztés első lépéseként inaktív arzén-trioxidot és arzén-pentoxidot 

aktiváltunk a reaktorban (lásd 5.1.3 fejezet), ezeket tracerként alkalmazva meghatároztam az 

arzén komponensek retenciós idejét. Mindkét vegyületet KOH-ban oldottam, hogy a végső 

koncentráció 50 mM KOH legyen a lúgra nézve. 

Az injektált mintát a választottam el az alábbi puffer gradiens alkalmazó módszerrel:  

5 mM KHPO4 puffer (pH=6) 0-5 perc között;  

100 mM KHPO4 puffer (pH=6) 5,1-20 perc között. 

Ugyanezt a rendszert alkalmaztam besugárzott GeO2 minta komponenseinek elválasztására. 

 

Víz és nátrium-hidroxid alkalmazása 

A következő elválasztási szekvenciát alkalmaztam:  

A kiindulási oldószer HPLC víz volt 0-5 perc között;  

5,1 perctől pedig 50 mM NaOH oldatra váltott a rendszer. 

 

pH-gradiens alkalmazása 

Következő lépésben különböző pH-jú 5 mM NaH2PO4oldatokkal alkalmaztam pH-gradienst 

az alábbiak szerint:  

5 mM NaH2PO4 (pH=9,1) oldattal indítottam a rendszert;  

ezt a 4,1 percnél 5 mM NaH2PO4 (pH=6) oldatra cseréltem;  

és a 8,1 percnél 5 mM NaH2PO4 (pH=2,05) oldatra váltottam. 

HCl-val állítottam be a pH-t. 
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Só gradiens alkalmazása 

Különböző koncentrációjú (10, 50, 100 és 500 mM) NaCl oldatokat használtam 

mozgófázisnak, só gradienst alkalmazva.  

A sógradienst (50-100 mM NaCl) pH-gradienssel egészítettem ki pH=9-2 tartományban a pH-

gradines alkalmazása fejezetben leírtak szerint. 

 

Optimált AEX-HPLC módszer leírása 

Mivel a germánium-dioxid vízben csak korlátozottan oldódik, ezért a pH-gradienst nem 9-2 

tartományban alkalmaztam, hanem 14-2 tartományban 50 mM NaOH-ot és 50 mM HCl-at 

alkalmazva.  

A HPLC oszlopot 10 perces 1 ml/perc áramlási sebességű vizes mosás után 50 mM NaOH 

oldattal kondicionáltam 50 percig, 1ml/perc áramlási sebességgel. 500 μl mintát injektáltam, 

ami az alábbi vezérlési eljárással választottam el:  

50 mM NaOH-ot alkalmaztam 8 percig;  

utána lineáris gradienst 8-16 perc között NaOH-ról 50 mM HCOOH-ra váltva.  

Az áramlási sebesség végig 1 ml/perc volt. A kromatogram csúcsait a detektálás után 

frakciónként gyűjtöttem, és gamma spektrométerrel detektáltam. Az UV detektort nem 

használtam, mert sem az arzénnek, sem a germániumnak nincs UV elnyelése [64]. A 

kidolgozott folyadékkromatográfiás módszert sikeresen alkalmaztam 
nat

GeO2/
74

As rendszer 

esetén is.  

 

TLC-frakciók ellenőrzése 

Az elválasztott HPLC-frakciók arzén komponenseinek oxidációs állapotát ellenőriztem a 

Shehata által publikált módszer segítségével [101].  

Az oxidációs művelet után As(III) nem volt a mintában, a besugárzás után viszont mindkét 

oxidációs forma megtalálható a mintában [99,100]. Az As(III) oxidációja szükséges a minta 

előkészítéskor, ugyanis ezzel a technikával nem lehet elválasztani a germániumtól, mert kicsi 

a pKa értékek különbsége (lásd 23. táblázat). 

Minden vékonyréteg futtatásakor 5 μl mintát cseppentettem fel mikropipettával a 2*20 cm 

dimenziójú szilika gél alapú 60 TLC lemezre (Aluminium sheet, DC Kieselgel 60/Kieselgur 

F254, 20x20 cm). Száradás után a COMAG típusú előhívó kádban kifejlesztettem a 

kromatogramokat MeOH: Na-L-tartarát 3:1 v/v%-os elegyet alkalmazva futtatószerként. 

5.7 Arzenát redukálása arzenitté  

 

Mivel besugárzáskor arzenit és arzenát vegyesen keletkezik [99], a felhasználási módnak 

megfelelően be kell állítani az oxidácós számot Az arzén jelölési szakirodalma az arzenit 

formát részesíti előnyben, mert az tiol csoporttal erős kovalens kötést hoz létre. 

Kiindulásként a különböző redukálószerek As(V) redukálási képességét vizsgáltam. Munkám 

során átfogó vizsgálatot folytattam, hogy a redukálási reakció körülményeit szisztematikusan 

optimalizálhassam (megfelelő redukálószer kiválasztása, optimális redukálószer 
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koncentrációja, optimális reakcióidő, reakció megfelelő hőmérséklete és az oldat pH-ja). 

Célom a kvantitatív redukálási reakció megvalósítása volt. 

5.7.1 A redukálási reakció optimalizálása 

A redukálási reakció különböző paramétereit vizsgáltam, a szisztematikus vizsgálat 

részeként. A redukálás optimalizálásához az AEX-HPLC-s módszerrel elválasztott As(V) 

frakciót használtam [100], ami a kromatográfiás módszernek köszönhetően hangyasav 

oldatban eluálódott az oszlopról. Ebből az oldatból használtam minden kísérlethez 100 μl 

részletet (hordozómentes As(V), 50% hangyasavban, pH=1). 

Redukálószer hatékonysága 

Különböző redukálószereket vizsgáltam, hogy kiválasszam a megfelelőt későbbi 

felhasználásra.  Minden más paraméter állandó értéken volt (T=25°C, t=20 min, cNa2SO3=1 M). 

Az oldat pH-t értékét külön nem állítottam be, az arzénes törzsoldat eredményezte, de pH 

papírral ellenőriztem.  

Redukálószer koncentrációja 

 A kiválasztott Na2SO3 koncentrációját vizsgáltam 25 mM – 100 mM 

koncentrációtartományban. Minden más reakció paramétert állandó értékre állítottam be 

(T=95°C, t=20 min). Az oldat pH-t értékét nem állítottam be, az arzénes törzsoldat 

eredményezte, de pH papírral ellenőriztem.  

Az oldat pH-ja 

A különböző H
+
-ion koncentrációk hatását is vizsgáltam a redukálási hatásfokra. Minden más 

paraméter állandó értékű volt (T=95°C, t=20 min, cNa2SO3=1 M). Különböző puffer oldatokat 

használtam, pH=1,1; 3,1; 5,1; 7,0 és 9,1. A 0,5 M koncentrációjú foszfát puffer törzsoldat és 

0,1 M volt a redukálószer koncentrációja a redukáló oldatban. Mindegyik pufferből 100 - 100 

µl-t pipettáztam az arzén aliquot-hoz, és Na2SO3 oldatot adtam hozzá. 

Reakcióidő 

A reakcióidő függvényében vizsgáltam a redukálási hatásfokot. A vizsgált tartomány 5 és 25 

perc között volt. Minden más reakció paramétert állandó értékre állítottam be (T=95°C, 

cNa2SO3= 1 M). Az oldat pH-t értékét nem állítottam be, az arzénes törzsoldat eredményezte, de 

pH papírral ellenőriztem.  

Hőmérséklet 

A hőmérséklet redukálási hatásfokra kifejtett hatását 25°C és 95°C fok közötti tartományban 

vizsgáltam.  Minden más reakció paramétert állandó értéken tartottam (cNa2SO3=1 M, t=20 

min). Az oldat pH-t értékét külön nem állítottam be, az arzénes törzsoldat eredményezte, de 

pH papírral ellenőriztem.   

További vizsgálatok 

Nátrium-szulfit és a nátrium-tioszulfát összehasonlítását elvégeztem, mert mindkét 

redukálószer esetében nagy redukálási hatásfok érhető el.  
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Mivel a szobahőmérsékleten végzett reakció preferált, hosszabb reakcióidővel vizsgáltam a 

redukálási hatásfokot 25°C-on, míg a többi reakció paramétert állandó értéken tartottam 

(cNa2SO3= 1 M, pH=1,1). 

 

Redukálási hatásfok ellenőrzése 

Minden redukálási kísérletet egy anioncserélő oszlopos HPLC módszerrel ellenőriztem 

(IonPac
®
 AS20, 4x250 mm). Ionerősség változáson alapuló gradiens elúciót alkalmaztam víz 

és NaOH keverékével. A NaOH oldatot N2 gáz alatt tároltam, hogy ne érintkezzen a 

levegővel, így elkerülhető volt a karbonátosodás. Ezt a HPLC rendszert használtam az 

As(III)/As(V) arány mérésére, és a redukálási kísérletek ellenőrzésére is. Kiegészítő 

módszerként a 4.5.2 fejezetben már részletezett TLC módszert alkalmaztam az As(III) frakció 

ellenőrzésére 

 

Új, anioncserélő kromatográfiás módszert fejlesztettem HPLC rendszerhez IonPac
®
 AS20® 

anioncserélő oszlopot csatlakoztatva, hogy megmérjem az As(III)/As(V) arányt, ezáltal  

meghatározzam a redukálási hatásfokot. Ionerősség változáson alapuló gradiens elúciót 

alkalmaztam víz és 55 mM NaOH keverékével. 

 

Oszlop típus 
IonPac TMAS20,  

4*250mm (ThermoFisher/Dionex) 

Eluens A: H2O 

Eluens B: 500 mM NaOH 

Gradiens program: 

0-1min: 98%A + 2%B 

nincs gradiens 

1-15 min: 98%A+2%B →63.15%A+36.85% B 

lineáris gradiens növekvő ionerősséggel 

Áramlási sebesség: 1,0 ml/min 

13. táblázat: IEX- HPLC körülmények összefoglalása redukálási hatásfok ellenőrzésére 

A 13. táblázatban összefoglalt kromatográfiás körülményeket alkalmaztam. Az As(III) 

retenciós ideje 8,5 perc (σ=0,7, n=9, ahol n a mérések száma, σ a relatív szórás), és As(V) 

retenciós ideje 13,2 min (σ=0,5, n=5).  

5.8 74
As jelölése liponsavval   

 

Az arzén izotópokat biomolekulák jelölésére is használhatjuk, így különbözőképp 

alkalmazható radiogyógyszer jelölteket lehet előállítani. Mivel az izotóp az előállításkor 

vegyesen keletkezik mindkét oxidációs formában, és az oldószertől is függ, hogy melyik 

forma lesz túlsúlyban (lásd 5.7. fejezet), mindenképp szükség van redukálásra a további 

felhasználáshoz. Optimalizáltam az arzén redukálási körülményeit (Na2SO3 redukálószerrel 

pH=1,1; 95°C-on, 1 M koncentrációval 20 percen belül a jelölés hatásfoka 99% feletti). Az 

így kapott tiszta As(III)-frakciót használtam a jelölési reakciók optimalizálására.  
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5.8.1 Modellmolekula kiválasztása  

Két vegyülettel végeztem jelölési próbakísérletet a megfelelő modellmolekula 

kiválasztásához. Az egyik DKFZ-PSMA-11 nevű kit, ami klinikai alkalmazásban a 
68

Ga 

izotóppal jelzett [
68

Ga]GaPSMA-11 prekurzora [102]. A PSMA mozaikszó prosztata-

specifikus membrán antigént rövidíti. A molekula összegképlete C44H62N6O17 ⋅ x CF3CO2H, 

( Glu-NH-CO-NH-Lys(Ahx)-HBED-CC, ahol HBED-CC=N,N’-bisz[2-hidroxi-5-

(karboxietil)-benzil]etiléndiamin-N,N’-acetoecetsav) [103, 104]. 

A másik molekula a NOTA mozaikszóval rövidített 1,4,7-Triazaciklononán-N,N',N''-

triecetsav molekula volt, szintén ismert a nukleáris orvoslásban, és 
68

Ga izotóppal sikeresen 

jelölték a molekulát [105]. 

A fenti két molekula alkalmazása után egy szabad tiol csoportot tartalmazó vegyületet 

vizsgáltam. 

5.8.2 Liponsav 

 α-liponsavat választottam modellmolekulának, hogy igazoljam az a tényt, hogy az As(III) 

alkalmas tiolcsoportot tartalmazó molekula jelölésére. A liponsav az élő sejtek 

mitokondriumában fordul elő [68], és ígéretes radiogyógyszer jelölt, mivel a szervezetben 

megtalálható több enzimnek is a kofaktora. A liponsavnak létezik redukált és oxidált formája, 

mint a 19. ábrán is látható. Az utóbbiban nincsenek szabad tiol csoportok, amivel az arzén 

erős kovalens (és koordinatív) kötést tud létrehozni, ezért redukált liponsavval dolgoztam, 

ahol mind a két kén-hidrogén csoport szabad. 

25 mg redukált liponsavat oldottam fel 6 ml 96%-os etanolban, majd ehhez hozzáadtam 6 ml 

vizet, hogy előállítsam a törzsoldatot. Minden jelölési kísérlethez 32 μl liponsavat használtam 

fel a törzsoldatból. 

5.8.3 A jelölési reakció optimalizálása 

A redukálás és a jelölés optimalizálásához is az AEX-HPLC-s módszerrel elválasztott, 

As(V) frakciót használtam [100]. Az elválasztott 
74

As frakciót liponsav jelölésére használtam, 

amelynek két formája a 19. ábrán látható. Az As(V) frakciót redukáltam As(III)-á, majd az 

oldathoz foszfát puffert adagolva, a megfelelő pH beállítása után adott koncentrációjú 

liponsavat adtam. Szisztematikusan vizsgáltam az oldat pH-ját, az alkalmazott liponsav 

koncentrációját, a reakció hőmérsékletét, illetve a reakcióidőt. 

5.8.3.2. Liponsav koncentrációja 

Minden egyes kísérlethez 32 μl liponsav törzsoldatot használtam fel a törzsoldatból.  Ehhez 

pipettáztam 100 μl korábban redukált As(III)-at, és további 100 μl 500 mM foszfát puffer 

oldatot. A liponsav oldat koncentrációját 0,032 μmol és 0,320 nmol között tartományban 

vizsgáltam, a 32 μmolos törzsoldatot 10x, 100x, 1000x, 10 000x hígítva. Minden más reakció 

paramétert állandó értéken tartottam (T=25°C, tr=15 min, pH=7,0).  
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Az oldat pH-ja 

A különböző H
+
-ion koncentrációk hatását is vizsgáltam a jelölési reakcióra pH=1,1 - 13,0 

tartományban, részletesen lásd 5.8.3. fejezet. Minden más reakcióparamétert állandó értéken 

tartottam (T=25°C, cLA=32 μM, tr=15 min).  

 

 

19.  ábra: Liponsav molekula oxidált és redukált formája 

 

 

Puffer minősége 

Kísérleteim során különböző minőségű puffereket (100 mM foszfát és 100 mM HEPES 

puffer) vizsgáltam az optimális pH értéken. Minden más reakció paramétert állandó értéken 

tartottam (T=25 °C, cLA=32 μM, tr=15 min). Különböző puffer koncentrációk vizsgálatát is 

elvégeztem az előbb leírt reakciókörülmények között.  

Reakcióidő 

A reakcióidő függvényében is vizsgáltam a liponsav jelölését. 10, 15, 20 és 25 perces jelölési 

kísérleteket végeztem. Minden más reakció paramétert állandó értéken tartottam (T=25°C, 

cLA=32 μM, pH=7,0).  

Hőmérséklet 

A reakció hőmérsékletét 25°C és 95°C között vizsgáltam, 10°C-os lépésközökkel. Minden 

más reakció paramétert állandó értéken tartottam (pH=7,0; cLA= 32 μM, tr=15 min).   

Jelölési hatásfok ellenőrzése 

Egy új, fordított fázisú HPLC módszert fejlesztettem monolit oszlopot alkalmazva. Az új 

módszerrel a jelölési reakció körülményeit szisztematikusan vizsgálhattam, és a jelölési 

hatásfokot gyorsabban és könnyebben ellenőrizhettem, mint pl. TLC elválasztást alkalmazva. 

A kromatográfiás körülményeket a 14. táblázat foglalja össze. 



- 49 - 

 

 

Oszlop típus Chromolith, (50*3 mm) (Merck) 

Eluens A: H2O, 0,1% trifluorecetsavval (TFA) 

Eluens B: MeCN 

Gradiens program: 

0-2min:  95% A + 5% B 

nincs gradiens 

2-15 min : 95% A + 5% B → 5% A + 95%B 

lineáris gradiens 

Áramlási sebesség: 3,0 ml/min 

14.  táblázat: RP-HPLC körülmények összefoglalása liponsav jelölési hatásfok ellenőrzésére 

5.8.3.2. Glutation  

Az liponsav jelölési reakciójának optimálása után glutationnal is végeztem jelölési 

kísérleteket, a következő paraméterekkel: 0,1 M törzsoldatot készítettem a glutationból, és 

ebből pipettáztam ki 50-50 μl-t minden egyes kísérlethez. Ehhez adtam hozzá 100 μl-t az 

arzén-74 törzsoldatból.  

 

Puffer minősége 

Amikor nem adtam puffert az oldathoz, annak pH-ja pH=1,1. 500 μl foszfát puffer 

hozzáadása után pH=7,0 esetén is vizsgáltam a jelölés hatásfokát. Minden más reakció 

paramétert állandó értéken tartottam (T=25°C, cGlu= 0,1 M, tr=15 min). 

  

Reakcióidő 

A reakcióidő függvényében is vizsgáltam a  glutation jelölését. 15 és 30 perces jelölési 

kísérleteket végeztem. Minden más reakció paramétert állandó értéken tartottam 

(T=25°C, cGlu= 0,1 M, pH=7,0). 

Hőmérséklet 

A reakció hőmérsékletét 25°C és 37°C-on vizsgáltam. Minden más reakció paramétert állandó 

értéken tartottam (pH=7,0; cGlu= 0,1 M;tr=15 min).   
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6. Eredmények 

6.1 Besugárzás 

A besugárzási idő optimalizálásához végzett kísérletek adatait a 15. táblázat foglalja össze. 

Besugárzás időtartama (h) 
77

Ge aktivitás a besug. végén (kBq) 

/100 mg GeO2  

0,5 4,6 ·10
5
  

1 9,1·10
5
 

1,5 1,4·10
6
 

2 1,8·10
6
 

6 4,7·10
6
 

15. táblázat: Besugárzás optimalizálása 

 

A 15. táblázatból látszik, hogy a kísérletek során optimális időtartamú besugárzás 2-6 óra 

nagyságrendű. A két órás besugárzást a technikai feltételek is meghatározták (adott 

reaktoridő, 8 órás munkanap). A későbbi kísérletekhez a besugárzások 2 óra,  100 kW-on, 

2,7·10
12 

cm
-2

s
-1

 neutron fluxussal történtek a csőposta indító-fogadó állomás alkalmazásával, 

ekkor 1,8·10
6
 Bq (1,8·10

4
 Bq/mg)  

77
Ge izotópot állítottunk elő 100 mg 

nat
GeO2 két órás 

besugárzásával. 

Ha legalább egy nagyságrenddel nagyobb aktivitást akarunk előállítani, nagyobb 

mintatömeget (legalább 57 g - 1 MBq) kell a reaktorban besugarazni két órán át. Ehhez már 

nem a csőpsota indító-fogadó állomást lenne célszerű használni, hanem a függőleges 

besugárzó csatornát.  

Összefoglalásként a 16. táblázat tartalmazza a keletkező arzén és germánium izotópok 

aktivitását a BME Oktatóreaktorában 2 órás időtartamú, 100 mg GeO2 pasztilla 

besugárzásakor.  

 

Izotóp 
Akitivitás [kBq]/100 mg 

GeO2 
77

As 3,3·10
5
 

77
Ge 1,8·10

6
 

72
Ga 1,9·10

2
 

69m
Zn - 

16. táblázat: 100 mg GeO2 pasztilla 2 órás időtartamú besugárzása a BME Oktatóreaktorában 

6.1.1 A GeO2 reaktoros besugárzása során keletkezett izotópok és szennyezők 

 

GeO2 besugárzása 

 

Az arzén izotóp a 10. ábra szerinti egyenlet szerint keletkezik. A kívánt magreakciók 

mellett természetes összetételű target besugárzásakor a 
71

Ge (T1/2= 11,2 d) és a 
75

Ge (T1/2= 83 

m) germánium izotópok is keletkeznek. 
71

Ge elektronbefogással tovább bomlik stabil 
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galliummá.
 75

Ge-ból pedig β
-
-bomlással 

75
As keletkezik, de ez nem növeli meg jelentősen az 

inaktív hordozó mennyiségét a mintában (22,09 pg, lásd 1. melléklet). Ezen kívül 

gyorsneutronos (n,p) és (n,α) reakcióból keletkeznek gallium és cink izotópok, ahogy a 2.  és 

3. mellékletben látható. Az oxigén 18-as tömegszámú izotópja a germánium-dioxidban 

nagyon rövid felezési idejű termékké aktiválódik (
19

O; T1/2= 27,1 s). 

Amikor a besugárzott mintát egy napig hűtjük, a rövid felezési idejű nuklidok elbomlanak 

(lásd. 
76

Ga,
73

Zn,
74

Ga,
71m

Zn,
71m+g

Zn,) keletkeznek viszont stabil izotópok is, mint 
70

Zn és 
72

Ge. 

Ez utóbbi, 
69m

Zn-é alakulhat át besugárzáskor és a természetes összetétlből is keletkezik 

(27,7% 
72

Ge). A 
77

As-nel összemérhető felezési idejű nuklidok a 
72

Ga, a 
69m

Zn és a 
73

Ga, ezek 

a lehetséges szennyezők a besugárzott mintában. 

A spektrumokat kiértékelve egy szennyező csúcsa azonosítható, Jahnhoz hasonlóan mi is 

találtunk 
72

Ga szennyezést a mintában, de csak az elválasztás előtt mért mintában, a kezdeti 

aktivitása (10 Bq) jelentősen lecsökkent az elválasztást megelőző hűtési idő és az elválasztás 

időtartama alatt. A 20. ábrán a reaktoros besugárzás után feloldott Ge minta gamma 

spektruma látható. 

 
20. ábra: reaktoros besugárzás után felvett Ge minta gamma spektruma 

 

As2O3 és As2O5 besugárzása 

 

Természetes összetételű arzén-oxidot termikus neutronokkal besugározva 
76

As keletkezik az 

alábbi magreakció szerint: 
75

As(n,γ)
76

As. A besugárzott arzén-oxidok gamma spektrumából 

egyértelműen azonosítható a 
76

As gamma vonala (lásd 14. ábra). 

 

Na2GeO3 besugárzása 
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Nátrium-germanátot besugarazva felvettük annak gamma-spektrumát. A vegyület a nátrium 

nagy hatásbefogási keresztmetszete miatt nem alkalmas reaktoros besugárzásra, az előállított 

komponenst inkább ciklotronos besugárzásra érdemes alkalmazni. 

A GeO2 ciklotronos besugárzása során keletkezett izotópok és szennyezők 

 

A 
74

As előállításának optimalizálását Basile munkája alapján végeztük el, az eredményeink 

összhangban voltak az övével. Amint a cikkben lévő ábrából látható [26], 13 napig érdemes a 

besugárzott mintát hűteni, hogy a 
74

As aktivitás maximális legyen, a szennyezők pedig 

minimálisak. Mi 10 napig hűtöttük a mintát, mielőtt feldolgoztuk volna. A 17. táblázat a 

besugárzás végén mért aktivitásokat és a 10 napos hűtési idő után mért aktivitásokat foglalja 

össze.  

 

Izotóp AEOB Ath=(10nap) [Bq] 

67
Ga 1,9 MBq 0,2 kBq 

72
As 11,3 MBq 1,0 kBq 

74
As 14,8 MBq 9,9 MBq 

71
As 1,5 MBq 1,1 MBq 

17.  táblázat: Arzénizotópok aktivitása ciklotronos besugárzás végén ás 10 nap hűtés idő után mérve 

A besugárzás utáni aktivitás értékekről megállapítható, hogy az 
72

As és 
74

As aktivitások esnek 

egy nagyságrendbe, a 
67

Ga már a besugárzás végén egy nagyságrenddel kisebb aktivitású. 

Összességében elmondható, hogy a besugárzási eredményeink összhangban vannak Basile 

[26] által közölt adatokkal. A 4. mellékletben a ciklotronos besugárzáskor keletkező izotópok 

gamma vonalait és azok gyakoriságait foglaltam össze. 

A ciklotronos besugárzás után felvett Ge minta gamma spektruma a 21. ábrán látható. 
 

 
21. ábra: Ciklotronos besugárzás után felvett Ge minta gamma spektruma 
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6.2 Oldódási kísérletek  

6.2.1 Inaktív oldódási kísérletek: 

A 18. táblázatban foglaltam össze a mérési eredményeimet. Tömény hidrogén-fluoridban 

oldódik legjobban a germánium-dioxid, de ez nem minden esetben használható fel, pl. HPLC-

s elválasztás vagy későbbi humán célú felhasználás esetén.  

Anyagok LGeO2 

cc. HF 400 mg/ml 

0.1M NaOH 3,3 mg/ml 

H2O 4,2 mg/ml 

18. táblázat: GeO2 oldódási adatok saját méréseim alapján 

6.2.2 Oldódási kísérletek radioaktív mintákkal: 

A már besugárzott,100 mg GeO2 minta oldási kísérleteit a 18. táblázat alapján végeztem el. 

250 μl cc. hidrogén-fluoridban gyorsan és pillanatszerűen feloldódott a GeO2. 

6 ml 50 mM NaOH-ban 10 perces kevertetés közben feloldódott a GeO2. 

28 ml vízben oldva a GeO2-ot 25 perces kevertetés közben a minta feloldódik. 

A savas és lúgos oldásokat a későbbi kísérletimben többször alkalmaztam. Vízben oldva a 

besugárzott germánium-dioxidnak olyan kicsi lesz a koncentrációja, hogy az egyes 

elválasztási módszerek nem használhatóak. 

6.3  Azeotróp desztilláció 

 

Egyszerű elválasztási módszert fejlesztettem 
77

As elválasztására GeO2 targetből, a módszer 

elve a GeCl4 és az AsCl3 parciális nyomáskülönbségén alapuló alacsony hőmérséklű 

elválasztás. A GeCl4 együtt-desztillált a sósavas azeotrópos eleggyel, és rögtön kondenzált az 

üvegedény másik részébe, ami folyékony nitrogénnel volt hűtve. Elválasztás előtt az egész 

rendszert evakuáltam 10
-4

 bar nyomásra. 

Hordozómentes arzén mind reaktorban mind ciklotronban előállítható germániumból vagy 

germánium-dioxidból. Ugyanakkor a ciklotronnal előállított arzén izotópok (
70

As, 
71

As, 
72

As, 
73

As, 
74

As és 
76

As) germániumból közvetlenül protonbesugárzással állíthatók elő, ezért 

ezekben az esetekben nem alkalmazható az ismétlődő elválasztás. Ellenben a 
77

As izotóp 

reaktoros előállításánál, amikor az izotóp a 
77

Ge béta bomlásából leányelemként folyamatosan 

keletkezik, akkor az arzén hagyományosan „lefejhető” a germánium mellől. Az elválasztás 

többször is megismételhető, mert az azeotróp desztilláció csupán az arzén-frakció 

eltávolítását, és az üvegedény ujj-részeinek a pozíciócseréjét követeli meg. Az arzén 

mennyisége minden egyes elválasztási kör után mintegy tizede az előzőének. 

Az izotóp generátorok fontos szerepet játszanak a nukleáris medicinában, mind a 

diagnosztikus, mind a terápiás izotóp alkalmazásokban. 
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Azokon a pozitron emissziós tomográfiát alkalmazó helyeken, ahol nincs ciklotron, kiemelten 

fontos a radiogyógyszer gyártásához szükséges izotópok előállítása más módszerekkel. Erre is 

jó megoldás a PET izotópokat gyártó generátorok alkalmazása [106,107]. 

A különböző, desztilláción alapuló elválasztási módszereket a hordozómentes As/Ge rendszer 

esetén a 19. táblázatban foglaltam össze. A szakirodalomban alkalmazott módszerekkel 

ellentétben a desztillációt alacsony hőmérsékleten végeztük, ami azt jelenti, hogy nagy 

különbség van a komponensek részleges nyomásában, amint a 22. ábrán látható. Ezért nagy 

tisztaságot értünk el egyetlen szétválasztással lépéssel. A 24. ábrán az elválasztás előtti és 

utáni spektrumok láthatóak. 

 

Módszer Tisztaság Hivatkozás 

GeCl4 desztillációja + AEX nincs adat [67] 

GeCl4 desztillációja + AEX nincs adat [42] 

GeCl4 desztillációja+ AEX Ge/As 

elválasztás>10
6
 

[77] 

GeCl4 desztillációja  nincs adat [43] 

GeO2 kicsapása+ GeCl4 

desztillációja + AEX + extrakció 

gyógyszer tisztaság [108] 

GeO2 száraz desztillációja + 

extrakció 

nincs adat [44] 

GeCl4 desztillációja alacsony 

hőmérsékleten 

77
As/

77
Ge 

elválasztás>10
6
 

[109] 

19. táblázat: Különböző desztilláción alapuló elválasztástechnikák összehasonlítása 

 

A gamma spektrumok segítségével kiszámoltam, hogy a 
77

As frakció radionuklidos tisztasága 

99,9% és a 
77

Ge frakció tisztasága pedig 78,5%. A germánium frakció alacsonyabb értéke 

részben a viszonylag hosszú elválasztási időnek köszönhető, és eközben az izotóp bomlik, 

másrészt pedig annak, hogy az arzén-triklorid részben átdesztillál a sósav-víz azeotrópos 

eleggyel a parciális nyomásoknak megfelelően [98], amelyek a 22. ábrán vannak feltüntetve. 

A germánium frakció tisztaságát növelhetjük, ha elválasztás előtt az As(III)-at As(V) 

állapotba oxidáljuk.  

Az általánosan elterjedt desztillálási eljárás As/Ge rendszerre a következő: A besugárzott Ge 

vagy GeO2 feloldása után az illékony GeCl4-ot desztillálják a sósavas oldat forralásával 

(F6MHCl=81,5-110
o
C, FAsCl3=130,2

o
C, FGeCl4=86,5

o
C). Ebben az esetben további elválasztási 

módszer is szükséges, hogy csökkenjen a Ge szennyezés az arzén frakcióban. 
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22. ábra: AsCl3 és GeCl4 parciális nyomása a hőmérséklet függvényében [98] 

 

Az irodalomban található módszerekkel ellentétben a desztillációt alacsony hőmérsékleten 

végeztem el, így jelentős különbség van a parciális nyomások között, ahogy a 22. ábrán is 

látható. Ezért érhető el nagyobb tisztaság már egy elválasztási kör után is.  

Miután kipipettáztam az arzén frakciót az üvegedény egyik ujjrészéből, mialatt a 

germániumot a másik ujjrészben hagytam, egy új telítési ciklus jött létre a 
77

Ge izotóp 

bomlásának köszönhetően. Ha megfordítjuk a szobahőmérsékletű, és a lefagyasztott ujj 

részeket, a Ge/As elválasztás megismételhető három 
77

Ge felezési időnek megfelelő 

várakozási idő után ugyanabban az üvegeszközben, ahogy a 23. ábrán is látható. 

Mivel az anyaelem a kiindulási víz/sósav azeotrópos eleggyel kidesztillálódik, az első 

elválasztási folyamat után a második elválasztási kör kiindulási körülményei azonosak 

lesznek az elsőével. Az ilyen típusú ismétlődő elválasztást nem lehet megvalósítani olyan 

esetben, amikor csapda is van az elválasztó rendszerben, például a Tolmachev és Lundqvist 

által alkalmazott száraz desztillációnál. 
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23. ábra: Azeotrópos elválasztás és második elválasztás 

 

A fent részletezett elválasztási módszer egyszerű és könnyen alkalmazható az általános 

vegyszereknek és az egyszerű elválasztási lépéseknek köszönhetően. Másrészt folyamatosan 

szükség van folyékony nitrogénre az elválasztás alatt a második ujjrész hűtésénél.  

Az arzén frakcióban lévő 
77

As izotóp egyaránt hármas és ötös oxidációs állapotban is 

előfordul. Környezetvédelmi vizsgálatoknál az elválasztott arzén frakció azonnal használható 

radioaktív nyomjelzésre, de a legtöbb biokémiai használat előtt oxidálni vagy redukálni kell, 

mert ott csak az egyik oxidációs állapot megfelelő.  

Az elválasztási módszer előnye, hogy a különböző időpillanatokban keletkezett 
77

As izotópot 

lehet összegyűjteni, így nagyobb (kumulatív) visszanyerést lehet elérni az elválasztás során. A 

második elválasztásnál 30%-át, és harmadik körben kevesebb, mint a 10%-át lehet az első 

körben elválasztott frakció mennyiségének kinyerni. 

Az új módszer előnye, hogy az elválasztás zárt rendszerben történik és nincs szükség 

melegítésre az eljárás során. Az sem indokolt, hogy kinyissuk a rendszert az elválasztás alatt. 

A szobahőmérsékleten illékony GeCl4-ot az üvegeszköz második ujjrészébe választjuk el, ami 

folyamatos hűtés alatt van, így az arzén frakció biztonságosan eltávolítható az üvegeszközből.  
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24. ábra: A három spektrum: a, target elválasztás előtt; b,c: Ge és az As-frakció elválasztás után. 

c, 

b, 

a, 



- 58 - 

 

 

6.4 Anioncserélő oszlopkromatográfia 

6.4.1 Anioncserélő oszlopkromatográfiás módszer leírása és optimalizálása 

 

A módszer optimalizálási lépéseit a 20. táblázat foglalja össze. 

 

As(III)-frakció 

eluálása 

Tiszta As-frakció Tiszta Ge-frakció 

0,1 M NaOH nem nem 

6 M HCl/ 0,01 M HF * * 

10 M HCl/ 2 M HF nem nem 

0,2 M HCl/ 6 M HF nem nem 

1 M HCl/ 1 M HF nem nem 

0,35 M HF igen nem 

0,4 M HF igen nem 

1 M HF igen igen 

20. táblázat: az egyes optimalizálási lépés eredményei 

*6 M HCl/ 0,01 M HF elegy: KOH-ban oldottam a mintát, majd sósavval savanyítottam 

vissza. Ez a részkísérlet nem lett jó, mert az arzén nem volt teljesen ionos formában, mert az 

AsCl3 kovalens vegyületet alkot, az AsCl5 pedig csak 10 M HCl koncentráció felett lesz jelen 

ionos AsCl6
-
 formában. A Ge nagy része elpárolgott, 17%-a maradt oldatban, az egyes 

frakciókban.  

Az 1 M HF oldatban a germánium (GeF6)
2- 

formában fordult elő, a kétféle oxidációs állapotú 

arzén pedig AsF4
-
 és AsF6

- 
formában volt jelen. Az elválasztás mechanizmusa azon a tényen 

alapul, hogy az alkalmazott Dowex
®
 1X8 anion cserélő tölteten az As(III) nem kötődik meg, 

csak az As(V). Ezért szükséges a kétféle oxidációs formájú arzénból csak arzenátot 

előállítani. Ebben az esetben az arzén könnyen lemosható az oszlopról, míg a germánium 

kötődik az oszlophoz. 

 

6.4.2 Megoszlási hányados mérése 

A radioanalitikában leggyakrabban alkalmazott gyantákon végeztem megoszlási hányados 

méréseket arzénre és germániumra. A germánium mérési adatait az 25. ábra foglalja össze. A 

DOWEX gyantán kívül mindegyikgyantán kicsi a megoszlási hányados értéke germániumra 

HF esetén.  

Arzénnel végzett megoszlási hányados mérések esetében mind 8 M HCl/0,1 M HF és 8 M 

HCl/0,2 M HF elegyek esetén nem éri el a D=5 értéket. 
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25. ábra: Germánium megoszlási hányadosának vizsgálata az ábrán feltüntetett gyantákon.  

6.4.3 Aránymérés meghatározása és időfüggése  

Az optimalizált ioncserés elválasztást As(III)/As(V) aránymérésre is felhasználtam. A 

mérési adataink összhangban vannak a Shehata által TLC-vel mért arányokkal (35/60) [101]. 

Az arány időfüggése exponenciális görbe szerint változott, ami megegyezik az 
77

As izotóp 

bomlási görbéjével.  

6.4.4 Összefoglalás  

 

Egyszerű anioncserés kromatográfiás módszert fejlesztettem 
77

As elválasztására GeO2 

targetből, a módszer elve a GeF6
2-

 és AsF4
-
 különböző megoszlási hányados értékeken alapul. 

A mintaelőkészítés viszonylag egyszerű, és az elválasztási módszer gyors, az oszlop 

kondicionálása párhuzamosan végezhető a mintaelőkészítési és az opcionális redukálási 

lépésekkel, így az egész eljárás a minta feloldásától az elválasztott arzén-frakció gyűjtéséig 

maximum két órát vesz igénybe. 

A germánium-dioxidot hidrogén-fluoridban oldottam fel, és a sósavas oldással ellentétben itt 

nem keletkeznek illékony komponensek, mint például germánium-tetraklorid. További előnye 

a HF-os oldásnak, hogy a mintában lévő különböző oxidációs állapotú arzén komponensek 

aránya nem változik meg az oldás során - ellentétben a lúgos oldással – így aránymérési 

kísérletekre használható. 

A módszerrel nagyobb mennyiségű minta is elválasztható egyidejűleg, és a módszer 

reprodukálható, így kiválóan alkalmazható olyan laboratóriumokban is, ahol nem áll 

rendelkezésre kromatográfiás nagyműszer. 
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Az elválasztás végén az arzén +3 oxidációs állapotban áll rendelkezésre, így pH beállítás után 

közvetlenül felhasználható. 

 

 

26. ábra: 
77

As spektruma anioncserés elválasztás után 

 

A módszer hiányossága a hidrogén-fluorid alkalmazása, mert ez speciális óvintézkedéseket 

igényel, és biológiai felhasználásra nem alkalmas. Így elsősorban optimalizálási és 

nyomjelzési vizsgálatokhoz lehet felhasználni. Az elválasztás utáni tiszta As-frakció gamma 

spektruma a 26. ábrán látható. 

A 21. táblázatban a legjobb elválasztás (n=15, n a párhuzamos mérések száma) során az arzén 

százalékos megoszlása látható. A módszer tisztasága a kapcsolt technikákéval 

összehasonlítható, az elválasztás során az arzén 99,9%-a visszanyerhető.  

 

Frakciók As-77 (%) 

terhelő 4,2 

As3_1 (első 2 ml 1 M HF) 84,1 

As3_2 (első 2 ml 1 M HF) 11,1 

As3_3(első 2 ml 1 M HF) 0,5 

oszlop 0,0 

összesen 99,9 

21. táblázat: Az arzén százalékos megoszlása az elválasztás során. 

 

Összegyűjtöttem és összehasonlítottam a szakirodalomban található, DOWEX gyantát 

alkalmazó ioncserés módszereket. Basile a kétféle arzén komponensre alkalmazta az 

elválasztást, Jahn pedig Schindewolf módszerét fejlesztette tovább, és arzenát és germánium 
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komponensekre dolgozott ki ioncserés elválasztást. Az általam kidolgozott módszer az As(V) 

nagy tisztaságú és hatásfokú elválasztását teszi lehetővé, a minta előzetes redukálása során. A 

módszer redukálás nélkül aránymérésre is alkalmas, illetve 10 M NaOH alkalmazásával az 

arzenát 85%-a visszanyerhető. Az általam kidolgozott módszerben nincs sósav, így a Ge 

illékonysága miatt nem kell teljesen zárt rendszert alkalmazni. Ez a lépési folyamat még 

további finomítást igényel. Az eredményeket a 22. táblázat foglalja össze. 

 Baslie et al. [26] Jahn et al. 2009 [5] Oláh et al. [99] 

As(III) 0,25 M HF - 1 M HF 

As(V) 1 M HF/ 6 M HCl 10 M HCl (10 M NaOH) 

Ge(IV) - 2 M HF/10 M HCl cc. HF 

22. táblázat: Dowex 1X8 gyantán végzett elválasztások 

6.5 Anioncserélő-folyadékkromatográfiás elválasztás 

 

Új, folyadékkromatográfiás eljárást fejlesztettem 
77

As izotóp elválasztására besugárzott 

germánium-dioxid targettől. Az elválasztási módszer gyors, a folyadékkromatográfiás 

rendszer automatizáltsága miatt az oszlop kondicionálása párhuzamosan végezhető a 

mintaelőkészítési lépésekkel, így az egész eljárás a minta feloldásától az elválasztott arzén-

frakció gyűjtéséig 1,5 órát vesz igénybe. Az összes kísérletnél Pharmacia HR5/5 

kromatográfiás oszlopot használtam Fractogel® EMD TMAE 650 20-40 μm részecske 

átmérőjű erős anioncserélő oszloptöltettel. A folyadékkromatográfiás rendszernek 

köszönhetően az elválasztási folyamat zárt rendszerben történik. Másrészt a HPLC egy 

megbízható rendszer, aminek minden lépése automatizálható és sztenderdizálható a rutin 

izotópgyártáshoz.  

6.5.1 Arzén tracerek alkalmazása és puffer gradiens alkalmazása 

Sikeresen alkalmaztam puffer gradienst a reaktorban aktivált arzén-tracerek 

meghatározására.  

Az arzenit retenciója tret=2,29 perc (n=3, σ=0,02, n a párhuzamos mérések száma, σ relatív 

szórás) míg az arzenát retenciós ideje tret=8,5 perc (n=3, σ=0,04). Az első injektáláskor 

gyűjtött frakciókból 500-500 μl-t visszainjektáltunk, hogy ellenőrizzük, valóban az adott 

komponens tartozik az adott retenciós időhöz. Mindkét arzén komponens esetében azt 

tapasztaltam, hogy a visszainjektált minták retenciós ideje megegyezett az első mérés 

retenciós idejével, így az azonosított csúcsok valóban az arzenit és az arzenát. 

6.5.2 Víz és nátrium-hidroxid alkalmazása 

3 és 10 percnél egy-egy csúcsot kaptam a kromatogramon, ami erősen elnyúló volt, 

sósavas mosást kellett alkalmazni a maradék aktivitás eluálására és az oszlop megtisztítására. 

A pKa értékek (lásd 23. táblázat) alapján a pH-gradienssel három különböző csúcsot vártunk 

volna a kromatogramon. Az arzén nátrium-hidroxidban volt oldva - 99,5%-a arzenát 
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formában van jelen -, ezért van két csúcs a kromatogramon. A csúcsok tisztaságának növelése 

további optimalizálási lépésekkel valósítható meg. 

 

Név/Képlet Lépés pKa 

H3AsO4 
  HAsOHAsOH 4243  2,26 

   HHAsOAsOH 2

442
 6,76 

   HAsOHAsO 3

44
 11,29 

H3AsO3 
  HAsOHAsOH 3233  9,22 

 
  HHAsOAsOH 2

32 3
 12,13 

 
  HAsOHHAsO 3

32

2

3
 13,4 

H2GeO3 
  HHGeOGeOH 332  9,01 

 
  HGeOHGeO 2

33
 12,30 

23. táblázat: Arzén és germánium savi disszociációs állandója 25°C-on [110] 

6.5.3 pH-gradiens alkalmazása 

KHPO4-ot alkalmazva a kromatogramon két csúcs volt látható. A gamma spektroszkópiai 

mérések segítségével megállapítottam, hogy a csúcsok nem tiszták, mindkettő tartalmazott 

arzént és germániumot is. 

NaOH és HCl mozgófázisok alkalmazása esetén 12,3%-kal tisztább csúcsokat kaptam, mint 

KHPO4 puffert alkalmazva. Mivel nem tudtam szelektíven szétválasztani a két komponenst, 

ezért sógradiensen alapuló elválasztást terveztem.  

6.5.4 Só gradiens alkalmazása 

Só gradienst alkalmaztam különböző koncentrációjú NaCl oldatokkal (minden esetben 

pH=7,0). A só gradiens szisztematikus változatásával nem sikerült az elválasztás, így a pH 

gradiensen alapuló elválasztást terveztem meg, az 23. táblázatban látható pKa értékek 

segítségével. 

6.5.5 Optimalizált AEX-HPLC módszer  

H2O2 hozzáadása nélkül az arzenitet nem sikerült elválasztani a germániumtól, nagyon 

kicsi pKa különbségüknek köszönhetően (lásd 23. táblázat). H2O2 hozzáadásával és pH-

gradiens (12,6-3,1) alkalmazásával az arzenátot már sikerült elválasztani a germániumtól. Az 

elválasztott komponensek kromatogramja a 27. ábrán látható, amin feltüntettem az elválasztás 

pH-gradiensét is. Az első csúcs a 
77

Ge csúcs, aminek fajlagos aktivitása egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint a második csúcshoz tartozó 
77

As-nak (lásd 16. táblázat). 

A detektorból kilépő folyadékáramot frakciók szerint well-kémcsövekbe gyűjtöttem, és 

mindegyikből 200 μl-t pipettáztam ki, amiket pontforrásként megmértem a nagytisztaságú 

gamma spektrométeren. Ugyanezt megtettem a besugárzott minta oldása előtt, illetve a már 
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feloldott minta injektálást megelőzően, így minden egyes elválasztási lépést nyomon 

követtem gamma spektrometriai mérésekkel. 

A 27. ábrán bemutatott kromatogram sikeres elválasztást mutat. A gamma spektrumok 

segítségével kiszámoltam, hogy a 
77

As frakció radionuklidos tisztasága 99,9% és a 
77

Ge 

frakció radionuklidos tisztasága pedig 98,7%. Az elválasztott arzén frakció 
74

As és 
77

As 

izotóp estén is +5-ös oxidációs állapotban van. 

 

 
27. ábra: AEX- HPLC kromatogram 

 

Az elválasztás során a pH-gradienst különböző savak (hangyasav, ecetsav, sósav) 

alkalmazásával értem el. Az elért maximális tisztaságokat az 24. táblázatban foglaltam össze. 

 

24. táblázat: Elválasztási módszer jellemzői különböző savak esetén. 

A kifejlesztett módszer reprodukálható (tret/77As=16,24 perc, σ=0,32). A módszert sikeresen 

adaptáltam protonbesugárzással ciklotronban előállított 
nat

GeO2/
74

As rendszerre is. A kapott 

hozamok megegyeznek a 
77

As elválasztáséval. Ebben az esetben az arzén közvetlenül a 

germánium targetből keletkezik, nem keletkezik radioaktív germánium, amit nyomon lehetne 

követni gamma spektroszkópiával. Ezért érzékeny kolorimetriai eljárást alkalmaztam a már 

Alkalmazott 

savak 

Ge-77 

radionuklidos 

tisztaság (%) 

As-77 

radionuklidos 

tisztaság (%) 

tret-Ge77 

(perc) 

tret-As77 

(perc) 
Megjegyzés 

HCOOH 98,7 99,9 3,39 16,25  

CH3COOH 90,7 90,8 4,85 20,94  

HCl 83,1 85,0 5,83 15,76 Rs≤1,5 

HCl + borát 

puffer(pH=9.1) 
94,1 94,7 5,62 13,90 

Ge 2 

csúcsban 
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optimalizált módszer As-frakciója tisztaságának ellenőrzésére. A módszer hematoxilint 

alkalmaz [111], a molekula oldatban vörös színű, a germániummal lila komplexet képez az 

oxidált hematoxilin molekula. A módszer detektálási határa 0,08 ppm, ennek megfelelően a 

tesztet elvégezve megállapítható, hogy az arzén-frakció Ge-tartalma kisebb, mint 0,08 ppm. A 

módszer hiányossága a kis mintabeviteli térfogat, amit preparatív oszlop és nagyobb injektor 

alkalmazásával lehet kiküszöbölni, ez azonban további vizsgálatokat igényel. A preparatív 

mennyiség lehetővé tenné, hogy az 
77

As izotóppal jelölt radiogyógyszert a terápiában, a 
74

As 

izotóppal jelöltet pedig a diagnosztikát és terápiát egyesítő teranosztikában alkalmazzuk. 

Összegyűjtöttem a szakirodalomban található ioncserés módszereket, és azok kitermelési, 

illetve az arzén- frakció radionuklidos tisztaságának adatait, amelyeket a 25. táblázat 

tartalmaz. Összességében megállapítható, hogy a kísérletben elért hozam és tisztaság 

megegyezik az oszlopkromatográfiás módszer által nyert többi adattal, és az új módszer 

versenyképes a kapcsolt módszerekkel.  

 

Referencia 
77

As  

Kitermelés (%) 

77
As Radionuklidos 

tisztaság (%) 

Alkalmazott 

módszer 

Schindewolf (1958) [35] - - IEC 

Bokhari (2008) [51] 76 >99,9 IEC 

Jahn (2009) [5] 89 - IEC 

Chakravarty (2011) [52] 86 >99,9 IEC - IEC 

Ellison (2015) [68] 64 99 desztilláció + IEC 

Oláh (2017) [100] 85 >99,9 HPLC (IEC) 
25. táblázat: Különböző ioncserés elválasztási módszerek As/Ge rendszerre 

6.5.6 Vékonyréteg kromatográfiás mérések 

Vékonyréteg kromatográfiás mérésekkel ellenőriztem a HPLC-ről gyűjtött As-frakció 

oxidációs állapotát. A mérések minden esetben összhangban voltak Shehata publikációjával 

[101], az As(V) retenciós faktora Rf=0,9; az As(III) retenciós faktora pedig Rf=0,6 volt. 

A 27. ábrán látható kromatogram az As(III) frakcióhoz tartozik, mert a törzsoldat NaOH-ban 

oldva nem tartja meg az eredeti As(III)/As(V) arányt, az arzén több mint 98%-a As(V) 

állapotban van. A 28. ábrán a HPLC-s elválasztás As-frakcióját ellenőrző vékonyrétege 

látható, ami összhangban az oldódással és az oxidáxciós lépséssel, vagyis az arzén közel 

100%-a As(V) formában van jelen. 

A mintaelőkészítés egyszerű és az elválasztási folyamat általános vegyszereket használ. 

Másik előnye, hogy a germánium-dioxidot lúgban oldjuk fel, és a savas oldással ellentétben itt 

nem keletkeznek illékony komponensek, mint például germánium-tetraklorid.  

Az új elválasztási módszerrel kinyert arzén-frakció aktivitása elengedően nagy ahhoz, hogy 

nyomjelzési kísérletekhez alkalmazzák [69]. 
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28. ábra: HPLC As(V) frakció vékonyrétegkromatogramja 

 

A legtöbb orvosi és biokémiai alkalmazáshoz +3 oxidációs állapotú arzénra van szükség, az 

elválasztás után az arzén +5 oxidációs állapotban van, ami közvetlenül felhasználható 

környezetvédelmi vagy egyéb nyomjelzési célokra [69].  

Az hordozómentes 
74

As ciklotronokkal a 
74

Ge(p, n)
74

As és a 
76

Ge(p, 3n)
74

As reakciókkal 

állítható elő [26]. Az IEX-HPLC elválasztást a 
76

Ge (n, γ) 
77

Ge →
77

As reakcióban keletkező 

izotópokkal optimalizáltuk. A 
77

As izotóppal [81] optimalizált elválasztást sikeresen 

alkalmaztam 
nat

Ge/
74

As rendszer elválasztására. 

6.6 Redukálás 

 

Biomolekulák jelölése radioarzénnel egy fejlődésben lévő kutatási terület, ahol az As(III) 

formát alkalmazzák. Ez a speciesz azért is különleges, mert egyszerre képes kovalens és 

koordinatív kötés kialakítására. Mivel besugárzáskor mindkét oxidációs állapotú arzén 

keletkezik, így fontos és szükséges lépés az arzén izotóp redukálása.  

Kutató munkám során szisztematikusan vizsgáltam az arzén redukálási reakciójának a 

körülményeit (oldat pH-ját, az alkalmazott nátrium-szulfit koncentrációját, a reakció 

hőmérsékletét, illetve a reakcióidőt) továbbá vizsgáltam a térfogatfüggést és a két legjobb 

redukálószert is összehasonlítottam, így meghatároztam az optimális paramétereket [112]. 

6.6.1 Redukálószerek alkalmazása  

A redukálási reakció optimalizáláshoz általános redukálószereket alkalmaztam. Annak 

ellenére, hogy jodidot sikeresen alkalmaztak arzenát redukálására [101], a mi eredményeink 

szerint a kéntartalmú redukáló szer bizonyult a legjobbnak, Jahn-nal összhangban [5]. A 
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kísérletek alapján a különböző redukálószerekkel kapott redukálási hatásfok értékeket a 26. 

táblázat tartalmazza. 

 

Redukálószer 
Redukálási 

hatásfok (%) 

Redukálószer elektrokémiai 

reakciója 

Nátrium-szulfit 40 
[SO3]

2-
 + H2O  [SO4]

2-
 + 2 

H
+
 + 2 e

-
 

Nátrium-

tioszulfát 
22 2 [S2O3]

2-
  [S4O6]

2-
 + 2 e

-
 

Hidrazin 8,3 ½ N2H4  ½ N2 + 2 H
+
 + 2 e

- 

Citromsav 7,6 

Aszkorbinsav   

dehidroaszkorbinsav + 2 H
+
 + 

2 e
-
 

Kálium-jodid 6,3 2 I
-
  I2 + 2 e

- 

26. táblázat: Különböző redukálószerek redukálási hatásfoka arzenát/arzenit rendszerre 

 

Mivel a nátrium-szulfit a legjobb redukálószer, a további kísérleti paraméterek 

optimalizálásához ezt a molekulát választottam.  

6.6.2 Na2SO3 koncentrációja 

A 27. táblázatban lévő adatokból látható, hogy növekvő szulfit koncentrációval nő a 

redukálási hatásfok. A későbbi kísérletek során az optimális 0,1 M Na2SO3 oldatkoncentrációt 

használtam. Nagyobb szulfit koncentrációt nem vizsgáltam, mert a redukálás már ekkora 

koncentrációval is kvantitatívan végbement. 

 

Na2SO3 

koncentráció 

Redukálás hatásfoka 

(%) 

0,100 M >99,9 

0,075 M 90,2 

0,050 M 68,8 

0,025 M 12,5 

27. táblázat: Redukálási hatásfok a nátrium-szulfit koncentráció függvényében. Reakció 

körülmények: cNa2SO3=1 M, t=20 min. 

6.6.3 Az oldat H
+
-ion koncentrációja 

A redukálási hatásfok adatokat a pH függvényében a 28. táblázat tartalmazza. A semleges-

savas tartományban végbemegy a redukálás, viszont pH=7 felett jelentősen lecsökken a 

redukálási hatásfok, pH=11-nél már egyáltalán nem redukálódik az arzén, a diszulfidhidak 

kialakulása miatt. Az optimális érték pH=1,1; ami megegyezik azzal a pH-val, amikor a 

HPLC oszlopról eluáljuk le az arzént, így nem szükséges a redukálás előtt a pH beállítás. 
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pH Redukálás hatásfoka (%) 

1,1 >99,9 

3,1 87,5 

5,1 76,9 

7,0 66,7 

9,1 4,3 

11,1 0 

28. táblázat: H+ ion koncentráció hatása a redukálási hatásfokra. Reakció körülmények: c Na2SO3=1 

M, t=20 min, T=95 °C. 

6.6.4 Reakció idő és hőmérséklet 

A 29. táblázat adatai azt mutatják, hogy 20 perc elég, hogy a redukálás kvantitatívan 

végbemenjen 95°C-on az előbbiekben bemutatott, optimalizált reakció paraméterekkel. 

A 95°C-os redukálás kinetikáját összehasonlítottam a szobahőmérsékleten történő 

redukálással (25°C). Ekkor két órát vett igénybe, hogy 77%-ot elérje a redukálás hatásfoka.  

 

Reakcióidő (perc) 
Redukálás hatásfoka 

95°C-on (%) 

Redukálás hatásfoka 

25°C-on (%) 

5 57,0 - 

10 89,6 - 

15 95,3 - 

20 >99,9 39.8 

25 >99,9 - 

120 - 77.0 

29. táblázat: Reakcióidő hatása a redukálási hatásfokra. Reakció körülmények: cNa2SO3=1 M, t=20 

min, T1=95 °C, T2=25 °C. 

6.6.5 Hőmérséklet 

A hőmérséklet hatását a redukálási hatásfokra a 30. táblázat foglalja össze. A 

hőmérsékletet nem emeltem 95°C felé, nehogy az oldószer elpárologjon. Ezzel a korlátozással 

is sikerült az optimális hőmérsékletet elérni. Összehasonlítva a 29. táblázattal látható, hogy a 

reakcióidő növelése is növelte a redukálási hatásfokot, de a hőmérséklet emelése sokkal 

hatékonyabb. 

Hőmérséklet (°C) Redukálás hatásfoka (%) 

95 >99,9 

85 73,6 

65 53,2 

45 43,1 

25 39,8 

30. táblázat: Hőmérséklet hatása a redukálási hatásfokra 
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6.6.6 További vizsgálatok 

Nátrium-szulfit és a nátrium-tioszulfát összehasonlítását is elvégeztem két különböző 

reakciókörülményekkel. Az adatokat a 31. és a 32. táblázatok foglalják össze. 

 

Reakciókörülmények 0,1 M Na2SO3 0,1 M Na2S2O3 

T  83°C 83°C 

pH 3, 3, 

tr 25 min 25 min 

Redukálás hatásfoka (%) 51,5 % 22,9 % 
31. táblázat: Nátrium-szulfit és nátrium-tioszulfát összehasonlítása 

 

Reakciókörülmények 0,1 M Na2SO3 0,1 M Na2S2O3 

T  95°C 95°C 

pH 1,1 1,1 

tr 20 20 

Redukálás hatásfoka (%) >99,9 % 99,7 % 
32. táblázat: Reakcióidő hatása a redukálási 

 

A két redukálószert is összehasonlítottam azonos reakciókörülmények között. Az első mérés 

párból is látszik, hogy a nátrium-szulfit jobb redukálási hatásfokot eredményezett, és az 

optimális reakciókörülmények között végett mérések is ezt bizonyítják. Nátrium-tioszulfáttal 

is lehetne kvantitatívan redukálni az As(V)-öt, ám az optimális reakciókörülmények így is 

közel vannak az oldószer forráspontjához, ezért a további kísérletekben a nátrium-szulfitot 

használtam. 

6.6.7 Összefoglalás 

Már a HPLC elválasztásnál is alkalmaztam az adaptált TLC módszert az arzén oxidációs 

állapotának ellenőrzésére. A 29. ábrán a Na2SO3-tal redukált, IonPac® AS20® oszlopról 

eluált As(III) frakció vékonyréteg kromatogramja látható. Az Rf érték összhangban van az 

irodalmi adatokkal. A 30. ábrán a NaOH-ban oldott, főként As(V)-öt tartalmazó frakció 

kromatogramja látható. 1 M koncentrációjú Na2SO3-tal végzett redukálás 95°C-on, 20 perc 

alatt, pH=1,1 kvantitatíven redukálja az arzenátot 99,9 % feletti hatásfokkal. 
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29. ábra: HPLC frakció As(III)  

 

 
30. ábra: HPLC frakció As(V)  

 

A redukálási hatásfok ellenőrzéséhez egy új módszert fejlesztettünk, ami egyúttal az 

arzenit/arzenát arány mérésére is alkalmas. Ezeket a vizsgálatokat AEX-HPLC módszerrrel 

végeztük el, ionerősségen alapuló gradiens elúcióval. A 31.ábrán láthatóak az egyes 

komponensek AEX-HPLC kromatogramjai. 

A módszerrel gyorsan és szelektíven meg lehet határozni az arzén komponenseket. Hátránya a 

reprodukálhatóságában rejlik, mivel az ioncserélő oszlop pH tűrési tartományán kívül 

dolgozunk, ezért nagyszámú mérés (n>15) esetén a módszer reprodukálhatósága csökken, 
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mert a retenciós idők nagyfokú eltolódás mutatnak tret-As(III)=8,58-8,82 (σ=0,7), és 

tret-As(V)=13,15-13,97 (σ=0,5). A problémára megoldást jelent, ha egy pH-tűrő anioncserélő 

oszlopra adaptálnánk a módszert. 

Az arzén kvantitatív redukálása elsősorban az izotóp nukleáris medicinában történő 

felhasználásra nyit kaput, de az egyes elválasztási módszerek sikeres kivitelezésének is a 

kulcsa lehet. 

 

31. ábra:As(III) és As(V) retenciós idői 
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6.7 Jelölési reakció 

 

Az arzénnal jelölt biomolekulák előállítása ígéretes kutatási terület, új radiogyógyszerek 

szintetizálásának lehetőségével. Kutató munkám során szisztematikusan vizsgáltam a liponsav 

arzénnel történő jelölési reakciójának a körülményeit (oldat pH-ját, az alkalmazott liponsav 

koncentrációját, a reakció hőmérsékletét, illetve a reakcióidőt), és meghatároztam az optimális 

paramétereket [112]. 

A redukált liponsav jó modellmolekula, egyrészt szabad tiol csoportjainak köszönhetően, 

másrészt a jelölt liponsav alkalmas orvosbiológiai felhasználásra, mivel a sejtek 

mitokondriumában található meg és több enzimnek is kofaktora. 

A jelölési reakció gyorsan, semleges pH-n, és szobahőmérsékleten végbemegy, a jelölési 

hatásfok értéke >99%. 

A redukálási hatásfok ellenőrzéséhez hasonlóan a jelölési hatásfok meghatározása is analitikai 

HPLC módszerrel történt. Ebben az esetben egy monolit oszlopot alkalmaztam, ami az 

alkalmazott nagy áramlási sebességnek köszönhetően (3 ml/perc) gyors elválasztást tesz 

lehetővé. Az arzénnal jelölt liponsavat tehát egyszerre szelektíven és hatékonyan tudjuk 

elválasztani a szennyező komponensektől.  

A módszer további előnye, hogy gyorsabb, mint a jelölési hatásfok ellenőrzésnél alkalmazott 

vékonyréteg kromatográfiás módszerek, továbbá HPLC elválasztáskor nemcsak a jelölési 

hatásfokot ellenőrizzük, hanem egy lépésben a jelölt liponsavat elválasztjuk a szervetlen 

komponensektől (
74

As, S2O3
2-

). A módszer újszerűsége nemcsak a dualitásában rejlik, hanem 

abban is, hogy a monolit kolonna áramlási ellenállás és nyomásesés szempontjából is jobb, 

mint a töltetes kolonnák, ezáltal jobb elválasztás valósítható meg vele. 

Az arzén hármas oxidációs állapotú izotópjait még nem vették számításba a biomolekulák 

jelölésénél, mint lehetséges nukleáris medicinában alkalmazható vegyületeket. Pedig ez 

megfontolandó lenne, ha a radioarzénnal jelölt vegyületeket a klinikai rutinban, vagy legalább 

egy szélesebb körű elő-klinikai alkalmazásban szeretnénk használni.  

6.7.1 Modellmolekula választása 

Az alábbi modellmolekulákkal végeztem próbakísérleteket a jelölésre: DKFZ-PSMA-11, 

NOTA és liponsav.  

A NOTA-val végzett jelölési kísérleteim eredménytelenek voltak, de további vizsgálatok 

nélkül az elvégzett három kísérlet alapján nem vonható le konklúzió. 

A DKFZ-PSMA-11 molekulával végzett jelölési kísérleteim nem vezettek eredményre, annak 

ellenére, hogy több puffer oldattal, különböző pH-értékeken (2,1; 3,1; 6,0 és 7,0) végeztem el 

a jelölést.  

Viszont ezen molekulák alkalmazása vezetett el oda, hogy a liponsavat alkalmazzak 

modellmolekulaként a jelölési kísérleteimben, mint szabad tiol csoportot tartalmazó 

vegyületet. 

Annak ellenére, hogy Ellison és munkatársai már publikálták a liponsavval történő jelölést 

[68], nincs adat a szakirodalomban a jelölési körülményekre szisztematikus vizsgálatára. 

Kutató munkám során ezeket a körülményeket vizsgáltam a jelölési reakció során (oldat pH-
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ját, az alkalmazott liponsav koncentrációját, a reakció hőmérsékletét, illetve a reakcióidőt), és 

ennek eredményeit mutatom be. 

6.7.2  Liponsav koncentrációja 

A jelölési hatásfokot a liponsav koncentráció függvényében a 33. táblázat tartalmazza. Az 

optimális liponsav koncentráció 0,32 μmol értéknek adódott, ezt az értéket tovább növelve 

már nem változott a jelölési hatásfok értéke, míg a koncentráció csökkenésével a reakció 

hatásfoka jelentősen lecsökken, 0,032 μmol esetén már 60,6%-ra csökken a reakció hatásfoka.  

 

Liponsav koncentráció 

(μmol) 

Liponsav jelölési 

hatásfoka (%) 

0,032  60,6 

0,32 >99,9 

 3,2 >99,9 

32 >99,9 

320 >99,9 

33. táblázat.: Jelölési hatásfok a liponsav koncentráció függvényében.  

Reakció körülmények:T=25°C, tr=15 min, pH=7,0. 

6.7.3 Az oldat H
+
-ion koncentrációja 

A jelölési hatásfok adatokat a pH függvényében a 34. táblázat tartalmazza. Az optimális 

pH=7,03. Savas közegben kb 15%/pH-egységgel csökken a jelölés hatásfok pH=7 alatt. 

Lúgos közegben drasztikusan lecsökken a hatásfok, ugyanis pH=9-nél csak 19,85%. A 

későbbi kísérleteket semleges pH értéken végeztem el. 

 

pH 
Liponsav jelölési 

hatásfoka (%) 

13,2 9,86 

11,1 16,23 

9,1 19,85 

7,0 99,95 

5,1 66,11 

3,0 45,02 

1,1 23,06 

34. táblázat.: H
+
 ion koncentráció hatása a jelölési hatásfokra.  

Reakció körülmények: T=25°C, cLA=32 μM, tr=15 min. 

6.7.4 Puffer minősége 

 Kísérleteim során különböző minőségű puffereket vizsgáltam az optimális pH értéken, az 

adatokat a 35. táblázat tartalmazza.  100 mM foszfát és 100 mM HEPES puffert is 
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használtam, a kettő között nincs különbség (mindkét esetben jelölési hatásfok >99,9%), a 

további kísérletekben foszfát puffert használtam.  

 

foszfát puffer 

koncentrációja (mM) 

Liponsav jelölési 

hatásfoka (%) 

43 >99,9 

189 >99,9 

216 >99,9 

35. táblázat: foszfát puffer koncentráció hatása a jelölési hatásfokra.  

Reakció körülmények: T=25°C, cLA=32 μM, tr=15 min, pH=7,0. 

A kísérletek döntő többségében 216 mM foszfát puffert használtunk, de a só csökkentésének 

céljából megvizsgáltuk, elég-e kisebb puffer koncentráció a jelölés végrehajtásához. 

6.7.5 Reakcióidő 

Ahogy a 36. táblázatban látható, 15 perc elég ahhoz, hogy a jelölési reakció 25°C-on 

végbemenjen az optimális reakciókörülményeket alkalmazva. A reakcióidő további növelése 

nem változtatja meg a jelölési hatásfokot.  

 

 Reakcióidő (perc) 
Liponsav jelölési 

hatásfoka (%) 

5 57,0 

10 90,5 

15 >99,9 

20 >99,9 

25 >99,9 

36. táblázat: Reakcióidő hatása a jelölési hatásfokra.  

Reakció körülmények: T=25°C, cLA=32 μM, pH=7,0. 

6.7.6 Reakció hőmérséklete 

A jelölési reakció nem függ a hőmérséklettől, mert már szobahőmérsékleten is 

kvantitatívan végbemegy. A jelölési hatásfok minden esetben 99,3% felett volt, tehát a 

hőmérséklet emelése nem befolyásolta a jelölési reakció végbemenetelét, és a jelölési reakció 

szobahőmérsékleten, melegítés nélkül is végbement. 

 

6.7.7 Jelölés ellenőrzése 

A 
74

As-liponsav analízishez Chromolith (50*3 mm) típusú fordított fázisú monolit 

kromatográfiás oszlopot használtam. Gradiens elúciót alkalmaztam HPLC vízzel, (benne 1% 

TFA) és acetonitril keverékéből. A módszer segítségével nemcsak a jelölési hatásfokot 
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ellenőriztem, hanem a liponsavat is elválasztottam a szennyező, szervetlen mátrixtól egy 

lépésben. 

A módszer optimalizálását három lépésben végeztem el: 

Első lépésben 100 % víz (0,1% TFA) volt a kiindulási oldószer és ezt váltottam át 100% 

acetonitrilre. Az első lépés után a kiindulási oldószer is tartalmazott szerves anyagot (2% 

acetonitrilt), hogy kevésbé terhelje meg a fordított fázisú oszlopot. A harmadik lépésfinomítás 

az volt, amikor megnöveltük a kiindulási oldószer összetétel szerves koncentrációját 2%-ról 

5%-ra. Az optimalizálási lépéseket a 37. táblázat tartalmazza. 

 

Optimalizálási 

lépés 
Kiindulási mozgófázis Végső mozgófázis 

1. 100% víz (0,1% TFA) 100 % ACN 

2. 2%ACN/98%víz (0,1% TFA) 2%ACN/98%víz (0,1% TFA) 

3. 5%ACN/95%víz (0,1% TFA) 5%ACN/95%víz (0,1% TFA) 

37.  táblázat: RP-HPLC mozgófázis összetétel optimalizálási lépések 

As(OH)3, (tret=0,32 perc σ=0,04 n=5, 32. ábra ) és liponsav (tret=4,55 perc σ=0,06 n=5, 33. 

ábra) molekulákat külön-külön injektáltam, hogy standardként alkalmazhassam őket. 
74

As-

liponsav (
74

As-LA) (tret=7,74 min σ=0,12 n=5) tiszta frakcióként jól elválasztható. Az 

anyagok retenciós idejét a 38. táblázat foglalja össze. Az As(OH)3 kromatogramja a 32. ábrán 

látható, a liponsav kromatogramja pedig a 33. ábrán látható. 

 

Elválasztott komponens Retenciós idő (perc) 

As(OH)3 0,32 

liponsav 4,55 
74

As-liponsav 7,74 

38. táblázat: A jelölési kromatogramban előforduló anyagok és retenciós idejük. 

 

A 34. ábrán látszik a jelölt liponsav hármas csúcsa, amire magyarázatként szolgál az a tény, 

hogy az arzén(III) liponsavval sztöchiometrikus mennyiségben 2:3 arányú komplexet képez 

[82].  

Nyomnyi mennyiségű arzén és liponsav esetén ez a teória még nem bizonyított, de a 

tömegspektrometriai mérések segítségével eldönthető lesz a kérdés.  
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32. ábra: 

74
As –As(OH)3 és (S2O3)

2-
 kromatogramja elválasztás után. 

 

 
33. ábra: 

74
As izotóppal jelzett liponsav kromatogramja elválasztás után, az optimális jelölési reakció 

körülményeivel 
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34. ábra: 

74
As izotóppal jelzett liponsav kromatogramja elválasztás után, az optimális jelölési reakció 

körülményeivel 

6.7.8 Glutationnal végzett kísérletek 

 

A glutationnal végzett kísérletekben a jelölési hatásfok nem haladta meg a 10%-ot, a 

glutation előzetes redukálása szükséges a jobb jelölési hatásfok eléréséhez. 
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7.  Összefoglalás/konklúzió 

 

Az arzén izotópokkal jelölt biomolekulák ígéretes radiogyógyszer jelöltek. Ennek a 

folyamatnak az első mozzanata a szükséges radioizotóp ciklotronos vagy reaktoros előállítása. 

A kísérletek előtt szükséges a besugárzási körülmények megtervezése, a besugárzási idő és a 

szükséges target anyagmennyiségének kiszámítása. A besugárzott germánium targetből a 

tiszta arzén frakció elválasztása a következő lépés, ehhez optimalizált radiokémiai 

elválasztástechnika szükséges. Az arzén megfelelő oxidációs állapotának beállítása után a 

jelölési reakció a következő lépés. Körültekintően kell megválasztani a modellmolekulát, 

amihez arzén izotópot kötünk, mert nemcsak a jelölésnek kell hatékonynak lennie, hanem a 

későbbi, lehetséges felhasználást is figyelembe kell venni már ebben a lépésben. 
77

As izotópot állítottunk elő 
nat

GeO2 target reaktoros neutronbesugárzásával. 

Optimalizáltam a besugárzási körülményeket, és azokat alkalmaztam a későbbi 

kísérleteimben. 
77

As izotóp alkalmas radiokémiai elválasztások optimalizálására, mert a 

besugárzás során először radioaktív 
77

Ge keletkezik, és ez bomlik tovább 
77

As izotóppá. 

Az oldódási vizsgálatok során megállapítottam, hogy a GeO2 vízben kevésbé oldódik, 0,1 

M NaOH-ban jól oldódik, cc. HF-ban pillanatszerűen feloldódik. 

Kísérleteim során azeotróp desztilláció elvén alapuló elválasztási módszert fejlesztettem 
nat

GeO2/
77

As rendszerre. A módszerrel nagy aktivitású arzén (MBq) is elválasztható a 

besugárzott targettől, és generátorhoz hasonlóan működik, mert a tiszta germánium 

frakcióban újra keletkezik arzén, így az elválasztás megismételhető. A módszer hátránya az 

időtartama, 100 mg GeO2 elválasztásához nyolc órára van szükség. További nehézség, hogy 

az elválasztó edényt folyamatosan hűteni kell folyékony nitrogénnel, ami drága és nehézkes.  

Új, folyadékkromatográfiás eljárást fejlesztettem 
77

As izotóp elválasztására germániumtól. 

Az elválasztás gyors, a rendszer automatizálhatóságának köszönhetően, másrészt mert a 

HPLC oszlop kondicionálása párhuzamosan végezhető a mintaelőkészítési lépésekkel, így az 

egész folyamat maximum 1,5 órát vesz igénybe. Az elválasztási folyamat zárt rendszerben 

történik, és egyszerű vegyszereket használ. További előnye, hogy a minta lúgban oldódik, így 

nem keletkeznek illékony komponensek, mint a sósavas oldás esetén. A módszer hiányossága 

a kis mintabeviteli térfogat, amit preparatív oszlop és nagyobb injektor alkalmazásával lehet 

majd kiküszöbölni, ám ez további vizsgálatokat igényel. A preparatív mennyiségű elválasztás 

lehetővé teszi, hogy az 
77

As izotóppal jelölt radiogyógyszert a terápiában, a 
74

As izotóppal 

jelöltet pedig a teranosztikában alkalmazzuk. 

Munkám során egy anioncserélő oszlopkromatográfiás elválasztási módszert fejlesztettem, 

a reaktorban besugárzott rendszer segítségével optimalizáltam azt. A módszerrel nagy 

radioaktív mennyiségű (1,8·10
6
 Bq) arzént lehet elválasztani a GeO2-tól, gyorsan és 

egyszerűen. A módszer reprodukálható és kevés a vegyszer- és eszközigénye. Hátránya az 

eluensként alkalmazott hidrogén-fluorid, mivel ennek alkalmazása speciális körülményeket 

igényel, és biológiai felhasználása nem megengedett. Az így elválasztott tiszta arzén frakció 

biológiai célokra nem használható fel, viszont optimalizálási és környezetvédelmi 

vizsgálatokra igen. 

Radioanalitikában gyakran alkalmazott gyanták (TRU, UTVE, Sr resin, DOWEX) megoszlási 

hányados értékeit vizsgáltam arzén és germánium anionos formái esetén. A kísérletekhez az 
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anioncserés módszerrel elválasztott tiszta frakciókat használtam fel. Az általam használt 

eluensekkel (HF illetve HF/HCl keverék) esetében nincsenek kiugró megoszlási hányados 

értékek, egyedül az irodalombaból már ismert DOWEX 1X8 gyanta 1 M HF-os nagy D 

értékét mértem meg én is a kísérleteimben, a többi érték nem érte el az D=5 értéket. 

A besugárzás során kétféle oxidációs állapotú arzén izotóp keletkezik, ennek arányát és 

időbeli függését az optimalizált anioncserés oszlopkromatográfiás módszer segítségével 

vizsgáltam. Hidrogén-fluoridban történő oldáskor a besugárzáskor keletkezett arzenit/arzenát 

arány nem változik meg, ezt Jahn és az én kísérleteim is egybehangzóan bizonyítják Az 

anioncserélő módszer további előnye, hogy nemcsak az aránymérést teszi lehetővé, hanem 

megfelelő elválasztás esetén a tiszta arzén frakció felhasználható állapotban áll rendelkezésre, 

nem kell leoldani a vékonyrétegről. 

Az arzént oxidációs állapotától függően lehet felhasználni. A HPLC és az azeotróp 

desztillációs elválasztási módszernél lúgos oldás után az arzén 98% As(V) formában van 

jelen, a HPLC-nél pedig 100% az arzenát forma aránya, mert a mintaelőkészítési lépések közt 

szerepelt az oxidáció is. Ezen mintákat redukálási vizsgálatra, illetve nyomjelzési vizsgálatra 

lehet használni. Az anioncserés elválasztás után az arzén arzenit formában van jelen, ezt 

elsősorban a jelölés optimalizálására lehet alkalmazni, és nyomjelzési vizsgálatokra. 

A legtöbb orvosi és biokémiai alkalmazáshoz +3 oxidációs állapotú arzénra van szükség, 

ezért is fontos az arzén megfelelő redukálási körülményeinek optimalizálása. 

Aachenben ciklotronnal előállított 
74

As izotóppal dolgoztam, a 
77

As/Ge rendszerre 

optimalizált HPLC-s elválasztást sikeresen adaptáltam a protonbesugárzással előállított arzén 

izotóp elválasztására. Az elválasztással arzenát frakció állt rendelkezésre, amivel a redukálási 

reakció körülményeinek szisztematikus vizsgálatát végeztem el. A redukálás hatásfoka > 

99,9% az optimális körülmények között (1 M Na2SO3-tal végzett redukálás pH=1,1; 95°C-on, 

20 perc reakcióidő).  

Az arzenit törzsoldattal a jelölési kísérletek optimalizálását végeztem el. Liponsavat 

jelöltem 
74

As-nal, ami nemcsak tiol csoportjai miatt előnyös, hanem biológiai alkalmazás 

szempontjából is, mert a sejt mitokondriumában található meg. A redukálás hatásfoka > 

99,9% az optimális körülmények között (cLA=32 μM, T=25°C, pH=7,0; 15 perc reakcióidő). 

A módszer folyamatábrája 35.ábrán látható. Az arzénnal jelölt liponsav önmagában is 

radiogyógyszerré válhat a szükséges, széleskörű ellenőrző vizsgálatok után.  Másik lehetséges 

alkalmazás, hogy a jelölt liponsavat egy liposzómához (természetes foszfolipid molekulákból 

épülnek fel, amiben a hidrofil foszfát fejek kifelé néznek, illetve a liposzóma belseje fele) 

kapcsoljuk, vagy bejuttatjuk a liposzómába, így sokkal szélesebb körben felhasználható 

radiogyógyszert nyerhetünk, a liposzóma módosításával ez tovább szélesíthető. 

Munkám távlati célja, hogy a 
74

As-nal jelölt liponsavat a klinikai rutinban radiogyógyszerként 

lehessen alkalmazni. 
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35. ábra: Ciklotoronos protonbesugárzással előállított 
74

As izotóptól a tiszta, jelölt 
74

As-liponsavig 

  

  

100 mg 
nat

GeO2 target oldása 

nat
 GeO3, Na3

74
AsO3, Na3

74
AsO4 3 ml-ben 

3 ml 0,1 M NaOH, 75°C, 90 perc 

szűrés Minisart
®
 0,2 μm szűrővel 

525 μl Na2GeO3, Na3
74

AsO4 

 

500 μl bulk +25 μl H2O2, 95°C, 20 perc 

GeO3
2-

 

HPLC elválasztás 

 H3
74

AsO4 

Töményítés 15 ml H3
74

AsO4to 1 ml 

2 ml H3
74

AsO3, pH=1 

1 ml 0.2 M Na2SO3, 95°C, 20 min 

130°C, 90 perc, N2 áram 

1 ml Na3
74

AsO3 pH=7 

500 μl bulk + 500 μl puffer pH=7 

1,32 ml 
74

As-DHLA+ liponsav+ SO3
2-

 

320 μl liponsav 

SO3
2-

 Liponsav 
74

As-DHLA 
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Rövidítések jegyzéke 

BNCT: boron neutron capture therapy (bór neutron befogásán alapuló terápia) 

ADP: adenozin-difoszfát 

NAD: nikotinamid dinuklotid 

SH-KoA: tiolozott- Koenzim-A 

LD50: medián halálos adag 

PET: Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) 

HPLC: high performance liquid chromatography, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia 

IEX: Ion Exchange Chromatography/Ioncserés kromatográifa 

HPLC-HG-ICP-MS: folyadékkromatográfia- hidrid generátor -induktív csatolású plazma -

tömegspektrometria 

HPLC-ICP-DRC-MS: folyadékkromatográfia- induktív csatolású plazma – dinamikus 

mérőcella -tömegspektrometria 

HPLC-AF: Folyadékkromatográfia atomfluoreszcens spektroszkópia 

AEX-GK: Ioncserés kromatográfia- grafitkemencés atomabszorpciós spektroszkópia 

SPE: szilárd fázisú extrakció 

desztilláció-AEX desztilláció-anioncserés kromatográfia 

desztilláció-AEX-SPE: desztilláció-anioncserés kromatográfia- zilárd fázisú extrakció 

ch3G4: funkcionális globulin 

TRC105: monoklonális antitestet  

MSN-SH: tiol módosított mezopórusos szilika nanorészecske 

KFKI: Központi Fizikai Kutatóintézet 

EK-10: fűtőelem pálca 10%-os dúsítású 

BGO kristály Bizmut germanát kristály Bi4Ge3O12 

DSA-1000: digitális spektrum analizátor 

AEX-HPLC ioncserés -folyadékkromatográfiás elválasztás 

TLC: Thin Layer Chromatography/Vékonyréteg kromatográfia 
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PSMA: prosztata-specifikus membrán antigén 

DKFZ-PSMA:C44H62N6O17 ⋅ x CF3CO2H, ( Glu-NH-CO-NH-Lys(Ahx)-HBED-CC, ahol 

HBED-CC=N,N’-bisz[2-hidroxi-5-(karboxietil)-benzil]etiléndiamin-N,N’-acetoecetsav 

NOTA:1,4,7-Triazaciklononán-N,N',N''-triecetsav 
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9. Mellékletek jegyzéke 

 
nat

GeO2  target 

    

  

  

     

  

f74Ge 0,364 

  
t (besug idő) 7200 s 

mGeO2 100 mg 

   

  

N 6,02E+23 

  

N[Ge-75] 3,04383E+11   

  1,68E-22 

  

N[As-75] 1,7757E+11   

m74GeO2 36,4 mg 

 
A-Ge 4,24E+07 Bq 

MGeO2 108,64 g/mol 

   

  

n 0,000335052 mol 

 

N[Ge-75] 5,05E-13 mól 

NФGe74 2,02E+20 db 

 

Na 6,02E+23 db 

NФGe74 2,0177E+20 db 

 

M[Ge] 72,64 g/mol 

λ1 1,39E-04 

  

m[Ge-74] 3,67E-11 g 

T1/2(1) 4980 s 

 
m[Ge-74] 0,37 pg 

σ 1,43E-29 m
2
 

   

  

φ(100 kW) 2,70E+16  1/m
2
*s 

 

N[As-75] 7,04E-17 mól 

  

   

Na 6,02E+23 db 

e-(λ1*t) 0,367092837 

  

M[As] 74,92 g/mol 

1-(e-(λ1*t)) 0,632907163 

  

m[As-75] 5,27E-15 g 

(λ1*t)-1 2,14E-03     m[As-75] 22,09 pg 

 

1. melléklet: As-75 szennyezés keletkezésének kiszámítása a reaktorban besugárzott mintában 

 

Target 

mag 

Természetes 

előfordulás 
Termék 

Termék mag 

felezési ideje 

Hatáskeresztmetszet (barn) 

Termikus Epitermikus 

70
Ge 20,7 

71m
Ge 

71g
Ge 

71m+g
Ge 

22 ms 

11,15 d 

 

0,28±0,7 

3,15±0,16 

3,43±0,2 

- 

- 

1,5 
72

Ge 27,5 
73

Ge stabil 0,98±0,09 0,76 
73

Ge 7,7 
74

Ge stabil 15±2 63,7 

74
Ge 36,4 

75m
Ge 

75g
Ge 

75m+g
Ge 

48 s 

82,8 m 

 

0,17±0,03 

0,34±0,08 

0,51±0,08 

0,41±0,07 

 

1,0±0,2 

76
Ge 7,7 

77m
Ge 

77g
Ge 

77m+g
Ge 

53 m 

1,45 h 

 

0,1±0,01 

0,06±0,02 

0,15±0,02 

1,2±0,2 

0,8±0,2 

1,8±0,4 

2. melléklet: Germánium izotópok termikus- és epitermikus hatáskeresztmetszetei [18] 
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Target mag 
Természetes 

előfordulás 
Termék 

Termék mag 

felezési ideje 

Hatáskereszt

metszet 

(mbarn) 

70
Ge 20,7 

70
Ga 

67
Zn 

69
Ge 

21,1 m 

stabil 

39,2 h 

6,5±3,9 

1±0,8 

59±40 

72
Ge 27,5 

72
Ga 

69m
Zn 

69m+g
Zn 

14,1 h 

13,9 h 

57 m 

0,06±0,04 

0,18±0,18 

0,025±0,006 

73
Ge 7,7 

73
Ga 

70
Zn 

72
Ge 

4,88 h 

stabil 

stabil 

0,49±0,75 

0,0044±0,0035
 

0,007±0,005 

74
Ge 36,4 

74
Ga 

71m
Zn 

71m+g
Zn 

73
Ge 

8,2 min 

3,97 h 

2,4 m 

stabil 

0,02±0,03 

0,0025±0,0013 

0,008±0,06 

0,23±0,16 

76
Ge 7,7 

76
Ga 

73
Zn 

75m+g
Ge 

27,1 s 

23,5 s 

82,8 m 

0,001±0,0015 

0,0096±0,0005 

0,51±0,16 

3. melléklet: Germánium izotópok gyors neutronbefogási hatáskeresztmetszetei [5] 

 

 
71

As  

(T1/2=2,7 nap) 

72
As 

(T1/2=1,1 nap) 

73
As 

(T1/2=80,3 nap) 

76
As 

(T1/2=1,1 nap) 

67
Ga 

(T1/2=3,26 nap) 

keV Ig keV Ig keV Ig keV Ig keV Ig 

174,95 82 511 176 13,271 0,089 559,01 45 91,27  3,16 

326,78 3,03 629,92 7,92 53,44 10,34 563,18 1,20 93,31 39,2 

499,87 3,62 834,01 80   657,04 6,2 184,58 21,2 

511,0 56,5 1050,73 0,98   1212,94 1,44 208,95 2,4 

1095,49 4,08 1463,95 1,11   1216,1 3,42 300,22 16,8 

4. melléklet: Ciklotronos besugárzásnál keletkező szennyezők gamma vonalai 
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NYILATKOZAT 

Alulírott Balatoni-Oláh Zita kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam 

készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan 

részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más 

forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 

Budapest, 2021.10.25. 
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