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1. Bevezetés és célkitűzés 

 

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

közismert, hogy régóta alkalmazzák gyógyszerként is. 

Arzénnel jelölt radiogyógyszer jelölteket is állítottak már elő [1], igaz, ezek még csak a 

kísérleti fázisban vannak. Radiogyógyszerről, vagy más néven radiofarmakonról akkor 

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

biológiai folyamat vagy kölcsönhatás útján jut el a kóros szervhez vagy szövethez [2]. 

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. Ilyen esetekben 

leggyakrabban béta pozitív bomló vagy gammasugárzó izotópokat alkalmaznak, pl. 
11

C,
18

F, 

és 
99m

Tc [3]. Terápiás alkalmazáskor az izotóp által kibocsátott sugárzás végzi a célzott 

sejtpusztítást [4], ami az „elemi részecskék dimenziójában lezajló sebészeti beavatkozást 

jelenti” [5]. Ebben az esetben az alfasugárzás mellett béta negatív sugárzást kibocsátó 

izotópokat tartalmazó radiogyógyszereket használják fel, például a 
211

At,
131

I, 
90

Y[6]. 

Egy új kutatási és alkalmazási terület a radiogyógyszerek teranosztikai felhasználása. Ebben 

az esetben egyetlen radiofarmakonnal végzik el a diagnosztikus és a terápiás kezeléseket, mert 

olyan nukliddal jelölték meg a radiogyógyszert, amely mindkét bomlási tulajdonsággal 

rendelkezik egyszerre [7,8]. Ezzel a módszerrel személyre szabott kezeléseket lehet 

kialakítani, ami új lehetőséget teremt a nukleáris orvoslásban. A teranosztikában alkalmazható 

izotópok száma korlátozott, ezért is innovatív kutatási terület az arzénnal jelölt 

radiogyógyszerek előállítása, mert az arzén izotópjai közül a 
72

As és a 
74

As egyaránt 

megfelelő jelöltek. 

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

megfelelő radiogyógyszer-jelölt, és később felhasználható lehet 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. Aacheni Rajnai-Vesztfáliai 

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. Célom volt a 

már kidolgozott ioncserélő kromatográfiás módszert sikeresen adaptálni a ciklotronnal 

előállított 
74

As/
nat

Ge rendszerre is. Az adaptált elválasztási módszerrel kapott tiszta, 
74

As 

frakcióval végeztem el a redukálási és a jelölési kísérleteket. 

További célul tűztem ki új elválasztástechnikai módszer kidolgozását reaktorban előállított 
77

As/
77

Ge rendszerre, ami más, ciklotronnal előállított izotópok esetében is alkalmazható lesz. 

Az elválasztott arzén frakció - ahol As(III) és As(V) is előfordulhat - kvantitatív redukálási 

reakciójának teljes körű vizsgálata hiányzik a szakirodalomból. Ezért a besugárzott arzén 

redukálási körülményének szisztematikus vizsgálata és optimalizálása is kutatómunkám 

fontos részét képezte. 

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

az izotóppal történt jelölési reakciók szisztematikus vizsgálata is hiányzik  a szakirodalomból.  
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2. Irodalmi előzmények  

 

2.1 Arzén izotópok jellemzése 

 

Az arzénnek egy stabil izotópja van, a 75-ös tömegszámú, ezért az úgynevezett tiszta 

elemek csoportjába tartozik. Izotópjai egyre fontosabb szerepet kapnak a radioizotópok 

körében, amik 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. 

Az 
77

As (T1/2=38,83 h) és 
74

As (T1/2=17,77 d) izotópok felezési ideje napokban mérhető, ezek 

orvosi alkalmazásra is használhatóak. Ezekkel az izotópokkal foglalkoztam a kutatásaim 

során. 

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 

céltárggyal történő besugárzás részleteit Basile közölte le [9,10]. 

Ezen izotóp nagy előnye, hogy alacsony pozitron energiával rendelkezik (Eβ+ =128 keV), ami 

magas lokális felbontást tesz lehetővé a képalkotó eljárásnál. 
77

As 100%-os β-
-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 
77

As további előnye, hogy reaktorokban termikus neutronbesugárzással 

hordozómentesen előállítható természetes germániumból 
76

Ge(n, γ)
77

Ge magreakcióval 

megfelelő hatásfokkal, a germánium-dioxid dúsítása nélkül. A keletkezett germánium-77 11,3 

órás felezési idővel 
77

As izotóppá bomlik. Az izotóp ciklotronnal is előállítható, dúsított 

germánium targetből a 
76

Ge(d, n)
77

As magreakcióval. [1]. A 
77

As/
77

Ge rendszer megfelelő 

radiokémiai elválasztástechnikák optimalizálására, a két radionuklid fő gammavonalának 

(
77

Ge: 264,44 keV, 
77

As: 239,01 keV) detektálása lehetővé teszi minden egyes elválasztási 

lépés gamma-spektroszkópiás nyomon követését; másrészt a kidolgozott módszer 

alkalmazható ciklotronnal előállított arzén izotópokra is. 

 

2.2   Arzén elválasztása besugárzott germánium céltárgyból  

 

Az arzén germánium-dioxid targetből történő radiokémiai elválasztására többféle módszer 

található a szakirodalomban, egyik ezek közül a flotáció [11]. Legrégebbi a desztilláción 

alapuló elválasztás, amit már 1942-ben sikeresen használtak arzén elválasztására [12]. 

Anioncserélő kromatográfiás elválasztást alkalmaztak már a múlt században is [13], azóta 

több új módszert is kidolgoztak. Folyadék-folyadék extrakciós elválasztás is megtalálható az 

arzén/germánium elválasztás korai szakirodalmában [14, 15, 16, 17]. Vékonyréteg 

kromatográfiát főleg a különböző oxidációs állapotú arzén komponensek meghatározására 

használtak [18]. Még összefoglaló mű is született ezen elválasztástechnikai módszerekről 

arzén [19], és germánium [20] esetében. 

Desztillációs módszerek 

A desztillációs módszer az egyik legrégebben alkalmazott radiokémiai elválasztástechnikai 
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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 [21] alkalmazott először desztillációs eljárást radioaktív arzén 

elválasztására germánium targetből, 
76

As nyomjelzőt használva. A módszer automatizált és 

10
-9

 g As kimutatására alkalmas, de a rendszer nem zárt, így elválasztás közben az illékony 

komponensek távozhatnak. Jahn és munkatársai [22] off-line kapcsolt technika részeként 

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

arzéntől, majd ioncserés oszlopkromatográfiával tisztítottak meg az arzént. A módszer jó 

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

előállításakor alkalmazta a desztillációt [23], egy későbbi publikációjukban leírják [24], 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 [25] 
74

As 

arzén elválasztására a germánium-dioxidtól, ami lényegében termokromatográfiás eljárás. 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 [Hiba! A hivatkozási forrás nem található.]. 

Érdemes a hordozómentes 
68

Ge azeotróp desztillációját is megemlíteni [20, Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.]. A 
68

Ge 100% elektronbefogással bomlik 
68

Ga izotóppá - 

ez is generátor - amit a nukleáris medicinában alkalmaznak [Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.]. 

A szakirodalomból kiindulva a leggyakrabban használt elválasztási módszer az illékony 

GeCl4 desztillációja a HCl-oldat forrásán keresztül [26, 27]. További lépésként anioncserélő 

kromatográfiát lehet alkalmazni a germánium csökkentésére az arzén frakcióban.  

 

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

elválasztására germánium targetből [13]. A legtöbb ioncserés elválasztás oszlop 

kromatográfiával történik, a kereskedelemben kapható anioncserélő gyantákkal. Általában 

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

izotópos jelölés esetében nem használhatóak humán célú felhasználás esetén [13]. 

A hagyományos ioncserélő gyanták mellett új adszorbensekkel végzett elválasztások is 

megtalálhatóak a szakirodalomban, mint például a cirkónium-dioxid [29], vagy a polimerbe 

ágyazott nanokristály alapú ioncserélő [30]. 

HPLC-t korábban is használtak az arzén szeparálására, és a témában több átfogó cikket is 

találhatunk, ezek azonban szerves arzén komponensek elválasztását tartalmazzák [32, 33, 34]. 

Ennek ellenére a HPLC-t korábban is használták az arzén szeparálására, és a témában több 

átfogó cikket is találhatunk  

Slejkovec publikált egy HPLC-s módszert 
76

As izotóppal nyomjelzett arzén molekulák 

elválasztására [35]. A hangsúly itt is a szerves komponenseken van, mert a két különböző 
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oxidációs állapotú arzén egy csúcsban eluálódik. 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) hidrogén-fluorid eluenst alkalmaz. Ebben az esetben az arzenit nem 

kötődik az oszlophoz, a germánium és az arzenát igen [13]. 

Basile arzenát és arzenit elválasztását végezte el ennek az anioncserélő gyantának a 

segítségével [10]. A módszer inaktív szakirodalma Faris nevéhez fűződik, aki 50 elem 

adszorpcióját határozta meg hidrogén-fluoridos közegben [36]. Faris adatait jól lehet 

használni egy elválasztás megtervezéséhez. Jahn doktori disszertációjában a korai ioncserés 

szakirodalom (1950-1960 évek) részletesen fel van tüntetve hivatkozásokkal együtt [22]. Ezek 

alapján kidolgozott egy vegyes, savas közegű (HF/HCl) módszert AG-1X8 oszlopon, ahol 

nagy HCl koncentrációnál a GeCl6
2-

 és AsCl4
- 
megkötődik, amíg az AsCl5 eluálódik [22]. A 

módszer jó az oxidációs arány meghatározásához, a tiszta frakcióhoz oxidálni kell az arzént. 

Sósavas közegben is ismert az As és Ge viselkedése az AG-1X8 oszlopon, nagy HCl 

koncentrációnál a germánium és As(III) megkötődik, amíg az As(V) eluálódik [22]. Jahnéhoz 

hasonló elválasztást alkalmazott Bartyzel 
73

As/
69

Ge/
67

Ga rendszer esetén [37]. Korkish és 

Feik szintén erős anioncserélő oszlopot alkalmazott, de ők sósav-ecetsav elegyét használták 

eluensként, amik illékony oldószerek, így zárt rendszert igényel az elválasztás [38]. 

Jennewein alkalmazott erős kationcserélő oszlopot 
72

Se/
72

As elválasztására [39], Sterlow több 

elem közül arzenit és arzenát szorpcióját vizsgálta AG
®
MP-50 kationcserélő oszlopon, de 

ezek kis szorpciót mutatnak ezen az oszlopon [39]. 

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

mivel mindkét elem anionos formában fordul elő [23,40,41]. 

 

2.3 Arzén redukálása 

A legtöbb elválasztásnál nyert arzén frakcióban arzenát forma található. Ezt különböző 

alkalmazásokra, például környezetvédelmi mérésekre közvetlenül fel lehet használni [41]. A 

legtöbb arzén-alapú radiogyógyszer gyártásakor a jelölési reakciókban az arzénnek As(III) 

oxidációs állapotban kell lennie, hogy a jelölési reakció létrejöjjön [1]. 

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

körülményekre vonatkozik [42], például arzén redukálása ivóvíz mintában [43]. Még 

Escherichia coli-val [44] és cériummal [45] is végeztek redukálást [46], szintén inaktív 

körülmények között. 

Radioaktív arzén redukálására szűk irodalom áll rendelkezésre. Jahn összefoglalta az 

arzenát arzenitté történő redukálási irodalmát. Doktori értekezésében több redukálószert 

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

hidroxilamin, hidrazin, oxálsav és nátrium-jodid) [22]. 

Jennewein szerint a NaI bizonyult a legjobb redukálószernek, én KI-ot használva rosszabb 

eredményt kaptam [39]. Ezen kívül használták még As/Ge rendszer redukálásánál a kén-

dioxidot [10,47], és réz(I)-kloridot is [48]. Elteren és munkatársai Na2S2O3-at és KI-ot 

használtak arzén redukáláshoz [49] és Billinghursték csoportja is KI-ot alkalmazott [50].  

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

redukálásának van szakirodalma, ezek azonban vagy nem kvantitatív reakciók, vagy egyéb 
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hátránnyal rendelkeznek. Átfogó publikáció radioaktív arzén redukálása esetén hiányzik a 

szakirodalomból.  

 

2.4 Arzénnal jelölt biomolekulák     

Az arzén több radioizotópja (
72

As, 
74

As és 
77

As) is alkalmas nukleáris medicinában történő 

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

tömegszámú arzén pedig ígéretes jelölt radioimmunoterápiában [51, 52]. 

Egy lehetséges jelölési stratégia, ha a hármas oxidációs állapotú arzént egy tiol csoportot 

tartalmazó biomolekula kénatomjához kapcsoljuk erős kovalens kötéssel [53, 54]. Ennek jól 

ismert szakirodalma van. Az első arzénnel jelölt vegyülethez a 
74

As izotópot hordozómentes 

formában állították elő germánium target ciklotronban végzett besugárzásával. 74-arzénnal 

jelölt monometil-arzonsavat és dimetil-arzinsavat [55,56] alkalmaztak különböző 

biodisztribúciós vizsgálatokhoz, valamint szervetlen arzenitet és arzenátot [57,58], és 

hordozót tartalmazó 76-arzénnel jelölt dimetilarzino-penicillamint és dimetilarzino-

merkaptoetanolt [59,31] is.  

Monoklonális antitesteteket is jelöltek arzénnel [48, 39], Jennewein két funkcionális globulint, 

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

radiogyógyszerként állatkísérletben. Jahn egy bavituximab nevű speciális fehérjét - ez egy 

antitest, ami a tumorok felületén található zsírokhoz kötődik - jelölt arzénnal [60].  

Tritiolt (4-etil-2,6,7-tritia-1-arsabiciklo[2.2.2]oktán) tartalmazó vegyületet [61] is sikeresen 

jelöltek arzénnel, nanobioanyagként alkalmazzák az orvosi képalkotásban [62]. 

N-(2-hidroxipropil)-metakrilamid alapú polimert állítottak elő és alkalmaztak [41] jelölési 

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

alkalmazzák [63]. 

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 [64], a hangsúly 

nem a jelölési körülmények optimalizálásán, hanem a lehetséges alkalmazásokon volt. 

 

3. Saját kísérleti módszerek  

 

Reaktoros és ciklotronos besugárzás 
77

As izotópot könnyen és hordozómentes formában elő lehet állítani atomreaktorokban 

(n,γ) magreakcióval 
nat

GeO2 targetből. Kísérleteim során 95-105 mg GeO2-ot használtam 

besugárzásonként, (100 kW-on, 2,7 ·10
12 

cm
-2

 s
-1

 neutron fluxussal, 2-6 óra időtartamban). 
74

As izotóp előállítása 300 mg GeO2 porból (Puratronic®, 99,999%) protonbesugárzással 

történt
 
a 

nat
Ge(p,x)

74
As magreakcióval. BC1710 típusú bébi ciklotronban (9 órás, ~3 µA 

áramerősséggel és 16.5 MeV proton energiával). 

 

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 [65]. A besugárzott minta oldódási kísérleteit az inaktív 

vizsgálati tapasztalatok alapján terveztem meg. 
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Azeotróp desztilláció 

Munkám során nagy mennyiségű germániumot desztilláltam GeCl4 formában sósav és víz 

azeotrópos elegyével alacsony nyomáson és szobahőmérsékleten, jóval a légköri nyomásnak 

megfelelő forráspont alatti hőmérsékleten [66]. Az átdesztillált germánium-kloridot azonnal 

kondenzáltattam cseppfolyós nitrogén segítségével [67]. 

 

Anioncsere, megoszlási hányados, aránymérés 

Germánium megoszlási hányadosát vizsgáltam különböző, a radiokémiában gyakran 

használt gyantákon (DOWEX 1*8, UTEVA és TRU, és Sr resin), hogy az eredmények 

segítségével új elválasztási módszert tudjak fejleszteni [68]. Új, oszlopkromatográfiás 

anioncserélő elválasztástechnikai módszert fejlesztettem reaktoros besugárzással előállított As 

elválasztására germániumtól. Ennek segítségével az arzenit/arzenát arányát is megmértem a 

hűtési idők függvényében.  

 

Anioncserés folyadékkromatográfia 

Olyan folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem, ahol anioncserélő gyantát 

tartalmazó kolonnát használtam egy analitikai HPLC rendszerhez kötve [69].  

 

Redukálás 

Munkám során átfogó vizsgálatot folytattam, hogy a kiválasztott redukálószer redukálási 

reakció körülményeit szisztematikusan optimalizálhassam. (Megfelelő redukálószer 

kiválasztása, optimális redukálószer koncentrációja, optimális reakcióidő, reakció megfelelő 

hőmérséklete és az oldat pH-ja) [70].  

 

Jelölés 

A kiválasztott modellmolekula (liponsav) jelölési reakció körülményeit szisztematikusan 

vizsgáltam kísérleteim során. A jelzett liponsav mátrix összetevőitől történő elválasztására új, 

monolit kolonnát alkalmazó HPLC-s módszert fejlesztettem [70]. 

 

4. Eredmények  

 

Besugárzási kísérletek 

A besugárzási idő optimalizálásához végzett kísérletek adatait a 1. táblázat foglalja össze. 

 

Besugárzás időtartama (h) 
Aktivitás a besugárzás végén/100 mg 

GeO2 (kBq) 

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
 

1. táblázat: Besugárzás optimalizálása 
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Az 1. táblázatból látszik, hogy a kísérletek közül a 2 óra időtartamú besugárzás optimális. A 

két órás besugárzást a technikai feltételek is meghatározták (adott reaktoridő, 8 órás 

munkanap). Így a további 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 besugárzásával. 

A 
74

As előállításának optimalizálását Basile munkája alapján végeztem, az eredményeink 

összhangban voltak az övével. 13 napig érdemes a besugárzott mintát hűteni [10], ekkor a 
74

As és a szennyezők aktivitásának aránya optimális. Mi 10 napig hűtöttük a mintát, mielőtt 

feldolgoztuk volna. A 2. táblázat a besugárzás végén mért aktivitásokat és a 10 napos hűtési 

idő után mért aktivitásokat (arzén-74 és főbb szennyezők) 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 

2.  táblázat: Arzén- és galliumizotópok aktivitása ciklotronos besugárzás végén és 10 nap hűtés idő 

után mérve 

 

Oldódási kísérletek 

A 3. táblázatban foglaltam össze a mérési eredményeimet. Tömény hidrogén-fluoridban 

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

közvetlenül, pl. HPLC-s elválasztásnál vagy későbbi humán célú felhasználásnál sem.  

Anyagok LGeO2 

cc. HF 400 mg/ml 

0.1M NaOH 33,3 mg/ml 

H2O 4,2 mg/ml 

3. táblázat: GeO2 oldódási adatok saját méréseim alapján 

A már besugárzott GeO2 minta oldási kísérleteit a 3. táblázat alapján végeztem el. A savas és 

lúgos oldásokat a későbbi kísérleteimben többször alkalmaztam. Vízben oldva a besugárzott 

germánium-dioxidnak olyan kicsi lesz az aktivitás koncentrációja, hogy az egyes elválasztási 

módszerek frakciói nem vagy nehezen detektálhatóak. 

Azeotróp desztilláció  

Egyszerű elválasztási módszert fejlesztettem 
77

As elválasztására 
77

Ge-tól, a módszer elve a 

GeCl4 és az AsCl3 parciális nyomáskülönbségén alapuló alacsony hőmérsékletű elválasztás.  

Az elválasztáshoz egy speciális, kétujjas üvegedényt használtam, aminek grafikai vázlata az 

1. ábrán látható. A besugárzott, 2 ml 2 M KOH-ban feloldott GeO2-ot az egyik ujj részbe 

helyeztem (1. ujj rész az 1. ábrán). Ezt lefagyasztottam folyékony nitrogén segítségével, és 

HCl-at adtam a mintához, (végső sósav koncentráció 6 mol/dm
3
). A savas réteget is 

lefagyasztottam, majd vákuum alá helyeztem a rendszert. Hagytam szobahőmérsékletűre 

melegedni a rendszert, hogy a savas és a lúgos frakció egyesüljön. Ezalatt az üvegedény 

másik részét (2. ujj rész a 1. ábrán) folyékony nitrogénnel hűtöttem. A rendszer 1,5 óráig volt 
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vákuum alatt, amíg az elválasztás lezajlott. Az elválasztás meggyorsítható, ha az 1. ujj részt 

30 °C vízfürdőbe tesszük. 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.  

A kondenzált frakciót szobahőmérsékletűre melegítettem, légköri nyomásra hoztam a 

rendszert, és mindkét frakcióból/ujj részből 200-200 μl-t kipipettáztam, amit pontforrásként a 

gamma detektoron megmértem. 

Az arzén frakciót kivettem az üvegedény egyik ujjrészéből, 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 az 1. ábrán is látható. Az új módszer előnye, hogy az elválasztás zárt 

rendszerben történik, és nincs szükség melegítésre az eljárás során. A szobahőmérsékleten 

illékony GeCl4-ot az üvegeszköz második ujjrészébe választjuk el, ami folyamatos hűtés alatt 

van, így az arzén frakció biztonságosan eltávolítható az üvegeszközből.  

 

 
1. ábra: Azeotrópos elválasztás és második elválasztás 

 

Anioncserés oszlopkromatográfia 

Egyszerű anioncserés kromatográfiás módszert fejlesztettem 
77

As elválasztására, 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. 

100 mg, besugárzott 
nat

GeO2 céltárgyat 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. Az oldatot kettéválasztottam, és 50 mg 

GeO2-ot tartalmazó oldatot vittem fel egy-egy oszlopra. 
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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. 

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 

végbe menjen, 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). 

Kezdetben 2·6 ml desztillált vízzel, majd 6·6 ml 1 M HF oldattal kondicionálom az oszlopot. 

Az oszlop kapacitása 1,2 meq/ml, így a szulfitos, HF-os oldat felét öntöm az oszlopra, a másik 

felét egy ugyanilyen módon elkészített, és kondicionált oszlopra töltöttem  

A terhelő oldatot az oszlopra öntöttem, a lecsöpögő oldatot műanyag well-kémcsőbe 

gyűjtöttem, és 3·2 ml 1 M HF oldattal mostam le az oszlopot, utána pedig 4·2 ml cc HF-

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

µl-kipipettáztam, és pontforrásként a gamma detektoron megmértem. 

A módszer előnye az automatizálás és a szabványosítás lehetősége, továbbá, hogy különféle 

eluenseket, illetve eluens keverékeket lehet alkalmazni az elválasztás optimalizálása során.  

 

Anioncserés folyadékkromatográfia 

Új, folyadékkromatográfiás eljárást fejlesztettem 
77

As izotóp elválasztására besugárzott 

germánium-dioxid céltárgyból.  

A besugárzott mintát KOH-ban oldottam, hogy a végső koncentráció 50 mM KOH legyen a 

lúgra nézve. 

Az injektált mintát a következő módszerrel választottam el az alábbi puffer gradienst 

alkalmazó módszerrel: 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, amit az alábbi vezérlési eljárással választottam el: 50 mM NaOH-ot 

alkalmaztam 8 percig; majd 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 megjelenés 

detektálása után frakciónként gyűjtöttem, és gamma spektrométerrel detektáltam. Az UV 

detektort nem használtam, mert sem az arzénnek, sem a germániumnak nincs UV elnyelése 

[37]. A kidolgozott folyadékkromatográfiás módszert sikeresen alkalmaztam 
nat

GeO2/
74

As 

rendszer esetén is. 

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. 

 

Redukálás 

Kutató munkám során szisztematikusan vizsgáltam az arzén redukálási reakciójának a 

körülményeit (megfelelő redukálószer kiválasztása, optimális redukálószer koncentrációja, 

optimális reakcióidő, reakció megfelelő hőmérséklete és az oldat pH-ja) továbbá vizsgáltam a 

térfogatfüggést és a két legjobb redukálószert is összehasonlítottam, így meghatároztam az 
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optimális paramétereket. 1 M koncentrációjú Na2SO3-tal végzett redukálás 95°C-on, 20 perc 

alatt, pH=1,1 értéken kvantitatíven redukálja azAs(V)-t 99% feletti hatásfokkal. 

Az arzén kvantitatív redukálása elsősorban az izotóp nukleáris medicinában történő 

felhasználásra nyit kaput, de az egyes elválasztási módszerek sikeres kivitelezésének is a 

kulcsa lehet. 

 

Jelölés 

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. 

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% 

 

HPLC módszer leírása 

A redukálási hatásfok ellenőrzéséhez hasonlóan a jelölési hatásfok meghatározása is 

analitikai HPLC módszerrel történt. A 
74

As-liponsav analízishez Chromolith (50*3 mm) 

típusú fordított fázisú monolit kromatográfiás oszlopot használtam. Ebben az esetben 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.  

 

 
2. ábra: 

74
As izotóppal jelzett liponsav kromatogramja elválasztás után, az optimális jelölési reakció 

körülményeivel 

 

5. Tézisek  

 

1. Egyszerű elválasztási módszert fejlesztettem 
77

As elválasztására 
77

Ge-tól, elsőként 

alkalmazva a GeCl4 és az AsCl3 parciális nyomáskülönbségén alapuló alacsony 

hőmérsékletű elválasztás módszerét. A módszerrel nagy mennyiségű radioaktív arzén 

(MBq) elválasztható a besugárzott targettől. A rendszer generátorhoz hasonlatosan is 
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működik, mert a tiszta germánium frakcióban radioaktív bomlással újra keletkezik arzén, 

így az elválasztás megismételhető. (2. közlemény) 

 

2. Elsőként fejlesztettem ioncserélő módszert radioaktív 
77

As elválasztására 
77

Ge-tól, ahol 

anioncserélő gyantát tartalmazó kolonnát használtam egy analitikai HPLC rendszerhez 

kötve [69]. A legtöbb ioncserélő módszer nagy koncentrációjú savakat használ az 

elválasztásnál, ami a későbbi humán célú felhasználás szempontjából nem megengedhető. 

A nátrium-hidroxid és hangyasavsav rendszerrel sikerült egy olyan elválasztási módszert 

kidolgoznom, ahol az arzén frakciót közvetlenül fel lehet használni egy további jelölési 

reakcióban. A módszer további előnye, hogy az As(III)/As(V) formát is elválasztja 

egymástól, így a 3. tézispontban ismertetett redukálási reakció hatásfokának nyomon 

követésére is alkalmazható. (3. közlemény) 

 

3. Elsőként vizsgáltam meg szisztematikusan a ciklotronos besugárzással előállított 
74

As-arzenát redukálási reakciójának paramétereit. Kísérleteim során kiválasztottam az 

optimális redukálószert, meghatároztam az optimális koncentrációt, az optimális 

reakcióidőt, az ideális reakcióhőmérsékletet és az oldat optimális pH-ját. A 

reprodukálható redukálási reakció lehetővé teszi, hogy a besugárzott As(III)/As(V) 

rendszert egyetlen oxidációs állapotú komponensé redukáljuk, így az elválasztáskor kapott 

arzén-frakciót 100%-ban fel tudjuk használni biomolekula jelölésére. (4. közlemény) 

 

4. Elsőként vizsgáltam szisztematikusan a liponsav radioaktív arzénnal történő jelölési 

reakciójának körülményeit. A vizsgálatok során az oldat pH-ját, az alkalmazott liponsav 

koncentrációt, a reakció hőmérsékletet, illetve a reakcióidőt optimalizáltam. A jelölt 

liponsav jelölési hatásfokának meghatározása új, fordított fázisú monolit kolonnát 

alkalmazó folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem, ami egy lépésben választja el a 

jelölt liponsavat a szervetlen komponensektől és detektálja a tiszta frakciót.  

A reprodukálható jelölési reakcióval előállítottam egy kísérleti radiogyógyszer jelöltet, 

amit pre-klinikai vizsgálatokban is alkalmazható lehet. (4. közlemény) 

 

6. Alkalmazás, vagy alkalmazási lehetőség 

 

Az arzén izotópokkal jelölt biomolekulák ígéretes radiogyógyszer jelöltek. Ennek a 

folyamatnak az első mozzanata a szükséges izotóp 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 egy optimalizált radiokémiai 

elválasztástechnika szükséges. Az arzén megfelelő oxidációs állapotának beállítása után a 

jelölési reakció a következő lépés. Körültekintően kell megválasztani a modellmolekulát, 

amihez arzén izotóppal kötjük, mert nemcsak a jelölésnek kell hatékonynak lennie, hanem a 

későbbi, lehetséges felhasználást is figyelembe kell venni már ebben a lépésben. 

Munkám távlati célja, hogy az arzénnal jelölt liponsav a megfelelő vizsgálatok elvégzése után 

radiogyógyszerként használható legyen. 
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