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Abstrakt:  Yttrium 86 je perspektivním PET zobrazovacím analogem terapeutického zářiče yttria 90 široce 
užívaného v medicíně. Tato diplomová práce se zaměřuje na aspekty přípravy radionuklidu yttria 86 pomocí 
reakce 86Sr(p,n) na cyklotronu, následnou separaci tohoto radionuklidu a dále se též soustřeďuje na přípravu a 
značení nízkomolekulárních a polymerních nosičů yttriem 86 a yttriem 90. V rešeršní části jsou popsány 
základní vlastnosti radionuklidů používaných v nukleární medicíně, zvláště pak radionuklidu yttrium 86, způsob 
jeho vazby na nosič a příklady jeho medicínského využití. Dále jsou zde uváděny některé obecné charakteristiky 
vybraných peptidových a polymerních nosičů a nastíněny možnosti jejich využití po označení yttriem 
v medicínské praxi.  
Experimentální část obsahuje přípravu a charakterizaci polymerních nosičů, výrobu radionuklidu yttria 86 a 
značení připravených nosičů tímto nuklidem. Pro zkoumání vlastností některých nosičů bylo použito značení 
komerčním yttriem 90 pro jeho delší poločas a tedy možnost delšího sledování některých procesů, zejména 
stability značení.  
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Abstract: Yttrium 86 is a prospective PET tracing isotope for the therapeutic isotope yttrium 90 widely used in 
medicine. The master degree thesis is focused on aspects of preparation of radionuclide yttrium 86 produced by 
the 86Sr(p,n) reaction on cyclotron, its separation from target and is also concentrated on the synthesis and 
labeling of low-molecular-weight and polymeric carriers with yttrium 86  and yttrium 90. 
In the theoretical part basic characteristics of radionuclides used in medicinal practice are described, especially 
characteristics of yttrium 86, including discussion of suitable chemical forms and carriers. Moreover, there are 
mentioned some basic characteristics of the chosen peptide and polymeric carriers possibly suitable to be used 
with connection with yttrium isotopes in medicinal practice. 
Experimental part contains the preparation of the polymeric carriers, the production of yttrium 86 and labeling of 
the model low-molecular-weight and of the prepared polymeric carriers. For the investigation of some 
characteristics of the carriers, commercial radionuclide yttrium 90 was used due to its longer half-life enabling 
the longer monitoring of some processes. 
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