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Anotace 
86Y (14,74 h) a 124I (4,18 d) patří mezi tzv. nekonvenční PET radionukli-
dy.V klinické praxi se dosud etablovaly pouze  krátkodobé pozitronové zářiče, 
zejména 18F (110 min), ale také 15O (122 s), 13N (10 min) a 11C (20,4 min). Hlav-
ními důvody zájmu o většinu nekonvenčních PET radionuklidů, mezi něž patří i 
86Y a 124I, jsou jednak jejich relativně dlouhý poločas, který dovoluje sledovat děje 
s pomalejší kinetikou nebo déletrvající akumulaci v dané tkání či orgánu (např. u 
protilátek), jednak dobře známá chemie značení. Navíc jsou oba radionuklidy di-
agnostickými protějšky svých terapeutických radioisotopů, 90Y a 131I, umožňují-
cími kvantifikaci biodistribuce terapeutik značených těmito radionuklidy.  

Byly vyvinuty technologie přípravy těchto dvou radionuklidů. Připravené ra-
dionuklidy mají vysokou čistotu (radionuklidovou, radiochemickou a chemickou) 
a vysokou objemovou aktivitu. Dokládají to nejen přímá měření daných paramet-
rů, ale hlavně úspěšné značení nových potenciálních radiofarmak na našem pra-
covišti. Celková dosažitelná aktivita pomocí těchto technologií je dostatečná pro 
budoucí použití v humánní aplikaci. 

Pro přípravu obou izotopů byly vyvinuty systémy ovládané na dálku, buďto 
pomocí ručního ovládání, nebo pomocí automatické řídící jednotky. Největší ra-
diační zátěží, tak kromě transportu ozářeného materiálu představuje manipulace 
s terčovými systémy před a po ozařování a při jejich servisu. 

Výsledky práce umožňují pravidelně připravovat oba radionuklidy pro ná-
slednou přípravu nových potenciálních radiofarmak, jenž by jinak z důvodu ne-
dostupnosti uvedených radionuklidů nebyla možná. 
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Abstract 
86Y (14,74 h) a 124I (4,18 d) belong among so called non-conventional PET radio-
nuclides.Until now, only short-term positron emitters have been used, especially 
18F (110 min), but also 15O (122 s), 13N (10 min) and 11C (20,4 min). The non-
conventional PET radionuclides including 86Y and 124I are interesting because of 
their quite long half-term, which make possible to study process with slower ki-
netics,  and well-known chemical behavior. Also both radionuclides are diagnos-
tic, and they have thein therapeutic partner 90Y a 131I. This enables planing of the 
therapy. 

The technologies for the preparation of the two radionuclides were develo-
ped. The prepared radionuclides are of high purity (radionuclidic, radiochemical 
and chemical)  and high specific aktivity. This is proven through successfull label-
ling of potential radiopharmaceuticals at our department.The total reachable acti-
vity is sufficient for future human application use. 

For the preparation of both isotopes the remote-controlled – either manual 
or automatic device was developed. This means that the main personnel radiation 
burden is during the transportation of irradiated material and durng the manipu-
lation with the target system before and after the irradiation and when serviced. 

Results of this work make the routine preparation of this radionuclides and 
labeled compunds possible. 


