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Estabeleceram-se as condições ideais para a pro-
dução do 1 2 3 I por meio da reação 124Te (p ,2n) 1 2 3 I
usando o cíclotron CV-28 do IPEN-CNEN/SP, com pro
tons de Eraax=24 MeV. Estudaram-se dois tipos de
alvos (TeO2 e TeO2 + 2%A12O3) e a influência do
AI2O3 na liberação do Iodo. Após a seleção, o ai
vo 1«Te02 (96,»)W2 4Te, . fo1 fundido em suporte
de platina (277 mg/cm2) e irradiado com corren -
tes de protons até 12 uA. A separação do 1 2 3 I f o i
realizada pelo processo de destilaçãoa seco, uti
1izando-se um forno de indução e atmosfera de 0^,
Os resultados obtidos nas sete primeiras produ -
ções foram: Rendimento de produção= (3,31 Í 0 . 0 7 )
mCi 1 2 3 I /uAh, 1,7* de 1 2 4 I no produto (EOB), a
perda de ^ y ^ durante cada destilação foi me-
nor do que 0,5% e a forma química do iodo coleta
do em solução de NaOH 0,01 N foi aproximadamente
100* iodeto.

INTRODUÇÃO:

0 1 2 3 I é um radioisótopo muito importan-
te na área de Medicina Nuclear uma vez que substi-
tui o I pela vantagem de reduzir ao paciente a
dose total absorvid*. Sua meia-vida f ís ica (13,2h)
e a emissão de um fóton de alta abundância
(EY- 159 KeV) são de grande importância para uso
médico. Pode ser usado na forma de Iodeto de só -
dio para estudos da função tireoideana ou incorpo-
rado a compostos orgânicos para outras finalidades,
por exemplo: IMP (Isopropil - p - I - anfetamina) e a
HIMP (H1drox1benz1Ipropanodiamina) para estudos di
nâmicos do cérebro; ácidos graxos e a M1BG (Meta -
lodo-Benzil-Guanidina) para estudos do miocardi o e
anticorpos marcados com 1 2 3 I para detecção de tu-

mores(7)
O '23I pode ser produzido a partir de

dois métodos: 1. Método Direto, no qual utilizam -
se deuterons ou protons de energia baixa Ep<24 MeV,
e reações do tipo: 1Z3Te (p,n), 124Te (p,2n),122Te
(d.n), l<:iSb (a.Zn) e 122Te (3He.2n). 2. Método In

direto, onde utilizam-se partículas de energia al-
ta: prótons de E- 50-60 MeV ou deuterons de E =
70-85 MeV e reações do tipo: 127i (d,6n) 123Xe
2-08» 123Iou 127! (p,5n) 123x6 2 ^ , 123l.
.?•. EC >nr

A vantagem deste método é a obtenção de
um produto de alta pureza radionucIícUca.

Considerando-se as características do cí
clotron existente no IPEN-CNEN/SP (modelo CV-28 dã
Cyclotron Corporation) optou-se em preparar o 123I
pelo método direto por causa da limitação da ener-
gia do feixe de protons.

A produção seda pela incidência de pró-
tons de 24 MeV sobre o alvo de dióxido de Telúrio'2/
por meio da reação 124Te (p,2n)123I, e para a ob-
tenção do produto com alto grau de pureza , para
aplicação médica,é necessário que o alvo seja alta
mente enriquecido em ̂ 24Te (96,2%).

A impureza 1241 obtida pela reação:
124Te (p,n), associada com a produção do 1 2 3I pela
reação '24Te (p,2n) 1231 tem influência considerá-
vel na resolução de mapeamentos e na dose total ab
sorvida pelo paciente e é o fator que limita o tem
po útil de aplicação do 1 2 3 I . A literatura'3) mos-
tra que a qualidade da Imagem dntilojjráfica do
123I começa a se deteriorar substancialmente quan-
do o nível de ̂ 241 for da ordem de 4,5% em rela -
ção ao 1 2 3 I . Para amostras de 123I produzidas pela
reação 124Te (p,2n) com alvos enriquecidos (96,2%
em ' 2 4Te), este nível é atingido 36 horas após EOB
(end of bombardment).

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Inicialmente, estudou-se o método de con
fecção do alvo o qual baseia-se na fusão de TeOgou
do TeO2 + 2% A12O3 sobre suporte de platina. 0 ob-
jetivo da adição de A1203 ao alvo foi verificar se
havia alteração em sua resistência física'1', quan
do irradiado, e também estudar a influência deste
oxido na liberação do iodo durante a destilação'4',
(Tabela 1). Dois alvos foram testados: TeO2 puro e
TeO 2+2%A1 2O 3 (277mg/cm2). Os materiais foram co-
locados sobre um suporte de platina em uma cavida-
de,0,78 cm2 (d« 1 cm, h= 0,1 cm) e fundidos em tem-
peraturas superiores a 736OC. Irradiaram-se osmes-
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mos com correntes de protons de ate 12 uA u t i l i z a r
do-se sistema Wobbling (sistema de varredura) du -
rante vários intervalos de tempo (10 min - 2 h ) . D e
terminaram-se as perdas de TeOj gravimetricamente.

Reali2ou-se a separação química do iodo
pelo método de destilação a seco, em atmosfera de

0 . , usando-se desti lador de quartzo e forno de I n -
dução de a l ta freqüência (Modelo " I " , 8Kw, POLI -
TRON) . coletou-se o iodo em solução de NaOH 0.01N.
0 equipamento u t i l i z a d o para a desti lação é apre -
sentado. (Figura 1 ) .

TABELA 1 . Separação química de iodo radioat ivo a par t i r de alvos de TeOj e TeO? + 2%A1^03, pelo método de
desti lação a seco, usando forno d? indução. Temperatura do forno: 760^5 °C. In terva lo de tempo
de dest i lação: 2 min. Fluxo de 0_: 30-40 ml/min.

Iodo Libera-lo do
Alvo (%)

Iodo Coletado em
Solução de NaOH
0,01 N U )

92

73,

Alvo

,1 -2

1

,9

,2

TeO2 PURO

97

73.

Alvo

lí.

2 - 8

2

,0

,0

ALVOS

50,

40,

TeO2 H

Alvo 1

7 - 2,2

1 - 6.3

• 2í AI2O3

Alvo

47,2 - 4

38,9 - 1

2

.4

.9

Número de experimentos - 6

tQUIPAMENTO UTILIZADO NA SEPARAÇÃO QUÍMICA DO
123,

FIGURA 1. Esquema do equipamento: 1. Tubo externo de quartzo ( f i xo ) . 2. Tubo Interno de quartzo (móvtU.
3. Suporte de platina com oxido de t e l ú r l o . 4 . Forno de Indução. 5. Tubo de plat ina 0 * 22 mm.
6. ermopar. 7. Fluxo de Ç2 • 30-40 ml/n>1n. 8. Aquecimento. 9. Resistência e lé t r i ca . 10. Solu-
ção de NaOH. 11. Circulação de água de refrigeração. 12. Frasco coletor.

468 - / Fórum Sacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



Posteriormente, quando utilizararc-se al-
vos enriquecidos, foran estudados os rendimentos de
produção do [, a porcentagem do contaminante 2 i
presente e a forma química do iodo coletado por cro
•atografia.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Analisando-se os resultados apresentados
na Tabela 1 observa-se que, quando o AI2O3 foi adi-
cionado ao TeO», cerca de 40% da atividade do iodo
produzido ficou retida no alvo durante a destilação
enquanto que, quando se usou o TeO, puro. apenas 51
foi retida. Provavelmente este oxido atua como ad -
sorvedor para o lodo'2'.

Ainda, quando usny-se TeC>2 Puro« ? res is
tência física do alvo apresentou-se satisfatória '
una vez que não houve perda de massa, mesmo irra -
diando - se com correntes de 12 p:A durante duas
horas. A massa do alvo manteve-se em 216 mg. Estes
resultados são concordantes com os de Michael e co-
laboradores'5'.

Durante as destil ações, as perdas de mas-
sa do TeO2 foram 0,5%. Esta pequena perda mostra a
vantagem em se usar aquecimento indutivo em lugar
de aquecimento convencional conforme verificado tam
bem por Oberdofer e colaboradores'^'.

A análise dos dados referentes ã sete
produções, levaram aos seguintes resultados:

Imento de produção do JI: (3,31 -0,07») mCi

Nível de'pureza 124I no l 2 3 I : 1,7* (EOB).
Forma química do Iodo coletado em sol. NaOH 0,0)N=
100X como lodeto.

Concluiu-se que o produto obtido a par -
tir deste estudo mostra-se adequado para uso médico,
desde que usado dentro dos limites de tempo exigi-
dos para que a relação 12*1/123I mantenha-se dentro
do permissível para se obter uma boa resolução nos
mapeamentos, ou seja, até 4,St.
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