
3i

4.5.1.2. PRODUÇÃO DE li:LIn

D.F.S. Chamma, A.G. da Silva, F.C.M. Teixeira e A.S.F. de

Souza

No relatório anterior , chegou-se â conclusão da neces

sidade de se diminuir a quantidade de NH,̂ C1 na ultima etapa do

processo de separação química de In. A princípio foi testa_

•do a eluiçao de NH Cl com HC1 2M, mas verificou-se que ocorre-
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ram perdas de In, cur>ante esta etapa. Acrescentou-se a eta-

pa de lavagem da coluna com ãgua, com resultados satisfatórios.

0 novo processo seria a lavagem com ãgua da coluna de resina
109

DOWEX 1 X 8 200-400 mesh, logo depois da eluiçao de Cd com
~ ill

NH^OH 2M e finalmente a eluiçao de In com HNOg O,1M. Esta
etapa assim como outras melhorias de vidraria para facilitar o

manejamento remoto da produção, auxiliou o aumento de rendimen

to do processo de 50 para 70 %. Devido a duração de ~ 19 ho-

ras de processamento químico, pretende-se estudar outros méto-

dos de separação que reduzam sensivelmente este tempo.

0 InCl- obtido foi utilizado para marcação de moléculas'.

a) li:LIn-citrato - mistura-se 1 ml de 1:L1InCl3 (em HC1 0,05M)

pH = 7 com 1 ml de ácido cítrico (10 yg/ml), o ajuste de pH é

feito com NaOH 0,lM. Todas as soluções acima devem ser recen-

temente preparadas e passadas em filtros de placa porosa 0,22\sa.

b) 111In-fosfato - mistura-se 1 ml de InCl3 (em HC1 0,05M)

com 2 % de gelatina e tampão fosfato pH = 7,22. 0 pH da solu-

çlo final é ajustado para um intervalo de 6-7.

Os resultados obtidos podem ser vistos na tabela abaixo:

SOLVENTE

Etanol/H20 60:40

Etanol/H20 60:40

Etanol/H20 60:40

n i I n - c i t r a t o

1UIn-fosfato

U 1 In- l iv re
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RENDIMENTO
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Os Rf utilizados são diferentes dos encontrados na lite-

ratura " , talvez por que o tipo de papel cromatogrãfico usa-

do foi Whatman n? 1, enquanto o da literatura é Whatman n9 3MM.

No ano de 198*4, a quantidade de I n C 13 Produzido para

ser enviado a hospitais foi dé 6,49 mCi, devido a alguns pro-

blemas técnicos ocorridos com o ciclotron, que não permitiu

que se usasse correntes'acima dé 15 uA para partículas a de

28 MeV. Entretanto, foram realizadas varias irradiações con

correntes baixas produzindo traçadores que foram utilizados na

célula de processamento químico para testes e melhoramentos no

rendimento químico.
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4.5.1.3. PRODUÇÃO DE 1 2 3I

J.L.Q. de Britto

Neste ano foi dado início a produção de I através da
~ 124 123reação . Te(p,2n) I. Embora esta reação apresante um rendi^

~ 123

mento de produção para I relativamente alto (cerca de

18 mCi/uAh), o rendimento obtido tem estado bem abaixo do pre-

visto. Os estudos para resolver este problema estão em anda-

mento. Alem disto» esforços estão sendo feitos no sentido de

se desenvolver um alvo de TeO_ que possa suportar altas corren
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tes, de modo a produzir-se quantidades maiores de I. Embo-

ra com os problemas acima citados, durante o decorrer do ano

de 1984 foram enviados 51 mCi de I para o Hospital das Clí-

nicas da UERJ. A atividade enviada foi usada em diagnostico

de tireõide e os resultados considerados muito bons pela equi-

pe responsável pelos exames.


