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ABSTRAK
HUBUNGAN DOSIS-RESPON ABERASI KROMOSOM YANG DIINDUKSI OLEH SINAR

GAMMA DOSIS RENDAH. Metode deteksi aberasi kromosom sangat berguna sebagai dosimeter biologi
untuk melengkapi dosimeter fisika. Bentuk disentrik merupakan aberasi kromosom yang spesifik akibat paparan
radiasi pengion yang sudah teramati pada dosis radiasi 0,2 Gy. Uiituk membuktikan hal tersebut telah dilakukan
penelitian dengan meradiasi sel darah limfosit perifer dari empat orang donor pria terhadap sinar gamma Co-60
pada dosis 0 (kontrol); 0,2 ; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1 Gy. Sampel darah dibiakkan dengan prosedur baku. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa bentuk disentrik dapat teramati mulai dosis 0,2 Gy yakni sebanyak 0,002 ±
0,001/sel. Semakin besar dosis radiasi semakin banyak disentrik yang dtimbulkan. Persamaan kurva respon
dosis yang diperoleh dengan model tinier kuadratik adalah Y = 0,678.10'3 - 0,166.10'" X + 0,147.10 "5 X2

dengan nilai korelasi R= 0,969.

ABSTRACT
DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP OF CHROMOSOME ABERRATION INDUCED BY LOW
DOSES GAMMA RAYS. The detection method of chromosome aberration is highly valuable as a biological
dosimeter to support physical dosimeter. Dicentric is a specific type of chromosome aberration caused by
ionizing radiation exposure that can be detected from a radiation dose of 0.2 Gy. To prove this presumption, a
research had been conducted by exposing lymphocyte cell of peripheral blood taken from four male donors to Co-
60 gamma rays at doses of 0 (control), 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1 Gy. The blood samples were cultured with
standard procedures. The results showed that dicentric type can be detected starting from 0.2 Gy dose, i.e. 0.002
± 0.001 /cell. The higher radiation dose the higher dicentric chromosome induced. The equation of dose-response
curve obtained with linier quadratic model is Y = 0.678 x 10"3 - 0.166 x 10"1 X + 0.147 x 10
corellation value R of 0.969.

with

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya peng-
gunaan teknologi nuklir dalam berbagai bidang
kehidupan maka akan meningkat pula per-
masalahan yang menyangkut aspek-aspek ke-
selamatan para pekerja radiasi dan anggota
masyarakat. Untuk mengantisipasi kemung-
kinan terjadinya suatu kasus kedaruratan nuklir
dalam penggunaan teknologi ini, sangat
diperlukan penetapan dosis secara cepat dan
akurat yang diterima seseorang terutama
apabila tidak memakai dosimeter fisika.

Pengukuran dosis radiasi secara
biologi telah banyak dilakukan dan dipelajari,
seperti perubahan kadar komponen biokimia
dalam darah yaitu glikoprotein, kreatinin,
taurin dan juga melalui pengamatan meta-
bolisme keluaran dalam urin. Akan tetapi
metode ini belum memberikan hasil deteksi
yang memuaskan karena parameter-parameter
tersebut tidak memperlihatkan hasil yang tetap
terhadap dosis radiasi [1,2].

Teknik pemantauan dosis secara
biologi telah dikembangkan lebih lanjut dengan
menggunakan teknik analisa sitogenetik yaitu

suatu teknik sederhana dengan melihat
kerusakan kromosom dalam stadium metafase
sel limfosit darah perifer yang dibiakkan yang
dikenal sebagai teknik aberasi kromosom.
Aberasi kromosom akibat radiasi pengion
sangat spesifik yaitu bentuk disentrik, dan
dapat diamati pada dosis radiasi sinar gamma
serendah 0,2 Gy. Bentuk kerusakan kromosom
ini dapat digunakan sebagai dosimeter biologi
[3,4].

Beberapa laboratorium di manca
negara yang menangani masalah proteksi
radiasi pada umumnya sudah mempunyai
kurva kalibrasi secara in vitro dari paparan
radiasi berlebih dengan LET rendah seperti
sinar-X dan sinar gamma. Laboratorium
National Radiological Protection Board
(NRPB) di Inggris misalnya, telah mempuyai
kurva kalibrasi aberasi kromosom untuk semua
jenis radiasi eksterna yang berkaitan dengan
suatu kecelakaan radiasi. Dalam makalah ini
disampaikan hasil penelitian mengenai
hubungan dosis radiasi dengan aberasi
kromosom pada sel limfosit untuk sinar gamma
dosis < 1 Gy.
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TEORI

Tingkat kerusakan akibat radiasi
kromosom dapat diamati melalui pengamatan
kerasakan kromosom pada sel limfosit darah
perifer dengan cara membiakan sel tersebut.
Sel limfosit dalam biakan dirangsang dengan
suatu bahan stimulir yang disebut
phytohemaglutinin (PHA) untuk melakukan
proliferasi menjadi sel limfoblast (sel limfosit
muda) [2]. Dengan pemberian kolkhisin, sel
akan berhenti pada stadium metafase dalam
proses mitosis. Pada stadium ini, kelainan-
kelainan pada kromosom dapat dengan jelas
diamati setelah proses pewarnaan. Teknik
tersebut sangat berguna untuk mempelajari
hubungan respon kromosom manusia terhadap
kualitas radiasi, tingkat radiasi dan waktu
paparan radiasi [5].

Aberasi kromosom yang terjadi akibat
radiasi pengion dapat dibedakan menjadi dua
jenis yaitu aberasi jenis kromoatid dan aberasi
jenis kromosom. Aberasi jenis kromatid
dihasilkan apabila terjadi patahan setelah
duplikasi (penggandaan) sel (fase sintesa
DNA pada siklus sel) , sedangkan aberasi
jenis kromosom dihasilkan apabila terjadi
patahan sebelum duplikasi sel. Jenis aberasi
yang terbentuk akan bergantung pada stadium
kromosom dari siklus sel.

Pada umumnya kerusakan kromosom
yang terjadi adalah aberasi jenis kromosom
sebab pada waktu pengambilan darah perifer
yang dibiakkan, sel darah berada pada stadium
Go (fase pra sintesa DNA). Aberasi jenis
kromosom yang sering terjadi adalah bentuk
disentrik dan cincin. Bentuk disentrik
merupakan bentuk spesifik dari kerusakan
kromosom akibat radiasi pengion dalam sel
[1,2,3]. Iwiq dkk. [7] melaporkan bahwa
bentuk aberasi kromosom akibat irradiasi Co-
60 adalah bentuk disentrik, cincin, dan fragmen
asentrik. Aberasi jenis kromosom terutama
terdiri dari 2 bentuk yaitu :
1. Delesi terminal dan deles i interstitial,

dimana setiap delesi kromosom disertai oleh
suatu patahan ganda.

2. Pertukaran asimetris, terdiri dari bentuk :
a]. Kromosom cincin terjadi bila kedua

lengan dari sebuah kromosom yang
bagian ujungnya patah akibat radiasi,
bergabung membentuk cincin, selain
itu juga dihasilkan fragmen asentrik

yang berasal dari patahan ujung
lengan kromosom tersebut.

b]. Kromosom disentrik terjadi bila dua
lengan kromosom yang patah dari dua
kromosom yang berbeda, bergabung
membentuk sebuah kromosom dengan
dua sentromer. Dari proses ini juga
dihasilkan fragmen asentrik.

Hasil percobaan dengan hewan dan
studi data pasien yang diiradiasi pengion
memperlihatkan bahwa hasil aberasi sel
limfosit yang diberi perlakuan iradiasi in vivo
seluruh tubuh memberikan hasil yang sama
dengan aberasi limfosit yang diperoleh secara
in vitro [6].

Untuk memperkirakan besarnya dosis
radiasi dengan menggunakan teknik aberasi
kromosom khususnya ditentukan melalui
pengamatan terhadap jumlah kromosom untuk
setiap dosis penyinaran. Terbentuknya aberasi
kromosom dalam suatu penyerapan dosis
merupakan suatu proses probabilistik. Karena
probabilitas terbentuknya aberasi kromosom
relatif kecil maka diperlukan sampel metafase
yang banyak . Untuk dosis > 1 Gy diperlukan
sampel metafase sekitar 200 sel, sedangkan
untuk dosis yang lebih rendah diperlukan
jumlah sampel sel metafase sekitar lOOOsel [3].

Hubungan antara aberasi kromosom
(Y) dengan dosis radiasi (D) LET (Linear
Energy Transfer) rendah dapat digambarkan
dengan suatu fungsi matematik yaitu Y = aD
+ pD2, dimana a dan p adalah suatu konstanta.
Fungsi ini relatif tetap untuk aberasi yang
dihasilkan ionisasi tunggal yang hasilnya
sebanding dengan dosis (aD) dan aberasi
akibat dua hantaman radiasi yang terpisah
yang hasilnya sebanding dengan kwadrat dosis
(PD2). Dua luka diperlukan untuk membentuk
kromosom disentrik sebagai hasil dari satu atau
dua hantaman ionisasi. Hasil penelitian meng-
gunakan sinar gamma Co-60 dengan dosis
radiasi 1-4 Gy yang dilakukan oleh Iwiq, dkk
[8] menghasilkan persamaan aberasi kromosom
disentrik Y = 0,0048 + 0,0037 D + 0,0063 D2

dan hubungan respon aberasi kromosom bentuk
cincin Y = -0,00095 + 0,0012 D + 0,0017 D2.
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TATA KERJA

1. Iradiasi

Sebanyak 20 ml darah diambil dari 4
donor pria sehat menggunakan alat suntik
sekali pakai, dan ditambah 0,4 ml heparin.
Kemudian sebanyak 3 ml darah dimasukkan
ke dalam 6 tabling sentrifus steril masing-
masing untuk setiap dosis. Tabung direndam
dalam penangas air dengan temperatur 37°C
dan selanjutnya diiradiasi dengan dosis 0
(kontrol), 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 Gy pada
pesawat teleterapi Co-60 Model PICKER V4M
dengan laju dosis 11,49 rad /menit.

2. Pembiakan darah.

Darah dalam tabung yang telah
diiradiasi direndam kembali dalam penangas air
selama 1 jam. Sebelum dibiakkan pada
flask/botol biakan dimasukkan 7,5 ml RPMI-
1640 (GIBCO), 1,5ml Fetal Bovine Serum
(GIBCO), antibiotik 0,1 ml Penstrep (GIBCO),
1 ml darah yang telah diiradiasi dan 0,1 ml
phytohemaglutinin (MUREX). Botol biakan
ditutup rapat dan disimpan dalam inkubator
pada temperatur 37 °C selama 53 jam. Setelah
24 jam pengeraman (inkubasi), tutup botol
biakan dilonggarkan sedikit dan biakan dikocok
perlahan, kemudian tutup botol dirapatkan
kembali.

3. Pemanenan.

Pada 3 jam sebelum panen, ke dalam
biakan darah ditambah 0,1 ml kolkhisin 0,1
mg/ml (BDH). Pada akhir pembiakan (53 jam),
biakan darah dipindahkan ke dalam botol
sentrifus dan disentrifus dengan kecepatan
1500 rpm selama 10 menit. Supernatan
dibuang dan endapan darah diaduk, kemudian
ditambahkan 8-10 ml KC1 0,56%, dikocok
dengan pipet pasteur lalu direndam dalam
penangas air selama 20 menit. Selanjutnya
pada biakan ditambahkan 8 tetes larutan
Carnoy (metanol : asam asetat = 3:1) , dikocok
dan didiamkan selama 10 menit. Supensi
disentrifus 1500 rpm selama 10 menit,
kemudian supernatan dibuang dan pada
endapan ditambah 8 - 10 ml larutan Carnoy,
dikocok dan didiamkan selama 10 menit, untuk
selanjutnya disentrifus kembali. Perlakuan

dalam larutan Carnoy diulang 2 - 3 kali sampai
didapatkan endapan limfosit putihjernih.

4. Pembuatan preparat dan pengamatan.

Endapan sel limfosit diambil dengan pipet
pasteur, diteteskan diatas gelas objek pada
tiga tempat berbeda dan dilakukan peniupan
pada tetasan sel limfosit agar sel menyebar rata
dipermukaan gelas objek. Setelah kering,
preparat diwarnai dengan larutan Giemsa 4%
(100 ml buffer fosfat pH 6,8 : 4 ml larutan
Giemsa) selama 10 menit. Preparat yang baik
ditutup dengan cover gelas, dan diamati
dibawah mikroskop dengan perbesaran 1000
kali untuk melihat jenis-jenis kromosom yang
ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan kromosom bentuk disentrik,
fragmen dan cincin akibat paparan irradiasi
sinar gamma < lGy disajikan dalam Tabel 1.
Sedangkan kerusakan kromosom akibat radiasi
sinar gamma dosis 1-4 Gy telah dilaporkan
[7,8].

Tabel 1. Frekuensi aberasi kromosom limfosit darah
perifer pasca irradiasi sinar gamma.

IP!!!
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,000

0,20 ±0,10

0,30 ±0,10

0,35 ±0,26

0,90 ±0,60

1,40+ 1,00

0,000

0,52 ±0,18

0,54 ±0,32

0,98 ±0,91

2,25 ±2,15

4,62+1,20

Ililliilll
0,000

0,000

0,000

0,11 ±0,02

0,000

0,20 ±0,14

Dalam penelitian ini, pengamatan
aberasi kromosom untuk dosis rendah dimulai
pada dosis 0,2 Gy sampai dosis 1 Gy.
Frekuensi aberasi kromosom bentuk disentrik
per sel untuk dosis 0,2 Gy adalah 0,002 ±
0,001 dan jumlahnya meningkat sampai
0,014±0,01 untuk dosis 1 Gy. Frekuensi
disentrik untuk dosis 1 Gy ini sama dengan
hasil penelitian sebelumnya [8]. Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan pemyataan
Hall [9] bahwa dosis ambang keboleh jadian
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ditemukannya aberasi kromosom bentuk
disentrik adalah 0,2 Gy.

Untuk pembuatan kurva dosis respon,
bentuk aberasi yang sering digunakan adalah
disentrik karena merupakan bentuk spesifik
akibat radiasi. Dalam penelitian ini hubungan
respon aberasi disentrik terhadap dosis < 1 Gy
berdasarkan analisis grafik diperoleh
persamaan Y = 0,678.10"3 - 0,166. lO^X +
0,147.10 "5 X2 yang ditampilkan pada Gambar
(1) dimana Y adalah fraksi disentrik per sel
dan X adalah dosis radiasi (rad) dengan nilai
korelasi R = 0,969.
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1 =0 ,67S1Q" 5 -O ,166 .10~ ' 1 X tO. I 4-7 1 0~
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Gambar 1. Kurva respon dosis aberasi kromosom
bentuk disentrik untuk sinar gamma.

Aberasi kromosom bentuk disentrik
dan cincin senantiasa diikuti oleh bentuk
fragmen [6], Dalam penelitian ini, bentuk
fragmen asentrik juga mulai dapat teramati
pada dosis 0,2 Gy dan frekuensinya bertambah
sesuai dengan bertambahnya dosis radiasi.
Frekuensi fragmen ternyata lebih tinggi 2 - 4
kali daripada frekuensi disentrik untuk semua
dosis radiasi, karena pada setiap kejadian satu
disentrik akan dihasilkan dua fragmen asentrik.
Tetapi mengingat bahwa bentuk fragmen bukan
merupakan bentuk spesifik akibat serapan
radiasi pengion, maka bentuk ini tidak dapat
dijadikan sebagai kurva standar.

Frekuensi aberasi kromosom bentuk
cincin ditemukan sangat rendah dan mulai
muncul pada dosis 0,6 Gy. Untuk dosis 0,8
Gy, tidak teramati adanya bentuk cincin tetapi
teramati untuk dosis 1 Gy. Penelitian Iwiq dkk
(8) pada dosis > 1 Gy menyatakan bahwa
bentuk cincin yang teramati jumlahnya
meningkat sesuai dengan meningkatnya dosis
radiasi. Bentuk cincin mempunyai kontribusi
yang sangat kecil untuk dijadikan sebagai

dosimeter biologi, sehingga beberapa peneliti
menggabungkannya dengan data disentrik jika
ditemui adanya aberasi kromosom [6].

Menurut LLOYD dan PURROT [6]
bahwa indeks bentuk disentrik akibat radiasi
akut akan muncul 60%, sedangkan bentuk
cincin merupakan aberasi yang sangat jarang
dalam limfosit manusia dan dihasilkan hanya
5% dari jumlah disentrik. Dengan demikian
perbandingan frekuensi antara bentuk disentrik
dengan bentuk cincin adalah 12 : 1. Dalam
penelitian ini, diperoleh perbandingan bentuk
disentrik dan cincin 14 : 1. Kurva hubungan
dosis respon untuk bentuk cincin tidak dapat
dibuat karena aberasi kromosom bentuk cincin
tidak teramati pada semua perlakuan dosis
radiasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa frekuensi aberasi kromosom disentrik
dapat diamati mulai dosis radiasi gamma 0,2
Gy. Persamaan kurva respon dosis akibat
paparan radiasi gamma dengan dosis < 1 Gy
yang diperoleh dengan persamaan linier
kuadratik adalah Y = 0,678.10"3-0,166. W4 X
+ 0,147.10s X2 dengan koefisien korelasi R
sebesar 0,969.
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DISKUSI

Rochestry Sofyan - PPTN :
Persyaratan dari suatu dosimeter harus dapat
mengungkapkan hubungan yang Iinier antara
dosis dan suatu perubahan. Dari pengalaman
yang Anda peroleh selama ini, sejauh mana
keandalan dari metode ini seperti kedapat
ulangan dan limit deteksinya ?.

Iwiq Indrawati :
Pada penelitian kami dengan menggunakan
dosis radiasi 1-4 Gy hasil hubungan dosis-
respon aberasi kromosom disentrik merupakan
persamaan linier sedangkan pada dosis sinar
gamma < 1 Gy diperoleh persamaan yang tidak
linier. Untuk memperoleh persamaan linier
diperlukan donor darah yang lebih banyak
karena pada dosis rendah (< IGy)
kebolehjadian bentuk disentrik jarang.

Zubaidah Alatas - PSPKR :
Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama
kelainan kromosom sel limfosit akibat radiasi
masih dapat didetcksi/diamati dalam
peranannya sebagai dosimeter biologi

Iwiq Indrawati :
Kelainan kromosom sel limfosit akibat radiasi
masih dapat terdeteksi selama 30 hari (selama
satu siklus sel limfosit dlam darah).

Sulisna - PPSM:
1. Mengamati data hasil percobaan untuk

bentuk disentrik mempunyai simpangan
deviasi di atas 50%. Apakah angka ini tidak
bisa ditekan lebih kecil ?.

2. Apakah sudah ada kajian mengenai
hubungan jumlah disentrik dengan ke-
sehatan manusia, baik secara deterministik
maupun stokastik ?.

Iwiq Indrawati :
1. Untuk menekan angka tersebut dapat

dilakukan dengan selalu memperbaiki dan
lebih teliti dalam preparasi sampel dan
pengamatan yang dilakukan secara
konvensional dapat diganti dengan sistem
mikroskop otomatis yang saat ini sedang
direncanakan.

2. Bila kita melihat data dari korban bom atom
di Jepang, setelah 40 tahun bantuk ini masih
bisa diamati dan ternyata mereka tetap sehat
karena bentuk disentrik dan cincin pada
perkembangan siklus sel akan mati.
Kelainan kromosom yang dapat mem-
pengaruhi kesehatan manusia adalah
terjadinya translokasi kromosom dan dapat
diwariskan ke keturunannya.

M. Darussalam - PPTN :
1. Dari berbagai bentuk aberasi yang terjadi

akibat radiasi, jenis aberasi yang mana yang
lebih mampu untuk melakukan recovery
(dengan tingkat recovery tertinggi) ?.

2. Apakah persentase aberasi disentrik pada
kontrol (0 Gy) cukup besar ?.

Iwiq Indrawati :
1. Yang lebih mampu melakukan recovery

adalah bentuk "delesi terminal" (patahan
ujung).

2. Selama penelitian di Bidang kami, pada 0
Gy belum pernah ditemukan adanya bentuk
disentrik meskipun probabilitasnya setiap
1000 sel metafase akan ditemukan 1
disentrik.
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