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ABSTRAK

PENENTUAN IMPURITAS DALAM PENGUKURAN AKTIVITAS RADIONUKUDA DENGAN
MENGGUNAKAN DETEKTOR NON DISKRIMIMASI Dalam pengukuran aktivitas radionuklida sering diganggu
oleh keberadaan impuritas dalam sainpel. Pada makalah ini akan diuraikan suatu metode yang dapat menganalisis
kontribusi impuritas I24I dalatn data sampel I23I dan impuritas I26I dalam data sampel I25I yang diukur dengan menggunakan
detektor non diskriminasi seperti: detektor kamar pengion dan dose-calibrator.

ABSTRACT

DETERMINATION OF RADIOACTIVE IMPURITIES IN ACTIVITY MEASUREMENTS WITH
NON DISCRIMINATING DETECTORS. Activity measurements are often disturbed by radionuclide impurities in
the sample. This paper describes a method for analysing llie contribution ofthe impurities admixtures of 124I in I23I and
i26j j n nsj j n measured cjata samples from non discriminating detectors such as: 47ty Ionization chamber and dose-
calibrator.

PENDAHULUAN

Radiomiklida khusus yang sering digunakan dalam
kedokteran nuklir untuk tujuan diagnosa maupun terapi di
antaranya: ' T c , 2OIT1, "Fe, m I , 125I, "Crdan lain-lain |1].
Radionuklida tersebut diberikan ke pasien melalui oral,
injeksi, inhalasi dan lain-lain. Sebelum diberikan ke pasien,
radionuklida tersebut harus ditentukan aktivitasnya terlebih
dahulu dengan menggunakan detektor non diskriminasi
seperti : detektor kamar pengion Merlin Gerin, detektor
kamar pengion Vinten, dose-calibrator Victoreen ataupun
Capintec. Detektor non diskriminasi adalah detektor yang
reponnya tidak dapat membedakan energi dari radionuklida
yang diukur sehingga bila ada impuritas di dalam
radionuklida tersebut yang terukur adalah arus pengion atau
aktivitas totalnya.

Dalam prakteknya, seringkali pengukuran tcrsebut
diganggu oleh adanya radionuklida (zat radioaktif) yang
tidak diinginkan (impuritas) [2,3]. Misalnya w"'Tc sering
diikuti dengan impuritas "9Mo, 123I diikuti dengan impuritas
124I dan I25I diikuti dengan impuritas I26I. Sebagai contoh,
jika kamar pengion atau dose calibrator dikalibrasi dengan
"Co yang mengandung 0,1 % 56Co dan tidak dikoreksi
dengan impuritas tersebut maka akan menyebabkan
kesalahan pengukuran sebesar 1,4%[9]. Dengan demikian
pengukuran aktivitasnya menjadi tidak tepat bila tidak
dikoreksi oleh adanya kontribusi radionuklida impuritas
tersebut.

Untuk mengatasi kasus impuritas yang
memancarkan foton, maka diperiukan alat bantu detektor
lain seperti detektor Germanium (Ge) beserta
perlengkapannya yang tentii saja ciikup mahal harganya atau
detektor Germanium dengan keimirnian tinggi (HPGe) dan

sumber kalibrasi yang sesuai, yang berguna pada
laboratorium tersebut. Sumber kalibrasi (sumber standar
impuritas) yang sesuai ini diperlukan untuk menentukan
efisiensi detektor non diskriminasi terhadap radionuklida
impuritas.

Untuk mengatasi kasus pemancar beta murni,
seperti 32P yang bercampur "P, nielode yang canggih perlu
digunakan seperti nisbah detektor atau metode nisbah
diskriminator [4].

Pada makalah ini akaii disajikan metode Walz [5,6]
yang dapat dipakai untuk pengukuran zat radioaktif dengan
menggTinakan detektor non diskriminasi. Metode ini telah
digunakan Walz dalam pengukuran radionuklida yang
mempunyai satu atau dua impuritas seperti: 123I dengan
impuritas ni\ dan 125I dengan impuritas I26I. Akan dibahas
mctode tersebut bila digunakan untuk menentukan
impuritas, i, dengan i = 1,2 n.

METODE

Hubungan antara aktivitas radionuklida-n (An),
efisiensi detektor terhadap radioklida-n (en) dan nilai
pengukuran, Rn(t) (arus pengion atau laju cacah pada waktu-
t), oleh Walz [5] dapat disajikan dalam persamaan berikut:

R (t) = B .A (t) (1)

Dengan menggunakan persamaan (1), akan
digunakan untuk menjelaskan kasus yang mudah dari
pengukuran radionuklida-n dengan hanya satu impuritas-i
sehingga persamaan (1) menjadi :

R(t) = e„.An(to) exp \-\{i\ exp | - l (2)
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Xn, h : konstanta pelunihan radionuklida-n dan impuritas
to : waktu acuan (dapat berubah-ubah, tetapi harus

ditetapkan).
Br : efisiensi detektor non diskriminasi terhadap

impuritas
A(to) : aktivitas impuritas pada saat to

Bila persamaan (2) dikalikan dengan exp {^(MJ] menjadi:

R(t) exp Ikfi-tj] = e„.A„(to) + e. A(to) exp ((^->-,)(t-to)] (3)

Persamaan (3) dapat diubah dalam bentuk :

Y = Y + mX
= Y° [ 1 + (m/Yo) X]

dimana: Y = R(t) exp [X.n(t-to)]
Y = e . A ( t )
m = e ,A ,(U
X = exp[(>

(4a)
(4b)

(5a)
(5b)
(5c)
(5d)

Sedangkan nisbali aktivitas. r pada vvaktu acuan diturunkan
dari persamaan (5b) dan (5c)

r = (A/An) = (en/e.)(m/Yo) (6)

Pada prinsipnya, masalah Yo dan m yang tidak
diketahui dapat ditentukan mitumal dari dua pengukuran
pada waktu yang berbeda, tetapi cara yang lebih baik tentu
saja dari berbagai data pengukuran dengan interval vvaktu
yang sesuai dengan waktu paro dari radionuklida yang
diukur dan mengevaluasinya dengan analisis regresi linier.
Y adalah pengukuran R(t) dikonversikan pada waktu acuan
dengan konstanta pelunihan dari radionuklida-n. Yo adalah
nilai Y pada X=0, yang menghubungkan ekstrapolasi (Xn-
Xt) (t-to) mendekati - oo, pada fungsi eksponensial.
Sedaiigkan gradien (slope) m, dapat dihitung pada X=l,
pada tanggal acuan t=to.

Metode yang diuraikan oleh Walz masih dapat
diperluas untuk digunakan lebih dari satu impuritas tetapi
konstanta peluruhan dari impuritas harus cukup berbeda
dan diketahui dengan pasti dan efisiensi detektor terhadap
impuritas diketahui. Dengan demikian persamaan (4a)
menjadi:

dengan:

Y = Yo + m.X

Y = Rn(t,) exp lXn(l-lJ\

mX(t) = e. A (to) exp[ (Xn-X)(l-to)\

(7)

(8)

(9)

dimana: i = 1, 2, 3... n
t, = t,. t r . t .

Masalah Yo dan «v dapat diselesaikan dengan prosedur
itterasi.

PENGUJIAN METODE

Untuk membuktikan keliandalan dan kepraktisan
metode Walz dicoba uiituk digunakan pada pengukuraii m I .
I23I yang diproduksi oleh siklotron biasanya terkontaminasi
dengan I24I. Waktu paro I23I adalah 0,55 hari dan 124I :
4,18 liari [7]. Biasanya radionuklida yang digunakan di

rumah sakit ini diukur aktivitasnya menggunakan dose-
calibrator yang menggunakan detektor kamar pengion
sebagai detektor radiasinya. Pada Tabel 1 disajikan data
pengukuran rutin dari 123I. R(t) adalah bacaan dose-
calibrator dengan satuan MBq (^ Ci), yang dioperasikan
pada setting yang sesuai dengan I23I.

Metode Walz juga digunakan untuk menentukan
impuritas I26I di dalam I25I.I25I adalah radionuklida yang
diproduksi di reaktor dengan reaksi: 124Xe (n,y) l25Xe (T"
2:17 jam)-> l25Iatau dapat juga dibuat dengan reaksi 125Te
(d,2n) 125I . Isotop 125I memancarkan foton, dengan energi
yang dipancarkan sekitar 35,5 keV, dengan intensitas
pancaran 100 %. Kamar pengion 4ny bertekanan sering
digunakan untuk pengukuran aktivitas di laboratorium
standar nasional. Biasanya detektor tersebut harus
dikalibrasi terlebih dahulu untuk berbagai sumber standar
pemancar gamma. Hal ini diperlukan ketepatan kurva
efisiensi pada energi rendah (daerah cutt-off). Respon
detektor kamar pengion terhadap I25I terletak pada daerah
yang krilis (response cutt-off) dan biasanya radionuklida
tersebut terkontaminasi dengan 126I, yang memancarkan
foton dengan energi dari 389 sampai dengan 1420 keV.
Waktu paro 125I adalah 59,3 hari dan 126I 12,96 hari. Pada
percobaan ini sampel berisi 2 gram radioaktif 125I dicacah
dengan menggunakan detektor kainar pengion, dengan
aktivitas spesifik 20 MBq/gram pada permulaan
pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 2 bulan. Besaran
R(t) di sini adalah arus pengion dari sampel relatif terhadap
226Ra sebagai sumber acuan. Masa 226Ra = 300 \xg. Satuan
efisiensi detektor kamar pengion terhadap 226Ra adalah
[kBq]'. Pada Gambar 3 disajikan data pengukuran 125I.

PEMBAHASAN

Bila data pengukuran 123I pada Tabel 1 diplot pada
Gainbar 2 maka hasil analisis regresi linier diperoleh :

a. Bila to ditentukan pada hari pertama, pengukuran ke-1
(tD= 0°jam)
Y = (409,63 ± 0,5) ^Ci dan
(nWo) =[e/eJ[A |(to)/An(to)]

= 0,12210,002

b. Bila to ditentukan pada hari ke 2. pengukuran ke-4 (to=23
jain).
Y = (122,4 ± 0,5) nCidan

= 0,347 ±0,002

c. Jika hanya menggunakan 3 titik data, selama 8 jam
peluruhan (data pada hari ke 2) diperoleh hasil sebagai
berikut:
Yo = (121,5 ± 0,7) nCidan
(m/Yo) =[e/eJ[A(to)/An(to)]

= 0,367 ± 0,007

d. Bila to ditentukan pada hari ke 4, pengukuran ke-8 (to=
67,25 jam).
Y =(11,988 ± 0,5) (iCidan
(nVYo) =[ei/eJ(A.(to)/Aii(to)]

= 2,611 ±0,002
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(m/Yo) = [e/ EnH A(to )/An(to)] dapat diartikan juga sebagai
kadar impuritas. Untuk pengukuran !23I yang mengandung
impuritas I24I terlihat bahwa dengan semakin lama waktu
pengukuran dan waktu acuan pengukuran terlihat bahwa
kadar impuritas I24I semakin besar dan kadar nuklida 123I
semakin kecil karena waktu paro nuklida lebih pendek dari
waktu paro impuritas.

Dari kurva efisiensi detektor terhadap energi, dapat
diperoleh eftsiensi detektor terhadap I23I dan I24I. Dengan
demikian aktivitas radionuklida I23I dan aktivitas impuritas
I24I dapat ditentukan pada saat t=to.

Bila evaluasi data hanya dilakukan pada beberapa
titik data seperti pada hari ke 2 pengukuran (t=8 jam) dengan
waktu acuan yang sama maka diperoleh perbedaan 1%
untuk Yo dan 6% untuk (m/Y^). Hal ini niasih diperbolehkan
di dalam aplikasi kedokteran nuklir.

Pada pengukuran impuritas 126I yang terkandung
dalam nuklida I25L data pengukuran diplot pada Gainbar 3,
sehingga diperoleh hasil analisis regresi linier sebagai
berikut:

Y = (0,0185 ± 0,0007) ngRa dan
(nWo) = |e/Ai(to)J/|eii/Aii(to)]

= 8,70 ±0,05

Nilai (m/Yo) terlalu besar, hal ini berarti bahwa
kontribusi impuritas l2*I sangat besar, cukup mendominasi
dalam pengukuran radionuklida l25[. Dari Kurva efisiensi
fungsi energi kamar pengion diperoleh efisiensi detektor
kamar pengion terhadap 125I dan !26Iyaitu: sn (

125I) = (l,08±
0,05). 10-6 |ag Ra kBq' dan & (126I) = 0,795.10"2 ^g Ra kBq
1 Jadiaktivitasradionuklidal25ldapatditentukanyaitu: 17,1
MBq/g dan impuritasnya, I26I : 20,245 kBq, pada tanggal
acuan. Dari nilai Yo, m, en (

I25I) dan B. (IU1) inaka diperoleh
nilai r(12(>I/125I) = 0,12 %."Bila dibandingkan dengan hasil
pengukuran menggunakan detektor Germanium diperoleh
perbedaan 0,14 %. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini
cukup dapat dipercaya.

Dari studi literatur ini dapat diambil kesimpulan
bahwa metode Walz masih dapat dikembangkan untuk
sejuinlah impuritas i dengan i= l,2,3....n. Metode ini
mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan inetode non diskriminasi adalah sebagai berikut:
1. Kestabilannya sangat baik untuk pengukuran aktivitas

tinggi seperti yang digunakan di rumah sakit [8J.
2. Praktis, langsung dapat diukur tanpa preparasi.
3. Cepat, hanya dengan satu kali penirograman perliitungan

impuritas dapat dilakukan.
4. Sangat tepat digunakan untuk radionuklida yang

mengandung iinpuritas dengan waktu paro singkat.
5. Kadar impuritas dapat diekstrapolasikan dari vvaktu ke

waktu.

Kelemahan metode non diskriminasi:
1. Masih menggantungkan hasil pengukuran detektor

diskriminasi dalani menentukan jenis impuritas.
2. Memerlukan data pengukuran yan g berulang-ulang pada

waktu yang berbeda, bergantung pada jenis nuklida dan
impuritasnya.

3. Kesalahan cukup besar untuk pengukuran aktivitas

rendah dan jenis radionuklida yang berenergi kurang
dari 100 keV.

KESIMPULAN

Telah dibuktikan bahvva konthbusi impuritas
terhadap aktivitas radionuklida yang diukur, mclalui
pengukuran arus pengion atau laju cacah dapat dianalisis
dengan nietode yang telah diuraikan di atas. Jika semua
impuritas yang ada tidak dipertimbangkan, maka analisis
menunjukkan ketidaklinieran.

Efisiensi detektor non diskriminasi terhadap
radionuklida diperlukan untuk menghitung aktivitas
radionukiida yang diukur; dengan perkataan lain bahwa
detektor tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu terhadap
sutnber standar pemancar gamma.

Jika semua parameter radionuklida yang diukur
diketahui dengan pasti, maka hanya dengan salu kali
prosedur rutin ditetapkan maka aktivitas radionuklida dan
impuritasnya dapat ditentukan.
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Tabel 1. Data kalibrator radionukJida untuk I23I |3J.

Hari ke-

Waktu

R(t) îCi

1

17.00

454

2

8.00

232

2

13.00

188

2

16.00

166

3

16.15

70

3

17.15

68

4

8.15

47

4

12.15

43.3
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Gambar 1. Penyajian skeinatik fiingsi Y = Y + mX

v;

/,

Gambar 2. Data pengukuran radionuklida 123I
dan impuritas I24I dalain penyajian
Y = f(X). Nilai Yo dan m/Yo

diperoleh dari analisis regresi
linier [5].
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Gambar3. Data pengukuran sumber I25I dan
impuritas '2<>I. Data pengukuran
awal ditandai dengan angka 1 Nilai
Yo dan m/Yo diperoleh dari analisis
regresi linier [5].

DISKUSI

WINARTI

Detektor apa yang digunakan oleh rumah sakit di
Indonesia untuk mengukur iinpuritas I24I dalam data sampel
1231?

NAZAROH

Rumah sakit di Indonesia umumnya tidak
melakukan koreksi adanya impuritas. Bila ada impuritas di
dalani sampel dianggap masih dalam toleransi. Detektor
yang digunakan adalah Dose-Calibrator atau detektorkamar
pengion Victoreen. Yang sudah komputerisasi adalah RS
Fatmawati.

SUWIRMA SYAMSU

Dalam kcsiinpulan dikatakan, kestabilan baik,
kesalahan ciikup besar. Apakah maksud dari kesinipulan
tersebut bila dikaitkan dengan penerapan metode ini
nantinya ?

NAZAROH

Kestabilan detektor kamar pengion dapat diuji
dengan menggunakan 226Ra dan l27Cs (radionuklinda yang
mempunyai waktu paro panjang). Biasanya untuk
pengukuran aktivitas tinggi cukup baik kedapat ulangannya
(teliti), sedangkan untuk pengukuran aktivitas dan energi
rendah, cukup besar kesalahannya Dalam penerapannya
dengan metode ini ternyata masih cukup akurat dalam

menentukan impuritas bila dibandingkan dengan metode
spektrometer gamma.

ERMIN

Berapa lama waktu meluruh impuritas 124I dan I26I.
Apakah hal ini membahayakan pasien, sinar apa yang
dipancarkan ?

NAZAROH

I24I dan nt>\ adalah radionuklida yang memancarkan
partikel p, sinar y dan sinar-X dengan energi yang
dipancarkan lebih tinggi dari radionuklida utamanya
sehingga bila kadar impuritasnya cukup besar maka
pengukuran aktivitasnya akan "over estimate" dan
membahayakan pasien.
Waktu paro l 2 i adalah : 4,18 hari dan l2(1 : 12,96 hari.

HENDIG WINARNO

Apakah detektor non diskriminasi ini merupakan
detektor yang sudah estabilized dilakukan di luar negri atau
merupakan hasil penelitian Anda di PSPKR ?

NAZAROH

Detektor non diskriminasi sudah biasa digunakan
untuk pengukuran aktivitas di ruinah sakit baik di luar negri
dan di dalam negri (Indonesia). Metode ini telah di terapkan
di Jerman (PTB), dan dicoba untuk menyelesaikan data
sampel di PSPKR.
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