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ABSTRAK

KALIBRASI SUMBER BRACHYTHERAPY 137CS,60CO dan 1921r,QUALITY ASSURANCE
(QA), DAN ASPEK KESELAMA TANNY A 01 SSDL- IAEA. Brachytherapy adalah jenis
terapi kanker menggunakan sumber radiasi, yang disisipkan ke dalamtubuh pasien di
sekitar kanker. Saat ini sumber radiasi pemancar foton yang dapat digunakan untuk
brachytheraphyadalah 103Pd,125/,170Tm,169Yb,1921r,198Au,mCs, 6OCO),dan sumber radiasi
pemancar beta adalah 90Sr, 32P, 90Y, 106Ru.Rentang laju dosis yang dapat diberikan pada
pasien kanker sangat lebar, dari Low Dose Rate (LOR), Medium Dose Rate (MDR) hingga
High Dose Rate (HDR) (berdasarkan ICRU-1985), dengan waktu treatment bervariasi, mulai
dari menit hingga bulan. Keberhasilan brachytherapy dapat dicapai dengan klinis dan
praktek dosimetrik yang baik yaitu dengan pelaksanaan kalibrasi sumber brachytherapy
yang tepat, dan penerapan program Quality Assurance (QA) komprehensif yang meliputi
prosedur Quality Control (QC) rinci. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BA TAN) No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BA TAN, pasal139,
PTKMR-BA TAN sebagai Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)
mempunyai salah satu tugas melakukan litbang di bidang metrologi radiasi, yaitu kalibrasi
dan standardisasi sumber radiasi, termasuk sumber brachytherapy. Studi literatur ini sebagai
titik awal/persiapan litbang, dilanjutkan dengan menerapkan program QA (mengkalibrasi
Ionization Chamber, dan well-type chamber dengan sumber standar/acuan, melakukan
pengecekan stabi/itas dan respon chamber), dan menerapkan aspek keselamatan dalam
mengkalibrasi sumber brachytherapy mcs, 60CO, 1921r.Pada akhirnya, metode ini akan
diaplikasikan untuk verifikasi sumber brachytherapy di rumah-rumah sakit di Indonesia

Kata kunci : kalibrasi, brachytherapy, 13lCS,60Co c1all/91/1', quality assurallce

ABSTRACT

CALIBRA TlON OF BRACHYTHERAPY SOURCES 137Cs, 60Co and 1921r, QUALITY
ASSURANCE (QA), AND SAFETY ASPECTS IN SSDL- IAEA. Brachytherapy is a type of
cancer therapy using radiation source, which is inserted into a body of patient's around the
cancer. Currently the radiation sources emitting photons that can be used to brachytherapy
are 103Pd,125/,170Tm,169Yb,1921r,198Au,137CS,60CO),and beta-emitting radiation sources are
90Sr, 32P, 90Y, 106Ru.The range of the dose rate that can be given to cancer patients is very
wide, from Low Dose Rate (LOR), Medium Dose Rate (MDR) to High Dose Rate (HDR)
(based on the ICRU-1985), with a treatment time varies, ranging from minutes to months.
The success can be achieved with good practical clinical brachytherapy and dosimetry that
can be implemented with a proper calibration of brachytherapy sources, and implementation
of the program of Quality Assurance (QA) procedures including a detailed comprehensive
Quality Control (QC). Based on the National Nuclear Energy Agency (BA TAN) No. 14 of
2013 regarding Organization and Work Procedure - BA TAN, section 139, PTKMR-BA TAN as
the Center for Technology of Radiation Safety and Metrology (CTRSM) has one task to
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research and development in the field of radiation metrology, i.e. calibration and
standardization of radiation sources, including brachytherapy sources. This literature study is
a starting point / preparation of R & 0, followed by applying a QA program (calibration of
Ionization Chamber, and well-type chamber with standard source / reference, check the
stability and response chamber), and apply the safety aspects on calibrating of
brachytherapy sources: mcs, 6OCO,and 1921r.In the end of this study, this method will be
applied for verification of brachytherapy sources in hospitals in Indonesia.

Key words: calibration, brachytherapy, 137Cs, 60Co, 192/1', ami quality assurance

PENDAHULUAN

P enyakit kanker merupakan salah satupenyebab kematian utama di seluruh
dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta

kematian disebabkan oleh kanker [1]. Kanker
adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak
normal dari sel-sel jaringan tubuh. Oalam
perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat
menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga
dapat menyebabkan kematian.

Salah satu pengobatan kanker dapat
dilakukan dengan Brachytherapy. Ada 4 aplikasi
di dalam Brachytherapy, yaitu :

1. Surface application aplikator
permukaan digunakan untuk
memposisikan sumber pada jarak yang
tetap dari lesi yang akan diiradiasi
(misal mata atau kulit),

2. Intracavitary application : sumber
radiasi disisipkan dalam rongga tubuh

3. Interstitial application: sumber
disisipkan ke dalam tubuh
menggunakan jarum,atau kateter,
(temporary implant atau permanent
implant). Pada temporary implant,
sumber radioaktif yang ditempatkan di
dalam kateter dimasukkan ke bagian sel
kanker dalam waktu tertentu, setelah
selesai penyinaran sumber kemudian
ditarik. Pad a temporary implant, dapat
diberikan dosis rendahl Low Dose Rate
(LOR) atau dosis tinggil High Dose Rate
(HOR) bergantung volume sel kanker.
Pad a permanent implant dosis diberikan
dengan implantasi biji, benih radioaktif
atau pelet (seukuran butir beras) di
sisipkan dekat tumor secara permanen
selama beberapa bulan

4. Intrakaviter application: pengantaran
radiasi didasarkan kateter untuk
mencegah restenosis setelah
angioplasty.
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Gambar 1. Brachytherapy Interstitial

Gambar 2. Brachytherapy Intracaviter

Gambar 3. Brachytherapy Intravascular

Brachytherapy dapat digunakan untuk
mengobati kanker di seluruh tubuh, termasuk :
kanker prostat, serviks, kepala, kanker leher dan
kulit, payudara, kandung empedu, uterus,
vagina, paru, rektum dan mata. Saat ini sumber
radiasi pemancar foton yang dapat digunakan
untuk brachytheraphy adalah 103Pd, 1251,170Tm,
169Yb, 1921r,198Au, 137CS,60CO, dengan rentang
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METODOLOGI

merupakan program OA
yang akan membantu

kesalahan dalam perencanaan

energi rata-rata 0,021 MeV sampai dengan
1,25 MeV, dan sumber radiasi pemancar beta
adalah 90Sr, 32P, 90Y, 106Ru, dengan rentang
energi beta maksimum: 0.54 MeV sampai
dengan 3.55 MeV.

Rentang laju dosis yang dapat diberikan
pada pasien kanker sangat lebar, dari LOR,
Medium Dose Rate (MOR) hingga HOR
(berdasarkan International Commission on
Radiation Unit and Measurement, ICRU-1985,
dengan waktu treatment bervariasi, mulai dari
menit hingga bulan.

Teknik brachytherapy untuk pengobatan
kanker, dalam prakteknya telah dilakukan sejak
penemuan radium oleh Marie and Pierre Curie
pada tahun 1898 [2].

Saat ini, teknik brachytherapy menjadi
semakin populer dan dianggap sebagai bagian
penting dari perawatan, karena hampir di semua
situs kanker, terdapat informasi penawaran
brachytherapy dengan peningkatan teknik
lokalisasi dan sistem perencanaan perawatan,
dan pengiriman dosis.

Kecelakaan dalam perawatan
brachytherapy dapat terjadi apabila ketidak
akuratan dalam kalibrasi sumber, jumlah dan
satuan yang salah, atau kesalahan dalam
prosedur perhitungan dosis. Keberhasilan
brachytherapy dapat dicapai dengan praktek
dosimetrik yang baik, yaitu dengan kalibrasi
sumber brachytherapy yang akurat, penerapan
program Quality Assurance (OA), yang meliputi
prosedur Quality Control (OC) yang rinci.

Standar Oasar Keselamatan
Internasional untuk Perlindungan terhadap
Radiasi Pengion dan Keselamatan Sumber
Radiasi telah membentuk persyaratan pada
kalibrasi sumber brachytherapy, yang digunakan
untuk paparan medis. Oleh karena itu pada
makalah ini akan dibahas kalibrasi sumber
brachytherapy 137CS, 60CO dan 1921r,OC dan
aspek keselamatannya.

Prosedur yang direkomendasikan dalam
kalibrasi ini adalah ketertelusuran dengan
standar yang diterima secara internasional.
Harus disadari, bahwa Program OA
komprehensif untuk brachytherapy tidak hanya
berhenti pada kalibrasi sumber saja, tetapi harus
memastikan OC dari semua peralatan dan
teknik yang digunakan untuk pengiriman dosis
ke pasien.

Teknik kalibrasi, sistem perencanaan
pengobatan, metode perhitungan dosis, dan
pengiriman dosis, desain fasilitas, dan unit
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pengobatan,
brachytherapy
meminimalkan

perawatan.
Saat ini brachytherapy menggunakan

sumber radioaktif yang di-enkapsulasi untuk
memberikan dosis tinggi pada jaringan kanker.
Terapi akan aman dan efektif jika sumber
dikalibrasi dan memiliki ketertelusuran dengan
standar yang dapat diterima secara
internasional. Untuk beberapa sumber
brachytherapy, vendor menetapkan
ketidakpastian untuk nilai kalibrasi, hingga
± 10%. Kalibrasi pengguna akhir dari sumber
brachytherapy diperlukan, tidak hanya untuk
memeriksa penjual tetapi untuk memastikan
ketertelusuran dengan standar yang diterima
secara internasional.

Mengutip dari American Association of
Physicists in Medicine (AAPM) dalam laporan
Kelompok Tugas 40 (TG-40) [3], "Setiap
lembaga yang berencana untuk memberikan
brachytherapy, harus memiliki kemampuan
secara mandiri untuk memverifikasi kekuatan
sumber yang disediakan oleh produsen"

Penggunaan sumber brachytherapy
60CO saat ini menurun dan juga jumlah unit
brachytherapy menggunakan 137CS HOR
terbatas. Oleh karena itu, dalam makalah ini
akan disajikan kalibrasi LOR untuk 137CSdan
1921r(HOR dan LOR) yang dilakukan di udara

• Sumber acuan brachytherapy
• Calibrated Ionization Chamber +electrometer

• Calibrated Well-type chamber
• OC untuk sumber dan peralatan

Spesifikasi sumber brachytherapy yang
direkomendasikan untuk sumber gamma adalah
laju Kinetic Energy Release in Material (KERMA
udara acuan, yang didefinisikan oleh ICRU [4,5]
sebagai: laju KERMA udara, di udara pada jarak
acuan satu meter, dikoreksi terhadap redaman
udara dan hamburan.

Satuan SI untuk laju KERMA udara
acuan adalah Gy.S-1 atau mGyh-1. Untuk sumber
brachytherapy LOR digunakan satuan mGys-1
dan untuk aplikasi HOR digunakan mGy.h-1.

Banyak sistem perencanaan perawatan
brachytherapy menggunakan aktivitas sebagai
besaran untuk spesifikasi sumber. Jika sumber
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dikalibrasi dalam satuan selain aktivitas,
diperlukan factor konversi. Laju KERMA udara,
dalam mGyh-1, dapat dikonversi ke aktivitas
menggunakan konstanta laju KERMA udara,
disajikan dalam Tabel I. Nilai-nilai dalam tabel
direkomendasikan oleh ICRU [4].

Tabell. Konstanta Laju KERMA udara untuk sumber
brachytherapy

No. RadionuklidaKonstanta Laju
KERMA udara(mGvh-1.MBq-1.m2)1

60CO 0,3
2

137CS 0,077
3

1921r 0,108
4

1251 0,033

1. IAEA memiliki dua sumber
brachytherapy mCs, dikalibrasi di PSDL
dalam besaran laju KERMA udara;
sumber bersama dengan ionization
chamber dan elektrometer, merupakan
dosimetri standar brachytherapy IAEA.

2. SSDL memperoleh sumber tak
terkalibrasi dan well-type chamber, mirip
dengan di IAEA; SSDL harus memiliki
setidaknya satu sumber dari setiap jenis
radionuklida yang akan diminta oleh
pengguna untuk mengkalibrasi. Seluruh
set tersebut merupakan dosimetri
standar SSDL dikalibrasi di IAEA
menggunakan standar dosimetri
brachytherapy IAEA.

Tabel 2. Sumber brachytherapy acuan di IAEA [6]

Sumber Brachytherapy acuan

Radionuklida I Kode Jenis
Dimensi

(mm dari SS)

SSDL mengukur laju KERMA udara
acuan dari sumber yang dikalibrasi
menggunakan well-type chamber. SSDL
mengkalibrasi sumber dan well-type chamber
menggunakan standarnya.

(0,5); 8,0; (3,20)

137CStube

137CSCylinder

Sumber acuan IAEA telah dikalibrasi
dalam besaran KERMA udara di NIST, Amerika
Serikat. Kalibrasi sumber di NIST dilakukan
dengan perbandingan langsung dengan sumber
standar kerja NIST, menggunakan ionization
chamber pada jarak antara 500 dan 1000 mm
[5]. Sumber standar NIST telah dikalibrasi di
udara menggunakan standar NIST; kalibrasi ini
mirip dengan yang digunakan untuk kalibrasi
sumber acuan 60CO IAEA, diukur di NIST
dengan besaran laju KERMA udara,
dinormalisasi pada tanggal 1 May 1996:

IAEA membeli dua sumber
brachytherapy mcs, dari Amersham
Internasional, yaitu sumber CDCSJ5 dan jenis
CDC1100 berbentuk silinder, spesifikasi sumber
disajikan pada Tabeili.

Ada dua prosedur di International
Atomic Energy Agency (IAEA) dan Secondary
Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) untuk
standardisasi kalibrasi sumber brachytherapy
mCs LOR dalam besaran laju KERMA udara:

1. Pendekatan pertama dibutuhkan
sumber acuan yang sudah dikalibrasi
oleh laboratorium standar dan digunakan
untuk mentransfer kalibrasi melalui well
type ionization chamber.

2. Pendekatan kedua, melakukan
pengukuran dengan calibrated ionization
chamber, dalam besaran laju KERMA
udara yang tertelusur ke laboratorium
standar.

Metode pertama mirip dengan yang
digunakan di Amerika Serikat dan beberapa
negara Eropa Barat dan juga metode yang
direkomendasikan oleh IAEA dalam
memberikan layanan kalibrasi sumber mCs
LOR melalui jaringan IAEA / World Health
Organization (WHO)/ SSDL.

Metode yang disarankan oleh SSDL,
didasarkan pada akuisisi sumber. Metode ini
menghendaki SSDL mengkalibrasi ionization
chamber di SSDL- IAEA, menggunakan sumber
acuan IAEA.

Beberapa langkah yang terkait dalam
penetapan rantai kalibrasi untuk sumber
brachytherapy dari Primary Standard Dosimetry
Laboratory (PSDL) ke rumah-sakit melalui IAEA:

Kalibrasi Sumber mCs

Nazaroh dan Gatot W. 61
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(339±2%) mGy.h-1 untuk jenis sumber CDC11 00
dan (190,5 ± 2% ) mGyh-1 untuk CDCSJ5, pada
tingkat kepercayaan 95%.

Catatan [2]:
LDR: (0.4-2) Gy/h

MDR : (2-12) Gy/h

HDR: > 12 Gy/h

Gambar 1. Sumber Brachytherapy acuan 137CS
di SSDL- IAEA

Ionization chamber dan elektrometer

IAEA telah menyediakan dan
memberikan bantuan ionization chamber dan
elektrometer, untuk SSDL untuk pengukuran laju
KERMA udara.

HDR-1000 Plus, dirancang di University
of Wisconsin dan diproduksi oleh Standard
Imaging Inc, berdiameter: 102 mm, tinggi 156
mm dan dengan volume aktif 245 cm3.
Disediakan sisipan khusus, untuk memegang
sumber, dengan diameter silinder 35 mm dan
tinggi 121 mm. Dinding aluminium luar ruangan
tebal 20 mm. Chamber memiliki lubang ventilasi
untuk menjaga udara internal pada kondisi
atmosfer lingkungan.

Pengukuran dilakukan di udara
(Gambar 2) dengan menggunakan ionization
chamber LS-01, volume 1000 cm3, yang
dirancang oleh Australian Researh Center dan
diproduksi oleh PTW, Jerman. Dinding ruang
LS-01 terbuat dari resin polyacetal (delrin) dan
tebal 3 mm. Diameter luar LS-01: 140 mm.
Elektroda berbentuk bulat dan memiliki diameter

50 mm, terbuat dari styrofoam dan dilapisi
dengan grafit. Teflon digunakan sebagai bahan
isolasi.

Elektrometer Keithley - 617 digunakan
untuk pengukuran di udara. Elektrometer adalah
instrumen yang sangat sensitif, yang dirancang
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untuk mengukur tegangan antara 10 mV dan
200V, arus antara 0, 1fA dan 20 mA dan muatan
antara 10 fC dan 20 nC.

PTKMR memiliki :

• Ionization chamber tipe Farmer 0,6 cc
NE 2581 1 333 dan atau TW 30013 1

6367
• Ionization chamber volume 600 cc.
• Elektrometer Farmer NE 2570/lB Nomor

Seri 1182 (rentang ukur: 0,23 mGy 
10,24 Gy) dan elektrometer PTW
Unidose serta elektrometer Keithley.

• Well-type chamber: Centronic, Merlin
Gerin, Capintec dan Vinten

• Belum memiliki sumber brachytherapy
acuan.

Standardisasi Pengukuran Pengukuran Laju
KERMA Udara

Aspek penting dalam standardisasi
pengukuran laju KERMA udara adalah
penentuan posisi optimal dari sumber di dalam
ruangan sehingga ketidakpastian posisi
diminimalkan. Untuk penentuan posisi yang
optimal, chamber diposisikan di tengah ruang
Uarak minimum dari dinding adalah 1,5 meter)
dan pada ketinggian 1 meter dari lantai.
Pengukuran dilakukan pada berbagai posisi
sumber di sepanjang sumbu dari chamber.

Pengukuran respon well-type chamber

Variasi relatif dari respon well-type
chamber, dinormalisasi dengan nilai maksimum,
ditunjukkan dalam Gambar 3. Hal ini dapat
dilihat bahwa respon maksimum jenis CDCSJ5,
panjang total: 20 mm) ketika spacer 39 mm
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Gambar 3. Posisi sumber dan jarak spacer 50 mm
pad a chamber menunjukkan posisi optimal untuk

sumber ketika menggUI1akan standar di SSDL- IAEA

Gambar 4. Well-type chamber untuk mengukur
sumber brachytherapy

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon maksimum diperoleh ketika
pusat sumber adalah sekitar 50 mm dari dasar
rongga (Gambar 5). Tanggapan menurun sekitar
0,5% untuk pergeseran sekitar 9 mm di kedua
sisi posisi respons maksimum.

Untuk menilai stabilitas jangka panjang
dari set-up dan alat ukur, pengukuran dalam
posisi yang optimal diulangi selama jangka
waktu yang panjang. Tanggapan chamber
dikoreksi untuk kondisi temperatur dan tekanan
ambient dan peluruhan sumber menggunakan
waktu paro 137CS : 30,17 tahun (1 tahun =
365,25 hari).

Nazaroh dan Gatot W.

Gambar 5. Variasi respon Ionization Chamber
di SSDL-IAEA

Reproduksibilitas tanggapan chamber selama
beberapa bulan diilustrasikan pada Gambar 6, di
mana dapat dilihat bahwa variasi umumnya
dalam ± 0,5%.

Gambar 6. Stabilitas respon chamber LS-01 di SSDL
IAEA. Variasi respon dinormalisasi ke nilai acuan.

Tanggapan ini umumnya dalam ± 0,5%.

Faktor kalibrasi KERMA udara acuan untuk
chamber, NKR ,

KR·t

M k k k (1)II. elect' TP' s

dimana
KR : laju KERMA udara acuan dari sumber
Mu : bacaan elektrometer (muatan yang

dikumpulkan LS-01 dalam waktu 't')
kelect : faktor kalibrasi elektrometer (nC /skala)
kTp : faktor koreksi suhu (T) dan tekanan (p)
ks : faktor koreksi rekombinasi [6]

kTP = 273,15 + T 101,325 (2)
293,15 P
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Standarisasi pengukuran di udara

PTKMR-BATAN selaku SSDL di
Indonesia, harus mampu melakukan kalibrasi
berbagai jenis sumber untuk pengguna rumah
sakit Pendekatan yang paling tepat untuk
menurunkan kalibrasi adalah dengan
membandingkan sumber yang akan dikalibrasi
dengan standar acuan di udara pada jarak 1 m,
sehingga perbedaan geometris antara dua jenis
sumber tidak signifikan.

Tujuan dari studi literatur ini adalah
untuk mendapatkan kemampuan memproduksi
prosedur dan menerapkan prosedur ini di
PTKMR-BATAN.

Ionization Chamber berbentuk bola,
volume 1-liter tipe LS-01) digunakan pada
pengukuran laju KERMA udara pada jarak 500
mm, 750 mm dan 1000 mm.

Elektrometer Keithley-61?

Elektrameter Keithley - 617 digunakan
untuk pengukuran dan kebocoran arus dengan
ketidapastian kurang dari 0,1% untuk lower
strength dengan sumber di jarak terbesar.

Stabilitas jangka pendek dan jangka
panjang dan repraduksibilitas perangkat
pengukuran diperaleh dengan pengukuran
ulang. Tanggapan chamber terhadap sumber,
untuk kondisi temperatur dan tekanan ambient
dan dinormalisasi untuk nilai mean selama
periode pengukuran, ditunjukkan pada Gambar
7 di mana dapat dilihat bahwa variasi umumnya
dalam ± 0,5%.

Gambar 7. Reproducibility pengukuran pada jarak
sumber-chamber 500 mm dan 1000 mm di SSDL

IAEA.
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Estimasi ketidakpastian

Ketidakpastian kalibrasi secara
keseluruhan dari sumber-sumber acuan IAEA

adalah 2% pada tingkat kepercayaan 95%.
Penambahan ketidakpastian pengukuran pada
hasil IAEA, ketidakpastian gabungan kurang dari
1,5% (1 a»). Rincian tentang ketidakpastian
estimasi diberikan dalam Tabelili.

Tabelili. Taksiran ketidakpastian Well-type Ionization
chamber (%) di SSDL- IAEA

No. SumberKetidakpastian
Ketidakpastian

Tipe A Tipe B
1

Posisi sumber 0,04
2

Stabilitas sistem 0,30
(elektrameter + chamber)3

Koreksi 0,1
Rekombinasi 4

Waktu Para 137Cs 0,12
5

Pen~otor sumber 0,57
Uexp

0,69
6

Kalibrasi di NIST 1
Uexp total

1,21 (1 siqma)

catatan:

Ketidakpastian untuk posisi sumber dan
stabilitas ditentukan dari serangkaian
pengukuran yang dilakukan di SSDL-IAEA.
Ketidakpastian untuk koreksi rekombinasi [8].
Ketidakpastian waktu para dari Nuclear Data
Division - IAEA.

Ketidakpastian pengotor, dari pemasok (impurity
maksimum 134CS)

Prosedur di SSDL

Langkah-Iangkah dalam mentransfer
kalibrasi sumber acuan IAEA ke SSDL adalah :

• Pada IAEA, faktor kalibrasi (Iaju KERMA
udara acuan /Skala bacaan) diperaleh
dengan menggunakan sumber acuan 137CS
IAEA.

• SSDL mengukur laju KERMA udara sumber
lokal sehingga menjadi standar lokal dan
dapat digunakan oleh SSDL untuk
menyediakan layanan kalibrasi untuk
pengguna rumah sakit

Untuk memeriksa stabilitas chamber,
dilakukan pengukuran dengan sumber
pengecek di SSDL sebelum dan sesudah
kalibrasi. SSDL telah memastikan bahwa kondisi
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kalibrasi yang diterapkan oleh IAEA stabil.
Minimal waktu yang diperlukan untuk kestabilan
alat ± 30 menit dan minimal 4 angka signifikan
harus selalu diperoleh untuk akumulasi muatan
pad a pengukuran ini.

Untuk mencapai ketertelusuran kalibrasi
dengan ketidakpastian minimum, sumber acuan,
dan peralatan diakuisisi oleh SSDL.

Ionization chamber dan elektrometer,
harus dikalibrasi dan memiliki Faktor Kalibrasi
(FK) independen. FK harus dikalikan untuk
membentuk Faktor kalibrasi total.

Untuk mengkalibrasi well-type chamber,
sumber acuan (yang termuat dalam tabung
perspex) dimasukkan ke dalam well-type
chamber di posisi yang tepat, menggunakan
batang insersi, yang disediakan oleh IAEA.

Kalibrasi sumber non-standar

Kalibrasi sumber 137CS non-standar

rumah sakit (yaitu sumber yang tidak mirip
dengan karakteristik sumber acuan pada Tabel
II), dapat dilakukan dengan menggunakan well
type chamber. Diharapkan ketidakpastiannya
berkisar 2% sampai 3%.

Jika rumah sakit tidak memiliki well-type
chamber, kalibrasi harus dilakukan oleh SSDL
menggunakan well-type ionization chamber
atau, sumber non-standar rumah sakit dapat
dikirim ke SSDL untuk pengukuran di udara.

Laju KERMA udara acuan dari sumber
non-standar dapat ditentukan dari rasio
pembacaan sumber acuan SSDL dan sumber
yang akan dikalibrasi. Jarak sumber-chamber
harus cukup besar sehingga sumber tampaknya
menjadi sumber titik.

Jika pengukuran dilakukan di-udara,
SSDL harus menyiapkan estimasi
ketidakpastian mirip Tabelil/.

Ketertelusuran dari rumah sakit ke PSDL

Ketertelusuran laju KERMA udara dari
sumber rumah sakit adalah melalui SSDL dan
dengan PSDL. Sebelum melakukan kalibrasi
sumber brachytherapy, lakukan cek stabilitas
well-type ionization chamber sebelum
transportasi dan setelah di rumah sakit atau
SSDL.
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Kalibrasi sumber 1921r

Berbeda dengan kalibrasi 137CS LDR,
PSDL memiliki sumber standar 1921rHDR, dan
hanya beberapa untuk sumber 1921rLDR

Laju KERMA udara acuan, KR,
ditentukan dengan menggunakan persamaan:

KR = NK x (Mu I t) x kairx kscattx kn x (d/dref) 2 (2)

Dimana ;
NK faktor kalibrasi KERMA udara dari

Ionization chamber terhadap foton
Mu muatan yang dikumpulkan selama

waktu t dan dikoreksi terhadap
temperatur dan tekanan ambien,
kerugian rekombinasi dan efek transit
selama transfer sumber dalam kasus

sistem afterloading
kair koreksi untuk pelemahan di udara

dari foton utama, antara sumber dan
ruangan.

kscatt koreksi untuk radiasi yang tersebar
dari dinding, lantai, pengukuran set
up, udara dll.

kn koreksi ketidakseragaman
d jarak pengukuran, jarak antara pusat

sumber dan pusat ionization
chamber

dref jarak acuan 1m

Untuk sumber HDR, digunakan
ionization chamber dengan volume sekitar 1 cm3
(Farmer 0,6 cm3). Untuk LDR digunakan IC
volume yang lebih besar sid 1000 cm3. Untuk
chamber yang sangat besar, koreksi
ketidakseragaman semakin besar .

Kesulitan dalam pengukuran laju
KERMA udara 1921r,untuk aktivitas 10 Ci, hanya
akan menghasilkan arus ionisasi sekitar 10 pA
menggunakan ionization chamber volume 1 cm3,
pad a jarak 20 cm, karena itu perlu diperhatikan
adanya hamburan sumber dan background di
sekitar tempat pengukuran.

Kalibrasi ionization chamber

PSDL telah menetapkan standar
kalibrasi ionization chamber terhadap 192Ir HDR
dan hanya sedikit memiliki standar untuk
sumber 1921rLDR. Rata-rata energi sumber 1921r
brachytherapy berada dalam rentang energi
397 keV [10],
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Metode untuk penentuan Faktor
Kalibrasi ionization chamber terhadap 1921r
didasarkan pada teknik yang dikembangkan
oleh Goetsch, et al [9]. Metode ini awalnya
dikembangkan untuk kalibrasi ionization
chamber terhadap sumber 1921rHOR. Prinsip
kalibrasi IC terhadap 1921radalah mengkalibrasi
pada kualitas X-ray yang sesuai dan pada 137CS,
atau menggunakan 60CO jika 137CS tidak
tersedia. Sinar X-ray yang digunakan untuk
kalibrasi di SSOL adalah 250 kV, dengan added
filter 1,0 mm AI dan 1,65 mm Cu, dan HVL 2,50
mm Cu. Faktor Kalibrasi (NK) KERMA udara
untuk IC terhadap 1921r diperoleh dengan
interpolasi [9].

Titik kalibrasi137Cs

Oinding ionization chamber harus cukup
tebal untuk memblokir semua elektron yang
berasal dari sumber atau kapsul 137CS.
Ketebalan yang diperlukan untuk dinding bagian
dalam dan cap: 0,36 g/cm2.

Nch= NK.Aw (3)

Aw faktor koreksi untuk semua energi,
ditentukan dengan menerapkan
teknikekstrapolasi linear dengan
kurva redaman

NK Faktor kalibrasi, untuk 137CSatau
X-ray harus ditentukan dengan cap

Aw, "NK,,, = [Aw.250kV.NK.250kv+ Aw,csNK,cs ] /2 (4)

Oimana:
NK,lr, NK,250kVdan NK,Cs:Faktor Kalibrasi untuk
1921r,250 kV Xray dan137Cs

Aw,lr, Aw,250kVand Aw,cs: Faktor Koreksi dinding

Persamaan untuk NK,lr [9]:

NK,lr= (1 + x) [NK,250kV+NK,cs] 12 (5)

x = 0,037 x [t/( 9,3x1 022 )] untuk tebal dinding t
electrons/cm2 .

Titik kalibrasi 60CO

Jika tidak ada 137CS,dapat digunakan
60CO,Build up cap dan tebal dinding untuk 60CO,
0,55 9 cm2. Tebal ini harus digunakan juga
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dalam kalibrasi dengan berkas sinar-x 250 kV.
Metoda untuk penentuan Faktor Kalibrasi 60CO
sam a dengan yang diuraikan untuk 137CS.

NK,Co : Faktor kalibrasi, untuk 60COharus
ditentukan dengan cap.

Jika IC tidak tersaji pada Tabel, Aw dapat di-set
= 1 untuk setiap energi dalam persamaan 6).

Jadi Factor Kalibrasinya :

NK,lr= 0.8 x NK,250kV+ 0.2 x NK,Co(6)

Oengan pers. 6), ketidakpastian faktor kalibrasi
kerna udara untuk 1921rbertambah ± 0,5%.

Faktor Koreksi untuk Pengukuran di udara
bebas

Kalibrasi sumber brachytherapy di udara
bebas diperlukan untuk mendapatkan
kemampuan mengkalibrasi well type ionization
chambers untuk penggunaan di tingkat rumah
sakit. Untuk mendapatkan laju KERMA udara
acuan dengan ketidakpastian minimal, perlu
diperhatikan performance dari pengukuran dan
penggunaan factor koreksi

Quality Control Pengendalian Mutu Aspek
Keselamatan dalam Penggunaan Sumber
Brachytherapy

Oosis yang diberikan ke pasien yang
sedang menjalani brachytherapy berbanding
lurus dengan kekuatan sumber. Biasanya, pada
setiap pengiriman sumber brachytherapy,
disertai dengan sertifikat yang menyatakan
kekuatan sumber yang ditentukan oleh
produsen.

Berdasarkan protokol QC praktik
modern, sangat menganjurkan untuk tidak
menggunakan nilai pada sertifikat sumber, untuk
masukan perhitungan dosis, tanpa verifikasi
independen oleh fisikawan medis yang
berkualitas, Sejumlah kecelakaan telah
dilaporkan dalam LOR dan perawatan
brachytherapy HOR [7,8], karena pemberian
dosis yang salah kepada pasien, Jenis
kecelakaan dan frekuensi kecelakaan diringkas
dalam TabellV.

Kesalahan dalam spesifikasi dari
aktivitas sumber, perhitungan dosis atau dalam
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jumlah dan satuan mengakibatkan
penyimpangan dosis antara 20% sId 170% dari
dosis yang ditentukan. Beberapa kecelakaan
disebabkan oleh kesalahan manusia, misalnya
sumber yang salah digunakan untuk perawatan
karena kode warna dari sumber telah memudar.
Kecelakaan paling parah dilaporkan adalah
karena kegagalan peralatan, di mana dosis
mematikan diberikan kepada pasien.

Dari total 32 kasus yang dilaporkan. 6
kasus disebabkan oleh kesalahan perhitungan
dosis, 2 kasus karena kesalahan jumlah dan
satuan, 7 kasus akibat ketidaktepatan aktivitas
sumber karena tidak ada pemeriksaan
independen dari kekuatan sumber itu dan 4
kasus karena kegagalan alat. sehingga
mendapatkan paparan yang berlebihan.

Tabel1. Jenis dan frekuensi kecelakaan pada
perawatan brachytherapy

No Kecelakaan disebabkan olehJumlah
1

Kesalahan oerhitunaan dosis 6
2

Kesalahan iumlah dan satuan 2
3

Ketidaktepatan aktivitas sumber 7
4

Keqaqalan alat 4
5

Akibat lainnva 13
Total

32

Besaran yang direkomendasikan oleh
ICRU untuk sumber brachytherapy adalah laju
KERMA udara acuan [2, 3]. Jika sistem
perencanaan dosis memerlukan kekuatan
sumber dalam beberapa besaran tetapi untuk
tujuan perhitungan dosis membuat konversi ke
besaran yang lain maka dokumentasi sistem
perencanaan dosis harus di-record,
dikonsultasikan dan harus menyediakan nilai
nilai faktor konversi. Berkenaan dengan contoh
ini,maka mudah dipahami, mengapa kecelakaan
parah terjadi di bidang ini.

Bagaimana mencegah kecelakaan?
Memeriksa tanggapan Well-type chamber

Well-type chamber dapat diandalkan
untuk mengkalibrasi sumber brachytherapy
sebelum penggunaan klinis. Ada dua jenis well
type yang biasa digunakan di rumah sakit, yaitu
Chamber bertekanan tinggi (biasanya berisi
argon), yang dirancang untuk pengukuran
radionuklida aktivitas rendah dan well-type yang
terbuka. Untuk chamber bertekanan, hilangnya
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tekanan akibat kebocoran gas, akan
mempengaruhi sensitivitas dari chamber.

Tanggapan chamber harus diperiksa
secara berkala menggunakan check-source
berwaktu para panjang, seperti 137CS atau
241Am. Caranya, check-source dimasukkan ke
dalam chamber dengan spacer. Bacaan
dikoreksi terhadap suhu dan tekanan dan
peluruhan sumber, bacaan harus tetap dalam ±
0,5%.

Sensitivitas chamber harus diukur
sebagai fungsi kedalaman. Bentuk karakteristik
dari ketergantungan posisi ini tergantung pada
desain chamber. Contoh plot sensitivitas
ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Muatan yang dinormalisir versus posisi
sumber di dalam well-type chamber

di SSDL-IAEA

Jarak Pengukuran

Ada empat hal yang dapat
menyumbang ketidakpastian dalam kalibrasi
sumber brachytherapy menggunakan'
ionization chamber:

• ukuran chamber (SCD naik, Ud turun).
• hamburan naik-7 SCD bertambah.

• ketidaktepatan posisi, mengikuti inverse
square law

• arus bocor bertambah dengan
bertambahnya SCD (Source -Chamber
Distance).

Faktor Koreksi Hamburan

Untuk meminimalkan pengaruh
hamburan, sumber dan chamber harus
diletakkan di tengah ruangan, dan di atas
lantai ± 1 m dari dinding dan lantai.
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Ada dua metode untuk menentukan koreksi
hamburan;
Metode variasi jarak
Metode shadow shield

Penyimpanan Sumber dan Penanganan
Sumber LDR

Kontener penyimpanan sumber tersedia
secara komersial namun dapat dibuat sendiri,
dengan persyaratan paparan sumber tidak
melebihi 20 ~ISv/h.

Untuk penanganan yang aman, sumber
137CS LOR ditempatkan di dalam tabung
Perspex untuk meminimalkan paparan, dan
kontener penyimpanan terbuat dari Pb
berbentuk silinder.

Keselamatan Radiasi

Pengujian Kebocoran Sumber Acuan 137CS

Kebocoran sumber harus diuji dengan
tissu basah saat sumber pertama kali diterima
dan setiap penggantian tabung Perspex.
Caranya sumber dilap dengan tissue yang
dibasahi dengan metanol atau air menggunakan
long-tong dan ukur aktivitas yang menempel
pada tissue dengan peralatan gamma
spectrometric yang cukup sensitif, untuk
mendeteksi batas yang dapat diterima dari 0,18
kBq.

Tindakan Pencegahan Lainnya

Karena paparan terus-menerus dari
radiasi menyebabkan tabung Perspex rentan
terhadap kerusakan, dianjurkan : ;

• tabung perspex diganti setiap (6-12) bulan
sekali.

• Sumber harus ditandai sehingga mudah
diidentifikasi.

• Inventarisasi sumber di-update , dan ruang
penyimpanannya ditandai dengan tanda
tanda radiasi.

• Harus tersedia survei meter untuk
pemantauan tingkat radiasi di dekat
sumber dan kontainer.

Mempertahankan Ketertelusuran

Untuk pemantauan ketertelusuran
secara rutin, SSDL melakukan kalibrasi ulang
well-type chamber atau ionization chamber
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(missal setiap lima tahun), atau jika hasil tes
kestabilan terjadi perubahan.

KESIMPULAN

• Studi literatur Kalibrasi Sumber
Brachytherapy 137CS,60COdan 1921r, Quality
Assurance dan aspek keselamatannya di
IAEA akan dijadikan prosedur di PTKMR
dalam Kalibrasi sumber brachytherapy di
rumah-rumah sakit di

• Indonesia.PTKMR-BATAN, sebagai Pusat
Keselamatan dan Metrologi Radiasi harus
memiliki kemampuan untuk mengkalibrasi
sumber-sumber brachytherapy

• Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya
(Tupoksi), PTKMR-BATAN, berkewajiban
melakukan verifikasi kekuatan sumber

brachytherapy yang dimanfaatkan rumah
rumah sakit.

• Untuk menjaga ketertelusuran, PTKMR
BAT AN harus melakukan kalibrasi
peralatannya ke SSDL-IAEA dan melakukan
check stabilitas peralatannya selama jangka
kalibrasi.
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