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ABSTRAK  

 
PENENTUAN RESIDENCE TIME RADIOFARMAKA 99mTc-MDP MENGGUNAKAN MS-EXCEL , 
MATLAB DAN OLINDA/EXM UNTUK ESTIMASI DOSIS KE MANUSIA. Residence time adalah 
salah satu parameter penting yang perlu ditentukan dalam proses analisi biokinetik dan biodistribusi suatu 
radiofarmaka, terutama dalam proses produksi radiofarmaka baru yang memerlukan estimasi dosis manusia. 
OLINDA / EXM adalah salah satu perangkat lunak penghitungan dosis yang telah disetujui oleh Badan 
Makanan dan Obat-obatan (FDA) di Amerika Serikat yang banyak digunakan sebagai acuan perhitungan 
dosis internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan hasil uji biodistribusi 99mTc-MDP pada 
mencit normal untuk membandingkan waktu tinggal yang  dihitung menggunakan OLINDA / EXM, dan 
dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan MS-EXCEL dan MATLAB. Metode penelitian dilakukan 
dengan mengkonversi data dari uji biodistribusi 99mTc-MDP setelah disuntikkan ke mencit  normal dengan 
kemurnian radiokimia 98%. Dengan interval waktu 2, 4, 6, dan 24 jam setelah injeksi, mencit dibedah dan 
diambil organnya untuk diukur aktivitas 99mTc-MDP di beberapa organ menggunakan gamma counter. Uji 
biodistribusi dilakukan pada 12 tikus normal dengan dosis injeksi 0,984 μCi / μL per tikus. Hasil uji 

biodistribusi adalah% ID / g organ hewan yang dikonversi menjadi% ID / gr manusia. Nilai konversi ini 
kemudian digunakan sebagai input OLINDA / EXM untuk mendapatkan residence time, nilai ID% versus 
kurva waktu diplot untuk mendapatkan integrasi sebagai Area Under the Curve (AUC), menggunakan MS 
EXCEL dan MATLAB 2016. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa standard deviasi residence time 
yang diperoleh dengan MS EXCEL adalah 3,77% dan dengan MATLAB adalah 1,41%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa residence time yang diperoleh dengan menggunakan MATLAB lebih baik karena 
memiliki perbedaan yang lebih kecil dengan OLINDA/EXM.  
 

Kata kunci:   99mTc-MDP ,residence time, estimasi dosis, MS-EXCEL, MATLAB dan OLINDA/EXM  
 

DETERMINATION OF RESIDENCE TIME RADIOFARMACEUTICAL 99mTc-MDP USING MS-
EXCEL, MATLAB AND OLINDA / EXM FOR HUMAN DOSE ESTIMATION. Residence time is one of 
the important parameters that need to be determined in the process of biokinetic and biodistribution analysis 
of a radiopharmaceutical, especially in the new radiopharmaceutical production process that requires 
human dose estimation. OLINDA / EXM is a dose calculation software that has been approved by the Food 
and Drug Administration (FDA) in the United States and has been used as a reference for internal dose 
calculation. The purpose of this study was to use the 99mTc-MDP biodistribution test results in normal mice 
to analyse the residence time which has been calculated using OLINDA / EXM, and compared with the 
results of calculations with MS-EXCEL and MATLAB. The research method was carried out by converting 
data from the 99mTc-MDP biodistribution test after being injected into normal mice with 98% radiochemical 
purity. With time intervals of 2, 4, 6, and 24 hours after injection, mice were dissected and their organs were 
taken to measure 99mTc-MDP activity in several organs using a gamma counter. Biodistribution test was 
carried out on 12 normal rats with an injection dose of 0.984 μCi / μL per mouse. Biodistribution test results 
are% ID / g of animal organs that are converted to% ID / g of humans. This conversion value is then used as 
the input for OLINDA / EXM to get the residence time, then a plot of ID% value versus the time was plotted 
to get integration as Area Under the Curve (AUC), using MS EXCEL and MATLAB 2016.  
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The results obtained show that the residence time standard deviation obtained with MS EXCEL is 3.77% and 
with MATLAB is 1.41%. So it can be concluded that the residence time obtained using MATLAB is better 
because it has a smaller difference with OLINDA / EXM. 
 
Kata kunci : 99mTc-MDP ,residence time, human dose estimation 
MS-EXCEL, MATLAB dan OLINDA/EXM  
 

PENDAHULUAN  

Perkembangan produksi radiofarmaka 
baru akhir-akhir ini berkembang pesat dengan 
munculnya berbagai produk radiofarmaka 
baru. Agar produk-produk tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat, produksi 
radiofarmaka yang baru membutuhkan data 
dukung berupa data toksisitas, biodistribusi, 
efektivitas immunogenicity dan internal 
dosimetry [1] Data dukung ini harus tersedia 
sejak tahap pra klinis hingga fase klinis, 
dimana pada fase klinis tersebut, sejumlah 
radiofarmaka akan diinjeksikan ke dalam tubuh 
manusia.  

Radiofarmaka yang diinjeksikan ke 
dalam tubuh manusia akan menuju organ target 
yang dikehendaki yang sesuai dengan farmaka 
yang digunakan. Oleh karena itu sangat 
penting melakukan evaluasi terhadap dosis 
yang diterima masing-masing organ dengan 
studi dosimetri internal.   

Residence time, didefinisikan sebagai 
perbandingan antara aktivitas yang 
terakumulasi di  organ target (Ã) and aktivitas 
yang diinjeksikan (A0); sehingga residence 
time dihitung sebagai luasan daerah di dalam 
kurva aktivitas terhadap waktu (area under the 
curve) [2], dengan asumsi radiofarmakanya 
hanya mengalami peluruhan fisis. Residence 
time perlu ditentukan dalam proses analisis 
biokinetik dan biodistribusi suatu 
radiofarmaka. Penentuan residence time 
terutama dalam proses produksi radiofarmaka 
baru yang memerlukan estimasi dosis manusia. 
 OLINDA/ EXM adalah salah satu perangkat 
lunak penghitungan dosis yang mendapat 
persetujuan dari Badan Makanan dan Obat-
obatan (FDA) di Amerika Serikat sebagai 
software bantu dalam perhitungan dosimetri 
internal [3,4]. OLINDA/EXM merupakan 
software yang dikembangkan dari software 
dosimetri internal sebelumnya, yatu 
MIRDOSE3. Baik MIRDOSE 3 maupun 
OLINDA/EXM memerlukan input residence 
time  sebagai  data   basis    untuk   perhitungan  

 
 
 
estimasi dosis. 

Selain OLINDA/EXM, beberapa 
software juga bisa digunakan untuk 
menghitung dosis serap per aktifitas injeksi, 
namun membutuhkan nilai residence time 
sebelum digunakan, sebagai contoh ULMDOS 
dan SPRIND[5]. Oleh karena itu banyak 
kelompok penelitian dosimetri internal masing-
masing mengembangkan perangkat lunak 
untuk membantu proses perhitungan residence 
time dan dosis radiofarmaka, kemudian 
dibandingkan dengan OLINDA/EXM [6]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menggunakan data biodistribusi 99mTc-MDP 
pada mencit normal untuk memperoleh 
residence time yang  dihitung menggunakan 
OLINDA / EXM, dan dibandingkan dengan 
hasil perhitungan dengan MS-EXCEL dan 
MATLAB. Diharapkan dengan hasil penelitian 
ini, dapat dikembangkan suatu metode 
perhitungan residence time yang dapat 
dikembangkan dari MS EXCEL ataupun 
MATLAB. 

TEORI  

Radiofarmaka 99mTc-MDP untuk 
pemeriksaan metastasis kanker 

Mestastasis adalah penyebaran dari 
kanker primer di suatu organ ke organ lain di 
dalam tubuh. penyebaran sel kanker ini pada 
umumnya melalui kelenjar getah bening atau 
melalui pembuluh darah. Kasus ini dapat 
terjadi pada beberapa jenis kanker seperti 
kanker prostat, payudara, paru-paru, ginjal dan 
kelenjar tiroid, yang dapat menyebabkan nyeri, 
retak, hypercalcemia dan penekanan sumsung 
tulang belakang yang mengakibatkan 
penurunan kualitas hidup [7]  

Pencitraan tulang atau disebut juga sidik 
tulang (bone scan) merupakan salah satu 
prosedur di kedokteran nuklir yang sangat 
sering digunakan untuk mendeteksi terjadinya 
metastase sel kanker ke tulang. Prosedur ini 
menggunakan radiofarmaka 99mTc yang dilabel 
dengan methylene diphosphonate  MDP [8].  
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Estimasi Dosis ke Manusia Berbasis Data 
Biodistribusi Hewan Coba 

Dalam tulisan sebelumnya terkait 
estimasi dosis manusia berbasis data 
biodistribusi hewan coba [9,10], telah dibahas 
mengenai metode estimasi dosis radiofarmaka 
ke manusia berbasis distribusi hewan coba. Hal 
ini terutama dilakukan untuk kasus 
radiofarmaka baru [1].  

Estimasi dosis ke manusia dapat 
diperoleh dengan cara mengkonversi hasil 
cacahan organ hewan dalam bentuk %ID / 
gram organ hewan ke %ID/ gr organ manusia 
menggunakan persamaan (1) berikut [11] yang 
dapat digunakan untuk melakukan estimasi 
dosis manusia berbasis data biodistribusi 
hewan coba. 

 

 
Dalam proses estimasi dosis, residence time 
merupakan hasil integrasi daerah di bawah 
kurva %ID terhadap waktu. Di beberapa studi 
nilai residence time ini disebut juga sebaga 
“area under the curve” [12] dan juga disebut 
sebagai “time integrated activity coefficient” 

(TIAC) [13]  
 

METODE 

Uji biodistribusi 99mTc-MDP pada hewan 
mencit  

Uji biodistribusi 99mTc-MDP dilakukan 
dengan menginjeksikan 0.147 mCi 
radiofarmaka 99mTc-MDP kepada  12 ekor 
mencit normal melalui injeksi intravena ekor. 
Pada jam ke 2,4,6, dan 24 jam pasca 
penyuntikan, diambil masing-masing interval 
waktunya sebanyak 3 ekor mencit, dengan cara 
dikorbankan dan dibedah untuk diambil organ-
organ yang diinginkan, dan dilakukan 
pencacahan masing-masing organ yaitu otot, 
usus, hati, lambung, limpa, ginjal, jantung, 
paru-paru, tulang, otak dan kandung kemih 
(Bladder), sehingga diperoleh nilai %ID per 
gram organ hewan. Nilai ini kemudian 
dikonversikan ke %ID/gram organ manusia 
menggunakan persamaan (1) di atas. 
 
Perhitungan residence time menggunakan 
OLINDA/EXM 

 Perhitungan residence time dengan 
menggunakan OLINDA/EXM, dilakukan 
dengan memasukkan input data % ID / gram 
organ manusia dan waktu cacahan pada menu 
Fit Data to Model pada software 
OLINDA/EXM. Kemudian dilakukan 
pengisian pada input integral end time menjadi 
24 jam sesuai dengan data pada percobaan. 
Setelah itu,dilakukan fit data untuk mengetahui 
nilai residence time masing-masing organ 
untuk dipakai sebagai standar pembandng nilai 
residence time hasil perhitungan menggunakan 
MATLAB dan MS EXCEL.. 
 
Perhitungan residence time menggunakan 
MS EXCEL 
 Metode perhitungan ini dilakukan 
dengan memasukkan input data %ID / gr organ 
mnusia dan  waktu cacahan yang dibedakan 
menjadi 2 variabel,yaitu x dan y. Data yang 
sudah diinput kemudian diplot grafik 
menggunakan menu chart pada Ms.EXCEL . 
Grafik yang diperoleh kemudian dihitung 
luasan area under the curve menggunakan 
persamaan grafik dari data .Hasil integrasi dari 
grafik %ID / gr organ mnusia terhadap waktu 
cacahan ini  menghasilkan nilai residence time.  
 
Perhitungan residence time menggunakan 
MATLAB R2016 

Dalam metode perhitungan ini, input 
data berupa %ID / gr organ mnusia dan waktu 
cacahan dibedakan menjadi 2 variabel yaitu x 
dan y serta data inputan yang dibuat dalam 
bentuk matriks pada editor MATLAB. 
Kemudian,digunakan metode trapezoid pada 
MATLAB untuk memperoleh luasan area 
under the curve. Setelah itu, program di-
running dan menghasilkan nilai residence time 
pada command window MATLAB. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil pengolahan data %ID/gram 
organ manusia yang diolah menggunakan 
OLINDA//EXM, MS EXCEL dan MATLAB 
R2016, telah diperoleh data perhitungan 
sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. 
Dalam hal ini residence time hasil perhitungan 
dengan OLINDA/EXM dijadikan acuan untuk 
melihat perbedaan antara nilai yang diperoleh 
dengan menggunakan MS EXCEL dan 
MATLAB R2016.  
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Tabel 1. Perbandingan Hasil perhitungan 
residence time dengan OLINDA/EXM , MS 
EXCEL dan MATLABR2016. 
 

Organ 
Residence time  

olinda EXCEL MATLAB 
otot 0.2230 0.2377 0.2278 
tulang 5.7300 6.2675 5.9255 
usus 0.0168 0.0165 0.0149 
hati 0.2940 0.3015 0.2937 
limpa 0.0157 0.0176 0.0166 
ginjal 0.0590 0.0524 0.0501 
jantung 0.0092 0.0098 0.009 
paru-
paru 0.0513 0.0551 0.0502 
otak 0.0035 0.0034 0.0032 
lambung 0.0056 0.0067 0.0065 
bladder 0.0171 0.0042 0.0126 

 
Tabel 2. Hasil perhitungan standar deviasi 

perhitungan residence time dengan MS 
EXCEL dan MATLABR2016. 

 

Organ 
Residence time manusia 
EXCEL MATLAB 

otot 0.010 0.003 
tulang 0.380 0.138 
usus 0.000 0.001 
hati 0.005 0.000 
limpa 0.001 0.001 
ginjal 0.005 0.006 
jantung 0.000 0.000 
paru-paru 0.003 0.001 
otak 0.000 0.000 
lambung 0.001 0.001 
bladder 0.009 0.003 
rata-rata 0.038 0.014 
% stdev 3.772 1.409 

 
Tabel 2 memberikan gambaran bahwa 

hasil perhitungan dengan MS EXCEL dan 
MATLAB tidak jauh berbeda dengan nilai 
hasil dari OLINDA/EXM, dengan nilai % 
standar deviasi rata-rata sebesar 3.77% untuk 
MS EXCEL dan 1.41 % untuk MATLAB. 

Perbedaan hasil perhitungan residence 
time antara OLINDA/EXM dengan dengan 
MS/EXCEL ini kemungkinan besar disebabkan 

pada proses integrasi  kurva % ID terhadap 
waktu dengan OLINDA/EXM , dilakukan 
dengan proses iterasi sebanyak 100 kali 
sehingga nilai residence time yang diperoleh 
merupakan nilai hasil rata-rata iterasi tersebut, 
sedangkan pada proses perhitungan dengan MS 
EXCEL dan MATLAB, tidak mampu 
melakukan proses iterasi tersebut, meskipun 
pada dasarnya ketiga software tersebut 
melakukan proses perhitungan area under the 
curve, namun OLINDA/EXM memiliki presisi 
yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil Tabel 1,  dibuat 
Tabel 2 yang menampilkan nilai standar 
deviasi besarnya perbedaan nilai residence 
time yang diperoleh OLINDA/EXM 
dibandingkan dengan nilai yang diperoleh di 
MS EXCEL dan MATLAB. Sehingga dari 
Tabel 2 dapat dilihat bahwa MATLAB 
memberikan nilai standar deviasi yang lebih 
kecil. Sehingga hasil ini dapat dikatakan hasil 
yang lebih baik daripada menggunakan MS 
EXCEL.  

Untuk pengembangan metode 
perhitungan selanjutnya, MATLAB akan di 
digunakan dengan melakukan perhitungan 
residence time pada radiofarmaka lain hasil 
produksi BATAN, yang memiliki umur paruh 
yang berbeda, seperti I-131, Lu-177, Re-186, 
dan Au-198. Nantinya, hasil pengembangan 
metode perhitungan residence time untuk 
radiofarmaka-radiofarmaka tersebut juga akan 
dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan 
menggunakan OLINDA/EXM. Sebagaimana 
halnya yang telah dilakukan oleh penelitian 
lain, hasil yang diperoleh juga dibandingkan 
dengan OLINDA/EXM [6, 14]. 

Terkait dengan penggunaan 
OLINDA/EXM ver.1 untuk estimasi dosis 
manusia dari hasil uji biodistribusi banyak 
ditemukan di jurnal-jurnal pengembangan 
radiofarmaka[15-17], yang menggunakan 
metode yang sama, diawali dengan perhitungan 
residence time yang diperoleh dari proses 
fitting input data %ID dan waktu pencacahan 
organ. Namun, di awal tahun 2016 penjualan 
OLINDA/EXM dihentikan sementara dan pada 
tahun 2017, OLINDA/EXM ver.2 mulai 
diedarkan kembali. Sayangnya OLINDA/EXM 
ver.2 tidak memiliki menu fitting plot 
sebagaimana OLINDA/EXM ver.1. Sehingga 
jika ada konsumen yang akan membeli 
OLINDA/EXM ver.2 tersebut untuk digunakan 
sebagai alat untuk estimasi dosis radiofarmaka 
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manusia, maka diperlukan suatu metode untuk 
memperoleh nilai residence time yang dapat 
digunakan untuk memperoleh hasil estimasi 
dosisnya.  

Penelitian ini berusaha memberikan 
solusi agar proses fitting dose yang tidak 
tersedia di OLINDA/EXM ver 2 dapat diatasi 
dengan terlebih dahulu menghitung residence 
time kemudian dipakai sebagai input untuk 
menghitung dosis organ manusia pasca injeksi 
radiofarmaka 99mTc-MDP. Dalam hal ini, 
bahan MDP yang dipakai adalah MDP hasil 
produksi PSTNT, yang ingin diketahui estimasi 
dosisnya apabila MDP ini dilabel dengan 
99mTc. 

Selain OLINDA/EXM, terdapat juga 
software MIRDOSE 3 yang hanya bisa 
digunakan jika user telah memiliki data-data 
residence time dari masing-masing organ untuk 
radiofarmaka tertentu. Namun, sayangnya 
MIRDOSE 3 juga tidak memiliki fitur fitting, 
sehingga  dengan proses pengembangan 
metode perhitungan menggunakan MS EXCEL 
dan MATLAB R2016 ini perhitungan 
residence time tidak lagi tergantung pada 
perhitungan OLINDA/EXM ver.1 yang saat ini 
sudah tidak dijual lagi (discontinued).  

Gambar 1 dan 2 menunjukkan contoh 
tampilan menu OLINDA/EXM dalam bentuk 
menu tampilan hasil perhitungan residence 
time dan menu fitting plot. Sedangkan Gambar 
3 dan 4 menampilkan contoh hasil fitting kurva 
dengan MS EXCEL dan MATLAB.  

 
Gambar 1. Tampilan menu residence time di 

OLINDA/EXM 
 

 
Gambar 2. Tampilan menu fitting plot di 

OLINDA/EXM 
 

 
Gambar 3. Contoh tampilan menu fitting plot 

menggunakan MS EXCEL 
 

 
 
Gambar 4. Contoh tampilan menu fitting plot 

menggunakan MATLAB 
 
 Lebih jauh lagi, pengembangan 
program perhitungan dengan MATLAB akan 
memberikan manfaat kepada para praktisi 
produksi radiofarmaka di Indonesia dalam 
melakukan estimasi dosis manusia melalui 
perhitungan residence time, sehingga produk 
radiofarmaka yang dihasilkan memiliki data 
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dukung yang lengkap untuk dapat digunakan 
secara aman kepada masyarakat.  

 
KESIMPULAN 

Hasil yang diperoleh dengan 
menggunakan MATLAB memiliki perbedaan 
yang lebih kecil dengan OLINDA/EXM, tetapi 
penelitian ini perlu lebih dikembangkan 
dengan menggunakan waktu tinggal untuk 
radiofarmasi lain.  
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