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ABSTRAK .

Stabilitas obat merupkan hal penting dan harus diketahui dalam rangka memastikan
ketahanan dan kualitas obat setelah penyimpanan masih sama dengan produk saat
awal dibuat. Senyawa bertanda 1311-Hippuran merupakan senyawa obat untuk
mendiagnosis fungsi ginjal. Uji stabilitas senyawa bertanda 1311-Hippuranmeliputi uji
stabilitas kemumian radiokimia dan uji stabilitas pH. Senyawa bertanda tersebut
disimpan dalam dua konsdisi, yaitu pada suhu kamar dan pada suhu 2-8 °C (Iemari
es). Pengukuran kemurnian radiokimia menggunakan metoda kromatografi kertas,
fasa diam kertas Whatman nomer 1 dan fasa gerak campuran n. Butanol : asam
asetat: air = 5:2:1. Pengukuran pH menggunakan kertas indikator pH universal. Hasil
Uji stabilitas menunjukkan bahwa senyawa bertanda 1311-Hippuranyang disimpan
pada suhu kamar dan pada refrigerator sangat stabil hingga penyimpanan hari ke-21
pH stabil 7 dan kemumian radiokimia stabiJ >95%. HasiJ uji t menggunakan program
MS-Excel menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara senyawa
bertanda yang disimpan pada suhu kamar dan di refrigerator. Senyawa bertanda 1311_
Hiuppuran yang disimpan pada suhu kamar dan lemari es dapat stabil hingga hari ke
21.

Kata kllnci : L'ji Stabilitas, radioisotop 1-131, senyawa bertanda 1311_ Hippuran, kemurnian
radiokimia, pH

ABSTRACT

Stability Testing of 1311-Hippuran Labeled Compounds For Diagnosis Renal
Function. The stability of drug is an important and must be known in order to ensure
that the durability and quality of the drug after storage is still the same as the product
when it was initially made. The 1311-Hippuranlabeled compound is a drug to diagnose
renal function. The stability test of the 1311-Hippuran labeled compound
includesmeasuring pH and radiochemical purity. These labeled compounds were
stored in two conditions, ie at room temperature and at temperature of 2-8 0 C
(refrigerator). In the measurement of radiochemical purity by paper chromatography
method, the stationary phase was whatman paper number 1 and the mobile phase
was mixture of n. Butanol: acetic acid: water = 5:2: 1. The pH measurement was done
using a universal pH of paper indicator. The results of the stability test showed that the
1311-Hippuranlabeled compound stored at room temperature and in the refrigerator
was very stable until the 21st storage day, ie stable pH =7 and stable radiochemical
purity> 95%. The t test results using the MS-Excel program showed no significant
difference between the labeled compound stored at the temperature and in the
refrigerator. The 1311-Hippuran labeled compound stored at room temperature and
refrigerator remained stable until 21st day.

Keywords : stability test, radioisotope 1-131, the compound labeled 1311_ Hippllran,
radiochemical purity, pH
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PENDAHULUAN

S enyawa bertanda 1311-Hippuranmerupakan senyawa obat yang berfungsi
untuk diagnosis fungsi ginjal dan

salurannya [1,2,3,4]. Produk senyawa bertanda
tersebut telah dikembangkan di Indonesia dan
telah diaplikasikan di beberapa rumah sakit di
Indonesia. Senyawa bertanda 1311_Hippuran
dibuat dengan mereaksikan antara senyawa
Ortho lodo Hippurate (OIH) dengan radioisotop 1
131. OIH merupakan zat yang ideal untuk
pemeriksaan renografi. Zat tersebut setelah
disuntikkan secara intravena akan segera
dieksresikan oleh ginjal [1]. Ginjal adalah organ
tubuh penting dalam tubuh manusia, mempunyai
fungsi utama membuang sampah metabolisme
dan racun dalam darah melalui urin (ekskresi).
Selain itu, ginjal juga mempunyai fungsi untuk
menjaga keseimbangan air, elektrolit dan
keseimbangan asam basa dalam tubuh [5].

Oalam rangka pemastian mutu senyawa
obat, maka perlu dilakukan uji kestabilan
senyawa bertanda 1311-Hippuran. Stabilitas obat
didefinisikan sebagai ketahanan suatu obat
sesuai dengan batas-batas tertentu selama
penyimpanan atau penggunaannya dimana
produk obat tersebut masih memiliki sifat dan
karakteristik yang sama dengan saat
pembuatan[6,7].

Stabilitas obat dibagi menjadi stabilitas
secara fisika dan stabilitas secara kimia.
Stabilitas secara fisika dipengaruhi oleh panas,
cahaya, dan kelembaban. Stabilitas secara kimia
dipengaruhi oleh oksigen (oksidasi), air
(hidrolisa), suhu (oksidasi), cahaya (fotolisis),
karbon dioksida (turunnya pH larutan), oksidator
yang memicu terjadinya reaksi oksidasi [7,8].

Parameter penting yang harus dipantau
terkait kualitas senyawa bertanda 1311-Hippuran
adalah kemurnian radiokimia dan pH [1,9]. Pada
penelitian ini dilakukan uji stabiltas pH dan
radiokimia dari senyawa bertanda 1311-Hippuran
yang disimpan pada suhu kamar dan lemari es.
Selanjutnya, hasil uji stabilitas dievaluasi secara
statistik menggunakan metoda Uji t.

METODOLOGI
Peralatan utama yang digunakan adalah

Hot Cell, Glove Box yang dilengkapi perisai Pb,
Laminair Air Flow dari Lab Conco, Gamma
lonisation Chamber Atomlab sebagai pengukur
konsentrasi radioaktivitas, perangkat
kromatografi, kertas whaman nomer 1, hotplate,
penangas, Gamma Counter Mini Assay
(Nucleus), botol steril, filter penyaring bakteri dari
Millipore

40

Bahan utama yang digunakan dalam
pembuatan senyawa bertanda 1311-Hippuran ini
adalah Radioisotop Na_1311(hasil sintesis
PTRR-BATAN melalui aktivasi neutron yang
diiradiasi di reaktor nuklir PRSG-BATAN), Ortho
lodo Hippurate (OIH), asam asetat glasial, Kertas
pH universal, NaOH seluruhnya diperoleh dari
MERCK

Pembuatan radioisotop 1-131
Radioisotop 1-131 diperoleh dengan

mengiradiasi bahan sasaran Te02 alam di reaktor
nuklir RSG-GAS BATAN secara aktivasi
neutron. Paska iradiasi, te~adi reaksi nuklir
130Te(n,y)131Te 4 1311.Radioisotop 1311yang
terbentuk dipisahkan dari Te dengan cara distilasi
kering pada suhu 750°C sehingga Te meleleh
dan 1311menguap. Kemudian, uap 1311ditangkap
kolom charcoal dan selanjutnya dielusi
menggunakan larutan NaOH sehingga diperoleh
produk radioisotop 1-131 dalam bentuk senyawa
Na_1311.

Pembuatan senyawa bertanda 1311-Hippuran
Senyawa bertanda 1311-Hippuran dibuat dengan
cara mereaksikan antara OIH dengan radioisotop
1-131 pad a suasana asam pH 5 sehingga akan
terjadi pertukaran isotop antara 1-127 pada OIH
bertukar dengan 1-131 dari radioisotop Na_1311
sehingga akan terbentuk senyawa bertanda 1311_
Hippuran. Senyawa bertanda tersebut masih
belum murni karena masih bercampur dengan
pengotor lodium bebas. Oleh karena itu masih
perlu proses pemurnian lebih lanjut

Pemurnian senyawa bertanda 1311-Hippuran
Oisiapkan kolom penukar ion yang bagian
bawahnya diberi glass wool dan bagian atasnya
resin Oowex penukar anion yang telah diaktivasi
menggunakan HC!. Kemudian kolom tersebut
dialiri air bebas mineral, selanjutnya senyawa
bertanda 1311-Hippuran dialirkan ke dalam kolom
dan dibiarkan menetes perlahan secara gravitasi
dan tapisan ditampung

Sterilisasi Produk
Proses sterilisasi dilakukan dengan metode
sterilisasi akhir, yaitu dengan menyaring produk
menggunakan filter penyaring bakteri ukuran pori
0,45 IJm. Penyaringan dilakukan di ruang steril
yang dilengkapi Laminair Air Flow (LAF).
Sebelum digunakan, lampu UV pada LAF
terlebih dahulu dinyalakan minimal 1 jam dan
disemprot desinfektan (alkohol teknis 70%).

Uji Stabilitas pH:
Produk senyawa bertanda 1311-Hippuranyang

dihasilkan dilakukan uji stabilitas pH dengan cara
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produk dibagi dua dan selanjutnya masing
masing disimpan pada suhu kamar dan lemari
es. Setiap hari diukur pH larutan menggunakan
kertas indikator pH, dan selanjutnya hasil
pengukuran dievaluasi.

Uji stabilitas radiokimia senyawa bertanda 1311_
Hippuran dilakukan pad a dua kondisi
penyimpanan, yaitu pada suhu kamar dan pad a
lemari es. Hasil uji stabilitas radiokimia
ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini:

Pada Gambar 2 ditunjukkan hasil uji stabilitas
radiokimia dari senyawa bertanda 1311-Hippuran.
Uji stabilitas telah dilakukan selama 21 hari dan
ternyata hingga hari ke-21 , senyawa bertanda
yang disimpan di lemari es (warna hijau) dan
yang dismpan pada suhu kamar (warna merah)
keduanya mempunyai kemurnian radiokimia
masih bagus dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan, yaitu >95%.

Pada Gambar 2 ditunjukkan bahwa kemurnian
radiokimia senyawa bertanda yang disimpan
pada suhu kamar hampir sam a dengan yang
disimpan pada lemari es, namun tidak sama
persis. Untuk memastikan apakah antara kedua
tempat penyimpanan tersebut menghasilkan
perbedaan signifikan terhadap stabilitas
radiokimia, maka dilakukan analisis uji t dan
hasilnya ditunjukkan pada Tabel1 berikut ini:

Gambar2. Uji StabilitasRadiokimia

96,S

96 .

Uji Stabilitas Radiokimia
Produk senyawa bertanda 1311-Hippuranyang

dihasilkan dilakukan uji stabilitas kemurnian
radiokimia dengan cara produk dibagi dua dan
selanjutnya masing-masing disimpan pada suhu
kamar dan lemari es. Pengujian kemurnian
radiokimia dilakukan setiap hari menggunakan
metode kromatografi, dengan fase diam kertas
whatman 1 dan fase gerak campuran n butanol:
asam asetat : air = 4: 1:1, kemudian kromatogram
diukur menggunakan gamma counter mini assay.
Hasil pengujian dievaluasi seeara statistik
menggunakan uji-t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu parameter penting yang harus
diperhatikan terkait kualitas senyawa bertanda
1311-Hippuran adalah kemurnian radiokimia. Uji
kemurnian radiokimia dilakukan menggunakan
metoda kromatografi dan hasilnya seperti
dituniukkan Dada Gambar 1 berikut ini:
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Dari hasil uji t menunjukkan rerata kemurnian
radiokimia variabel 1 (disimpan pada suhu
kamar)= 98,75 sedangkan pad a variabel 2
(disimpan pada lemari es= 98,89). Varians pada

lCitJ~IJJjCl~il_LJjLL§!CitJilitas Radi.okill1iCi.
t-Test: Paired Two Sample for Means-S·---2{){)(){}-O--------------S----------1G--------15

jarak elusi (em)

Gambar 1. RadiokromatogramUji Radiokimia

Pada Gambar 1 ditunjukkan radiokromatogram
hasil uji radiokimia 1311bulk dan 1311-Hippuran
menggunakan metode kromatografi. Kedua spesi
dapat terpisah seeara sempurna, spesi
radiokimia 1311terelusi pada jarak 2 em (retention
factor = RF= 0,2) dan spesi radiokimia 1311_
Hippuran terelusi pada jarak 9 em (RF=O,9). Hal
ini menunjukkan bahwa metode ini sangat tepat
untuk digunakan menentukan kemurnian
radiokimia senyawa bertanda 1311-Hippuran
karena jarak RF antara spesi pengotor radiokimia
(1311)dan spesi produk (1311-Hippuran) dapat
terpisah sempurna[1, 9].
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Gambar 3. Uji Stabilitas pH Senyawa Bertanda

KESIMPULAN

membimbing kami sehingga terselesaikannya
kegiatan'penelitian ini.
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PERTANYAAN:
1. Apakah dilakukan pengamatan organoleptik

(dalam hal ini perubahan warna larutan)
selama 4 hari pengamatan. Apakah larutan
berubah menjadi kuning coklat muda pada > 4
hari yang diduga disebabkan oleh adanya
perubahan kimia (misalnya 12lepas)

2. Apa alasan ilmiah yang mendasari uji yang
dilakukan adalah uji stabilitas kemurnian
radiokimia dan uji stabilitas pH?

• SuhuKamar
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Ucapan terimakasih disampaikan kepada
Bapak Rohadi (Kepala Bidang Teknologi
Radiofarmaka) PTRR BATAN yang telah

UCAPAN TERIMAKASIH

Hasil uji stabilitas kemurnian radiokimia dan
pH senyawa bertanda 1311-Hippuran yang
disimpan pad a suhu kamar dan lemari es
keduanya dapat stabil pada kemurnian radiokimia
>95% dan pH=7 hingga penyimpanan selama 21
hari. Hasil uji-t menunjukkan bahwa pengaruh
kedua tempat penyimpanan tidak memberi
perbedaan signifikan terhadap stabilitas senyawa
bertanda.

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa senyawa
bertanda 1311-Hippuran yang disimpan di suhu
kamar dan lemari es, keduanya mempunyai pH
yang stabil, yaitu hingga penyimpanan hari ke-21
pH tetap stabil = 7. Hal ini menunjukkan bahwa
senyawa bertanda tersebut sangat stabil dan
tidak mengalami degradasi kualitas[7].

variabel 1 = 0,24 dan variabel 2= 0,21.

Hubungan korelasi = 0,72 , jumlah data observasi
'=14, derajat kebebasan = n-1=13, Hasil t hitung (t

stat) = -1,50 dan t tabel (t critical one tail) =1,77.
Karena t hitung < t tabel, maka disimpulkan
bahwa Hipotesis Ho (rerata radiokimia disimpan
pada suhu kamar = disimpan pada lemari es)
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan signifikan terhadap stabilitas
radiokimia senyawa bertanda 1311-Hippuranyang
disimpan pad a suhu kamar dan lemari es ..

Uji Stabilitas pH juga merupakan
salahsatu parameter penting sebagai indikator
untuk memantau terjadinya degradasi senyawa
kimia obat atau tidak. Hasil uji stabilitas pH
senyawa bertanda 1311-Hippuran selengkapnya
ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini:
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JAWABAN :
1. 1131 hippuran biasanya terjadi perubahan

warna dalam penyimpanan yaitu dari putih
jernih menjadi kuning jernih, terutama ketika
disimpan pad a suhu kamar, namun meskipun
telah terjadi perubahan warna ternyata ketika
dilakukan uji kemurnian radiokimia masih
bagus, hal ini perlu penelitian lanjutan.

2. Kemurnian radiokimia merupakan parameter
penting dalam kendali kualitas radiofarmaka
karena semakin tinggi % kemurnian
radiokimia maka semakin besar senyawa
radiofarmaka yang akan menuju organ target,
sehingga semakin akurat hasil diagnosis
maupun terapinya. Sedangkan pH merupakan
parameter/indikasi untuk melihat terjadinya
degradasi senyawa kimia. Sehingga
parameter kemurnian radiomiaia dari pH
merupakan hal penting yang harus diketahui
stabilitasnya.
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BIODISTRIBUSI RADIOFARMAKA 99MTC-SESTAMIBI
MENGGUNAKAN TEKNIK PENCITRAAN PERFUSI MIOCARD PADA

PASIEN DENGAN PENYAKIT JANTUNG KORONER

Syarifuddin1) Khaerul Ansory1) Budi Santoso2) FadiJ Nazir3)

l)Jurusan Fisikn Medik UNivERSITAS NASIONAL. Jaknrta, Indonesia
2) Departemen Fisika UNIVERSITAS NASIONA L. Jakarta, Indonesia

3)PTKMR-BA TAN, Jakarta, Indonesia

,Syariji-adiologi@gmail.com

ABSTRAK

Biodistribusi merupakan proses mengalirnya radiofarmaka kedalam tubuh, dan dipengaruhi oleh
laju klirens dan waktu retensi. Radiofarmaka akan mengalami klirens dari dalam tubuh atau
tereliminasi keluar tubuh, sehingga proses metabolisme akan mengurangi konsentrasi dalam
tubuh. Waktu paruh biologis berhubungan dengan metabolisme sedangkan waktu paruh fisika
berhubungan dengan radioisotope. Pada penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto
menggunakan metode pengukuran aktivitas secara langsung menggunakan dose calibrator dan
teknik ROI (region of interest) di daerah ventrikel kiri dan usus. Dengan jumlah sample sebanyak
21 orang, terdiri dari pasien laki-Iaki 16 orang dan wanita sebanyak 5 orang dengan range umur
45-75 tahun yang terindikasi kasus penyakit jantung koroner sudah mewakili data penelitian.
Penelitian ini pada saat dilakukan pemeriksaan jantung MPI (myocardial perfusion imaging) saat
stress (olahraga ringan) dengan aktivitas rerata dosis = 8,3 ± 0,4 mCi dan rest (istrahat) dengan
aktivitas rerata dosis = 24 ± 2 mCi. Tujuan penelitian ini adalah menentukan biodistribusi
radiofarmaka 99mTc-sestamibi pada pasien penyakit jantung koroner dan mengetahui gangguan
fungsi serta prosentase kelainan masing-masing segmen otot jantung ventrikel kiri. Hasil penelitian
menunjukan biodistribusi untuk radioaktifitas tertinggi terdapat didinding posterior, anterior, lateral
dan septum. Mayoritas gangguan sementara diseluruh dinding miocard (gangguan oxigenasi pada
saat stress) kecuali pada pasien yang ke 20 terjadi reverse dinding anterior. Prosentase kelainan
terendah di septum 48,88 %, din ding lateral 49, 77%, dinding anterior 50,41 % dan dinding posterior
50,49 %.

Kata kunci : Biodistribusi radiofarmaka, MPI (myocardial perfusion imaging), penyakit jantung koroner

ABSTRACT

Biodistribution is the process of flowing radiopharmaceutical into the body which influenced by the
rate of clearance and time of retention. Radiopharmaceutical will experience clearance from with in
the body or eliminated out of the body, so the metabolic process will reduce the concentration of
the body. The biological half-life is related to metabolism while the half-life of physics is related to
radioisotope. The research conducted at RSPAD of Gatot Soebroto by measurement method in
directly activity by using dose calibrator and ROI techniques (region of interest) in left ventricle and
intestine. The sample of research were 21 people consisting of 16 men patients and 5 women with
a range of age 45-75 years whose indicated the cases of coronary artery disease. This research
was done at the heart examination of MPI (myocardial perfusion imaging), during stress (mild
exercise) with activity of average = 8,3 ± 0,4 mCi, and during rest with activity of mean= 24 ± 2 mCi.
The objective of this research was to determine biodistribution of Radiopharmaceutical 99mTc_
sestamibi in patients with coronary artery disease and to know the functions of disruption and the
percentage of abnormalities in each segment of left ventricular heart muscle. The results showed
that biodistribution of the highest radioactivity was posterior (50.49%), anterior (50.41%), lateral
(49.77%) and septumwas the lowest abnormality (48.88%). The majority of temporary disturbances
throughout the myocardial wall (oxygenation disturbances during stress) except in patients to 20
reverse anterior wall.

Keywords: Radiopharmaceutical biodisfribution, MPI (myocardial perfusion imaging), coronary artery
disease
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S elama ini penilaian untuk gangguanjantung seperti penyakit jantung koroner
(PJK), berpedoman pada elektrokardiografi
(EKG), ekokardiografi, CTA (angiografi cardiac)
dan teknik pemeriksaan rontgen konvesional
biasa, tetapi sulit untuk menentukan adanya
gangguan fungsi otot jantung ventrikel. Teknik
MPI di kedokteran nuklir telah terbukti memiliki
akurasi sekitar 83% (sensitivitas: 85%; spesifitas:
72 %), dan sebanding dengan (atau lebih baik
dari) tes non-invasiv lainnya untuk penyakit
jantung iskemik [1]. MPI adalah salah satu dari
beberapa teknik kedokteran nuklir untuk
diagnostik jenis penyakit jantung dalam uji
fungsional jantung menggunakan radioisotop 99m

Tc dengan farm aka sestamibi. Pencitraan perfusi
miocard atau MPI (myocardial perfusion imaging)
merupakan bentuk pencitraan fungsional jantung
dengan fase stress dan rest, yang digunakan
untuk diagnostik dari penyakit jantung koroner
[2]. Prinsip dasar pada teknik MPI yaitu,
miokardium otot jantung yang sakit akan
menerima aliran darah yang kurang bila
dibandingkan dengan miokardium yang normal.
Fase rest dan stress hanya dapat di evaluasi
atau dinilai menggunakan radiofarmaka TC-99m

sestamibi, secara fisiologi radiofarmaka tersebut
akan terbiodistribusi ke bagian jantung, hepar,
ginjal, organ-organ sistem pencernaan, sistem
perkemihan dan seluruh tubuh.

Biodistribusi merupakan proses mengalirnya
radiofarmaka kedalam tubuh akan mengikuti
proses metabolisme, dan dipengaruhi oleh laju
klirens dan waktu retensi. Radiofarmaka akan
mengalami klirens dari dalam tubuh atau
tereliminasi keluar tubuh, sehingga proses
metabolisme akan mengurangi konsentrasi
dalam tubuh. Waktu paruh biologis berhubungan
dengan metabolisme sedangkan waktu paruh
fisika berhubungan dengan radioisotop. Penyakit
jantung koroner (PJK) merupakan penyakit
dengan perjalanan yang panjang di mana terjadi
aterosklerosis dinding pembuluh darah. National
Cholesterol Education Program (NCEP)
menunjukkan bahwa usia, hipertensi, pad a usia
muda, diabetes melitus, merokok, peningkatan
komponen kolesterol low density lipoprotein
(LDL) dan penurunan high density lipoprotein
(HDL) merupakan faktor risiko independen
terhadap PJK. Sehingga penyakit ini akan
mempengaruhi terjadinya retensi dan laju klirens
radiofarmaka dalam tubuh khususnya organ
jantung[3].

Pencitraan SPECT dilaksanakan setelah
pasien diberi beban fisik/stress yang

Syarifuddin,S.Si,dkk.

disimulasikan pada pasien untuk
mengungkapkan distribusi radiofarmaka.
Diagnosis ditegakkan dengan membandingkan
gambar stress untuk satu set pemeriksaan
dengan gambar yang diperoleh saat rest/istrahat
dengan metode .MPI (myocardial perfusion
imaging). Oleh karena proses peluruhan dan
pembersihan radionuklida dari tubuh pasien
terjadi secara perlahan-Iahan, maka pada
umumnya tidak mungkin untuk melakukan
pencitraan stress dan rest pada saat bersama
maka dapat dilakukan dengan one day protocol
atau protokol dengan hari yang berbeda untuk
penggunaan obat stress meskipun dengan
menggunakan TI-201 studi perfusi myocard
dengan dipyridamole, gambar istirahat atau rest
dapat diperoleh waktu dua jam pasca-stress. Jika
pencitraan stress adalah normal, tetap dilakukan
pencitraan istrahat, karena dapat menjadi
abnormal, dengan demikian pencitraan stress
biasanya dilakukan pertama, [4].

TEORI

Biodistribusi Radiofarmaka
Biodistribusi merupakan proses mengalirnya

radiofarmaka kedalam tubuh akan mengikuti
proses metabolisme, dan dipengaruhi oleh laju
klirens dan waktu retensi. Radiofarmaka akan
mengalami klirens dari dalam tubuh atau
tereliminasi keluar tubuh, sehingga proses
metabolisme akan mengurangi konsentrasi
dalam tubuh. Waktu paruh biologis berhubungan
dengan metabolisme sedangkan waktu paruh
fisika berhubungan dengan radioisotop. Ikatan
senyawa obat, laju absorbsi dan proses klirens
atau eliminasi akan mempengaruhi biodistribusi
didalam kelenjar atau suatu organ yang berada
dalam tubuh manusia [5]. Organ atau sistem
organ yang memiliki aliran darah dan afinitas
obat dengan nilai yang sama atau yang disebut
kompartemen. Model ini bertujuan untuk
mengetahui organ yang melakukan eliminasi dan
absorbsi. Secara matematis kompartmen
absorbsi dan eliminasi dapat dinyatakan sebagai
berikut [5]:

Dimana :
A = konsentrasi absorbsi,
B = eliminasi
C = mula-mula.
1\= konstanta peluruhan biologi dan fisika.
t = waktu peluruhan

Aktifitas Zat Radioaktif

Aktifitas zat radioaktif menyatakan jumlah
radioaktif yang melakukan peluruhan
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(disintegrasi) setiap satuan waktu (s). Aktivitas
zat radioaktif dinyatakan dalam satuan Becquerel
(Bq) [1].

1 Bq = 1 disintegration per secon (dps)

Selain Becquerel (Bq), satuan lain dari aktivitas
radiasi adalah Curie (Ci)

1 Ci = 3,7 x 1010Bq

Aktivitas zat radioaktif hanya menunjukkan
jumlah inti radioaktif yang melakukan peluruhan,
tetapi tidak menunjukkan jumlah radiasi yang
dipancarkan. Dalam setiap kali melakukan
peluruhan, zat radioaktif dapat memancarkan
lebih dari satu jenis radiasi. Aktivitas zat radioaktif
dapat dinyatakan dalam persamaan berikut [6]

dN
.-I = - = AN

dt

Dimana A = aktivitas zat radioaktif (Bq/s)
N = jumlah atom radioaktif

Dari persamaan diatas akan diperoleh :

B.Vt= Nfl-AI
-AI

B ;,Nt = A N fT..

B.-I,= Air-AI

Dimana
AI = aktivitas zat radioaktif setelah waktu t
Ao = aktivitas zat radioaktif mula-mula
Dengan mensubtitusikan dua persamaan diatas
dapat diperoleh:

-AI
BA 1= Ai

(I O.6?! )-IJJI,

BA = A l ~L JI oe

B At = Aoeo,693tlT1I1

(11,fT" ,B A = Ao -I
I \ 2)

( I In

BA=Aol_1
\2)

Dengan : n = t/ T1/2

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif
komparatif dengan pendekatan eksperimental,
dengan cara membandingkan hasil saat stress
(diberikan beban latihan fisik) dan rest (tidak
diberikan beban latihan fisik). Pemeriksaan dan
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pengambilan data dilakukan di sub instalasi
kedokteran nuklir radionuklir Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat Gatot Soebroto dari bulan
Februari sampai April 2017.

Pengumpulan data penelitian dilakukan
dengan dua cara yaitu observasi dan experimen
langsung.
1. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk

mengamati jalannya pemeriksaan jantung
sidik perfusi miokardial yang dilakukan oleh
operator kedokteran nuklir dan pengamatan
pasien yang melakukan treadmill atau olah
raga pada pemeriksaan stress serta pada
saat pasien dilakukan scanning.

2. Eksperimen langsung dilakukan oleh peneliti
dengan melakukan pengukuran aktivitas
radiofarmaka full syringe dan empty syringe
menggunakan curiemeter serta melihat
langsung nilai echo jantung saat pasien
treadmill dan ROI (Region of Interest) gambar
organ jantung ventrikel kiri pada potongan
short axis dan Usus.

Gambar 1 Teknik ROI (Region of Interest) daerah
ventrikel kiri dan Usus

Langkah kerja penelitian
1. Persiapan radiofarmaka 99mTc-Sestamibi

untuk pemeriksaan sidik perfusi miokardial
2. Pengukuran aktivitas radiofarmaka pada full

syringe menggunakan dose calibrator
3. Penentuan faktor koreksi cacahan dengan

melakukan kalibrasi awal
4. Penyuntikan 99mTc-Sestamibi pada pasien

melalui intravena dalam keadaan stress
(diberikan beban latihan fisik) disertai
pengukuran aktivitas radiofarmaka pada
empty syringe menggunakan curriemeter dan
pemeriksaan scan dilakukan setelah latihan
fisik selesai

5. Pengukuran aktivitas radiofarmaka pada full
syringe

6. Penyuntikan radiofarmaka untuk scan pad a
kondisi rest disertai dengan pengukuran

Syarifuddin,S.Si,dkk.



batan

Seminar Pendayagunaan Teknologi Nuklir 2017
Hadan Tenaga Nuklir Nasional

Tangerang Selatan 21-23 November 2017

aktivitas radiofarmaka pada empty syringe
dan pemeriksaan scan dilakukan dalam
kondisi rest.

7. Pembuatan ROI pada citra hasil scan pada
kondisi stress dan rest untuk mendapatkan
nilai cacah pada organ dan cacah
background.

8. Terakhir dilakukan pengolahan data untuk
menghitung aktivitas dan uptake radiofarmaka

__pada organ serta men~ev~!':I~~Uu'2gsi organ.

P:!Hta;U.D. r.e.dicf~~s.l e;-;"'-~sar:ib:. 'J::tu1: p=!:i~ti::lu::. sidik p~fu.si
mi"c:adii.

!
1 Pu, Sum 1!

I Pim'b~..mbtbm ;i.1dlj!:.!U~1I

!
I' .'.' ", .. '" c I~jh;.HU.:"O.3.!I:l5.tr.:iperti:r.1:~JL.;'::;' 1!

Pe~ind:lm :;t!~H
pPJ;i~Ilc.!-:;~p~n."'~'"1.tSPECT

Injebi int:"3HnA fa-diofwr..ak3. kt-dt:.:3. 10.51 t::;Ci clan

P~~::::;indl.~Ehtuh-1t pasiet! :i?l:g1r. p.•se...-.:a.t SP'fCT

Gambar 2. Langkah kerja penelitian

<50% (uptake yang menurun atau iskemik)
sedangkan >50% (uptake yang normal). kriteria
korelasi spermen dengan nilai r = 0 - 0,1 memiliki
hubungan yang lemah. 0,1-0,2 memiliki
hubungan yang sedang. 0,2-0,5 memiliki
hubungan kuat dan >0,5 memiliki hubungan
sangat kuat.

HASILDAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan myocardial perfusion imaging
(MPI) menggunakan metode one day protocol
untuk pemeriksaan stress dan rest dengan
jumlah sampel 21 orang pasien penyakit jantung
koroner. Persiapan radiofarmaka dilakukan pagi
hari dengan penggunaan jumlah rerata dosis,
dosis sisa dan waktu yang dibutuhkan dari
proses preparasi, injeksi sampai selesai
pemeriksaan masing-masing pasien.bisa dilihat
pada tabel 1. Hasil scanning pada teknik MPI
pada umumnya didapatkan dalam 3 bentuk
potongan yaitu potongan short axis (a), potongan
koronal/horizontal/ong axis (b), vertikal/ong axis
(c), seperti tampilan gambar 3.

a

b

c

Gambar 3. Bentuk potongan skor perfusi
ventrikel kiri saat Rest dan Stress.

Tabel 1. Oasis dan waktu pemeriksaan yanQ dibutuhkan masinq-masinQ pasien.

Pasien ke
Waktu keseluruhanWaktu dari Preparasi

Oasis (mCi)
Oasis Sisa (mCi) ke Injeksi intra vena

1 sampai
pemeriksaan (menit)

(menit)21 Rest
StressRestStressRestStressRestStress

L Rerata

24.558.280.380.29167.8180.0943.5759.43

Analisis data
Peneliti menganalisis untuk membandingkan

hasil citra untuk analisis kualitatif antara stress
dan rest. Penelitian ini dilakukan dengan tahap
studi literature dan pengambilan data pasien
secara prospektif sekunder dan olah data secara
statistik menggunakan program perangkat lunak
statistica 10. Untuk selisih kriteria porsentase (%)
uptake pada dinding otot jantung rest-stress

Syarifuddin,S.Si,dkk.

Peluruhan radioaktif merupakan proses yang
acak (random). Dari waktu ke waktu, tidak
mungkin untuk memperkirakan atom radioaktif
dimana dalam sebuah sampel akan meluruh.
Bagaimanapun juga, pengamatan sejumlah
besar atom radioaktif dalam suatu periode waktu
tertentu memungkinkan untuk memperoleh
tingkat kecepatan rata-rata transformasi nuklir
(peluruhan atau decay). Jumlah atom yang
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Gambar 4. Peluruhan radioaktif 1 mCi dalam 15 menit
menggunakancacahan kamera gamma.

Tabel 3. Peluruhan radioaktif 1 mCi dalam 15 menit
menqqunakanrumus aktivitas.

Tabel 2. Peluruhan radioaktif 1 mCi dalam 15 menit
menqqunakancacahankamera qamma.

Waktu (menit) Aktivitas(mCi)

meluruh persatuan waktu adalah proporsional
dengan jumlah atom yang tidak stabil yang ada
pad a setiap waktu yang diberikan.

I·······..--·-·-····..r· ....·1002

o

001 .i

o.os

004

0.03

Gambar 6. Rerata biodistribusi radiofarmaka pada
ventrikel kiri pemeriksaan MPI stresslolahraga

0,0( .•

Biodistribusi pemeriksaan dengan melakukan
olahraga Treadmill (Stresslolahraga)

Jumlah rerata dosis pemeriksaan stress
setelah dilakukan preparasi radiofarmaka yang
digunakan (8,276 ± 0,399 ) mCi dengan dosis
minimum 7,69 mCi dan dosis maksimum 9,2 mCi.
Membutuhkan waktu 0,73 jam kemudian
dilakukan penyutikan, sehingga terjadi peluruhan
aktivitas radiofarmaka menjadi 7,612 mCi dari
rerata dengan dosis sisa injeksi di syringe
sebesar 0,29 mCi. Selesai pemeriksaan penulis
melakukan ROI (region of interest) di ventrikel
kiri dengan nilai dosis sebesar 0,182 mCi yang
merupakan hasH penjumlahan aktivitas, lihat
gambar 6. pad a dinding lateral (sumbu-X no.2),
yaitu 0,052 mCi. dinding posterior (Sumbu-X
noA), sebanyak 0,051 mCi kemudian dinding
anterior (Sumbu -X no.3) yaitu 0,039 mCi dan
bagian dinding septum (Sumbu-X no.1) yaitu
0,038 mCi. Aktifitas dosis masing-masing dinding
ventrikel kiri pada saat pasien melakukan
olahraga (Sumbu-Y). Usus sebesar 0,106 mCi,
sehingga didapatkan dosis di organ selain
ventrikel kiri dan usus sebesar 7,03 mCi.

konstan, semakin lama waktu yang dibutuhkan
maka aktivitas suatu radioisotope semakin
berkurang. Sebagaimana Kurva peluruhan pada
gambar 5. dipetakan dengan sistem koordinat
pertambahan waktu (sumbu-X) dan peluruhan
aktifitas (sumbu- V).

x
15 menit

1.06

1.04

0.89

Aktivitas (mCi)

0.99

0.98
0.97

10 menit5 menit

5

10

15

y

Waktu (menit)

5

10

15

Terlihat pada Tabel 2. cacahan radioaktif 1 mCi
menggunakan kamera gamma dalam waktu 5, 10
dan 15 menit bahwa radioisotope mengalami
peluruhan radioaktifitas secara tidak konstan
sesuai dengan bertambahnya waktu.
Sebagaimana Kurva peluruhan pada gambar 4.
dipetakan dengan sistem koordinat pertambahan
waktu (sumbu-X) dan peluruhan aktifitas (sumbu
V).

Gambar 5. Peluruhan radioaktif 1 mCi dalam 15 menit
menggunakanrumus aktivitas.

Pada Tabel 3. menunjukan bahwa peluruhan
radioaktif 1 mCi menggunakan rumus aktifitas [6]
dalam waktu 5, 10 dan 15, terlihat peluhannya

~
~ I

y

0.9~ j
0.98
0.97
0.96

5 menit 10menit 15menit

x

Biodistribusi pemeriksaan tidak melakukan
olahraga Treadmill (Restlistrahat)

Rerata dosis pemeriksaan rest setelah
dilakukan preparasi radiofarmaka yang
digunakan (24,55 ± 1,954 ) mCi dengan dosis
minimum 19,9 mCi dan dosis maksimum 27,65
mCi. Membutuhkan waktu 0,99 jam kemudian
dilakukan penyutikan, sehingga terjadi peluruhan
aktivitas radiofarmaka menjadi 21,9 mCi dari
rerata dengan dosis sisa injeksi di syringe
sebesar 0,37 mCi. Selesai pemeriksaan fase rest
penulis melakukan ROI (region of interest) di
ventrikel kiri dengan nilai dosis sebesar 0,54 mCi
yang merupakan hasH penjumlahan aktivitas
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Hubuogan arnara EF (%) dengan segm€o miocard {%} ~a kc.nd!'3;:;:rO::$$

'f {septum) = ..0,1892 x .•.4B. 0119 (r= 0.5004, p =0.0209)
y (!3tera~= -0,0998 X .•.43,8996 (r-O.2436. p= 0287:3)

~'(artemrj;: -0.2011 X'" 55.4578 (r=O,5i 15, p=00178)
'i (posterior);: -0,0209 X + :F,8543 (r=O,055f.: p;: 0 81(0)

~-
biodistribusi lihat gambar 7. tertinggi pada
ventrikrel kiri terdapat pada dinding~ posterior
(Sumbu-X no.4) 0,156 mCi. dinding lateral
(Sumbu-X no.2) sebanyak 0,156 mCi), kemudian
dinding anterior ( Sumbu-X no.3) 0,119 mCi dan

bagian dinding septum( sumbu-X no.1) 0,112
mCi, Aktifitas masing-masing dinding ventrikel kiri

pada saat pasien istrahat (sumbu-Y). usus
sebesar 0,48 mCi, sehingga didapatkan dosis di
organ selain ventrikel kiri dan usus sebesar 20,51
mCi.

(US
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Gambar 8. Grafik hubungan antara prosentase ejeksi
fraksi (sumbu-X %) dengan prosentase uptake masing
masing segmen pada fase stresslolahraga (Sumbu-Y
%)
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Gambar 7. Rerata biodistribusi radiofarmaka pada
ventrikel kiri pemeriksaan MPI restlistrahat

Pad a gambar 8. Persamaan garis y pad a
segmen (septum) = -0,1892 X + 49, 0119 (r =
0,5004, P =0,0209) Y (lateral) = -0,0998 X +
43,8996 (r =0,2436, p= 0,2873) Y (anterior) =-

Tabel 4. Siodistribusi radiofarmaka dinding otot jantung ventikel kiri fase stresslolahraga

jumlah dosis daerah ventrikel kiri (mCi)
Pasien

Usus Sesar (mCi)
Septum

LateralAnteriorPosterior

1

0.040.040.040.04 0.07

2

0.020.050.030.04 0.09

3

0.040.050.040.06 0.15

4

0.030.040.020.04 0.08

5

0.040.040.030.05 0.13

6

0.020.030.020.03 0.11

7

0.040.050.030.06 0.10

8

0.030.060.040.06 0.14

9

0.030.050.040.04 0.07

10

0.040.050.040.04 0.06

11

0.030.060.030.05 0.20

12

0.040.070.040.06 0.06

13

0.030.040.040.03 0.11

14

0.050.060.040.06 0.12

15

0.030.050.040.05 0.10

16

0.040.050.040.06 0.13

17

0.040.040.040.05 0.08

18

0.030.040.030.04 0.08

19

0.030.060.030.05 0.07

20

0.040.050.050.06 0.13
21

0.020.020.020.02 0.05
2: Rerata

0.0380.0520.0390.051 0.106

Syarifuddin, S.Si,dkk.
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0,2011 X + 55,4578 (r =0,5115, p=O,0178) Y
(posterior) = -0,0209 X + 37,8543 (,=0,0556, P =
0,8108). Hubungan antaran Ejeksi traksi dengan
dinding ventrikel bagian septum dan anterior
sangat kuat karena memiliki nilai , >0,5,
sedangkan bagian lateral memiliki hubungan kuat
dengan nilai rentang , antara 0,2-0,5 dan bagian
posterior memiliki hubungan yang sangat lemah
dengan nilai rentang , antara 0-0,1.

;-Ilbrgafl a:T.ara =.' \~; ceoga, ~ 1"".::0("31"1I;~) ;>a.1art>$!

'! \s~r"U"n: = -c O}~ + &9, 0904 (r- I) !C-W r=06:<&2)
qlateraO = -0 19'36 - 41.5767 Ir= 0348.: p=O 1217:

y (W'tE~}= -002£;1 •. 61.9682fr: OJ)~".i_ p=06FJ7e;
'i Ir~sto:l'K>f) ::' +(\028, •. 51. 1222 (r:: 0 2l~_ p=O.2757)
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Gambar 9. Gratik hubungan antara prosentase ejeksifraksi (Sumbu-Y
%)denganprosentaseuptake

masing-masing
segmenpemeriksaanrestlistrahat

(Sumbu-X %)

Tabel 5. Biodistribusi radiofarmaka dinding otot jantung ventikel kiri fase restlistrahatPasien

jumlah dosis daerah ventrikel kiri (mCi)

Usus Besar (mCi)Septum
LateralAnteriorPosterior

1

0.110.130.130.13 0.41

2

0.120.160.120.15 0.49

3

0.080.160.120.19 0.51

4

0.100.130.080.14 0.35

5

0.100.150.120.14 1.15

6

0.070.100.080.10 0.33

7

0.120.200.110.19 0.33

8

0.130.190.140.19 0.61

9

0.090.150.110.13 0.28

10

0.130.150.160.14 0.26

11

0.110.190.100.16 0.41

12

0.100.180.120.16 0.40

13

0.110.150.140.15 0.63

14

0.130.180.110.20 0.34

15

0.100.140.120.13 0.50

16

0.130.220.130.21 0.55

17

0.130.120.120.15 0.51

18

0.090.110.070.13 0.37

19

0.100.140.090.15 0.49

20

0.130.150.140.18 0.67

21

0.070.090.090.09 0.55

L Rerata

0.1120.1560.1190.157 0.48
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Pada gambar 9. Segmen septum didapat
persamaan garis y dengan hubungan antara
ejeksi fraksi (%) dengan porsentase uptake (%)
yaitu septum memiliki hubungan yang sedang
dengan nilai r antara 0,1-0,2. Dinding lateral dan
posterior memiliki hubungan yang kuat dengan
rentang r antara 0,2-0,5. Sedangkan dinding
anterior memiliki hubungan yang lemah karena
nila rentang r antara 0-0,1.

Dari hasH olah data stress dan rest

terakhir rerata perbedaan biodistribusi di segmen
terlihat pada tabel 6. menunjukan kerusakan di
berbagai dinding jantung ventrikel kiri.
Prosentase biodistribusi didapatkan dari hasil
selisih dosis pad a saat pemeriksaan stress dan
rest

Gambar 10. porsentase biodistribusi dosis dan rerata
kerusakan dinding ventikel kiri

Pada gambar 10. rerata porsentase (%)
uptake pad a dinding septum dan lateral
merupakan gangguan iskemik yang berarti terjadi
sumbatan pada pembulu koronaria kiri dan
cabang koronaria kiri atau yang disebut arteri
sirkum felae.

Tabel 6. Hasil biodistribusi rerata masinQ- masinQ dindinQ ventrikel kiri

Dinding Stress (mCi) Rest (mCi) Selisih (mCi) Rest + Stress (mCi)

Septum 0,0380,1120,0730,150

Lateral

0,0520,1160,1040,208

Anterior

0,0390,1190,0790,158

Posterior

0,0510,1570,1050,208

KESIMPULAN

UCAPAN TERIMAKASIH

Biodistribusi (%)

48,88

49,77

50,41

50,49

1. Di peroleh hasil biodistribusi untuk radiaktifitas
tertinggi terdapat didinding posterior 50,49 %
dengan selisih 0,105 mCi, anterior 50,41 %
dengan selisih 0,079 mCi, lateral 49,77%
dengan selisih 0,104 mCi dan septum 48,88%
dengan selisih 0,073 mCi..

2. Mayoritas gangguan sementara diseluruh
dinding miocard (gangguan oxigenasi pada
saat stress) kecuali pada pasien yang ke 20
terjadi terjadi reverse dinding anterior

3. Porsentase kelainan terendah dibagian
septum 48,88 %, dinding lateral 49,77%,
dinding anterior 50,41% dan dinding posterior
50,49%.

Syarifuddin, S.Si,dkk.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis
mengucapkan terima kasih kepada berbagai
pihak baik secara lansung maupun tidak
langsung, sehingga proses penyusunan
penelitian ini dapat be~alan dengan lancar. Oleh
karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karuniaNya sehingga penulis dapat
menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat
waktu sebatas pengetahuan dan kemampuan
yang dimiliki.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Budi Santoso, M.Sc.
APU. selaku pembimbing I dan bapak dr.
Fadil Nazir, Sp.KN. selaku pembimbing II
sekaligus pembimbing lapangan yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk
membina penulis dalam penelitian ini.

3. Seluruh instruktur dan keluarga besar instalasi
radionuklir Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat Gatoet Soebroto JI. Dr. Abdul Rahman
Saleh NO.24, RT.10/RW.5, Senen, Kota
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10410. Yang sudah memeberikan izin dalam
pengambilan data.

4. Seluruh dosen dan staf Universitas Nasional
yang telah banyak memberikan bimbingan
dan pengarahan kepada penulis, baik selama
dibangku kuliah hingga terselesaikannya
penelitian ini.

5. Kedua orang tua tercinta (ayahanda H. Ismail
dan ibunda HJ. Mardan), Kakak dan adik yang
luar biasa hebat (Didin. Nurhidayah.
Suraiddin. Syamsuddin dan adikku
Mujahiddin) yang senantiasa memberi
semangat, doa restu serta dukungan baik
dorongan spiritual dan materi.

6. Teman-teman mahasiwa jurusan Fisika Medik
Universitas Nasional angkatan 2015 yang
selalu memberikan semangat dan dorongan
kepada penulis.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu
persatu untuk membantu dan mendukung
penulis sehingga terselesainya penelitian ini.
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