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ABSTRAK
PERKIRAAN DOSIS THYROID MELALUI PENGUKURAN WBC DAN PERHITUNGAN

DENGAN KONSENTRASI 1-131 DI DAERAH KERJA PADA OPERASI NORMAL PRODUKSI
RADIOISOTOP. Perkiraaii dosis thyroid pekerja radiasi di Pusat Produksi Radioisotop melalui pengukuran
WBC dan perhitungan berdasarkan konsentrasi 1-131 di daerah kerja telah dilakukan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk melihat hubungan antara hasil pengukuran dengan WBC terhadap perhitungan melalui konsentrasi
1-131 di daerah kerja. Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan yang bervariasi dengan rentang 3,2
% sampai 53,2 % . Perbedaan ini disebabkan oleh parameter yang mempengaruhi perhitungan kurang akurat.
Hasil ini menunjukkan bahvva perkiraan dosis melalui pengukuran dengan WBC relatif lebih tepat dan baik
namun memerlukan informasi vvaktu intake yang jelas.

ABSTRACT
THYROED DOSE ESTIMATION USING WBC AND 1-131 CONCENTRATION IN WORKING

AREA OF RADIOISOTOP PRODUCTION AT NORMAL OPERATION. Thyroid dose estimation at
Radioisotop Production Centre workers using WBC and calculation based on 1-131 concentration in working
area has been done. The aim of this research is to get the relation between WBC result and calculation using I-
131 concentration in working area. The result indicates differences ill a range of 3,2% to 53,2% . These
differences caused of parameters which influence the calculation are not acurate. These results also indicate that
dose estimation using WBC is relatively better and more acurate but need to have certain information about time
of intake.

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, peneri-
maan dosis interna oleh pekerja radiasi erat
kaitannya dengan kondisi daerah kerja maupun
jenis pekerjaan yang ditangani. Udara daerah
kerja yang terkontaminasi akan mempertinggi
potensi bahaya kontaminasi interna pada
mereka yang bekerja dalam daerah tersebut.
Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya
kontribusi konsentrasi udara daerah kerja
terhadap dosis interna, maka dilakukan
percobaan ini. Dalam penelitian kali ini dipilih
daerah produksi radioisotop karena bagian ini
telah melaksanakan proses produksi
radioisotop secara rutin dengan potensi bahaya
kontaminasi interna yang cukup tinggi. Selain
itu, dari beberapa kali pemantauan dengan alat
cacah seluruh tubuh terhadap pekerjanya,
terdeteksi adanya radionuklida hasil fisi
terutama radionuklida 1-131. Adanya
radionuklida dalam tubuh ini mungkin
disebabkan oleh tcrhimpnya udara yang
terkontaminasi oleh 1-131 yang merupakan

suatu senyawa kimia radioaktif dan mudah
menguap ("volatile").

1-131 adalah salah satu produk dari
Pusat Produksi Radioisotop yang diperoleh dan
irradiasi U-235 dalam reaktor GA Siwabessy.
Selain 1-131, dari irradiasi ini diproduksi juga
Mo-99 dan hasil belah uranium lainnya yang
sementara ini dilimbahkan, menunggu
penelitian selanjutnya untuk memisahkan
masing-masing isotopnya. Dalam proses, 1-131
dapat lepas dari sistem yang disebabkan antara
lain oleh kurang tepat dan cepatnya proses
pemasangan sistem pemisahan. Akibatnya I-
131 terlepas ke lingkungan dan kadang diikuti
pula oleh noble gas dan partikel, yang dapat
dipantau melalui layar monitor sistem
pemantauan daerah kerja. Lepasnya 1-131 ke
lingkungan ini mengakibatkan terkontami-
nasinya udara daerah kerja yang kemudian
terhirup oleh para pekerja radiasi di daerah
tersebut. Di dalam tubuh, 1-131 akan diserap
oleh darah dan melalui metabolisme tubuh
kemudian akan masuk dalam kelenjar thyroid.
Karena sifat kimianya yang identik dengan
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yodium stabil, maka I-I31 atau radioyodium
ini akan pula diserap dan diakumulasi oleh
kelenjar thyroid [1]. Hal ini meyebabkan
jaringan kelenjar thyroid akan terradiasi dan
menimbulkan kerusakan, sehingga merusak
pula fungsi kelenjar thyroid yang akhirnya akan
mengakibatkan gangguan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan kesehatan dan
keselamatan ini pulalah penelitian ini
dilakukan. Diharapkan dengan diketahuinya
kontribusi udara daerah kerja dengan
akumulasi radionuklida dalam organ,
khususnya 1-131 dalam kelenjar thyroid, dapat
ditentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
baik dalam hal proteksi radiasinya maupun
pengembangan atau perbaikan dalam daerah
kerjanya.

BAHAN DAN TATA KERJA

BAHAN
Alat air sampling station, yang

diperlukan untuk pengambilan cuplikan udara
daerah kerja, dengan laju hisap udara 60
sampai 104 liter per menit dan lama pen-
cuplikan 3 sampai 4 jam. Jenis filter yang
digunakan adalah filter karbon tipe CHC-50
atau CHC- 50 sond atau Cp-20 merk TOYO.

Multi Channel Analyzer (MCA)
dengan detektor HpGe dan dilengkapi dengan
sistem komputer dan perangkat lunak PCA-II
yang digunakan untuk menganalisis filter pen-
cuplikan udara, sehingga diketahui jenis radio-
nuklida yang terkandung dalam udara berikut
jumlahnya atau konsentrasinya.

Alat cacah WBC ACCUSCAN-II
buatan Canberra dengan detektor HpGe ukuran
49,5 mm, diameter 52,5 mm yang dilengkapi
dengan sistem komputer dan perangkat lunak
ABACOS-PC untuk analisis hasil pencacahan.

TATA KERJA
Pengukuran konsentrasi udara daerah

kerja dilakukan dengan mengambil cuplikan
udara daerah kerja yang diperhatikan
menggunakan alat air sampling station yang
dilengkapi dengan filter charcoal. Alat ini
diletakkan pada ketinggian 150 cm, sesuai
dengan perkiraan tinggi penghirupan manusia
rata-rata. dengan lama pencuplikan 2 sampai
dengan 3 jam

Filter yang digunakan dalam
pencuplikan kemudian dicacah dan dianalisis
dengan alat cacah MCA untuk diketahui jenis
dan jumlah radionuklida yang terkandung di
dalamnya. Data hasil analisis ini disimpan
untuk kemudian digunakan dalam perhitungan
aktivitas terdeposit dalam organ.

Pemantauan dosis interna dengan alat
cacah seluruh tubuh (WBC) dilakukan kurang
lebih 1 sampai 2 minggu setelah pengukuran
konsentrasi udara daerah kerja. Pemantauan
terhadap mereka yang bekerja dalam proses
produksi radioisotop ini dilakukan dengan alat
cacah seluruh tubuh WBC ACCUSCAN-II,
dan khusus untuk memantau akumulasi radio-
nuklida 1-131, posisi detektor HpGe diatur dan
difokuskan pada posisi kelenjar thyroid di
daerah leher. Pencacahan dilakukan selama 10
menit dan hasil pencacahan kemudian dianalisis
dengan program ABACOS hingga diketahui
jenis dan jumlah radionuklida yang terdeteksi di
dalam tubuh. Untuk membatasi data agar tidak
terlampau banyak, diambil data dari 15
pekerja, dengan didasarkan pada potensi
kontaminasi interna dalam pekerjaan-nya juga
tingginya hasil pemantauan dengan alat cacah
WBC.

Penentuan kontribusi dan pemban-
dingan konsentrasi udara daerah kerja dengan
dosis interna dilakukan melalui pembandingan
antara aktivitas 1-131 yang terdeposit dalam
kelenjar thyroid hasil perhitungan dengan
aktivitas 1-131 hasil pemantauan dengan WBC.
Perhitungan aktivitas terdeposit, berdasarkan
referensi [2,5] menggunakan rumus :

A = C x V x T x F B x F T

dengan :
A = jumlah radionuklida 1-131 yang ter-

akumulasi dalamkelenjar thyroid ( Bq)
C = konsentrasi radionuklida 1-131 dalam

daerah kerja (Bq/cc)
V = laju penghirupan udara (1250E + 03

cc/jam) [2]
T = waktu atau lamanya penghirupan udara

( = lama bekerja/berada dalam daerah
kerja) (jam)

FB = fraksi radionuklida 1-131 yang masuk
ke dalam darah dari saluran per-
nafasan (0,63) [3]

FT = fraksi radionuklida 1-131 dalam darah
yang terdeposit dalam kelenjar thyroid
(0.30) [4]
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran konsentrasi udara daerah
kerja dilakukan dalam daerah kerja yang
mempunyai potensi terhadap kontaminasi
interna dan ditentukan berdasarkan fungsi
ruang dan kegiatan yang dilakukan dalam
ruangan tersebut. Dari sekian banyak ruangan
di bagian proses produksi radioisotop, ruang
yang diperkirakan mempunyai potensi konta-
minasi interna yang cukup tinggi adalah ruang
Service Area (R.17) dan ruang persiapan
/preparasi analisa uji kualitas di R.03 dan
R.54. Untuk galeri hot cell yang disebut R.05,
walaupun potensi kontaminasi internanya kecil
karena kegiatan lebih banyak dilakukan di
dalam hot cell, pemantauan juga dilakukan
untuk digunakan sebagai data konfirmasi.

Hasil pengukuran konsentrasi udara
untuk berbagai daerah kerja tersebut tercantum
dalam Tabel 1, sedangkan dalam Tabel 2 dan
3 berisi identifikasi pekerja yang dijadikan
sampel, hasil perhitungan dan pengukuran
WBC terhadap aktivitas dan dosis 1-131 yang
terdeposit dalam kelenjar thyroid serta hasil
pembandingan terhadap kedua aktivitas
tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat
bahwa ruang kerja dengan potensi kontaminasi
yang cukup tinggi adalah R.54 dan R.03
dengan konsentrasi rata-rata 4,81E-04 Bq/cc.
Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan
analisis uji kualitas dan sediaan radiofarmaka
diantaranya pengolahan radioiodin di ruang
tersebut. Sedangkan untuk R.17 dan R.05
potensi kontaminasinya tidak terlalu tinggi
karena kegiatan proses umumnya dilakukan di
dalam hot cell. Jika dihubungkan dengan hasil
pemantauan kontaminasi interna dengan WBC
, terlihat bahwa memang pada mereka yang
bekerja di ruang R.54 dan R.03 deteksi
akumulasi 1-131 dalam thyroid umumnya lebih
besar dibandingkan dengan yang bekerja di
ruang lain (Tabel 3). Ternyata mereka yang
bekerja di ruang ini terutama adalah dari
bidang uji kualitas dan sebagian kecil dari
bidang radiofarmasi, yang menangani langsung
1-131 yang bersifat volatile tersebut untuk
keperluan analisis dan memakan waktu I
sampai 2 jam.

Dalam perbandingan akumulasi 1-131
dalam thyroid terlihat adanya perbedaan yang

cukup bervariasi antara hasil perhitungan, yang
salah satu parameternya adalah konsentrasi
udara, dengan hasil pemantauan WBC.
Perbedaan ini berkisar antara 3,3 % sampai
53,2 % dengan rincian, perbedaan yang < 10%
adalah 40 % dari seluruh data, perbedaan 10
sampai 20% mencapai 33,3 % data dan
perbedaan yang >20% adalah 26,7% dari
keseluruhan data. Perbedaan yang relatif
cukup besar ini dapat terjadi kerena beberapa
hal, diantaranya adalah karena data konsentrasi
udara daerah kerja yang terhirup oleh pekerja
radiasi kurang tepat dan akurat. Kekurangan
ini akibat dari posisi alat sampling yang kurang
tepat dan kurang mewakili kondisi daerah kerja
tersebut, misalnya pada ruang R.05 yang
mempunyai luas sekitar 300 m2, hanya terdapat
2 sampling station yaitu dekat pintu masuk dan
keluar. Pada kenyataannya kegiatan kerja di
bagian tengah ruangan itupun cukup padat,
walaupun memang sebagian besar kegiatan
dilakukan di dalam hotcell. Ruangan lain, yaitu
R.54 dan R.03 dengan luas sekitar 40 m2

terdapat 1 sampling station, di dekat pintu
masuk. Kekurang tepatan juga dapat
diakibatkan oleh mobilitas pekerja radiasi
dalam daerah kerja. Seorang pekerja radiasi
kemungkinan tidak hanya bekerja di satu
ruangan, tapi dapat juga berpindah dari satu
ruang ke ruang lain sesuai dengan kebutuhan
dan kegiatan kerja yang dilakukannya.
Kurangnya data ini mengakibatkan hasil
perhitungan berdasarkan konsentrasi tnenjadi
kurang tepat.

Selain kekurangan yang telah
disebutkan diatas, kesalahan mungkin juga
diakibatkan oleh kurang tersedianya informasi
mengenai waktu atau lamanya seseorang
bekerja atau berada dalam daerah kerja
tertentu. Hal ini mengakibatkan kesalahan pula
dalam interpretasi jumlah dan konsentrasi
udara yang terhirup oleh pekerja yang
bersangkutan. Dengan satu kesalahan ini hasil
perhitungan keseluruhanpun dapat menjadi
salah. Parameter lain yang mempengaruhi
perhitungan adalah fraksi dosimetri interna
yaitu fraksi radionuklida yang masuk ke dalam
darah dari saluran pernafasan (Fg) dan fraksi
radionuklida yang terdeposit dalam thyroid
(F-r/) Karena tidak ada informasi yang jelas
mengenai ukuran partikel/aerosol yang timbul
di daerah kerja ini, maka berdasarkan referensi
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[3] nilai fraksi yang digunakan dalam
perhitungan disini adalah nilai yang berlaku
untuk ukuran partikel/aerosol sebesar 1 um
(AMAD = l|J.m), yaitu Fg = 0,63 dan F j =
0,30. Jika pada kenyataanya ukuran aerosol
berbeda, tentunya nilai Fg dan F-j- harus
ditentukan lagi sesuai dengan sifat metabolik
unsur dalam tubuh [3], Untuk selanjutnya agar
hasil perhitungan dapat lebih mendekati yang
sebenarnya, sebaiknya dapat dilakukan juga
penelitian tersendiri mengenai ukuran partikel
atau aerosol yang timbul dalam daerah kerja
ini.

Dikarenakan berbagai ketidakpastian
ini, maka data akumulasi aktivitas 1-131 dalam
thyroid hasil perhitungan akan menjadi kurang
tepat jika digunakan untuk perhitungan dosis.
Hal ini juga dapat dilihat dalam Tabel 3.
Perbedaannya memaiig tidak terlalu besar
dibandingkan dengan sebelumnya yaitu
berkisar antara 3,5% sampai 53.2%, dengan
dosis hasil analisis WBC memberikan nilai
yang rata-rata lebih besar.

Berdasarkan hasil ini dan mengingat
tujuan proteksi radiasi serta keselamtan kerja,
penentuan dosis intema akan lebih baik dan
tepat jika dilakukan dengan pengukuran WBC
tetapi diperlukan kejelasan data waktu bekerja
dan waktu intake radionuklida ke dalam tubuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan
pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan :
1. Konsentrasi udara daerah kerja dan

lamanya seseorang bekerja di daerah itu
mempunyai pengaruh yang sangat besar
dalam penerimaan dosis interna pekerja
radiasi, terutama dalam daerah proses
produksi radioisotop.

2. Konsentrasi udara daerah kerja dapat
digunakan sebagai parameter dalam
prakiraan penerimaan dosis interna pekerja
radiasi dengan memperhatikan pula
parameter dosimetri Iainnya seperti lama
bekerja, jenis kontaminan dan ukuran
partikel.

3. Penentuan akumulasi radionuklida dalam
organ dan penentuan dosis interna dengan
pemantauan WBC memberikan hasil yang
lebih akurat dibandingkan dengan hasil

perhitungan mengingat banyaknya para-
meter yang mempengaruhi perhitungan.

4. Catatan kegiatan proses dan kegiatan kerja
setiap pekerja radiasi perlu lebih
diperhatikan, karena data ini sangat
diperlukan dalam penentuan dosis interna
yaitu dalam menentukan waktu intake.

5. Tindakan proteksi perlu ditingkatkan
terutama pada daerah kerja dengan potensi
kontaminasi intema yang cukup tinggi.
Salah satunya adalah dalam pemakaian
masker yang lebih baik dan tepat sesuai
dengan jenis kontaminasi yang timbul,
karena terbukti bahwa adanya peningkatan
konsentrasi udara dapat meningkatkan
pula penerimaan dosis interna terutama
jika bekerja dalam waktu yang cukup
lama.

6. Tindakan proteksi lain yang sebaiknya
dilakukan adalah pemantauan interna
dengan alat pencuplikan udara perorangan
atau "Personal Air Sampler". Dengan
pemantauan ini konsentrasi udara yang
telah dihirup setiap pekerja dapat diketahui
dengan lebih akurat dan jika perlu juga
informasi mengenai jenis dan jumlah
radionuklida yang dihirupnya.
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DISKUSI

Wibawa Utama - PSPKR
Bagaimana kita mengetahui bahwa estimasi
menggunakan WBC relatif lebih baik daripada
perhitungan jika tidak ada pembanding yang
lain ? (pembanding ketiga).

R.S. Tedjasari
Dengan alat WBC dapat diketahui secara
langsung berapa akumulasi radionuklida dalam
organ pada saat dilakukan pengukuran, dengan
catatan alat cacahnya telah dikalibrasi dengan
baik terlebih dahulu sesuai dengan kondisi
pencacahan pada pekerja. Sedangkan untuk
estimasi melalui perhitungan atau analisis in-
vitro (pembanding ketiga) banyak parameter
yang mempengaruhi.

Nasukha -PSPKR
1. Untuk kepentingan proteksi radiasi, satuan

dosis biasanya dalam mSv. Dapatkah
saudara mengkonversi hasil saudara dalam
mSv ?. Kira-kira berapa mSv dalam suatu
periode waktu tertentu.

2. Dikatakan perbedaan perhitungan yang
diperoleh dikarenakan parameter-parameter
nya. Sejauh mana parameter tersebut
menyumbangkan perbedaan yang terjadi.

R.S. Tedjasari
1. Dosis diperoleh melalui rumus

All

dengan Intake = aktivitas terakumulasi
dalam organ x faktor koreksi.
faktor koreksi => dari fungsi retensi
radionuklida di organ dan koreksi
peluruhan => bergantung pada waktu
pemasukkan radionuklida kedalam
tubuh/organ.

2. Aktivitas terakumulasi melalui perhitungan
menggunakan rumus
A = C x v x T x FB x FT

• Jika lnformasi T (waktu bekerja)
kurang tepat maka kesalahan estimasi
volume udara terhirup.

• Jika FB atau FT yang kurang tepat
maka kesalahan estimasi akumulasi
radionuklida dalam tubuh (bergantung
pada ukuran partikel ).

Tri Retno D.L - PPkTN
1. Dari hasil pengukuran konsentrasi 1-131

untuk dikonversi menjadi dosis digunakan
tnetode perhitungan apa jika dikaitkan
dengan sistematika in-take 1-131 yang
masuk ke dalam tubuh (model 2
kompartemen atau 3 kompartemen)

2. Apakah tidak dicoba perhitungan dosis
dilakukan dengan suatu program
komputasi untuk pengukuran dosis 1-131
dengan memasukkan parameter-parameter
yang diketahui sebagai input.

R.S. Tedjasari
1. Perhitungan dosis mengacu pada ICRP 54

dengan Intake dihitung melalui aktivitas
terdeteksi dikoreksi dengan faktor retensi
radionuklida.

2. Sedang diusahakan pembuatan program
perhitungan dosis interna ini, dengan
mengumpulkan parameter-parameter yang
diperlukan dalam perhitungan terlebih
dahulu.

Ermi Juita - PSPKR
1. 131I yang terpantau tersebut berasal dari

mana. Apakah terjadi kebocoran pada
proses radioisotop ataukah ventilasi
ruangan yang tidak baik.

2. Sebelum keluar ke ruangan pekerja radiasi
apakah tidak ada detektor yang dapat
menangkap seberapa besar aktivitas 131I
yang mengakibatkan kontaminasi. Dasar
apa Sdr. menyatakan ruangan tersebut
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terkontaminasi apa sudah ada data awal
kondisi ruangan.

R.S. Tedjasari
1. yang terpantau berasal dan kegiatan proses

produksi, misalnya pada waktu proses
pemisahan 1-13! dari unsur lain, atau pada
waktu analisis uji kualitas. Ventilasi
ruangan juga dapat mempengaruhi
masuknva unsur tersebut ke dalam tubuh.

Untuk memantau kondisi daerah kerja
selalu dilakukan pencuplikan udara
sebelum , selama maupun sesudah proses.
Jika sebelum proses diketahui konsentrasi
udara cukup tinggi dengan kondisi
maksimal yang diizinkan di udara, maka
proses ditunda atau dibatalkan sama sekali.

Tabel 1. Data hasil pengukuran konsentrasi 1-131 di udara
Penode Juli 1994-Agustus 1995

Wmxm
iiliiiliiil

l
2
3
4

R.03
R.05
R.17
R.54

6,0069E-05
7,8943E-06
9,0342E-07
L6355E-05

2,9294E-03
6,3545E-04
5,6554E-05
4,2298E-03

Kadar ter .tinggi
yang dizinkan di
udara [5]
l,llE-04Bq/cc

Tabel 2. Data pekerja dan daerah kerjanya

i l l
iiiii

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

llillllll
P 01
P.02
P.03
P.04
P.05

Q.01
Q.02
Q.03

KOI
K.02
K.03

R.01
R.02
R.03
R.04

iiiiiiliipil
R.05J7
R.05,17
R.05.17
R.05,17
R.05,17

R.03.54
R.03,54
R.03,5 4

R.03,05,17
R.03,05,17
R.03,05,17

R.03,17
R.03,17
R.03,17
R.03,17

liililllllllll
4,95E-05
4,95E-05
4,95E-05
4,95E-05
4,95E-05

3,59E-O3
4,81E-04
4,81E-04

3,42E-05
3,42E-05
3,42E-05

5,20E-04
5,20E-04
5,20E-04
5,20E-04

120
120
120
80
80

24
32
16

42
36
80

120
60
24
60
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Tabel 3. Aktivitas 1-131, Dosis dan Perbandingan hasil perhitungan dan pemantauan
WBC yang terdeposit dalam kelenjar thyroid.

No.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

NaJD

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05

Q.01
Q.02
Q.03

K.01
K.02
K.03

R.01
R.02
R.03
R.04

Aktivitas 1-131
<B

WBC
1303,00
1602,00
1357,37
869,94
816,11

21304,00
4209,00
1244,50

347,79
250,67
843,64

21112,00
8009,00
1923,44
6550,00

1402,84
1402,84
1402,84
935,23
935,23

20380,82
3635,57
1817,79

339,57
291,06
646,79

14735,48
7367,74
2947,09
7367,74

Perbedaan

7,66
12,43
3,35
7,51

14,60

4,33
13,62
46,07

2,36
16,11
23,33

30.20
8,00

53,22
12,48

Dosis
{mSv)i

WBC
4,37
5,37
4,55
2,92
2,74

36,78
8,01
1,95

0,88
0,63
2,83

103,17
26,87

3,66
21,98

gVfut
4.71
4,71
4,71
3,14
3,14

35,19
6,92
2,85

0,86
0,74
2,17

72,01
24,72

5,61
24,72

Perfeedaan
(%>

7,78
12,29
3,52
7,53

14,60

4,32
13,60
46,15

2,27
17,46
23,32

30,20
8,00

53,28
12,46
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