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ABSTRAK
AKUMULASI DAN PEMBUANGAN RADIONUKLIDA 137Cs OLEH IKAN MAS (Cyprinus carpio).

Telah dilakukan penelitian untuk menentukan akumulasi dan pembuangan radionuklida l37Cs oleh ikan mas
(Cyprinus carpio). Percobaan dilakukan dengan menggunakan akuarium sebagai media pemeliharaan. Dean mas
dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi air sebanyak 70 liter dengan konsentrasi i37Cs sebesar 10 Bq/ml.
Dari vvaktu pengamatan 40 hari diketahui bahwa konsentrasi aktivitas pada ikan mengalami kejenuhan pada hari
ke 30. Kejenuhan pada hari ke 30 juga diperkuat oleh peiigamatan tambahan dengan konsentrasi 137Cs sebesar 5
Bq/ml dan 15 Bq/ml. Dean yang telah mengalami kejenuhan konsentrasi selanjutnya dipindahkan ke akuarium
tidak aktif untuk penentuan laju pembuangannya. Faktor transfer, yaitu nisbah konsentrasi pada ikan dengan
pada air pada hari ke 30, diperoleh sebesar (12,99 + 0,28) ml/g, sedang laju pembuangan 137Cs diperoleh sekitar
0,046 per hari, yang saina dengan umur paro biologik sebesar 15 hari.

ABSTRACT
ACCUMULATION AND ELIMINATION OF U7Cs RADIONUCLIDE BY GOLD FISH {Cyprinus

carpio). A study to estimate accumulation and elimination of 137Cs radionuclide by gold fish (Cyprinus carpio)
has been carried out. The experiment used aquarium as a cultivating media. Gold fish was placed into aquarium
filled with 70 liter of water and 137Cs concentration of 10 Bq/ml. From the observing time of 40 days it was found
that activity concentration in fish became saturated in 30th day. Saturation after the 30th day was confirmed by
additional observation using 137Cs concentration of 5 and 15 Bq/ml. Saturated concentration fish was then
transferred to inactive aquarium to determine its elimination rate. Transfer factor, i.e., the ratio of 137Cs
concentration in fish to that in water, was found to be (l2.99±0.28) ml/g, whereas the elimination rate of 137Cs
was found to be 0.046 day'1, which correspond to a biological half life of 15 days.

PENDAHULUAN

Dampak radiologik lepasan rutin
radionuklida dari suatu fasiiitas nuklir biasanya
dievaluasi dengan bantuan model matematik.
Dalam model ini jalur (pathway) radionuklida
dari titik lepasan hingga sampai ke manusia
digambarkan sebagai transfer antara beberapa
kompartemen. Transfer radionuklida antar
kompartemen ini biasanya diberikan dalam
parameter transfer, atau faktor transfer.

Dalam model yang sederhana faktor
transfer menggambarkan nisbah (ratio) kon-
sentrasi radionuklida pada dua kompartemen
untuk kondisi kesetimbangan. Sedang dalam
model yang kompleks diupayakan untuk
mendapatkan pergerakan radionuklida sebagai
fungsi vvaktu antar berbagai kompartemen
lingkungan. Model yang terakhir ini dikenal
sebagai model dinamik.

Faktor transfer pada dasarnya adalah
nisbah konsentrasi aktivitas radionuklida pada
jaringan suatu komponen lingkungan dengan
konsentrasinya dalam medium setelah
dicapainya kejenuhan konsentrasi pada jaringan
tersebut. Faktor transfer biasanya dihitung
untuk bagian yang dapat dimakan, seperti

daging pada hewan atau daun, buah dan umbi
pada tanaman. Nisbah secara umum lazim
disebut sebagai faktor biokonsentrasi.

' IAEA telah memberikan beberapa
data faktor transfer baik untuk lingkungan
darat [1,2] maupun laut [3]. Namun demikian,
data tersebut hanya berlaku untuk daerah
dingin sampai sedang, sementara data untuk
daerah tropik belum tersedia.

Pada makalah ini dilaporkan
percobaan untuk memperkirakan akumulasi
dan laju pembuangan radionuklida 137Cs
dengan model sederhana, yaitu antara kom-
partemen media pemeliharaan ke ikan mas.
Dari data akumulasi kemudian dapat
ditentukan faktor biokonsentrasi dan faktor
transfernya. Faktor transfer ini dianjurkan oleh
IAEA untuk diperkiraan sendiri mengingat
nilainya sangat bergantung pada kondisi
lingkungan masing-masing (site-specific) [1],
Radionuklida 137Cs yang memiliki umur paro
30 tahun penting untuk dipelajari mengingat
sifat fisiologi dan kimianya mirip dengan
potassium, unsur yang dikandung secara alami
oleh tubuh manusia. Ikan mas dipilih sebagai
obyek penelitian karena ikan air tawar ini
banyak dikonsumsi oleh manusia.
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BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan

Ikan mas

Ikan mas yang digunakan diperoleh
dari pasar lokal di Ciputat dan dipilih yang
memiliki berat sekitar 100 g. Untuk
penyesuaian dengan lingkungan percobaan,
ikan mas dimasukkan terlebih dahulu ke dalam
kolam dengan ukuran 2 m x 1,5 m x 35 cm.
Setelah satu minggu ikan mas dipindahkan ke
tempat pemeliharaan. Makanan berupa pelet
diberikan dua kali setiap hari di waktu pagi dan
sore masing-masing sekitar 5 g.

Tempat pemeliharaan

Media pemeliharaan yang digunakan
adalah akuarium dengan ukuran 50 cm x 40 cm
x 40 cm. Air tawar sebanyak 70 liter yang
diambil dari air tanah digunakan sebagai media
pemeliharaan. Penambahan oksigen ke dalam
air dilakukan dengan menggunakan pompa
udara akuarium Turbo-Jet super 7800 yang
tersedia di pasaran.

Tata Kerja

Mengingat ukurannya yang tidak
terlalu besar, ke dalam satu buah akuarium
hanya dimasukkan ikan mas sebanyak 20 ekor
setiap kali percobaan. Tiga buah akuarium
yang digunakan masing-masing berisi 137Cs
dengan konsentrasi 5 Bq/ml, 10 Bq/ml dan 15
Bq/ml. Temperatur selama percobaan
dipertahankan sekitar 27±1°C. Untuk penen-
tuan akumulasi, pencuplikan dilakukan setiap 5
hari untuk waktu pengamatan selama 40 hari
untuk konsentrasi 10 Bq/ml, sementara untuk
konsentrasi 5 dan 15 Bq/ml pengamatan hanya
dilakukan selama 30 hari. Sedang untuk
penentuan pembuangan, ikan yang dicuplik
setiap 5 hari selama 30 hari hanya yang berasal
dari akuarium yang berisi konsentrasi 10
Bq/ml. Setiap kali pencuplikan diambil tiga
ekor ikan dari setiap akuarium. Sebagai kontrol
dicuplik pula ikan yang dipelihara di akuarium
tanpa penambahan radionuklida.

Setelah diambil dari akuarium setiap
ikan dibedah dan dipisahkan bagian daging,
kepala, tulang dan jeroannya, untuk dicacah.
Scbclum dicacah bagian ikan didestruksi
dengan HNO3 65% untuk tnenjadikannya

sebagai larutan dengan volume 100 cc.
Pencacahan dilakukan dengan menggunakan
spekrometer gamma dengan detektor HPGe
dengan waktu pencacahan 30 menit untuk
setiap bagian ikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan dalam penelitian ini dibagi
atas dua tahap, yaitu tahap akumulasi l37Cs
oleh ikan dan tahap pembuangannya.
Parameter yang diamati dalam tahap pertama
adalah faktor biokonsentrasinya, dan tahap
kedua laju pembuangannya. Faktor bio-
konsentrasi adalah nisbah konsentrasi B7Cs
dalam bagian tertentu dari ikan dengan
konsentrasinya pada air, sedang laju
pembuangan diberikan sebagai persamaan K =
In 2/Tb, dengan Tb adalah umur paro biologik.

Gambar 1 memperlihatkan faktor bio-
konsentrasi radionuklida l37Cs sebagai fungsi
waktu pengamatan pada ikan mas {Cyprinus
carpio) yang dipelihara di dalam akuarium
yang berisi konsentrasi aktivitas 10 Bq/ml.

Gambar 1. Faktpr biokonsenirasi Cs-137 len^an aoviias
media 10 Bq/ml sebagai lungsi waktu jengafna-.an

Dari gambar terlihat bahwa sampai hari
pengamatan ke 15, jeroan, yang sebagian besar
terdiri atas saluran pencernaan makanan, lebih
banyak mengkonsentrasikan 137Cs daripada
organ tubuh yang lain, untuk kemudian
berangsur-angsur turun dan pada hari
pengamatan ke 40 bahkan paling sedikit dalam
mengkonsentrasikan radionuklida ini.
Kcnyataan ini sesuai dengan pernyataan
Cember [4] bahwa l37Cs yang masuk ke dalam
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tubuh ikan pertama kali akan diserap hampir
seluruhnya oleh saluran pencemaan makanan.
Setelah hari pengamatan ke 15, radionuklida
137Cs kemudian dipindalikan ke berbagai organ
tubuh yang lain.

Gambar 2 dan 3 memperlihatkan
faktor biokonsentrasi radionuklida 137Cs pada
ikan yang dipelihara pada akuarium yang
masing-masing berisi konsentrasi aktivitas 5
dan 15 Bq/ml. Kedua gambar memperkuat
kenyataan bahwa sampai hari pengamatan ke
15, radionuklida l37Cs paling banyak di-
akumulasi oleh jeroan sebelum didistribusikan
ke organ lain pada hari-hari berikutnya.

Waklu pengamaia

Gambar 2. Faktor biokonspnuasi Cs-137 dengan aktivitas
media 5 Bo/ml sebagai fungsi waktu pengamatan.

Waktu pengamatan (had)

Gambar 3. Faklor biokonsentrasi Cs-137 dengan aktivitas
meaia 15 Bq/rnlsebagai (ungsi waktu pengamatan.

Gambar 4 memperlihatkan faktor
biokonsentrasi l37Cs pada daging untuk ketiga
jenis konsentrasi aktivitas yang berbeda.
Terlihat bahwa faktor biokonsentrasi terus naik

dengan bertambahnya waktu pengamatan.
Untuk konsentrasi aktivitas media 10 Bq/ml,
nisbah mencapai puncak pada hari pengamatan
ke 30, yaitu pada nilai 13,11 ml/g. Nilai nisbah
yang relatif konstan pada hari-hari pengamatan
berikutnya menunjukkan bahwa konsentrasi
radionuklida 137Cs di ikan telah menjadi jenuh
sejak hari ke 30 tersebut. Dari hasil
pengamatan ini dapat dikatakan bahwa faktor
transfer diperoleh setelah hari pengamatan ke
30. Kenyataan ini sesuai dengan dugaan
Fujimoto [5].

Untuk konsentrasi aktivitas media 5
dan 15 Bq/ml, faktor biokonsentrasi pada hari
pengamatan ke 30 masing-masing adalah 13,19
ml/g dan 12,67 ml/g. Nilai yang berdekatan ini
menunjukkan bahwa faktor transfer tidak
bergantung pada harga konsentrasi radio-
nuklida di dalam media.

*A\

—10 Bq/ml + BQ/m * 1 Bq/ml

10 20 30 35 40
Waklu pengamalan (hari)

Gamtjar 4 Fakror biokonsenirasi Cs-137
pada daging sebagai lungsi waklu pengamatan.

Dengan ketiga nilai nisbah konsentrasi
ini, faktor transfer untuk radionuklida 137Cs
dari air ke ikan mas diperoleh sebesar
(12,99+0,28) ml/g.

Secara ekstensif IAEA telah mem-
berikan nilai faktor transfer untuk ikan yang
hidup di air tawar [2]. Nilai faktor transfer
yang diberikan untuk radionuklida 137Cs
bervariasi antara 3 x 101 dan 3 xlO3 L/kg,
dengan nilai yang diharapkan 2 x 103 L/kg.
Nilai-nilai yang diberikan IAEA ini tampak
jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai yang
diperoleh dari percobaan. Namun demikian
perlu diingat bahwa nilai yang diberikan oleh
IAEA berlaku hanya untuk ikan yang hidup di
daerah yang beriklim dmgin hingga sedang.
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Srivastava et.al. [6] telah mempelajari
faktor biokonsentrasi ikan zebra (Brachydanio
rerio) yang hidup di iklim tropik. Nilai faktor
transfer yang diperoleh setelah hari peng-
amatan ke 60 adalah 14. Nilai ini terlihat
hampir sama dengan nilai yang diperoleh pada
penelitian ini (12,99). Kedekatan ini mem-
berikan dugaan bahwa faktor transfer untuk
ikan air tawar yang hidup di iklim tropik
memiliki harga yang hampir sama. Namun
demikian dugaan ini perlu dipelajari lebih
lanjut dengan melakukan penelitian terhadap
faktor transfer untuk berbagai jenis ikan tawar
lain yang hidup di iklim tropik.

Gambar 5 memperlihatkan pem-
buangan radionuklida l37Cs oleh ikan mas yang
dipelihara pada akuarium yang berisi
konsentrasi aktivitas 10 Bq/ml. Terlihat bahwa
semua organ membuang 137Cs dengan cepat
pada lima hari pertama, jeroan dan kepala
membuang [37Cs lebih cepat daripada tulang
dan daging. Dari gambar ini juga dapat
diperkirakan uraur paro biologik ikan dari laju
pembuangan di daging, yaitu sekitar 15 hari,
atau laju pembuangan sebesar 0,046 per hari.

25 30
pangamaun (na*O

Garnbar 5. Pembuanoan rqdionuklida Cs-i37
oleh ikan mas sebagai lungsi waMu pengamalan.

Srivastava et.al. [6] melaporkan umur
paro biologik untuk ikan zebra diperkirakan
sekitar 51 hari dengan kondisi temperatur
percobaan yang relatif sama. Perbedaan ini
diduga diakibatkan oleh fisiologi yang berbeda
antara ikan mas dengan ikan zebra.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini diperoleh
faktor transfer radionuklida 137Cs dari air ke
ikan mas sebesar (12,99+0,28) ml/g. Selain itu
juga diperoleh kesimpulan bahwa nilai faktor
transfer tidak bergantung pada konsentrasi
radionuklida di dalam media dan ada dugaan
bahwa faktor transfer untuk ikan air tawar
yang hidup di iklim tropik memiliki harga yang
sama.

Selain itu diperoleh pula kesimpulan
bahwa umur paro biologik 137Cs pada ikan mas
adalah sebesar 15 hari, yang sama dengan laju
pembuangan sekitar 0,046 per hari. Umur paro
biologik ini diperkirakan bergantung pada
fisiologi masing-masing ikan.

Disarankan untuk melakukan pene-
litian dengan menggunakan berbagai jenis ikan
air tawar lain yang hidup di iklim tropik
sehingga diperoleh nilai faktor transfer yang
lebih representatif untuk seluruh ikan air tawar
tropik ini.
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DISKUSI

M Yazid - PPNY :
1. Sebelum dilakukan peneltian ini apakah

sudah pernah dilakukan perhitungan model
matematis transfer radionuklida dalam
perairan ?.

2. Mingkin dapat dijelaskan model-model
matematis untuk prakiraan dosis radiasi
pada penduduk berdasarkan data peneltian
ini?.

Eri Hiswara :
1. Belum pernah.
2. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk

digunakan pada model sederhana, model
dua kompartemen, yaitu antara media
perlakuan dengan ikan mas.

Rochestry Sofyan - PPTN:
1. Dari pengalaman yang Anda peroleh, sejauh

mana pengaruh dari perbandingan jumlah
air (pada akuarium) dengan banyaknya ikan
yang dimasukkan (dalam berat) dan ukuran
ikan ?.

2. Mohon penjelasan bagaimana umur paruh
biologik yang diperoleh dapat diekstra-
polasikan pada manusia ?.

Eri Hiswara :
1. Kami tidak mengamati pengaruh perban-

dingan jumlah air dengan banyak dan
ukuran ikan.

2. Kami tidak bermaksud mengekstrapolasikan
umur paruh biologik yang diperoleh pada
manusia. Kami hanya ingin mengetahui
umur paruh biologik Cs-137 pada ikan.

Sutisna - PPSM:
Anda mengamati proses pembuangan Cs-137
hanya pada akuarium yang tidak aktif. Apakah

seiama proses akumulasi (pada akuarium aktif)
tidak terjadi proses pembuangan ?. Mohon
penjelasan.

Eri Hiswara :
Kami tidak secara kliusus mengamati adanya
proses pembuangan seiama proses akumulasi.
Namun demikian menurut penelitian yang
dilakukan pada ikan zebra, proses pertukaran
ion seiama proses akumulasi tidak mem-
perngaruhi akumulasi tersebut.

Diah Lestari - BTKL :
Apakah pada penelitian Saudara dilakukan uji
untuk membandingkan pada konsentrasi
berapakah akumulasi Cs-137 pada ikan mas
dapat menyebabkan kematian ?.

Eri Hiswara :
Tidak dilakukan.
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