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ABSTRAK
DISTRIBUSI DAN EKSKRESI Am-241 PADA TIKUS PUTIH. Telah dilakukan pengukuran kandungan

aktivitas amerisium-241 yang diberikan secara oral dalam berbagai organ dan jaringan tubuh tikus putih serta
ekskresinya. Pengamatan untuk mengetahui kandungan amerisium dilakukan melalui pembedahan dan untuk
mengetahui ekskresi amerisium melalui penampungan urin dan feses. Pembedahan dilakukan pada hari ke 0
(6jam), 1, 2, 3, 4, 5, 15 dan 30 setelah pemberian Am-241 dengan aktivitas 2,956 kBq, sedangkan penampungan
urin dan ekskresi dilakukan setiap dua hari selama 30 hari dengan sangkar metabolisme. Diketahui bahwa
distribusi Am-241 yang terdapat dalam semua organ/jaringan utama yang diamati dengan fraksi kandungan yang
berbcda merupakan distribusi avval. Aktivitas amerisium relatif tinggi dalam saluran pencernaan dan paru-paru
pada minggu pertama setelah kotUaininasi. Sedangkan kandungan amerisium dalam organ/jaringan lainnya
bervariasi sebagai fungsi waktu. Ekskresi Am-241 lebih banyak melalui feses dari pada urin, yaitu mencapai
sekitar 20% dalam waktu 30 hari.

ABSTRACT
DISTRIBUTION AND EXCRETION OF Am-241 IN RATS. Determination of the activity content of

Am-241 administered oraly in several organs and tissues of white rats including the excretion had been carried
out. The observation of Am-241 activity was carried out through surgery and for the excretion of the radionuclide
by collecting urine and feces. The surgeries were conducted on the 0 (6 hours), 1, 2, 3, 4, 5, 15 and 30th day post
administration of 2.965 kBq Am-241, whereas the urine and feces collections were done every other day for 30
days using metabolism cage. The result indicated that the distribution of Am-241 which found in all tested
organs/tissues with various fraction is considered as the initial distribution of Am-241 in rats. The content of
americium in gastrointestinal tract and lung is relatively high within the first week post contamination. And,
amerisium activities in other organs/tissues are various with time. The excretion of Am-241 is higher via feces than
that of urin, i.e. up to 20% in 30 days

PENDAHULUAN

Amerisium-241 merupakan anak luruh
dari plutonium-241 yang dihasilkan pada
reaktor nuklir sebagai hasil produk fisi
uranium. Am-241 adalah radionuklida peman-
car alfa dengan waktu paro fisik yang sangat
lama yaitu 432 tahun [1]. Unsur ini bila masuk
ke dalam tubuh selain dapat menimbulkan efek
deterministik seperti gangguan pada sistem
haemapoetik dan kataraktogenesis, juga dapat
menimbulkan efek stokastik induksi kanker.
Gangguan pada sistem haemapoetik antara lain
limfopenia, neutropenia dan thrombositopenia
yang terjadi dalam waktu 5 tahun setelah
paparan. Dari hasil penelitian menggunakan
hewan percobaan dan studi epidemiologi
diketahui bahwa sejumlah kecil Am-241 dapat
menginduksi terjadinya kanker tulang, hati dan
paru-paru [2,3].

Biokinetika unsur aktinida dan juga
efek biologisnya perlu diketahui dengan baik
untuk kepentingan proteksi radiasi, khususnya
dalam hal yang berhubungan dengan limbah
radioaktif yang berumur panjang, dosimetri
radiasi dan juga untn; cvaluasi data bioassay.
S'ergerakan suatu unsur dalam tubuh

bergantung pada bentuk kimia, tingkat
kelarutan dan ukuran partikel. Sedangkan
lamanya suatu unsur baik radioaktif maupun
tidak menetap dalam suatu organ/jaringan,
yang disebut dengan waktu paro biologis,
bergantung pada organ/jaringan yang
bersangkutan, bentuk kimia unsur dan
karakteristik individual [4].

Berdasarkan model metabolisme
Am-241 dalam tubuh diduga bahwa 10% dari
Am-241 yang masuk ke dalam sirkulasi darah
akan diekskresikan sedangkan sisanya masing-
masing 45% akan menetap di dalam tulang
dan hati [5]. Dari data yang diperoleh dari
kasus kecelakaan di Plutonium Finishing Plant
di Hanford, Amerika Serikat (1976), me-
nunjukkan bahwa tidak lebih 1% dari Am-241
yang ada dalam darah akan menetap dalam
tulang dan hati setelah 5,3 tahun [6]. Melalui
pengukuran eksternal diketahui waktu paro
biologis Am-241 dalam tulang dan hati masing-
masing sekitar 100 tahun dan 40 tahun [4].

Informasi mengenai penyebaran
amerisium dan kandungannya dalam berbagai
organ dan jaringan tubuh yang lain belum
banyak diketahui. !\-nelitian ini bertujuan
untuk mengetahui chstribusi Am-241 dalam
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organ dan jaringan tubuh tikus putih yang
diberikan melalui mulut.

TATA KERJA

Tikus putih (Rattus norvegiats L.)
yang digunakan adalah tikus betina yang
berumur sekitar 3 bulan dengan berat rata-rata
sekitar 200 gr. Tikus ini diperoleh dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan Penyakit Tidak
Menular, Departemen Kesehatan. Tikus
dipelihara di kandang hewan PSPKR selama 1
minggu sebelum penelitian dimulai untuk
penyesuaian diri. Selama pemeliharaan tikus
diberi makanan baku dan minuman
secukupnya.

Sekitar 2,956 kBq Am-241 dalam
bentuk amerisium nitrat diberikan pada tikus
melalui mulut. Pengamatan terhadap kandung-
an unsur amerisium dalam berbagai organ dan
jaringan dilakukan melalui pembedahan pada
hari ke 0 (6 jam), 1, 2, 3, 4, 5, 15 dan 30
setelah pemberian Am-241. Sedangkan
pengamatan terhadap ekskrcsi Am-241
dilakukan dengan menggunakan sangkar
metabolisme untuk menampung urin dan feses
secara terpisah setiap hari selama 30 hari.

Organ paru, hati, ginjal, limpa,
jantung, saluran pencernaan, jaringan otot,

tulang, darah (dari jantung), karkas dan juga
feses terlebih dahulu didestruksi dengan asam
nitrat sebelum dicacah. Pencacahan dilakukan
dengan menggunakan spektrometri gamma
dengan detektor Nal(Tl) terhadap energi
gamma 59,6 kcV. Penelitian dilakukan dengan
tiga ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kandungan Am-241 dalam
berbagai organ yang diamati dalam penelitian
ini ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Aktivitas amerisium dalam saluran
pencernaan, paru-paru dan karkas ditunjukkan
pada Gambar 1. Pada hari ke 0 (6 jam),
aktivitas Am-241 paling tinggi dalam saluran
pencernaan yaitu sekitar 25,96% dari
aktivitas yang diberikan dan mengalami
penurunan sangat tajam pada hari pertama
(2,86%) yang diikuti pada hari-hari berikutnya.
Keadaan ini bisa dimengerti mengingat
pemberian radionuklida dilakukan melalui
mulut yang akan langsung menuju saluran
pencernaan. Dalam waktu sekitar 5 - 6 jam,
radionuklida telah sampai pada usus halus
untuk kemudian diserap dan masuk ke dalam
darah [4].

Tabel I.

Aktivitas

organ

(Bq)

S.Penceniaan

Paru-paru

Karkas

Ginjal

Hati

Limpa

Jantung

Darah

Otot

Tulang

Aktivitas Am-241 dalam

0 (6jam)

767,5±270,7

72,5± 95, 2

201,4±174,5

6,5±1,6

4,6±0,7

3,8±0,9

6,5+0,7

5,0±l,7

7,9±5,8

4,9±l,0

1

84.6+29.7

35, 2±35,0

68,5+31,5

8,5+0,5

5,1 ±4,4

4,5±3,1

7,6+0,7

5,8±1,9

5,1 ±4,6

4,6±1,3

berbagai organ dan jaringan sebagai fiingsi
Hari pengamatan

2

55.1±19.5

13,7[ 9,3

69,2±26,0

9,8±3,9

6,9±2,6

5,7±2,0

3,9±6,0

5,5±2,0

7,8±2,8

6,5±1,1

3

33,2±26,9

11,3[ 6,8

75,2±14,4

9,9±1,1

4,8±l,0

3.7±2,5

5.0±3,8

8,5±1,8

16.1±13,1

4.7+1,0

4

13,1+ 7,2

11,2+ 5,1

55,1+20,0

10,4±2,9

3,7±2,2

6,7±4,1

5,O±3,3

8,2±2,4

10,2±5,l

6,8±6,1

5

16,7±9,0

13,9+6,5

4,5±29,7

9,5±0,9

5,7±1,3

7,0±l,5

5,9±4,1

6,7±3,4

7,2±6,0

6,2±l,0

hari pengamatan

IS

7,3±2,7

8,8+0,7

17,5±3,2

8,5±2,5

5,1±1.3

9,2±0,2

3,2±0,6

7,3±1,3

5,8±5,4

10,9+4,1

30

10,7±l,7

33,9±1,9

5,0+0,7

8,6±l,0

4,5±3,9

3,6+1,9

4,2+2,2

5,9±3,1

5,3±3,5

3,9±2,4

Berat

rata2

(g)

11,4

0,9

95,5

1,0

5,0

0,4

0,6

2,5

3,9

Ul
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Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan olch Inaba dkk. [7] diketahui bahwa
penyerapaii Am-241 dalam saluran pencernaan
tikus cukup tinggi, yaitu sekitar 10% dari
aktivitas yang diberikan. Sedangkan penelitian-
penelitian lainnya menunjukkan bahwa fraksi
amerisium yang diserap hanya 0,003 - 0,06%
[8,9] dan pada manusia sekitar 0,003 - 0,04%
[10]. Waktu transit radionuklida secara
alamiah di dalam saluran pencernaan sangat
bervariasi dengan kisaran waktu antara 24 jam
sampai 5 hari atau lebih. Radionuklida yang
telah masuk ke dalam darah akan disir-
kulasikan ke seluruh tubuh dan masuk ke
dalam organ dan jaringan dengan fraksi yang
berbeda-beda [4].

Pola penurunan aktivitas amerisium
yang relatif sama terjadi pula pada organ paru-
paru. Pada organ ini kandungannya mencapai
sekitar 2,45% pada hari ke 0 (6 jam) dan
menurun terus sampai mencapai 0,30% pada
hari ke 15. Sedangkan pada karkas kandungan
Am-241 mencapai 6,81% pada hari ke 0 dan
terus mengalami penurunan aktivitas sampai
hari ke 30 dengan kandungan sekitar 0,17%
dari aktivitas semula. Aktivitas amerisium yang
relatif tinggi dalam karkas merupakan aktivitas
gabungan dari berbagai organ dan jaringan
selain organ/jaringan utama yang diambil.

Kandungan amerisium dalam organ
lainnya seperti ginjal, hati, limpa dan jantung
ditunjukkan pada Gambar 2 yang menunjukkan
pola pengurangan aktivitas yang berbeda.
Semua organ menunjukkan penurunan setelah
hari ke 15 dan aktivitas Am-241 pada ke empat
organ tersebut relatif rcndah bila dibandingkan
dengan paru-paru pada semua hari
pensamatan.

Gunbir 2. AWvkM Am-241 (B«l) JJam or%m pnj i l . juituug. luti dan t

Gambaran aktivitas amerisium dalam
darah, tulang dan otot seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 3 tidak memberikan informasi
mengenai kandungan Am-241 yang
sesungguhnya. Hal ini terjadi karena dalam
penelitian ini volume darah dari jantung
(sekitar 2 ml), sampel tulang dan sampel otot
yang diambil untuk pengamatan sangat
kecil/sedikit, sedangkan sisa darah, tulang dan '
otot lainnya dari tubuh tikus masuk ke dalam
kelompok karkas. Pengambilan darah, tulang
dan otot secara keseluruhan sangat sulit
dilakukan. Dengan demikian aktivitas
amerisium dalam karkas merupakan pen-
jumlahan dari aktivitas sisa darah, tulang, otot
dan organ/jaringan tubuh tikus lainnya. Dari
data yang diperoleh ternyata tidak ada
perbedaan yang nyata antara tulang dan otot
pada semua hari pengamatan.

0 5 10 15 JO

Hari pengamatan

Gambar 3. Atuivit.is Am-241 (Bq) dalam darah, otot dan lulang.

Pola distribusi amerisium dalam organ
dan jaringan tubuh tikus serta penurunannya
yang diperoleh dari penelitian ini berbeda
dengan hasil yang pemah diperoleh dari
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penelitian-penelitian Iain yang menggunakan
hewan percobaan lainnya [8,9,10,11]. Hal ini
dapat disebabkan karena adanya perbedaan
dalam hal jalur pemberian radionuklida, hewan
percobaan yang digunakan, umur hewan dan
perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan
penelitian sepcrti teknik pengukuran.

Diketahui bahwa distribusi radio-
nuklida amerisium dan fraksi yang diserap oleh
organ target, dalam hal ini tulang, tidak lepas
dari pengaruh umur [11]. Selain itu
pengamatan yang dilakukan hanya sampai hari
ke 30 bisa dianggap sangat pcndek bila
dibandingkan dengan baik waktu paro fisik
maupun biologis amerisium sehingga data
distribusi yang diperoleh merupakan distribusi
awal/inisial dari Am-241. Pemikiran ini timbul
karena ternyata masih akan terjadi sirkulasi
ulang Am-241 dari organ-organ tubuh tertentu
ke dalam sirkulasi darah dalam waktu yang
lama, seperti meninggalkan hati untuk kembali
masuk ke dalam darah dengan waktu paro 1
tahun dan hanya sebagian kecil saja yang
masuk ke dalam saluran pencernaan untuk
diekskresikan melalui sekresi biliari. Waktu
paro amerisium untuk meninggalkan tulang dan
masuk ke dalam darah dikctahui sekitar 3
bulan[ll].

Pengeluaran Am-241 dari tubuh tikus
secara alamiah yang diamati melalui urin dan
feses dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.
Karena radionuklida yang telah bersikulasi
dalam tubuh belum dikeluarkan melalui feses
dalam waktu kurang dari satu hari pasca
kontaminasi maka pengamatan terhadap urin
dan feses dilakukan pada hari kedua.

Ekskresi amerisium melalui urin dari
hari pertama sampai hari ke 30 tidak
menunjukkan perbedaan yang berarti, yaitu
tidak lebih dari 0,1% dari aktivitas yang
diberikan. Ternyata ekskresi amerisium lebih
tinggi melalui feses. Pada hari kedua setelah
pemberian radionuklida sebagai hari pertama
untuk pengamatan pengeluaran amerisium
melalui feses mencapai 12,65% dan mengalami
penurunan pada hari-hari pengamatan
berikutnya. Secara kumulatif (seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 5), dalam waktu 30
hari, amerisium yang dikeluarkan melalui urin
hanya mencapai 1,61% sedangkan yang
dikeluarkan melalui feses mencapai 20,03%.

Urin (Bql

FeaestBa)

0 5 10 15 20 25 30

Hari paigartiafaji

Gambar 4. Ekskresi Am-241 mclalui urin ddii it^us sd)af3i fungsi wakLu.

Pengeluaran amerisium dari tubuh
melalui feses berasal dari dua jalur. Pertama,
melalui sekresi biliari dari hati ke dalam
saluran pencernaan yang dapat mencapai 2,6%
dari aktivitas yang meninggalkan hati. Kedua,
sekresi dari darah ke dalam saluran pencernaan
yang mencapai sekitar 1,3% dari aktivitas
amerisium yang meninggalkan sirkulasi [11].

0 5 10 15 20 25

Hari pengamalan

Ganibar S. Ekskresi kumulalif Am-241 dalam urindan feses.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa
amerisium tersebar di semua organ/jaringan
yang diamati dengan fraksi aktivitas yang
berbeda dan data yang diperoleh merupakan
distribusi awal dari Am-241 dalam tubuh tikus.
Kandungan amerisium relatif tinggi pada
saluran pencernaan dan paru-paru pada minggu
pertama setelah tcrkontaminasi. Sedangkan
kandungan amerisium dalam organ/jaringan
tubuh tikus lainnva sans.\at bervariasi seba»a;
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flingsi waktu. Ekskresi Am-241 lebih banyak
melalui feses daripada urin yang mencapai
sekitar 20% selama 30 hari.
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DISKUSI

Arifin S.Kustiono - BPTA :
1. Apakah tujuan peneltian ini ?. Mengapa

dipilih radionuklida Am-241 ?.
2. Apakah Am-241 ada di lingkungan ? Bila

ada, darimana asalnya ?.

Zubaidah Alatas :
1. Tujuannya untuk mengctahui biokinetika

Am-241 dalam tubuh untuk menambah
informasi mengenai model metabolisme
Am-241. Sampai saat ini telah banyak
radionuklida yang digunakan untuk
"scientific devices" termasuk Am-241 yang
dapat mempertinggi risiko kontaminasi pada
pekerja radiasi maupun lingkungan.

2. Am-241 yang ada dalam lingkungan dapat
berasal dari perembesan limbah radioaktif
dalam tanah atau dari kebocoran/kecelakaan
pada plutonium finishing plant dan industri
nuklir lainnya.

Jibun Sembiring - BPTA :
Mengapa dipilih tikus putih sebagai media
percobaan dan Am-241 sebagai radionuklida
dalam penelitian ini ?.

Zubaidah Alatas :
Diketahui bahwa tikus putih masuk dalam
kelas mamalia yang sama dengan manusia
secara umum, seperti pula halnya hewan-
hewan percobaan lain yang sering digunakan
seperti anjng, monyet/kera dll. Am-241 dipilih
karena pada saat ini semakin luas
penggunaannya dalam bidang industri dan
lainnya yang memperbesar risiko paparan
radiasi.

Syahrir - PTPLR :
Apakah diamati transfer Am-241 dan organ
satu ke organ lain ?. Apakah kemungkinan
suatu organ mengakumulasi Am-241 dari
banyak organ dan belum mencapai puncak
pada 30 hari pertama ?.
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Zubaidah Alalas :
Tidak diamati karena akan membutuhkan
waktu lama sekali. Dari literatur diketahui,
sebagai contoh, perpindahan Am dari hati ke
sirkulasi darah dengan 11/2 biologis sekitar 1
tahun. Terdapat kemungkinan suatu organ
mcngakumulasi Am-241 dari organ lain dalam
waktu 30 hari setelah kontaminasi. Pada jangka
waktu yang singkat tersebut masih terus terjadi
sirkulasi ulang Am-241 dalam tubuh dari
organ/jaringan ke darah dan masuk/diserap
oleh organ lain atau organ yang sama selain
diekskresikan. Pada saat ini masih merupakan
"initial distribution" dari Am-241.

Asep Warsona - PSPKR :
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
ekskresi melalui feccs lebih tinggi daripada
melalui urin ?. Apakah pengaruhnya bila
pemasukan radionuklida Am-241 pada tikus
dengan cara suntik ?.

Zubaidah Alatas :
Eksresi Am-241 lebih banyak melalui feccs
karena pengeluaran Am-241 dari tubuh melalui
dua jalur yaitu sistem biliari dari hati ke
saluran pencernaan dan dari darah ke sahiran
pencernaan. Bila diberikan secara suntik maka
akan memberikan pola distribusi yang sedikit
berbeda.

Poppy Man T. - PSPKR :
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

aktivitas Am-241 cukup tinggi di saluran
pencernaan dan paru-paru. Tingginya Am-
241 di saluran pencernan dapat dimengerti
karena pemberiannya melalui oral.
Bagaimana dengan yang di paru-paru ?.

2. Seperti disebutkan bahwa organ target
Am-241 adalah tulang. Apakah akan
terjadi perubahan distribusi Am-241 dengan
berjalannya waktu ?.

Zubaidah Alatas :
1. Tingginya aktivitas Am-241 di paru-paru

mungkin disebabkan karena dalam jangka

waktu pengamatan yang singkat ini Am-241
yang telah terserap dalam darah lebih
banyak terendap pada paru-paru dibanding
organ lain pada distribusi awal Am-241.
Keadaan ini mirip dengan hasil penelitian
dengan hewan percobaan lain yang
menunjukkan bahwa pada distribusi awal
Am-241 kandungannya tinggi tidak hanya
pada hati dan tulang, tetapi juga pada paru-
paru. Faktor yang menyebabkan pola
distribusi seperti ini belum diketahui.

2. Karena pola distribusi Am-241 akan sesuai
dengan senyawa stabilnya yang serupa yaitu
kalium yang akan mengendap pada tulang,
maka pada distribusi akhir nanti diharapkan
akan lebih besar fraksi Am-241 yang
mengendap dalam tulang daripada dalam
organ lain.

M Darussalam - PPTN :
1. Dengan unsur stabil apa, Am-241 memiliki

sifat / perilaku biologinya ?.
2. Am-241 mengeluarkan sinar apa saja yang

potensial berbahaya terhadap kesehatan ?.

Zubaidah Alatas :
1. Kalium.
2. Sinar alfa.

Wahyudi - PSPKR :
1. Bagiamana sistem pencacahan/pengukuran

sampel. Dicacah langsung atau dengan
preparasi khusus ?.

2. Standard yang digunakan dalam bentuk apa

Zubaidah Alatas :
1. Sampel dicacah dengan menggunakan

spektrometer gamma Nal(Tl) dilengkapi
dengan MCA terhadap sinar gamma yang
dipancarkan Am-241 dengan energi 60 keV.
Sebelum pencacahan, sampel didestruksi
terlebih daliulu dengan asam nitrat 65%
selama satu hari.

2. Standard Am-241 yang digunakan dalam
bentuk cair.
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