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KAJIAN PENGARUH KETIDAK TEPATAN POSISI
DETEKTOR RENOGRAF TERHADAP NILAI UPTAKE
RELA TIF DAN EKSKRESI INDIVIDUAL

Bambang Supardiyono,Prayitno
P3TM_BATAN. Kolak Pas 1008, Yogyakarla 55010

ABTRAK
KAJIAN PENGARUH KETIDAK TEPATAN POSISI DETEKTOR RENOGRAF TERHADAP NILAI
UPTAKE RELATIF DAN EKSKRESI INDIVIDUAL. Ketepatan posisi detek/or pada arah ginja/ (posisi
tepa/) do/am renograji akan menghasi/kan ni/ai cacah maksima/. pergeseran posisi de/ektor dari titik
"tepat" (ketidak tepatan) akan menurunkan ni/ai cacah. Secara simulasi te/ah dihitung pengaruh posisi
ketidak tepatan de/ektor dengan cora memvariasi nilai cacah ginja/ kanan (cacah ginja/ kiri tetap) .:t 5% sid
.:t 20% /erhadap ni/ai uptake re/atif dan ekskresi individual. Berdasarkan perhitungan dipero/eh hubungan
bahwa pergeseran posisi detektor .:t 0.5 Cm sid .:t 2 Cm dari titik tepat akan mengakibatkan ni/ai uptake
re/atif sebesar .:t (1,25 sid 5,00)%. nilai ekskresi individual Ie/Gpo Perubahan /ersebut masih dapat diterima
karena dalam medis injormasi kuali/atif dengan ketidak pastian 10% masih diperkenankan.

ABSTRACT
THE TEST OF INACCURATE POSIT/ON OF RENOGRAF DETECTOR TO REUTIVE UPTAKE FIGURE
AND INDIVIDUAL EXCRETION. Accuracy of detector position toward the kidney location (precise
position) in renograf will resulting the maximum count figure. detector position change from "the precise"
point (inaccurate) will decreasing the count rate. Therefore for it had been simulated the influence of count
figure of right kidney (fIXed left kidney count) :t 5% to:t 20% to relative uptake figure and individual
excretion. Based on the calculation it iwas found that the relation of detector position :t 0.5 Cm to :t 2 Cm
from the precise point will have effect to relative uptake figure.:t (1.25% to 5.00%). the fIXed individual
excretion figure. The change is still can be accepted because the qualitative information with J 0 % accuracy

is still acceptable.

PENDAHULUAN
P arameter-parameter renogram secara kuantitatif

menunjukan fungsi ginjal dihitung berdasarkan
nilai cacah yang teramati hasil pemantauan selama
proses pemeriksaan. Nilai cacah mengandung
ketidaktepatan yang disebabkan oleh
ketidakstabilan sistem elektronik, ketidakstabilan
sumber radiasi clan ketidaktepatan posisi detektor
Icrhadap posisi ginjal yang dipcriksa.
Ketidakstabilan sumber radiasi dan ketidakstabilan
sistem elektronik secara stastitik akan memberikan
konstribusi pengaruh pada kedua detektor secara
sarna ,sehingga ketidaktepatan nilai cacah dapat
ditinjau hanya karena ketidaktepatan posisi detektor.
Salah satu cara menghitung kajian pengaruh
ketidaktepatan posisi detektor terhadap nilai
parameter fungsi ginjal (KKDP) adalah dengan
cara simulasi yaitu dengan mengambil data
renogram fungsi ginjal kiri dan kanan normal
5cimbang kcmudian merubah nilai salah satu ginjal
dengan anggapan bahwa posisi salah satu detektor
tidak tepat yang kemudian dilakukan perhitungan
parameter dan dibandingkan dcngan data asli.
Dengan mengvariasi nilai cacah tersebut secara
analogi dapat diketahui hubungan antara
kctidaktepatan posisi dctektor dengan nilai

parameter ginjal.

DASAR TEORI '.

Pemeriksaan fungsi ginjal dengan renograf
adalah tehnik pemeriksaan invivo, yaitu memonitor
aktivitas radiasi gamma dari ginjal dengandetektor
(kelipan) dari luar tubuh. Protokol pemeriksaan
renografi, adalah dengan menempatkan posisi pasien
dalam keadaan duduk (tipikal) kemudian dilakukan
pengaturan posisi detektor dilakukan oleh paramedis
dcngnn cnrn mcrnbn posisi ginjal, apnbila posisi
detektor dianggap tepat akan dilanjutkan dengan
penyuntikan. Pengalaman paramcdis sangat
membantu dalam menempatkan detektor pacta posisi
tepat daerah ginjal, tetapi karena keadaan pasien
yang bervariasi (tinggi, pendek, gem uk, kurus),
maka kadang-kadang terjadi ketidak tepatan posisi
detektor,sehingga diperoleh cacah yang kurang
tepat. Tipikal ginjal orang Indonesia mempunyai
dimensi untuk ginjal kanan panjang (9,10 :!: 0,80)
cm lebar (3,70 :f:0,60) cm ginjal kiri mempunyai
panjang (8,60:1: 0,95) cm clan lebar (3,90 :1:0,52)
cm.l) Gambar 1 menunjukkan skema posisi detektor
dalam pemeriksaan fungsi ginjal, detektor yang
dipergunakan berdiameter 5cm (tipika)), dimensi
ujung kolimator (10x6) cm dan jarak detektor-
ginjal sekitar 15 cm yang memungkinkan seluruh
aktivitas ginjal (orang Indonesia) dapat dimonitor

detektor,
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Gambar 2a. I<~urva renogram

C~t.

Gambar I. Skematik Pengukuran Fungsi Ginjal
Keterangan

I. Detektor NaI(TL)
2. Kolimator
3. Ginjal
4. Daerah cacah Inti
5. Daerah cacah Penumbra

Diasumsikan bahwa ginjal sebagai sumbcr
radiasi bentuk bidang (penyerdehanaan) , daerah
cacah inti adalah daerah diamana radiasi berasal dati
daerah aktivitas ginjal, sedangkan daerah penumbra
adalah daerah aktivitas jaringan sekitar ginjal.
Diandaikan pergeseran posisi detektor kearah
sumbu Y akan mengurangi cacah aktivitas,
pendekatan paling sederhana adalah apabila
detektor bergeser I cm (10% tinggi ginjal) dari
posisi tepat, maka cacah akan berkurang sekitar 10
%.

METODOLOGI
Gambar 2a. menunjukkan pola renogram

normal yang dapat dibagi dalam 3 bagian (fase),

rase I disebut rase pembuluh darah (respon vasculer)

pada rase I perunut akan mengisi pembuluh darah

pada ginjal berlangsung sekitar 12 sampai 30 detik

setelah disuntikan bentuk kurva pada daerah ini

dimulai daTi titik (cacah) yang paling rendah naik

secara tajam (daerah kurva bentuk linier). Fase II

disebut rase uptake, pada rase ini terjadi proses

penapisan (filtrasi) bentuk kurva pada rase ini

dimulai daTi titik yang naik secara perlahan

kemudian diahkiri pada titik puncak (maks), waktu

titik puncak dicapai sekitar 2 sampai 5 menit setelah

penyuntikan. Fase III dimulai daTi kurva yang

menurun sampai selesai (20 menit) pada rase ini

terjadi proses ekskresi, variasi bentuk kurva daTi 3

daerah rase tersebut dapat memberikan informasi

kelainanlkerusakan ginjal.

Gambar 2b. Kurva renogram

Dari kurva renogram gambar 2a dan 2b dapat

diperoleh II parameter fungsi ginjal (gambar 2b.),

antara lain T<mak>, T<l/2>, '. T<2/3>,

CacahT<mak>, Cacah T<lO men it>, Upslope,

Downslope [T<l/2>], Downslope [T<2/3>], Reno

Index[T80 .140 detik], Uptake Relatif [%], dan

Ekskresi Individual [%]. Dalam kajian KKDP dari

II parameter fungsi ginjal, kajian hanya dilakukan

pad a parameter Uptake relatif dan Ekskresi

individual, karena dipandang nilai kedua parameter

tersebut sangat dipengaruhi oleh posisi detektor.

Uptake relatif adalah estimasi sampai sejauh mana

kemampuan penangkapan (uptake) masing masing

ginjal terhadap perunut yang disuntikan, ekskresi

individual adalah estimasi kemampuan

mengeluarkan peru nut yang telah ditangkap oleh

masing masing ginjal.

Uptake relatif dinyatakan dengan persamaan :

(CaF(II) -CaF(I)}1(a
FU~ = x 100% (I)

(CaF(II) .caF{I)}Ki +(CaF(II). CaF(I)}Jr.i'

FURKa Fungsi Uptake Relatif ginjal kanan
(Untuk uptake relatif ginjal kiri
persamaannya sarna dengan pers. 1
dengan mengganti indeks Ka
menjadi Ki.)

=
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CaF(I) = Cacah ahkir rase I
CaF(II) = Cacah ahkir rase II
Ka = Ginjal kanan
Ki = Ginjal kiri

Fungsi ekskresi individual dihitung dengan

menggunakan persamaan

{CaF(II) -CaTIO}Ka
EKSKa x 100% (2)

Gambar 4. Pola Renogram Normal"Posisi Kurang
Tepat"

PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Arti fisis uptake adalah kemampuan ginjal
menerima/menyerap plasma darah yang akan
dibersihkan (filtrasi ). Karena masukan plasma
darah ke ginjal kiri maupun kanan secara kuantitatif
tidak diketahui maka besar masing masing uptake
tidak dapat dihitung, oleh karena itu dihitung nilai
uptake relatif.

Diandaikan volume plasma darah yang
masuk ke dua ginjal adalah 100 %, maka secara
eksplisit uptake kiri clan kanan dapat dinyatakan
secara relatif dari plasma darah yang masuk dalam
presentase yang dinyatakan pada persamaan 1.
Persamaan 1 diperoleh dari penyerdehanaan kurva
renogram pada rase II bentuk lengkung menjadi
bentuk garis sehingga diperoleh bentuk segitiga siku
siku ABC (gambar 5 ), "

CaF(Il)Ka
EKSKa = Prosentasi fungsi ekskresi ginjal

kanan (fungsi ekskresi ginjal
kiri dihitung dengan persamaan
yang sarna dengan mengganti
indeks Ka dengan Ki).

CaTI0Ka = Cacah pada waktu 10 menit

pada ginjal kanan.

Untuk menganalisa KKDP, diambil data
renogram yang mempunyai fungsi ginjal kiri dan
kanan normal sebagai patokan (gambar 3). Data
ginjal kiri tetap ,data (cacah) ginjal kanan dirubah :t
5 %, :t 10 %, :t 15 % dan :t 20 % dari nilai semula,
kemudian dilakukan perhitungan uptake relatif dan
sekresi individual. Pergeseran nilai cacah dari 5 %
sampai 20 % dianalogikan dengan pergeseran posisi
detektor dari posisi "tepat"

Dari hasil perhitungan tersebut diatas dapat
dicari hubungan antara ketidaktepatan posisi
detektor dengan nilai uptake relatif clan sekresi
individual. Berdasarkan data renogram dapat
dihitung 11 parameter fungsi ginjal, dari kesembilan
parameter tersebut yang mempunyai nilai informasi
kualitatif dan kuantitatif adalah uptake relatif clan
sekresi individual. Sebagai bahan bandingan dapat
dilihat dari gambar 4. yang menunjukkan hasil
pemeriksaan dengan kondisi posisi detektor
"kurang tepat" terlihat bahwa kurva renogram kiri
lebih rendah dari kurva renogram kanan, namun
keduanya menunjukkan kurva renogram normal.
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Gambar 5. Penyederhanaan kurva renog;~am

Luas segitiga (ABC)Ki datI

segitiga
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(ABC)Ka merupakan jumlah plasma darah
(indikator) yang ditangkap ginjal kiri dan kanan,
dengan anggapan bahwa ABKi = ABKa.
Berdasarkan kesebangunan antara kedua segitiga
tersebut jumlah indikator dapat dinyatakan dengan
tinggi BCKi dan BCKa yang dinyatakan dengan
CAF(II) -CAF(I) seperti pada persamaan I.
Persamaan 1 adalah tepat bila TI Ki = TI Ka daD
TliKi = TliKa sehingga ABKi = ABKa.

nilai selisih tersebut tidak cukup berarti (significan )

terhadap perhitungan uptake relatif , maka
perhitungan uptake relatif dengan persamaan 1
cukup memadai.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana
kebenaran pendekatan persamaan 1 (model I),
dihitung juga uptake relatif dengan perumusan
seperti pada persamaan modell, tetapi dilakukan
pengintegralan pacta luasan kurva ABC yang
dirumuskan pada persamaan 3 ( persamaan model
II). Disamping itu berdasarkan persamaan model I
dilakukan perhitungan uptake relatif dengan
menganggap Tmax kedua kurva kiri ..dan kanan
(persamaan model III).

Pacta umumnya renogram basil pengukuran
menunjukkan bahwa ABKI tidak sarna dengan
ABKa sehingga basil perhitungan mengandung nilai

ketidakpastian yang tergantung daTi nilai selisih
ABKi dengan ABKa. Dengan menganggap bahwa

!7/{CaF(II)-CaF(I)}Ka .FURKa = "7/7 (71 xIOO%

17 {CaF(I/)-CaF(I)}Ka + 11 {CaF(I/)-CaF(I)}Ki
(3)

c

Kemudian berdasarkan ketiga model
persamaan dihitung uptake relatif dengan
mengandaikan data ginjal kanan berubah 5%
sampai 20 % dikarenakan perubahan posisi
detektor .Hasil perhitungan uptake relatif disajikan
dalam bentuk grafik seperti pada gambar 7 .

Ekskresi individual (terjadi pada rase III)
adalah estimasi kemampuan mengeluarkan perunut
yang telah ditangkap oleh masing-masing ginjal.
Perhitungan ekskresi individual dinyatakan dengan
persamaan 2, menunjukkan berapa persen perunut
yang ada didalam ginjal telah dikeluarkan selama
sepuluh menit (CaT 10)' CaT 10 adalah cacah pada
waktu 10 men it, untuk ginjal normal setelah 10
menit kurva akan menurun secara perlahan-lahan
(bisa disebut konstan) menunjukkan cacah latar.
Berdasarkan hal tersebut diatas dengan mengambil
batas cacah pada 10 menit telah mencerrninkan
prosentase perunut yang dikeluarkan.

Persamaan 2 diperoleh berdasarkan

pendekatan presentase perunut yang telah
dikeluarkan (periksa gambar 6)

8
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Gambar 6. Kurva luasan

Dari gambar 6 dapat diperiksa bahwa
presentase ekskresi individual adalah luasan kurva
ABF dibagi luasan ABDE. Sebagai pendekatan
dapat dinyatakan dengan luasan ~ ABF dibagi
luasan ~ ACE sehingga dapat dirumuskan dengan
perbandingan ( AE .BD ) I AE seperti pad a
persamaan 2.

Seperti pad a perhitungan uptake relatif
dilakukan dengan 3 model perhitungan yang
hasilnya disajikan dalam bentuk grafik pada gambar
8.
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uptake relatif. Perubahan posisi detektor kanan :1:5%
sId -:1:20% mengakibatkan perubahan uptake
relatif turun 1,29% sId 5,61% dan nilik sebesar
1,22 % sId 4,50%.

Berdasarkan gambar 8, perhitungan ekskresi
individual, dengan persamaan model I, II dan III ,
terlihat bahwa untuk perhitungan ekskresi individual
kr (kiri) adalah sarna untuk ketiga model, sedangkan
untuk ekskresi individual kn (kanan) menunjukkan
nilai sarna untuk perhitungan model I dan II, dapat
diamati juga bahwa untuk setiap kondisi perubahan
detektor perhitungan dengan model III
menghasilkan perbedaan nilai 3% (kanan)
dibandingkan dengan hasil perhitungan model I
maupun model II. Hal ini berarti bahwa perhitungan
dengan persamaan model III memberikan ralat
sistimatis sebesar 3%, sehingga persamaan 1 (max
kiri dan kanan tidak sarna) dapat
dipertanggungjawabkan untuk perhitungan uptake
relatif. Karena dalam medis uptake relatif sebagai
informasi kualitatif dengan ketelitian 10% masih
dapat diterima.
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Gambar 7. Kurva Uptake Relatif

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa ketidak tepatan posisi detektor
pada arah tepat ginjal sebesar :t (0.50 sId 2,00) Cm
yang dihitung dengan menganalogikan perubahan
nilai cacah masih dapat diterima karena hanya
memberikan perubahan uptake relatif sebesar :t
(1,25 sId 5,00)% nilai tersebut masih dibawah batas
yang diijinkan sebasar 10 %. Perhitungan tersebut
diatas dengan mengandaikan bahwa ginjal sebagai
sumber radiasi bentuk bidang. Oleh karena itu perlu
dikaji lebih lanjut dengan menganggap bahwa ginjal
sebagai sumber radiasi sesungguhnya'( bentuk 3
dimensi ) sehingga dapat diperoleh informasi lebih

menyakinkan.

UCAP AN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan pacta

sdr Effendi Suryanto dan sdr Sunardi staff Balai
Elektromekanik P3TM yang telah memmbantu
dalam pengolahan data dan penulisan makalah.

Pada gambar 7 dapat diperiksa bahwa uptake
relatif hasil perhitungan dengan persamaan model I
dengan tanda + untuk kiri dan ~untuk kanan, hasil
perhitungan dengan model II untuk kiri dengan
tanda 0 clan A untuk kanan, perhitungan dengan
model III untuk kiri dengan tanda X clan untuk
kanan. Terlihat bahwa kurva uptake relatif kiri
berdasarkan perhitungan model I clan II kelihatan
berhimpit demikian juga untuk uptake relatif kanan,
hal tersebut berarti perhitungan relatif dengan
persamaan model I dan II (integral) dapat dikatakan
sarna, secara numerik perbedaan perhitungan
berkisar antara 0,02% sId 0,06% untuk ginjal kiri
maupun kanan. Oleh karena itu persamaan model I
dapat dipertanggungjawabkan untuk menghitung
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TANYAJAWAB

Dardjo

-Jika detektor digeser kekanan atau kekiri sekitar
2 cm hasilnya bagaimana ?

-Apakah kalimator harus mcncmpcl ke ginjal ?
jika tidak, apakah sudah ada penelitian bahwa
detektor sebelah kanan mendeteksi ginjal kiri
dan sebaliknya ? (secara silang).

-Renograf P2NR pernah didemonstrasikan untuk
orang diluar BA TAN, ternyata dua kali gagal.
Berapa lama an tara pendeteksian 1 dan 2 dapat
dilakukan, atau bagaimana untuk mengetahui
TC gg masih aktif atau tidak ? Apakah
kegagalan karena posisi detektor atau
radionuklida Tcgg kualitasnya tidak baik ?

Bambang Supardiyono

-Det"ktor bergeser kekakananlkiri don akan
mengakibatkan cacah berkurang sebanyak
kurang lebih 50 % sehingga sangat
mempengaruhi nilai uptake relatif maupun
ehresi individual.

-Kolil//eter harus menempel pada tubuh pasien (
bukan ginjal karena letaknya didalam
)pengaruh cacah silang. suaah d/perhatikan
dengan membuat kolimeter dari Ph setehal I
cm. sehingga cacah silang tidak saling
mempengaruhi.
a. Pendeteksian (pemeriksaan) antara yang 1

dan berikutnya bisa berkisar antara 20
/II"nit, sebab setiap pemeriksaan
berlangsung antara 16 sampai dengan 20
/lien it.

b. Un/uk menentukan kegagalan harus melihat
hasil pemeriksaannya dulu.

c. Yang dipergunakan biasanya radiofarmaka
hippura 1131 (hukan Tc99 ). untuk
/IIengetahui masih baik atau tidak bisa
dilihat waktu produksi, waktu penyimpanan,
dan umur paruhnya untuk 1131. umur
parl/hnya 8 hari kalau sudah disimpan 3
/IIinggu praktis sudah tidak efektif
dipergunakan dan perlu juga dilihat
11'(/rnunya kulu/t k/tl/ing (b(trlt pit/ill) jungul/

diglmakan.

Djati Gunawan

-Kalau saya lihat yang dilakukan adalah faktor
geometri ( pengaruh perubahan sudut ( ~ ) dan
jarak @, bagaimana kedua parameter tersebut
yang dominan signifikan (yang berpengaruh
dominans) mohon penjelasan.

Bambang Supardiyono

-Memang benar bahwa pengkajian ini
berhubungan denganlaktor geometri.

-Faktor tersebut bisa sangat dominan hila
pergeseran posisi detektor terlalu jauh dari
letak ginjal sesungguhnya sehingga inlormasi
yang diperoleh meragukan (contoh dari
transparasi)

Ronny Dwiu A.

-Posisi detektor renograf yang bagaimana, yang
mernberikan hasil optimal I terbaik daD variabel

apa saja (dilapangan/ pelaksanaan
sesungguhnya) yang memberikan pengaruh
terhadap hasil terbaik ?

Bambang Supardiyono

-Posisi detektor yang baik, adalah tampang /
luasan ko/imeter tepat pada arah ginjal. yang
dilapangan dengan cara meraba letak ginjal (
oleh paramedis) atau dibantu dengan loto
rontgen dari /etak gil1jal.




