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Pujadi
Puslitbang Keselamatan Radiasi clan Biomedika Nuklir -BA TAN

ABSTRAK
METODE STANDARDISASI 18F SECARA ABSOLUT MENGGUNAKAN SISTEM
PENCACAH KOINSmENSI 47t(PC)-y. Telah dilakukan standardisasi radionuklida 18F secara
absolut dengan menggunakan pencacah koinsidensi 47t (PC) -y. Radionuklida 18F dalam bentuk "18F
fluoro 2 deoxyglucose" (FDG) banyak digunakan pacta bidang kedokteran nuklir untuk diagnosis
khususnya pacta bidang onkologi. Radionuklida 18F dibuat melalui reaksi 180(p,n) 18F pacta
cyclotron. Penyiapan cuplikan dilakukan secara gravimetri, pacta penyangga sumber lapisan tipis
VYNS setelah dilakukan pengenceran dengan pelarut aquades steril. Pengukuran cuplikan dilakukan
dengan menggunakan pencacah koinsidensi 47t(PC)-y, pacta 3 gerbang energi sinal gamma yang
berbeda, yaitu pacta daerah puncak energi 511 ke V, 1022 ke V dan 511 ke V keatas. Hasil pengukuran
pacta daerah puncak energi 1022 ke V dan 511 ke V keatas menunjukkan basil yang cukup baik
dengan perbedaan 0,15%, tetapi kelinieritasan kurva pacta gerbang saluran gamma 511 keY keatas,
paling baik dengan R2 = 0,8287. Hasil pengukuran pacta gerbang gamma energi 511 keY

memberikan basil dengan perbedaan 2,28% dibandingkan dengan kedua gerbang lainnya.

ABSTRACT
THE ABSOLUTE STANDARDIZATION METHOD OF 18F BY USING 47t(pC)-y
COINCmENCE COUNTING SYSTEM. The absolute standardization of 18F radionuclide had
been can-ied out using 47t(PC)-y coincidence counting. The radionuclide 18F "fluoro 2 deoxyglucose"
(FDG) was the quantity used at nuclear medicine in diagnosis of oncology. The radionuclide 18F had
been produced by 180(p,n) 18F reaction in a cyclotron. Source preparation had been done by
gravimetry method after source was dissolved in aquadest. The samples have been measured using
47t(PC)-y coincidence counting on different three window gamma energi, the gamma windows were
set on 511keV peak, 1022 keY and above 511 keY region. The result of measurement on 1022 keY
peak and above 511keV region, are fairly good with discrepancy about 0,15%, but the linearity of
gamma window above 511 ke V is the best with R 2 = 0,8287. The measurement on 511 ke V gamma

window region gave the result with difference 2,28% compared with another two region.

PENDAHULUAN

Standardisasi radionuklida merupakan

salah satu tugas pokok yang dihadapi P3KRBiN

-BAT AN, untuk menunjang kegiatan proteksi

radiasi diberbagai bidang kegiatan. Penelitian

clan pengembangan metode standardisasi perlu

dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas

smnber standar buatan P3KRBiN-BA T AN.

Beberapa radiQnuklida dalam bentuk

radiofannaka telah banyak dipergunakan pada

bidang kedokteran nuklir, diantaranya adalah

1311, 99Tc, 18F dll. Radionuklida 18F banyak

digunakan pada kedokteran nuklir khususnya

untuk diagnosis pada bidang onkologi,

menggunakan perangkat "Positron Emission

Tomography" (PET). Untuk keperluan tersebut

radionuklida ill digunakan dalam bentuk

radiofarmaka (8F fluoro 2 deoxyglucose (FOG).

Radionuklida 18F dibuat melalui reaksi 180 (p,n)

(8F menggunakan pesawat cyclotron. Pada

penggunaan radinuklida untuk diagnosis pada

pasien, keselamatan clan kesehatan pasien

sangat diutamakan, oleh karena itu perlu

pengukuran aktivitas yang tepat clan akurat
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absolut menggunakansecara pencacah

koinsidensi 47t(pC)-y.

TEORI

ISF merupakan radionuklida yang

me1uruh me1a1ui pancaran zarah beta sebesar

96,73% dan hanya sebagian keci1 3,27%

me1uruh me1a1ui tangkapan e1ektron, kemudian

disusul dengan pancaran sinar gamma 511 ke V

dan 1022 keV, sinar-x

dengan energi 0,53 keY

intensitas 0,7%

waktu paro yang

3,27 % pendek yaitu 109,717 menit,

menuju ke keadaan stabi1

180. Dengan bagan pe1uruhan

seperti disajikan pada

0 ke V Gambar 1, maka pengukuran

aktivitas secara absolut dapat

di1akukan menggunakan pen-

cacah koinsidensi 4n(PC)-y.

untuk menjamin penerimaan dosis radiasi yang

tepat. Pengukuran aktivitas radionuklida untuk

aplikasi kedokteran nuklir biasanya

menggunakan "dose calibrator" yang

merupakan alat ukur aktivitas relatif, sehingga

alat ini perlu dikalibrasi menggunakan sUlnber

standar. Sehingga apabila "dose calibrator" ini

akan dipergunakan untuk menentukan aktivitas

18F, diperlukan sUlnber standar 18F atau

simulasinya untuk kalibrasi.

(8F

dengan

relatif

J3 , 96,73%

511 keY

511 keY

180

Gambar 1. Baganpeluruhan 18p (2)

Gambar 2 menyajikan

spektrum gamma '8F .

Dengan bagan peluruhan dan spektrum

gamm.a seperti ini maka pencacahan

menggunakan pencacah koinsidensi 41t(PC)-y

dapat dilakukan dengan memasang gerbang

cacahan saluran gamma bervariasi yaitu dapat

diatur sebagai berikut :

1. Saluran pencacahan gamma di atur pada

daerah puncak energi 511 keY

2. Saluran pencacahan gamma di atur pada

daerah puncak energi 1022 keY clan

Radionuklida IsF merupakan radionuklida yang

sebagian besar meluruh me1alui pancaran zarah

beta sebesar 96,73% dan hanya sebagian kecil

3,27% meluruh melalui tangkapan elektron,

kemudian disusul dengan pancaran sinar

gamma SIlkeY dan 1022 keY, sinar-x dengan

energi 0,53 keY intensitas 0,7% dengan waktu

paro yang re1atif pendek yaitu 109,717 menit,

menuju ke keadaan stabil'sO, bagan peluruhan
,sFd ... k d G b '1?\ blsaJl an pa a am ar 1 \ '-'. Dengan agan

peluruhan seperti ini maka penentuan aktivitas

sec.ara absolut dapat dilakukan menggunakan

pencacah koinsidensi 4n (PC) -y. Pene1itian ini

bertujuan untuk menentukan metode

standardisasi radionuklida radionuklida IsF

Saluran pencacahan gamma di atur

pada daerah 511 ke V keatas.
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Gambar 2. Spektrum gamma 1sF

Metode pencacahan koinsidensi ini Nf3: Cacah partikel beta setelah dikoreksi

telah dikembangkan oleh Campion (1959)(3), dl engandanwak ltuuruhmati detektor, cacah

atar, pe an.
dimana pencacahan dengan metode ill Ny: Cacah gamma setelah dikoreksi

dilakukan menggunakan tiga saluran yaitu dengan waktu mati detektor, cacah

latar, dan peluruhan.
saluran beta, gamma dan koinsiden beta- Nc: Cacah koinsidensi beta-gamma

gamma. Sedangkan pada saluran beta, untuk setelah dikoreksi dengan waktu mati

detektor, cacah latar, peluruhan dan
mendapatkan harga efisiensi yang bervariasi resolving time

dapat dilakukan dengan berbagai cara No: Cacah absolut sumber radionuklida

ar rasio cabang peluruhan
diantaranya dengan memvariasikan Ef3: efisiensi pencacah salur beta

diskrinlinator memvariasikan ketebalan Ey: efisiensi pencacah salur ganlma
, a : koefisien elektron konversi dalam

penyangga sumber dan memvariasikan Ece: efisiensi pencacah salur beta

tegangan tinggi detektor. Setiap cacahan pada terhadap elektron capture
Ef3 = efisiensi pencacah salur beta

masmg-masmg saluran dapat dihitung dengan y terhadap sinar gamma

persamaan sebagai berikut (3,4): Ece = probabilitas terjadinya koinsidensi

beta-gamma

Nil Menurut Campion persamaan

koinsidensi tersebut dapat diturunkan sebagai

berikut (3) :
Ny

n

=No Lar [Ey/(l +a)]
r=1

[1]

~~
Nc

Nc

[2]dengan
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merata. Kemudian dilakukan pengeringan pada

kondisi atmosflr, setelah kering maka cuplikan

siap untuk dicacah.

Untuk menentukan nilai aktivitas

cuplikan pada ke tiga kondisi gerbang saluran

gamma yaitu pada gamma untuk daerah puncak

energi 511 keV, 1022 keY dan 511 keY ke atas

maka dibuat kurva antara No vs. (l-EII)/EII dari

basil cacahan masing-masing, kemudian

diekstrapolasikan ke arab (1 -Ell) / Ell = 0 atau

pada efisiensi detektor proporsional 47t(PC)

100%. Dari basil pencacahan dan perhitungan

yang diperoleh tersebut dapat ditentukan

metode yang paling baik untuk pencacahan

secara absolut '8F menggunakan perangkat

koinsidensi 4x(PC)-y.

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Bahan dan Peralatan

.Larutan sumber 1sF

Penyangga sumber VYNS yang telah

dilapisi emas :!: 15 JJ. gr/cm2.

Aquades steril sebagai pengencer

Larutan Ludox

Sistem pencacah koinsidensi 47t (PC) -'Y

Penyiapan cuplikan

.

Pencacahan cuplikan.

Cuplikan pada penyangga somber

VYNS dicacah menggunakan sistem pencacah

koinsidensi 41t(PC)-y. Gas alir yang di

pergunakan pada detektor proporsional 41t(PC)

adalah gas P-I0 (campuran gas argon-methan),

dengan tekanan gas didalam detektor 10 atm.

Pencacahan cuplikan pertama kali dilakukan

untuk melihat bentuk spektrum beta maupun

gamma. Kemudian dari penampakan spektrum

beta dilakukan pemasangan diskriminator

bawah tepat pada saat spektrum beta mulai

muncul, hal ini dilakukan untuk membatasi agar

derau-derau tidak ikut tercacah. Sedangkan

dengan penampakan spektrum gamma dapat

ditentukan tiga gerbang saluran gamma yang di

inginkan yaitu dengan pemasangan

diskriminator bawah dan atas pada daerah

energi gamma 511 keY, 1022 keY dan 511 keY

keatas. Pencacahan setiap cuplikan dilakukan

sebanyak 10 kali ulangan dengan waktu cacah

masing-masing 500 detik. Untuk mendapatkan

basil efisiensi beta yang bervariasi maka

dilakukan pencacahan dengan memvariasikan

letak diskriminator beta, yaitu dengan

memperbesar batas bawahnya.

Larutan smnber IsF sebagai larutan

induk diencerkan dengan aquades steril,

pengenceran ini dimaksudkan agar didapatkan

cuplikan dengan berat 10-30 mg yang

mempunyai aktivitas sesuai dengan

kemampuan detektor 4n(PC) (5,6). .Kemudian

dari basil pengenceran ill dibuat sebanyak 15

cuplikan dengan jalan meneteskan pada lapisan

tipis VYNS yang telah dilapisi emas. Berat

cuplikan dibuat bervariasi antara 10-30 mg ,

kemudian sebelum kering ditambahkan 1-2

tetes larutan ludox agar pengeringan dapat

Koreksi-koreksi

Beberapa koreksi dilakukanyang

adalah

Koreksi bouyancy. yaitu koreksi pacta hasil

penimbangan cuplikan terhadap humidity
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dan suhu ruangan serta berat jenis

perangkat timbangannya.

Koreksi pada pencacahan meliputi : koreksi

waktu mati detektor, koreksi waktu pulih,

cacah latar dan kepekaan detektor

proporsional terhadap sinar gamma.

cukup baik dengan rentang efisiensi antara

67,4-84,4%, sehingga hasil ekstrapolasinya

dapat dipertanggung jawabkan, meskipun slope

kurva terlalu besar. Dari ektrapolasi ini

didapatkan harga No = 3341,7 Bq ~ 1,12%.

Sedangkan untuk kurva B yaitu pencacahan

dengan gerbang saluran gamma 511 keatas,

menghasilkan efisiensi deteksi zarah beta pada

rentang 65,8-88,0% dengan slope yang lebih

kecil, sehingga hasil ekstrapolasi dapat

dipertanggung jawabkan. Dari ekstrapolasi ini

didapatkan harga No = 3336,5 Bq ~ 0,41%.

Dan kurva C, pencacahan dengan gerbang

saluran gamma pada daerah energi 511 ke V,

menghasilkan efisiensi deteksi zarah beta yang

relatif lebih kecil yaitu pada rentailg 62,3 -

74,6%.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Hasi1 pengukuran terhadap cuplikan

dengan masing-masing gerbang sa1uran gamma

disajikan pada Tabe1 1. Pembatasan gerbang

sa1uran gamma pada daerah energi gamma 511

keY, 1022 keY dan 511 keY keatas di

i1ustrasikan pada Gambar 2. Harga aktivitas

abso1ut (No) pada kondisi efisiensi beta tertentu

dari masing-masing gerbang gamma di hitting

dengan menggunakan Persamaan {2}. Dari

hasil pengukuran dan perhitungan masing-

masing gerbang sa1uran gamma dibuat kurva

antara No vs. (1- sp)/sp, kurva tersebut disajikan

pada Gambar 3. Persamaan garis dan koefisien

regresi linier untuk masing-masing kurva

didapatkan sebagai berikut : kurva A, Y =

1497,1 X + 3341,7 dengan koefisien regresi

linier R2= 0,7831, kurva B, Y = 1459,6 X +

3336,8 dengan koefisien regresi linier R2=

0,8287 dan kurva C, Y = -175,17 X + 3263,1

dengan koefisien regresi 1inier R2= 0,0383.

Apabila dari masing-masing kurva di

ekstrapolasikan ke arah (1- sp)/sp = 0 maka

akan didapatkan harga aktivitas absolut (No)

pada efisiensi beta 100 0/0. Dari hasi1

ekstrapolasikan ke arab (l-E~)/E~ = 0 , Gambar

3, terlihat untuk kurva A yaitu pencacahan

menggunakan gerbang saluran gamma pada

energi 1022 ke V, efisiensi deteksi zarah beta

Pada kurva ini terlihat konsistensi basil

cacah kurang baik, dengan harga R2 = 0,0383,

sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung

jawabkan, dengan harga No = 3263,1 Bq :!:

2,04% per~edaan dengan gerbang lainnya

sekitar 2,28%. Kemungkinan hal ini disebabkan

adanya efek Compton pada daerah energi 511

ke V sehingga cacahan asli ada yang hilang.

Hasil No dari ekstrapolasi kurva A dan

B masing-masing adalah 3341,7 Bq :!: 1,12%

dan 3336,5 Bq :!: 0,41%, basil ini dapat

dikatakan dikatakan relatif sarna dengan

perbedaan 0,15%. Dari Garnbar 3, temyata

bahwa pada gerbang saluran gamma 511 keY

ke atas , kurva ektrapolasinya mempunyai harga

kelinieritasan paling baik dengan R2 = 0,8287

sedangkan kurva ektrapolasi dengan gerbang

1022 keY mempunyai harga R2 = 0,7831.
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Tabell. Hasil pencacahan 18F menggnnakan pencacah koinsidensi 41t (PC) -Y

Saluran-y
51 I keY

Saluran-y
SIlkeY keatas

Saluran-y
1022 keY.

No No No No(1 -Ep) /

Ep

(1 -Ell) I

Ell

(1 -Ep) I f:p
(Bq) (Bq)

3296

0,462 3478 0,519 4112 0,481
3489 0,438 3998 0,483
3482 0,381 4120 0,442

..-:) 3481 0,290 3809 0,425
"c 3408 0,256 4008 0,386

3452 0,248 4010
3421 0,241 3792 0,316
3447 0,236 3698 0,314
3452 0,218 3789 0,262
3398 0,201 3602 0,246
3392 0,182 3710 0,236
3387 0,167 3681 0,234
3386 0,148 3684 0,230
3392 0,136 3662 0,184
3372 0,142- 3658 0.186

3302
3. 3298 0,304
4. 3281
5. 3312
6. 3289

3294
3314

...3102
3186
3272
3312
3342
3436
3238

0,438

:2. 11 I I lIB,,)

7.
8.

O.
1.

I 

1.

0,4380,388

'C' 4000
CD

~ 3500
8.

r. ; c.
0.2 03 04

(1-ef.beta)/ef,beta

05 0.7

Gambar 3. Kurva ekstrapolasi efisiensi pada gerbang saluran-y 51lke V,
IO22keV dan 51lkeV keatas.

kesalahan. Oleh karena itu untuk pencacahan

terhadap swnber 18F dengan menggunakan

pencacah koinsidensi 4n(PC)-y paling baik

adalah menggunakan gerbang saluran gamma

pada 511 keY keatas.

Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan

pencacahan terhadap 15 cup.likan paling baik

adalah pada gerbang saluran gamma 511 ke V

keatas. Sedangkan pada gerbang 1022 keY

walaupun kelinieritasan kurva relatif baik, daD

harga No juga relatif sarna dengan No

menggunakan gerbang saluran gaInma 511 ke

keatas, namun karena harga slope dari kurvanya

terlalu besar, sehingga pada ekstrapolasinya

kemungkinan dapat menambah kontribusi

KESIMPULAN

Metode standardisasi secara absolut

sumber 18F menggunakan pencacah koinsidensi

41t(PC)-y telah dapat dilakukan dan gerbang
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saluran gamma paling baik adalah

menggunakan pada gerbang saluran gamma

pada energi 511 ke V keatas.
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