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ABSTRAK
Radioterapi telah diterima sebagai sebuah modalitas penting pada pengobatan penyakit kanker tidak lama
setelah ditemukan sinar X pada akhir abad XIX di samping modalitas lain seperti pembedahan don
khemoterapi. Modalitas ini berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi pada umumnya.
Radiasi eksterna yang merupakan metode pemberian radiasi konvensional telah berubah dengan
kemampuan meningkatkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem generator pembangkit foton. Semakin
tinggi tegangan yang dihasilkan semakin optimal pula hasil pengobatan, yakni diperoleh kematianjaringan
tumor sebanyak-banyaknya tetapi kerusakan jaringan sehat sekitarnya adalah mimimal. Radiasi eksterna
diawali dengan penggunaan anode stalls yang menghasilkan tegangar. sebanyak 10 kilo Volt, dan sekarang
dengan teknologi akselerator dapat dihasilkan tegangan tinggi Dalam penggunaan untuk kesehatan sampai
dengan 15 Mega Volt di samping elektron. Dl negara maju akselerator untuk kesehatan juga telah
merambah penggunaan neutron, proton serta partikel berat lainya.

ABSTRACT
Radiotherapy as a treatment modality has been achieved not long after the discovery of X ray at the end of
J 9th century, aside from other modalities such as surgery and chemotherapy. The development of this
treatment modality consistent with the advanced of technology in general. External radiation which
commenced with the usage of JOKY energy, nowadays energy of J 5 MY and electron beams, for health
purpose, could be produced thanks to the progress of accelerator technology. In the developed world the
usage of proton, neutron and hea"" particles which produced by accelerator for cancer treatment has been
done since several years ago.

sirnal mungkin, tanpa merosak jaringan sehat di
sekitamya, dengan harapan memperbaiki kualitas
hidup clan memperpanjang kelangsungan hidup
penderita[2],

PENDAHULUAN

T erapi radiasi merupakan metoda pengobatan

penyakit-penyakit keganasan dengan meng-
gunakan sinar pengion. Saat ini radioterapi

telah diterima sebagai salah satu jenis terapi penting
untuk penyakit tersebut disamping, pembedah~n clan
kemoterapi. Metode ini mulai digunakan orang
sebagai salah satu jenis pengobatan tumor ganas
tidak lama setelah penemu~n sinar X oleh WC
Rontgen pada akhir abad XIX, Selanjutnya pene-
muan ini dilanjutkan dengan berbagai temuan ilmiah
seperti sifat-sifat radioaktivitas yang dipelajari oleh
Bequerel clan ~enggunaan radium sebagai terapi
radiasi kanker leher rahim oleh Pierre clan Marie
Curie[I].

DASAR FISIKA RADIASI

Sinar pension adalah gelombang elektro-
rnagnetik (photon) atau partikel berenergi yang akan
menimbulkan proses ionisasi bila melewati berbagai
rnateri biologik. Terdapat 2 golongan besar sinar
pension yaitu pertarna, gelombang elektromagnetik,
yang terdiri daTi sinar X clan gamma. Sinar ini

merupakan gelombang yang mempunyai energi
tanpa mempunyai massa clan muatan serta tidak
dipengaruhi oleh medan magnet sehingga mem-
punyai daya tembus yang dalam. Sinar gamma
dihasilkan daTi inti atom. Sinar pension kedua
adalah kelompok partikel yang mempunyai massa
clan muatan misalnya yang bermuatan positif adalah
proton clan helium. Elektron merupakan partikel
bermuatan negatif sedangkan neutron merupakan
contoh partikel tanpa muataJ3].

Dengan berjalannya waktu, parkembangan
berbagai ilmu clan teknologi berjalan terns menerns
termasuk berkembangnya ilmu radiobiologi clan
radiofisika sebagai ilmu dasar terapi radiasi.
Kernajuan berbagai teknologi canggih ini memung-
kinkan dilakukan terapi radiasi dengan tingkat
ketepatan yang tinggi yang sejalan dengan tujuan
terapi radiasi yakni mengeradikasi tumor sernak-
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bebas dan menyebab-kan perubahan kimia.
Perubahan tersebut mem-pengarufi sistem biologi.
Sel-sel akan mati dan pada baberapa keadan sebelum
gel tersebut mati mengalami siklus mitotik[sJ.

Pada saat sinar pengion tersebut melewati
materi organik akan terjadi interaksi berupa
pemindahan energi. lnteraksi ini menyebabkan
prosses perpindahan elektron dan orbit di sekitar inti
atom atau molekul yang dilewati, sehingga atom atau
molekul tersebut akan mempunyai kelebihan muatan
positif yang dikenal sebagai ion. Proses tersebut
dikenal sebagai proses radiasi ionisasi. lnteraksi
yang menyebabkan transfer energi tan8a terjadi
pelepasan elektron disebut proses eksitasi 2]. Akibat
proses tersebut di atas berbagai molekul dalam sel
berubah karena absorbsi energi tersebut.

EFEK RADIASI PAD A TINGKAT
MOLEKULER

Proses ionisasi dan eksitasi dapat mengenai
materi biologik yang dilalui secara acak, sehingga
perubahan akibat radiasi tersebut dapat terjadi pada
setiap molekul di dalam sel. Akan tetapi telah
diketahui bahwa penyebab. utama kematian sel
adalah kerusakan pada DNA. Kerusakan DNA yang
dapat terjadi antara lain single atau double strand
breaks rantai DNA, perubahan atau kehilangan basa-
basa pembentuk DNA, terjadi cross-links antar
DNA dan protein kromosom. Adanya kerusakan-
kerusakan DNA ini akan menginduksi proses
reparasi, yang dapat berlangsung secara sempuma,

maupun sebagian[IJ.

Kerusakan akibat terjadinya ionisa:;i DNA
dikenal sebagai efek langsung, s~dangkan efek tidak
langsung timbul akibat terjadinta ionisasi molekul
air yang terutama terdapat pada sitoplasma. Proses
ionisasi ini menyebabkan terbentuknya radikal
bebas, rnisaInya hidroksil radikal, superoksida, dan
hidrogen peroksida yang sangat destruktif. Proses
fisika dan kirnia awal ini mengakibatkan proses
biokirnia dan interaksi biologik berkelanjutan pada
intrasel dan ekstrasel dengan akibat terjadinya
kerusakan sel dan jaringan. SalCih satu faktor yang
mempengaruhi kepekaan sel terhadap radiasi adalah
kadar oksigen dalam jaringaa, makin banyak
kandungan sel anoksik dalam jaringan makin
resisten terhadap radiasi[IJ.

BERBAGAI SUMBER SINAR PONG-
ION(4)

1. Generator listrik yang menghasilkan sinar X,
elektron, atau berbagai partikel pengion laiIUlya.
Berdasarkan besar energi sinar pengion yang
dihasilkan, pesawat radiasi dibagi dalam :

a. Jenis ortovolt, yang menghasilkan sinar X
dengan energi 50-300 kilo Volt daD
dihasilkan oleh tabung rontgen. Jenis sinar
ini dibagi lagi berdasarkan besamya energi

yang dihubungkan densan penggunaannya
menjadi kelompok permukaan (superfisia/),
mediwn daD dalam (deep).

b. Jenis mega Volt, menghasilkan sinar dengan
energi minimal 1 mega Volt. Namun yang
digunakan sebagai pengobatan bertenaga
antara 4 sampai 15 mega Volt

c. Di negara rnaju penggunaan neutron, proton
dan partikel berat 1ainnya dalam dunia medis
telah dimulai beberapa waktu sebelwnnya.

2. Swnber alarniah, yang dihasilkan dari proses
peluruhan radioisotop dan dapat menghasilkan
sinar alfa, beta rnaupun gamma. Radioisotop
yang digunakan adalah Cobalt 60, Caesiwn 137,
lrridiwn 192, Radiwn 226, Jodiwn 131, dll.

EFEK RADIASI PADA TINGKAT
SELULER

Efek radiasi menyebabkan hambatan pada
proses reproduksi, hambatan pada siklus proliferasi
gel (02 mitotic delay) serta induksi terjadinya
aberasi kromosom dan mutasi.[S] Pada tingkat
seluler ini akibat radiasi adalah berupa efek
kematian.

DASAR BIOLOGI RADIASI

Terapi radiasi adalah salah satu metode
pengobatan yang efektif untuk tumor ganas. Penge-
tahuan biologi radiasi digunakan untuk menganalisa
kerusakan yang disebabkan oleh radiasi pada
jaringan nom1a1 atau tumor, toleransi dari jaringan
nom1al, mekanisme perbaikan dan peranan radiasi[sJ.

Efek biologik radiasi terlihat adanya
penyerapan energi pada sistem kehidupan. Efek
fisik pertama yaitu adanya proses ionisasi dan
eksitasi. Keadaan ini menghasilkan reaksi
fisikokimia. Proses tersebut menghasilkan radikal

PEMBERIAN RAD IASI EKSTERN A

Lazimnya radiasi ekstema dapat diberikan
dengan dua macam swnber, yakni swnber alami
(Cobalt 60 atau Cesium 137) serta foton yang
dihasilkan oleh generator.

Cobalt 60 merupakan sumber radioisotop
yang sampai saat ini masih digunakan di banyak
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sentra pengobatan penyakit kanker. Harga serta
biaya rumatan alat ini dinilai rendah sehinga banyak
digunakan di negara berkembang. Setaro fisika
penggunaan alat ini masih dapat dipertanggung-
jawabkan. Namun secara klinis hasilnya dinilai
lebih inferior ketimbang akselerator. Karena
energinya terbatas maka clara tembusnya reletif
rendah sehingga pada kasus-kasus gemuk dengan
letak yang dalam maka efek samping pada kulit
(back scatter clan penumbra) menjadi besar. Di
samping itu barns dipikirkan pula biaya
pembaharuan sumber cobalt apabila telah mencapai
waktu parohnya (5 tabun). Di samping biaya
pembeliannya, saat ini perlu dipertimbangkan pula
limbahnya. Hal ini tidak dijumpai pada akselerator.
Kelemahan sistem ini adalah mahalnya harga beli
serta biaya rumatannya. Teknologi akselerator saat
ini untuk negara berkembang masih dinilai canggih.

TANYAJAWAB

Tri Murni

-Untuk suatu gamma kamera untuk radioterapi
berapa aktivitas miksimum clan minimum
radioisotop 6OCO.

-Tadi disampaikan harga 60CO adalah U$D 80.000
biaya tersebut per Ci atau per unit y kamera.

Susworo

-Aktivitas Co-60 yang biasa digunakan dalam
pengobatan kanker adalah 8000 -10.000 Ci.

-Menurut IAEA harga sumber Co-60 10.000 Ci
adalah 80.000 U$D. Tidakjelas apakah termasuk
pemasangan daD waste management.

ACUAN Syarip

-Apa penyebab utama/paling dominan terjadinya
penyakit kanker.

-Berapa jurnlah linac yang ada di RS di Indonesia.

Susworo

-Tergantung dari jenis kanker, tetapi faktor-faktor
berikut secara urnum telah diterirna sebagai

penyebabnya:

.faktor genetik

.faktor pola-hidup/pola rnakan

.faktor virus

.unsur karsinogen (terrnasuk sinar pengion,
sinar UV).

-Jumlah linac di Indonesia 8.

Ari Sugiharto SL.
-Penentuan dosis radiasi untuk radioterapi. Studi

awal sebelum dilakukan nanograf.

Susworo

-Dosis sangat tergantung pada peralatan ketebalan
jaringan, waktu ekspasi, dll. Pada evaluasi jangka
panjang daTi sampel yang banyak telah terbukti,
bahwa timbulnya kanker akibat induksi radiasi
tipis lebih banyak daTi kanker yang terjadi pada
proses yang tidak pernah mernperoleh sinar X.
Sebaliknya angka kematian karena kanker
payudara menurun berkat pemeriksaan tersering
ini.
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