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ABSTRAK
PENGKAJIAN PEMBERIAN YODIUM STABIL SETELAH KECELAKAAN NUKLIR. Telah dilakukan

pengkajian terhadap pemberian yodium stabil setelah kecelakaan nuklir. Pemberian yodium stabil pada
populasi yang terpapari 1311 merupakan salah satu tindakan pencegahan radiasi intern a terhadap
kelenjar tiroid, Yodium stabil dapat diberikan dalam bentuk tablet KI dengan dosis 30 mg/hari sId 130
mg/hari. Pemberian yodium stabil yang tidak tepat dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan,
untuk itu perlu diperhatikan beberapa faktor seperti perkiraan penerimaan dosis, usia, dosis yodium
stabil yang akan diberikan, lamanya pemberian yodium stabil dan resiko kesehatan,

ABSTRACT .
STUDY OF IODINE PROPHYLAXIS FOLLOWING NUCLEAR ACCIDENTS. Study of iodine
prophylaxis following nuclear accidents has been done. Giving stable iodine to a population exposed by
1-131 is one of preventive action from internal radiation to the thyroid gland. Stable iodine could be given
as KI tablet in a range of dose of 30 mg/day to 130 mg/day. Improper giving of stable iodine could
cause side effect to health, so then some factors should be considered i. e. dose estimation, age, dose
of stable iodine to be given, duration of stable iodine prophylaxis and risk of health.

PENDr\HU~U/\~.•
Yodium merupakan materi yang

esensial bagi pembuatan hormon tiroid .
Fungsi hormon tiroid adalah untuk
mempertahankan tingkat metabolisme tubuh.
Hormon tiroid tidak penting bagi kehidupan ,
tetapi tanpa hormon tiroid metabolisme tubuh
dapat terganggu.[1]

Kekurangan hormon tiroid bawaan
(sejak lahir) yang disebut hipotiroidisme dapat
mengakibatkan hambatan pertumbuhan mental
dan fisik, Jika hal ini terjadi pada orang dewasa
dapat menimbulkan gejala klinis seperti
kecenderungan bertambah berat badan,
gerakannya lambat, cara berpikir dan
bicaranya lambat, suara parau, kulit menjadi
kering dan tebal, rambut rontok, suhu badan di
bawah normal dan denyut nadi lemah.
Sebaliknya, jika terjadi kelebihan hormon tiroid
dapat menimbulkan gejala klinis seperti
timbulnya kegelisahan, mudah marah,
penurunan berat badan, suhu tubuh lebih tinggi
dari normal, denyut nadi bertambah cepat,
tremor halus pada tangan jika dijulurkan, kulit
lunak hang at dan berkeringat dan dapat
mengakibatkan kegagalan jantung.[1 ,2]

Pada makalah ini dikaji mengenai
pemberian yodium stabil setelah kecelakaan
nuklir.

TEaR I

Radioisotop yodium yang bernomor
atom 53 mempunyai lebih dari 20 isotop dan
sebagian merupakan produksi fisi. Radioisotop
yodium dapat bersumber dari kecelakaan
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nuklir dan percobaan senjata nuklir dan 1311

merupakan radioisotop yang dominan
mengkontribusi paparan radiasi internal.

Radioisotop 13'1 mempunyai waktu
paro 8 hari dan waktu efektif dalam tubuh 6,7
hari, meluruh dengan mengemisi partikel n
berenergi 0,25 sId 0,81 MeV dan dominan
pada energi 0,61 MeV (87,2 %). Selain
mengemisi partikel I~juga mengemisi radiasi y

dengan energi dominan 0,36 MeV. [3]
Radioisotop 1311 dapat masuk ke

dalam tubuh melalui pernafasan (inhalasi),
pencernaan (injesi) dan kulit atau kombinasi di
antara cara tersebut. Iradiasi dosis tinggi pada
tiroid selain dapat mengakibatkan kerusakan
pada jaringan tiroid juga dapat mengakibatkan
timbulnya kanker tiroid. Hasil penelitian

menunjukan bahwa kemunJlkinan muncul
kanker tiroid pada populasi 10 dan dosis rata
rata 1 Rad pertahun akan terjadi 5 kasus
k'anker tiroid (5 kasus/10s/Rad/tahun).[4j
Laporan dari UNCEAR menyatakan bahwa
kemungkinan munculnya kanker tiroid pada
usia di bawah 20 tahun pada laki-Iaki dan
perempuan sebesar 1,5 x 104/Gy/tahun dan
5/104/Gy/tahun dan usia di atas 20 tahun pada
laki-Iaki dan perempuan sebesar
0,5/1 04/Gy/tahun dan 1,5/1 04/Gy/tahun [5]

Data mengenai kemungkinan
munculnya resiko kanker setelah paparan
radioyodium masih terbatas namun beberapa
penelitian menyatakan sebagai berikut:
kemungkinan resiko kanker tiroid setelah
paparan akan muncul setelah 5 tahun , 10,5
tahun, kurang dari 29 tahun (peristiwa dari
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Hiroshima dan Nagasaki), setelah 10 sId 20
tahun dan 30 tahun. [5,6]. Pendapat lain
menunjukan bahwa pada paparan 299 sId 500
Rad kemungkinan munculnya resiko kanker
tiroid adalah 5 % setelah 20 tahun

pemaparan.[4]
Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Lee et al pad a tahun 1982,
menyatakan bahwa resiko timbulnya kanker
tiroid akibat paparan radiasi eksternal maupun
internal relatif sama. [6]

INDIKASI PEMBERIAN YODIUM STABIL

Pemberian yodium stabil merupakan
salah satu cara untuk memperkecil dosis
radiasi pad a kelenjar tiroid akibat paparan
internal dari radioisotop 13\. Hal ini juga untuk
mencegah organ lain yang .aktif
mengkonsentrasi radioisotop 131,seperti dada,
kelenjar liur dan pencernaan. Yodium bekerja
cepat , mudah larut dengan atom yodium
radioktif , kemudian memperkecil porsi
radioisotop 1311yang masuk ke dalam tiroid.

Pada Tabel 1 disajikan dosis
pemberian yodium stabil dari beberapa negara.

Pemberian yodium stabil terhadaR populasi
yang terkena papa ran interna 1 11 tidaklah
sama antara negara-negara yang ada. Hal ini
ada hubungannya dengan diet atau kebiasaan
mengkonsumsi yodium dari lingkungan
(geografi) dan obat yang digunakan dalam
praktek medis. [7]

Hal-hal umum yang harus
diperhatikan dalam pemberian yodium stabil
adalah sebagai berikut:[7]
1. Pemberian yodium stabil terhadap wanita

hamil harus dibatasi baik lamanya maupun
dosisnya dan diberikan pada dosis
terendah.

2. Jika perkiraan dosis internal yang diterima
tiroid sudah melebihi tingkat intervensi,
yodium stabil boleh diberikan kepada
wanita hamil trisemester ke III , bayi
berusia 1 bulan dan wanita menyusui.

3. Efek yang mungkin dapat timbul dari
pemberian yodium stabil harus dihindari
atau diperkecil

4. Untuk daerah yang jauh dari tempat
kecelakaan nuklir tidak direkomendasikan
pemberian yodium stabil, cukup dipantau
kontaminasi makanan dan inhalasi.

Keputusan pemberian yodium stabil
bergantung pada perkiraan dosis interna yang
diterima tiroid, jika sudah mencapai tingkat
intervensi yaitu perkiraan penerimaan dosis
pada tiroid sebesar 100 mGy, maka
direkomendasikan untuk diberikan yodium
stabil.[7,8] Pada umumnya yodium stabil
diberikan dalam bentuk Kalium Yodida (KI)
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atau totasium iodide untuk memblok tiroid dari

radioisotop 1311 pada kecelakaan nuklir.
Secara umum 100 mg KI dianjurkan untuk
orang dewasa tetapi bukti menunjukan bahwa
dosis lebih rendah dari itu sudah efektif.

Sternthal dkk telah menunjukan bahwa
penerimaan radioisotop yodium oleh tiroid
cukup dengan dosis di bawah 30 mg.[7] .

Pemilihan bentuk yodium stabil
bergantung pada kemudahan mendistribusi
kan, kondisi administrasi, dosis fleksibel, masa
pakai, solubilitas, kecepatan penyerapan dan
harga. Oalam bentuk tablet lebih
menguntungkan karena lebih cepat
didistribusikan, namun untuk anak-anak
mungkin ada masalah dalam teknis pemberian.
Hal ini dapat diatasi misalnya dengan dengan
dosis pertablet 50 mg iodide, untuk anak-anak
1 tablet sedangkan untuk dewasa 2 tablet,
balita Y:. tablet dan bayi baru lahir Y:. atau Y.
tablet yang dilarutkan dalam air.[7]

WAKTU DAN LAMANY A PEMBERIAN
YODIUM STABIL

Yodium stabil hanya memblok
radioisotop 1311yang mencapai kelenjar tiroid,
tidak dapat mengurangi dosis radiasi tiroid
yang telah diterima sebelum pemberian
yodium stabil dan juga tidak dapat mengurangi
radiasi eksterna yang diterima tiroid.
Serdasarkan hal terse but, efektifitas pemberian
yodium stabil secepatnya diberikan setelah
kecelakaan nuklir terjadi. Hal ini penting untuk
daerah yang dekat dengan tempat kecelakaan
untuk mengurangi inhalasi radioisotop 13\
Walaupun demikian. pada paparan kontinyu
dan lama pemberian yodium stabil mungkin
masih bermanfaat beberapa jam atau
beberapa hari setelah mulai terjadi paparan
kontinyu. Oosis 100 mg KI mempunyai
efektivitas 50% jika diberikan 5,5 jam setelah
terjadi paparan radioisotop 13\[7 ]

Lamanya pemberian yodium stabil
bergantung pada: .
y Lamanya kecelakaan dan lamanya

antisipasi paparan
y Penggunaan metoda lain untuk

mengontrol papa ran misalnya dengan
berlindung, evakuasi dan pengawasan
makanan yang terkontaminasi.

y Cuaca atau kondisi dekat atau jauh dari
lokasi kecelakaan.

y Efek samping terhadap kesehatan.

PEMBAHASAN

Yodium sangat dibutuhkan oleh
kelenjar tiroid untuk memperoleh
keharmonisan dalam mekanisme tubuh.
Keberadaan hormon tiroid yang tidak sesuai
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dengan kebutuhan tubuh dapat menimbulkan
efek sam ping bagi kesehatan.

Pemberian yodium stabil pad a
populasi yang terpapari radioisotop 1311

merupakan salah satu cara mencegah atau
memperkecil dosis radiasi yang akan diterima
kelenjar tiroid , namun tidak dapat untuk
mengurangi dosis radiasi tiroid akibat radiasi
eksternal. Alasan utama untuk memperkecil

bahkan mencegah radiasi ~ada tiroid adalah
karena iradiasi radioisotop 311 terhadap tiroid
dapat merusak fungsi kelenjar dan dapat juga
dapat menimbulkan resiko kanker tiroid dan
bahkan pad a dosis tinggi akan menambah
resiko hipotiroid (kekurangan hormon tiroid).[7]

Perkiraan timbulnya resiko kanker
tiroid berdasarkan data dari epidemiologi
manusia (human epidemiologf) bervariasi dan
tidak satupun langsung dapat diaplikasikan
terhadap kejadian setelah kecelakaan nukir.
National Council Radiation Protection (NCRP)
menyimpulkan bahwa kanker tiroid akibat
radioyodium pada anak-anak lebihrentan dari
rada f)r<Jnq d:?W3S3, per?mrn:ar. lebih rentan
dari . 'c,oj3 .~.r,;-ia[\, ; '3: I:,an dikatakan bahwa
resiko kanker tiroid pada perempuan 2 (dua)
kali lipat laki-Iaki.

Data yang diperoleh dari akibat
kecelakaan nukir di Chernobyl (26 April 1986)
menunjukan bahwa pemberian yodium stabil
dapat menimbulkan efek samping, [7] Untuk itu
dalam keputusan pemberian yodium stabil
perlu dipertimbangkan faktor keuntungan dan
resiko. Pemberian yodium stabil tidak
direkomendasikan kepada :

1. Wanita hamil pada semester pertama
karena tiroid janin tidak perlu
perlindungan, tiroid ibu hamil cukup untuk
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melindunginya dan prinsip umum bahwa
pada semester pertama tidak perlu obat.

2. Usia > 40 tahun, pada umumnya usia ini
lebih sering dijumpai penyakit yang
berhubungan dengan tiroid (resiko
kesehatan) dan kemungkinan munculnya
resiko kanker tiroid cuku'p lama yaitu
berkisar 20 - 30 tahun.

Untuk daerah yang dekat dengan tempat
kecelakaan nuklir, yodium stabil sebaiknya
diberikan kepada populasi usia bayi sampai
dengan belasan tahun karena jalu'r utama
paparan adalah inhalasi (pernafasan) jika
perkiraan dosis tiroid sudah melebihi tingkat
intervensi. Untuk daerah yang jauh dari tempat
kecelakaan nuklir, yadium stabil pada
umumnya tidak direkomendasikan terhadap
populasi usia dewasa karena jalur utama
paparan adalah injesi (pencernaan) dan hal ini
dapat diatasi dengan mengontrol makanan
atau minuman yang terkontaminasi radioisotop
13"-

Lamanya pemberian yodium stabil

bprgantung pad3 larnany? I,);,J~aranradiois0t,:~
1.: I diJn kondis: 10;'.<]1.

Pemberian yodium stabil dapat diberikan
selama 3 hari berturut-turut untuk semua usia

jika perkiraan dosis serap tiroid 100 mGy.[8]
Pemberian dosis tersebut dapat juga dapat
diberikan sampai 10 hari lamanya. [9]

Oasis yodium stabil berkisar dari 30
pg/hari sId 700 ~lg/hari dalam bentuk iodide
dan 30 mg/hari sId 130 mg/hari dalam bentuk
KI dari usia bayi sampai usia dewasa (belasan
tahun).

Tabel1, Oosis yodium stabil di beberapa negara [7,9,10]

No NeQara Oasis yodium stabil (iodide)KeteranQan
1

Jerman Barat 30 - 70 pg/hariOberhausen, 1980
2

Amerika 125 - 700 pQ/hari
3

Inggris 250 IlQ/hari
4

WHO 150 - 200 pg/hari
5

Food and Nutrision30 ~!g/hariUsia 0 - 6 bulan
Board

ofThe45 ~!g/hari Usia 6 - 12 bulan
National

Academic60-100 pg/hari
Usia 1-10 tahun

Science USA
100-150 pg/hari

>10 tahun

125-150 ~!g/hari

Wanitahamildan
menyusui6

Polandia 30 mg/hari (KI)Usia sampai 2 thn
50 mg/hari (KI)

Usia sampai 5 thn
70 m(:1/hari(KI)

Usia belasan
7

lIIinois- New Jersey65 mg/hari (KI)< 1 tahun
130 mQ/hari (KI)

1 tahun - dewasa
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KESIMPULAN
Untuk daerah yang dekat

dengan tempat kecelakaan nuklir dengan
perkiraan dosis radiasi interna yang
diterima melebihi tingkat dosis intervensi
maka yodium stabil direkomendasikan
untuk diberikan kepada wanita hamil,
wanita menyusui, bayi berusia 1 bulan
atau lebih, anak-anak sampai usai 16
tahun dan dewasa (usia < 40) namun
untuk dewasa ini perlu lebih diperhatikan
efek sampingnya.

Untuk daerah yang jauh dari
tempat kecelakaan nuklir, yodium stabil
tidak direkomendasikan untuk diberikan
kepada usia dewasa karena jalur utama
paparan adalah melalui pencernaan dan
hal ini dapat diatasi dengan mengontrol
makanan atau minimum yang
terkontaminasi radioisotop 13\

Yodium stabil dapat diberikan
dalam bentuk tablet KI dengan dosis

berkisar 30 mg/hari sid 130 mg/hari.
Pemberian yodium stabil yang tidak
tepat dapat menimbulkan efek samping,
untuk itu perlu diperhatikan beberapa
faktor seperti perkiraan dosis yang akan

- ditofima, usia, dosis yodium stabil,
lamanya -pemberian dan resiko
kesehatan ..
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TANYA JAWAB

Rini H. Oetami:
• Berapa dosis minimal dan maksimal

yang diberikan pada penduduk? Apa
kriterianya?

• Apakah terpikir untuk memberikan dulu
dosis lodium stabil pada penduduk
tanpa memperkirakan dulu jumlah
dosis yang diterima, jika diketahui telah
terjadi release 1-131 pada nuclear
accident?

Sri Widayati: _
• Dosis minimal untuk tablet KI adalah

30 mg/hari dan maksimal 130 mg/hari.
Kriteria penduduk yang diberi tablet KI
adalah jika diperkirakan menerima
dosis untuk tiroid sebesar 100 mGy.

• Berdasarkan kajian yang kami peroleh
dari literatur adalah bahwa pemberian
KI dilakukan jika diperkirakan dosis
yang akan diterima tiroid >= 100 mGy,
karena pemberian tablet KI yang tidak
tepat dapat mengganggu kesehatan.

Yarianto:

• Bagaimana cara menentukan
penduduk yang harus diberi tablet
iodine stabil?

• Apakah ada ketentuan mengenai
pemberian tablet secara otomatis dan
berdasarkan tingkat dosis yang
diterima?

Sri Widayati:
• Penduduk yang harus diberi tablet KI

adalah penduduk yang diperkirakan
mendapat dosis internal pada tiroid
sebesar >= 100 mGy, namun wanita
hamil trisemester I dan orang dewasa
usia > 40 tahun tidak
direkomendasikan untuk diberi tablet
KI.

• Ketentuan pemberian tablet secara
otomatis mungkin diberikan kepada
korban kecelakaan nuklir yang
terpapari 1-131.
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