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ABSTRAK

SIMULASI PEMISAHAN RADIOISOTOP 1-123 DARI TARGET TELURJUM

MENGGUNAKAN TRACER 1-131. Radioisotop lodium-123 (231) dapat digunakan
sebagai bahan sediaan radiofarmaka untuk pencitraan dengan alat SPECT. Hal ini
disebabkan 1231memancarkan sinar gamma dengan energi 159 keV dengan waktu
paro (t1/2) 13,2 jam. Radioisotop 1231dibuat dari bahan sasaran berupa lapisan tipis
target padat telurium dengan reaksi 123Te (p,n) 1231pada energi proton 8 - 15 MeV
atau 124Te (p,2n) 123 I pada energi proton 20-26 MeV menggunakan siklotron.
Penggunaan tracer 1-131 untuk simulasi pemisahan radioisotop 1-123 dari target
Telurium dikarenakan Siklotron CS-30 BA TAN belum bisa mengeluarkan berkas arus
sehingga tidak dapat menghasilkan radioisotop 1-123. Simulasi pemisahan radiositiop
1-123 dari target telurium menggunakan trecer 1-131 dapat dilakukan dengan
mengiradiasi target padat telurium di reaktor. Pemisahan dilakukan dengan
melarutkan target Te dalam keping tWget kedalam bejana pelarutan dengan H2S04
dan Cr03 kemudian dimasukan dalam labu destilasi. Selanjutnya Te hasil iradiasi di
reaktor sebagai tracer ditambahkan kedalam labu destilasi untuk dilarutkan bersama
dengan Te hasil elektroplating. Sebelum distilasi dilakukan terlebih dahulu iodat
direduksi dengan asam oksalat akan menghasilkan iodium. lodium yang terbentuk
kemudian dilakukan distilasi dan destilat yang mengandung I ditampung dengan
larutan alkali yang mengandung sulfit. Berdasarkan hasil pemisahan sebanyak tiga
kali percobaan diperoleh yield dengan masing-masing sebesar 12,85 %, 13,9 % dan
5,2 % dengan kemurnian radionuklida 1-131 sebesar 100 %.

Kata kunci: Simulasi pemisahan, lodium-123, target padat telurium.

ABSTRACT

SIMULA TION FOR SEPARA TION OF RADIOISOTOPES 1-123 FROM TELURJUM

TARGET USING TRACER 1-131. Radioisotope lodine-123 (23 I) can be used as
material for the preparation of radiopharmaceutical imaging with SPECT tool. This is
caused to 1231emits gamma rays with energies 159 keV and a half-life 13.2 h. 1231
radioisotope was made from the target material in the form of a thin layer of solid
telurium targets with the reaction 123Te(p, n) 1231in energy protons 8-15 MeV or 124Te
(p, 2n) 123 I in the 20-26 MeV proton energy using the cyclotron. The use of 1-131
tracer to simulate the separation of 1-123 radioisotope from the telurium target
because BA TAN Cyclotron CS-30 have not produce current yet so it can not generate
a radioisotope 1-123. Simulation of 1-123 radiositiop separation from the telurium target
using trecer 1-131 can be performed by irradiating solid telurium targets in the reactor.
Separation is conducted by dissolving Te targets in the target puck into the dissolution
vessel with Cr03 and H2S04 then insert to the distillation flask. Futhermore, telurium
irradiated in the reactor as a tracer was added to the distillation flask to be dissolved
along with telurium the results of electroplating. Before distilled done first iodate is
reduced with oxalic acid to produce iodine. Iodine was formed, then carried distillation
and distillate containing I accommodated with an alkaline solution containing sulfite.
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Based on the results of separation experiments three times the yield were obtained
with respectively 12.85%, 13.9% and 5.2% with 1-131 radio nuclide purity of 100%.

Keywords: Simulation separation, iodine-123, tellurium solid targets.

PENDAHULUAN

IOdium-l23 merupakan salah satu jenisradionuklida untuk pencintraan dengan alat
SPECT (Single photon emission computerized

tomography). Hal ini disebabkan karena radioisotop
1231memancarkan sinar gamma dengan energi 159
keV dengan waktu paro (tll2) 13,2 jam meluruh
denganjalan menangkap elektron (electron capture)
menjadi telurium- 123 yang stabil [I]. Radioisotop
1231mudah bereaksi melalui reaksi adisi, substitusi
atau melalui reaksipertukaran dengan bahan
sediaan radiofarmaka. Beberapa sediaan
radiofarmaka 1231antara lain 1231dalam kapsul untuk
pencitraan kelenjar tiroid, 1231 meta
iodobenzylguanidine e231-mIBG) untuk diagnosa
kelainan hati[2].

Untuk membuat 1231 dengan sistem
siklotron dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Berikut ini beberapa reaksi nuklir untuk pembuatan
1231[3]:

Kendala yang dihadapi untuk pembuatan
1231dari target gas Xe adalah perlunya fasilitas yang
memadai berupa xenon loop. Kendala lain yang
dihadapi adalah potensi terlepasnya gas dari sistem
ke lingkungan, sehingga dari segi keselamatan
dibutuhkan fasilitas dengan tingkat keamanan yang
tinggi. Selain itu mahalnya gas xenon-124
diperkaya menjadi pertimbangan pula untuk
menentukan pemilihan bahan sasaran ini. Salah satu
altematif yang bisa digunakan untuk pembuatan
radioisotope 1-123 dengan mengiradiasi target
telurium di fasilitas siklotron dimana berkas

dihasilkan. Keunggulan telurium sebagai bahan
target adalah preparasi penyiapan target iradiasi
lebih mudah dibanding dengan gas Xe-124.

Sampai saat ini pembuatan radioisotop 1
123 dari telurium dilakukan menggunakan fasilitas
Siklotron CS-30 di PRR Batan. Karena fasilitas
Siklotron CS-30 belum bisa menghasilkan berkas
arus maka untuk mengantisipasi fasilitas siklotron
beroperasi kembali dilakukan simulasi pernisahan 1
123 dari target telurium. Simulasi pernisahan

124Xe(p,2n) 123Xe
123Te ( p , n) 1231
124Te ( p , 2n) 1231

meluruh 1231Ep :15-30 MeV,
'-p: 8 - 15 MeV

Ep: 20-26 MeV

dilakukan dengan mengiradiasi telurium alam
dalam reaktor GA-Siwabessy. Reaksi yang terjadi
130Te(n,y) 13ITe selanjutnya meluruh menjadi 1311.
Pernisahan dilakukan dengan melarutkan target Te
dalam keping target kedalam bejana pelarutan
dengan H2S04 dan Cr03 kemudian dimasukan
dalam labu destilasi. Selanjutnya Te hasil iradiasi di
reaktor sebagai tracer ditambahkan kedalam labu
destilasi untuk dilarutkari bersama dengan Te hasil
dari elektroplating. Sebelum didistilasi dilakukan
terlebih dahulu iodat direduksi dengan asam oksalat
akan menghasilkan iodium. lodium yang terbentuk
kemudian dilakukan distilasi dan destilat yang
mengandung 1 ditampung dengan larutan alkali
yang mengandung sulfit [4].

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan kondisi pernisahan yang optimum
pernisahan radioisotop 1-123 dari target padat
telurium pasca iradiasi dengan Siklotron
menggunakan tracer 1-131. Hasil yang diharapkan
dari kegiatan ini adalah diperolehnya kondisi
pemisahan yang optimum yang bisa diaplikasikan
pada pembuatan 1-123 dari target padat telurium

dengan Siklotron.

TATA KERJA

Bahan dan Peralatan

Bahan kimia yang digunakan adalah :
NiS046H20 (E. Merck); NiCl6H20 (E. Merck);
H3B03 (E.Merck), Te02 , HCl 5 N, Amoniak,
larutan H2S04 5 N, larutan NaOH 5N ,Te metal
(Sigma), Asam sulfat 50 % (E. Merck). Krom
Trioksida 50 % (Sigma), Asam Oksalat (Sigma),
NaOH (E. Merck) NaS03 (Sigma) HCl 5 N
(E.Merck), H2S04 5 N, larutan NaOH 5N. Peralatan
gelas yang digunakan dalam kegiatan ini
berspesifikasi pyrex, sel elektroplating lengkap
dengan catu daya TS3021S Power Supply ,
timbangan analitik dari ACCULAB ALC-l104, alat
penguji kerontokan Cellery, Mikroskup Dino Lite.

Pembuatan larutan elektroplating

Pembuatan larutan elektroplating NiS04
dalam suasana asam dilakukan sebagai berikut :
Sebanyak 40 gram NiS046H20 , 5 gr NiCl6H20 dan
5 gram H3B03 dimasukkan dalam beker glass 250
m!. Dalam beker glass tersebut dimasukkan air
demineral sebanyak 200 ml diaduk dengan
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menggunakan pengaduk stirrer hingga larut
sempuma. Selanjutnya larutan diatur pada pH 4.
Bila pengaturan pH larutan sudah tercapai
selanjutnya larutan dimasukkan ke dalam labu ukur
250 ml dan ditambah air demineral hingga batas.
Larutan dimasukkan dalam botol polietilen dan
diberi nomor batch dan tanggal.

Sistem pemisahan lodium-131 pasca
Iradiasi

Sistem pemisahan radioisotop iodium-131
dari hasil iradiasi target telurium terdiri atas sel
pelarut, header, pemanas, labu destilasi , kolom
destilasi , kolom refiuk, kondenser (cooler) dan
penanpung destilat. Dilengkapi pula pompa vakum
yang berfungsi untuk membantu mengalirkan uap
iodium yang terbentuk sehingga dapat mengalir ke
labu destilat. Labu destilasi dengan kapasitas 500
ml berfungsi untuk melarutkan target telurium
pasca iradiasi. Kolom destilasi dengan tinggi 15 cm
berfungsi untuk memisahkan target telurium dengan
radioisotop iodium dengan jalan pemanasan.
Sedangkan kondenser (cooler) berfungsi untuk
mendinginkan uap iodium sehingga terbentuk
meniadi fasa cairo

Gambar 1 : Sistem pemisahan radioisotop 1-131

dari target telurium pasca iradiasi.

CARA KERJA

1. Penyiapan sasaran Te sebagai target.
Keping target yang telah dibersihkan

ditimbang dan dicatat. Kemudian dipasang di
bejana elektroplating. Uji kebocoran sel
e1ektroplating dilakukan dengan jalan memasukkan
air demineral ke dalam sel elektroplating , diamati
jika terjadi kebocoran. Jika tidak terjadi kebocoran,
air demin dikeluarkan. Selanjutnya larutan
e1ektroplating dituangkan ke dalam sel
elektroplating, sampai batas yang ditentukan. Kabel
power supply dari kutub negatif dihubungkan
dengan katoda, dan kabel dari kutub positif
dihubungkan dengan anoda. Regulator arus dan
voltage listrik dihidupkan. Arus diatur 100 mA
elektroplating dilakukan selama 1 jam. Larutan

elektroplating dikeluarkan dari sel elektroplating
dengan pemvakuman ke dalam header, kemudian
disimpan dalam botol polietilen. Keping target
dilepaskan dari sel elektroplating, dicuci dengan air
demineral, kemudian dik~ringkan dengan
hairdryer. Keping target ditimbang kembali untuk
mengetahui berat deposit Te yang diperoleh dan
dicatat berat deposit yang diperoleh.

2. Penyiapan iodium-131 sebagai tracer.
Karena fasilitas Siklotron CS-30 belum

bisa menghasilkan berkas arus maka untuk
mengantisipasi fasilitas siklotron beroperasi
kembali dilakukan simulasi pemisahan 1-123 dari
target telurium. Uji pemisahan dilakukan dengan
cara mengiradiasi target telurium metal kedalam
reaktor untuk menghasilkan 1-131 sebagai tracer
untuk studi pemisahan 1-123. Iradiasi target
dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 1
gram telurium metal dan dimasukkan kedalam
ampule kwarsa kemudian dilakukan pengelasan.
Selanjutnya dimasukkan kedalam inner capsule
aluminium dan dilakukan dengan pengelasan. Inner
capsule yang sudah dilas dilakukan uji kebocoran
dengan metode gelembung (buble test). Setelah
inner capsule dinyatakan tidak bocor kemudian
dimasukkan kedalam outer capsule, selanjl1tnya
dikirim ke reaktor untuk diiracH::si di RSG
GA.Siwabessy. Iradiasi dilai-.:ukan selama selama
88,5 jam pada posisi CIP pada daya 15 MW.
Setelah diiradiasi di reaktur s~hl11jutnya inner
kapsul yang berisi telurium dikeluarkan dari 0ut~r
kapsul selanjutnya dilakukan pemotongan.
Kemudian ampule kwarsa yang berisi target
telurium pasca iradiasi dilakukan pengukuran
radioaktivitas dengan menggunakan Dose
Calibrator A TOMLAB 100 plus.

3. Proses pelarutan dan pemisahan
Sebanyak 1 gram target telurium hasil

elektroplating dilarutkan dengan menambah 3 ml
Cr03 50 % dan 7 ml H2S04 8 N dalam sel pelarut.
Kemudian sel pelarut dipanaskan pada skala
pemanas 70 % selama 10 menit dan dilakukan
pengadukan dengan jalan menggoyang-goyang
bejana sel pelarut. Selanjutnya Te hasil pelarutan
dipindahkan kedalam bejana header dengan
bantuan pompa vakum dimasukkan kedalam bejana
destilasi. Sebanyak 1 gr Te pasca iradiasi di reaktor
diperoleh 1-131 sebagai tracer untuk simulasi
pemisahan 1-123 diukur radioaktivitasnya dengan
menggunakan Dose Calibrator A TOMLAB 100 plus
dicatat besarnya radioaktivitas yang diperoleh.
Selanjutnya ampule kwarsa yang berisi target
dikeluarkan kemudian dimasukkan dalam sistem

destilasi (seperti yang terlihat pada gambar 1).
Dimasukkan sebanyak 14 ml H2S04 8 N dan 6 ml
CrO] 50 % kedalam labu destilasi. Dicatat paparan
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radiasi dalam labu tersebut. Selanjutnya direfluk
dengan memanaskan labu destilasi pelan-pelan
hingga larutan target larut sempurna. Kemudian
didinginkan hingga diperoleh suhu kamar.
Selanjutnya ditimbang 3,25 gram asam oksalat dan
0.01 gram Kl dimasukkan dalam labu distilasi,
penambahan dilakukan sedikit derni sedikit karena
akan terjadi reaksi eksoterm. Pada labu penampung
destilat dimasukkan larutan NaOH 0,1 N dan
Na2S03 1,5 % dengan perbandingan (9: I) sebanyak
10 mi. Proses distilasi dilakukan dengan
memanaskan labu destilasi selama beberapa lama
hingga diperoleh paparan pada labu destilat tidak
terjadi kenaikan lagi. Dilakukan pengambilan
sampel sebanyak 5 ml untuk diperiksa
radioaktivitas, kemurnian radionuklida dan
kemurnian radiokirnia.

4. Pengukuran Radioaktivitas

Untuk mengetahui aktivitas yang diperoleh
dari hasil destilasi iodium dilakukan pengukuran
radioaktivitas. Dilakukan peneuplikan sampel
dengan menggunakan pipet sebanyak I m!.
Selanjutnya sampel dimasukkan dalam vial gelas
volume 2 ml untuk diukur radioaktivitasnya dengan
menggunakan Dose Calibrator ATOMLAB 100
plus. Aktivitas yang diperoleh dapat dihitung
dengan mengalikan hasil pengukuran dengan
volume yang diperoleh sehingga didapat aktivitas
total keseluruhan dari hasil destilasi.

5. Pemeriksaan Kemurnian Radiokimia dan
Radionuklida

Kemurnian radiokimia hasil pemisahan
akan terbentuk larutan Nal31I ditentukan dengan
metode kromatografi kertas menggunakan kertas
whatman no. I sebagai fase diam dan metanol 75%
sebagai fase gerak dan pengukuran dilakukan
dengan alat radiochromatografi scanner BIOSCAN

AR 2000 . Sebanyak 5 ~I larutan Na 1311 diambil
dengan bantuan pipet mikro kemudian ditotolkan
pada ujung kertas kromatografi dan dikeringkan.
Selanjutnya dilakukan perendaman pada ujung
bawah pada kertas kromatogarfi sedalam I em pada
larutan metanol 75 % dan ditunggu hingga eluen
naik sampai ± 15 em, setelah itu kertas whatman
dikeringkan. Kemudian dilakukan pengujian
kemurnian radiokimia dengan alat
radiochromatografi scanner (gamma counter).

Kemurnian radionuklida dilakukan dengan

mengambil sebanyak 5 ~l larutan Na 1311dengan
bantuan pipet rnikro kemudian ditotolkan pada
ujung kertas whatman no I dan dikeringkan.
Terhadap euplikan dilakukan pengukuran pengotor
radionuklida dengan menggunakan spektrometer
gamma. Puneak yang muneul diamati untuk
mengetahui radionuklida pengotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelarutan telurium dari hasil
elektroplating dengan H2S04 50 % dan Cr03
ditampilkan pada gambar 2. Pada gambar 2 terlihat
telurium yang menempel dalam keping target telah
larut semua.

Gambar 2: Permukan keping target sebelum dan
setelah pelarutan target telurium.

Terlarutnya telurium oleh H2S04 50 % dan
Cr03 menunjukan telah terbentuk asam telurat.
Proses pelarutan telurium oleh H2S04 50 % dan
Cr03 ditunjukan pada reaksi berikut ini[4].

Te+2HzCr04+3HzS04= Cr2(S04}3+H2Te04 + 2H20

Sedangkan 1-131 yang berasal dari hasil telurium
yang diiradiasi diubah menjadi asam iodat olah
H2S04 50 % dan Cr03. Perubahan 1-131 menjadi
asam iodat ditunjukan padarekasi berikut ini[4].

312+ 10H2Cr04 + 15HzS04= 5Cr2(S04}3+ 6HI03+ 22H20

Proses pemisahan radioisotop 1-131 dengan target
telurium ditampilkan pada reaksi berikut ini[4].

1. HzTe04 + H2C204 = H2Te03 + 2 C02 (9) + H20

HI03 + 5H2C204 = I (9) + 10 C02 (9) + 6 H20

2. 12+ Na2S03 + H20 = Na2S04 + 2 HI

2 HI + 2 NaOH = 2 Nal + 2 H20

Radioaktivitas Iodium-131 yang dihasilkan dari
proses destilasi untuk mernisahkan 1-131 dari target
telurium ditampilkan pada tabel I. Dari tabel 1
terlihat bahwa perolehan 1-131 pasca destilasi
memberikan hasil yang relatif rendah yaitu sebesar
12,85%, 13,9 % dan 5.2 %.

Beberapa faktor yang diduga dapat
mempengaruhi yield antara lain yaitu kapasitas
sistem destilasi yang terlalu besar yaitu sebesar 500
ml sedangkan jurnlah pelarut hanya sebesar 30 ml
sehingga uap iodium yang terbentuk tidak mampu
kedorong ke arah labu destilat. Dapat juga
dipengaruhi reaksi yang terjadi merupakan reaksi
kesetimbangan dimana jumlah reaktan dan hasil
membentuk kesetimbangan.

Contoh hasil pengukuran radionuklida
dengan spektrometer gamma disajikan pada gambar
3. Dari gambar 3 diperoleh beberapa puncak energi
sebelum dan setelah pemisahan. Diperoleh beberapa
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puncak energi gamma yaitu sebesar 284,31 KeV,
364,49 KeV , 636,9 KeV , 722,91 KeV serta unsur
X. Puncak energi 284,31 KeV, 364,49 KeV , 636,9
KeV , 722,91 KeV merupakan puncak energi 1-131.

Tabell : Data hasil simulasi pernisahan 1-123 dan 1-
124 menggunakan 1-131.

PercobaanParameter 1
23

Radioaktivitas 1311

25,5 mCi21,5 mCi41,35 mCi
sebelum pemisahan

Radioakktivitas

3,OmCi3,OmCi2,15 mCi
1311

pasca
pemisahan

Yield 131 1 yang

12,85 %13,9%5,2 %
dihasilkan

Kemumian

100%100%100%
Radionuklida 131 I

Kemumian

92,2 %94,12 %98,84 %
Radiokimia

Gambar 3 : Spektrum puncak energy-y 131 I sebelum
dan setelah destilasi

Dari gambar 3 diatas terlihat bahwa
sebelum proses pernisahan terdapat unsur X. Unsur
X dihasilkan dari reaksi inti antara pengotor dalam
target Te selama proses iradiasi berlangsung di
reaktor dimana kemurnian Te dalam target sebesar
99,98 %. Dari hasH pasca pemisahan unsur X tidak
tampak hal ini terlihat bahwa sistem destilasi dapat
memisahkan 1-131 dengan sempurna dimana unsur
pengotor dari bahan baku tidak terbawa dalam
produk.
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Gambar 4 : Hasil pemeriksaan kemurnian
radiokirnia 131 I dengan radio
chromatografi scanner.

Contoh hasil pemeriksaan radiokirnia
lodium-131 yang diperoleh dari hasil pemisahan
disajikan pada gambar 4. Dari gambar 4 di atas
diperoleh satu puncak tungggal yaitu lodida(l}

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil simulasi pemisahan 1-123
menggunakan tracer radionuklida 1-131 dari target
telurium diperoleh yield yang relatif kecil yaitu
hanya sebesar 12,85 %, 13,9 % dan 5,2 % hal ini
diduga disebabkan karena volume sistem destilasi
sebesar 500 ml sedangkan volume pelarut 30 ml
sehingga uap 1-131 yang terbentuk tidak mampu
didorong menuju penampungan destilat. Hasil
pemeriksaan radionuklida diperoleh kemurnian 1
131 sebesar 100 % dan kemurnian radiokimia diatas

98 %. Dari hasil simulasi pemisahan 1-123
diperoleh yield yang relatif kecil maka perlu ada
penyempurnaan sistem destilasi untuk mendapatkan
kondisi pemisahan yang optimum.
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