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ABSTRAK

DOSlMETRl BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY PADA KANKER HATl (HEPATO

CELLULAR CARSlNOMA) MENGGUNAKAN MCNP CODE DENGAN SUMBER NEUTRON DARI
KOLOM TERMAL. Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) merupakan teknik terapi kanker yang
menggunakan prinsip fisika pada reaksi nuklir ketika boron stabil (boron-IO) diiradiasi dengan
menggunakan neutron berenergi rendah (neutron termal). Reaksi boron-IO dengan neutron termal akan
menghasilkan partikel boron-11m (t/l2=10'2Jsekon). Boron-11m meluruh kemudian memancarkan partikel
alfa, Iithium-7 danfoton gamma. Waktu iradiasi dibutuhkan untuk memastikan dosis yang diterimajaringan
kanker cukup. Kanker hati adalah kanker (tumor ganas) yang terjadi di hati. Kanker hati yang primer terjadi
di hati disebut sebagai PrimGlY Liver Cancer atau Hepatocellular carsinoma. Kanker hati ini perlu
dibedakan dengan kanker hati yang disebabkan oleh metastasis dari kanker organ lain misalnya payudara,
usus besar dan lain-lain. Keadaan ini disebut sebagai metastasis hati. Metode Monte Carlo digunakan pada
aplikasi Monte Carlo N-Particle (MCNP). Pendekatan probabilistik dilakukan terhadap kemungkinan
interaksi yang akan terjadi pada radiasi kemudian mencatat hal yang sesuai dengan karakteristik partikel
dan media yang dilewatinya. Pada kasus ini, sumber neutron termal berasal dari model Kolimator Kolom
Termal Reaktor Nuklir Riset Kartini, Yogyakarta. Pemodelan dilakukan pada organ hati yang telah
mengandungjaringan kanker sebagai target. Variasi konsentrasi boron pada penelitian ini adalah 20, 25,
30, 35, 40, 45, dan 47 ;Jg/gtlImor. Keluaran MCNP berupa nilai dosis hamburan neutron, dosis gamma dari
reaktor dan fluks neutron. Nilai fluks neutron digunakan untuk menentukan dosis dari alfa, proton, dan
gamma hasil interaksi neutron termal dengan material penyusun jaringan. Variasi konsentrasi boron
menghasilkan laju dosis masing-masing sebesar 0,059; 0,072; 0,084; 0,098; 0.108; 0.12; 0.125 Gy/s. Waktu
iradiasi yang dibutuhkan untuk masing-masing konsentrasi adalah 841,5 detik (14 menit I sekon); 696,07
detik (limenit 36 sekon); 593.1 I detik (9 menit 53 sekon); 461,35 detik (8 menit 30 sekon); 461,238 (7 menit
41 sekon); 414,23 detik (6 menit 54 sekon); 398,38 detik (6 menit 38 sekon). Waktu iradiasi untukjaringan
kanker semakin singkat saat penggunaan konsentrasi boron pada jaringan semakin tinggi.

Kata Kunci : BNCT, Kanker hati, konsentrasi boron, waktu iradiasi, kolom termal

ABSTRACT

DOSIMETRY BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY IN LIVER CANCER (HEPATOCELLULAR
CARCINOMA) BY MEANS OF MCNP-C,ODE WITH NEUTRON SOURCE FROM THERMAL COLUMN.
Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) using physics principle when boron-IO irradiated by low energy
neutron (thermal neutron). Boron and thermal neutron reaction produced boron-11m (t/l2=1(J2s). Boron
11m decay emitted alpha, lithium-7 particle and gamma ray. Irradiated time needed to ensure cancer dose
enough. Liver cancer was primary malignant who located in liver (Hepatocellular carcinoma). Malignant in
liver were different to metastatic from Breast, Colon Cancer, and the other. This condition was Metastatic
Liver Cancer. Monte Carlo method used by Monte Carlo N-Particle (MCNP) Software. Probabilistic
approach used for probability of interaction occurred and record refers to characteristic of particle and
material. In this case, thermal neutron produced by model of Collimated Thermal Column Karlini Research
Nuclear Reactor, Yogyakarta. Modelling organ and source used liver organ that contain of cancer tissue and
research reactor. Variation of boron concentration was 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 47 ;Jg/g cancers. Output of
MCNP calculation were neutron scattering dose, gamma ray dose and neutron flux from reactor. Neutron
flux used to calculate alpha, proton and gamma ray dose from interaction of tissue material and thermal
neutron. Variation of boron concentration result dose rate to every variation were 0,059; 0,072; 0,084;
0,098; 0.108; 0,12; 0,125 Gy/sec. Irradiation time who need to every concentration were 841,5 see (14 min I
see); 696,07 see (llmin 36 see); 593.1 I see (9 min 53 see); 461,35 see (8 min 30 see); 461,238 see (7min 41
see); 414,23 see (6 min 54 see); 398,38 see (6 min 38 see). Irradiating time could shortly when boron
concentration more high.

Keywords: BNCT, liver cancer, boron concentration, irradiation time, thermal column.
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Oua senyawa boron yang sudah digunakan
untuk BNCT adalah BSH (sodium boroncaptate) dan
BP A (Boron phenylalanine). Kedua senyawa tersebut
memiliki perbedaan dari tempat terakumulasinya saat
dimasukkan ke dalam tubuh. BSH akan terakumulasi

di membran sel sedangkan BP A akan terakumulasi di
inti sel[7].

Kanker hati adalah kanker (tumor ganas) yang
terjadi di hati. Kanker hati yang primer terjadi di hati
disebut sebagai Primary Liver Cancer atau Hepato
cellular carsinoma. Kanker hati ini perlu dibedakan
dengan kanker hati yang disebabkan oleh metastasis
dari kanker organ lain misalnya payudara, usus besar
dan lain-lain. Keadaan ini disebut sebagai metastasis
hati (Metastastic liver cancery!8,9.10].

Hati yang akan diiradiasi diberikan infusi BP A
melalui pembuluh darah vena (intra vena). Hati
diiradiasi di reaktor dalam waktu yang akan
ditentukan dalam penelitian sehingga dosis yang
diterima jaringan kanker cukup dan tidak melewati
batas aman untuk jaringan sehat[l 1].

Sumber neutron berasal dari Reaktor Kartini
setelah melewati kolimator khusus BNCT dan

memiliki karakteristik seperti Tabel 1.

PENDAHULUAN

Kanker menjadi penyebab kematian sebesar 13%(7,6 juta kematian) dari total penyebab
kematian di dunia pada tahun 2008. Kanker paru,
perut, hati dan payudara merupakan kanker yang
paling banyak menjadi penyebab kematian. Kanker
hati menyumbang 695 ribu sebagai penyebab
kematian setelah kanker paru dan kanker perut. Oi

Indonesia sebanyak 165 orang dari 100.000 fopulasimeninggal akibat kanker setiap tahunnya[l· 2.3 .
Indonesia membutuhkan suatu teknik pena

nganan dan pengobatan kanker yang aman dan
efektif. Aman disini berarti kerusakan atau efek

samping yang diterima oleh organ yang sehat sangat
minim. Efektifberarti dosis yang diterima sel kanker
itu sebesar-besamya hingga cukup untuk mengobati

dan mengendalikan pertumbuhannra. Efektif disinitidak bisa terlepas dari batas aman[4 .
Oalam memastikan kanker yang ada di tubuh

pasien itu dikendalikan atau dibunuh, perlu adanya
penentuan nilai radiasi kolektifyang diterima oleh sel
kanker terse but. Nilai dosis didasarkan dari nilai

Linear Energi Transfer (LET) dari masing- masing
radiasi yang digunakan dan materi yang dilalui oleh
radiasi. Nilai tersebut bisa disebut dosis serap.
Menurut SK/BAPETEN nomor 4 tahun 2013, "Oosis

radiasi adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam
medan radiasi atau jumlaj energi radiasi yang diserap
atau diterima oleh materi yang dilaluinya".
Penghitungan dosis juga bisa disebut dosimetri[S].

{~[f"] + ~l.(j + Z..7L"\!#

(';3] .;.(;"j -;.(';3]" ...•

[~H~] t- r.l.(j- + 2.31M'« (9.3.9~0 (1)

(2)

STUDI PUS TAKA

Boron Neutron Capture Therapy merupakan
teknik terapi kanker yang menggunakan prinsip
fisika pada reaksi nuklir yang terjadi ketika boron

stabil (boron-l 0) diiradiasi dengan menggunakan
neutron berenergi rendah (neutron termal). Boron-lO

memiliki tam pang lintang interaksi tangkapan dengan
neutron termal yang tinggi yaitu 3863,7 barn (1 barn
= 1 x 10.24 cm2) dibandingkan nitrogen yang hanya
1,81 barn. Tampang lintang menunjukkan ke
mungkinan suatu radiasi untuk berinteraksi dengan
suatu materi. Teknik ini diperkenalkan oleh G.L.
Locher, seorang biofisikawan dari institusi Franklin
di Pennsyvania. Reaksi boron-IO dengan neutron
termal akan menghasilkan partikel boron-11m (tll2 =
1O·23sekon) dan akan meluruh kemudian me

mancarkan partikel alfa, lithium-7 (Erer.t. = 2.33
MeV), dan foton gamma (Ererat. = 0.48 MeV).
Jangkau yang dimiliki alfa adalah 8 )lm dan lithium-7
adalah 5 )lm. Jangkau tersebut dapat memastikan
bahwa pengaruh reaksi pada BNCT hanya
terlokalisasi di sel kanker yang berdiameter 6 )lm[6].

Tabell. Keluaran kolimator kolom termal.

Parameter
Nilai

Diameter apeture (em)

5

¢.~ic-?;,cm-z ,S-L)

1,65 x 10 9

lJ.j / ¢~pi((jy, cmZ.n-L)

1,59 x 10-13

Dr/ ¢ .•piU;y. ,;;'n'J.. ;>/-t)

1,16 x 10-13

rp.-J¢J.pi

0,007

f/1j±>~~!

0,72

Sumber: [12, 13]

TEORI

Gambar I digunakan untuk pemodelan organ
hati. Jaringan kanker terdiri dari daerah Clinical
Tumor Volume (CTV) dan Planning Tumor Volume
(PTV) dan dilakukan pemodelan menggunakan
persamaan matematis. Jaringan kanker berada di
dalam lobus kanan[14].
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keterangan: a. lobus kanan, b. lobus kiri,
c. diagfragma, d. kantung empedu.

Gambar 1. Dati, Hepar bagian diaphragma
tetap dipertahankan untuk mem
perlihatkan bersatunya hati dan
diaphragmal141.

Metode Monte Carlo adalah pendekatan
probabilistik terhadap kemungkinan interaksi yang
akan terjadi pada radiasi. Monte Carlo menentukan
nilai yang diinginkan dengan melakukan simulasi
terhadap masing-masing partikel dan mencatat hal
yang sesuai dengan karakteristik partikel dan media
yang dilewatinya. Metode Monte Carlo hanya
menampilkan informasi sesuai dengan tally yang
diinginkan oleh pengguna[14.15,16J.

Interaksi neutron dengan materi menjadi
komponen dosis yang akan dihitung. Komponen
komponen tersebut diantaranya rekoil dan radiasi
foton. Interaksi neutron cepat dan neutron epitermal
dengan jaringan tubuh terjadi berdasarkan Persamaan
(3)[6].

(3)

Dosis yang akan dihitung pada penelitian ini
adalah dosis dari neutron hamburan akibat reaksi

neutron cepat atau neutron epitermal dengan
Hidrogen.

Interasksi neutron termal dengan Hidrogen di
dalamjaringan tubuh terjadi seperti Persamaan (4).

11 H + ~n (0,0025 eV) ~ ~D+ r (2,22 MeV) (4)

Pengaruh gamma berenergi 2,22 MeV akan
dihitung pada penelitian ini sebagai dosis akibat
reaksi neutron termal dengan Hidrogen.

Persamaan (1) menjelaskan interaksi neutron
termal dengan boron-IO. Energi rerata alfa dan
lithium yang dihasilkan dari interaksi tangkapan
boron-1Q dengan neutron termal ini adalah 2,33 MeV

Interaksi neutron termal dengan nitrogen di
dalamjaringan tubuh.

'; N + ~n (0,0025 eV) ~ I~C+ ~p (5)

Dosis yang akan dihitung pada Persamaan (5)
dalam penelitian ini adalah dosis dari proton akibat
reaksi neutron termal dengan nitrogen-I 4. Pada
Persamaan (5), Karbon-14 memiliki aktivitas sekitar
3 kBq dengan dosis ekuivalen sebesar 12 I!Sv/th.
Aktivitas dan dosis ekuivalen yang berasal dari
Karbon-14 dapat diabaikan dalam penelitian ini
karena dosisnya terlalu kedl dibandingkan dengan
batas dosis Karbon-14 yang terdapat dalam tubuh [17,

18]. Dosis pada BNCT sesuai dengan interaksi
neutron yang terjadi pada jaringan hati. Interaksi

yang akan mengambil peran terhadar. perhitungan
dosis dalam penelitian ini diantaranya[6 :

I. Dosis gamma.
2. Dosis hamburan neutron.
3. Dosis proton.
4. Dosis boron.

Salah satu senyawa yang telah diuji klinis
adalah BPA-f (Boron phenylalanine). Proses infusi
boron kedalam tubuh sangat berpengaruh terhadap
jumlah boron yang terakumulasi ke dalam jaringan
tumor. Tipe infusi boron yang digunakan adalah
intravena (i.v). Intravena merupakan penyuntikan
senyawa boron melalui pembuluh balik (vena)
sedangkan penyuntikan secara intracarotidly
merupakan penyuntikan senyawa boron melalui
areteri internal di kelenjar karotis. Kelenjar karotis
adalah arteriyang menyalurkan darah ke leher dan ke
kepala [19]. Nilai konsentrasi untuk pasien adalah 47
ppm padajaringan tumor (CTpasien) dan 8 ppm pada
jaringan hati yang sehat (CR pasien). Pada tikus
(rats), puncak konsentrasi boron-IO pada hati terjadi
saat dua jam setelah diinjeksikan ke tubuh[4,9, 20].

TATAKERJA

Pada MCNP, pengguna memerlukan code untuk
mendefinisikan kondisi sumber radiasi, target yang
akan diradiasi dan informasi yang ingin didapatkan
saat dilakukan simulasi. Kondisi sumber radiasi akan
didefinisikan sebagai reaktor nuklir yang sudah
dilengkapi dengan kolimator agar keluaran neutron
yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar. Organ
target yang akan diiradiasi didefinisikan sesuai
dengan ukuran dan material penyusunnya. Informasi
yang diinginkan dapat dituliskan sebagai tally yang
dalam kasus perhitungan dosis digunakan tally f4.
Tally ini berfungsi untuk mencari fluks neutron rata
rata yang terdapat dalam bagian tertentu. Selain tally,
kode yang digunakan adalah de dan df. Kode ini
berfungsi untuk mengubah neutron yang terhambur
oleh materi untuk mendapatkan dosis hamburan
neutron. Kode tersebut digunakan juga untuk me
ngetahui dosis gamma yang keluar dari sumberlI6.21].

Pemodelan dilakukan dengan pendekatan
bangun ellipsoid. Pendekatan pemodelan dilakukan
berdasarkan Gambar I. Elipsoid adalah bola dengan
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jari-jari untuk arah x, y dan z berbeda[22J. Persamaan
yang digunakan untuk pemodelan adalah

untuk lobus kanan:

_(X_)2+ _(y_-_l_6_2,_25_)_2+ _(z_-_2_2_,3)_2= 1 (6)
82 92 122

untuk lobus kiri:

(x-l0)2 + (y-162,25)2 + (z-27,3)2 = 1 (7)
52 82 112

Pada Gambar 1, dipilih format masukan

geometri hati sesuai dengan geometri yang telah
ditentukan sebelumnya yaitu ellipsoid. Geometri
jaringan kanker, clinical tumor value (CTV) dan
planning tumor value (PTV) menggunakan geometri
bola. Pendekatan dilakukan untuk persamaan yang
digunakan untukjaringan kanker:

Laju dosis dari komponen yang akan dihitung
secara manual memiliki perbedaan persamaan yang
digunakan. Persamaan yang akan dilakukan untuk
radiasi gamma adalah

(11)

dengan

<t> : fluks neutron termal (n.cm'2.s·1)

N : jumlah atom per kgjaringan (atom / kg)

(J"a : tampang lintang serapan (cm2)

/),. : kofisien laju dosis serap/aktivitas spesifik 1,6 x

10-13 x Q MeV

rp fraksi dosis serap gamma

Q energi partikel (MeV)

Perhitungan laju dosis untuk radiasi alfa dan
proton menggunakan persamaan :

Tabel 4. Faktor kualitas radiasi.

dengan:

D : laju dosis boron (Gy/s)

<t> : fluks neutron termal (n.cm'2.s·1)

N : jumlah atom boron per kgjaringan (atom/kg

jaringan)

(J"a : tampang lintang serapan

Q : energi partikel (MeV)

Penentuan nilai faktor bobot biologi pada
BNCT setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi efek biologis. Efek biologis memiliki
perbedaan akibat sifat suatu jaringan terhadap materi
berbeda (radio sensitif, radio resisten dan radio

rensponsit). Faktor bobot biologi yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:

(X)2 + (y -162,25)2 + (z - 22,3)2 - 2,52 = 0 (8)

Persamaan (8) merupakan persamaan bangun
ruang untuk bola yang membatasi area kanker
dengan area CTV dan PTV.

(X)2 + (y - 162,25)2 + (z - 22,3)2 - 3,52 = 0 (9)

(X)2 +(y-162,25)2 +(z-22,3)2 -4,52 =0 (10)

Pemilihan material penyusun organ sangat
mempengaruhi terhadap hasil radiasi. Pengaruhnya
terletak pada tampang lintang dari suatu un sur
penyusun materi tehadap neutron termal.

Tabel2. Material untuk jaringan kanker.

Unsur Kode di MCNPWt
H

10010.099

C

60120.269
N

70140.045

0
80160.569

P
15031 0.018

Q x 1,6 X 10-13 l/MeV

]l/kg

Gy

(12)

Sumber: [23]

Tabel3. Fraksi massa jaringan sehat.

Unsur Kode di MCNPWt
H

10010,107
C

60120,145
N

70140,022
0

80160,712
Na

110230,002
P

150310,004
S

160320,002

Cl

170000,003

K
190000,003

Sumber : [23]

Sumber radiasi
Faktor bobot radiasi

boron

3,8 (tumor)

1,3 Uaringan sehat)proton

3.2

neutron hamburan

3.2

gamma

1

Sumber: [24]

Persamaan yang dilakukan untuk perhitungan
dosis total dari dosimetri BNCT mengikuti
Persamaan (13).
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11'r

Dlotal :: (WbOm" - DbOrO")+ (IV p - bpr%n)

keterangan :

DbOro" laju dosis reaksi boron

Wbom" : faktor bobot biologi dari boron

D proIa" : laju dosis proton

IVp : faktor bobot biologi dari proton

D"eurro" laju dosis neutron
w" : faktor bobot biologi hamburan neutron

Dr : laju dosis gamma

faktor bobot biologi gamma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan kolom termal dimaksudkan karena
sudah memenuhi rekomendasi IAEA pada keluaran
neutron yang digunakan.

Organ hati diletakkan di kolom termal dengan
memposisikan lobus kanan di apeture kolimator.
Apeture yang digunakan adalah 5 em. Jarak antara
organ dan dinding kolimator 0,5 em. Simulasi hati
dibagi menjadi empat bagian besar. Bagian terluar
dari jaringan terdiri dari hati yang masih sehat terdiri
dari dua lobus. Lobus dimodelkan menjadi dua lobus,
yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Jaringan tumor
terdapat pada lobus kanan. Bagian kedua dari
jaringan bernarna planning tumor volume (PTV).
PTV memiliki material yang sarna dcngan jaringan
sehat. Bagian ketiga dari jaringan bernama clinical
tumor volume (CTV). CTV memiliki karakteristik
material yang harnpir sarna dengan tumor
dikarenakan masih adanya infiltrasi tumor dari
daerah tumor. Massa jenis memiliki nilai yang sarna
dengan jaringan tumor tetapi jumlah sebaran boron di
bagian CTV setengahnya jaringan tumor Bagian
paling dalarn terdiri dari jaringan kanker atau bisa
disebut gross tumor volume (GTV). Jaringan tumor
memenuhi bagian ini dengan karakteristik yang
sesuai dengan pereneanaan diantaranya jumlah boron
dan densitas. Jumlah boron yang tersedia pada bagian
tertentu mempengaruhi dosis yang akan diterima.

Potongan depan menggambarkan bentuk dari
pemodelan hati berdasarkan Gambar 2. Lobus kanan
memiliki ukuran lebih besar dan di lobus tersebut
terdapat kanker dengan diameter 5 em.

Potongan samping dari organ menampilkan
garis-garis untuk membagi setiap daerah pada
kedalaman tertentu. Sesuai skala yang tersedia,
kedalaman dari kanker terdapat pada 6 em sarnpai 11
em. Angka berwarna biru menunjukkan nomor
surface yang digunakan dan angka berwarna merah

muda menunjukkan nomor cell yang digunakan
dalam pemodelan organ hati. Pada Gambar 3,
pemodelan mendekati dari bentuk geometri hati dari
depan seperti tereantum pada Gambar 2. Lobus
kanan, lobus kiri dan permukaan dasar dari organ
sudah mendekati dari gambar geometri. Masing
masing bagian dibagi-bagi menjadi lapisan dengan
ketebalan sarna yaitu 0,5em. Setiap lapisan dianalisis
fiuks neutron kemudian dosisnya dihitung dengan
menggunakan persamaan yang dieantumkan pada
Reneana Analisis Hasil. Laju dosis dari lapisan yang
termasuk di daerah yang terdapat kanker merupakan
hal yang menjadi fokus pada penelitian ini. Laju
dosis pada jaringan yang terdapat jaringan kanker
berada pada daerah tumor dan CTV.

1

2

3

keterangan :
1. Planning tumor volume (PTV)
2. Clinical tumor volume (CTV)
3. Jaringan kanker/ gross tumor volume (GTV)

Gambar 2. Potongan depan (frontal) hati
dengan titik pusat di massa
tumor.

Gambar 3. Potongan samping hati dengan
titik pusat di massa tumor.

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah - Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2014
Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - BATAN

Yogyakarta, 10-11 Juni 2014



140 ISSN 0216 - 3128 lrhas, dkk.
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Gambar 4. Distribusi fluks neutron dalam hati.

Gambar 5. Distribusi laju dosis pada jaringan.

Ked<1lmn<11l (em)
-gamma total-boron -p •.<>Ion
-neutron -total

Laju dosis pada jaringan kanker dipaparkan
pada Gambar 5 Penggunaan konsentrasi boron 20
!!g/g jaringan tumor menghasilkan laju dosis sebesar
0,059 Gy/s, konsentrasi boron 25 !!g/gjaringan tumor
menghasilkan laju dosis sebesar 0,072 Gy/s,
konsentrasi boron 30 !!g/g jaringan tumor meng
hasilkan laju dosis sebesar 0,084 Gy/s, konsentrasi
boron 35 !!g/g jaringan tumor menghasilkan laju
dosis sebesar 0,098 Gy/s, konsentrasi boron 40 !!g/g
jaringan tumor menghasilkan laju dosis sebesar 0,108
Gy/s, konsentrasi boron 45 !!g/g jaringan tumor
menghasilkan laju dosis sebesar 0,121 Gy/s, kon
sentrasi boron 47 !!g/g jaringan tumor menghasilkan
laju dosis sebesar 0,126 Gy/s.

Waktu iradiasi yang dibutuhkan untuk
konsentrasi 20 !!g/g jaringan tumor adalah 841,16
detik (14 menit 11 sekon), waktu iradiasi yang
dibutuhkan untuk konsentrasi 25 !!g/gjaringan tumor
adalah 695,808 detik (11 menit 36 sekon), waktu
iradiasi yang dibutuhkan untuk konsentrasi 30 !!g/g
jaringan tumor adalah 592,91 detik (9 menit 53
sekon), waktu iradiasi yang dibutuhkan untuk
konsentrasi 35 !!g/g jaringan tumor adalah 461,24
detik (8 menit 14 sekon),waktu iradiasi yang
dibutuhkan untuk konscntrasi 40 !!g/gjaringan tumor
adalah 461,238 (7 menit 41 sekon), waktu iradiasi
yang dibutuhkan untuk konsentrasi 45 !!g/g jaringan
tumor adalah 414,14 detik (6 menit 54 sekon), waktu
iradiasi yang dibutuhkan untuk konsentrasi 47 !!g/g
jaringan tumor adalah dan waktu iradiasi yang
dibutuhkan untuk konsentrasi 47 !!g/gjaringan tumor
adalah 398,28 detik (6 menit 38 sekon). Waktu
iradiasi untuk jaringan kanker semakin singkat saat
penggunaan konsentrasi boron padajaringan semakin
banyak.

Nilai batas dosis untuk jaringan hati sehat akan
diperhitungkan pada penelitian ini. Nilai dosis yang
diterima padajaringan sehat disajikan pada Tabel6.

Konsentrasi Laju dosisWaktu
boron-tO (J.1g/g

kankeriradiasi
jaringan tumor)

(Gy/s)(menit)

20

0,05914,019

25

0,07211,597

30

0,0849,882

35

0,0988,503

40

0,1087,687

45

0,1216,902

47

0,1266,638

-tennal --.- epitennal

Tabel 5. Laju dosis dan waktu iradiasi.
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Tabel 5 memaparkan hasil laju dosis yang
diterima oleh jaringan kanker. Laju dosis kanker
dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk
iradiasi kanker dalam memperoleh nilai dosis yang
diinginkan. Waktu iradiasi didapatkan dengan
memastikan total dosis yang diterima dapat me
matikan sel kanker. Sesar dosis yang dibutuhkan
untuk mematikanjaringan kanker adalah 50 Gy.

Gambar 4 menyajikan perubahan fluks neutron
yang diterima oleh material hati dalam kedalaman
tertentu. Sesar variasi kedalaman adalah 0,5 em di
dalam material hati. Fluks neutron epitermal
mengalami puneak pada kedalam 1,5 em dan
kemudian kembali turun pada kedalaman berikutnya.
Fluks neutron termal mengalami puneak pada
rentang 5 - 10 em.

Gambar 5 menunjukkan distribusi dosis pada
jaringan yang diiradiasi. Pada kedalaman 0 sampai 5
em merupakan daerah jarinngan sehat sesuai dengan
Gambar 3. Puneak dosis diterima oleh daerah yang
terdapatjaringan kanker (6 sampai 11 em).

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Umiah - Penelitian Dasar Umu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2014
Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - BATAN

Yogyakarta, 10-11juni 2014



Irhas, dkk. ISSN0216 - 3128 141

Tabel 6. Dosis jaringan sehat.

Konsentrasi boron Dosis jaringan sehat
(J.1g1gjaringan tumor)

(Gy)

20

4,147

25

3,503

30

2,985

35

2,574

40

2,330

45

2,105

47

2,018

Batas dosis yang digunakan untuk jaringan hati
adalah 35 Gy. Nilai dosis yang diterima pada
jaririgan sehat berdasarkan Tabel 6 tidak ada yang
melewati nilai batas dosis dari jaringan sehat hati.
Semua nilai konsentrasi pada Tabel 6 bisa digunakan
untuk iradiasi kanker hati.

KESIMPULAN

Penelitian dosimetri pada terapi kanker
Hepatocellular carsinoma dengan menggunakan
BNCT dapat ditarik kesimpulan bahwa kedalaman
jaringan yang memiliki fluks neutron paling tinggi
terletak pada rentang 5 sampai 9 cm dari permukaan
hati, waktu yang dibutuhkan untuk iradiasi sel kanker
dalam memerima dosis yang cukup berada pada
rentang 6 men it 38 sekon sampai 14 menit II sekon.
konsentrasi boron-lO untuk jaringan hati manusia
maksimal berada pada 47 Jlglg jaringan kanker
dengan waktu terapi selama 6 menit 38 sekon.
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