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ABSTRAK

PENENTUAN UNSUR Se DAN Zn DALAM CUPLIKAN SERUM DARAH MENGGUNAKAN

TEKNIKANALISISAKTIVASI NEUTRON. Se dan Zn merupakan unsur esensial yang diperlukan untuk
aktivitas beberapa sistem enzim dalam metabolisme tubuh. Unsur tersebut dalam serum darah sebagai
suatu informasi yang menggambarkan kondisi status kesehatan seseorang, sehingga penting untuk
diteliti. Umumnya unsur Se dan Zn palam serum darah berada pada konsentrasi yang rendah dengan
bobot cuplikan yang terbatas sehingga metode analisis dengan sensitifitas dan akurasi yang tinggi
seperti Analisis Aktivasi Neutron (AAN) diperlukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan
unsur Se dan Zn dalam serum darah pada karyawan menggunakan teknikAAN. Cuplikan dikeringbekukan
kemudian diiradiasi di fasilitas Rabbit Sistem-Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, Serpong dengan
fluks neutron - 1013 n.cm·2.s·1 selama 2 jam. Cuplikan hasH iradiasi dicacah dengan spektrometer
sinar Gamma HPGe selama 50000 detik dan dianalisis menggunakan software GENIE 2000.
Untuk validasi metode dilakukan pengujian terhadap cuplikan bahan acuan RM-IAEA Animal
Blood A-13. HasH penentuan unsur Se dan Zn pada cuplikan serum masing-masing berada pada
kisaran 0,06 ~g/mL hingga 0,17 ~g/mL dan 0,56 ~g/mL hingga 1,25 ~g/mL dengan nilai rerata
(0,10 ± 0,01) ~g/mL dan (0,97 ± 0,07) ~g/mL. Nilai tersebut masih menunjukkan kesesuaian dengan
penelitian yang dilakukan sebelumnya dan di negara lain.

Kata kunci : Se, Zn, Serum darah, AAN

ABSTRACT

DETERMINATION OF SeAND Zn ELEMENTS IN BLOOD SERUM SAMPLES BY NEUTRON

ACTIVATION ANALYSIS. Se and Zn are essential elements being required for activity several enzyme
systems in human metabolism. The elements in blood serum as well as to obtain information regarding
the health status of individuals, so that important to investigated. Commonly Se and Zn elements in
blood serum are low in concentration with limited samples weight, therefore high sensitive and accurate
analysis method like NAA are needed. This study aims to determine the content of the elements Se
and Zn in blood serum of employee using NAA technique. The samples were freeze dried then irradiated
at rabbit system facility of G.A. Siwabessy Serpong reactor with neutron flux - 1013 n.cm·2.s·1 for
2 hours. Then samples were counted for 50000 s by HPGe spectrometer gamma and analyzed by
software GENIE 2000. Method validation was also applied by analyzing the Reference MateriallAEA
Animal Blood RM A-13. The range concentration of elements Se and Zn were 0.06-0.17 ~g/mL and
0.56-1.37 ~g/mL with overall mean 0.10 ± 0.01 ~g/mL and 0.97 ± 0.07 ~g/mL. The value showed that
appropiate with last researcher and another country.
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PENDAHULUAN

Dalam tubuh manusia unsur kelumit

diperlukan terutama pada berlangsungnya proses

metabolisme dalam tubuh, sehingga kekurangan

atau kelebihan unsur kelumit tersebut dapat

menimbulkan suatu penyakit atau gangguan

285

kesehatan. Media utama yang membawa unsur

kelumit sebagai mikromineral ke sel adalah darah

sehingga diantara cairan tubuh darah merupakan

spesimen tubuh manusia yang representatif

untuk penelitian biomedik runutan [1]. Serum
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(fraksi cair dalam darah) biasa digunakan

untuk pengujian unsur yang berkaitan dengan

protein dan bersirkulasi dalam darah seperti

Se dan Zn [2].

Penentuan unsur kelumit dalam serum

darah merupakan hal yang penting untuk diteliti

karena berperan dalam tubuh sebagai suatu

informasi yang menggambarkan kondisi status

kesehatan individu. Kesehatan individu umumnya

ditentukan dengan interpretasi hasil tes

laboratorium yang normal atau terdapat nilai

rekomendasi. Meskipun faktor jenis kelamin dan

dan beberapa parameter lainnya juga

mempengaruhi kandungan unsur dalam tubuh

organisme.

Selenium penting dalam metabolisme

utama dan merupakan unsur pokok dalam

25 selenoprotein tubuh. Unsur ini berperan

dalam melindungi stress oksidatif atau

mempertahankan keseimbangan oksidasi

reduksi sel [3]. Unsur Zn berperan untuk

mengaktifkan enzim dan hampir semuanya

masuk dalam sel sitoplasma. Konsentrasi Zn

yang tinggi terdapat dalam jaringan tubuh seperti

jaringan prostat, pankreas dan kulit [4].

Unsur Zn dan Se memiliki konsentrasi

dalam orde yang rendah (lJg/g hingga ng/g atau

10.0 hingga 10.9) dari suatu cuplikan sehingga

diperlukan metode yang sensitif, selektif, serta

instrumental yang cocok untuk mengumpulkan

data yang akurat dan presisi.

Beberapa metode analisis dilakukan untuk

penentuan Se dan Zn dalam materi biologis.

Instrumental AAN yang banyak digunakan dari

berbagai metode analisis karena relatif sederhana

dalam preparasi, sensitif, dan selektif dalam

menganalisis berbagai jenis materi biologi [5].
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Mengingat pentingnya kesehatan

masyarakat, maka pengetahuan batas normal

kandungan unsur kelumit seperti Se dan Zn

mempunyai peranan penting pada proses

metabolisme manusia dewasa (sehat) baik pria

maupun wanita. Sehingga penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui kandungan unsur Se dan Zn

dalam serum darah karyawan PTNBR

menggunakan teknikAAN.

TEORI

AAN merupakan salah satu teknik

yang digunakan untuk analisis kualitatif dan

kuantitatif multielemen seperti unsur mayor,

minor, maupun unsur kelumit dalam suatu

cuplikan [6]. Beberapa aplikasi AAN mempunyai

kemampuan dalam menentukan multielemen

yang karakteristik sehingga sifatnya tetap pada

sumber kesalahan yang mung kin terjadi

dibandingkan dengan teknik analisis lainnya.

Aplikasi AAN juga memberikan jaminan kualitas

hasil pengukuran secara internal yang dievaluasi

dan diperiksa [7].

Prinsip dasar teknik AAN adalah reaksi

nuklir (n,y) atau tangkapan neutron. Ketika

sebuah neutron berinteraksi dengan inti,

maka inti berada dalam keadaan tereksitasi.

Energi eksitasi mengambil energi dari neutron.

Inti menjadi tereksitasi dan untuk mencapai

keadaan stabil akan memancarkan sinar-y

karakteristik [6]. Reaksi inti ditulis dalam bentuk

Persamaan (1) :

(1)

Dimana :

A = Nomor massa

Z = Nomor atom
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(2)

Reaksi inti atom Se dengan neutron sesuai reaksi

Persamaan (2) :

sedangkan reaksi inti atom Zn dengan neutron

sesuai Persamaan (3) :

Se-75 dan Zn-65 adalah nuklida radioaktif

yang dalam usahanya mencapai kestabilan

memancarkan partikel y. Energi y Se-75 adalah

264,66 keV dengan intensitas 59,1 %,

sedangkan energi y untuk Zn-65 adalah

1115,52 keV dengan intensitas 50,8 %[8].

Dalam kegiatan ini digunakan AAN

dengan metode pembanding. Pad a metode ini,

standar dan cuplikan diiradiasi bersama-sama

sehingga diperoleh kondisi yang mirip pad a

saat iradiasi. Konsentrasi unsur dalam

cuplikan dapat dihitung dengan membandingkan

aktivitas cuplikan (AcuPlikan) dengan

aktivitas standar (Aslanda,)yang diketahui

konsentrasinya. Perhitungan konsentrasi

unsur dalam cuplikan dihitung dengan

Persamaan (4) [6] :
(6)

(5)
. C

re coy ery = ~ xl 00%
Csrtfk

RSD = SDobs xIOO%
Meanobs

Dimana:

Cobs= Nilai observasi

Csrtf\(= Nilai sertifikat

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan

derajat kesesuaian antara hasil uji individual,

diukur melalui penyebaran hasil individual

dari rata-rata. Uji presisi diukur sebagai

simpangan baku atau simpangan baku relatif

(RSD) dinyatakan sesuai Persamaan (6) [9]:

Parametervalidasi pad a kegiatan ini mencakup

uji akurasi dan uji presisi.

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan

derajat kedekatan antara konsentrasi hasil

penentuan dengan konsentrasi analitlunsur yang

sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen

perolehan kembali (recovery) analit yang

ditambahkan. Uji akurasi metode dinyatakan

sebagai perbandingan nilai hasil percobaan

terhadap nilai sertifikat, yang dinyatakan dengan

rumus sesuai Persamaan (5) :

(3)64Z 1 65Z315 n + on ~ 315 n +r. ,

Validasi metode pad a kegiatan ini

dilakukan dengan menentukan konsentrasi unsur

Se dan Zn dalam RM IAEA Blood A-13.

WA likon sId
cup x--

CCllplikon = A WCllplikonSId

Dimana :

CaJPIikan

W curJ.ikan

WSld

= Konsentrasi cuplikan (1-I9/g)

= Berat cuplikan (g)

= Berat standar (I-Ig)

= Aktivitas cuplikan (Cps)

= Aktivitas standar (Cps)

(4)
Dimana :

SDobs = Standar deviasi observasi

MeanabS= Rata-rata nilai observasi

RSD = Simpangan baku relatif

METODE

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah larutan standar Se Tritisol E-Merck

dan standar Zn tritisol E-Merck, serta bahan

acuan RM-IAEA Blood A-13. Cuplikan darah

diperoleh dari volunteer 36 karyawan PTNBR
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yang dinyatakan sehat/normal. Peralatan

yang digunakan berupa freeze dryer Karl

Kolb tipe Alpha, alat pengambil darah spuit

suntik ukuran 50 mL dengan jarum suntik

berukuran 21 G x 1,5", tabung liofilisasi

plastik, vial polyethylene, timbangan elektronik

mettler toledo, spektrometer gamma dengan

detektor HPGe, dan fasilitas ruang bersih.

Langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian

ini meliputi :

Pemilihan Subjek

Pengambilan cuplikan darah dilakukan

terhadap karyawan di lingkup PTNBR. Pemilihan

subjek didasarkan pada usia dan status

kesehatan. Subjek yang akan diambil darahnya

berusia antara 25 tahun hingga 40 tahun yang

merupakan usia produktif dan dinyatakan sehat

melalui uji klinis, meliputi pemeriksaan fisik dan

EKG serta uji laboratoris.

Pengambilan Cuplikan Darah

pegawai terlebih dahulu diminta

kesediannya untuk diambil darahnya. Terdapat

36 pegawai yang seluruhnya merupakan

karyawan PTNBR (Pusat Teknologi Nuklir Bahan

dan Radiometri). Cuplikan darah diambil secara

intravena melalui pergelangan tangan sebanyak

30 mL. Cuplikan darah yang telah diambil

kemudian disentrifugasi selama 10 menit pad a

kecepatan 1000 rpm dan didekantasi sedemikian

rupa sehingga diperoleh serum darah.

Preparasi Cuplikan Darah

Cuplikan serum darah kemudian

dipindahkan ke dalam tabung liofilisasi dan

dikering-bekukan menggunakan freeze

dryer pada suhu -55 ac selama 24 jam
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hingga mencapai berat konstan. Cuplikan yang

telah kering kemudian dihomogenisasi

secara manual.

Preparasi Cuplikan Darah dan Bahan Acuan
UntukAAN

Cuplikan darah yang telah kering dan

homogen ditimbang secara kuantitatif

sebanyak 0,025 gram dan dimasukkan ke

dalam vial Polietilen (PE). Selanjutnya vial ditutup

dan disegel sedemikian rupa dengan

menggunakan proses pemanasan. Hal yang

sama dilakukan pada bahan acuan RM-IAEA

Animal Blood A-13.

Pembuatan Larutan Standar Tetes
Campuran Se dan Zn

Larutan standar induk Se dengan

konsentrasi 4000 jJg/mL diencerkan secara

bertahap hingga diperoleh larutan standar

Se 10 jJg/mL. Larutan standar induk Zn

dengan konsentrasi 4000 jJg/mL diencerkan

hingga diperoleh konsentrasi 200 jJg/mL.

Untuk membuat larutan standar campur

Se dan Zn masing-masing sebanyak 5 mL dan

10 mL dicampurkan kemudian diencerkan

hingga konsentrasinya masing-masing 1 jJg/mL

dan 10 jJg/mL. Dari larutan tersebut diambil

dengan pipet mikro eppendorf sebanyak

100 jJL kemudian dimasukkan dalam vial PE.

Vial PE yang berisi larutan standar Se dan

Zn masing-masing dengan konsentrasi 0,1 jJg

dan 1 jJg.

Larutan dikeringkan dengan

lampu pemanas pad a suhu tidak melebihi

100 aG. Vial PE berisi standar kemudian

ditutup dan disegel dengan cara yang sama

seperti pada cuplikan.
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Tabel 1. konsentrasi unsur Se dan Zn dalam
bahan acuan RM-IAEA A-13

Iradiasi dan Pengukuran

Iradiasi dilakukan pad a fasilitas System

Rabbit Reaktor Serba Guna GA Siwabessy

Serpong dengan fluks neutron -1013 n.cm·2.s·1

selama 2 jam. Pengukuran cuplikan, bahan

acuan dan standar dilakukan setelah cuplikan

didinginkan selama kurang lebih 2 bulan.

Selanjutnya dicacah dengan spektrometer

sinar Gamma HPGe selama 50000 detik

dan dianalisis menggunakan software

GENIE 2000.

Kode

Cuplikan

RM A-13 (I)

RM A-13 (2)

RM A-13 (3)

Nilai
Sertifikat

Mean obs

SD

recovery
Presisi

Konsentrasi

Se (mg/kg)

0,21±0,16

0,26±0,07

0,23±0,07

0,24 (0,15-0,31)

0,233

0,025
96%

11%

konsentrasi

Zn (mg/kg)

13,8±1,2

12,2±0,3

13,7±0,4

13 (12-14)

13,23

0,89
101%

7%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini pengukuran cuplikan

dilakukan dengan pencacahan selama

50000 detik untuk menghasilkan cacahan yang

optimal. Hal tersebut terkait dengan kesalahan

pencacahan (error) yaitu perbandingan antara

net peak area uncertainty dengan net area

Gambar 1. Se hasil pengukuran

~ ::~':::.~:" '''=-., '::;:'.(S] t ••••_.1 'l«Utt,-._ '-_1 •••..•.....••.. - - .

-'~~-~-: ....•

Gambar 2. Zn-65 hasil pengukuran
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hasil cacah yang kurang dari 20 %, sesuai

Persamaan (7) :

[_net peak area unc 1000/] 200/ (7)
error--------x 70:;; 70 ....

netarea

Sehingga aktivitas dari Se dan Zn dapat

ditentukan yang akan berpengaruh terhadap

konsentrasi unsur.

Salah satu spektrum Se dan Zn hasil

pengukuran dapat dilihat pad a Gambar 1 dan

Gambar 2. Pada Gambar 1 dan Gambar 2 terlihat

puncak spektrum Se dan Zn dapat teridentifikasi

dengan baik oleh software GENIE 2000.

Meskipun luas puncaknya kecil, namun masih

dapat terkuantisasi.

Pad a kegiatan ini unjuk kerja metode

AAN yang digunakan perlu dibuktikan dengan

suatu proses yang menunjukkan konfirmasi

hasil penentuan. Untuk itu dilakukan validasi

metode menggunakan Reference Material

(RM) blood IAEA A-13 sebagai bahan acuan

untuk menentukan unsur Se dan Zn dalam

3 replikat.

Hasil pemeriksaan akurasi dan presisi

unsur Se dan Zn dengan bahan acuan dapat

terlihat pada Tabel1.
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Tabel 4. Konsentrasi Se dalam cuplikan
serum darah karyawan PTNBR berdasarkan
jenis kelamin

Jenis
RentangRata-rata

kelamin

konsentrasi
konsentrasi

Jlg/mL
Jlg/mL

Pria

0,06 - 0,170,10 ± 0,01

Wan ita

0,06 - 0,110,09 ± 0,01

Sedangkan konsentrasi Zn dengan nilai

rerata (0,97 ± 0,07) IJg/mL. cuplikan serum

darah karyawan PTNBR dibandingkan dengan

nilai yang dilaporkan oleh peneliti sebelumnya

diperoleh nilai rerata (1,34± 0,11) IJg/mL [12].

Nilai yang diperoleh pad a penelitian ini

lebih rendah dibandingkan dengan peneliti

sebelumnya, namun masih menunjukkan

kesesuaian.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil

penelitian yang dilakukan di Turki konsentrasi

Se dan Zn masing-masing berada pada nilai

rerata 0,15 ± O,01IJg/mL dan 0,62 ± 0,13 IJg/mL

[13]. Konsentrasi yang didapatkan pada kegiatan

ini jika dibandingkan dengan negara lain masih

berada pad a kisaran orde yang sama.

Pada Tabel4 terlihat konsentrasi Se pada

cuplikan serum darah pria dan wanita berada pada

nilai rerata dan rentang yang sama. Pad a

dasarnya tidak ada penjelasan dari sudut

pandang fisiologi untuk perbedaan konsentrasi

Se pada jenis kelamin. Status Se dalam tubuh

umumnya terkait dengan asupan makanan,

tingginya konsentrasi Se dalam serum darah

Tabel 5. Konsentrasi Zn dalam cupliakn
serum darah karyawan PTNBR berdasarkan
jenis kelamin

Jenis
RentangRata-rata

kelamin

konsentrasi
konsentrasi

Jlg/mL
Jlg/mL

Pria

0,56 - 1,370,98 ± 0,07

Wan ita

0,69 - 1,130,94 ± 0,08
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dihubungkan dengan asupan kalori yang tinggi

ataupun konsumsi protein yang tinggi [11].

Pad a Tabel 5 konsentrasi Zn pada

cuplikan serum darah pria dan wanita berada pada

nilai rerata dan rentang yang hampir sama.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa

konsentrasi Zn tidak berbeda secara signifikan

antara pria dan wanita akan tetapi beberapa

peneliti yang lain menyatakan adanya perbedaan

yang relatif kecil, namun dari kelompok ini tidak

ada yang membuktikan bahwa perbedaan

tersebut signifikan secara statistik [14].

Pada kegiatan ini terdapat beberapa

perbedaan nilai konsentrasi Se dan Zn dengan

penelitian yang dilakukan sebelumnya, hal

tersebut terkait dengan gaya hidup, pola makanan

tiap individu, kemudian diduga erat hubungannya

dengan pengaruh hormon dan perbedaan massa

jaringan. Namun perlu dilakukan penelitian lebih

lanjut untuk penentuan unsur Se dan Zn pada

cuplikan serum darah dalam jumlah yang lebih

banyak untuk mengetahui batasan konsentrasi

normal yang dapat dijadikan acuan sehingga

diperoleh data yang memilki korelasi satu dengan

yang lainnya. Hal ini terkait juga dengan

penentuan unsur Se dan Zn dalam tubuh

terhadap kondisi status kesehatan seseorang.

KESIMPULAN

Penentuan unsur Se dan Zn pada cuplikan

serum darah masing-masing berada pada

rentang 0,06 IJg/mL hingga 0,17 IJg/mL dan

·O,561Jg/mLhingga 1,37IJg/mL dengan nilai rerata

(0,10 ± 0,01) IJg/mL dan (0,97 ± 0,07) IJg/mL.

Kadar unsur Se dan Zn pada cuplikan serum

darah yang diperoleh dalam penelitian ini berada

pada rentang nilai yang sama dengan penelitian

sebelumnya dan yang dilakukan di negara lain.
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