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Abstrak
Salah satu pengobatan yang digunakan untuk mengobati kanker payudara adalah brakiterapi menggunakan
sumber radioaktif yang diletakkan di dalam atau di dekat tumor (seed). Tujuan dari percobaan ini adalah
untuk menentukan jumlah optimum seed pada brakiterapi kanker payudara dengan menggunakan sumber Pd103. Phantom dibuat dengan ukuran 16x16x16 cm dengan kanker berukuran 2x2x2 cm yang terletak di pusat
phantom. Laju dosis dihitung dengan menggunakan protokol dosimetri AAPM TG-43 yang disimulasikan
dengan menggunakan PRISM. Jumlah seed divariasikan 1 hingga 10. Dosis yang telah diperoleh pada masingmasing jumlah seed akan dijadikan taksiran awal untuk mengetahui jumlah seed optimum untuk kanker
payudara. Dengan mengetahui besar dosis optimum maka diperoleh jumlah seed optimum sekitar 271 seed.
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PENDAHULUAN
Kanker merupakan penyakit utama penyebab kematian manusia dan jumlah kanker yang didiagnosa setiap
tahunnya lebih dari 10.000.000 kasus di seluruh dunia [1]. Kanker payudara menjadi penyakit nomor dua
terbesar setelah kanker serviks yang menyerang kaum wanita [2]. Salah satu pengobatan yang digunakan untuk
mengobati kanker ini adalah brakiterapi yang kebanyakan bertujuan untuk membersihkan sisa sel kanker pasca
operasi dan brakiterapi sangat baik untuk kanker stadium awal. Brakiterapi berasal dari bahasa Yunani brachios
yang berarti dekat sehingga brakiterapi sering disebut internal radioterapi. Terapi ini merupakan salah satu
prosedur khusus dalam radioterapi yang berguna untuk melakukan penyinaran dengan sumber radioaktif berada
dekat dengan target [3].
Brakiterapi sangat baik untuk kanker yang terlokalisir dan tidak menyebar ke jaringan atau organ di
sekitarnya. Keunggulan lain dari brakiterapi adalah dapat memberikan paparan radiasi yang lebih tinggi kepada
jaringan tumor dan mengurangi paparan radiasi pada jaringan normal karena sumber radiasi diletakkan
langsung pada tumor sehingga akan memberikan lokal kontrol yang lebih baik. Terapi ini memiliki geometri
kanker yang baik sehingga radiasi akan mengenai jaringan tumor dan mengurangi radiasi pada lingkungan
jaringan tumor [4].
Brakiterapi menggunakan sumber radioaktif yang akan menghasilkan dosis yang berbeda-beda untuk tiap
jenis sumbernya. Pada penelitian ini digunakan sumber Pd-103. Sumber tersebut disebut seed dan dikarenakan
satu buah seed menghasilkan energi yang rendah maka dibutuhkan banyak seed agar dosis yang dihasilkan bisa
menghancurkan sel kanker. Sampai sekarang belum ada rekomendasi tertulis berapa jumlah dan posisi seed
yang seharusnya digunakan untuk brakiterapi kanker payudara. Oleh karena itu pada percobaan ini akan
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dilakukan simulasi seed pada brakiterapi kanker payudara dengan menggunakan sumber Pd-103. Tujuan dari
percobaan ini adalah untuk menentukan jumlah optimum seed pada brakiterapi kanker payudara dengan
menggunakan sumber Pd-103.

BAHAN DAN METODE
Jumlah seed optimum pada brakiterapi kanker payudara
Pada penelitian ini dibuat pemodelan phantom kanker payudara sebagai pengganti objek manusia. Phantom
dibuat dengan ukuran 16x16x16 cm sesuai dengan ukuran payudara wanita yaitu 16 - 22 cm. Dalam phantom
tersebut terdapat bagian inhomogenitas dari kanker yang berukuran 2x2x2 cm agar phantom mendekati keadaan
anatomi manusia maka diberikan densitas 1,04 g/cm3 sesuai dengan densitas payudara. Proses ini dinamakan
proses contouring dalam TPS. Titik uji digunakan untuk mengetahui berapa besar dosis yang mengenai titik uji
tersebut. Sumber yang digunakan adalah Pd-103. Sumber tersebut disebut seed dalam brakiterapi dimana
sumber ini diletakkan secara permanen di dalam phantom. Laju dosis dihitung dengan menggunakan protokol
dosimetri AAPM TG-43 pada pers. 1. Protokol ini menerapkan penggunakan parameter-parameter yang
berpengaruh terhadap besar dosis brakiterapi. Perhitungan ini disimulasi dengan menggunakan PRISM.
Gambar 2 di bawah merupakan panel pada PRISM untuk menentukan laju dosis dan dosis pada penelitian ini.

Gambar 1. Sistem koordinat untuk perhitungan dosimetri brakiterapi [5]

Laju dosis ( r ,  ) pada titik P disekitar sumber (Gambar 1) dapat dirumuskan dari pers.1 berikut:

D(r , ) = Sk ..

G (r ,  )
.g (r ).F (r,  )
G(r0 ,0 )

(1)

dengan r menyatakan jarak dari pusat sumber ke titik yang dituju, r0 menyatakan jarak referensi sebesar 1 cm,

 menyatakan sudut polar dari titik yang dituju dan  0 menyatakan sudut referensi dari bidang melintang
sumber sebesar 900 .
Keterangan:
−1

D(r, ) = laju dosis serap di titik P (Gyh )
2 −1

Sk

= kuat kerma di udara untuk sumber titik (  Gym h )



= konstanta laju dosis (cGyh U )
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G(r ,  )
= fungsi geometri sumber untuk memperhitungkan pengaruh bentuk geometri sumber
G(r0 ,0 )
g (r )

= fungsi radial dosis untuk memperhitungkan hamburan foton dan atenuasi yang terjadi sebagai fungsi

jarak dari sumber
F (r , ) = fungsi anisotropi untuk memperhitungkan hamburan dan penyerapan pada medium pembungkus
sumber
Jumlah seed divariasikan 1 hingga 10. Seed diletakkan pada titik koordinat maksimal 1 cm dari pusat. Dosis
yang telah diperoleh pada masing-masing jumlah seed akan dijadikan taksiran awal untuk mengetahui jumlah
seed optimum untuk kanker payudara. Total dosis diperoleh dari pers. 2 dimana laju dosis awalnya diperoleh
dari laju dosis pada jarak referensi jarak 1 cm dari sumber.

Gambar 2. Tampilan panel brakiterapi pada PRISM

Total dosis untuk permanent interstitial dapat ditentukan dengan persamaan:
D = 1.44t1/2 D0
Keterangan:

D0

(2)

= laju dosis awal (cGy/jam)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah seed optimum pada brakiterapi kanker payudara
Menurut protokol AAPM TG-43 sumber dianggap sebagai sumber titik yang tidak berdimensi dimana
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distribusi dosis dianggap simetris sferis dengan jarak radial tertentu dari sumber. Laju dosis digunakan untuk
melihat bagaimana persebaran distribusi dosis pada objek yang diteliti. Distribusi dosis tersebut dapat dilihat
dari kurva isodosis yang merupakan titik-titik (posisi) pada jarak tertentu dari sumber radioaktif yang memiliki
laju dosis yang sama dari titik tengah tegak lurus sumber[6]. Penggunaan jenis brakiterapi dengan banyak seed
dilakukan untuk mengetahui distribusi dosis yang tepat karena tiap jumlah sumber yang digunakan akan
memiliki dosis yang berbeda-beda. Banyaknya sumber ini terdiri dari jenis sumber radioaktif yang sama namun
posisi sumber tersebut yang divariasikan. Jarak antar sumber ini sangat menentukan distribusi dosis. Jarak
radial yang kecil menyebabkan radiasi yang terpapar di titik tersebut akan semakin besar.

Gambar 3. Kurva isodosis Pd-103 pada 5 seed

Gambar 4. Kurva isodosis Pd-103 pada 10 seed

Gambar 3 dan 4 di atas merupakan kurva isodosis untuk simulasi pemodelan kanker payudara dengan
menggunakan sumber Pd-103 dengan jumlah 5 dan 10 seed. Angka 1, 2 dan 3 pada gambar 3 dan 4 menyatakan
jarak dalam cm dari titik pusat 0,0. Dari kurva isodosis yang diperoleh dapat dilihat bahwa bentuk kurva tidak
homogen untuk titik yang sama. Hal ini dikarenakan untuk satu buah seed hanya menghasilkan energi yang
sangat kecil yaitu 22,032 cGy.

Gambar 5. Kurva dosis terhadap jumlah seed Pd-103

Dari grafik yang diperoleh pada Gambar 5 bahwa semakin banyak jumlah seed yang digunakan maka
semakin besar nilai dosis. Dari 10 seed yang telah dilakukan simulasi, total dosis yang diperoleh sangat kecil /
jauh dari dosis optimum payudara sehingga hasil yang telah diperoleh ini digunakan sebagai taksiran awal
untuk menentukan jumlah seed optimum brakiterapi kanker payudara. Dosis serapan optimum untuk payudara
adalah 90 Gy [7]. Dengan mengetahui besar dosis optimum maka diperoleh jumlah seed optimum sekitar 271
seed. Namun hal ini dapat dinyatakan bahwa penggunaan sumber Pd-103 kurang efisien sebagai sumber dalam
pengobatan brakiterapi karena dalam proses pengobatannya sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat
lama dan membutuhkan aplikator dalam jumlah yang banyak pula.
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KESIMPULAN
Kurva isodosis menunjukkan besar dosis yang mengenai titik-titik tertentu pada phantom. Variasi seed yang
dilakukan menghasilkan dosis yang sangat kecil dari dosis optimum payudara sehingga hasil tersebut dijadikan
taksiran awal dalam menentukan jumlah seed optimum. Dari hasil hubungan antara jumlah seed dan total dosis
masing-masing jumlah seed diperoleh jumlah seed optimum untuk brakiterapi payudara menggunakan sumber
Pd-103 adalah 271 seed.
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