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ABSTRAK 
Latar belakang: Informasi yang detil dan jelas mengenai local-staging serta ekstensi fokal 
tumor osteosarkoma sebelum operasi sangat dibutuhkan demi meminimalkan rekurensi lokal. 
Informasi tersebut paling baik didapat melalui modalitas radiologi Magnetic Resonance 
Imaging (MRI). MRI memberikan informasi perilaku osteosarkoma, salah satunya ekstensi 
intramedularis. 
Tujuan: Untuk mengetahui perilaku tumor osteosarkoma high grade yaitu ekstensi 
intramedularis, serta korelasinya dengan ukuran longitudinal tumor yang tampak pada 
pemeriksaan MRI. 
Metode: Desain penelitian ini adalah studi cross-sectional. Metode pengambilan sampel 
secara retrospektif periode januari 2013-desember 2016 pada pemeriksaan MRI pasien 
dengan osteosarkoma high-grade. Dilakukan evaluasi ukuran ekstensi intramedularis dan 
ukuran longitudinal tumor pada korteks osteosarkoma serta penghitungan korelasi secara 
statistik. 
Hasil: Dari 48 sampel penelitian, 39 merupakan osteosarkoma konvensional dan 6 
merupakan non-konvensional. Rerata ekstensi intramedularis secara keseluruhan sebesar 4,3 
cm dan rerata ukuran longitudinal tumor yang tampak pada korteks sebesar 9,5 cm. Tiga 
sampel tanpa ekstensi intramedularis, ketiganya adalah osteosarkoma konvensional. Tidak 
ada korelasi signifikan secara statistik antara ekstensi intramedularis dengan ukuran 
longitudinal tumor. 
Kesimpulan: Tidak ada korelasi signifikan secara statistik antara ukuran longitudinal tumor 
dengan ekstensi intramedularis, baik pada keseluruhan sampel maupun pada kelompok tipe 
konvensional dan non konvensional. Hal ini menunjukkan perilaku osteosarkoma tidak dapat 
diprediksi ekstensinya hanya berdasarkan ukuran longitudinal tumor atau tipenya saja. Selain 
itu, osteosarkoma high grade memiliki agresivitas pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat 
melakukan ekstensi ke segala arah, tidak hanya intramedularis. Karena itu pemeriksaan MRI 
wajib dilakukan pada tiap-tiap kasus osteosarkoma. 
Kata kunci: osteosarkoma high-grade, perilaku tumor, ekstensi intramedularis, MRI, ukuran 
longitudinal tumor 
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