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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Epilepsi merupakan salah satu kasus pediatri yang cukup besar dan sering terjadi 
pada usia dini. Setiap tahun dilaporkan sekitar 30.000 kasus baru. Penelitian Susan dkk 2010 
menyebutkan bahwa terdapat gambaran MRI abnormal pada pasien epilepsi 28,5%.   
 
Tujuan : Mengetahui gambaran MRI kepala pada pasien anak dengan epilepsi, berapa banyak 
gambaran MRI normal dan abnormal, distribusi kelainan MRI paling banyak, distribusi kelainan 
lain dan lokasi terbanyak yang menimbulkan kejang serta distribusi karakteristik populasi pasien 
epilepsi 
 
Metode : Data diambil dari pasien MRI yang sudah dilakukan MRI 1,5 T yang telah didiagnosis 
epilepsi dan dilakukan pemeriksaan EEG sebanyak 79 orang periode Januari 2015-31 Juli 2017. 
Data berupa hasil expertise yang di baca oleh spesialis radiologi dan kemudian dilakukan 
tabulasi pada data-data tersebut.   
 
Hasil : Dari 79 pasien didapatkan gambaran MRI kepala 40,5% (n=32) normal dan tidak normal 
59,5% (n=47) kemudian kelainan struktural yang ditemukan pada pasien epilepsi 30,4% (n=24). 
Paling banyak adalah atrofi hipocampus 8,9 % (n=32) diikuti mesial temporal sclerosis 6,3% 
(n=5) focal cortical dysplasia 3,8% (n=3) , polymicrogiria 5,1% (n=4), pachygiria 2,5% (n=2) , 
gliosis, tumor dan tuberous sclerosis masing-masing 1,3% (n=1). Kelainan struktural lainnya 
dengan lokasi lesi berada pada area yang bisa menimbulkan kejang sebanyak 26,6% dan tidak 
menimbulkan kejang 2,5% (n=2). Lokasi lesi terbanyak menyebabkan kejang adalah di lobus 
temporal yang pada EEG adalah 63,4% (n=40) dan MRI 46,8% ( n=22). Pasien laki-laki 
sebanyak 44,3% (n=35) dan perempuan 55,7% (n=44). Usia terbanyak adalah1-2 tahun 16,5% 
(n=13) 
 
Kesimpulan : Penelitian yang dilakukan pada 79 pasien dengan klinis epilepsi didapatkan 
gambaran MRI paling banyak adalah normal 40,5% dan tidak normal 59,5% dan paling banyak 
ditemukan atrofi hippocampus 8,9% dan lokasi lesi terbanyak di EEG dan MRI adalah lobus 
temporal. Tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam kejadian epilepsi serta puncak usia tertinggi 
adalah 1-2 tahun. 
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