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Latar Belakang : Stenosis kanalis servikalis degeneratif (SKSD) adalah penyakit 

degeneratif yang ditandai dengan stenosis kanalis spinalis pada bagian servikal,  

yang dibagi menjadi tiga melalui pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) sekuens T2 weigthed image (T2WI). Temuan MRI untuk SKSD grade II 

berupa deformitas medula spinalis tanpa disertai sinyal hyperintense. Deformitas 

disertai sinyal hyperintense dikategorikan dalam SKSD grade III. Sinyal 

hyperintense ini menggambarkan kerusakan sel yang irreversible, namun 

penelitian Kang (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara 

pembagian stenosis dengan gejala klinis. Hal ini berarti diperlukan parameter baru 

dalam deteksi dini kerusakan sel medula spinalis. Hipotesa penelitian ini adalah 

nilai fractional anisotropy (FA) dan mean diffusivity (MD) pada sekuens diffusion 

tensor imaging (DTI) dapat digunakan untuk deteksi dini kerusakan sel sebelum 

munculnya sinyal hyperintense pada T2WI. 

Objektif : Tujuan dari penelitian ini membuktikan adanya penurunan nilai 

fractional anisotropy (FA) dan peningkatan nilai mean diffusivity (MD) pada 

pasien SKSD grade II level paling proximal dibandingkan level C1-2 

Metode : Dua puluh satu pasien dengan gejala neurologis SKSD grade II 

dilakukan pemeriksaan MRI servikal dengan sekuens DTI 15-direction. 

Pengukuran nilai FA dan MD pada potongan axial untuk setiap pasien di level 

SKSD grade II paling proximal dan level C1-2. Wilcoxon rank sump test 

digunakan untuk menganalisa perbandingan nilai FA dan Paired t-test digunakan 

untuk perbandingan nilai MD. 

Hasil : Terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai FA (p = 0,00) dan nilai MD 

(p = 0,00) pada level SKSD grade II paling proximal dibandingkan level C1-2. 

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan  bahwa terdapat penurunan nilai FA 

dan peningkatan nilai MD pada level SKSD grade II paling proximal 

dibandingkan level C1-2 

Kata Kunci : Stenosis kanalis servikalis degeneratif; Stenosis kanalis servikalis 

degeneratif grade II; Stenosis kanalis servikalis; Diffusion tensor imaging 
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