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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tulang belakang atau Vertebrae merupakan struktur penyangga 

sekaligus penghubung tubuh manusia bagian atas dengan bagian bawah. 

Anatomi dari tulang belakang manusia tersusun atas ruas tulang Cervical, 

Thoracal, Lumbal, Sacrum dan Coccyx. Dan diantara masing-masing ruas 

terdapat bantalan tulang yang disebut diskus. Di dalam tulang belakang 

terdapat sebuah rongga memanjang dari tulang leher sampai tulang ekor yang 

menjadi tempat berjalannya sistem saraf pusat manusia. Tulang belakang 

dapat dikatakan sebagai salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh 

manusia. Oleh karena itu, apabila terdapat  suatu kelainan pada tulang 

belakang akan sangat berdampak besar pada tubuh manusia. Dalam hal ini 

sangat diperlukan suatu pemeriksaan diagnostik yang tepat dan informatif, 

sehingga dapat didiagnosis oleh dokter dan dapat menunjang untuk dilakukan 

tindakan medis selanjutnya. Pada saat ini, salah satu modalitas yang unggul 

dalam menghasilkan gambaran diagnostik adalah menggunakan modalitas 

MRI. Penggunaan modalitas MRI relatif lebih aman dibandingkan dengan 

modalitas yang lainnya, karena MRI menggunakan prinsip gelombang 

magnet dalam pencitraannya bukan menggunakan radiasi sinar-X. 

Pemeriksaan MRI bertujuan untuk mengetahui karakteristik morphologi 

(lokasi, ukuran, bentuk, perluasan dan lain-lain) dari keadaan suatu patologi. 
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Tujuan tersebut dapat diperoleh dengan menilai salah satu atau kombinasi 

gambar penampang tubuh aksial, sagital, koronal, atau oblik tergantung pada 

letak organ dan kemungkinan patologisnya (Edelman, 1988).  

Pemilihan protokol MRI diperlukan dalam pemeriksaan anggota tubuh 

yang di diagnosa mengalami kelainan. Aturan protokol MRI tersusun atas 

sequence yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, penggunaan 

sequence T2-FLAIR untuk mengurangi intensitas sinyal CSF (CerebroSpinal 

Fluid) pada MRI kepala sehingga menghasilkan gambaran CSF yang 

cenderung gelap. 

Teknik Magnetic resonance imaging (MRI) Fluid-Attenuated Inversion 

Recovery (FLAIR) telah dijelaskan oleh (Hajnal, Bryant DJ, & Kasuboski L, 

1992) dengan menggunakan pulse sequence pemulihan  inversi dengan waktu 

inversi (TI) yang diatur untuk menghilangkan atau sangat mengurangi sinyal 

dari CSF tetapi memperhitungkan recovery dari sebagian besar magnetisasi 

otak, ini memungkinkan sangat mengurangi CSF artefak dan kemudian 

menggunakan time echo (TE) yang panjang untuk mendapatkan pembobotan-

T1 yang sangat berat. 

 Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, penggunaan pulse sequence 

FLAIR tidak hanya untuk sequence T2, tetapi juga digunakan pada sequence 

T1. Optimalisasi teknik T1-FLAIR sudah pasti memiliki manfaat 

dibandingkan sequence spin-echo untuk imaging spine. Akusisi waktu render 

yang sebanding metode sequence FLAIR untuk gambaran pembobotan-T1 

dari tulang belakang (Malham, Israel, Eustace, & Jara, 1997). Kemudian 
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menurut (Saeed, M, RP, & et al, 2009), T1 Antara keduanya, pembobotan-T1 

SE dan pencitraan FLAIR efektif dalam menunjukkan lesi. Kontras gambar 

unggul pada pembobotan citra T1-FLAIR secara signifikan menikat kan CNR 

grey matter-white matter dan CNR CSF-White matter.  

Sequence T1-FLAIR dapat dianggap sebagai urutan pencitraan lumbar 

tulang belakang yang lebih disukai dibandingkan dengan pembobotan-T1 

FSE, karena telah menunjukkan penghilangan CSF superior, lebih mudah 

terlihatnya struktur anatomi yang normal dan lesi degeneratif dan metastasis, 

dan penigkatan kontras gambar. Penyelidikan lebih lanjut degan kelompok 

pasien yang lebih besar, dan subkelompok sesuai dengan studi lesi dan 

postkontras, diperlukan untuk memastikan penggabungan urutan T1-FLAIR 

kedalam protokol standard lumbar tulangbelakang (Lavdas, Vlychou, 

Arikidis, & Kapsalaki, 2015). 

Salah satu cara untuk menghasilkan gambaran MRI dengan kualitas yang 

optimal sebagai alat diagnostik selain persiapan dan teknik pemeriksaan 

pasien yang baik adalah penggunaan kontras media MRI sesuai dengan 

tujuan pemeriksaannya. Senyawa kontras untuk MRI telah banyak digunakan 

sejak dasawarsa terakhir ini. Senyawa tersebut digunakan untuk 

meningkatkan gambaran atau citra (image) dari organ/jaringan yang sukar 

dibedakan melalui teknik pencitraan MRI biasa khususnya pada jaringan 

lunak sistem saraf pusat, hati, sistem pencernaan, lymphatic system, 

payudara, sistem kardiovascular dan paru. Dalam teknik MRI, jaringan dan 

organ dapat dibedakan dengan melihat perbedaan densitas proton air pada 
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organ tersebut. Tumor dapat dideteksi yang berbeda dari jaringan sehat 

sekitarnya (Volkov, 2009).  

Pada penelitian sebelumnya, menurut (Shah, et al., 2011) pengurangan 

kontras CSF-Cord di 3T yang terlihat pada pembobotan T1-FSE, dapat di 

peroleh kembali dengan menggunakan pembobotan T1-FLAIR. Pembobotan 

T1-FLAIR Fat-Saturated memungkinan untuk menambah konspikuitas 

penyengatan Gadolinium di lesi extradural dibandingkan dengan pembobotan 

T1-FSE Fat-Saturated.  

Akan tetapi penelitian tersebut terbatas hanya mengukur kualitas hasil 

citra berdasarkan penilaian responden (kualitatif) dengan metode pendekatan 

retrospektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang 

membahas tentang pengukuran secara kuantitas kontras lesi atau 

kompleksitas keseluruhan jaringan dengan tujuan untuk menjelaskan 

mekanisme penambahan konspikuitas pada perbandingan antara sequence 

T1-FLAIR Fatsat dan T1-WI TSE Fatsat. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkatnya 

dalam bentuk penelitian dengan subjek pasien dengan lesi di tulang belakang 

yang berjudul “Perbandingan kualitas hasil citra MRI Sequence T1-Fluid 

Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) Fatsat dan T1-Weighted Image TSE 

Fatsat dengan kontras media pada kasus lesi di tulang belakang”. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN KUALITAS HASIL... MOCHAMMAD WAHYU N H S



5 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini: 

Bagaimana perbedaan kualitas hasil citra MRI sequence  T1-FLAIR FatSat 

dan T1-WI TSE FatSat dengan kontras media pada lesi di tulangbelakang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan sequence yang optimal dalam pencitraan MRI 

dengan kasus lesi di tulang belakang. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kualitas hasil citra secara kualitaif sequence T1-

FLAIR FatSat dengan kontras media pada kasus lesi di tulang 

belakang. 

2. Untuk mengetahui kualitas hasil citra secara kuantitatif sequence T1-

FLAIR FatSat dengan kontras media pada kasus lesi di tulang 

belakang. 

3. Untuk mengetahui kualitas hasil citra secara kualitaif sequence T1-WI 

TSE FatSat dengan kontras media pada kasus lesi di tulang belakang. 

4. Untuk mengetahui kualitas hasil citra secara kuantitatif sequence T1-

WI TSE FatSat dengan kontras media pada kasus lesi di tulang 

belakang. 

5. Untuk membandingkan kualitas hasil citra secara kualitatif antara 

sequence T1-FLAIR Fatsat dan T1-WI TSE Fatsat dengan kontras 

media. 
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6. Untuk membandingkan kualitas hasil citra secara kuantitatif antara 

sequence T1-FLAIR Fatsat dan T1-WI TSE Fatsat dengan kontras 

media. 

1.4 Batasan Penelitian 

Pada penelitian kuantatif hanya menghitung nilai SNR dan CNR dari lesi 

dan jaringan normal sekitarnya pada sequence T1-WI TSE FatSat dan T1-

FLAIR FatSat setelah pemberian kontras media dengan irisan sagital. 

Penelitian ini juga akan dikuatkan dengan tambahan perhitungan kualitatif 

yang telah dievaluasi oleh 2 radiologist yang berpengalaman minimal selama 

5 tahun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain : 

a. Manfaat teoritis 

Memberikan sumber pustaka bagi penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya dan juga memberikan edukasi terhadap pemilihan 

sequence yang tepat dalam pencitraan MRI dengan kontras untuk 

mengevaluasi kelainan tulangbelakang yang terdapat lesi. 

b. Manfaat praktis 

Memberikan variasi pilihan sequence yng dapat digunakan untuk 

pencitran MRI dengan kontras yang sesuai dengan kebutuhan klinis 

yang diinginkan. 
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1.6 Hipotesis 

1. H0 : Tidak terdapat perbedaan kualitas hasil citra sequence T1-WI 

TSE FatSat dan T1-FLAIR FatSat dengan kontras media pada lesi di 

tulang belakang. 

2. H1 : Terdapat perbedaan kualitas hasil citra sequence T1-WI TSE 

FatSat dan T1-FLAIR FatSat dengaan kontras media pada lesi di tulang 

belakang. 
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