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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kemajuan teknologi banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk di 

bidang kedokteran dalam membantu menegakkan diagnosa suatu penyakit, salah 

satunya adalah pemeriksaan dengan menggunakan modalitas imejing berupa MRI 

(Magnetic Resonance Imaging) yang dapat menghasilkan irisan anatomi tubuh 

secara multiplanar dengan kontras pada jaringan lebih baik daripada CT-Scan, 

yang dapat menghasilkan potongan penampang tubuh (organ) manusia dengan 

menggunakan medan magnet. Dengan berbagai macam irisan pada segala bidang 

(axial, sagital, coronal, oblique). Pencitraan MRI salah satunya dapat digunakan 

untuk pemeriksaan vertebrae cervical. 

     MRI vertebrae cervical dapat dilakukan berbagai potongan yakni  sagital, 

coronal, dan axial. Columnae vertebrae terdiri dari vertebrae, intervertebral disc, 

otot, dan ligament. Columnae vertebrae tersusun atas 7 cervical, 12 thorakal, 5 

lumbal, sacrum dan coccyx. Selain itu terdapat spinal canal yang berisi spinal 

cord dan nerve root (Netter, 2014). 

     Cervical adalah bagian bawah kepala dengan ruas-ruas tulang leher yang 

berjumlah 7 buah (CV I – CV VII). Berbagai kelainana patologis dapat terjadi 

pada cervical antara lain cervical myelopathy, disc disorder, cervical 

radiculopathy, cervical cord compression or trauma, tumor, multiple sclerosis 

(Westbrook, et al., 2014). 

     Menurut (Westbrook, et al., 2011) terdapat beberapa sekuens yang sering 

digunakan dalam MRI vertebrae cervical, antara lain sekuens Spin  Echo (SE), 
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Fast Spin Echo (FSE), dan Inversion Recovery (IR). Salah satu sekuens pulsa 

yaitu fast spin echo (FSE).  Sekuens FSE adalah pulsa Spin Echo dengan waktu 

scan yang jauh lebih singkat yang diperoleh dengan penggunaan lebih dari satu 

phase enchoding step. Tidak hanya dibutuhkan dengan menggunakan FSE saja 

namun untuk mendapatkan gambaran patologis umumnya digunakan sekuens 

T2WI FSE. Hal ini disebabkan pada sekuens T2WI FSE, lemak tampak 

hyperintens, sehingga dengan fenomena tersebut dapat mengakibatkan gambaran 

patologis dan gambaran jaringan yang sehat menjadi samar, dengan demikian 

dibutuhkan penekanan (suppression) sinyal lemak agar hypointensens. Ada 

berbagai macam pengelompokkan teknik suppression pada MRI yaitu Chemical 

Shift Based, Inversion Based, Hybrid. Yang termasuk Inversion based adalah 

STIR dan untuk Hybrid adalah SPAIR dan SPIR (Grande, et al., 2014). 

     STIR (Short Tau Inversion Recovery) merupakan sekuens yang berbasis 

inversion recovery. STIR biasanya digunakan pada pembobotan T2. STIR 

menggunakan TI (Time Inversion) yang pendek. Ketika pulsa RF 90o eksitasi 

diterapkan setelah waktu delay TI, sinyal dari lemak akan hypointens. Nilai TI 

yang pendek tersebut digunakan untuk mencapai penekanan lemak (Wu, et al., 

2012). 

     SPAIR (Spectral Adiabatic Inversion Racovery) adalah teknik hybrid 

untuk mensupresi lemak yang merupakan kombinasi dari CHESS dan sequence 

inversion recovery. Pulse inversion selective secara spectral diaplikasikan untuk 

membalikkan putaran lemak sebesar 180o. Secara spesifik pulse adiabatic 

digunakan untuk digabungkan dengan spasial RF non uniformity  (B1,heterogen). 

Pulse adiabatic menerima inversi dari magnetisasi bukan dengan memberikan 
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elektromagnetik pada frekuensi tunggal, melainkan dengan sweeping melalui 

suatu rangakaian frekuensi (Bernstain, et al., 2004) 

     Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena pulse adiabaticnya, SPAIR 

secara relatif tidak sensitif terhadap heterogenitas B1 dibandingkan dengan 

CHESS, dan SPAIR memiliki SNR lebih tinggi dibandingkan STIR dikarenakan 

pulsa inversi dari hybrid lebih selective terhadap lemak sedangkan STIR tidak. 

Saat recovery T1 fat, jaringan yang lain tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

recovery T1, sehingga SNR terhadap jaringan tersebut lebih rendah. SPAIR 

memberikan penggabungan pulsa RF dengan lemak yang terpisah secara spectral 

dan air melalui dephasing, dengan delay yang singkat diantara pulsa RF yang 

pendek. Oleh karena itu, SPAIR tidak memiliki nilai SNR yang sama dari 

inversion recovery dan merupakan teknik yang baik digunakan untuk 

homogenitas dan supresi lemak yang efisien dan dibutuhkan FOV yang besar. 

     Menurut (Wu, et al., 2012) pada penelitian sebelumnya STIR biasanya 

terdapat artefak yang disebabkan oleh spinal cord, sementara SPAIR lebih baik 

dalam pencitraan spine terutama pada pencitraan spinal cord dikarenakan hasil 

imaging yang didapatkan yaitu dengan kualitas yang lebih baik, nilai SNR yang 

lebih baik dan berkurangnya artefak pada spinal cord. Sehingga pada klinis spinal 

cord injury, teknik SPAIR dapat menggantikan sequence STIR untuk 

mendapatkan gambaran spinal cord yang baik. 

     Berdasarkan latar belakang diatas, dari penelitian sebelumnya belum 

dilakukan penelitian lebih dalam lagi pada pemeriksaan cervical menggunakan 

teknik supresi yang berbeda, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

lagi dengan judul ” Perbandingan Kualitas Citra Antara Pulse Sequence FSE 
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T2WI SPAIR dan FSE T2WI STIR Pada Pemeriksaan MRI Cervical 

Potongan Sagital Dengan Kasus Degenerative Disc”.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan kualitas citra antara Pulse Sequence FSE T2WI 

SPAIR dan FSE T2WI STIR pada Pemeriksaan MRI Cervical Potongan 

Sagital dengan kasus Degenerative Disc ? 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui perbandingan kualitas citra antara Pulse Sequence FSE 

T2WI SPAIR dan FSE T2WI STIR pada Pemeriksaan MRI Cervical Potongan 

Sagital dengan kasus Degenerative Disc. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kualitas citra pulse sequence FSE T2WI SPAIR pada 

pemeriksaan MRI Cervical Potongan Sagital dengan kasus Degenerative 

Disc. 

b. Untuk mengetahui kualitas citra pulse sequence FSE T2WI STIR pada 

pemeriksaan MRI Cervical Potongan Sagital dengan kasus Degenerative 

Disc. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 
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Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang pemilihan 

sekuens yang tepat untuk mendapatkan kualitas citra yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan masukan kepada rumah sakit, khususnya para 

praktisi MRI agar dapat memilih sekuens yang tepat untuk mendapatkan 

citra MRI yang baik. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada perbedaan informasi hasil citra antara Pulse Sequence FSE 

T2WI SPAIR dengan FSE T2WI STIR Pada Pemeriksaan MRI Cervical 

Potongan Sagital dengan kasus Degenerative Disc 

H1 : Ada perbedaan informasi hasil citra antara Pulse Sequence FSE T2WI 

SPAIR dengan FSE T2WI STIR Pada Pemeriksaan MRI Cervical 

Potongan Sagital dengan kasus Degenerative Disc 
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