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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan kelainan vaskular fokal non-traumatik yang 

menyebabkan cedera dan kerusakan permanen pada sistem saraf pusat 

dapat dalam bentuk infark otak, perdarahan intrakranial, perdarahan 

subaraknoid dan merupakan penyebab kecacatan dan kematian pada 

seluruh dunia (Sacco, et al., 2013). American Heart Association dan 

American Stroke Association merevisi definisi stroke pada Juli 2013, 

menekankan bahwa stroke merupakan diagnosis klinis dan radiologi 

(Cheung, 2014). Di Amerika Serikat diperkirakan setiap 40 detik seseorang 

terkena stroke, dan setiap 40 menit seseorang meninggal karena stroke 

(Mozaffarian et al., 2016). Prevalensi stroke di Indonesia adalah 8,3 % per 

1000 populasi, dimana 6% per 1000 populasi terdiagnosis stroke. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sekitar 72,3% kasus stroke terdiagnosis di Indonesia 

dan 19,1 % terjadi pada populasi Jawa (Yueniwati, 2016). 

Patofisiologi utama pada stroke adalah iskemik dan perdarahan, dimana 

80 % merupakan proses iskemik. Pada iskemik terjadi penurunan aliran 

darah menyebabkan otak kekurangan substrat penting sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan neuron (Alireza, et al.,  2009). Efek dari iskemik 

sangatlah cepat karena otak tidak menyimpan glukosa dan ketidak 

mampuannya untuk bermetabolisme secara anaerob (Shah, 2009).  

Pilihan terapi untuk stroke infark sangat tergantung dari waktu setelah 

infark untuk menentukan derajat kerusakan otak (National Stroke Foundation, 

2010). Sampai saat ini hanya satu terapi utama stroke  yang disetujui oleh 

Food and Drug Administration adalah trombolitik menggunakan recombinant 
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tissue plasminogen activator (rtPA) yang mana hanya untuk pasien yang 

terbatas (Liu, Levine, & Winn, 2010). Menurut American Stroke Association, 

batas waktu untuk pemberian rtPA intravena adalah 3 hingga 4,5 jam setelah 

stroke dengan rekomendasi kelas I, tingkat evidence B (Del Zoppo,et al., 

2009). Intraarterial rtPA jika kurang dari 6 jam, neurointervensi disrupsi 

mekanik dan embolektomi kurang dari 8 jam untuk sirkulasi anterior, dan 

neurointervensi disrupsi mekanik dan embolektomi atau intraarterial rtPA jika 

kurang dari 24 jam untuk sirkulasi posterior (Allen, et al., 2012).  

Radiologi memegang peranan penting dalam mengevaluasi pasien 

dengan kecurigaan stroke khususnya sebelum memulai terapi (Wintermark et 

al., 2013). American Academy of Neurology pada tahun 2010 mengatakan 

untuk guideline baru, Magnetic Resonance Imaging (MRI) lebih baik 

dibandingkan Computed Tomography (CT Scan) dalam mendiagnosis stroke 

(American Academy of Neurology, 2010). Stroke dapat diklasifikasikan 

menjadi early hyperacute (0- 6 jam), late hyperacute (6-24 jam), akut (24 jam 

hingga 7 hari), subakut (1- 3 minggu) dan kronis (lebih dari 3 minggu) (Allen 

et al., 2012).  Pada fase hiperakut pada CT sering ditemukan gambaran 

normal, sedangkan pada Diffusion Weighted Imaging (DWI)  MRI dapat 

menunjukkan lesi iskemik (Tatlisumak, 2002). 

Tejskal dan Tanner meneliti bahwa sequence DWI menunjukkan potensi 

dalam menilai mikrostruktur jaringan karena sensitivitasnya terhadap restriksi 

difusi secara in vivo (Gouhar & Taha, 2010). Koefisien difusi tidak dapat 

dihitung dengan menggunakan DWI, tetapi dapat diukur pada Apparent 

Diffusion Coefficient  (ADC). Koefisien difusi dapat diukur dengan memeriksa 

nilai ADC yang merefleksikan kecepatan difusi molekul air (Ashok, et al., 

2006).  Difusi yang cepat ditunjukkan dengan nilai ADC yang besar dan 

sinyal hipointens pada image DWI, pada penelitian Shen dkk dikatakan 
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bawah nilai ADC berubah sesuai dengan berjalannya waktu setelah terjadi 

infark pada otak disebabkan karena perubahan patofisiologis selama terjadi 

kerusakan otak (Shen,et al., 2011). 

Pada stroke fase akut terjadi gangguan aliran darah dalam hitungan 

menit mengganggu metabolisme dan pompa ion, sehingga terjadi 

perpindahan air dari ekstrasel menuju intrasel sitotoksik edema pada otak 

dan terjadi restriksi difusi, sehingga pada DWI menunjukkan sinyal 

hiperintensitas bersamaan dengan hipointens pada ADC (Tadeuz,et al., 

2003). Setelah penurunan ADC, mulai terjadi kenaikan secara gradual 

dikarenakan adanya lisis sel dan peningkatan edema vasogenik yang terjadi 

pada fase akut (Fung, Fung, & Roccatagliata, 2015) 

Penyebab penurunan nilai ADC masih tidak jelas, yang sekarang 

berkembang adalah teori adanya sitotoksik edema (pembengkakan sel) 

(Bihan, 2013). Jika terjadi edema pada sel dengan perubahan relative dari 

volume ekstraseluler dapat menyebabkan penurunan ADC (Hagmann et al., 

2006). 

Untuk menghasilkan ADC image cukup menggunakan 2 b value, 

sedangkan pengukuran nilai ADC lebih akurat dengan menggunakan b value 

lebih dari 2. B value adalah pengukuran sensitivitas terhadap difusi dan 

menentukan kekuatan dan durasi dari gradien difusi (Graessner & Ing, 2011).  

Sasaki et al menyatakan adanya variabilitas nilai ADC yang signifikan 

pada MRI tergantung dari sistem coil, imager, vendor dan kuat medan 

magnet, terdapat perbedaan nilai ADC pada gray dan white matter yang 

tinggi sekitar 9% diantar vendor, dan 4-9 % diantara 1,5T dan 3T (Sasaki et 

al., 2008). Ada perbedaan nilai ADC yang diperoleh dari DWI MRI dari 

multicenter dan beberapa vendor, hingga saat ini belum ada standarisasi 
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yang dapat dipergunakan secara klinis dan kesepakatan yang sama diantara 

radiolog (Kivrak et al., 2013). 

Selain rekanalisasi, tujuan terapi stroke adalah untuk menyelamatkan 

penumbra dan memperbaiki fungsi otak sedini mungkin (Liu et al., 2010). 

Penumbra adalah jaringan yang beresiko terjadi infark, dimana perfusi tidak 

mencukupi untuk fungsi neuron tetapi masih cukup untuk kehidupan sel (Hillis 

& Baron, 2015). Terapi iskemik berjalan sesuai dengan patogenesis iskemik, 

oleh karena itu dibutuhkan intervensi awal untuk mengembalikan aliran darah 

dan melindungi neuron dari kerusakan akibat iskemik (Ogun, 2002). Terapi 

dari stroke iskemik dibagi menjadi intervensi akut meliputi terapi 

endovaskular, IvrtPA, dan long-term secondary prevention seperti modifikasi 

faktor resiko, antitrombotik dan sebagai nya (Hextrum & Bar, 2016) 

Fase hiperakut didefinisikan ketika masih ada tempat untuk dilakukan 

rekanalisasi intervensi akut (Bader & Palmer, 2006). Pada fase hiperakut 

terapi yang dberikan lebih invasiv seperti trombolitik dan terapi endovaskular 

(Goyal et al., 2016). Sedangkan pada fase akut, lebih ditujukan untuk 

penyelamatan penumbra dan mencegah rekurensi stroke. Hampir 50% 

rekurensi stroke terjadi pada hari pertama hingga 1 minggu setelah stroke 

(Arsava et al., 2016). Pada penelitian Rothwell et al. dikatakan aspirin dapat 

menurunkan resiko terjadinya rekurensi awal pasca stroke (Rothwell et al., 

2016) Terapi non rekanalisasi seperti agen neuroprotective memiliki aplikasi 

klinis yang signifikan untuk menyelamatkan penumbra (Liu et al., 2010). 

Selain itu penanganan sistemik yang dini dan efektif pada fase akut stroke 

memegang peran dalam outcome pasien dengan stroke (Kamath,2014).  

Agar mendapatkan outcome yang optimal, maka dipilih terapi yang rasional 

sesuai dengan usia infark. Oleh karena itu secara klinis penting untuk 

membedakan stroke hiperakut atau akut  
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Penelitian mengenai perbedaan nilai ADC antara infark hiperakut dan 

akut  dengan menggunakan multipel b value masih belum pernah dilakukan 

pada populasi di Indonesia, di Malang khususnya dengan menggunakan MRI 

3T Philips. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui mengenai perbedaan 

nilai ADC pada infark hiperakut dan akut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan antara nilai ADC pada infark fase hiperakut dan 

akut ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui dan menganalisa perbedaan nilai ADC pada infark fase 

hiperakut dan akut  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Keilmuan 

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai nilai ADC 

pada infark hiperakut dan akut sehingga dapat digunakan 

dalam praktis sehari – hari. 

2. Data dasar nilai ADC dapat digunakan untuk penelitian di 

bidang radiologi selanjutnya mengenai gambaran infark.   
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1.4.2 Manfaat Untuk Institusi 

Memberikan informasi nilai ADC pada infark hiperakut dan akut 

kepada instalasi radiologi sehingga dapat digunakan secara praktis dalam 

penegakan usia infark pada MRI 3T 

1.4.3 Manfaat Untuk Masyarakat 

Mengoptimalkan penggunaan MRI 3T dalam menegakkan 

diagnosa usia infark sehingga dapat dijadikan acuan klinisi dalam 

menentukan dapat tidaknya dilakukan rekanalisasi atau terapi konservatif 

sehingga mendapatkan outcome yang baik 
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BAB 2 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Definisi Stroke Infark  

Definisi dari stroke menurut WHO adalah gejala klinis dari gangguan 

fungsi otak dengan gejala yang berlangsung hingga 24 jam atau lebih bahkan 

menyebabkan kematian, dikarenakan penyebab vaskuler (Feigin et al., 2014). 

Definisi dari stroke iskemik adalah episode dari disfungsi neurologi dikarenakan 

fokal infark dari cerebral, spinal atau retinal. Definisi dari stroke iskemik harus 

dibatasi hanya fokal iskemik, tidak termasuk global iskemik (Sacco et al.,2013) . 

Berdasarkan definisi ini transient ischemic attack (TIA) yang didefinisikan kurang 

dari 24 jam dan pasien dengan gejala stroke disebabkan karena subdural 

hematom, tumor, poisoning atau trauma dieksklusi (Feigin et al., 2014) 

 

Bagan 1 Skema alur untuk mendiagnosis definisi cerebrovaskuler even 

(Sacco, et al., 2013) 
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2.2 Epidemiologi Stroke Infark 

Pada tahun 2013 stroke turun dari peringkat empat menjadi peringkat 

lima penyebab kematian di Amerika Serikat, setelah penyakit jantung, kanker, 

penyakit saluran nafas kronis.  Dari tahun 2003 hingga 2013, relative rate 

kematian akibat stroke turun menjadi 33,7% dan jumlah sesungguhnya 

menurun hingga 18,2 % (Mozaffarian et al., 2016) Di Amerika Serikat 

diperkirakan setiap 40 detik seseorang terkena stroke, dan setiap 4 menit 

seseorang meninggal karena stroke (Mozaffarian et al., 2016). Di Indonesia 

stroke menjadi penyebab kematian utama, sekitar 15,4 % dari semua 

kematian, prevalensi stroke adalah 0.0017% di perdesaan dan 0.022% di 

perkotaan (Kusuima et al. 2009). Menurut Nakes jumlah penyakit stroke pada 

tahun 2013 diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang (7,0 ‰), sedangkan 

berdasarkan diagnosis Nakes/gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941 orang 

( 12,1 ‰) 

 

Gambar 1 Prevalensi terjadinya stroke iskemik per tahun per 100.000 pada 

tahun 2013 (Feigin, et al., 2015) 
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2.3 Patofisiologi Stroke Infark 

 Mekanisme dari stroke iskemik adalah kekurangan aliran darah dan 

perfusi dari jaringan otak. Gangguan dari aliran darah pada beberapa tahap 

dapat menyebabkan kerusakan otak yang irreversibel. Mekanisme dari iskemik 

dibagi menjadi 5 kategori : trombosis, emboli, sistemik hipoperfusi, obliterasi 

arteri dan kongestif vena (Alireza et al., 2009).  Efek dari iskemik biasanya cepat 

karena otak tidak menyimpan glukosa, yang merupakan sumber energi dan 

ketidakmampuannya metabolisme secara anaerob (Shah, 2009).  

 

Bagan 2 Skema mekanisme kematian sel (Kanyal, 2015) 

Pada beberapa menit setelah gangguan aliran pembuluh darah ke otak, 

terjadi cascade iskemik. Terjadi keterbatasan penghantaran oksigen dan substrat 

metabolik ke neuron, yang menyebabkan reduksi ATP dan deplesi energi. Terjadi 

proses biokemikal yaitu ketidakseimbangan ion, produksi ekses glutamat ke 

ekstraseluler yang menyebabkan excitotoksisitas, peningkatan Ca intraseluler 
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yang menginduksi kematian sel dari jalur disfungsi mitokondria, disfungsi blood 

brain barier, oksidatif stres dan nitrosatif stres menyebabkan inflamasi dengan 

ujung kematian sel (Kanyal, 2015). 

Pada tahap seluler saat terjadi kegagalan pompa ion membran, iskemik 

menyebabkan kurangnya energi pada level seluler, sehingga malfungsi dari 

gradien ion yang menyebabkan hilangnya Kalium diganti dengan Na, Cl dan Ca. 

Hal ini disertai dengan masuknya air secara cepat ke intraseluler neuron dan glia 

yang disebut dengan edema sitotoksik (Deb, Sharma, & Hassan, 2010). 

Sitotoksik edema didefinisikan sebagai proses premorbid, atau dikenal dengan 

edema sel, edema onkotik sel atau onkosis dimana Na+ ekstraseluler dan kation 

lainnya masuk ke neuron dan astrosit dan terkumpul di intraseluler, dikarenakan 

kegagalan metabolisme energi (Liang, Bhatta, Volodymyr, & Simard, 2007). 

Sitotoksik edema pada kasus iskemik terjadi pada menit pertama pada 

pusat iskemik dan terutama disebabkan karena kegagalan energi dan 

depolarisasi membran anoksia dan akumulasi dari Na intraseluler, menyebabkan 

influks dari air dan edema sel (Bardutzky & Schwab, 2007). 

Pada stroke secara umum terjadi 2 tipe edema yaitu intraseluler (edema 

sitotoksik) dan ekstraseluler (edema vasogenik), walaupun kedua edema ini 

mungkin hanya penyederhanaan. (Bardutzky & Schwab, 2007). 

Edema vasogenik terjadi karena kerusakan blood brain barier (BBB) 

menyebabkan peningkatan permeabilitas dan pergerakan protein dan cairan dari 

intravaskuler ke interstiil dan intraseluler. (Bardutzky & Schwab, 2007) 
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1.4 Terapi Stroke Trombosis  

Sampai saat ini hanya satu terapi utama stroke  yang disetujui oleh Food 

and Drug Administration adalah trombolitik menggunakan recombinant tissue 

plasminogen activator (rtPA) yang mana hanya untuk pasien yang terbatas (Liu 

et al., 2010). rtPA memiliki time window yang terbatas sehingga hanya sedikit 

pasien yang menerima terapi rtPA, selain itu rtPA meningkatkan resiko terjadinya 

perdarahan (Majid, 2014) 

Intravena rtPA standart dilakukan pada pasien dengan onset 4,5 jam 

dengan onset yang jelas, dan tidak adanya perdarahan pada CT Scan . Kriteria 

eksklusi termasuk adanya riwayat ICH atau stroke iskemik dalam 3 bulan, gejala 

yang mengarah ke SAH, operasi besar dalam 14 hari, riwayat perdarahan 

saluran cerna atau saluran urinarius, atau mengkonsumsi antikoagula, heparin 

dalam 48 jam sebelum onset (Jacquin & Van Adel, 2015) 

Intraareterial fibrinolitik menunjukkan signifikasi pada kemungkinan terjadi 

rekanalisasi. Data untuk intraarterial fibrinolisis untuk oklusi vertebrobasiler 

terbatas, secara literatur akan memberikan manfaat jika onset tidak lebih dari 18 

– 24 jam (Meyers et al., 2011) 

 

Bagan 3 Time window untuk terapi stroke hiperakut (Allen et al., 2012) 

IVtPA( intravenous tissue plasminogen activator): IatPA ( intraarterial tPA); neurointervensional 
mekanikal disrupsi dan embolektomi atau intraarterial tPA pada pasien dengan stroke iskemik  
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Peran antikoagulan sebagai terapi stroke iskemik telah berubah, saat ini 

tidak digunakan secara rutin, hanya digunakan pada keadaan klinis yang 

sepesifik ,misalnya pada pasien dengan resiko tinggi emboli cardiogenik, 

hiperkoagulasi, cerebral sinus trombosis. Berdasarkan mekanisme stroke, 

sistemik antikoagulan dapat mencegah terjadinya rekurensi infark cerebri, tetapi 

dengan resiko terjadinya transformasi hemoragik (Robinson, Ikuta, & Soverow, 

2014).  

Rekurensi stroke sering terjadi pada periode awal setelah terjadi iskemik. 

Terapi dengan agen antiplatelet direkomendasikan untuk mengurangi rekurensi 

stroke dan kematian pada pasien dengan non-kardiogenik iskemik dan transient 

iskemik attack. (Asdaghi & Romano, 2015). Selain itu aspirin terbukti 

menurunkan sekitar 13 % resiko terjadiya rekurensi stroke untuk jangka panjang 

(Rothwell et al., 2016).  

Terapi pada pasien dengan stroke akut berkisar mengenai faktor yang 

menentukan keadaan perfusi otak dan oksigenasi (Umamaheswara Rao, 

Radhakrishnan, & Sriganesh, 2014). Beberapa faktor antara lain adalah 

penanganan temperatur , tekanan darah dan glukosa darah (Hextrum et al., 

2016) . Terapi sistemik  pada fase akut stroke bertujuan untuk mempertahankan 

aliran darah ke otak tetap baik. Dengan adanya pengangan sistemik yang 

optimal dalam memaksimalkan pengiriman oksigen dan nutrient ke otak, maka 

viabilitas neuron akan baik dan memperbaiki outcome pasien setelah stroke 

(Umamaheswara Rao et al., 2014).  

Terapi trombolisis efektif dalam membuka oklusi pada beberapa pasien 

dan dapat memperbaiki klinis setelah iskemik, akan tetapi belum ada terapi untuk 

memperbaiki kerusakan otak setelah iskemik, termasuk proses inflamasi, 
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eksitoksisitas, oksidasi stress, apoptosis dan edema yang dikarenakan 

kerusakan blood brain barier (Majid, 2014).  

2.5 Tipe – tipe stroke iskemik  

Stroke iskemik dapat bermanifes pada infark jaringan otak, lokasi, 

ekstensi dan bentuk tergantung dari seberapa besar oklusi arteri, mekanisme 

obstruksi arteri dan kapasitas kompensasi pembuluh darah (Hossmann & Heiss, 

2009). 

 

 

Gambar 2 Tipe variasi dan ukuran infark berdasarkan pola hemodinamik 

(Hossmann & Heiss, 2009) 

(a)Infark total teritorial dikarenakan supply kolateral (b) core infarct, anastomosis meningeal 
supply zona perifer (c)infark teritorial pada senter area supply, dikarenakan oklusi cabang (d) 
infark watershed  dikarenakan lesi stenosis pada area supply (e) infark lakunar karena 
penyakit pembuluh darah (Hossmann & Heiss, 2009) 

Teritori infark terjadi jika ada oklusi pada arteri yang menyuplai teritori otak 

baik oleh aterotrombosis atau emboli (Hossmann & Heiss, 2009). Infark 

trombosis dikarenakan obstruksi dari aterosklerosis dari arteri dengan lesi 

iskemik pada seluruh teritori dari arteri yang teroklusi. Hal ini terjadi karena oklusi 
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pada letak lesi aterosklerosis atau embolisme ke sisi distal arteri cerebral 

(Truelsen, Begg, & Mathers, 2000). Infark emboli dikarenakan emboli clot pada 

arteri cerebral berasal dari sistem arteri, sebagai contoh dari lesi jantung, baik 

pada katup maupun ruang jantung atau kelainan ritme dengan stasis dari darah, 

yang menyebabkan cloting pada jantung seperti pada kasus atrial fibrilasi 

(Truelsen et al., 2000). 

 

Gambar 3 Pola dari teritori infark pada arteri carotis interna pada MRI dan 

MRA(Rovira, Grivé, Rovira, & Alvarez-Sabin, 2005) 

(A) Infark arteri cerebri media (MCA) kiri oleh karena oklusi dari proksimal MCA 
(B) Infark arteri carotis interna (ICA) kanan oleh karena oklusi dari ICA 
(C) Infark arteri cerebri media kiri (MCA) karena oklusi MCA 
(D) Infark subkortek MCA kanan karena oklusi MCA dengan infark subkortek dan kortek infark 

small fragmented 
(E) Infark cortical MCA kanan karena stenosis berat MCA 
(F) Infark MCA kanan small fragmented karena stenosis dari ICA kanan (Rovira et al., 2005) 

Infark borderzone terjadi diantara teritori vaskuler ketika arteri besar stenosis 

dan perfusi tidak dapat dipertahankan. (Hossmann & Heiss, 2009). Infark 

borderzone diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan lokasi yaitu eksternal 

(cortical) atau internal (subcortical)(Mangla, Kolar, Almast, & Ekholm, 2011). 
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Gambar 4 Lokasi Borderzone infarct pada MRI (Mangla et al., 2011) 

Gambar MRI T2WI cerebrum normal, menunjukkan lokasi dari borderzone infark eksternal (biru) 
dan internal (merah)  (Mangla et al., 2011) 

Eksternal atau cortical border zone berada pada junction antara arteri 

cerbri anterior, media dan posterior, sedangkan internal atau subcortical berada 

pada junction antara arteri cerebri anterior, media, posterior dengan arteri 

Heubner, lenticulostriata dan choroid anterior. Bentuk infark borderzone eksternal 

adalah ovoid atau wedge shape, sedangkan infark borderzone interana adalah 

rosary (Mangla et al., 2011). 

 

Gambar 5 Perbedaan infark borderzone external (A) dan internal (B)(Mangla 

et al., 2011) 

A B 
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(A)MRI FLAIR coronal menunjukkan distribusi dari infark borderzone eksternal antara arteri cerebri 
anterior dan media, berbentuk wedge (B) DWI pada menunjukkan internal infark borderzone 
berbentuk pattern rosary sepanjang cerntrum semiovale (Mangla et al., 2011) 

Infark lakunar merupakan infark kecil pada penetrating arteri kecil karena 

kelainan pembuluh darah dikarenakan hipertensi kronis (Truelsen et al., 2000). 

Infark lakunar didefinisikan sebagai lesi kistik trabekulated dengan diameter 

sekitar 5 mm, tetapi lebih terlihat pada MRI dimana dikatakan lakunar hingga 

diameter 1,5 cm. Sindrom lakunar termasuk kemampuan motorik-sensorik yang 

buruk, ataxic hemiparesis, clumsy hand, disartria dan hemicorea/hemibalismus, 

tetapi fungsi cerebral yang lebih tinggi tidak termasuk (Hossmann & Heiss, 2009). 

MRI lebih superior dibandingkan CT scan pada kasus infark fossa posterior 

dengan sequence DWI (Nouh, Remke, & Ruland, 2014). 

 

Gambar 6 Pola infark kecil dari cerebellum dan vaskularisasi ; Skematik 

(kanan) dan MRI (kiri)(De Cocker et al., 2015) 

Multipel folia dipisahkan oleh fissura. Folia yang terdiri dari kortek dan subkortek white matter, 
bertemu dengan deep white matter dari cerebellum. Pada fisura, ada cabang arteri yang menjadi 
arteri cortical. (a) Pola 1 infark meliputi apeks dari fisura yang dalam (b) Pola 2adalah infark yang 
melibatkan apeks dari fisura yang dangkal (c) 2 infark sesuai dengan pola 3, dan (d) satu infark 
yang melibatkan sisi sebaliknya dari fisura adalah pola 4 (De Cocker et al., 2015) 
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2.6 Gambaran MRI pada Infark 

MRI konvensional lebih sensitiv dan lebih spesifik dibandingkan CT dalam 

mendeteksi iskemik akut pada beberapa jam setelah onset stroke. Sekuence 

MRI konvensional yang digunakan dalam evaluasi stroke termasuk T1WI, T2WI, 

FLAIR, T2*weighted  gradient echo, dan T1WI kontras (Ashok et al., 2006).  

Tabel 2.1 Gambaran MRI pada infark (Allen et al., 2012) 

Sekuence Early Hiperacute 

(0-6jam) 

Late Hiperacute 

(6-24 jam) 

Akut (24jam-1 

minggu) 

Subakut ( 1-3 minggu) Kronis (>3minggu) 

ADC mapping Hipointens Hipointens Hipointens Hipointens (7-10 

hari),pseudonormalisa

si (10-15 hari), 

kemudian hiperintens 

Hiperintens  

DWI Hiperintens Hiperintens Hiperintens Hiperintens (10-14 

hari), kemudian is-

hipointens; terlihat 

hiperintens T2-shine 

through  

Intensitas variabel, 

dapat isointens, 

hiperintens jika ada T2 

shine-through, 

hipointens jika ada 

kistik 

encephalomalacia  

FLAIR Intensitas sinyal 

bervariasi 

biasanya tinggi 

setelah 6 jam, 

ipsilateral 

arterial tinggi 

pada 0-2 jam  

Hiperintens Hiperintens Hiperintens Hipointens jika ada 

gliosis dan kistik 

encephalomalacia 

T1WI Isointens Hipointens 

setelah 16 jam 

Hipointens; 

hiperintens 

dengan cortical 

necrosis terlihat 

setelah 3- 5 hari  

Hipointens; hiperintens 

dengan cortical 

necrosis terjadi setelah 

2 minggu  

Hipointens; hiperintens 

dengan cortical 

nekrosis dapat terlihat 

T2WI Isointens, dapat 

terlihat 

hilangnya flow 

void pada 

ipsilateral arteri 

carotis pada 0-2 

jam pada kasus 

stroke luas 

Variabel 

biasanya tinggi 

setelah 8 jam  

Hiperintens Hiperintens, fogging 

terjaid pada 2 – 3 

minggu  

Hiperintens  

 

2.6.1 Infark Hiperakut  

Sampai saat ini DWI merupakan teknik terbaik dalam mendeteksi infark 

hiperakut, menurut American Heart Association class I, level evidence A, dengan 
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sensitivitas 91-100 % dan spesifisitas 86-100% untuk mendeteksi infark dalam 6 

jam pertama dengan reabilitas antar penilai yang baik (Vo et al., 2015). 

Pada T1WI hipointensitas tidak akan muncul hingga 16 jam setelah onset 

dari stroke dan akan terus bertahan hingga fase kronis (Allen et al., 2012). Huang 

et al melaporkan bahwa dari 8 infark iskemik hiperakut ditunjukkan dengan DWI 

ADC maps, tetapi tidak dengan T2WI (Huang, Wong, & Li, 2001). FLAIR pada 

fase hiperakut masih kontroversial, beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

hiperintensitas terlihat pada FLAIR  6-12 jam setelah onset(Gauvrit et al., 2006). 

Penelitian terbaru mengatakan ketika DWI positif dan FLAIR negativ, 

kemungkinan besar stroke terjadi kurang dari 6 jam (Oppenheim et al., 2000). 
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Gambar 7 Gambaran MRI hiperakut awal pada wanita 49 tahun dengan 

kelemahan badan kanan (Allen et al., 2012) 

(a,b) ADC map (a) dan DWI (b) menunjukkan area restriksi difusi pada kortek motorik kiri(panah). 
(c) FLAIR menunjukkan area slightly hiperintens (panah). (d) T1WI kontras gadoliniu menunjukkan 
penyangatan arteri(panah). Tidak terlihat penyangatan parenkim (e) T2WI menunjukkan arean 
hiperintensitas pada kortek motorik kiri (panah hitam(, mengindikasikan stroke terjadi lebih dari 6 
jam sebelumnya (hiperakut akhir). Area subkortek non spesifik hiperintensi terlihat ( panah putih), 
membaur dengan penemuan stroke hiperakut (f) Tidak ada hemoragik transformasi terlihat pada 
SWI. Karena adanya penyangatan arterial dan slgthly hiperintens pada FLAIR, stroke terlihat 
kurang dari 6 jam ( awal hiperakut). Kenyataannya pasien ini datang ke IRD 3 jam setelah onset 
gejala.(Allen et al., 2012) 

2.6.2 Infark Akut  

T1WI akan menunjukkan sinyal hipointens pada infark akut, selain itu 

adanya area hiperintens pada area cortical pada pasien dengan cortical laminar 

atau pseudolaminar nekrosis dari hari 3- 5 hari setelah onset (Allen et al., 

2012).Pada infark akut T2 FLAIR lebih sensitif  untuk melihat cerebral edema 

dibandingkan T2WI, menunjukkan kontras dari korteks sulcii, volume parenkim 

yang meningkat, dan sinyal hiperintens abnormal (Connor, 2014). Sinyal ADC 

menunjukkan nilai terendah pada 2-3 hari setelah stroke dan bertahan hingga 7- 

10 hari, ada suatu aturan jika intensitas sinyal ADC map rendah, usia stroke 

kurang dari 1 minggu (Allen et al., 2012).  

 

Gambar 8 Gambar MRI stroke akut (Allen et al., 2012) 
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Stroke akut pada wanita 87 tahun dengan hemiparese kiri, dengan onset 1 minggu. (kanan) ADC 
menunjukkan area hipointens pada parietooccipital juntion kanan (panah); (tengah) FLAIR 
menunjukkan area hiperintens (panah); (kiri) T1WI menunjukkan area hipointens (panah) (Allen et 
al., 2012) 

Pada iskemia fossa posterior, volume dan densitas tulang dari basis kranii 

menyebabkan local beam hardening, yang mana membatasi deteksi dari 

perubahan atenuasi otak pada fossa posterior dan batang otak pada CT non 

kontras. DWI tidak terpengaruh dan bahkan regio yang kecil yang mengalami 

restriksi difusi dapat terlihat (Connor, 2014). 

 

 

Gambar 9 Stroke akut brainstem (Connor, 2014) 

DWI(A) dan ADC(B) menunjukkan regio dengan peningkatan sinyal DWI dan penurunan ADC 
(anak panah) sesuai dengan stroke akut (Connor, 2014) 

2.7 Prinsip dasar MRI 

Perangkat dasar MRI terbagi menjadi 2 yaitu control center , yang terletak 

dimana operator bekerja dan perangkat dimana pasien diperiksa. Terdiri dari 

sistem MR yang menghasilkan dan menerima sinyal MR dan termasuk satu set 
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coil magnet, 3 gradien coil, shim coil dan integral radiofrekuensi (RF) transmiter 

coil (Currie, Hoggard, Craven, Hadjivassiliou, & Wilkinson, 2013). 

 

 

 

Gambar 10 Skema yang menunjukkan posis coil magnet pada mesin MRI 

(Currie et al., 2013) 

Pasien diposisikan didalam mesin dan dikelilingi oelh coil yang terletak konsentris dengan urutan 
(dari yang terjauh ke yang terdekat dengan pasien) : main magnet coil, gradient coil dan 
radiofekuensi (RF) coil. Untuk neuroimaging coil RF diletakkan pada kepala pasien untuk 
memperbaiki sinyal to noise ratio (Currie et al., 2013) 

Ketika elektron berjalan pada suatu kawat, medan magnet akan terbentuk 

pada sekitar elektron. Ketika aliran listrik melalui suatu kumparan terbentuk pada 

suatu kumparan suatu medan magnet besar akan terbentuk tegak lurus dengan 

kumparan (Pooley, 2005). 

Sumber sinyal MR utama pada imajing berasal dari nukleus hidrogen. 

Hidrogen terdiri dari single proton yang membawa aliran listrik positiv. Proton ini 

secara konstan spinning begitu pula aliran listriknya, sehingga menghasilkan 

medan magnet (Currie et al., 2013). Hal ini berlaku sama pada proton hidrogen 

terkait dengan molekul air dan lemak dalam tubuh (Pooley, 2005). 
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Gambar 11 Proton menghasilkan aliran listrik positif dan secara konstan 

berputar pada sumbunya(Currie et al., 2013) 

Ketika proton diberikan medan magnet eksternal (Bo), beberapa akan 

berjajar sejajar (paralel) atau berlawanan (antiparalel) dengan magnet eksternal. 

Lebih banyak proton yang paralel dibandingkan antiparalel terhadap medan 

magnet, dan disebut dengan net magnetisasi, yang merupakan sumber sinyal 

MRI sehingga dapat dihasilkan gambar(Currie et al., 2013). 

 

Gambar 12 Alignment proton pada medan magnet (Pooley, 2005) 
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Pada saat RF diberikan menyebabkan proton bergerak in-phase (pada 

arah yang sama, dan pada saat yang bersamaan) (Currie et al., 2013) . Pada 

saat diberikan pulsa RF (radiofrekuensi), net magnetisasi akan berotasi menjauh 

dari direksi longitudinal. Jumlah dari rotasi (flip angle) tergantung pada kekuatan 

dan durasi dari pulsa RF, jika net magnetisasi berotasi pada bidang transversal 

disebut 90º RF, jika direksi Z , maka disebut 180º RF. RF 90º dan 180º penting 

dalam spin echo (SE) dan flip angle penting dalam gradient-recalled-

echo(GRE)(Pooley, 2005).  

 

Gambar 13 Absorpsi energi RF (Pooley, 2005) 

Kiri : sebelum diberikan RF, net magnetsisasi ( panah hitam) berada paralel terhadap medan 
magnet dan axis z  
Tengah dan kanan : Pulsa RF pada frekuensi Larmor menyebabkan energi diabsorbsi oleh proton, 
sehingga menyebabkan net magnetisasi berotasi menjauhi axis z (Pooley, 2005) 

 
Ketika energi RF dimatikan, vektor net magnetisasi kembali sejajar 

dengan axis medan magnet (Bo)  melalui proses T1 relaksasi, saat longitudinal 

magnetisasi meningkat banyak, atau recover. Pada saat yang sama tranverse 

magnetisasi menurun (decay) melalui mekanisme tambahan disebut dengan T2* 

decay dan T2 decay. Masing – masing jaringan memiliki nilai T1, T2 dan 

T2*(Symons, Nelson, & Roberts, 2006). 

Terbentuknya gambar yang berbeda pada T1 dan T2 pada beberapa 

jaringan tergantung pada repetition time (TR) dan echo time ( TE). TR adalah 
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waktu antara eksitasi RF ke pulsa RF berikutnya, sedangkan TE adalah waktu 

antara pulsa RF dan peak echo terdeteksi (Currie et sal., 2013). 

2.8 Prinsip dasar MRI difusi  

Prinsip dasar dari MRI difusi adalah pergerakan acak normal dari molekul 

air pada jaringan hidup yang disebut dengan Brownian motion (Ashok et al., 

2006). Difusi molekul atau brownian motion pertama kali dikenalkan oleh 

Einstens pada tahun 1905. Pada air dalam gelas, gerakan molekul air akan 

secara acak dikarenakan adanya energi termal(Rodríguez-Boto, Rivero-Garvía, 

Gutiérrez-González, & Márquez-Rivas, 2015).  

 

Gambar 14 Pola restriksi menunjukkan gambaran bright pada diffusion-
weighted imaging (Dmytriw, Sawlani, & Shankar, 2017) 

Pola gambaran restriksi pada DWI merefleksikan gambaran proses patologis (A) pada keadaan 

normal otak menunjukkan relatif free difusi   cairan (isointens) dan (B) patologi menunjukkan 

restriksi difusi (hiperintens) 

DWI adalah image dimana sinyal disensitisasi terhadap difusi dengan 

menggunakan pulsa gradient dengan medan magnet yang kuat (difusi yang 
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cepat menghasilkan atenuasi yang besar). Derajat sensitisasi difusi didefinisikan 

sebagai b value (Bihan, 2013). B value adalah pengukuran sensitivitas terhadap 

difusi dan menentukan kekuatan dan durasi dari gradien difusi (Graessner & Ing, 

2011) 

𝑏 = 𝑦2𝐺2δ2  
Δ − δ

3
  

Kombinasi dari beberapa faktor antara lain γ – gyromagnetic ratio; G – amplitudo 

dari dua pulsa gradient difusi; δ – durasi pulsa; Δ – waktu diantara pulsa 

 

Gambar 15 Pergerakan molekul air pada kecepatan yang berbeda pada gray 

matter dan cerebrospinal fluid (Huisman, 2010) 

Jarak efektif dari pergerakan molekul air pada gray matter lebih kecil dibandingkan CSF ( 
ditunjukkan dengan panah merah). Perbedaan jarak difusi dibandingkan waktu ditunjukkan pada 
grafik bawah. Semakin cepat molekul bergerak, semakin jauh berpindah, makin banyak sinyal loss 
pada gradient. Konsekuensinya adanya sinyal loss pada CSF lebih tinggi ( hipointens) 
dibandingkan siyal loss pada gray matter ( hiperintens relatif terhadap CSF) (Huisman, 2010) 

DWI menggunakan sequence weighted echo planar yang ditambahkan 2 

pulsa gradien (satu pada masing – masing arah yang berlawanan dari pulsa RF 

180º  pada sekuence echo-planar) (Huisman, 2010). Pemberian gradien pertama 

adalah untuk menyebabkan molekul inphase, sedangkan gradient kedua 

menyebabkan rephasing. Jika tidak terjadi pergerakan dari spinning nuclei pada 

saat antara pemberian pulsa gradien, maka gradient pertama akan 

menyebabkan defase dari spin dan gradien kedua akan terjadi refase, sehingga 
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menghasilkan sinyal yang tinggi (Symons et al., 2006). Oleh karena itu pada air 

yang berdifusi random menyebabkan phasing random, dengan random 

dephasing sehingga menghasilkan sinyal loss, semakin tinggi random motion 

semakin tinggi sinyal loss pada DWI(Huisman, 2010).  

2.9 ADC DWI maping  

Semua DWI (linier dengan T2WI dan eksponensial difusion weighted) 

harus dilihat dengan ADC maps (linier difusion-weighted, tanpa komponen T2) 

dan atau eksponensial image (eksponensial difusion weighted, tanpa komponen 

T2) (Fung et al., 2015). 

 

Gambar 16 ADC dan DWI mapping pada stroke akut (Fung et al., 2015) 

DWI map pada pasien laki – laki 31 tahun dengan infark akut teritori MCA kiri (panah), diambil 6 
jam setelah onset dari afasia dan hemiparese kanan. Lesi hiperintens pada DWI (A), hipointens 
pada ADC (B), dan hiperintens pada exponensial map(C), dikarenakan restriksi difusi diakibatkan 
karena infark akut. Lesi ini menyolok pada DWI dikarenakan kombinasi dari T2 dan efek difusi. Ada 
hiperintensitas ringan pada FLAIR(D) (Fung et al., 2015) 
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Tabel 2.2 Perubahan ADC DWI maping pada stroke infark (Fung et al., 2015) 

Sekuence Hiperakut 
Awal (0-6jam) 

Hiperakut 
Akhir (6-24 
jam) 

Akut (1-7 
hari) 

Subakut  Kronis 

Patofisiologis Edema 
sitotoksik 

Edema 
sitotoksik 

Edema 
sitotoksik 
dengan 
edema 
vasogenik 
ringan 

Edema 
sitotoksik dan 
edema 
vasogenik 

Edema 
vasogenik 
kemudian 
gliosis dan 
neural loss 

DWI Hiperintens Hiperintens Hiperintens  Hiperintens 
(dikarenakan 
komponen T2) 

Isointens 
hingga 
hipointens 

ADC Hipointens  Hipointens  Hipointens Isointens Hiperintens 

T2 Isointens  Hiperintens Hiperintens Hiperintens Hiperintens 

Terminologi difusi berdasar pada transport molekul atau ion melalui 

agitasi normal secara acak. Ketika mendeskripsi difusi adalah gradient 

konsentrasi dari substansi yang berdifusi. Pada jaringan biologis yang mengatur 

adalah pergerakan air dalam air, dipengaruhi oleh termal yang disebut dengan 

gerakan Brownian (Fung et al., 2015). 

Pada stroke iskemik terjadi penurunan difusi molekul air pada teritori 

infark dengan penurunan cepat pada nilai ADC dikaitkan dengan faktor biofisika 

kompleks sebagai hasil dari disrupsi dari metabolisme normal sel dengan deplesi 

dari ATP (Fung et al., 2015). 

Proses ini  menyebabkan kegagalan Na+/K+ ATP ase dan pompa ion 

lainnya dengan hilangnya gradien ion antar membran sel. Hal ini menyebabkan 

pergeseran air dari ekstraseluler ke intraseluler dengan perubahan volume relativ 

dari kompartemen dan juga perubahan dari lingkungan sekitar. Walaupun dasar 

fisiologis dari difusi restriksi pada stroke akut masih dalam penelitian, 3 

mekanisme utama yang dijelaskan adalah : 

1. Perubahan volume relatif dari intraseluler dan ekstraseluler 

2. Peningkatan tourtositas dari ekstraseluler 

3. Hilangnya sirkulasi sitoplasma pada intraseluler 
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Salah satu mekanismenya terjadinya perubahan difusi selama iskemik 

otak adalah adanya disrupsi dari metabolisme energi menyebabkan kegagalan 

pompa Na+/K+ ATP ase. Hal ini menyebabkan pergeseran air dari ekstraseluler, 

dimana difusi air relatif tidak restriksi, menuju kompartemen intraseluler dimana 

difusi air relatif restriksi (Fung et al., 2015). 

Beberapa penelitian melaporkan perubahan dari kompartemen 

ekstraseluler menyebabkan perubahan pada MR difusi. Perubahan awal DWI 

perubahan setelah trasien iskemik berhubungan dengan menyusutnya dan re 

ekspansi dari ekstraseluler. Sebagai tambahan, berdasarkan perubahan dari 

volume kompartemen pada nervus optikus tikus, diasumsikan bahwa air 

intraseluler dan ekstraseluler berbanding 80% dan 20% dari total air dari otak, 

telah dibahas bahwa perubahan fraksional dari volume sel dapat menyebabkan 

perubahan kontribusi dari ekstraseluler pada ADC. Jika terjadi edema pada sel 

dengan perubahan relative dari volume dapat menyebabkan penurunan ADC 

yang terlihat pada MRI dengan peningkatan tourtositi dari ekstraseluler dan 

peningkatan impedan dari difusi air (Hagmann et al., 2006). 

2.10 Nilai ADC  

Kecepatan difusi dikalkulasi berdasarkan kombinasi analisis dari b values 

yang berbeda, dan dapat terbentuk suatu slope dari plot ini. Kecepatan difusi 

diukur dalam suatu unit area dibagi waktu (mm2/s). Kecepatan difusi inilah yang 

disebut dengan ADC (Huisman, 2010). Area dengan kecepatan difusi tinggi akan 

menunjukkan nilai ADC yang tinggi sehingga terlihat hiperintens pada ADC maps 

(misal CSF), area dengan restriksi difusi, seperti white atau gray matter terlihat 

hipointens pada ADC(Symons et al., 2006).   
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Rumusan bagaimana nilai ADC diperoleh adalah sebagai berikut :  

𝐴𝐷𝐶 =
ln  

𝑆0
𝑆1

 

(𝑏1− 𝑏0)
 

S0 dan S1 adalah intensitas sinyal yang diperoleh dengan b0 dan b1. 

Kalkulasi dapat diperoleh dengan menggunakan region of interest (ROI) 

atau dengan menggunakan voxel per voxel basis. Penentuan ROI ADC harus 

diletakkan pada struktur area jaringan yang paling homogen dan paling 

representatif dari struktur jaringan yang diperiksa (Bihan, 2013). 

 

Gambar 17 Plot atenuasi sinyal MRI difusi terhadap b value (Bihan, 2013) 

Plot dari atenuasi sinyal MRI difusi (S/So) terhadap b value. Plot membentuk garis hanya jika b 
value intermediate (panah B). Kemudian ADC menurun. Pada b value rendah (panah A), menurun 
lebih tinggi, dengan inklusi perfusi (intravoxel incoherent motion effect). Pada b value tinggi (panah 
C), plot membentuk kurva dan menurun (ADC) dengan b value, menunjukkan non Gaussian nature 
pada jaringan (hidrasi dari difusi oleh elemen jaringan, seperti membran sel). Sekitar tahun 1985, 
hanya ada b value rendah yang tersedia. Pada tahun 1995, b value sekitar 1500 sec/mm2 ada, 
sedangkan sekarang ada b value sangat tinggi ( 5000 sec/mm2)(Bihan, 2013) 

Restriksi pada difusi terjadi jika pergerakan molekul terbatas pada suatu 

batasan, jika waktu pengukuran sangat pendek (b value =o), maka molekul tidak 

punya cukup waktu untuk mencapai suatu batasan, oleh karena itu mereka 

berlaku seperti difusi bebas, ketika waktu difusi meningkat, terjadi peningkatan 
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fraksi dari molekul mencapai suatu batasan, dan difusi berdeviasi dari free 

Gaussian behaviour (Bihan, 2013). 

Pada ADC dengan b value ratusan hingga 1000 sec/ mm2 menunjukkan 

space ekstraseluler, intraseluler masih tidak terlihat. Jika terjadi pembengkakan 

sel dan proliferasi sel, cenderung mendesak space ekstraseluler menyebabkan 

penurunan ADC, misalnya pada kasus stroke hiperakut (Bihan, 2013).Setelah 

penurunan ADC, mulai terjadi kenaikan secara gradual dikarenakan adanya lisis 

sel dan peningkatan edema vasogenik yang terjadi pada fase akut (Fung et al., 

2015) 

Untuk pengukuran nilai ADC harus dilakukan dengan protokol yang 

menggunakan minimal 3 b value, karena akan memberikan perhitungan yang 

lebih akurat pada nilai ADC. Pada b value yang besar misal pada b=1000, Signal 

Noise Ratio (SNR) semakin rendah sehingga standart deviasi yang dihasikan 

lebih tinggi, tetapi dapat dikompensasi dengan nilai median dari b = 500. Seperti 

terlihat pada gambar 16.  

 

Gambar 18 Perbandingan gambar ADC dengan menggunakan 3 b value 
(kanan) dan 2 b value (kiri) (Graessner & Ing, 2011) 
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Sasaki et al. pada tahun 2008 meneliti tentang variabilitas dari nilai ADC 

pada beberapa vendor di beberapa institusi. Dari penelitian tersebut didapatkan 

adanya perbedaan sebesar 4% - 9% antara 1,5 T dan 3T. Selain itu ada 

perbedaan sekitar 7% diantar vendor. (Sasaki et al., 2008) 

rADC adalah relatif ADC, dihitung dengan rerata nilai ADC pada sisi infark 

/ rerata nilai ADC pada sisi sehat x 100%(Huang et al., 2001)Tidak ada 

perbedaan nilai ADC antara wanita dan perempuan atau diantara hemisphere 

kanan kiri, selain itu tidak berubah secara signifikan dengan usia (Helenius et al., 

2002). Oleh karena itu rADC lebih baik dan dapat mengurangi bias dibandingkan 

nilai ADC untuk evaluasi abnormalitas difusi pada pasien dengan stroke iskemik 

(Sasaki et al., 2008). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

1.1 Kerangka Konsep 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
  : Diteliti 
  : Tidak diteliti 
  

Pasien dengan stroke iskemik 

Hiperakut 

(0-24 jam) 

Gangguan  

Na K ATP ase 

Perpindahan air dari 

ekstraseluler ke intraseluler 

(edema sitotoksik) 

Deplesi ATP 

Kecepatan Difusi menurun  Kecepatan Difusi mulai meningkat 

Akut 
(24 jam – 1 minggu) 

 

Sitotoksik edema berlangsung 

dengan edema vasogenik ringan 

karena sudah terjadi kerusakan 

blood brain barier  

 

Volume ekstaseluler 

berkurang  

Volume ekstraseluler  

relative bertambah 

Perpindahan air dari 

intravaskuler ke 

ekstraseluler 

Nilai ADC menurun  

 

ADC mulai meningkat  
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Penjelasan kerangka konsep  

Pada pasien dengan stroke iskemik sesuai dengan perjalanan usianya, 

difusi air akan berubah sesuai dengan patofisiologi dari perjalanan stroke 

iskemik. Iskemik otak akan menyebabkan penurunan difusi molekul air pada 

teritori infark, dengan penurunan nilai ADC yang dikaitkan dengan kombinasi 

faktor kompleks dari disrupsi metabolisme normal sel dengan deplesi ATP.   

 Pada fase  hiperakut (0-24 jam) terjadi deplesi dari ATP, sehingga terjadi 

gangguan pada pompa Na-K ATP ase dan hilangnya gradien ionik inter 

membran sel.  Pada saat terjadi gangguan pompa NaK ATP ase terjadi 

perpindahan air dari ekstraseluler ke intraseluler yang disebut dengan edema 

sitotoksik. Pada keadaan edema sitotoksik, terjadi perubahan volume relatif dari 

kompartemen dan perubahan microenvironment. Volume ekstraseluler menurun, 

sehingga terjadi restriksi difusi air pada ekstraseluler, menyebabkan kecepatan 

difusi menurun, yang pada MRI akan didapatkan nilai ADC yang menurun. 

 Setelah mengalami penurunan nilai ADC pada fase hiperakut,  nilai ADC 

akan mulai meningkat secara gradual dikarenakan adanya lisis sel dan 

peningkatan edema vasogenik.  Pada fase akut (24 jam hingga 1 minggu) edema 

sitotoksik terus berlangsung, disertai edema vasogenik ringan karena mulai 

terjadi kerusakan blood brain barier. Ketika mulai terjadi edema vasogenik terjadi 

perpindahan cairan dari intravaskular ke ekstraseluler.  Oleh karena itu pada fase 

akut terjadi peningkatan volume relatif ekstraseluler, sehingga difusi air mulai 

meningkat, ditunjukkan dengan nilai ADC  yang mulai meningkat. Pada penelitian 

ini ingin mengetahui perbedaan nilai ADC pada kelompok hiperakut dan akut.  
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3.2 Hipotesis 

Nilai ADC pada fase hiperakut lebih rendah daripada nilai ADC pada fase 

akut  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 

metode pengambilan data secara cross sectional 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan di Instalasi Radiologi RSU dr. Saiful Anwar 

Malang 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi penelitian adalah pasien dengan stroke iskemik  hiperakut (< 24 

jam) dan akut (24 jam- 1 minggu) di ruang perawatan di RSU dr Saiful Anwar 

mulai bulan Maret  2017 hingga September 2017 di RSSA Malang 

Kriteria Inklusi : 

- Pasien dengan klinis stroke dengan onset hiperakut dan akut  

- Gambaran infark MRI pada pasien dengan klinis stroke dengan area 

sesuai fokal defisit neurologis  

Kriteria Eksklusi : 

- Pasien dengan anamnesa onset tidak jelas 

- MRI dengan gambaran masih mungkin multipel sclerosis (T2 shine 

through) 

- MRI dengan gambaran glioma/ lymphoma/ abses cerebri  
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4.3.2 Sampel Penelitian 

4.3.2.1 Besar Sampel 

 Berdasarkan jumlah prevalensi stroke iskemik di IGD RSSA Malang 

adalah 70 %. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan penghitungan 

jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus : 

𝑛1 = 𝑛2 =  
𝑍∝  2𝑃𝑄 + 𝑍𝛽 𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2  

𝑃1 − 𝑃2
 

2

 

𝑛 =  
1.96  2𝑥0.55𝑥0.45 + 0.84  0.7𝑥6.3 +  0.6𝑥0.4   

20.4
 

2

 

𝑛 = (2.3) 2 = 5,4 = 6 

Jadi jumlah total sampel adalah minimal 6 orang untuk masing – masing 

kelompok. Pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif. 

4.3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik consecutive sampling, 

yaitu setiap pasien yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan dalam penelitian 

sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi. 

4.4 Instrumen dan Metode Penelitian 

Data penelitian yang digunakan adalah data primer. Data primer 

didapatkan dengan menggunakan MRI Philip Ingenia 3.0-Tesla. Analisis data 

pada penelitianini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh dua ahli radiologi tetap 

sebagai pembaca gambaran MRI tanpa mengetahui klinis pasien.   
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Protokol MRI yang digunakan pada MRI 3.0 Tesla, sebagai berikut : 

semua pasien diperiksa dengan menggunakan koil kepala dan sequence meliputi 

antara lain  

- SWIp aksial (repetition time [TR]/echo time [TE],  31 ms/7,2 ms; field of 

view, 23 cm; ketebalan, 2.4 mm; dan ukuran matrix, 384x255) 

- T2 FLAIR aksial (TR/TE 4800/300; field of view, 22 cm; ketebalan 4 mm; 

dan ukuran matrix 278x274) 

- DWI (TR/TE 9449/80; field of view, 23 cm; ketebalan 3 mm; dan ukuran 

matrix 116x114), dengan b value 0, 500 dan 1000 s/mm2 

- ADC map diproses otomatisasi berdasarkan sinyal DWI dengan 

menggunakan rumus ADC=ln (So/S1)/(b1-b0) pada 2 DWI dengan bo= 

500 dan b1=1000.  

Sampling data nilai ADC diambil dengan meletakkan ROI pada area 

dengan hipointensitas pada ADC.  

4.5 Variabel Penelitian 

 Usia infark  

Nilai ADC pada MRI Kepala stroke infark 
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4.6 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
Operasional 

Cara 
 Pengukuran 

Usia 
Infark 

Onset kejadian dimana pasien terlihat 
normal untuk terakhir kalinya 
Dibagi menjadi 2 kelompok yaitu < 24 jam 
(hiperakut) dan 24jam – 1 minggu (akut)  

Berdasarkan anamnesa pasien, 
baik heteroanamnesa maupun 
autoanamnesa   

ADC Apparent Diffusion Coefficient adalah 
kecepatan difusi yang diukur secara 
otomatisasi dari DWI dengan menggunakan 
b value b=0,b=500, dan b= 1000 

 
 
 

Nilai ADC didapatkan dengan 
meletakkan 4 ROI di sentral, 
pericentral, dekat tepi, dan tepi  
area hipointens, pada lesi infark, 
dengan luas ROI 5 mm2, diluar 
dari sulcus dan ventrikel, satuan 
mm2/s dengan luas infark 
minimal 20 mm2, dilakukan oleh 
2 radiolog dilakukan 
penjumlahan kemudian dihitung 
rerata nilai ADC 
rADC dihitung dengan rerata 
nilai ADC pada sisi infark / 
rerata nilai ADC pada sisi sehat 
x 100%  

MRI 
infark 

Hasil pembacaan gambaran MRI infark 
hiperakut dan akut yang ditetapkan oleh 2 
spesialis radiologi 
Pada MRI terdapat gambaran restriksi difusi, 
jika terdapat gambaran T2 shine through, 
sampel dieksklusi 

DWI : hiperintens 
ADC: hipointens  
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4.7 Alur Penelitian  

  

 

 

 

 

  

 

4.8 Analisis Data 

Uji independent sample t-test akan digunakan untuk menganalisis 

perbedaan rerata nilai ADC dan rADC berdasarkan usia infark  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien dengan diagnosis stroke infark secara klinis 

 

MRI Kepala 

(Nilai ADC) 

Analisis Data 

Hiperakut  ( < 24 jam) Akut  (1 hari- 1 minggu) 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 Penelitian ini telah mendapatkan izin dari tim etik RSU dr. Saiful Anwar 

Malang,  berlangsung dalam waktu 7 bulan dari bulan Maret 2017 hingga 

September 2017 di Instalasi Radiologi RSU dr. Saiful Anwar Malang, didapatkan 

12 sampel penelitian yang bersedia mengikuti penelitian. Semua penderita yang 

memenuhi kriteria inklusi dilakukan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras. 

5.1 Karakteristik umum sampel  

 Sampel dibagi dalam 2 kelompok, kelompok stroke hiperakut (onset < 24 

jam) dan akut (onset > 24 jam hingga 1 minggu). Karakteristik umum sampel 

penelitian berdasarkan dari usia dan jenis kelamin seperti tertulis pada Tabel 5.1  

sebagai berikut  

Tabel 5.1 Karakteristik umum sampel penelitian  

 Hiperakut Akut 

Karakteristik 
Umum Pasien 

(n=12) 

Jumlah Persen (%) Jumlah Persen (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 5 83.3 2 33.3 

Perempuan 1 16.7 4 66.7 

Kelompok Usia     

≤ 50 tahun 0 0 1 16.7 

51-60 tahun 4 66.7 2 33.3 

61-70 tahun 2 33.3 1 16.7 

> 70 tahun 0 0 2 33.3 

     
 

Dari Tabel 5.1 diatas didapatkan lebih banyak sampel penelitian berjenis 

kelamin laki – laki pada kelompok hiperakut, yaitu 5 orang (83.3 %), sedangkan 

pada kelompok akut lebih banyak berjenis kelamin wanita 4 orang (66.7%). 

Sampel paling banyak berada pada usia kelompok usia 51- 60 tahun sebanyak 4 
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orang( 66.7%) pada kelompok hiperakut dan 2 orang (33.3%) pada kelompok 

akut. 

5.2 Karakteristik klinis sampel 

 Karakteristik klinis sampel penelitian berdasarkan dari riwayat diabetes, 

hipertensi, dan stroke sirkulasi anterior atau posterior, sebagai berikut  

 

Tabel 5.2 Karakteristik klinis sampel 

 Hiperakut Akut 

Karakteristik 
klinis (n= 12) 

Jumlah Persen (%) Jumlah Persen(%) 

Riwayat 
Diabetes 

    

Ya 3 50 1 16.7 

Tidak  3 50 5 83.3 

Riwayat 
Hipertensi 

    

Ya 6 100 3 50 

Tidak 0 0 3 50 

Sirkulasi Stroke     

Anterior 5 83.3 4 66.7 

Posterior 1 16.7 2 33.3 
 

Karakteristik klinis sampel berdasarkan riwayat penyakit terdahulu, 

didapatkan dengan riwayat diabetes melitus sebanyak 4 orang, dimana 3 orang 

(50,3%) pada kelompok hiperakut dan 1orang(16.7%) pada kelompok akut. Pada 

kelompok hiperakut, semua sampel memilki riwayat hipertensi (100%).  Dari 12 

subyek penelitian, 9 diantaranya terkena stroke pada sirkulasi anterior, pada 

kelompok hiperakut sebesar 83.3% dan 66.7% pada kelompok akut.  
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5.3 Nilai rerata ADC dan rADC pada kelompok hiperakut dan akut   

Pada penelitian ini, dilakukan pengambilan ROI nilai ADC pada 4 area di 

dalam lesi, yaitu di sentral (ROI1), perisentral (ROI2) , sekitar tepi (ROI3), dan 

tepi (ROI4). Hasil pengukuran dibaca oleh 2 pemeriksa. Nilai ADC yang 

didapatkan pada masing – masing pembaca dilakukan kalkulasi 

(ROI1+ROI2+ROI3+ROI4/4), sehingga didapatkan nilai rerata ADC. Kemudian 

nilai rerata pada pembaca 1 dirata2 dengan pembaca2, didapatkan nilai rerata 

ADC akhir. Setelah mendapatkan nilai rerata ADC, dilakukan penghitungan 

rADC, dimana rumus yang digunakan adalah nilai rerata ADC/ nilai ADC normal 

x 100 %.  

Contoh gambar ROI pada MRI  

 

                        

Gambar 1 ROI 1 terletak di sentral   Gambar 2 ROI 2 terletak di perisentral 
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Gambar 3 ROI 3 di sekitar lesi   Gambar 4 ROI 4 di tepi  

 

Hasil yang didapatkan nilai rerata ADC dan rADC yang lebih rendah pada 

kelompok hiperakut. Seperti tergambarkan pada grafik di bawah ini.  

 

Gambar 5 Grafik rata – rata nilai rerata ADC pada kelompok hiperakut dan 
akut 
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Gambar 6 Grafik rata –rata nilai rADC pada kelompok hiperakut dan akut 

Pada penelitian ini, menggunakan uji t independent untuk mengetahui 

adanya perbedaan nilai ADC antar kelompok hiperakut dan akut. Uji t 

independent dapat dilakukan apabila data yang diperoleh berdistribusi normal 

dan homogen. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-

Wilk. Dengan hipotesis dari uji normalitas ditentukan sebagai berikut Ho diterima 

jika nilai signifikansi > 0,05 dan H1 ditolak, dimana Ho adalah data nilai ADC 

berdistribusi normal, sedangkan H1 adalah data H1 adalah data tidak 

berdistribusi normal . Hasil dari uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, nilai 

rerata ADC dan rADC yang diperoleh adalah  memiliki distribusi normal, dengan 

p > 0.05.   

Setelah itu dilakukan uji homogenitas. Dimana hipotesis ditentukan jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka data ADC tidak homogen, sedangkan jika p>0.05 

data ADC adalah homogen. Data yang diperoleh juga memiliki homogenitas yang 

signifikan , dimana p> 0.05. 

Data yang diperoleh berdistibusi normal dan homogen oleh karena itu uji 

parametrik t independet dapat dilakukan. Didapatkan hasil sebagai berikut  
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Tabel 5.3 Hasil uji t nilai rerata ADC dan rADC pada kelompok 

hiperakut dan akut 

 Hiperakut Akut Hasil uji t 
Nilai p  

ADC 
(10-3 mm2/s)  

Mean ± SD 0.23±0.05 0.37±0.04 <0.05 

Median 0.24 0.35 

Minimum 0.15 0.33 

Maximum 0.27 0.45 

rADC 
(%) 

Mean ± SD 32±8.1 52±4.3 <0.05 

Median 34.5 50.9 

Minimum 19.0 48.1 

Maximum 42.1 58.6 
 

Dengan menggunakan Dari rerata ADC didapatkan perbedaan yang 

signifikan antara kelompok hiperakut dan akut dengan nilai signifikansi p < 0.05. 

Begitu pula ada perbedaan antara nilai r ADC pada kelompok hiperakut dan akut 

dengan nila signifikans p < 0.05  Kelompok akut memilki nilai rerata ADC dan 

rADC lebih tinggi daripada kelompok hiperakut. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN  

 Pada penelitian ini terdapat 6 sampel pada kelompok hiperakut (onset 

<24 jam) dan 6 sampel pada kelompok akut (onset >24 jam hingga 1 minggu). 

Subyek berada pada kelompok usia terbanyak pada kelompok 51-60 tahun, yaitu 

sebesar 66.7% pada kelompok hiperakut dan 33 % pada kelompok akut. Pada 

kelompok usia > 70 tahun, dari 12 subyek hanya ada 2 orang pada kelompok 

akut (33,3).  Association in the Heart Disease and Stroke Statistics pada tahun 

2017 mengatakan bahwa rerata insiden usia stroke adalah 65.3 tahun untuk 

lelaki, dan 71.8 tahun untuk wanita (Benjamin, Blaha, Cushman, & M, 2017). 

Usia merupakan salah satu faktor resiko non modifiable pada stroke. Insiden 

pada stoke meningkat secara signifikan pada usia 75 tahun (Towfighi & Saver, 

2011).   

Studi epidemiologi menunjukkan adanya perbedaan antara wanita dan 

pria pada insidensi, prevalensi dan mortalitas dari stroke (Haast, Gustafson, & 

Kiliaan, 2012). Wanita premenopause mengalami kejadian stroke lebih rendah 

dibandingkan pria seusianya, stroke meningkat pada wanita postmenopause 

dibandingkan dengan pria seusia. (Fo et al., 2009). Pada penelitian ini 

didapatkan laki – laki lebih banyak pada kelompok hiperakut (83.3%) dan wanita 

lebih banyak pada kelompok akut(66.7%).  

 Stroke yang terjadi pada usia kurang dari 45 tahun lebih jarang 

dibandingkan usia tua, tetapi memiliki impak yang besar pada individu dan sosial 

(Griffiths & Sturm, 2011). Pada penelitian ini ada satu subyek berusia 41 tahun 

pada kelompok akut(16.7%).  Peningkatan resiko untuk terjadinya stroke infark 

pada dewasa muda, khususnya pada negara berkembang dikaitkan dengan 
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merokok. Helsinki Young Stroke meneliti etiologi stroke pada dewasa muda 

kurang dari 49 tahun, dimana sebesar 35% kasus etiologi dasarnya masih tidak 

jelas (Griffiths & Sturm, 2011). 

Pada penelitian ini ,didapatkan 4 orang dengan riwayat diabetes melitus, 

yaitu 3 orang (50.3%) pada kelompok hiperakut dan dan 1 orang pada kelompok 

akut(16.7%). Diabetes menyebabkan perubahan mikrovaskuler dan 

makrovaskuler, yang dapat menyebabkan komplikasi stroke (Chen, Ovbiagele, 

Feng, Carolina, & Carolina, 2017). Risiko stroke meningkat 4 kali lipat pada 

pasien dengan diabetes, risiko lebih besar ditemukan pada populasi muda 

dengan diabetes (Tun, Arunagirinathan, & Munshi, 2017). Pada beberapa 

penelitian terdapat hubungan yang kuat antara hipertensi dengan stroke 

(Tomlinson, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, bahwa riwayat 

hipertensi didapat pada semua subyek pada kelompok hiperakut (100%), 

sedangkan 50% pada kelompok akut.  

 Stroke infark sirkulasi anterior hampir 70 % dari semua kejadian stroke, 

sedangkan sirkulasi posterior sekitar 20 %, dengan manifestasi klinis yang 

beragam (Kim et al., 2017).Stroke sirkulasi posterior memiliki prognosis yang 

lebih buruk dengan mortalitas dan morbiditas yang tinggi. (El, Esmael, & 

Elazzouny, 2016). Hal ini sesuai dengan subyek penelitian ini, pada kelompok 

hiperakut dan akut (83.3% dan 66.7%), didapatkan stroke sirkulasi anterior.   

 DWI merupakan modalitas penting dalam kasus stroke. ADC dapat 

dikalkulasi untuk mengkuantifikasi difusi dari air pada jaringan. ADC dikalkulasi 

dalam intensitas sinyal MRI yang dihitung berdasarkan beberapa derajat difusi (b 

value) menggunakan teknik regresi non linier(Exhibit et al., 2010). Terdapat 

perbedaan nilai ADC pada gray dan white -matter yang tinggi sekitar 9% diantar 
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vendor, dan 4-9 % diantara 1,5T dan 3T Tergantung dari sistem coil, imager, 

vendor dan kuat medan magnet (Sasaki et al., 2008). Hingga saat ini belum ada 

standarisasi yang dapat dipergunakan secara klinis dan kesepakatan yang sama 

diantara radiolog (Kivrak et al., 2013). Pada penelitian ini menggunakan 3 b value 

yaitu 0,500 dan 1000 untuk menghasilkan nilai ADC yang lebih akurat. Hal ini 

berdasarkan penelitian Graessner, et.al dikatakan minimal menggunakan 3 b 

value, karena akan memberikan perhitungan yang lebih akurat pada nilai ADC. 

Pada b value yang besar misal pada b=1000, Signal Noise Ratio (SNR) semakin 

rendah sehingga standart deviasi yang dihasikan lebih tinggi, tetapi dapat 

dikompensasi dengan nilai median dari b = 500(Graessner & Ing, 2011). 

DWI memberikan gambaran yang lebih jelas, dibandingkan dengan 

sequence konvensional MRI pada kasus stroke. Tinggi nya sensitivitas pada DWI 

karena pada stroke hiperakut terjadi edema sitotoksik (Dmytriw et al., 2017). 

Adanya interupsi dari aliran darah terjadi dalam beberapa menit pertama 

menyebabkan kerusakan pada metabolisme dan pompa ion sehingga 

menyebabkan terjadinya perpindahan cairan dari ekstraseluler ke intraseluler 

(Bihan, 2013). Edema sitotoksik memberikan gambaran restriksi, hiperintens 

pada DWI dan hipointens pada ADC (Dmytriw et al., 2017). 

 DWI merupakan pengukuran sinyal dari difusi ekstraseluler dari jaringan 

air. Nilai ADC merupakan pengukuran dari difusitas molekul cairan pada jaringan. 

Nilai ADC dipengaruhi oleh perbandingan volume ekstraseluler dan sel, 

komposisi ekstraseluler dan temperatur (Fornasa, 2017). Pada jaringan iskemik 

terjadi deplesi dari ATP, sehingga terjadi gangguan pada pompa Na-K ATP ase 

dan hilangnya gradien ionik inter membran sel.  Pada saat terjadi gangguan 

pompa NaK ATP ase terjadi perpindahan air dari ekstraseluler ke intraseluler 

yang disebut dengan edema sitotoksik edema (Liu et al., 2010) . Edema 
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sitotoksik menyebabkan penurunan nilai ADC (Purushotham et al., 2016). Hal ini 

dikarenakan pada saat terjadi edema sitotoksik terjadi peningkatan rasio volume 

ekstraselular dengan sel sehingga difusi ekstraseluler akan menurun (Fornasa, 

2017). Pada penelitian ini nilai ADC pada masing – masing ROI menurun baik 

pada kelompok hiperakut dan akut, dibandingkan dengan nilai ADC pada 

parenkim normal.  

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan dari DWI dan ADC, 

sedangkan pada MRI konvensional dan CT tidak tampak perubahan. Pada fase 

akut terjadi kerusakan permeabilitas blood brain barier, sehingga menyebabkan 

pergerakan molekul cairan berpindah ke ekstraseluler, atau karena kerusakan 

membran sel sehingga cairan intrasel keluar ke ekstraseluler (Shen et al., 2011) 

Hal ini menyebabkan nilai ADC akan mulai beranjak meningkat. Hal ini sesuai 

dengan hasil pada penelitian ini. Pada ada perbedaan rerata nilai ADC pada 

kelompok hiperakut dan akut dengan p< 0.001. Didapatkan nilai rerata ADC yang 

lebih rendah pada kelompok hiperakut dengan mean pada kelompok hiperakut 

(0.231±0.05) dan kelompok akut (0.372±0.04). Dengan nilai median 0.248 pada 

hiperakut dan 0.357 pada kelompok hiperakut.  Minimum 0.15, dan maksimum 

0.27 pada kelompok hiperakut dan 0.33, 0,27 pada kelompok akut.  

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan nilai ADC 

pada kelompok hiperakut dan akut. Jika dilakukan pengukuran hanya pada satu 

ROI belum merepresentasikan nilai. Pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan 4 area ROI, yaitu area sentral, dekat sentral, tepi dan peritepi,  

dengan anggapan persepsi antar radiolog adalah sama. Dikatakan oleh Shen et 

al. nilai ADC pada stroke meningkat dari sentral ke perifer, dapat disebabkan 

karena derajat kerusakan jaringan (Shen et al., 2011). Dalam patofisiologi 

iskemik terdapat area iskemik core (jaringan yang rusak dan tidak dapat kembali) 
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dan area iskemik penumbra (jaringan yang beresiko), Ketika terjadi oklusi arteri, 

iskemik core yang terletak di sentral jaringan akan cepat mati, sedangkan area 

sekitar infark core mengalami hipoperfusi karena adanya collateral blood flow (Yu 

et al., 2016). Pada keadaan ini maka akan ada perbedaan nilai ADC pada area 

sentral dan perifer. Oleh karena itu peneliti menggunakan rerata nilai ADC pada 

keempat area tersebut diatas. Untuk memberikan informasi yang lebih akurat, 

harus dilakukan penelitian lanjutan perihal iskemik core dan penumbra dengan 

menggunakan sequnce Perfusion Weighted Image, dimana pada penelitian ini 

belum dapat dilakukan.   

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai ADC adalah luas ROI. Hal ini 

diteliti oleh Bilgili, et.al dikatakan bahwa terdapat variasi nilai ADC pada otak 

yang signifikans antara 2 observer, dengan luas ROI yang berbeda(Bilgili & Unal, 

2004). Untuk mengurangi variasi ini pada penelitian ini menggunakan area 5 

mm2, agar dapat terstandarisasi. 

 Nilai normal ADC tidak berubah secara signifikan dengan usia, tidak ada 

perbedaan bermakna antara laki – laki dan perempuan atau antara hemisphere 

(Helenius et al., 2002). Agar didapatkan nilai ADC yang ternormalisasi dan 

mengurangi perbedaan antar individual, penelitian ini menggunakan nilai normal 

ADC pada parenkim kontralateral yaitu titik lesi anatomi yang sama dengan area 

infark, untuk mengukur relative ADC, yaitu membandingkan nilai rerata ADC 

dengan nilai ADC normal dikalikan 100%. rADC lebih baik dan dapat mengurangi 

bias dibandingkan nilai ADC untuk evaluasi abnormalitas difusi pada pasien 

dengan stroke iskemik (Sasaki et al., 2008). 

 Pada penelitian didapatkan nilai rADC berbeda pada kelompok hiperakut 

dan akut dengan menggunakan uji t tes independent, didapatkan nilai signfikansi 
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p< 0.05. Data menunjukkan nilai rADC lebih tinggi  pada kelompok akut, dengan 

mean 52±4.3 dan lebih rendah pada kelompok hiperakut 32±8.1, dengan median 

50.9 pada kelompok akut dan 34.5 pada kelompok hiperakut.   

Terapi utama stroke iskemik sampai saat ini adalah untuk memperbaiki 

aliran darah sehingga dapat mengurangi kerusakan jaringan otak dengan 

menyelamatkan daerah penumbra (Pan, et al., 2007). Sampai saat ini yang 

disetujui oleh Food and Drug Administration adalah trombolitik menggunakan 

recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) yang mana hanya untuk pasien 

yang terbatas (Liu et al., 2010).  Intravena rtPA standart dilakukan pada pasien 

dengan onset 4,5 jam dengan onset yang jelas, dan tidak adanya perdarahan 

pada CT Scan . Intraareterial fibrinolitik menunjukkan signifikasi pada 

kemungkinan terjadi rekanalisasi. Data untuk intraarterial fibrinolisis untuk oklusi 

vertebrobasiler terbatas, secara literatur akan memberikan manfaat jika onset 

tidak lebih dari 18 – 24 jam (Meyers et al., 2011). Akhir – akhir ini penelitian 

menunjukkan bahwa mekanikal embolectomi juga efektif, akan tetapi window 

periode untuk intervensi yang aman adalah sempit dan paling lama waktu yang 

direkomendasikan adalah 24 jam (Mizuma & Yenari, 2017).  

Jika dilakukan reperfusi pada lebih dari window periode, maka resiko 

perdarahan akan meningkat (Pan et al., 2007). Mekanisme perdarahan otak 

sebagai komplikasi iskemik merupakan fenomena yang dikenal dengan 

reperfusion injury. Reperfusi menyebabkan pengenalan ROS (reactive oxygen 

species) pada oxygenated blood dan mencetuskan respon imun pada otak yang 

iskemik. Respon imun menyebabkan beberapa respon inflamasi sehingga terjadi 

kerusakan endotel sel otak menyebabkan kerusakan blood brain barier, edema 

dan transformasi hemoragik (Mizuma & Yenari, 2017). Pada penelitian ini 

didapatkan nilai rerata ADC mapun rADC yang lebih tinggi pada kelompok 
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hiperakut, hal ini menandakan sudah adanya kerusakan blood brain barier 

sehingga terjadi vasogenik edema yang menyebabkan perubahan nilai ADC. 

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan, walaupun terdapat 

perbedaan yang signifikan secara stastistik pada nilai rerata ADC dan rADC, 

dimana nilai ADC lebih rendah pada fase hiperakut, akan tetapi belum dapat 

merepresentasikan nilai cut off ADC. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan populasi yang lebih besar.  Dari penelitian ini dapat 

membuka wacana dan memberikan perbaikan tentang diagnosis dan 

management stroke iskemik khususnya untuk RSU Saiful Anwar, walaupun untuk 

diaplikasikan secara luas, harus dilakukan uji pada multicenter.  Dengan 

dilakukan pemeriksaan MRI kepala, DWI ADC khususnya,  pada stroke fase 

hiperakut dan akut dapat membantu menegakkan diagnosis stroke dan 

memberikan informasi tambahan sebagai pertimbangan untuk dilakukannya 

terapi rekanalisasi maupun konservatif.  

Salah satu kelemahan pengukuran ADC adalah operator dependent. 

Pada saat pengukuran dan pengambilan ROI yang dilakukan oleh 2 pembaca, 

peletakan masing – masing ROI antar radilog adalah berbeda. Dengan peletakan 

ROI yang berbeda menyebabkan nilai ADC yang dihasilkan juga berbeda. Hal ini 

akan memberikan pengaruh pada hasil ROI yang didapat. Walaupun telah 

ditentukan lokasi pengambilan ROI akan tetapi tetap adanya variasi antara 2 

pembaca. ADC. Akhir – akhir ini berkembang suatu analisa nilai ADC 

berdasarkan histogram, dengan menampilkan frekuensi nilai ADC pervoxel . 

pengukuran dengan menggunakan ADC histogram adalah reproducble karena 

semua area lesi dianalisis dan error dalam peletakan ROI akan berkurang,yang 

pada penelitian ini belum dapat dilakukan karena keterbatasan teknologi.  
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rerata ADC dan 

nilai rADC pada kelompok stroke hiperakut dengan akut.   

2. Nilai rerata ADC dan rADC pada stroke hiperakut lebih rendah 

dibandingkan kelompok stroke akut.  

7.2 Saran  

Saran yang dapat penulis berikan antara lain :  

1. Dibutuhkan studi tambahan dengan menggunakan populasi yang 

lebih besar sehingga dapat ditentukan nilai cut off perbedaan nilai 

rerataADC dan rADC pada pasien stroke hiperakut dan akut.  

2. Dibutuhkan penelitian lanjutan berkaitan dengan kelemahan dari 

penghitungan ADC mengenai variasi interobserver yang berkaitan 

dengan lokasi penempatan ADC dan luas area ROI dalam kasus 

stroke dikaitkan dengan derajat kerusakan jaringan  
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