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CT Scan: Deskripsi 

CT scan adalah test diagnostik yang memiliki informasi yang sangat tinggi. 

Tujuan utama penggunaan ct scan adalah mendeteksi perdarahan intra cranial, lesi yang 

memenuhi rongga otak (space occupying lesions/  SOL), edema serebral dan adanya 

perubahan struktur otak. Selain itu Ct scan juga dapat digunakan dalam mengidentikasi 

infark , hidrosefalus dan atrofi otak. Bagian basilar dan posterior tidak begitu baik 

diperlihatkan oleh Ct Scan. 

Ct Scan mulai dipergunakan sejak tahun 1970 dalam alat bantu dalam proses 

diagnosa dan pengobatan   pada pasien neurologis. Gambaran Ct Scan adalah hasil 

rekonstruksi komputer terhadap gambar X-Ray. Gambaran dari berbagai lapisan secara 

multiple dilakukan dengan cara mengukur densitas dari substansi yang dilalui oleh 

sinar X.

Patofisiologi

Prinsip kerja

Pada alat konvensional ube sinar X berputar secara fisik dalam bentuk sirkuler. 

Sedangkan pada alat  elektron beam tomography (EBT) yang berputar adalah aliran 

elektronnya saja.

Data yang dihasilkan akan memperlihatkan densitas dari berbagai lapisan. Pada saat 

sinar X melalui sebuah lapisan maka lapisan tersebut akan mengabsorbsi sinar dan 

sisanya akan melalui lapisan tersebut yang akan ditangkap oleh detektor yang sensitif 

terhadap elektron. Jumlah radiasi yang diabsorbsi akan  tergantung pada densitas 

jaringan yang dilaluinya.  Pada tulang energi yang melalui (penterasi) jaringan itu lebih 

sedikit maka akan muncul gambaran berwarna putih atau abu-abu yang terang. 

Sedangkan pada cairan serebrospinal dan udara akan menghasilkan gambaran lebih 
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gelap. Ct Scan dapat memberikan gambaran pada potongan 0,5 -11,3 cm dan 

memberikan gambaran akurat pada abnormalitas yang sangat kecil.

CT Scan digunakan di dalam kedokteran sebagai alat diagnostik dan sebagai pemandu 

untuk  prosedur intervensi. Kadang-kadang membandingkan material seperti kontras 

yang diodinasi kedalam pembuluh darah . Ini berguna bagi menyoroti struktur seperti 

pembuluh darah yang jika tidak akan sukar untuk menggambarkan jaringan sekitarnya. 

Penggunaan material kontras dapat juga membantu ke arah memperoleh informasi 

fungsional tentang jaringan/tisu.

Ukuran gambar (piksel) yang didapat pada CT scan adalah radiodensitas. Ukuran 

tersebut berkisar antara skala -1024 to +3071 pada skala housfield unit. Hounsfileds 

sendiri adalah pengukuran densitas dari jaringan.

Peningkatan teknologi CT Scan adalah menurunkan dosis radiasi yang diberikan, 

menurunkan lamanya waktu dalam pelaksanaan scaning dan peningkatan kemampuan 

merekonstruksi gambar. sebagai contoh, untuk lihat di penempatan yang sama dari 

suatu penjuru/sudut berbeda) telah meningkat dari waktu ke waktu. Meski demikian, 

dosis radiasi dari CT meneliti beberapa kali lebih tinggi dibanding penyinaran 

konvensional meneliti. Sinar-X adalah suatu format radiasi pengion dan tentunya 

berbahaya.

Gambaran jaringan pada CT Scaan
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Pada cranial :

- diagnosa dari  cerebrovascular accidents dan intracranial hemorrhage

- deteksi tumor; Ct scan dengan kontras lebih sensitif dari MRI

- deteksi peningkatan intracranial pressure sebelum dilakukan  lumbar puncture 

atau evaluasi fungsi  ventriculoperitoneal shunt. 

- Evaluasi fraktur wajah atau kranial

- Pada kepala/leher/wajah/mulut   CT scanning digunakan pada rencana operasi 

bagi deformitas kraniofasial dan dentofasial dan evaluasi tumor sinus, nasal, 

orbital, dan rencana rekonstruksi implant dental

Pada dada

- mendeteksi perubahan akut ataupun kronik parenklim paru

- evaluasi proses intrestitial kronik (emfisema, fibrosis)

- evaluasi mediatinum dan limfadenopati menggunakan kontrast per IV

- metode pemeriksaan utama pada emboli paru, dan disecsi aorta menggunakan 

kontras IV

Pada abdomen dan pelvik

- diagnosa pada batu ginjal, apendisitis, pankreatitis, diverkulitis, anerisma aorta 

abdomen, obstruksi usus

- pilihan pertama mendeteksi trauma menelan benda solid

- CT scan bukan pilhan utama pada pelvik, pilhan pertama adalah ultrasonografi

Pada Ekstremitas

- digunakan pada fraktur kompleks
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Asuhan Keperawatan

Tidak ada kontraindikasi medis terhadap pelaksanaan CT Scan pada klien. 

Namaun sebagai radioaktif terlebih lagi adanya penggunaan zat kontras maka perawat 

harus memperhatikan beberapa hal. Berikut ini adalah asuhan keperawatan yang dapat 

dilakukan pada klien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik CT Scan

Pengkajian

Pengkajian terutama ditujukan kepada penggunaan zat kontrast. Zat yang umum 

digunakan adalah iodium atau barium. Kaji apakah ada adanya reaksi terhadap zat 

kontras seperti hematoma pada tempat injeksi dan nadi pada area sekitarnya

Sedangkan sebelum pemberian perlu diaji apakah klien memiliki elargi tertentu 

contohnya terhadap iodium atau terhadap ikan yang dikeringkan. Penggunaan kontras 

dapat berbahaya karena dapat mengiritasi pembuluh darah. Sedangkan klien yang 

memiliki kecenderungan alergi dapat mengalami shock anafilaktik.

Diagnosa

Pelaksanaan CT Scan sendiri tidak memiliki bahaya yang fatal kecuali pada 

dosis radiasi yang tinggi atau telah terakumulasi. Sedangkan bahaya sesungguhnya 

dapat terjadi pada penggunaan kontrast. Diagnosa yang dapat muncul adalah resiko 

trauma b.d iritasi dan alergi akibat pemberian benda kontras

Sebagai sebuah alat yang asing maka CT Scan juga dapat memunculkan rasa cemas 

pada klien., pada klien dengan resiko tertentu ini akan membahayakan dirinya.

Intervensi

- kaji adanya alergi terhadap zat kontras

- berikan informasi yang jelas dan lengkap tentang CT Scan termasuk prosedur 

pemeriksaannya

- jelaskan tentang adanya pemberian kontras

- pindahkan alat bantu yang mengganggu sebelum pemeriksaan 
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- ajarkan klien gejala pada reaksi alergi (takipnea, distress pernafasan, urtikaria, 

mual dan muntah)

MRI: Deskripsi 

MRI adalah sebuah metode pemeriksaan diagnoatik yang mulai digunakan sejak 

tahun 1980. gambar yang dihasilkan juga merupakan hasil rekonstruksi komputer. 

Namun berbeda dengan CT-Scan MRI tidak menggunakan radiasi ion melainkan 

menggunakan medan magnet dan radiofrekuensi.

MRI merupakan studi pilihan bagi evaluasi pada sebagian besar lesi pada otak 

dan spinal. MRI melakukan scan terhadap nukleus hidrogen yang merupakan atom 

terbanyak ditubuh manusia. 

Patofisiologi

Prinsip kerja 

Alat yang digunakan akan menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 3000 kali dari 

medan magnet bumi. Medan magnet yang dihasilkan oleh alat ini akan memberikan 

instruksi kepada proton yang ada dinukleus hidrogen. Pada keadaan normal proton akan 

berada dalam arah atau letak yang acak. Namun saat diberikan medan magnet maka 

proton akan menempatkan diri pada kutub medan magnet. Kemudian akan dikirimkan 

radiofrekuensi yang akan menyebabkan vibrasi dari proton. Sinyal radio yang 

dihasilkan  akan direkan dan direkonstruksi menjadi gambaran jaringan. Gambar yang 

dihasilkan oleh MRI berlawanan dari CT scan. Tulang akan terlihat hitam pada MRI. 

Penggunaan kontras dapat digunakan untuk memperkuat gambar.

Keuntungan CT Scan dan MRI

Keuntungan penggunaan CT Scan adalah :

- dapat digunakan pada pasien dengan implant metal

- lebih sedikit menghasilkan klaustrofobia

- waktu yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga tepat untuk pasien emergensi
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Keuntungan penggunaan MRI

- tidak terpapar radiasi

- diferensiasi yang lebih baik antara abu-abu dan putih sehingga sangat baik pada 

diagnosa MS dan infrak lakunar

- gambaran lebih baik pada fossa posterior

- gambaran lebih baik pada medula spinal

- visualisasi lebih baik secara noninvasif menggunakan MR angiografi

Aplikasi

Pada klinis MRI digunakan untuk membedakan antara jaringan normal dengan 

patologis seperti tumor otak. Selain itu alat ini  menyebabkan klien tidak terpapar 

radiasi yang meningkatkan resiko malignansi terutama pada fetus. Selain penggunaan 

dalam diagnosa konvensional ada berapa penggunaan alternatif antara lain :

- MRI fungsional : penggunaan MRI untuk memperlihatkan aktifitas otak

- MRI Intraoperatif : pada operasi neurologis, aman dan tidak menghasilkan 

komplikasi

Asuhan keperawatan

Pengkajian

Alat ini menggunakan medan magnet maka bahaya yang ada adalah adamya interferensi 

terhadap benda feromagnetik, seperti metal yang ditanam, alat pacu jantung, selain itu 

medan magnet ini juga tidak dianjurkan pada ibu hamil ena dikhawatirkan akan 

mengganggu janin. Selain itu alat ini lebih dekat mengelilingi klien dibandingkan CT 

Scan. Sehingga dapat menimbulkan rasa cemas, atau pada klien tertentu dapat 

menimbulkan klaustrofobia.

Intervensi

- ajarkan prosedur pemeriksaan 

- pindahkan alat bantu terutama yang dapat menyebabkan interferensi pada medan 

magnet
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- jelaskan pada klien bahwa mereka memerlukan waktu berada pada alat selama 30 

menit

- kaji kebutuhan obat penenang

Aplikasi Klinis

CT Scan 

Sebagai alat penunjang diagnostik CT scan memiliki kemampuan mendeteksi struktur 

otak dengan sangat baik. Seperti pada perdarahan, space ocupation lesi maupun pada 

fraktur. Beberapa bagian otak seperti bagian basilar dan posterior tidak terlalu baik 

diperlihatkan pada CT scan. 

CT Scan tidak memiliki kontraindikasi medis namun penggunaan alat ini relatif mahal. 

Selain itu klien juga terpapar oleh ssinar X. selain itu perlu adanya pengkajian terhadap 

kemungkinan alergi terhadap zat kontras pada penggunaan CT Scan, karena reaksi 

alergi sangat berbahaya mulai dari timbulnya mual, muntah sampai kematian.

MRI

Sebagai alat pemeriksaaan diagnostik pada sistem neurologis, alat ini dipergunakan 

untuk memeriksa sebagian besar lesi pada otak dan spinal. Selain itu alat ini juga 

memiliki kemampuan membedakaan struktur berwarna abu-abu dengan putih sehingga 

dapat dipergunakan pada multiple ssklerosis dan infark lakunar. 

MRI tidak menggunakan sinar X, sehingga klien tidak terpapar radiasi. Namun dalam 

pemeriksaan klien harus berada dalam alat sekitar 30 menit sehingga memerlukan 

waktu yang cukup lama. Kadang dibutuhkan obat penenang dan penjelasan yang baik 

untuk mengatasi kecemasan klien.
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Deskripsi Topik
Stroke adalah serangan mendadak pada  otak akibat pembuluh darah di otak tersumbat atau 

pecah. Biasanya kondisi ini akan diikuti oleh : nyeri kepala hebat, penurunan kesadaran dan 

kejang mendadak. Juga terjadi gangguan daya ingat, gangguan keseimbangan dan gangguan 

orientasi tempat, waktu dan orang. Jenis stroke ada 2 macam , yaitu stroke iskemik dan stroke 

hemoragik. Pada stroke iskemik terjadi aterosklerosis atau emboli yang menyebabkan pembuluh 

darah tersumbat. Sedangkan stroke hemoragik adalah pecahnya pembuluh darah akibat dinding 

pembuluh darah yang rapuh. 

Diagnosis stroke yang tepat sangat penting karena tindakan pada stroke iskemik mungkin 

kontraindikasi pada hemoragik intra cerebral. Penanganan awal stroke yang paling menentukan 

adalah dengan cara deteksi dengan teknik pemeriksaan imaging, yaitu Computed Tomography 

Scan (CT Scan) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). CT scan diketahui sebagai pendeteksi 

imaging yang paling mudah, cepat dan relative murah untuk kasus stroke. CT scan adalah 

pemeriksaan imaging terhadap otak, potongan aksial dari basis cranii sampai vertex.

Bila ada tanda-tanda stroke hemoragik maka pemeriksaan selesai sampai tahap ini. Namun 

kalau CT scan normal atau tidak ada tanda-tanda akut infark maka pemeriksaan dilanjutkan 

dengan MRI. MRI adalah suatu alat diagnostik gambar berteknologi canggih yang 

menggunakan medan magnet, frekuensi radio tertentu dan seperangkat komputer untuk 

menghasilkan gambar irisan penampang tubuh manusia.

Patofisiologi

Otak diperdarahi oleh 4 pembuluh darah besar uyang terdiri dari sepasang A.carotis dan A. 

vertebralis yang di daerah basis cranii akan membentuk circukluc Wallisi. Arteri carotis interna 

masuk ke dalam rongga tengkorak melalui canalis caroticus dan setinggi chiasma opticus akan 

bercabang menjadi  A. cerebri media dan anterior, biasanya disebut system anterior atau system 

carotis. Sistem carotis akan memperdarahi 2/3 bagian depan serebrum termasuk sebagian besar 

ganglia basalis dan capsula interna. Sedangkan A. vertebralis memasuki rongga tengkorak 

melalui foramen magnum dan bersatu di bagian ventral batang otak membentuk A. basilaris. 

Sistem ini biasa disebut sistem vertebrobasiler. Sistem ini memperdarahi cerebellum, batang 

otak, sebagian besar thalamus dan 1/3 bagian belakang serebrum.
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Bentuk dan posisi  anatomis pembuluh darah dalam rongga kranium berpengaruh dalam 

terjadinya proses aterotrombotik pada pembuluh darah tersebut. Lesi aterosklerotik mudah 

terjadi pada tempat percabangan dan belokan pembuluh darah, karena pada daerah-daerah 

tersebut aliran darah mengalami peningkatan turbulensi dan penurunan shear stres sehingga 

endotel yang ada mudah terkoyak.

Proses aterosklerosis pada pembuluh darah otak sering kali mengakibatkan penyumbatan yang 

berakibat terjadinya stroke infark. Terdapat dua kemungkinan mekanisme terjadinya stroke 

iskemik. Lepasnya sebagian dari trombus yang terbentuk di pembuluh darah yang mengalami 

aterosklerosis merupakan penyebab paling sering.  Trombus ini menyumbat arteri yang terdapat 

di sebelah distal lesi. Penyebab lain yang mungkin adalah hipoperfusi jaringan di sebelah distal 

pembuluh darah yang terkena proses aterosklerosis yang dicetuskan oleh hipotensi dan jeleknya 

sirkulasi kolateral ke daerah distal lesi aterosklerosis tersebut. 

Menurut Warlow, Infark aterotrombotik merupakan penyebab stroke yang paling sering terjadi, 

yaitu ditemukan pada 50% penderita aterotrombotik (Japardi, 2002). Proses aterotrombotik 

terjadi melalui 2 cara, yaitu .

1. Aterotrombotik in situ, terjadi akbat adanya plak yang terbentuk akibat proses 

aterosklerotik pada dinding pembuluh darah intracranial, dimana plak tersebut membesar 

yang dapat disertai dengan adanya trombus yang melapisi pembuluh darah tersebut. Apabila 

proses tersebut terus berlangsung maka akan terjadi penumbatan pembuluh darah dan 

penghentian aliran darah di sebelah distal.

2. Tromboemboli  (artery to artery embolus ), terjadi akibat lepasnya plak aterotrombotik 

yang disebut sebagai emboli, yaitu akan menyumbat arteri di sebelah distal dari arteri yang 

mengalami aterosklerotik.

Proses Pembentukan Ateroma

Pembentukan ateroma sebenarnya telah terjadi dengan pembentukan streak fatty sejak masa 

kanak-kanak. Proses tersebut dimulai dengan adanya kerusakan jaringan . Pada hipotesa 

response to injury , penyebab kerusakan pada endotel, baik perubahan structural atau perubahan 

fungsional, akibat adanya faktor-faktor seperti hiperkolesterolemia kronis, adanya perubahan 
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fungsional shear stress aliran darah pada endotel pembuluh darah, ataupun adanya disfungsi 

toksin atau zat lain. Kerusakan tersebut mengakibatkan perubahan permeabilitas endotel, 

perubahan sel-sel dibawahnya dan perubahan hubungan antara sel endotel dan jaringan ikat 

dibawahnya, sehingga daya aliran darah di dalamnya dapat menyebabkan pelepasan sel endotel 

kemudian terjadi hubungan langsung antara komponen darah dan dinding arteri. 

Kerusakan endotel akan menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan yang akan merangsang 

masuknya monosit ke lapisan intima pembuluh darah. Lipid akan masuk pembuluh darah 

melalui transport aktif dan pasif. Monosit pada dinding pembuluh darah akan berubah menjadi 

makrofag yang memfagosit kolesterol LDL, sehingga akan terbentuk foam sel. Oleh karena itu 

gambaran mikroskopis fatty streak akan berupa kumpulan sel-sel yang berisi lemak sehingga 

tampak seperti busa yang disebut sebagai foam cells. Beberapa tahun kemudian proses tersebut 

berlanjut dengan adanya pelepasan platelet derived growth factor oleh makrofag, sel endotel 

dan trombosit. 

Selain itu sel-sel otot polos tersebut yang kontraktif akan berproliferasi berubah menjadi lebih 

sintesis (fibrosis). Makrofag, sel endotel, sel otot polos maupun limfosit T (terdapat pada 

stadium awal plak (aterosklerosis) akan mengeluarkan sitokines yang memperkuat interaksi 

antara sel-sel tersebut. Adanya penimbunan kolesterol intra dan ekstraseluler disertai adanya 

fibrosis maka akan terbentuk plak fibrolipid. Pada inti dari plak tersebut, akan menginvasi dan 

menyebar ke dalam tunika media dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan 

menebal dan terjadi penyempitan lumen. 

Degenerasi dan perdarahan pada pembuluh darah yang mengalami sclerosis (akibat pecahnya 

pembuluh darah vasa vasorum) akan menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah. Hal ini 

akan terjadi perangsangan adhesi, aktifasi dan agregasi trombosit, yang mengawali koagulasi 

darah dan trombosis. Trombosit akan terangsang  dan menempel pada endotel yang rusak. 

sehingga terbentuk plak aterombotik.  

Trombosis

Pembentukan trombus arteri  dipengaruhi oleh 3 bagian penting , yaitu adanya keadaan 

subendotel vaskuler, trombin, dan metabolisme asam arakhidonat. Trombosis diawali dengan 

ada kerusakan endotel, sehingga tampak jaringan kolagen dibawahnya. Endotel pembuluhn 

darah yang normal bersifat antitrombosis, hal ini disebabkan karena adanya glikoprotein dan 
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proteoglikan yang melapisi sel endotel dan adanya prostasiklin (PGI2) pada endotel yang 

bersifat vasodilator dan inhibisi agregasi platelet. Pada endotel yang mengalami kerusakan, 

darah akan berhubungan dengan serat-serat kolagen pembuluh darah kemudian akan 

merangsang trombosit dan agregasi trombosit. Kemkudian trombosit mengeluarkan zat-zat yang 

berasal dari makrofag yang mengandung lemak.  Perlekatan trombosi dengan serat kolagen 

melalui Von Willebrand Factor (VWF) akan merangsang pelepasan platelet faktor 3 . Bila 

terdapat kerusakan pembuluh darah, akan menyebabkan bertambah banyaknya serat-serat 

kolagen, katekolamin, adrenalin, noradrenalin, dan juga ADP, dimana akan menyebabkan 

bertambah eratnya perlekatan trombosit. 

Infark Tromboemboli

Plak aterotrombotik yang terjadi pada pembuluh darah ekstrakranial dapat lisis akibat 

mekanisme fibrinotik pada dinding arteri dan darah, yang menyebabkan terbentuknya emboli, 

yang kan menyumbat arteri yang lebih kecil, distal dari pembuluh darah tersebut. Emboli dapat 

menyumbat stau atau lebih pembuluh darah. Emboli tersebut mengandung endapan kolesterol, 

agregasi trombosit dan fibrin. Emboli akan lisis, pecah atau tetap utuh dan menyumbat 

pembuluh darah sebelah distal, tergantung pada ukuran, komposisi, konsistensi dan umur plak 

tersebut, dan juga tergantung pola dan kecepatan aliran darah.  

Sumbatan pada pembuluh darah ini akan menyebabkan aliran darah jaringan otak berhenti 

sehingga oksigen dan glukosa  yang diperlukan dalam pembentukan ATP akan menurun, 

kemudian terjadi penurunan Na-K ATP ase, sehingga membrane potensial akan menurun. K+ 

berpindah ke ruang CES sementara ioa Na dan Ca berkumpul di dalam sel. Hal ini 

menyebabkan permukaan sel menjadi lebih negatif sehingga terjadi depolarisasi membran. Saat 

awal depolarisasi membran sel masih reversibel, tetapi bila menetap terjadi perubahan struktur 

ruang menyebabkan kematian jaringan otak. Keadaan ini terjadi segera apabila perfusi menurun 

di bawah ambang batas kematian jaringan. 
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Diagnosis Stroke dengan CT scan/MRI

CT Scan

Computed Tomography Scan juga disebut CT scan, merupakan proses pemeriksaan dengan 

menggunakan sinar-X untuk mengambil gambar otak. Dengan menggunakan komputer, 

beberapa seri gambar sinar-X akan memperlihatkan gambar tiga dimensi kepala dari beberapa 

sudut. 

Cara kerja CT scan

CT scan memiliki prinsip kerja yang sama dengan sinar-X yang lain. Sinar-X akan menyerap 

berbeda terhadap bagian tubuh yang berbeda pula. Tulang menyerap lebih banyak sinar-X, 

sehingga tulang akan menunjukkan warna putih pada bayangan yang ditampilkan. Air (dalam 

ventrikel cerebral, cairan dalam ruang tengah otak) menyerap sedikit dan menunjukkan warna 

hitam. Otak agak padat dan menunjukkan warna abu-abu. Pada stroke iskemik akan 

menunjukkan warna lebih gelap dibandingkan dengan otak normal sedangkan pada hemoragik 

lebih padat dan kelihatan berwarna putih pada CT scan.

Tujuan Pemeriksaan CT scan

CT scan merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk mengevaluasi stroke, terutama 

pada fase akut di ruang UGD. CT scan dapat menunjukkan ; jaringan lunak, tulang, otak dan 

pembuluh darah. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan area otak yang abnormal, dan dapat 

menentukan penyebab stroke , apakah karena insufisiensi aliran darah (stroke iskemik), rupture 

pembuluh darah (hemoragik) atau penyebab lainnya. CT scan juga dapat memperlihatkan 

ukuran dan lokasi otak yang abnormal akibat tumor, kelainan pembuluh drah, pembekuan drah, 

dan masalah lainnya. 

Diagnosis Stroke 

Pada beberapa kasus, bisa ditemukan area otak tidak menunjukkan abnormalitas pada beberapa 

jam awal stroke. kemungkinan region yang terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan menggunkan 

CT scan atau karena bagian dari otak (brainstem, cerebellum) dengan menggunakan CT scan 

tidak menunjukkan bayangan yang jelas. 
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Perdarahan intracerebral akan mengalami kesalahan interpretasi sebagai stroke iskemik jika 

computed tomography tidak dilakukan 10-14 hari setelah stroke. CT scan menunjukkan nilai 

positif pada stroke iskemik pada beberapa pasien dengan serangan stroke sedang sampai dengan 

berat setelah 2 sd. 7 hari serangan akan tetapi tanda-tanda iskemik sulit didapatkan pada 3 sd. 6 

jam kejadian. Tanda-tanda infark pada computed tomography yaitu grey matter mengalami 

isodense dengan white matter, kehilangan basal ganglia dan hyperdense artery (lihat gambar 1.) 

Jika tanda-tanda ini ditemukan sangat tepat untuk melakukan suatu keputusan misalnya apakah 

memberikan/tidak memberikan thrombolysis. 

Pemeriksaan CT Imaging -- Infark pada stroke akut 

 Infarc : area hypodense focal, pada cortical, sub cortical.

 Hemoragik : bayangan hyperdense pada gray / white matter, hematoma yang solid.

 Bayangan hyperdense pada arteri intrakanial mayor ; material emboli vaskular.

      (lihat pada lampiran )

Resiko CT scan

Pemeriksaan ini memiliki efek samping yang kecil dan tidak menyebabkan nyeri. CT scan 

menggunakan radiasi sinar-X yang sedikit. Jika menerima zat kontras akan menimbulkan reaksi 

alergi. Reaksi alergi ini bisa serius dan membutuhkan tindakan medikasi segera. 

Computed tomography scan showing typical subtle signs of early infarct in the right 

temporoparietal and basal ganglia regions. Note the loss of the insular grey matter 

(long black arrow), sulcal effacement, and loss of cortical grey-white matter junction 

(short black arrows), loss of outline of the caudate and lentiform nuclei in the basal 
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ganglia (arrowheads—compare with the left side of the brain) and the hyperdense 

artery in the Sylvian fissure (long white arrow) 

Gambar 1.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

MRI adalah suatu lat diagnostic gambar berteknologi canggih yang menggunakanmedan 

magnet, frekuensi radio tertentu dan seperangkat computer untuk menghasilkan gambar irisan 

penampang otak. MRI mendeteksi kelainan neurology lebih baik dari CT scan misalnya stroke, 

abnormalitas batang otak dan cerebellum, dan multiple scleroisis.

Tujuan Pemeriksaan MRI 

MRI dapat mengidentifikasi zat kimia yang terdapat pada area otak yang membedakan tumor 

otak dan abses otak.Perfusi MRI dapat digunakan untuk mengestimasi aliran darah pada 

sebagian area. Diffusi MRI dapat digunakan untuk mendeteksi akumulasi cairan (edema ) 

secara tiba-tiba. 

Diagnosis Stroke 

MRI menggunakan medan magnet untuk mendeteksi perubahan isi jaringan otak. Stroke dapat 

mengakibatkan penumpukan cairan pada sel jaringan otak segera 30 menit setelah terjadi 

serangan. Dengan efek visualisasi (MRI angiogram ) dapat pula memperlihatkan aliran darah di 

otak dengan jelas. 

Pemeriksaan MRI -- Infark pada stroke akut 

 akut : Low signal ( hypointense ) pada area T1, high signal ( hyperintense ) pada spin 

density dan/atau T2. Biasanya diikuti distribusi vascular. Massa parenkim berubah.

 sub akut : Low signal pada T1 , high signal pada T2 . Diikuti distribusi vascular. 

Revaskularisasi dan rusaknya blood-brain barrier .

 Old : Low signal pada T1 , high signal pada T2, kehilangan jaringan dengan infark yang 

luas.  ( lihat pada lampiran )

Implikasi keperawatan pada CT scan/MRI
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Persiapan klien

 Memberikan form persetujuan tindakan

 Periksa kebijakan RS, biasanya pasien puasa 8 jam sebelum pemeriksaan

 Berikan medikasi 2 jam sebelum tes

 Kaji kemungkinan reaksi alergi iodine. Laporkan kepada dokter atau radiologist jika 

ditemukan riwayat alergi seafood.

 Lepaskan peralatan yang terbuat dari logam.

Pengkajian

Dengan menggunakan CT scan dan MRI dapat diketahui serangan stroke disebabkan oleh 

iskemik atau perdarahan. Defisit neurologi bervariasi berdasarkan pembuluh darah yang 

mengalami penyumbatan atau kerusakan otak yang terjadi. Manifestasi klinik meliputi : defisit 

motorik, gangguan eliminasi, defsit sensori-persepsi, gangguan berbicara, dan gangguan 

perilaku. Manifestasi ini dapat muncul sementara atau permanen tergantung iskemia atau 

nekrosis yang terjadi juga treatmen yang dilakukan.

Diagnosa keperawatan

Pemeriksaan CT scan/MRI dapat menunjang perumusan “diagnosa keperawatan tidak efektif 

perfusi cerebral” . 

Intervensi keperawatan

Intervensi keperawatan bertujuan untuk mempertahankan perfusi serebral. Jalan nafas, pola 

nafas, sirkulasi dan status neurologis juga dimonitor dengan ketat. Pemberian oksigen dapat 

menjurunkan resiko hipoksia dan hiperkapnea yang dapat meningkatkan iskemia serebral dan 

tekanan intracranial. Hindari suctioning lebih dari 15 detik karena dapat meningkatkan tekanan 

intracranial. 

Penyuluhan pada pasien dan keluarga

 Hindari makan atau minum sesuatu sebelum tes kecuali instruksi medik

 Pasien kemungkinan dilakukan pemasangan intravena, ketika zat kontras disuntikkan, 

pasien akan merasa hangat dan merasa seperti logam dalam mulut.

 Tes dilakukan selama 30-90 menit
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 Pasien akan ditempatkan di atas meja dengan scanner mengelilingi kepala yang titempatkan 

pada cradle . Scanner akan menyebabkan kebisingan.

 Pemeriksaan ini tidak menimbulkan nyeri

 Seseorang akan selalu berada dekat pasien ketika dilakukan pemeriksaan.
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Lampiran : 

Case Study One (Part 1)

Case Description:
This patient's imaging studies show evolution of a left cerebral artery infarct on CT scan and 
MRI.

 

Computed tomography of the head done 1/7/97 shows a hyperacute infarct, which is seen 
only by the effacment of the cerebral sulci in the left parietal region and suggestion of loss of 
grey/white distinction.

T2- weighted MRI scan shows no obvious signal abnormality.

Contrast-enhanced T1-weighted image shows slightly prominent intravascular contrast 
enhancement within the branches of the left middle cerebral artery.  Otherwise, the T1-
weighted images show no obvious abnormality.
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  Case Study One (Part 2)

One month later, on 2/7/97, the T2-weighted images show a typical wedge-shaped infarct in 
the distribution of the left middle cerebral artery.

 

A contrast-enhanced T1-weighted image shows asymmetric intravascular contrast 
enhancement.  However, there is minimal parenchymal contrast enhancement of the wedge-
shaped left middle cerebral artery infarct in the left parietal lobe.

Non-contrast computed tomography of the head shows a hypodense left middle cerebral 
artery distribution infarct involving the left parietal lobe.  Minimal contrast enhancement is 
seen.
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  Case Study One (Part 3)

Lateral radiograph of the left carotid angiogram shows complete occlusion of the left internal 
carotid artery with minimal collateral flow via external carotid branches.

Frontal radiograph of the left carotid angiogram shows complete occlusion of the left internal 
carotid artery with minimal collateral flow via external carotid branches.

   Case Study One (Part 4)

On 2/20/97, sagittal T1-weighted images show marked contrast enhancement of the left 
parietal infarct following contrast administration.  The images also show enhancement in the 
occipital and temporal lobes.

Axial T2-weighted images now show minimal signal changes with linear T2-hypointensity in 
the gyri in the left parietal lobe, indicating minimal hemorrhagic component, but most of the 
signal changes of T2-weighted images have resolved.  Note high signal in the cavernous 
carotid artery on the lowest slice, indicative of carotid occlusion. 
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