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TEKNIK MEDICAL IMAGING 

 

Medical imaging adalah teknik atau proses untuk mendapatkan gambar tubuh khususnya 

gambar dalam tubuh untuk keperluan medis. 

Medical imaging dilakukan diantaranya untuk mengetahui bentuk dan fungsi organ 

tubuh, sebaran zat tertentu dan perubahan metabolisme di dalam tubuh. 

 Saat ini telah dimanfaatkan untuk keperluan ini adalah : 

1. Magnetic Resonance Imaging (MRI ) 

2. X-Ray 

3. Ultrasonography ( USG ) 

4. Endoscopy 

5. Computed Tomography (CT – Scan ) 

6. Nuclear Medicine 

 

Tujuan Medical Imaging memiliki antara lain : 

1. Untuk mengembangkan metode komputasi dan Algoritma untuk menganalisis dan 

menghitung data biomedis. 

2. Untuk berkolaborasi dengan peneliti NIH di pusat penelitian lain dala menerapkan 

analisis informasi dan visualisasi untuk masalah biomedis. 

3. Untuk mengembangkan alat (baik hardware ataupun software) untuk memberikan 

kemampuan untuk menganalisa data biomedis dan mendukung penemuan dan kemajuan 

biomedis. 

 

Medical Imaging merupakan teknik untuk membuat gambar tubuh manusia (atau bagian 

dan fungsinya) untuk tujuan klinis (prosedur medis berusaha mengungkapkan, mendiagnosa dan 

memeriksa penyakit) atau ilmu kedokteran. Medical Imaging merupakan komponen penting di 

berbagai bidang penelitian biomedis dan praktek klinis.  

Sudah banyak sekali manfaat Medical Imaging dalam dunia klinis contohnya para 

peneliti biologi sel dapat membentuk 3D confocal set data mikroskop, kemudian Virologis dapat 

menghasilkan rekonstruksi 3D virus dari mikrogaf, ahli radiologi dapat mengidentifikasi dan 

menghitung tumor dari MRI dan CT scan dan ahli saraf dapat mendeteksi aktifita otak daerah 

metabolisme dari PET dan fungsional MRI scan. Analisis ini memerlukan kuantitasi 

komputerisasi yang canggih. 



3 
 

Medical Imaging sering dianggap untuk menunjukkan seperangkat teknik yang non 

invesivly yang dapat menghasilkan gambar dari aspek internal tubuh. Pencitraan madis dapat di 

lihat sebagai solusi masalah invers matematika, hal tersebut menyebabkan (sifat0sifat jaringan 

hidup) itu disimpulkan dari efek (sinyal teramati). Noninvensif adalah istilah yang didasarkan 

pada kenyataan bahwa modalitas pencitraan medis tidak menembus kulit secara fisi, tetapi pada 

tingkat elektromagnetik dan radiasi mereka cukup invensif. 

 

1. MRI 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) adalah pencitraan diagnosa penyakit pasien 

untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh anda dengan menggunakan medan magnet yang besar 

dan gelombang frekuensi radio, tanpa operasi, penggunaan sinar Xataupun bahan radioaktif. 

Selama pemeriksan MRI akan memungkinkan molekul-molekul dalam tubuh bergerak 

dan bergabung untuk membentuk sinyal-sinyal. Sinyal ini akan ditangkap oleh antena dan 

dikirimkan ke komputer untuk diproses dan ditampilkan di layar monitor menjadi sebuah 

gambaran yang jelas dari struktur rongga tubuh bagian dalam. 

 

 

Gambar 1. MRI 

 

 MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih 

sensitive untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh, terutama otak, sumsum tulang 

belakang, anatomi dan kelainan dalam rongga dada, payudara , organ organ dalam perut, 

pembuluh darah, dan jantung. 

Magnetic Resonance Imaging ( MRI ) adalah suatu alat diagnostik muthakhir untuk 

memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan 

gelombang frekuensi radio, tanpa operasi, penggunaan sinar X, ataupun bahan radioaktif, yang 

menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh / organ manusia dengan meng-

http://pamujiandri.files.wordpress.com/2011/07/mri.jpg
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gunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 – 1,5 tesla (1 tesla = 1000 Gauss) dan 

resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Merupakan metode rutin yang dipakai dalam 

diagnosis medis karena hasilnya yang sangat akurat. 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah suatu teknik penggambaran penampang 

tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Tehnik penggambaran MRI 

relatif komplek karena gambaran yang dihasilkan tergantung pada banyak parameter. Alat 

tersebut memiliki kemampuan membuat gambaran potongan coronal, sagital, aksial dan oblik 

tanpa banyak memanipulasi tubuh pasien Bila pemilihan parameternya tepat, kualitas gambaran 

detil tubuh manusia akan tampak jelas , sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat 

dievaluasi secara teliti. Untuk itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan prosedur tehnik 

MRI dan tindakan penyelamatan bila terjadi keadaan darurat. 

Beberapa faktor kelebihan yang dimiliki-nya, terutama kemampuannya membuat 

potongan koronal, sagital, aksial dan oblik tanpa banyak memanipulasi posisi tubuh pasien 

sehingga sangat sesuiai untuk diagnostik jaringan lunak. Teknik penggambaran MRI relatif 

komplek karena gambaran yang dihasilkan tergantung pada banyak parameter. Bila pemilihan 

para-meter tersebut tepat, kualitas gambar MRI dapat memberikan gambaran detail tubuh 

manusia dengan perbedaan yang kontras, sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat 

dievaluasi secara teliti. 

 

1.1 Cara kerja MRI 

Penderita berbaring di tempat tidur yang dapat digerakkan ke dalam (medan) 

magnet. Magnet akan menciptakan medan magnetik yang kuat lewat penggabungan 

proton-proton atom hidrogen dan dipaparkan pada gelombang radio. Ini akan 

menggerakkan proton-proton dalam tubuh dan menghasilkan sinyal yang diterima 

akan diproses oleh komputer guna menghasilkan gambaran struktur tubuh yang 

diperiksa. 

 

1.2 Kelebihan MRI 

Ada beberapa kelebihan MRI dibandingkan dengan pemeriksaan CT Scan yaitu : 

1. MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak 

seperti otak, sumsum tulang sertamuskuloskeletal. 

2. Mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. 

3. Mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi 

dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT Scan. 
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4. Mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa 

merubah posisi pasien. 

5. MRI tidak menggunakan radiasi pengion. 

 

1.3 Macam – Macam MRI 

 Macam – macam MRI bila ditinjau dari tipenya terdiri dari : 

1. MRI yang memiliki kerangka terbuka (open gantry) dengan ruang luas 

2. MRI yang memiliki kerangka (gantry) biasa yang berlorong sempit. 

 

 Macam – macam MRI bila ditinjau dari kekuatan magnetnya terdiri dari : 

1. MRI Tesla tinggi ( High Field Tesla ) memiliki kekuatan di atas 1 – 1,5 T 

2. MRI Tesla sedang (Medium Field Tesla) memiliki kekuatan 0,5 – T 

3. MRI Tesla rendah (Low Field Tesla) memiliki kekuatan di bawah 0,5 T 

Sebaiknya suatu rumah sakit memilih MRI yang memiliki tesla tinggi karena 

alat tersebut dapat digunakan untuk teknik Fast Scan yaitu suatu teknik yang 

memungkinkan 1 gambar irisan penampang dibuat dalam hitungan detik, sehingga 

kita dapat membuat banyak irisan penampang yang bervariasi dalam waktu yang 

sangat singkat. Dengan banyaknya variasi gambar membuat suatu lesi menjadi 

menjadi lebih spesifik. 

 

1.4 Prinsip dasar dari MRI 

Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia saat diluar medan magnet 

mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk keseimbangan. Kemudian saat 

diletakkan dalam alat MRI (gantry), maka atom H akan sejajar dengan arah medan 

magnet . Demikian juga arah spinning dan precessing akan sejajar dengan arah medan 

mag-net. Saat diberikan frequensi radio , maka atom H akan mengabsorpsi energi dari 

frequensi radio tersebut.  

Akibatnya dengan bertambahnya energi, atom H akan mengalami 

pembelokan, sedangkan besarnya pembelokan arah, dipengaruhi oleh besar dan 

lamanya energi radio frequensi yang diberikan. Sewaktu radio frequensi dihentikan 

maka atom H akan sejajar kembali dengan arah medan magnet .  

Pada saat kembali inilah atom H akan memancarkan energi yang dimilikinya. 

Kemudian energi yang berupa sinyal tersebut dideteksi dengan detektor yang khusus 

dan diper-kuat. Selanjutnya komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra 

berdasarkan sinyal  
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1.5 Instrumen MRI 

Secara garis besar instrumen MRI terdiri dari: 

1. Sistem magnet yang berfungsi membentuk medan magnet. 

Agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik, kita perlu mengetahui tentang : tipe 

magnet, efek medan magnet, magnet shielding, shimming coil dari pesawat MRI 

tersebut. 

2. Sistem pencitraan berfungsi membentuk citra yang terdiri dari tiga buah kumparan 

koil, yaitu : 

a. Gradien koil X, untuk membuat citra potongan sagittal. 

b. Gardien koil Y, untuk membuat citra potongan koronal. 

c. GradienkoilZ untuk membuat citra potongan aksial. 

Bila gradien koil X, Y dan Z bekerja secara bersamaan maka akan terbentuk 

potongan oblik. 

3. Sistem frequensi radio berfungsi mem-bangkitkan dan memberikan radio frequensi 

serta mendeteksi sinyal. 

4. Sistem komputer berfungsi untuk membangkitkan sekuens pulsa, mengon-trol 

semua komponen alat MRI dan menyim-pan memori beberapa citra. 

5. Sistem pencetakan citra berfungsi untuk mencetak gambar pada film rongent atau 

untuk menyimpan citra. 

 

 

 

Gambar 2. Contoh hasil pemeriksaan dengan MRI 
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2. SINAR-X 

Pemanfaatan sinar-X di bidang kedokteran nuklir merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Aplikasi ini telah cukup beragam mulai dari radiasi untuk 

diagnostic, pemeriksaan sinar-X gigi dan penggunaan radiasi sinar-X untuk terapi.  

Radioterapi adalah suatu pengobatan yang menggunakan sinar pengion yang banyak 

dipakai untuk menangani penyakit kanker. Alat diagnosis yang banyak digunakan di daerah 

adalah pesawat sinar-X (photo Rontgen) yang berfungsi untuk photo thorax, tulang tangan,kaki 

dan organ tubuh yang lainnya.  

Alat terapi banyak terdapat di rumah sakit-rumah sakit perkotaan karena membutuhkan 

daya listrik yang cukup besar. Di negara maju, fasilitas kesehatan yang menggunakan radiasi 

sinar-X telah sangat umum dan sering digunakan. 

 

2.1 Berkas Sinar – X dan Pembentukan Citra 

X ray yang merupakan elektron tentunya bermuatan negatif. Tulang relatif 

banyak mengandung elektron juga., terutama dari Ca. Ternyata, antara X ray dan 

tulang memiliki kesamaan muatan yaitu sama-sama bermuatan negatif. Oleh karena 

itu ketika sinar X ray datang, tulang akan memantulkannya. Fenomena ini banyak 

dimanfaatkan di bidang medis, terutama untuk pemeriksaan kondisi tulang 

 

2.2 Faktor – Faktor yang Berpengaruh pada Citra 

Ada tiga hal yang mempengaruhi hasil pencitraan dengan sinar – X yaitu : 

1. Pengaruh Arus (mA) 

Arus akan berpengaruh pada intensitassinar-X atau derajat 

terang/brightnees. Denganpeningkatan mA akan menambah intensitassinar-X dan 

sebaliknya. Oleh sebab itu derajatterang dapat diatur dengan mengubah mA. 

2. Pengaruh jarak dan waktu pencitraan(exposure) 

Di samping arus (mA) jarak dan waktupencitraan juga berpengaruh 

padaintensitas. Waktu exposure yang lama jugaakan meningkatkan intensitas dari 

sinar-X.Untuk itu dalam setiap pengoperasianpesawat sinar-X selalu 

dilakukanpengaturan waktu (S) dan arus (mA) ataubiasa disebut dengan mAS 

yangbergantung pada obyek yang disinari. Jikatabung didekatkan pada obyek 

makaintensitas akan naik dan hasil gambar jelasdan terang. Sebaliknya jika 

tabungdijauhkan dari obyek maka intensitas akanmenurun. Dari sini dapat 

disimpulkanbahwa cahaya dan sinar-X merambatdalam pancaran garis lurus yang 

melebar. 
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3. Pengaruh Tegangan (kV) 

Tegangan tinggi merupakan daya dorongelektron di dalam tabung dari 

katoda keanoda. Supaya dapat menghasilkan sinar-Xdaya dorong ini harus kuat 

sehinggamampu menembus obyek. Dengandemikian perubahan kV 

sangatberpengaruh terhadap daya tembus sinar-X. 

 

2.3 Penyerapan Sinar-X 

Penyerapan sinar-X oleh suatu bahantergantung pada tiga faktor sebagai 

berikut : 

a. Panjang gelombang sinar-X. 

b. Susunan obyek yang terdapat pada alurberkas sinar-X. 

c. Ketebalan dan kerapatan obyek. 

Jika kV rendah maka akan dihasilkansinar-X dengan gelombang yang 

panjang dansebaliknya dengan kV tinggi maka panjanggelombang sinar-X akan 

semakin pendek. 

Penyerapan sinar-X oleh suatu bahanjuga tergantung pada susunan obyek 

yangdilaluinya, sedangkan susunan obyektergantung pada nomor atom unsur, 

misalnyanomor atom alumunium lebih rendah darinomor atom tembaga. Ternyata 

penyerapansinar-X alumunium lebih rendah daripenyerapan sinar-X oleh 

tembaga. Timah hitammempunyai nomor atom yang besar, maka dayaserap 

terhadap sinar-X juga besar.  

Ketebalandan kerapatan suatu unsur bahan jugaberpengaruh terhadap 

penyerapan sinar-X.Bahan yang tebal akan lebih banyak menyerapsinar-X 

dibanding dengan bahan yang tipis, tentunya pada unsur yang sama.Penyerapan 

sinar-X oleh tubuh manusiapada proses photo Rontgen dapat dijelaskansebagai 

berikut. Tubuh manusia dibentuk olehunsur-unsur yang sangat komplek. Oleh 

sebabitu, penyerapan sinar-X oleh tubuh pada prosesRontgen tidak sama, 

misalnya tulang akan lebihbanyak menyerap sinar-X dibanding denganotot atau 

daging.  

Bagian tulang yang sakit ataudaging akan lebih besar menyerap sinar-

Xdibanding kondisi normal. Usia juga akanmenjadi penyebab perbedaan 

penyerapan sinar-X. Tulang orang tua yang telah kekurangankalsium, maka 

penyerapan sinar-X akanberkurang dibanding tulang anak muda. 
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2.4 Pesawat Sinar - X 

Pesawat sinar-X adalah pesawat yangdipakai untuk memproduksi sinar-X. 

Untukdapat menghasilkan suatu pencitraan sinar-Xdiperlukan beberapa instrumetasi yang 

bakusebagai berikut : 

1. Tabung sinar-X 

Tabung sinar-X berisi filament yang jugasebagai katoda dan berisi anoda. 

Filamenterbuat dari tungsten, sedangkan anodaterbuat dari logam anoda (Cu, Fe atau 

Ni).Anoda biasanya dibuat berputar supayapermukaannya tidak lekas rusak 

yangdisebabkan tumbukan elektron. 

 

2. Trafo Tegangan Tinggi 

Trafo tegangan tinggi berfungsi pelipattegangan rendah dari sumber 

menjaditegangan tinggi antara 30 kV sampai 100kV. Pada trafo tegangan tinggi 

diberiminyak sebagai media pendingin. Trafotegangan tinggi berfungsi 

untukmempercepat elektron di dalam tabung. 

 

 

 

 

Gambar 3. Cara Pengukuran dengan Sinar – X 

 

 

2.5 Pencitraan Medis Rontgen 

Seperti yang kita ketahui bahwa dibidang kedokteran, ada istilah Rontgen. 

Rontgen adalah alat pendeteksi yang sudah tidak asing lagi di dunia kedokteran. 

Tetapi bagi orang awam atau yang belum pernah mengenal alat ini biasanya begitu 

http://3.bp.blogspot.com/_MCdLOttsqWw/TFdpT4GOHrI/AAAAAAAADeA/RTpjin45Isk/s1600/x-ray.jpg
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mendengar langsung merasakan takut dan khawatir. Padahal alat ini sangat 

diperlukan untuk mendeteksi penyakit atau kelainan pada diderita pada tubuh kita. 

Rontgen merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang 

elektromagnetik berupa Sinar-X. Sebelum membahas lebih jauh tentang Rontgen, 

sebelumnya kita perlu mengetahui definisi dari Sinar-X itu sendiri.  

 

2.6 Sifat-Sifat Sinar-X  

  Sinar – X mempunyai beberapa sifat, yaitu :  

1. Daya tembus 

 Sinar-X dapat menembus bahan atau massa yang padat dengan daya tembus yang 

sangat besar.  

2. Pertebaran 

Apabila berkas sinar x melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas sinar 

tersebut akan bertebaran keseluruh arah, menimbulkan radiasi sekunder (radiasi 

hambur) pada bahan atau zat yang dilalui.  

3. Penyerapan  

Sinar-X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom 

atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat 

atomnya makin besar penyerapannya.  

4. Fluoresensi  

Sinar-X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungstat atau zink 

sulfide memendarkan cahaya (luminisensi).  

5. Ionisasi  

Efek primer dari Sinar-X apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat 

menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut.  

6. Efek biologi 

Sinar-X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek 

biologi ini yang dipergunakan dalam pengobatan radioterapi.  

 

2.7 Pemanfaatan Sinar-X dalam Dunia Medis  

Radiasi sinar-X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan 

gelombang pendek. Sinar-X mempunyai daya tembus yang cukup tinggi terhadap 

bahan yang dilaluinya. Dengan demikian sinar-X dapat dimanfaatkan sebagai alat 

diagnosis dan terap penyakit. 

.  
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2.8 Bahaya Sinar-X dan Penanganannya  

Sinar-X tersebut bila mengenai tubuh manusia akan menyebabkan 

1. Jaringan kulit menjadi mengering. 

2. Jaringan tulang akan keropos. 

3. Sel telor perempuan akan matisehingga menyebabkan mandul.  

Radiasi dari sinar-X ini bukanlah penyakit, akan tetapi dampak radiasi ini akan 

menurunkan tingkat stamina dan kekebalan tubuh seseorang. Oleh karenanya bila 

seseorang terkena radiasi sinar-X disarankan segera mengkonsumsi makanan 

bergizi, minum susu dan kacang hijau agar sel-sel tubuh yang mati segera 

tergantikan oleh sel-sel yang baru.  

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memonitor besaran radiasi tersebut terdapat 

tiga alat ukur radiasi yaitu  

1. Survey Meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi 

dalam keadaan aman dari radiasi atau belum. 

2. Film Badge salah satu alat untuk memonitor seberapa banyak radiasi yang 

mengenai tubuh manusia atau operator. 

3. Pocket Docimeter salah satu alat untuk mengetahui seberapa besar radiasi yang 

ada dalam suatu lokasi sehingga sebelum alat ini dipakai harus dinetralkan.  

 

2.9 Bahaya Sinar-X Terhadap Kehamilan  

   Bayi dalam perut ibu adalah sensitif terhadap sinar X karena bayi tersebut 

sedang mengalami pembelahan sel-sel secara cepat untuk menjadi jaringan dan organ 

yang bermacam-macam. Tergantung pada tingkat paparannya, sinar X yang 

dipaparkan kepada wanita hamil dapat berpotensi menimbulkan keguguran, atau 

cacat janin, termasuk malformasi, pertumbuhan terlambat, terbentuk kanker pada usia 

dewasanya, atau kelainan lainnya. 

  Komisi pengaturan nuklir memberikan gambaran radiasi 2- 6 pada janin akan 

meningkatkan resiko terbentuknya sel kanker. Namun ada pendapat lain 

yangmengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paparan 5 – 

10 rad pada wanita hamil dan cacat bawaan. Berikut adalah tabel yang merangkum 

efek sinar-X terhadap janin dalam rahim. 

Sebuah penelitian di Inggris memperkirakan jumlah paparan sinar X pada 

janin setelah ibunya mengalami pemeriksaan rontgen sebelum menyadari bahwa 

mereka dalam keadaan hamil. Hasil pemeriksaannya cukup menggembirakan, bahwa 
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janin hanya terpapar 0.5 – 1.5 rad setelah pemeriksaan rontgen perut atau punggung 

bawah ibu, sementara bagian tubuh ibu yang jauh menerima paparan 10-100x lebih 

rendah. Komisi pengaturan nuklir membatasi satuan 2 rads sebagai ambang radiasi 

yang mungkin menyebabkan kerusakan janin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabel 1. Bahaya Sinar – X terhadap Janin 

    

4. USG 

Ultrasonografi (USG) merupakan salah satu imaging diagnostik ( pencitraan 

diagnostik) untuk pemeriksaan alat alat dalam tubuh manusia, dimana kita dapat mempelajari 

bentuk, ukuran anatomis, gerakan serta hubungan dengan jaringan sekitarnya.  

Pemeriksaan ini bersifat non-invasif, tidak menimbulkan rasa sakit pada penderita, 

dapat dilakukan dengan cepat, aman dan data yang diperoleh mempunyai nilai diagnostik 

yang tinggi. Tak ada kontra indikasinya, karena pemeriksaan ini sama sekali tidak akan 

memperburuk penyakit penderita. Dalam 20 tahun terakhir ini, diagnostik ultrasonik 

berkembang dengan pesatnya, sehingga saat ini USG mempunyai peranan penting untuk 

meentukan kelainan berbagai organ tubuh. 

 

  3.1 Prinsip USG 

           Ultrasonik adalah gelombang suara dengan frekwensi lebih tinggi daripada 

kemampuan pendengaran telinga manusia, sehingga kita tidak bisa mendengarnya 

sama sekali. Suara yang dapat didengar manusia mempunyai frekwensi antara 20 – 

20.000 Cpd (Cicles per detik- Hertz).. Sedangkan dalam pemeriksaan USG ini 

menggunakan frekwensi 1- 10 MHz ( 1- 10 juta Hz). 

Gelombang suara frekwensi tinggi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang 

terdapat dalam suatu alat yang disebut transducer. Perubahan bentuk akibat gaya 

mekanis pada kristal, akan menimbulkan tegangan listrik. Fenomena ini disebut efek 

Usia Kehamilan (minggu ke) Efek 

0–1 (pre-implantasi) Kematian embryo 

2–7 (pembentukan organ ) 

 
Malformasi, pertumbuhan terhambat, kanker 

8–40 (fetal stage) 
Malformasi, pertumbuhan terhambat, kanker, 

gangguan pertumbuhan mental 
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Piezo-electric, yang merupakan dasar perkembangan USG selanjutnya. Bentuk kristal 

juga akan berubah bila dipengaruhi oleh medan listrik. Sesuai dengan polaritas medan 

listrik yang melaluinya, kristal akan mengembang dan mengkerut, maka akan 

dihasilkan gelombang suara frekwensi tingi. 

 

 3.2Cara kerja USG 

 Transducer bekerja sebagai pemancar dan sekaligus penerima gelombang suara. 

Pulsa listrik yang dihasilkan oleh generator diubah menjadi energi akustik oleh 

transducer, yang dipancarkan dengan arah tertentu pada bagian tubuh yang akan 

dipelajari. Sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan merambat terus 

menembus jaringan yang akan menimbulkan bermacam-macam echo sesuai 

dengan jaringan yang dulaluinya. 

 Pantulan echo yang berasal dari jaringan-jaringan tersebut akan membentur 

transducer, dan kemudian diubah menjadi pulsa listrik lalu diperkuat dan 

selanjutnya diperlihatkan dalam bentuk cahaya pada layar oscilloscope. Dengan 

demikian bila transducer digerakkan seolah-olah kita melakukan irisan-irisan 

pada bagian tubuh yang dinginkan, dan gambaran irisan-irisan tersebut akan 

dapat dilihat pada layar monitor. 

 

3.4 Peralatan Yang Digunakan 

1. Transduser 

Transduser adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh 

yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada 

pemeriksaan prostat. Di dalam transduser terdapat kristal yang digunakan untuk 

menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh transduser. Gelombang 

yang diterima masih dalam bentuk gelombang akusitik (gelombang pantulan) 

sehingga fungsi kristal disini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi 

gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat 

diterjemahkan dalam bentuk gambar. 

2. Monitor yang digunakan dalam USG 

Untuk menampilkan hasil dari pemeriksaan menggunakan USG. 

3. Mesin USG 

Mesin USG merupakan bagian dari USG dimana fungsinya untuk 

mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah 
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CPUnya USG sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama 

seperti pada CPU pada PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Gambar 4. Hasil Pemeriksaan dengan USG 

Tampak dalam sonogram seorang bayi dalam kandungan ibunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sonograf Alat untuk USG 

 

3.5 Display Mode’s 

Echo dalam jaringan dapat diperlihatkan dalam bentuk : 

1. A- mode L 

Dalam sistem ini, gambar yang berupa defleksi vertikal pada osiloskop. Besar 

amplitudo setiap defleksi sesuai dengan energy eko yang diterima transducer. 

2. B- mode  

Pada layar monitor (screen) eko nampak sebagai suatu titik dan garis terang dan 

gelapnya bergantung pada intensitas eko yang dipantulkan dengan sistem ini 

maka diperoleh gambaran dalam dua dimensi berupa penampang irisan tubuh, 

cara ini disebut B Scan. 
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3. M- mode  

Alat ini biasanya digunakan untuk memeriksa jantung. Tranducer tidak 

digerakkan. Disini jarak antara transducer dengan organ yang memantulkan eko 

selalu berubah, misalnya jantung dan katubnya. 

 

3.6 Masalah 

Suatu masalah yang umum pada pemeriksaan USG disebabkan karena 

USG tidak mampu menembus bagian tertentu badan. Tujuh puluh persen 

gelombang suara yang mengenai tulang akan dipantulkan, sedang pada perbatasan 

rongga-rongga yang mengandung gas 99% dipantulkan. Dengan demikian 

pemeriksaan USG paru dan tulang pelvis belum dapat dilakukan. Dan 

diperkirakan 25% pemeriksaan di abdomen diperoleh hasil yang kurang 

memuaskan karena gas dalam usus. Penderita gemuk agak sulit, karena lemak 

yang banyak akan memantulkan gelombang suara yang sangat kuat. 

 

3.7 Kegunaan USG 

USG digunakan antara lain : 

1. Menemukan dan menentukan letak massa dalam rongga perut dan pelvis. 

2. Membedakan kista dengan massa yang solid. 

3. Mempelajari pergerakan organ ( jantung, aorta, vena kafa), maupun 

pergerakan janin dan jantungnya. 

4. Pengukuran dan penetuan volum. Pengukuran aneurisma arterial, 

fetalsefalometri, menentukan kedalaman dan letak suatu massa untuk bioksi. 

Menentukan volum massa ataupun organ tubuh tertentu (misalnya buli-buli, 

ginjal, kandung empedu, ovarium, uterus, dan lain-lain). 

5. Menentukan perencanaan dalam suatu radioterapi. Berdasarkan besar tumor 

dan posisinya, dosis radioterapi dapat dihitung dengan cepat. Selain itu setelah 

radioterapi, besar dan posisi tumor dapat pula diikuti. 

 

3.8 Jenis Pemeriksaan USG 

Jenis – jenis pemeriksaan USG yaitu : 

1. USG 2 Dimensi 

Menampilkan gambar dua bidang (memanjang dan melintang). Kualitas 

gambar yang baik sebagian besar keadaan janin dapat ditampilkan. 
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2. USG 3 Dimensi 

Dengan alat USG ini maka ada tambahan 1 bidang gambar lagi yang disebut 

koronal. Gambar yang tampil mirip seperti aslinya. Permukaan suatu benda 

(dalam hal ini tubuh janin) dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan 

janin dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarnya dapat 

diputar (bukan janinnya yang diputar). 

3. USG 4 Dimensi 

Sebetulnya USG 4 Dimensi ini hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang 

dapat bergerak (live 3D). Kalau gambar yang diambil dari USG 3 Dimensi 

statis, sementara pada USG 4 Dimensi, gambar janinnya dapat “bergerak”. 

Jadi pasien dapat melihat lebih jelas dan membayangkan keadaan janin di 

dalam rahim. 

4. USG Doppler 

Pemeriksaan USG yang mengutamakan pengukuran aliran darah terutama 

aliran tali pusat. Alat ini digunakan untuk menilai keadaan/kesejahteraan 

janin.  

Penilaian kesejahteraan janin ini meliputi: 

- Gerak napas janin (minimal 2x/10 menit) 

- Tonus (gerak janin) 

- Indeks cairan ketuban (normalnya 10-20 cm) 

- Doppler arteri umbilikalis 

- Reaktivitas denyut jantung janin. 

 

3.9 Cara Pemeriksaan USG Kehamilan 

Pemeriksaan USG dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:  

1. Pervaginam 

 Memasukkan probe USG transvaginal/seperti melakukan pemeriksaan 

dalam. 

 Dilakukan pada kehamilan di bawah 8 minggu.  

 Lebih mudah dan ibu tidak perlu menahan kencing.  

 Lebih jelas karena bisa lebih dekat pada rahim. 

 Daya tembusnya 8-10 cm dengan resolusi tinggi.  

 Tidak menyebabkan keguguran.  
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2. Perabdominan 

 Probe USG di atas perut.  

 Biasa dilakukan pada kehamilan lebih dari 12 minggu.  

 Karena dari atas perut maka daya tembusnya akan melewati otot perut, 

lemakbaru menembus rahim. 

 

Pada hasil USG, selain gambar janin, terdapat tabel-tabel atau 

angka-angka yang diukur dari pengukuran dokter terhadap tungkai lengan, 

kaki, dan diameter kepala. Itu semua bisa menghasilkan rumus yang 

menunjukkan berat janin. Namun hanya dokter yang bisa membacanya. 

Adapun istilah umum yang biasa diketahui, yaitu :  

1. LMP (Last Menstrual Period):  hari pertama haid terakhir. 

2. EDD (LMP): taksiran persalinan berdasarkan tanggalan menstruasi. 

3. GA (Gestational Age) : Ini menunjukkan perkiraan umur kehamilan, 

berdasarkan panjang tungkai lengan, tungkai kaki ataupun diameter 

kepala. Jika salah satu dari GA di foto USG menunjukkan besaran 

yang tidak normal, dokter langsung bisa mendeteksinya sebagai 

kelainan. Terutama GA di bagian kepala. 

Dalam print out hasil USG juga terdapat kolom Fetal 

Biometry,dari kolom ini dapat dibaca informasi-informasi sebagai berikut 

: 

1. BPD( Biparietal Diameter ) 

 Ini adalah ukuran tulang pelipis kiri dan kanan. Biasa digunakan 

untuk mengukur janin di trimester dua atau tiga. 

2. HC ( Head Circumferencial ) 

Atau lingkaran kepala. 

3. AC ( Abdominal Circumferencial ) 

 Ukuran lingkaran perut bayi. Jika dikombinasikan dengan BPD akan 

menghasilkan perkiraan berat bayi. 

4. FL ( Femur Length ) 

Merupakan ukuran panjang tulang paha bayi. 

5. FW ( Fetal Weight ) 

Atau berat janin. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografi_medis
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4. Endoskopi (Endoscopy) 

Endoskopi adalah alat medis yang sangat berguna untuk melihat rongga-rongga dalam 

tubuh.Pada dasarnya alat ini adalah sebuah selang panjang yang ujungnya diberi kamera dan 

alat-alat medis lainnya. Lalu selang tersebut akan dimasukkan tubuh kita. Cara memasukkannya 

tergantung organ mana yang ingin diperiksa.Jadi bisa dibayangkan agak ngeri apabila melihat 

prosesnya. Tetapi ditangan yang ahli proses ini tidak sesakit yang dibayangkan. Di bawah ini 

akan dijelaskan apa itu endoskopi.  

Endoskop adalah alat yang digunakan dalam pemeriksaan endoskopi. Alat ini berbentuk 

pipa kecil panjang yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya ke lambung, ke dalam 

sendi, atau ke  rongga tubuh lainnya. Di dalam pipa tersebut terdapat dua buah serat optik. Satu 

untuk menghasilkan cahaya agar bagian tubuh di depan ujung endoskop terlihat jelas, sedangkan 

serat lainnya berfungsi sebagai penghantar gambar yang ditangkap oleh kamera. Di samping 

kedua serat optik tersebut, terdapat satu buah bagian lagi yang bisa digunakan sebagai saluran 

untuk pemberian obat dan untuk memasukkan atau mengisap cairan.Selain itu, bagian tersebut 

juga dapat dipasangi alat-alat medis seperti gunting kecil, sikat kecil, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 6. Endoskop 

 

Manfaat Endoskopi : 

1. Mengetahui bagaimana keadaan bagian dalam saluran cerna ( apakah ada luka, daging 

tumbuh, kelainan bentuk saluran cerna, dll ).  

http://med-tation.blogspot.com/2011/05/endoskopi-endoscopy.html
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2. Dapat digunakan untuk mengambil contoh jaringan bagian dalam ( biopsy ) guna 

pemeriksaan. 

 

Endoskopi dapat digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh, antara lain: 

1. Saluran cerna ( gastrokopi ) 

2. Usus besar ( kolonoskopi ) 

3. Rongga perut atau rongga di luar usus ( peritoneoskopi atau laparoskopi ) 

4. Saluran empedu dan pancreas ( endoscopic retrograde cholagio pancreatography ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7. Ilustrasi Pemeriksaan dengan Endoskop 

 

Endoskopi dilakukan pada keadaan : 

1. Keluhan saluran cerna yang berulang ( kronis atau berat ). Dilakukan tindakan 

gastroskopi. 

2. Pendarahan saluran cerna atas ( muntah darah dan buang air besar berwarna hitam ) 

 dilakukan tindakan gastroskopi. 

3. Pendarahan saluran cerna bawah.dilakukan kolonoskopi.  

4. Adanya perubahan kebiasaan pada waktu buang air besar.dilakukan tindakan 

kolonoskopi. 

5. Pengobatan varices ( pelebaran ) pembuluh darah pada tenggorokan.dilakukan tindakan 

gastroskopi. 

Endoskop biasanya digunakan bersama layar monitor sehingga gambaran organ yang 

diperiksa tidak hanya dilihat sendiri oleh operator, tetapi juga oleh orang lain di sekitarnya. 

Gambar yang diperoleh selama pemeriksaan biasanya direkam untuk dokumentasi atau evaluasi 

lebih lanjut. 
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Gambar 8. Hasil Pemeriksaan 

 

Endoskopi juga sangat berperan dalam menentukan penyebab pendarahan saluran cerna 

yang sulit ditentukan berdasarkan pemeriksaan radiologis.Beberapa lesi (terlihat putih atau 

pucat) yang tak terlihat pada pemeriksaan radiologis dapat diketahui dengan pemeriksaan 

endoskopi.Berdasarkan fungsinya endoskopi terbagi dua yakedokteran nukliri endoskopi 

diagnostik dan endoskopi terapeutik.Endoskopi diagnostik berperan dalam menentukan 

penyebab pendarahan dan lokasi lesi yang terjadi, sedangkan endoskopi terapeutik berperan 

untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Endoskopi pada saluran cerna dibagi menjadi dua 

bagian besar, yakedokteran nukliri endoskopi saluran cerna atas ( esofagoduodenoskopi ) dan 

saluran cerna bawah ( kolonoskopi ). Disusul sekarang ada kapsul endoskop. 
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Gambar 9. Kapsul Endoskop 

 

Endoskopi tidak hanya berfungsi sebagai alat periksa tetapi juga untuk melakukan 

tindakan medis seperti pengangkatan polip, penjahitan, dan lain-lain.Selain itu, endoskopi juga 

dapat digunakan untuk mengambil sampel jaringan jika dicurigai jaringan tersebut terkena 

kanker atau gangguan lainnya. 

Beberapa jenis gangguan yang dapat dilihat dengan endoskopi antara lain : abses, sirosis 

biliaris, perdarahan, bronkhitis, kanker, kista, batu empedu, tumor, polip, tukak, dan lain-lain. 

Prosedur medis yang menggunakan endoskopi mempunyai berbagai macam nama, tergantung 

jenis dan organ yang diperiksa. Berikut beberapa contohnya : 

1. Thorakoskopi, pemeriksaan pleura, rongga pleura, mediastinum dan perikardium ( 

bagian-bagian paru-paru dan jantung ).  

2. Proktoskopi ( sigmoidoskopi dan proktosigmoidoskopi ), untuk memeriksa rektum dan 

kolon sigmoid. 

3. Laringoskopi, untuk memeriksa laring ( salah satu bagian saluran napas ). 

4. Laparoskopi, untuk melihat lambung, hati, dan organ-organ lain di dalam rongga perut. 

5. Gastroskopi, untuk melihat dinding dalam esofagus, lambung, dan usus halus. 

6. Sistoskopi, untuk melihat saluran kencing, kandung kencing dan prostat. 

7. Kolposkopi, untuk memeriksa vagina dan mulut rahim. 

8. Kolonoskopi, untuk memeriksa usus besar. 

9. Bronkhoskopi, untuk melihat trachea dan cabang-cabang bronkhus ( bagian dari saluran 

napas ). 

10.  Arthroskopi, untuk melihat sendi. 
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5. CT-Scan 

Computed Tomography ( CT ) scan, juga disebut tomografi terkomputerisasi aksial ( 

CAT ) adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan x-ray untuk melihat gambar 

penampang tubuh. Sebuah system pencitraan CT menghasilkan gambar penampang atau „ irisan‟ 

dari area tubuh.CT scan menggunakan beberapa khusus sinar-X untuk melihat area tubuh dari 

sudut yang berbeda dan kemudian memberikan beberapa gambar penampang dari tubuh. 

Keuntungan visualisasi yang lebih baik yang ditawarkan oleh CT dibandingkan X-ray diimbangi 

dengan risiko paparan radiasi yang lebih besar, penambahan biaya dan waktu. 

Cara kerja CT – Scan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 10. Pancaran X-ray pada CT-Scan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 11. Ilustrasi Pemeriksaan dengan CT-Scan 

 

 

 



23 
 

1. Sebuah meja bermotor bergerak pasien melalui pembukaan melingkar dalam 

sistempencitraan CT. 

2. Sementara pasien dalam pembukaan sistem pencitraan CT, sumber sinar-x dan detektor 

dalam perumahan berputar di sekitar pasien. Sebuah rotasi tunggal memakan waktu 

sekitar 1 detik.Sumber sinar-x menghasilkan, sempit berbentuk kipas sinar x-ray yang 

melewati bagian tubuh pasien. 

3. Sebuah detektor berlawanan dari sumber sinar-x catatan sinar-x melewati tubuh pasien 

sebagai gambar "snapshot". Banyak berbeda "snapshot" (di sudut banyak melalui pasien) 

yang dikumpulkan selama satu putaran lengkap. 

4. Untuk setiap rotasi dari sumber sinar-x dan detektor, data gambar yang dikirim ke 

komputer untuk merekonstruksi semua "snapshot" individu ke dalam satu atau beberapa 

gambar penampang (irisan) dari organ-organ internal dan jaringan. 

 

Kegunaan CT – Scan : 

1. Diagnosis penyakit, trauma, atau kelainan. 

2. Perencanaan, membimbing, dan pemantauan terapi. 

3. Digunakan untuk diagnosis untuk menunjukkan detail dari bagian dalam tubuh Anda, 

seperti paru-paru, otak, organ-organ perut, tulang dan pembuluh darah.  

4.  Dapat digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh Anda daripada menggunakan 

operasi.  

5. Meskipun CT scan menggunakan radiasi, tidak ada radiasi yang tersisa dalam tubuh 

Anda setelah scan selesai  

6. Tidak menimbulkan rasa sakit, akurat dan cepat  

Berikut adalah contoh hasil dari pencitraan dengan CT-Scan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( a )       ( b ) 

 Gambar 12.( a ) Penampang melintang otak. ( b ) Penampang tengkorang tampak depan 



24 
 

Seperti dalam banyak aspek kedokteran, ada risiko yang terkait dengan penggunaan 

CT. Resiko utama yang berhubungan dengan CT adalah: 

1. Peningkatan risiko seumur hidup dari kanker karena x-ray paparan radiasi. 

2. Reaksi alergi mungkin atau gagal ginjal karena agen kontras, atau "pewarna" yang dapat 

digunakan dalam beberapa kasus untuk meningkatkan visualisasi. 

3. Kebutuhan untuk tambahan tindak lanjut tes setelah menerima hasil tes abnormal atau 

untuk memantau efek pengobatan pada penyakit, seperti untuk memonitor tumor setelah 

operasi pengangkatan. Beberapa dari tes ini mungkin risiko tambahan invasif dan 

sekarang. 

Dalam beberapa kondisi langka lama paparan, dosis tinggi, x-ray dapat menimbulkan 

efek kesehatan lain yang merugikan, seperti kemerahan kulit (eritema), cedera jaringan kulit, 

rambut rontok, katarak, dan berpotensi cacat lahir, (jika pemindaian dilakukan selama 

kehamilan). 

Paparan radiasi merupakan perhatian pada orang dewasa dan anak-anak. Namun 

kekhawatiran lebih besar untuk anak-anak karena mereka lebih sensitif terhadap radiasi dan 

memiliki harapan hidup lebih panjang daripada orang dewasa. Akibatnya eksposur terakumulasi 

selama seumur hidup anak lebih mungkin untuk menghasilkan efek kesehatan yang 

merugikan. Ukuran seorang anak kecil juga memiliki dampak pada dosis radiasi yang mereka 

terima. Misalnyajika CT scan dilakukan pada anak menggunakan parameter yang sama seperti 

yang digunakan pada orang dewasa, dosis yang tidak perlu besar akan dikirim ke anak. Peralatan 

CT pengaturan (paparan parameter seperti, x-ray tabung saat ini, ketebalan irisan, atau pitch) 

dapat disesuaikan untuk mengurangi dosis secara signifikan dengan tetap menjaga kualitas 

gambar diagnostik. 

 

6. Nuclear Medicine 

Nuclear medicine atau kedokteran nuklir adalah bidang keahlian dalam kedokteran yang 

menggunakan isotop radioaktif secara aman, tanpa sakit, dan murah, baik untuk pencitraan 

maupun untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. 

 Ada 2 fokus utama dalam kedokteran nuklir. 

1. Pencitraan organ tubuh 

Pencitraandisini unik karena bisa menggambarkan fungsi dan struktur organ 

tubuhsekaligus. Dengan cara ini dapat diperoleh informasi medis tanpamelalui operasi, 

yang dengan cara lain mungkin tidak bisa dilakukan, membutuhkan operasi atau biaya 

diagnosa yang lebih mahal. Karenakemampuan untuk menggambarkan fungsi danstruktur 
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organ (bukan struktursaja), maka banyak penyakit yang bisa dideteksi lebihdini, 

dengandemikian pengobatannyapun menjadi lebih efektif. 

2. Pencegahan dan pengobatan 

Beberapa penyakit yang lazim diobati denganterapi kedokteran nuklir adalah 

thyroid(kelenjar gondok), prostatecancer (kanker prostat), hyperthyroidism, cancer bone 

pain,polycythaemia(kelainan sel darah merah dan kenaikan jumlah darah) dan 

leukemia(kenaikan jumlah sel darah putih) serta banyak penyakit lainnya.Untuk Eropa 

terapi kedokteran nuklir bahkan sudah lazim diterapkan dalam pengobatanarthritis 

(radang sendi). Aplikasi secara klinis dari isotop radioaktifdimulai tahun 1937 untuk 

penanganan penderita leukemia diUniversityof California di Berkeley. 

 

Kedokteran nuklir mempunyai beberapa keuntungan : 

1. Prosedur-prosedur kedokteran nuklir tidak sakit dan tidak membutuhkan anesthesia. 

2. Prosedur-prosedur kedokteran nuklir sangat aman dan hemat biaya 

3. Jumlah radiasi yang digunakan dalam prosedur-prosedur kedokteran nuklir adalah 

sebanding dan bahkan lebih kecil dari yang diterima pasien jika menggunakan diagnosis 

sinar-X. Ketiga hal di atas dapat dijelaskan kurang-lebih sebagai berikut : Penggunaan 

isotop radioaktif dalam kedokteran nuklir ( diistilahkan dengan radiopharmaceutical, 

kadang radio-nuklida atau tracer ) dapat dengan cara in vivo, yakedokteran nukliri 

sejumlah radiopharmaceutical dimasukkan secara langsung ke dalam tubuh pasien, atau 

secara in vitro, dimana diagnosa dilakukan dalam test tube. Dalam prosedur in vivo, 

radiopharmaceutical dapat bekerja sama dan tidak dianggap sebagai benda asing oleh 

tubuh manusia. Radiopharmaceuticals itu sendiri adalah unsur-unsur (baca elemen) yang 

terdapat dalam tubuh manusia. Bedanya kedalam unsur tersebut telah ditambahi dengan 

sedikit (<10-6M) radiopharmaceutical dari unsur yang sama. Dalam prosedur in vitro, 

radioimmunoassay (RIA) merupakan tipe khusus prosedur in vitro yang mengkombinasi 

penggunaan radio-nuklida dengan antibody untuk mengukur level hormon, vitamin dan 

obat dalam darahpasien. 

4. Prosedur-prosedur kedokteran nuklir adalah yang paling aman diantara prosedur 

pencitraan untuk diagnosa yang ada. 

5. Tersedia hampir 100 prosedur pencitraan dalam kedokteran nuklir. 

6. Pencitraan dengan prosedur in vivo dalam kedokteran nuklir adalah eksklusif karena bisa 

memberikan informasi tentang fungsi dan morfologi dari organ yang dipelajari sekaligus. 

Hal ini sangat berbeda dengan prosedur radiologi biasa (sinar-X), computed tomography 
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(CT) maupun nuclear magnetic resonance imaging (MRI) yang hanya bisa 

menggambarkan stuktur/anatomi saja. 

 

Dalam pencitraan planar kedokteran nuklir, konsentrasi radiopharmaceutical dalam suatu 

bagian volume tertentu dari tubuh dipetakan ke dalam citra 2-D. Studi dinamik dapat 

dilakukan dengan akusisi dari deretan cepat citra-citra planar, yang diikuti oleh 

pendefinisian bagian yang ingin diamati dan pemrosesan komputer. Akusisi radial sekitar 

obyek dan rekonstruksi memungkinkan pemetaan tomografi yang dapat 

direkam.Metodologi ini, ketika digunakan bersama single-photon detection dikenal 

dengan single-photon emission computerized tomography (SPECT) dan memberikan 

kontras yang lebih baik disbanding citra planar.Dengan tersedianya gamma camera yang 

dapat berputar dengan harga yang terjangkau telah memungkinkan SPECT dipakai secara 

meluas dalam kedokteran nuklir. Peralatan pencitraan yang lain yang paling handal tapi 

masih relatif mahal adalah positron emission tomography (PET) scanner. PET adalah 

tekedokteran nuklirik diagnosa dan investigasi yang memungkinkan studi in vivo 

kuantitatif dari jaringan metabolisme lokal, biokimia dan farmakologi. PET tidak 

menggunakan metode tidak langsung atau parameter fisik untuk mempelajari fungsi 

suatu organ atau untuk memperoleh visualisasinya. PET mencakup detekti, visualisasi 

dan kuantisasi dari distribusi radioaktif dari molekul-molekul pemancar positron yang 

menyusun suatu fungsi biologis. Karenanya PET memberikan representasi hidup dari 

obyek yang sedang dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 13. Nuclear Medicine 
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Pada imaging nuklir, suatu senyawa organik bertanda (radiofarmaka) pemancar sinar 

gamma/positron yang telah di-ketahui metabolismenya secara spesifik pada organ tubuh yang 

diselidiki, dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui penyuntikan, oral atau pernafasan. 

Radiofarmaka bergabung dengan proses metabolisme dalam tubuh, akhirnya terkumpul dan 

terdistribusi pada tempat-tempat tertentu. Kemudian suatu detektor radiasi didekatkan pada 

tubuh pasien, untuk menetapkan tempat di dalam tubuh asal sinar itu dipancarkan, sehingga pola 

distribusinya pada tempat tersebut serta perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain dapat 

diketahui secara tepat.  

 

 

 

Gambar 14. Hasil Pemeriksaan dengan Nuclear Medicine 

 

Keuntungan imaging nuklir adalah tracer dapat bertindak sebagai pemeriksa fisiologi 

fungsional yang sanggup menggambarkan fungsi biokimiawi, karena adanya transpor biologi 

aktifdari radiofarmaka melalui organ tubuh dapat divisualisasi terhadap waktu.Gambar yang 

diperoleh merupakan gambar secara fungsional dalam framework anatomi.Bila berfungsi normal, 

distribusi radiofarmaka menunjukkan pola tertentu yang karakteristik, sedang pada bagian yang 

mempunyai fungsi patologis distribusinya tidak normal. 
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    Gambar 15. Kamera Gamma 

 

Aktivitas radioisotop yang digunakan pada imaging nuklir  sangat kecil dalam orde 

beberapa mCi dan mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotopnya yang tidak aktif, 

sehingga secara faal tidak berpengaruh terhadap keadaan normal. Alat yang digunakan adalah 

Kamera Gamma yang dilengkapi dengan detektor sintilasi (kristal Na atau Tl), untuk mengubah 

foton sinar gamma menjadi kilatan cahaya yang dilipatgandakan oleh tabung pelipat ganda foto ( 

photomultiplier). 

Selanjutnya sintilasi diubah menjadi pulsa elektronik dan terakhir menjadi pulsa-pulsa 

tegangan yang tingginya sebanding dengan energi foton terpancar dari dalam tubuh.Dengan 

bantuan komputer, pulsa direkam dan diolah, kemudian ditampilkan pada layar.Pada 

pertengahan tahun 1970, instrumen semacam ini dikembangkan lagi dengan tekedokteran 

nuklirik tiga dimensi. 

Dengan mengubah konfigurasi detektor serta meningkatkan daya komputasi secara 

elektronik, dapat dibuat gambar tiga dimensi dan distribusi radionuklida dalam tubuh. 

Tekedokteran nuklirik ini dikenal dengan tekedokteran nuklirik computed tomography. Karena 

isotop yang digunakan merupakan pemancar gamma tunggal, kemudian diberi nama single 

photon computed tomography lazim disingkat SPECT.  
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PERTANYAAN 

 

1.  yolent : usg -> ultrasonic itu mempengaruhi tidak ke janin? yang kita tau janin itu 

sensitif terhadap radiasi. 

USG aman untuk ibu hamil dan janin. Akan ada impact setelah dilakukan USG sebanyak 

400kali pada ibu hamil. 

 

2.  putri : MRI -> selama proses pemeriksaan = apakah tidak merusak pndengaran pasien ?   

tidak, karena alat MRI sudah melalui uji, dan suara yg ditimbulkan masih bisa di 

toleransi atau masih bisa diterima telinga. 

 

3. nindya : 

o MRI -> CT-Scan / rontgen itu dapat merusak jaringan kulit. klo MRI merusak gak? 

Tidak, soalnya MRI memanfaatkan gelombang medan magnet dan yang kita tahu 

gelombang medan magnet tidak akan bereaksi terhadap kulit. Kecuali pasien 

memiliki riwayat patah tulang dan didalam tubuhnya masih tertinggal Pen. Sehingga 

pen akan bergeser dari tempatnya karena adanya medan magnet yang besar. 

o MRI yang mnghsilkan itu atom hidrogen atau atom apa? 

Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia saat diluar medan magnet mempunyai 

arah yang acak dan tidak membentuk keseimbangan. Kemudian saat diletakkan 

dalam alat MRI (gantry), maka atom H akan sejajar dengan arah medan magnet . 

Demikian juga arah spinning dan precessing akan sejajar dengan arah medan mag-

net. Saat diberikan frequensi radio , maka atom H akan mengabsorpsi energi dari 

frequensi radio tersebut.  

Akibatnya dengan bertambahnya energi, atom H akan mengalami pembelokan, 

sedangkan besarnya pembelokan arah, dipengaruhi oleh besar dan lamanya energi 

radio frequensi yang diberikan. Sewaktu radio frequensi dihentikan maka atom H 

akan sejajar kembali dengan arah medan magnet .  

Pada saat kembali inilah atom H akan memancarkan energi yang dimilikinya. 

Kemudian energi yang berupa sinyal tersebut dideteksi dengan detektor yang khusus 

dan diper-kuat. Selanjutnya komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra 

berdasarkan sinyal  

o CT-Scan : cairannya apa yang diapakai pada CT-Scan? 
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Cairan tersebut bernama cairan barium berwarna bening atau putih. Biasanya cairan 

tersebut diminum sebelum proses CT-Scan berlangsung. 

 

 

 

 


