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ABSTRAK
Latar belakang dan Tujuan: Stroke telah menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia. 

Terapi statin telah merubah manajemen penyakit pembuluh darah dalam hal pencegahan primer dan sekunder stroke. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui perbedaan rerata kadar ICAM-1 pada pasien stroke iskemik akut mendapat terapi simvastatin dan 
yang tidak mendapat terapi simvastatin selama masa rawat fase akut di rumah sakit. Metode: Rancangan penelitian adalah 
randomized controlled trial study. Sampel diambil dari semua penderita stroke iskemik akut yang menjalani perawatan di 
Bagian Neurologi FK Unair/ SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 
yang memenuhi kriteria inklusi dan menggunakan teknik pengambilan sampel pada ISIM study. Analisa data menggunakan 
Wilcoxon signed ranks test dan One-Way ANOVA. Hasil: Kadar rata-rata serum ICAM-1 pada kelompok perlakuan tidak 
menunjukkan peningkatan yang signifikan masing-masing kadar ICAM-1 antara sebelum pemberian simvastatin 20 mg yaitu 
165,58 (25,88 – 2685,44) ng/ml dan setelah pemberian simvastatin 20 mg hari kelima 255,59 (30,32 – 1159,11) ng/ml dengan 
signifikansi P = 0,274. Kesimpulan: Tidak didapatkan pengaruh pada pemberian simvastatin 20 mg terhadap penurunan kadar 
serum ICAM-1 pada pasien stroke iskemik akut dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Kata Kunci: ICAM-1, NIHSS, Simvastatin, Stroke iskemik akut

ABSTRACT
Background and aims: Stroke has become the main cause of death in nearly all hospitals in Indonesia. Statin therapy 

has changed the management of vascular disease in terms of primary and secondary prevention of stroke. The goal of 
this research is to figure out the difference in average levels of ICAM-1 in acute ischemic stroke patients who received 
simvastatin therapy and not received simvastatin therapy during the acute phase in the hospital. Methods: This research’s 
design was the randomized controlled trial study. Samples were taken from all of the patients of acute ischemic stroke who 
were treated at the Neurology Department of Medical Faculty of Airlangga University/SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo 
and Airlangga University’s Hospital in Surabaya which met the criteria of inclusion by using the sampling techniques of 
ISIM study. Data analysis were using Wilcoxon signed ranks test and one-way ANOVA. Results: The average serum levels of 
ICAM-1 in the treatment group did not show a significant increase.The levels of ICAM-1 before the therapy of simvastatin 
20mg was 165,58 (25,88 – 2685,44) ng/ml and at the fifth day of simvastatin 20 mg therapy was 255,59 (30,32 – 1159,11) 
ng/ml with the significancy of P = 0.274. Conclusion: No effect of the therapy of simvastatin 20 mg against thereduction of 
ICAM-1 serum levels in acute ischemic stroke patients compared to the control group.
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PENDAHULUAN

Menurut American Heart Association / American 
Stroke Asssociation (AHA/ASA 2013) definisi stroke 
iskemik yaitu adanya episode disfungsi neurologis yang 
merupakan kerusakan pada otak maupun medulla spinalis 
yang disebabkan oleh infark fokal pada serebri, medula 
spinalis atau retina. Hal tersebut berdasarkan patologi, 
imaging atau bukti obyektif lain adanya iskemia pada 
serebri, medula spinalis, atau retina sesuai distribusi 
vaskular dan atau adanya bukti klinis dengan gejala 
menetap ≥ 24 jam atau sampai meninggal dengan 
penyebab lain telah disingkirkan.1,2 

Di Indonesia, sebanyak 57,9% penyakit stroke telah 
terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Prevalensi penyakit 
stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur 
responden, tertinggi pada umur ≥ 75 tahun (43,1% dan 
67,0%) dan terjadi sama banyak pada laki-laki dan 
perempuan. Stroke telah menjadi penyebab kematian 
utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni 
sebesar 14,5%.3 

Stroke iskemik menyumbang mayoritas stroke 
terbanyak dan hal tersebut terjadi biasanya ketika pasokan 
darah ke area otak terganggu menyebabkan hipoksia 
jaringan dan menginisiasi sejumlah kaskade yang pada 
akhirnya menyebabkan cidera saraf.4,5 Inflamasi pada 
stroke iskemik akut ditandai dengan berbagai macam 
sitokin, kemokin, dan Damage-Associated Molecular 
Patterns (DAMPs) yang dikeluarkan oleh beberapa sel 
berkontribusi memperburuk cedera jaringan sehingga 
meningkatkan ekspresi ICAM-1 secara signifikan.6 
Implikasi dari ICAM-1 di iskemia otak juga telah 
ditunjukkan dalam studi klinis, dan kenaikan konsentrasi 
serum molekul adhesi yang larut telah ditemukan setelah 
iskemia serebral. Konsentrasi ICAM-1 yang larut akan 
meningkat dan puncaknya pada pasien terjadi dalam 24 
jam dari stroke iskemik. Selanjutnya micro vessels otak 
meningkat secara signifikan dalam infark serebral pada 
pasien yang meninggal karena stroke iskemik. Pasien 
dengan aterosklerosis carotid meningkatkan konsentrasi 
terlarut ICAM-1. Hal ini seiring dengan peningkatan 
ICAM-1 terlarut yang ditemukan pada pasien dengan 
faktor resiko stroke.7 

Statin terbukti bermanfaat dalam uji percobaan kecil 
pada stroke iskemik akut dan juga menunjukkan lebih 
banyak terjadi kasus pemulihan fungsional yang lengkap 
setelah 3 bulan pengobatan dengan simvastatin 20 mg/
hari sampai 90 hari, dibandingkan dengan kelompok 
yang tidak diberikan simvastatin (p < 0,05). Peningkatan 
yang signifikan diamati pada hari ke-3 pengobatan.8 
Simvastatin memiliki efek pleiotropik anti inflamasi 
disamping peran awalnya sebagai penurun lipid.9 
Implikasi dari efek pleiotropik ini adalah secara klinis 
memiki potensi untuk dilakukan penelitian mengenai 
biomarker anti inflamasi yang salah satunya adalah 
ICAM-1 untuk mengukur efikasi terapi statin misalnya 

pada pasien stroke iskemik.10 Oleh karena itu, penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan rerata 
kadar ICAM-1 sebagai salah satu biomarker pada proses 
inflamasi yang mendapatkan terapi simvastatin dan yang 
tidak mendapatkan terapi simvastatin yang terjadi pada 
kondisi stroke iskemik akut. 

TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui perbedaan rerata kadar ICAM-1 pada 
pasien stroke iskemik akut mendapat terapi simvastatin 
dan yang tidak mendapat terapi simvastatin selama masa 
rawat fase akut di rumah sakit.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi klinis dengan 
rancangan randomized controlled trial study dengan 
teknik pengambilan sampel secara consecutive admission. 
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pria/wanita usia 
≥ 18 tahun, pasien dengan diagnosis stroke iskemik akut 
yang mengalami serangan stroke terjadi pada ≤ 24 jam 
sebelum MRS, bersedia mengikuti penelitian (dengan 
menanda tangani informed consent). Sedangkan kriteria 
ekslusi berupa penggunaan statin pada 2 minggu terakhir 
sebelum serangan stroke, pasien yang mendapatkan terapi 
trombolitik, pasien dengan riwayat penyakit penyerta 
infeksi, inflamasi, keganasan, dan/atau autoimun saat 
MRS. Subjek dinyatakan drop out bila pasien yang 
tidak bersedia diambil darahnya pada waktu yang telah 
ditentukan, meninggal atau pulang paksa sebelum 5 hari 
dirawat di IRNA Medik SMF Neurologi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya / Rumah Sakit Universitas Airlangga 
Surabaya, pasien yang mendapatkan terapi statin < 5 hari 
saat MRS, pasien yang mengalami infeksi atau penyakit 
inflamasi lain selama perawatan di rumah sakit, pasien 
yang mengalami pergantian diagnosis menjadi stroke 
perdarahan.

Protokol Penelitian
Protokol penelitian ini sesuai dengan protokol 

penelitian ISIM study, dengan ketentuan tambahan 
jenis pemeriksaan serum marker inflamasi ICAM-1 
sebagai berikut; Pasien yang memenuhi kriteria inklusi 
dan eksklusi atau pihak keluarga bersedia untuk 
menandatangani lembar informed consent sebagai tanda 
kesediaan untuk menjadi subjek penelitian, subjek 
diambil darahnya sebanyak 3 mL untuk mengukur kadar 
serum marker inflamasi ICAM-1 pada hari pertama 
MRS sebelum pemberian simvastatin 1  20 mg, subjek 
mendapat terapi simvastatin 1  20 mg selama 5 hari, 
subjek diambil darahnya sebanyak 3 mL pada 2 jam 
setelah pemberian simvastatin 20 mg pada hari ke-5 
untuk mengukur kadar serum ICAM-1.
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Prosedur Pengambilan Sampel
Diambil whole blood (WB) sebanyak 3 mL dari 

pembuluh darah vena dan ditampung pada serum 
separation tube dan dibiarkan membentuk klot setidaknya 
selama 30 menit pada suhu ruang, selanjutnya sampel 
disentrifugasi 1000  g selama 15 menit, kemudian 
pisahkan bagian serum. Bahan sisa akan disimpan pada 
suhu -80°C dan digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
Pemeriksaan serum dapat segera dilakukan segera atau 
dapat diperiksa kemudian dan disimpan pada suhu 
-80°C.

Etika Penelitian
Seluruh subyek penelitian sudah diminta persetujuan 

dengan informed consent. Informed consent diperoleh 
dari pasien atau keluarga pasien dengan sepengetahuan 
pasien. Identitas pasien dirahasiakan dan seluruh biaya 
operasional dan biaya pemeriksaan laboratorium yang 
berhubungan dengan penelitian ini menjadi tanggung 
jawab peneliti. Izin penelitian dilakukan dengan meminta 
ethical clearance dari Komite Etik RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya / RS Universitas Airlangga Surabaya.

Analisis Statistik
Data dalam penelitian ini akan dianalisis uji analistik 

menggunakan SPSS 20.0 sesuai dengan distribusi data, bila 
data berdistribusi normal, digunakan uji parametrik t tidak 
berpasangan (inpaired t-test), sedangkan bila distribusi 
data tidak normal maka akan digunakan uji non-parametrik 
Mann-whitney.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini didapatkan subjek sejumlah 44 
pasien, yang kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, 
yakni kelompok kontrol 22 pasien dan kelompok 
perlakuan 22 pasien, 2 pasien di drop out yang terdiri 
dari satu perlakuan dan satu kontrol dari penelitian karena 
sampel tidak berhasil dibaca mesin laboratorium. Rerata 
usia pada kelompok kontrol adalah 61,41 ± 10,89 tahun 
dan pada kelompok perlakuan adalah 58,68 ± 12,88 tahun. 
Berdasarkan hasil uji t tidak berpasangan, menunjukkan 
nilai secara statistik tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan antara kedua kelompok (P = 0,452) yang tampak 
pada tabel 1.

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, didapatkan 
subjek berjenis kelamin laki-laki sebesar 63,6% dan 
perempuan 36,4%. Pasien dengan riwayat perokok aktif 
memiliki persentase 27,3% pada kelompok kontrol dan 
18,2% pada kelompok perlakuan (P = 0,477). Variabel-
variabel tersebut diatas pada kedua kelompok menunjukkan 
tidak didapatkan perbedaan yang bermakna baik pada jenis 
kelamin maupun pada riwayat kebiasaan merokok antara 
kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol, dengan 
nilai P > 0,005 yang tampak pada tabel 2. 

Homogenitas riwayat penyakit (hipertensi, diabetes, 
penyakit jantung, dan stroke) tersebar merata antara 
kedua kelompok penelitian, namun riwayat hipertensi 
memiliki prevalensi terbanyak 86,4%. Pemberian terapi 
(ASA, CDP Cholin, metamizole, dan vitamin B) antara 
kedua kelompok juga tersebar merata yang ditunjukkan 
pada tabel 3. 

Karakteristik jumlah kadar ICAM-1 awal pada 
kelompok perlakuan didapatkan data median (maksimal-
minimal) sebesar 1041,53 (697,42 – 3887,81), sedangkan 
pada kelompok kontrol didapati data median (maksimal - 
minimal) sebesar 1041,53 (697,42 – 3887,81). Berdasarkan 
hasil uji Mann-whitney terhadap jumlah kadar ICAM-1 
awal pada kedua kelompok, tidak ada perbedaan yang 
bermakna, dengan nilai P (Mann-whitney) = 0,960 (p > 0,05) 
yang tampak pada tabel 4. 

Hasil analisis kadar rata-rata serum ICAM-1 pada 
kelompok perlakuan tidak menunjukkan peningkatan yang 
signifikan. Kadar ICAM-1 antara sebelum pemberian 
simvastatin 20 mg yaitu 165,58 (25,88 – 2685,44) ng/ml 
dan setelah pemberian simvastatin 20 mg hari kelima 
255,59 (30,32 – 1159,11) ng/ml dengan signifikansi 
P = 0,274 yang ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil pengukuran NIHSS pada hari 
pertama dan kelima, pada kelompok kontrol menunjukkan 
perbaikan luaran sebesar 61%, sedangkan pada kepompok 
perlakuan sebesar 71%. Dari hasil analisis diketahui 
bahwa tidak terdapat perbaikan luaran yang signifikan 
pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan dengan 
kelompok kontrol (P = 0,513), dengan odd ratio 1,538 
(0,178 – 2,369) yang ditampilkan pada Tabel 6.

Hasil pengukuran MRS (Modified Ranking Scale) 
pada hari pertama dan kelima didapatkan terjadi 
perbaikan luaran sebanyak 11 pasien pada kelompok 
perlakuan, dan 9 pasien pada kelompok kontrol. 
Berdasarkan analisis data tersebut diketahui bahwa tidak 
terdapat perbedaan perbaikan luaran yang signifikan 
pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan dengan 
kelompok kontrol (P = 0,537), dengan odd ratio 1,466 
(0,202 – 2,302) yang tampak pada Tabel 6.

PEMBAHASAN

Berdasarkan karakteristik demografi subjek penelitian, 
rerata usia pasien yaitu berpasangan didapatkan usia 
rata-rata pasien pada penelitian ini yaitu 61,41 ± 10,89 
tahun dan 58,68 ± 12,88 tahun masing-masing pada 
kelompok kontrol dan perlakuan, dengan perbandingan 
jenis kelamin laki-laki 63,6% dan perempuan 36,4%, hal 
ini sesuai dengan penelitian ASNA (Asean Neurologic 
Association) di 28 Rumah Sakit di seluruh Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan pada penderita stroke akut yang 
dirawat di Rumah Sakit dan dilakukan survei mengenai 
faktor-faktor risiko, lama perawatan dan mortalitas serta 
morbiditasnya. Hasilnya menunjukkan bahwa penderita 
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laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan profil 
usia 45 – 64 tahun berjumlah 54,7% dan di atas usia 
65 tahun 33,5%.11 

Selain faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, seperti 
usia dan jenis kelamin, terdapat beberapa faktor risiko stroke 
yang dapat dimodifikasi, antara lain penyakit hipertensi, 
diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, dan riwayat stroke 
sebelumnya, serta kebiasaan merokok. Berdasarkan riwayat 
pasien, persentasi hipertensi pada penelitian ini memiliki 
prevalensi terbanyak yaitu 86,4% hal ini sesuai denagn teori 
bahwa kondisi hipertensi akan meningkatkan risiko stroke. 
Kondisi hipertensi meningkatkan risiko serangan stroke 
sebesar 3 – 4 kali. Diperkirakan 77% persen dari pasien 
yang mengalami serangan stroke pertama memiliki TDS 
> 140 mmHg,Penurunan TDS hingga < 130 mmHg juga 
terbukti mampu mengurangi insiden serangan stroke ulang 
sebesar 20%.12

Pasien pada penelitian ini dengan riwayat diabetes 
memiliki prevalensi sebanyak 25,0% dari subjek 
penelitian, hal ini sesuai dengan risiko, serangan stroke 
akan meningkat 2 hingga 4 kali pada pasien dengan 
diabetes dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. 
Diabetes juga meningkatkan angka mortalitas dan 
morbiditas pasca stroke.13

Riwayat penyakit jantung dialami sebanyak 13,6% 
dari total keseluruhan penelitian, hal ini mendukung 
kesimpulan penelitian tentang demografi stroke bahwa 
Selain AF, penyakit jantung koroner, hipertrofi ventrikel 
kiri dan penyakit katup jantung juga dapat meningkatkan 
risiko stroke iskemik.14

Sebanyak 27,7% pasien merupakan perokokaktif. 
Risiko stroke iskemik pada perokok lebih tinggi 
dibandingkan orang yang tidak merokok. Nikotin 
yang terdapat di dalam rokok akan berikatan dengan 
reseptor nikotinik di dalam tubuh. Reseptor nikotinik 
adalah salah satu reseptor neurotransmitter Asetilkolin. 
Sehingga, adanya nikotin dari rokok di dalam tubuh 
akan memberikan efek farmakologi yang sama dengan 
neurotransmitter Asetilkolin. Efek farmakologi yang 
dimaksud adalah peningkatan kadar epinefrin dan 
norepinefrin. Norepinefrin di dalam tubuh akan memicu 
peningkatan nadi dan tekanan darah, sedangkan Epinefrin 
akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. 
Selain itu nikotin juga dapat meningkatkan agregabilitas 
platelet dan menurunkan aktivitas fibrinolitik. Adanya 
zat karbon monoksida (CO) juga dapat memicu hipoksia 
jaringan dan kemudian akan menyebabkan kerusakan sel 
endotelium vaskular.15,16

Subjek penelitian juga mendapatkan terapi lain yang dapat 
mempengaruhi proses inflamasi, antara lain adalah aspirin, 
clopidogrel, sitikolin, vitamin B, dan metamizole. Aspirin 
memiliki efek anti inflamasi dengan menurunkan kadar 
tromboksan A2 melalui hambatan pada siklooksigenase. 
Metamizole memiliki efek antiinflamasi melalui efeknya 
pada siklooksigenase 3. Sitikolin dapat meningkatkan 
kadar fosfatidilkolin, suatu komponen utama pembentuk 

membran sel neuron, dengan menekan stimulasi mediator 
inflamasi fosfolipase A2 melalui hambatan pada TNF-� dan 
IL-1.17 Efek vitamin B comp terhadap inflamasi berkaitan 
dengan efeknya pada homosistein. Metabolisme homosistein 
tergantung dari vitamin B6 dan vitamin B12 dan defisiensi 
dari vitamin tersebut dapat menyebabkan peningkatan 
kadar homosistein yang pada akhirnya berhubungan dengan 
kerusakan fungsi endotel, peningkatan oksidasi LDL, 
peningkatan adesi monosit pada dinding pembuluh darah, 
dan mencetuskan proses inflamasi.18

Meskipun diketahui bahwa hipertensi, diabetes melitus, 
penyakit jantung, dan riwayat stroke sebelumnya, serta 
kebiasaan merokok memiliki pengaruh pada proses inflamasi 
stroke, namun faktor-faktor risiko tersebut tidak dapat 
dieksklusi pada penelitian ini. Hal ini disebabkan karena 
sulitnya mendapatkan pasien yang hanya menderita stroke 
iskemik tanpa faktor-faktor risiko tersebut. Beberapa terapi 
yang didapatkan di ruang rawat inap selama durasi penelitian 
(ASA, CDP Cholin, metamizole, vitamin B) memungkinkan 
dapat mempengaruhi sitokin inflamasi, terutama obat-an 
dimetabolisme melalui sitokrom CYP4509. Pola sebaran 
faktor risiko tersebut di atas mengetahui adanya pengaruh 
perbedaan karakterisitik faktor risiko dan terapi yang 
didapatkan selama durasi penelitian pada kedua kelompok, 
maka dilakukan uji beda secara statistik, dan dari uji tersebut 
ketahui bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara kedua 
kelompok (P > 0,05), sehingga dapat diterima bahwa adanya 
perbedaan pada hasil penelitian ini tidak dipengaruhi oleh 
faktor-faktor risiko tersebut diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar serum 
ICAM-1 sebelum perlakuan pada kedua kelompok memiliki 
variasi yang beragam. Pada penelitian ini diketahui 
bahwa kadar serum ICAM-1 kelompok kontrol berada 
pada rentang 717,83 – 2490,94 ng/mL, sedangkan pada 
kelompok perlakuan antara 697,42 – 3887,81 ng/mL. Nilai 
pada rerata kadar serum ICAM-1sebelum perlakuan juga 
mencerminkan bahwa data yang terukur memiliki variasi 
yang besar. Pengukuran kadar serum ICAM-1 sebelum 
perlakuan dilakukan untuk mengetahui nilai awal kadar 
serum ICAM-1 pada setiap pasien. Penetapan nilai awal 
kadar serum ICAM-1 ini perlu dilakukan karena hingga 
saat ini belum ada suatu tetapan kadar serum ICAM-1 yang 
digunakan sebagai acuan umum pada pasien stroke iskemik 
akut. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu menyatakan 
bahwa nilai kadar serum ICAM-1 sangat bervariasi antar 
individu sehingga tidak dimungkinkan untuk menetapkan 
suatu nilai kadar serum ICAM-1 yang pasti.

Hasil analisis statistik uji beda kadar ICAM- 1 hari 
pertama dan setelah hari kelima pada kelompok kontrol tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan (P=0,689), pada 
kelompok perlakuan juga tidak menunjukkan perbedaan 
yang signifikan (P=0,553). Kadar ICAM-1 berhubungan 
erat dengan luasnya lesi atau tingkat keparahan stroke yang 
kemungkinan menyebabkan variasi perbedaan kadar.

Penelitian tentang biomarker inflamasi terhadap 
penggunaan simvastatinpada pasien stroke iskemik akut 
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juga telah dilakukan oleh Montaner et al.,4 dengan 
pemberian simvastatin 40 mg/hari selama 1 minggu 
pertama dan dilanjutkan 20 mg/hari sampai 90 hari tidak 
menunjukkan adanya perbedaan kadar terhadap biomarker 
inflamasi intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), 
vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), C-reactive 
protein (CRP), yang signifikan terhadap kelompok pasien 
perlakuan dibandingkan dengan kelompok plasebo. 
Berbeda dengan yang dilaporkan oleh Tuttolomondo, 
dkk tentang penggunaan statin dosis tinggi (atorvastatin) 
80 mg selama 7 hari pada pasien stroke iskemik akut, 
membuktikan adanya penurunan serum marker inflamasi 
(P < 0,05).5

Pada hasil pengukuran rerata selisih kadar serum 
ICAM-1 pada kelompok kontrol dan pelakuan juga 
tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan (0,274) 
masing-masing kadar ICAM-1 kontrol yaitu 165,58 
(25,88 – 2685,44) ng/mL dan perlakuan sebesar 255,59 
(30,32 – 1159,11) ng/mL. Berdasarkan beberapa fakta 
tersebut diatas, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa 
faktor yaitu dapat memiliki fungsi sebagai sitokin anti- 
dan pro- inflamasi, dosis simvastatin yang digunakan 
merupakan dosis kecil, dan adanya perbedaan ikatan 
kimia statin pada hambatan enzim HMG CoA.

Sebuah penelitian yang berusaha mencari hubungan 
antara kadar ICAM-I pada pasien stroke akut didapati 
hasil adanya perbaikan luaran yang diukur dengan NIHSS 
dan MRS pada pasien dengan penurunan kadar ICAM-1 
pada hari ke 4 dibandingkan dengan yang tidak ada 
penurunan kadar ICAM-1.19

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak 
terdapat perbaikan luaran yang signifikan pada kelompok 
perlakuan dibandingkan dengan dengan kelompok kontrol 
(P = 0,513), dengan odd ratio 1,538 (0,178 – 2,369), juga 
diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan perbaikan luaran 
yang signifikan pada kelompok perlakuan dibandingkan 
dengan dengan kelompok kontrol (P = 0,537), dengan 
odd ratio 1,466 (0,202 – 2,302). Hal ini kemungkinan 
berkaitan dengan jumlah dosis dan lama pemberian 
yang singkat sehingga belum memberikan efek seperti 
yang diinginkan

KESIMPULAN

Tidak didapatkan pengaruh pada pemberian 
simvastatin 20 mg terhadap penurunan kadar serum 
ICAM-1 pada pasien stroke iskemik akut dibandingkan 
dengan kelompok kontrol.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Data Dasar Usia

Variabel
Perlakuan

(Rerata ± SD)
Kontrol

(Rerata ± SD)
P

(95%)

Usia 58,68 ± 12,88 61,41 ± 10,89 0,452

Tabel 2. Data dasar jenis kelamin dan kebiasaan merokok

Variabel
Kelompok 

Total P
Perlakuan Kontrol

Jenis Kelamin
Laki-Laki 15 (72,7%) 12 (54,5%) 27 (63,6%)

0,215
Perempuan 6 (27,3%) 9 (45,5%) 15 (36,4%)

Merokok 6 (27,3%) 5 (28,2%) 10 (27,7%) 0,477

Tabel 3. Data Dasar klinis penyakit dan pengobatan

Variabel
Kelompok

Total P
Perlakuan Kontrol

Riwayat Penyakit

Hipertensi 17 (77,3%) 21(95,5%) 38 (86,4%) 0,082

Diabetes 6 (27,3%) 5 (22,7%) 11 (25,0%) 1.000

Jantung 3 (13,6%) 3 (13,6%) 6 (13,6%) 0,744

Stroke 7 (31,8%) 6 (27,3%) 13 (29,5%) 0,731

Terapi

ASA 20 (90,9%) 19 (86,4%) 39 (88,6%) 0,639

CDP Cholin 13 (59,1%) 15 (68,2%) 28 (63,6%) 0,536

Metamizole 2 (9,1%) 4 (18,2%) 6 (13,6%) 0,385

Vit B 6 (27,3%) 4 (18,2%) 10 (27,7%) 0,477

Tabel 4. karakteristik klinis ICAM-1 pada awal subyek penelitian

Variabel
Perlakuan Kontrol

P
Median (min-maks) Median (min-maks)

ICAM-1
1041,53

(697,42 – 3887,81)
1009,37

(717,83 – 2490,94)
0.960

Tabel 5. Perubahan rerata kadar ICAM -1 pada kelompok perlakuan dan kontrol

Kadar ICAM-1
Rerata Kadar Kontrol

median (max-min)
(n = 21)

Rerata Kadar perlakuan
median (max-min)

(n = 21)
Signifikansi ( P )

Rerata Selisih Kadar
165,58

(25,88 – 2685,44)
255,59

(30,32 – 1159,11)
0,274
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Tabel 6. Hasil pengukuran NIHSS dan MRS pasien perlakuan dan kontrol hari pertama dan kelima

NIHSS
Total Odds Ratio P

Membaik Tidak Membaik

Perlakuan 15 6 21 1,538 (0,178-2.369) 0,513

Kontrol 13 8 21

Total 28 14 42

MRS
Total Odds Ratio P

Membaik Tidak Membaik

Perlakuan 11 10 21 1,466 (0,202-2,302) 0,537

Kontrol 9 12 21

Total 20 22 42


