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BAB  5 

PEMBAHASAN 

 

 Telah dilakukan penelitian pada 34 subyek penderita pasca stroke iskemik 

yang datang kontrol di poliklinik saraf RSUP Dr. Kariadi selama periode bulan 

April sampai Juni 2012 dan memenuhi kriteria penelitian. Keluaran fungsional 

pasca stroke iskemik  dinilai dengan skor NIHSS beserta berbagai faktor yang 

mempengaruhinya telah diteliti, meliputi karakteristik umum,  karakteristik infark 

dan genotip APOE yang merupakan variabel utama penelitian. 

5.1 Karakteristik Umum Subyek Penelitian 

 Faktor demografis pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan jenis pekerjaan. Rerata subyek dengan skor NIHSS sedang-berat 

lebih tua dari rerata subyek dengan skor NIHSS ringan, pada uji statistik 

didapatkan perbedaan yang bermakna antara usia dengan skor NIHSS. Penelitian 

terdahulu melaporkan usia yang lebih muda berhubungan dengan keluaran 

fungsional stroke yang lebih baik dibandingkan usia tua.
53a

  

 Jumlah subyek dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan, dan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara jenis kelamin 

dengan keluaran stroke. Hal ini dapat disebabkan teknik pengambilan sampel 

yang menggunakan metode consecutive sampling berdasarkan pasien yang datang 

kontrol ke poliklinik dan memenuhi kriteria, tanpa memperhitungkan 

perbandingan jumlah subyek laki-laki dan perempuan. 



60 
 

 Karakteristik beberapa faktor risiko stroke pada penelitan ini yaitu 

hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, merokok dan dislipidemia yang 

ditunjukkan pada  parameter fisik serta hasil laboratorium menunjukkan tidak ada 

perbedaan bermakna antara subyek dengan kelompok keluaran baik (skor NIHSS 

ringan)  dengan keluaran buruk (skor NIHSS sedang-berat). Hal ini mungkin 

disebabkan oleh pengukuran dan pemeriksaan laboratorium diambil hanya satu 

kali saat subyek kontrol ke poliklinik, onset stroke yang telah melewati fase akut 

dan subyek masih mendapatkan pengobatan untuk pengendalian faktor risiko 

sehingga pengaruh faktor-faktor risiko stroke pada subyek pada penelitian ini 

tidak menunjukkan perbedaan dalam mempengaruhi keluaran stroke.       

5.2  Karakteristik infark 

 Berdasarkan pemeriksaan CT Scan otak saat subyek pertama kali dirawat, 

sebagian besar subyek pada penelitian ini mempunyai infark di daerah subkortikal 

(61,8 %) diikuti infark campuran didaerah kortikal dan subkortikal (26,5 %). 

Karakteristik jumlah infark menunjukkan sebagian besar subyek (50 %) memiliki 

jumlah infark multipel. Sebanyak 4 subyek tidak didapatkan adanya infark pada 

pemeriksaan CT Scan, hal ini mungkin disebabkan saat pemeriksaan CT Scan 

dilakukan kurang dari 1 hari sehingga belum didapatkan gambaran infark.  Tidak 

didapatkan lokasi infark tunggal didaerah kortikal yang dapat memberikan 

pengaruh keluaran yang lebih baik dibandingkan infark di daerah subkortikal.
55
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5.3  Karakteristik Genotip APOE 

 Karakteristik genotip APOE pada penelitian ini sama dengan populasi 

Asia pada umumnya , alel terbanyak adalah є3/3 (44,1) yang dianggap sebagai 

alel normal atau wild type. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Eichner yang mendapatkan frekuensi alel ApoE terbanyak adalah alel  

є3/3 diikuti alel є4/3 dan alel є2/.
28

  Penelitian ini tidak mendapatkan subyek 

dengan alel APOE є4/4.   Penelitian Gofir dkk pada suku Jawa menemukan hasil 

yang sama,  APOE ε3 paling banyak ditemukan (80.39%), sedangkan karier ε4 

didapatkan pada 21,6% subyek, dan tidak ada subyek dengan alel ε4/4. 

5.4  Hubungan genotip APOE dengan keluaran stroke 

 Penelitian ini tidak mendapatkan hubungan  antara genotip APOE dengan 

keluaran pasca stroke iskemik. Penelitian Mc Carron dkk juga mendapatkan tidak 

ada hubungan antara polimorfisme APOE terhadap keluaran pasien pasca stroke 

iskemik.
11

 Hal serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Treger 

dkk yang menyimpulkan alel APOE є4 berhubungan dengan peningkatan 

prevalensi afasia tetapi tidak mempengaruhi keluaran pasien pasca stroke 

iskemik.
12

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Gromadzka dkk yang menyimpulkan alel APOE є4 merupakan prediktor 

independen kematian pasien laki-laki pasca stroke iskemik.
15

 Perbedaan hasil 

penelitian ini dapat disebabkan oleh metode penelitian yang berbeda, dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Gromadzka dkk meneliti 657 pasien stroke 

iskemik  pada fase akut dengan perbandingan jumlah pasien laki-laki dan 

perempuan yang sebanding (326 laki-laki, 331 perempuan) yang dibagi menjadi 3 
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kelompok E2, E3 dan E4 dan diikuti sampai 1 tahun, penilaian keluaran 

fungsional stroke yang digunakan adalah Barthel Scale (BS) dan Oxford Handicap 

Scale Rankin (RS).
15 

  
Penelitian Mc Carron dkk menyimpulkan genotip ApoE tidak memberikan 

kontribusi yang besar  pada perbedaan  derajat keparahan dan keluaran fungsional 

dari stroke iskemik.
11

 Suatu review yang dilakukan oleh Ahmad dkk menyatakan 

peran ApoE sendiri dalam keterlibatan keseluruhan patogenesis stroke bukan 

merupakan hal yang utama, diduga peran berbagai gen lain (polygenic) ikut 

menentukan keluaran stroke.
68,69

 

 Tidak terdapatnya hubungan antara genotip APOE є4 dengan keluaran 

fungsional stroke yang buruk pada penelitian ini kemungkinan disebabkan : 

1. Jumlah subyek masing-masing genotip ApoE tidak proporsional, dimana 

didapatkan lebih banyak subyek dengan genotip ApoE non є4 

2. Tidak didapatkan subyek dengan alel genotip ApoE є4 homozigot  

3. Faktor risiko vaskuler relatif terkendali yang dapat mempengaruhi efek 

merugikan dari alel gen ApoE є4 

4. Penelitian ini tidak melakukan analisis terhadap penggunaan obat-obatan 

pencegahan faktor risiko vaskuler yang digunakan subyek 

5. Perbedaan metode penelitian yang kami lakukan dengan peneliti terdahulu  
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5.5 Keterbatasan penelitian 

1. Jumlah subyek dalam penelitian ini belum dapat menggambarkan 

keseluruhan genotip ApoE  pada pasien pasca stroke iskemik 

2. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional belah lintang 

dengan penilaian skor NIHSS yang dlakukan hanya satu kali pada saat 

pasien  kontrol ke poliklinik dan tidak dilakukan pada fase akut yaitu saat 

subyek masuk perawatan sehingga tidak dapat diketahui perbedaan Skor 

NIHSS awal dan pasca perawatan  

3. Tidak menganalisis variabel perancu seperti luas infark, white matter 

lession (leukoaraiosis), yang hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan 

MRI dan penggunaan obat untuk hipertensi, diabetes mellitus dan 

dislipidemia 

 


