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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaringan Adiposa

Jaringan adiposa merupakan suatu model terintegrasi antara sistem endokrin

dan signaling dalam regulasi metabolisme energi. Jaringan adiposa

mengandung pembuluh darah dan persyarafan yang berperan dalam

memelihara kebutuhan keseimbangan energi dan penyimpanan energi. (Flier,

2010). Jaringan adiposa tersusun atas kumpulan sel-sel adiposit. Sel-sel

adiposit tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan lemak, tetapi juga

berfungsi sebagai pengatur keseimbangan energi dan homeostasis tubuh

(Bernlohr et al., 2002)

2.1.1 Jaringan Adiposa sebagai fungsi penyimpanan

Sel-sel adiposit berasal dari tipe sel preadiposit lalu berdiferensiasi

melalui dua jalur adipogenik yaitu lemak putih (white fat) dan lemak

coklat (brown fat). Lemak putih lebih banyak ditemukan pada orang

dewasa. Lemak putih sebenarnya tampak bewarna kekuningan karena

akumulasi berbagai macam pigmen. Sel adiposa jenis ini berbentuk

globular berukuran besar (unilocular) tak bermembran. Jaringan
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lemak putih berperan utama dalam regulasi transpor lipid (Bautista et

al., 2011).

Jaringan lemak coklat hanya dapat ditemukan pada kondisi tertentu

yaitu pada bayi baru lahir dan anak-anak. Jaringan lemak cokelat

terdiri atas sel-sel yang banyak mengandung sitokorm mitokondria.

Mitokondria tersebut dikelilingi oleh globul-globul lipid multilokular.

Morfologi ini mendukung peran lemak coklat dalam proses pemakaian

simpanan lemak dalam waktu cepat. Selain itu, jaringan lemak cokat

mengandung thermogenin, sejenis protein yang berperan dalam

transport elektron dari fosforilasi oksidatif  dan  menghamburkan

gradien proton melewati membran mitokondria bagian dalam

sehingga menghasilkan lebih banyak panas dibandingkan ATP (Reed

2009).

2.1.2 Jaringan Adiposa sebagai fungsi endokrin

Jaringan adiposa tidak hanya berperan sebagai jaringan penyimpan

trigliserida, tetapi juga berperan sebagai penghasil substansi tertentu

melalui fungsi endokrin, parakrin dan autokrinnya. Substansi bioaktif

yang dihasilkan disebut adipokin atau adipositokin. Adipokin lebih

banyak diproduksi oleh jaringan adiposa putih dan berperan dalam

homeostasis berbagai proses fisiologis. Adipokin yang dapat

ditemukan berupa Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1), Tumor

Necrosis Factor-α (TNF-α), resistin, leptin dan adiponektin.
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Gambar 1 menunjukkan adipokin utama yang dihasilkan oleh jaringan

adiposa dan perannya dalam proses fisiologis. Jaringan adiposa

menghasilkan adipokin yang memiliki efek metabolik pada jaringan

sentral maupun perifer. Produksi adipokin dipengaruhi oleh insulin,

katekolamin, dan penyimpanan lemak.

Gambar 1. Adipokin dan peran terhadap fungsi fisiologis

(Bautista et al., 2011).

2.1.3 Plasma Lipid dan Transpor Lipid

Lipid tidak bersirkulasi dalam bentuk bebas dan memiliki sifat

tidak larut air. Kolesterol, trigliserida dan fosfolipid dibawa dalam

bentuk komplek lipoprotein sedangkan Free Fatty Acid (FFA)

terikat pada albumin. Kompleks yang terbentuk meningkatkan

daya larut lipid. Enam famili lipoprotein digolongkan berdasarkan
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ukuran dan jenis lipid yang dibawanya. Secara umum, lipoprotein

terdiri dari inti hidrofobik trigliserida dan kolesterol ester yang

dikelilingi oleh fosfolipid dan protein (Murray, 2012). Tabel 1 di

bawah ini merangkum enam famili lipoprotein berdasarkan ukuran

dan komposisinya.

Tabel 1. Famili dan komposisi lipoprotein (Barret et al., 2010)

2.1.3.1 Jalur Metabolisme Lipid Eksogen

Jalur metabolisme lipid eksogen menjelaskan proses metabolisme

lipid yang berasal dari konsumsi makanan. Lipid mengalami proses

enzimatik oleh lipase pankreas di usus halus untuk membentuk

misel. Misel terutama terdiri atas asam lemak bebas, 2-

monogliserol, turunan kolesterol dan molekul penting tak larut air.

Molekul penting tak larut air tersebut adalah vitamin A, D, E, dan

K. Misel diserap melalui sel mukosa dalam bentuk komplek
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lipoprotein yang besar yaitu kilomikron. Kilomikron bertanggung

jawab mengangkut semua lipid dari makanan ke dalam sirkulasi.

Kilomikron memasuki sirkulasi melalui duktus limfatik dan

dibersihkan dari sirkulasi melalui peran enzim lipoprotein lipase.

Lipoprotein lipase adalah enzim yang terdapat di permukaan

endotel kapiler. Enzim ini berperan sebagai katalis dalam

pemecahan trigliserida pada kilomikron ke dalam bentuk asam

lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas dan gliserol hasil

pemecahan tersebut akan memasuki sel-sel adiposit dan mengalami

reesterifikasi. Asam lemak bebas tetap ada di dalam sirkulasi

melalui ikatan dengan albumin. Kilomikron yang telah kehilangan

trigliserida berada dalam sirkulasi dalam bentuk kilomikron sisa

(chylomicron remnants). Kilomikron sisa akan dibawa menuju

hepar melalui endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Ester

kolesteril dan triasilgliserol mengalami metabolisme dan hidrolisis.

(Barret et al., 2010). Kilomikron diserap melalui sisa perantara

apo-E, dua reseptor dependen-apo E, reseptor LDL (apo B-100, E0

dan Like Reseptor Protein-LDL (LRP-LDL) (Murray, 2012).

2.1.3.2 Jalur Metabolisme Endogen

Trigliserida dan kolesterol yang disintesis di hati akan disekresikan

ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein Very Low Density Protein
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(VLDL). Apoliproprotein yang terkandung dalam VLDL adalah

apolipoprotein B100. Trigliserida dalm VLDL mengalami

hidrolisis oleh enzim Lipoprotein Lipase (LPL) dan VLDL akan

berubah menjadi Immediate Density Lipoprotein (IDL). Proses

hidrolisis akan berlanjut pada IDL dan  mengubah IDL menjadi

Low Density Lipoprotein (LDL). Sebagian jumlah VLDL, IDL, dan

LDL akan mengangkut kolesterol ester kembali ke hati. Kolsterol

paling banyak terkandung dalam LDL. Sebagian kolesterol yang

terdapat pada LDL, akan dibawa ke hati dan jaringan

steroidogenik. Beberapa contoh jaringan steroidogenik tersebut

adalah kelenjar adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai

reseptor untuk kolesterol-LDL. Kolesterol-LDL lainnya akan

mengalami oksidasi dan ditangkap oleh Scavenger Reseptor-A

(SR-A) di makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell) (John

MF, 2009).

Reseptor LDL pada permukaan sel menerima LDL melalui proses

endositosis dan dicerna oleh enzim lisosom. Kolesterol dilepaskan

dari ester kolesterol oleh esterase lisosom. Kolesterol dapat

digunakan untuk mensistesis membran sel atau sintesis garam

empedu dalam hati atau hormon steroid dalam jaringan endokrin.

Laju sintesis kolesterol dalam sel dikendalikan melalui

pengmenghambatan Hidroksi Metil Gluttril Koenzim-A (HMG Ko-

A) oleh kolesterol. Kolesterol menghambat sintesis reseptor LDL



11

(regulasi menurun) yang berdampak pada penurunan jumlah

pengambilan kolesterol oleh sel. Kolesterol mengaktifkan Asil

Cholesterol Asil Transferase (ACAT), yang berperan mengubah

kolesterol ke dalam bentuk ester kolesterol untuk penyimpanan

dalam sel (Swanson et al., 2012).

2.1.3.3 Sintesis, Transpor dan Eksresi Kolesterol

Kolesterol dalam tubuh berasal dari proses sintesis (sekitar 700

mg/hari) dan sisanya diperoleh dari makanan. Retikulum

endoplasma dan sitosol pada hampir semua sel berinti mampu

membentuk kolesterol. Kolesterol terdapat di jaringan dan plasma

sebagai kolesterol bebas atau dalam bentuk simpanan. (Murray,

2006).

Kolesterol disintesis dari Asetil Koenzim A (Asetil Ko-A) sitosol.

Sumber utama karbon untuk asetil KoA adalah glukosa. Asetil

KoA sitosol membentuk asetoasetil KoA, yang berkondensasi

dengan asetil KoA yang lain untuk membentuk Hidroksi Metil

Glutril (HMG-KoA). Hidroksi Metil Glutril koenzim A sitosol

mengalami reduksi di dalam retikulum endoplasma membentuk

asam mevalonat oleh enzim regulator HMG-KoA reduktase. Asam

mevalonat mengalami fosforilasi dan mengalami dekarboksilasi

membentuk karbon-lima (C-5) isoprenoid yaitu isopentenil
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pirofosfat. Dua unit isopentenil pirofosfat berkondensasi,

membentuk senyawa C-10 (granil pirofosfat). Granil pirofosfat

bereaksi dengan unit C-5 yang lain untuk membentuk senyawa C-

15 yaitu fernesil pirofosfat. Skualen terbentuk dari dua unit C-15

membentuk lanosterol dari proses oksidasi dan siklik. Lanosterol

selanjutnya akan diubah menjadi kolesterol dengan struktur cincin

yang tidak dapat dipecah dalam tubuh. Garam empedu di feses

adalah bentuk utama dari inti steroid yang disekresi (Swanson,

2012).

2.1.3.4 Jalur Reverse Cholesterol Transport

Usus halus dan hati melepaskan HDL nascent yaitu partikel kecil

miskin kolesterol yang mengandung apolipoprotein (apo) A, C dan

E. Kolesterol yang tersimpan di makrofag akan diambil oleh HDL

nascent. Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, HDL

nascent berubah menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat.

Kolesterol bebas di bagian dalam dari makrofag harus dibawa ke

permukaan membran sel makrofag oleh suatu transporter yang

disebut Adenosinetriphosphate-Binding Cassete transporter-1

(ABC-1) agar dapat diambil oleh HDL nascent. Kolesterol bebas

akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim Lecithin

Cholesterol Acyltransferase (LCAT). Kolesetrol ester yang dibawa

oleh HDL akan mengalami dua jalur yaitu jalur langsung ke hati
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(ditangkap oleh reseptor SR-B1) atau dipertukarkan dengan

trigliserid dari VLDL dan IDL dengan bantuan Cholesterol Ester

Transfer Protein (CETP) (John MF, 2009).

2.2 Obesitas

Obesitas merupakan suatu penyakit mulrifaktorial akibat akumulasi lemak

dan berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit. Faktor yang

berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit adalah kelebihan lemak

viseral. (Sidartawan 2009). Kriteria obesitas untuk wilayah Asia-Pasifik

menggunakan kriteria pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kriteria obesitas Asia-Pasifik. Sumber: (WHO 2000)

2.2.1 Etiologi Obesitas

2.2.1.1 Pengaruh Genetik dan Lingkungan

Kejadian obesitas dapat terlihat dalam satu keluarga memiliki

berat badan dan tinggi yang hampir sama dalam satu keturunan

meskipun faktor genetik dan lingkungan sulit untuk dibedakan.

Dua orang kembar identik memiliki Indeks Masa Tubuh (IMT)
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yang relatif sama dibandingkan kembar dizygotik. Faktor

genetik ini berhubungan dengan eksperesi kebutuhan dan

pemakaian energi setiap individu. Faktor budaya dan

lingkungan berhubungan dengan ketersediaan makanan, pola

makan, dan aktivitas fisik setiap individu. Pada anak-anak,

obesitas berhubungan dengan menghabiskan waktu lebih

banyak menonton televisi (Flier, 2010).

2.2.1.2 Sindrom Genetik Spesifik

Mutasi genetik pada gen ob mencit menunjukkan

perkembangan obesitas, resistensi insulin dan hiperfagia

walaupun diberikan jumlah kalori makanan yang sama dengan

mencit normal). Produk dari gen ob adalah peptida leptin yang

disekresi oleh sel-sel adiposa dan bertugas mengirimkan signal

rasa kenyang ke hipotalamus. Mutasi pada gen ob menghambat

pengiriman sinyal ke otak sehingga persepsi otak tetap

merasakan lapar. Tabel 3 dibawah ini menjelaskan mutasi gen-

gen yang menyebabkan obesitas pada manusia dan mencit.

Tabel 3. Mutasi gen penyebab obesitas (Flier, 2010).

Gen Produk

Gen

Mekanisme

Obesitas

Manusia Roden

Lep(ob) Leptin Mutasi

menghambat leptin

mengirim sinyal

Ada Ada
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kenyang; persepsi

otak masih terasa

lapar.

LepR (db) Leptin

Receptor

Mekanisme sama

dengan di atas

Ada Ada

POMC Propiomelan

okortin

Menghambat

sintesis MSH,

sinyal persepsi

kenyang

Ada Ada

MC4R Reseptor

tipe 4 untuk

MSH

Mutasi

menghambat sinyal

kenyang dari MSH

Ada Ada

AgRP Agouti-

related

peptide,

neuropeptida

yang

diekspresika

n di

hipotalamus

Ekspresi berlebihan

menghambat sinyal

melalui MC4R

Tidak Ada

PC-1 Prehormone

convertase 1

Mutasi mencegah

sintesis

neuropeptida,

kemungkinan MSH.

Ada Tidak

Fat Karboksipep

tidase-E

Sama dengan di

atas

Tidak Ada

Tub Tub, protein

dengan

fungsi yang

Disfungsi

hipotalamus

Tidak Ada

Lanjutan tabel 3
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belum

diketahui

pada

hipotalamus

TrkB TrkB,

reseptor

neurotropin

Hiperfagia karena

defek hipotalamus

nonspesifik.

Ada Ada

2.2.1.3 Sindrom lain yang berhubungan dengan obesitas

Beberapa sindrom lain yang berhubungan dengan obesitas

adalah cushing syndrome, hipotiroid, insulinoma,

craniofaringioma dan kelainan lain pada hipotalamus (Jameson

2010).

2.2.2 Manifestasi Klinis Obesitas berhubungan dengan penyakit

kardiovaskular.

2.2.2.1 Sindrom Metabolik

Sindrom metabolik adalah sekumpulan gejala abnormal fisik

dan metabolik yang menjadi faktor resiko penyakit

kardiovaskular (Klein et al., 2004). Sindrom metabolik

ditegakkan apabila seseorang memiliki sedikitnya 3 kriteria

yaitu peningkatan kadar trigliserida (> 150 mg/dL), penurunan

kadar kolesterol HDL (<40 mg/dL dan pada wanita <50

mg/dL), peningkatan tekanan darah (>130/85 mmHg) dan

peningkatan glukosa darah puasa (>100 mg/dL). Obesitas tidak

Lanjutan tabel 3
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dimasukkan ke dalam kriteria jika kriteria lain telah terpenuhi.

Karena terdapat individu yang tidak obesistas memiliki

resistensi insulin dan faktor resiko metabolik (Sugondo & Reno

2009).

2.2.2.2 Resistensi Insulin

Mekanisme terjadinya resistensi insulin terjadi melalui

berbagai mekanisme. Gambar 2 menunjukkan jalur endokrin,

inflamasi dan neuronal resistensi insulin pada obesitas.

Gambar 2. Mekanisme resistensi insulin. (Qatanani & Lazar,

2007).

Obesitas berhubungan dengan meningkatnya asam lemak yang

dapat memicu resistensi insulin melalui metabolit intrasel

pengaktivasi Protein Kinase C (PKC). Aktivasi PKC

menyebabkan aktivasi serin/treonin kinase yang menghambat

sinyal insulin dalam sel. Sekresi adipokin pada obesitas
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mengalami perubahan. Adipokin adalah modulator sinyal

insulin. Pada obesitas terjadi akumulasi Adipose Tissue

Macrophages (ATMs) yang meningkatkan produksi sitokin

inflamasi oleh jaringan adiposa yang menghambat sinyal

insulin. Kelenjar endokrin dan mediator inflamasi bergabung

dengan serin/treonin kinase kemudian mengambat proses

sinyal insulin. Obesitas mengaktivasi Nuclear Facto-B (NF-B)

yang meningkatkan respon inflamasi dan memperberat

resistensi insulin. Kelompok protein Suppressor Of Cytokine

Signalling (SOCS) diinduksi oleh adipokin untuk menginduksi

resistensi insulin melalui fosforilasi tirosin IRS-1 dan IRS-2

atau melalui degradasi proteosom insulin Receptor Substrate-1

(IRS-1) dan IRS-2. Asam lemak juga memicu resistensi insulin

melalui aktivasi langsung Toll Like Receptor-4 (TLR4) dan

respon imun bawaan (Qatanani & Lazar, 2007).

Resistin menjadi salah faktor yang mempengaruhi resistensi

insulin. Resistin dihasilkan oleh sel adiposit. Kadar resistin

meningkat pada berbagai model hewan pengerat untuk

obesitas. Penurunan kadar resistin meningkatkan kerja insulin

dan, sebaliknya pemberian resistin rekombinan meningkatkan

resistensi insulin pada hewan normal (Kumar, 2007).
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2.2.2.3 Reaksi Inflamasi

Obesitas menyebabkan reaksi inflamasi pada tubuh. Gambar 3

menjelaskan tentang proses inflamasi yang terjadi pada

jaringan adiposa.

Gambar 3. Inflamasi jaringan adiposa pada obesitas (McArdle et al., 2013).

Energi yang berlebih di dalam tubuh akan disimpan di jaringan

adiposa. Hal ini menyebabkan penambahan volume dan jumlah

sel adiposit yang mensekresi molekul seperti Monocyte

Chemoattractant Protein-1 (MCP-1). Molekul MCP-1

memperantarai hadirnya sel-sel imun lain ke dalam jaringan

adiposa. Mediator proinflamasi seperti TNF-α, IL-β dan IL-6

oleh sel adiposit, preadiposit dan infiltrasi sel imun berdampak
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pada aktivasi makrofag menjadi fenotip proinflamasi M1 dan

mengarahkan populasi sel T. Aktivitas lipolisis dalam tubuh

yang meningkat berdampak pada peningkatan asam lemak

bebas. Kondisi ini berdampak negatif pada jalur sinyal insulin

dan resistensi insulin. Selain itu jaringan adiposa yang

mengalami hipertrofi berhubungan dengan kejadian hipoksia

(McArdle et al., 2013).

2.2.2.4 Dislipidemia

Dislipidemia pada obesitas ditandai dengan

hipertrigliseridemia karena peningkatan jumlah asam lemak

bebas di hati yang menyebabkan akumulasi trigliserida di hati.

Keadaan ini menyebabkan sintesis VLDL meningkat. Aktivitas

lipolisis kilomikron dapat terhambat oleh kompetisi kadar

lipoprotein lipase karena meningkatnya trigliserida remnant

yang dikembalikan ke hati. Aktivitas lipolisis pada obesitas

lebih lanjut akan terganggu karena menurunnya ekspresi

mRNA yang mengatur aktivitas lipoprotein lipase di jaringan

adiposa dan otot rangka. Selanjutnya, hipertrigliseridemia

menginduksi peningkatan pertukaran kolesterol ester dan

trigliserida antara VLDL, HDL, dan LDL oleh

cholesterylester-transfer-protein (CETP). Konsentrasi HDL

menurun dan kandungan trigliserida dalam LDL juga menurun

(Klop et al., 2013).
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2.2.2.5 Hipertensi

Obesitas menginduksi terjadinya hipertensi melalui aktivitas

simpatik, mekanisme renal, hormonal dan proses disfungsi

endotel vaskular (Kotsis et al., 2010).

Pada obesitas terjadi peningkatan asam lemak bebas. Distribusi

asam lemak bebas yang abnormal pada pasien obesitas

meningkatkan sensitifitas α-adrenergik vaskular dan

berimplikasi pada peningkatan aktivitas α-adrenergik

(Haastrup et al., 1998). Mekanisme pasti terkait efek endogen

asam lemak bebas belum sepenuhnya diteliti. Lisofosfolipid

dan asam lemak bebas menghambat Na+, K+-ATPase dan

pompa sodium yang berefek pada peningkatn tonus otot polos

dan resistensi pembuluh darah (Zhengt & Kuo, 1990).

Target lain asam lemak bebas adalah isoenzim protein kinase

C yang tidak tergantung kalsium. Elemen ini berperan vital

dalam memediasi transduksi sinyal dan regulasi sel. Asam

lemak bebas berperan sebagai aktivator poten fosforilasi

protein kinase C (Khan et al. 1993). Gambar 4 menjelaskan

tentang mekanisme obesitas menginduksi terjadi hipertensi.
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Gambar 4. Mekanisme hipertensi pada obesitas. (Kotsis et al., .

2010)

2.3 Atheroskelerosis

Atherosklerosis adalah suatu penyakit dari arteri-arteri besar dimana

timbul lesi lemak atau plak ateromatosa pada dinding arteri. Plak ini

dimulai dengan penimbunan kristal kolesterol yang kecil dalam intima dan

otot polos yang terletak di bawahnya melalui proliferasi jaringan otot halus

dan jaringan fibrosa di sekitarnya membentuk plak yang semakin besar

(Guyton, 1996).

Atherosklerosis diawali oleh pembentukan lesi fatty streak akibat

akumulasi apolipoprotein B pada bagian subendotel pembuluh darah.

Akumulasi ini menyebabkan datangnya sel-sel dendritik dan makrofag

pada daerah lesi. Progresivitas atheroskelerosis berlanjut dengan infiltasi

sel T pada tunika intima yang menyebabkan retensi apolipoprotein-B
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semakin parah. Plak akan membentuk daerah yang berisi inti-inti nekrotik

(fibrous cap) karena akumulasi sel-sel apoptosis dan defek pada

pembersihan sel-sel fagosit. Pembentukan fibrous cap menurunkan

stabilitas lesi dan menyebabkan plak atherosklerosis mudah mengalami

ruptur dan terbentuk trombus. Gambar 5 menjelaskan tahapan

progresivitas atheroskelerosis pada pembuluh darah (Moore & Tabas,

2011)

.

Gambar 5. Progresivitas atherosklerosis (Moore & Tabas, 2011)

2.4 Treadmill

Latihan fisik merupakan aktivitas multifaktorial yang dapat mempengaruhi

organ dan jaringan pada tubuh. Latihan fisik yang kurang dapat

berimplikasi pada masalah kesehatan yang bersifat kronis. Sejauh ini

peneliti di bidang biomedik mencoba mengformulasikan sebuah sistem

yang hampir mirip dengan latihan fisik untuk digunakan dalam penelitian

di bidang ini. Modalitas latihan fisik yang dapat digunakan terdapat tiga

jenis yaitu treadmill running exercise, wheel running,dan swimming
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exercise (American Physiological Society, 2006). Pemakaian hewan coba

seperti Mus musculus memberikah hasil yang menyerupai pada manusia

(Kemi et al, . 2002).

Latihan fisik dapat memberikan efek positif terhadap fungsi endotel,

sistem saraf autonom dan efek protektif terhadap sistem kardiovaskular

(Joyner & Green, 2009). Latihan fisik tingkat sedang pada diet tinggi

lemak mempengaruhi penurunan ekspresi gen inflamasi pada jaringan

adiposa sehingga dapat memberikan efek protektif terhadap obesitas

(Baynard et al., 2012). Latihan fisik aerobik dapat meningkatkan aktivitas

lipolisis (Hashimoto et al., 2013), menurunkan aktivitas angiotensinogen

II (regulator proliferasi sel dan proses fibrosis) (Marchon et al., 2015),

menurunkan kolesterol dan trigliserida melalui mekanisme peningkatan

proses transpor balik kolesterol pada transfer kolesterol ester (Pinto et al.,

2015). Latihan fisik dapat mengurangi atheroslerosis melalui mekanisme

pelepasan NO dan berkaitan dengan apo-E (Shimada et al., 2007).

Latihan fisik berpengaruh pada peningkatan AMPK (AMP activated

protein kinase) (Zhao et al., 2011). Enzim ini berperan dalam stimulasi

pemakaian glukosa, oksidasi asam lemak dan penuruan sintesis lemak

(Richter, 2010). Hipotalamus merupakan kunci dalam pengaturan asupan

makanan, berat badan dan keseimbangan pemakaian energi. Diet tinggi

lemak pada obesitas menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi yang

diproduksi oleh hipotalamus. Produksi tersebut mengaktivasi sel-sel
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mikroglia yang sangat sensitif terhadap perubahan homeostasis.

Ketidakseimbangan homeostasis dapat dipengaruhi salah satunya oleh

leptin. Sel-sel mikroglia yang teraktivasi selanjutnya memproduksi IL1β,

TNFα dan IL-6 yang dapat berpengaruh pada perubahan metabolisme di

dalam tubuh. Sel mikroglia teraktivasi dapat dideteksi jumlahnya melalui

pemeriksaan immunohistokimia berupa peningkatan IbA1

(macrophage/microglia-specific calcium binding protein allograf

inflammatory factor-1). Latihan fisik memproteksi hipotalamus dengan

menurunkan jumlah aktivasi sel mikroglia yang ditunjukkan oleh

penurunan IbA1 (Yi et al., 2012).

2.5 Mus musculus l.

Hirararki taksonomi Mus musculus adalah sebagai berikut

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Famili : Muridae

Genus : Mus

Species : Mus musculus Linnaeus

(ITIS Report, 2015)
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2.6 Kerangka Teori

Bagan 1. Kerangka Teori

Kolesterol

Peningkatan Resiko Penyakit Kardiovaskular

Treadmill

 Genetik dan lingkungan
 Sindrom genetik spesifik
 Sindrom yang berhubungan dengan

obesitas

Intake > Pemakaian Energi

Obesitas

Hiperplasia dan Hipertrofi Jaringan
Adiposa

Inflamasi dan stress oksidatifDislipidemiaLeptin

LDLHDLTG
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2.7 Kerangka Konsep

Bagan2. Kerangka Konsep

2.8 Hipotesis

Ho : tidak terdapat pengaruh perlakuan treadmill terhadap profil

lipid mencit (Mus musculus l.) obesitas.

H1 : terdapat pengaruh perlakuan treadmill terhadap profil lipid (Mus

musculus l.) obesitas.

Hipotesis yang diajukan adalah treadmill menurunkan profil lipid (Mus

musculus l.) obesitas.

Variabel Terikat:
Profil Lipid

Variabel Bebas :
Perlakuan Treadmill

Dislipidemia

Obesitas

Diet Tinggi Lemak

HDLTrigliseridaKolesterol LDL


