BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Paru-paru
a. Anatomi Umum
Paru-paru adalah organ vital yang digunakan untuk respirasi dengan fungsi utamanya
yaitu mengoksigenasi darah dengan menghirup udara dari lingkungan yang kaya O 2 dan
bertukar dengan udara CO2 yang terkandung dalam darah pada kapiler paru-paru. Volume
paru-paru sebesar 2-3 liter dan maksimal kapasitas selama inspirasi penuh sebanyak 5-8 liter.
Paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh mediastinum (Moore et al., 2014). Paru-paru kanan
memiliki 3 lobus yang terdiri dari lobus superior, media, dan infeior yang terbagi oleh fisura
obliqus dan fisura horizontalis. Sedangkan paru-paru kiri hanya terbagi menjadi dua lobus yaitu
lobus superior dan inferior yang terbagi oleh fisura obliqus. Paru-paru kanan lebih besar dan
lebih berat daripada paru-paru kiri, tapi lebih pendek dan lebih lebar karena pada bagian basis
paru-paru kanan di desak oleh diafragma. Pada batas anterior paru-paru kiri memiliki cardiac
notch dikarenakan deviasi apeks jantung ke arah kiri. Hal ini jugalah yang mengakibatkan pada
bagian anterior dan inferior lobus superior ke lobus media paru-paru kanan menjadi lebih tipis
membentuk gambar seperti lidah yang disebut lingula pulmo. Masing-masing paru-paru
memiliki apeks paru (bagian superior yang terletak setinggi costa 1 dan ditutupi oleh pleura
cervicalis), basis paru (bagian inferior paru yang letaknya di atas diafragma), lobus paru (2-3
lobus), facies paru (costal, mediastinal, dan diafragmatica), dan 3 batas (anterior, inferior, dan
posterior) (Paulsen and Waschke, 2011; Moore et al., 2014).

Gambar 2.1. Segmen bronkopulmonari pada paru kanan dan paru kiri
(Paulsen and Waschke, 2011).
Hilum paru-paru adalah area yang lebar dari permukaan mediastinum yang membentuk
radiks pulmo untuk masuk ke paru-paru. Pada bagian hilum inilah pleura viseralis dan pleura
parietalis menyatu dan membentuk kavitas pleura. Lekukan inilah yang ke arah inferior
membentuk ligamentum pulmonale. Radiks pulmo berisi bronkus, arteri pulmonalis, vena
pulmonalis superior dan inferior, pleksus nervus pulmonalis, dan pembuluh darah limfatik.
Bronkus primer kanan lebih lebar, pendek, dan vertikal. Sedangkan bronkus primer kiri
bentuknya lebih kecil dan lebih panjang, serta melewati inferolateral dari arcus aorta dan
anterior esofagus dan aorta thoracica untuk mencapai hilum paru-paru. Bronkus primer
bercabang menjadi bronkus sekunder yang terbagi menjadi 3 cabang untuk paru-paru kanan
dan 2 cabang untuk paru-paru kiri yang akan masuk ke masing-masing lobus paru-paru.
Bronkus sekunder akan bercabang menjadi bronkus tertius yang akan masuk ke segmen paruparu. Paru-paru kanan terbagi menjadi sepuluh segmen dengan tiga segmen superior, dua
segmen medial, dan lima segmen inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki sembilan
segmen. Bronkus segmental ini akan bercabang membentuk 20-25 bronkiolus terminalis yang

merupakan bagian terakhir dari zona konduksi sebagai transpor udara dan tidak ada alveoli.
Bronkiolus terminalis akan bercabang menjadi bronkiolus respiratorius yang dikelilingi oleh
alveolus. Bronkiolus respiratorius akan berlanjut menjadi 2-11 duktus alveolus dan berlanjut
lagi membentuk 5-6 sakus alveolus. Alveoli pulmo merupakan tempat pertukaran udara
(Paulsen and Waschke, 2011; Moore et al., 2014).
Setiap paru-paru memiliki arteri pulmonalis yang mensuplai darah menuju paru-paru
dan dua vena pulmo yang membawa darah dari paru-paru. Arteri dan vena pulmonalis
berfungsi sebagai sirkulasi darah untuk pertukaran udara (vasa publica). Arteri pulmonalis
kanan dan kiri pada jaringan ikat peribronkial dan subpleura yang berasal dari trunkus
pulmonalis setinggi angulus sternalis yang membawa darah rendah O 2 dari jantung kanan
menuju paru-paru untuk dioksigenasi. Setiap arteri pulmonalis akan bercabang menjadi arteri
lobaris , lalu arteri lobaris akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Dua vena pulmonalis
(vena pulmonalis superior dan inferior) pada jaringan ikat intersegmental membawa darah kaya
O2 dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Arteri bronkialis membawa darah kaya akan nutrisi
yang mensuplai jaringan paru-paru dan viseral pleura yang disebut vasa privata. Dua arteri
bronkialis kiri merupakan percabangan langsung dari aorta throcica pada bagian paru kiri
sedangkan untuk paru-paru kanan lebih disuplai oleh arteri intercostalis dextra III. Vena
bronkialis akan bermuara ke sistem azygos (Paulsen and Waschke, 2011; Moore et al., 2014).
Paru-paru mempunyai dua sistem limfatik yang masuk melalui hilum. Yang pertama
yaitu sistem peribronkial yang masuk mengikuti bronkus dengan beberapa pemberhentian
kelenjar limfatik, yaitu nodus limfatik intrapulmonale dari bronkus lobaris ke bronkus
segmentalis, nodus limfatik trakeobronkialis yang berlokasi di radiks pulmo, dan nodus
limfatikus trakeobronkialis superior dan inferior yang berlokasi di atas dan bawah percabangan
trakea (tracheal bifurcation) yang akan berlanjut menjadi nodus limfatikus paratrakealis dan
nodus limfatikus trunkus bronkomediastinalis. Sistem limfatik subpleura dan septal akan
menuju nodus limfatikus trakeobronkialis yang akan memperlihatkan batas-batas lobus paruparu. Paparan debu dan asap rokok yang terhirup akan memperlihatkan pembuluh limfatik ini
dan lobus paru-paru dengan sangat jelas. Lapisan yang melapisi paru-paru dan dinding thorak
disebut pleura. Pleura terdiri dari pleura parietalis dan pleura viseralis yang diantaranya
terdapat kavitas pleura. Pleura parietalis menempel pada dinding thoraks dan terbagi menjadi
pars mediatinalis, pars costalis, dan pars diafragmatica. Sedangkan pleura viseralis menempel
pada paru-paru. Kavitas pleura mengandung 5 ml cairan serosa yang berfungsi sebagai
lubrikasi permukaan pleura dan mencegah pergesekan pada paru-paru selama inspirasi. Cupula
pleura adalah pleura yang memanjang 5 cm di atas apertura thoracica superior. Kavitas pleura

memiliki empat rongga (recessus pleura) yang membantu paru-paru mengembang selama
inspirasi maksimal, yaitu recessus costodiafragmatica di bagian lateral, recessus
costomediastinalis di bagian ventral, recessus phrenicomediastinalis di bagian kaudal, dan
recessus vertebromediastinalis di bagian dorsal (Paulsen and Waschke, 2011).

b. Histologi Umum
Sistem respirasi dibagi menjadi sistem konduksi dan sistem respirasi. Sistem konduksi
berfungsi menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Untuk memastikan udara yang
masuk tidak terhambat maka dibutuhkan kartilago, jaringan elastis dan kolagen, serta otot polos
yang membuat struktur konduksi tetap terbuka dan fleksibel. Sistem konduksi sebagian besar
dilapisi oleh epitel silindris kompleks bersilia yang disebut dengan epitel respiratorik. Epitel
respiratorik memiliki beberapa jenis, yaitu sel silindris bersilia, sel goblet yang terisi dengan
granula glikoprotein musin yang akan mensekresikan mukus yang akan berfungsi
melembabkan dan menyaring udara yang masuk, sel sikat (brush cell) yang memiliki mikrovili
dan berfungsi sebagai reseptor kemosensori, sel granul kecil, dan sel basal berperan sebagai
sel punca. Serta terdapat anyaman kapiler pada jaringan ikat yang akan menghangatkan udara
yang masuk (Eroschenko, 2008; Mescher, 2013).
Pada bronkus primer terdapat cincin kartilago yang berfungsi untuk mempertahankan
struktur dari bronkus, tetapi semakin kecil diameter bronkus, cincin kartilago digantikan
menjadi kartilago hialin. Begitu pula dengan tinggi epitel, banyaknya silia, dan jumlah sel
goblet akan berkurang secara bertahap menyesuaikan diameter saluran. Bronkus primer
memiliki epitel pseudokolumner bersilia dengan sel goblet, serta dindingnya terdiri dari lamina
propria, otot polos, jaringan ikat halus dengan serabut elastis, submukosa yang mengandung
sel adiposa, kelenjar bronkialis seromukosa, beberapa limfosit dan adventisia (Eroschenko,
2008; Mescher, 2013). Bronkiolus mengadung sedikit kelenjar mukosa dan kartilago, tetapi
terdapat banyak jaringan ikat dan otot polos. Pada brokiolus yang lebih besar memiliki epitel
silindris kompleks bersilia, tetapi dengan penurunan diameter, epitelnya berubah menjadi sel
kolumner simpleks bersilia atau sel kuboid simpleks di bronkiolus terminalis. Sel goblet sudah
tidak ditemukan pada bronkiolus terminalis tetapi terdapat sel bronkiolar eksokrin yang biasa
disebut sel clara yang memiliki fungsi memproduksi surfaktan lipoprotein dan musin yang
mengatur tonus otot polos untuk mengurangi tegangan permukaan, detoksifikasi, sekresi
peptida antimikroba, dan sebagai sel punca. Terdapat juga sel sikat (brush cell) dan DNES
(diffuse neuroendocrine system) small granule cells yang berfungsi sebagai kemosensori.

Lamina propria pada bronkiolus terminalis mengandung serabut elastis dan otot polos yang
membentuk lipatan mukosa (Mescher, 2013).

Gambar 2.2. Penampang histologis dinding bronkus (Mescher, 2013).
Bronkiolus respiratorius terdiri dari sel clara dan sel kuboid selapis bersilia dan
dikelilingi otot polos, serta disetiap dindingnya terdapat kantung alveoli (Eroschenko, 2008;
Mescher, 2013). Bronkiolus respiratorius berlanjut menjadi duktus alveoli dengan epitel sel
skuamous simpleks. Di lamina propria terdapat sel otot polos, serabut elastis, dan kolagen yang
mempertahankan bentuk duktus alveoli. Duktus alveoli berlanjut menjadi sakus alveoli yang
pada lamina proprianya terdapat serabut elastis dan retikular, serta dikelilingi oleh kapiler
(Mescher, 2013). Alveoli adalah kantung udara terminal pada sistem pernafasan. Di alveoli
tidak ditemukan adanya sel goblet, dan memiliki epitel skuamous simpleks (Eroschenko,
2008). Alveoli memiliki diameter 200 m. Orang dewasa memiliki 200 juta alveoli dengan
luas permukaan mencapai 75 m2. Diantara alveoli terdapat septum interalveolar yang berisi sel
pneumosit tipe I yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, fibroblas, matriks
ekstraselular, jaringan ikat, jaringan retikular, dan serabut elastis. Serabut elastis pada alveoli
berfungsi untuk membantu pengembangan alveoli ketika inspirasi dan kembali ke posisi awal
secara pasif saat ekspirasi, sedangkan serabut retikular mencegah kolaps dan pengembangan

yang berlebihan pada alveoli. Pertukaran udara dari alveoli ke kapiler melewati blood-air
barrier (sawar darah-udara) yang meliputi lapisan permukaan dan sitoplasma sel alveolus,
lamina basal dari sel alveolus dan sel endotel kapiler, serta sitoplasma sel endotel. Udara yang
melewati sawar darah-udara dan memasuki kapiler akan berikatan dengan hemoglobin di
eritrosit, lalu CO2 dari kapiler akan berdifusi ke alveoli. Sel alveolar tipe I atau pneumosit tipe
I berada disepanjang permukaan alveoli. Sel alveolar tipe I saling berikatan menggunakan
desmosom agar mencegah keluarnya cairan di jaringan ke ruang pada alveoli. Sel alveolar tipe
II (pneumosit tipe II atau sel septal) berbentuk seperti sel kuboid dan menampilkan ciri
sitoplasma bervesikel yang khas disebabkan karena adanya badan lamela (Mescher, 2013).
Badan lamela kaya akan lipid, fosfolipid, dan protein yang akan disekresikan ke seluruh
permukaan alveolar yang biasa disebut sebagai surfaktan yang berfungsi menurunkan tegangan
permukaan alveoli untuk membantu pengembangan alveoli selama inspirasi dengan cara
menstabilkan diameter alveoli dan mencegah kolapsnya alveoli, serta surfaktan memiliki efek
bakterisidal untuk melawan patogen berbahaya di paru. Selain itu pneumosit tipe II berfungsi
sebagai sel punca yang akan membelah menjadi sel pneumosit tipe I (Eroschenko, 2008;
Mescher, 2013). Makrofag alveolar disebut juga sel debu yang terdapat di alveoli dan septum
interalveolar. Setiap harinya sebanyak 10 miliar monosit dari mikrovaskular ke jaringan paru
(Mescher, 2013).
Pada saluran nafas mensekresikan mukus bronkus untuk membentuk cairan
bronkoalveolar yang akan membersihkan udara yang masuk. Cairan bronkoalveolar bersifat
bakteriostatik yang mengandung lisosom dan agen protektor yang dihasilkan oleh sel clara, sel
alveolar tipe II, dan makrofag alveolar. Permukaan dinding luar paru-paru dan dinding dalam
kavitas thorak dilapisi oleh membran serosa yang disebut pleura. Lapisan pleura yang
menempel pada paru-paru disebut pleura viseral dan lapisan yang menempel dinding thoraks
disebut pleura parietal. Pleura terdiri dari sel mesotelial skuamous simpleks pada jaringan ikat
yang mengandung serabut kolagen dan elastin. Kavitas pleura memproduksi cairan serosa yang
berfungsi sebagai lubrikan yang mencegah pergesekan jaringan paru-paru dengan dinding
thoraks selama pergerakan pernafasan. Serabut elastin pada parenkim paru-paru akan
merenggang selama inspirasi. Sedangkan selama ekspirasi, paru-paru akan kembali ke posisi
semula secara pasif karena otot mengalami relaksasi dan serabut elastin tidak merenggang
(Mescher, 2013).
Tabel 2.1. Histopatologi saluran nafas (Mescher, 2013).
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c. Fungsi
Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah ventilasi paru (keluar masuknya udara
antara atmosfer dan alveoli), difusi O2 dan CO2 di alveoli dan kapiler, pengangkutan O2 dan
CO2 dalam darah, dan pengaturan ventilasi. Paru-paru dapat mengembang dan mengempis
dikarenakan gerakan naik turunnya diafragma yang memperbesar dan memperkecil kavitas
thoraks dan pengangkatan tulang kosta untuk memperbesar dan memperkecil diameter
anteroposterior kavitas thoraks. Selama inspirasi, kontraksi diafragma menarik paru ke arah
bawah dan terjadi pengangkatan tulang iga, sedangkan selama ekspirasi diafragma akan
berelaksasi menyebabkan terjadinya sifat rekoil elastik paru (elastic recoil) sehingga mampu

mengeluarkan udara dari paru-paru. Namun, selama ekspirasi kuat diperlukan tenaga bantuan
dari kontraksi otot-otot abdomen yang mampu menekan diafragma ke arah atas sehingga
mengompresi paru-paru. Otot-otot yang bekerja selama inspirasi adalah otot interkostalis
eksterna yang mengangkat tulang iga, otot sternokleidomastoideus yang mengangkat sternum
ke atas, otot serratus anterior juga mengangkat sebagian tulang iga, dan otot skalenus yang
mengangkat dua iga pertama. Sedangkan otot-otot yang bekerja pada saat ekspirasi adalah otot
rektus abdominis yang menarik tulang iga ke bawah, dan otot interkostalis internus.
Kemampuan pengembangan paru-paru disebut komplians paru dengan nilai normal sekitar 200
ml udara/cm. Komplians paru ditentukan oleh daya elastis jaringan paru-paru dan daya elastis
oleh tegangan permukaan cairan yang melapisi bagian dalam alveoli. Daya elastisitas jaringan
paru-paru dibentuk oleh serabut elastin dan kolagen pada parenkim paru. Pada paru-paru yang
mengempis, serabut ini secara elastis akan berkontraksi dan menjadi kaku, sedangkan ketika
paru-paru mengembang, serabut ini akan menjadi teregang dan tidak kaku lagi. Daya elastis
tegangan permukaan cairan udara meningkat ketika tidak ada surfaktan dalam cairan alveolus.
Surfaktan diproduksi oleh sel epitel alveolar tipe I (sel pneumosit tipe I) yang berfungsi sebagai
penurun tegangan permukaan air dan menurunkan upaya otot pernafasan untuk pengembangan
paru-paru. Sel alveolar tipe I ini berbentuk granular dan mengandung inklusi lipid. Surfaktan
merupakan campuran dari fosfolipid, protein, dan ion. Surfaktan secara normal mulai
disekresikan ke dalam alveoli sejak bulan keenam dan ketujuh kehamilan. Sehingga pada bayi
prematur, produksi surfaktan tidak cukup menyebabkan paru-parunya kolaps dan dikenal
dengan sindrom distres pernafasan pada bayi baru lahir. Jika aliran udara yang berasal dari
alveoli dihambat, maka tegangan permukaan menyebabkan kolapsnya alveoli. Selama
pernafasan normal, terjadi kontraksi otot selama inspirasi, sedangkan proses yang hampir
seluruhnya pasif akibat sifat rekoil elastis paru terjadi saat ekspirasi. Kerja inspirasi dibagi
menjadi tiga, yaitu kerja komplians atau kerja elastis untuk pengembangan paru-paru dalam
melawan daya elastisitas paru dan dada, kerja resistensi jaringan untuk mengatasi viskositas
paru dan struktur dinding dada, dan kerja resistensi jalan nafas untuk mengatasi resistensi jalan
nafas terhadap pergerakan udara ke dalam paru-paru. Ventilasi paru adalah perbaruan udara
secara terus menerus dalam area pertukaran gas di paru meliputi alveoli, sakus alveoli, duktus
alveoli, dan bronkiolus respiratorius. Kecepatan udara baru yang masuk pada area ini disebut
ventilasi alveolus (Hall, 2016).

Gambar 2.3. Pengempisan dan pengembangan rangka dada selama ekspirasi dan
inspirasi (Hall, 2016).

2. Sindrom Metabolik
Sindrom Metabolik merupakan suatu kelainan metabolik komplek yang memiliki
komponen utama berupa obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi. Sindrom
metabolik merupakan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, hal ini meliputi
dislipidemia aterogenik, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa plasma,
keadaan protrombik, dan proinflamasi. Dari hasil data epidemiologi, prevalensi sindrom
metabolik dunia adalah 20-25%, sedangkan di Indonesia mencapai angka 13,13% (Rini, 2015).
Pada wanita postmenopause, insidensi sindrom metabolik meningkat dikarenakan terjadi
penurunan hormon esterogen dan terjadi sekresi hormon testoteron. Hal ini berakibat menjadi
adanya akumulasi lemak pada jaringan visera abdomen yang mengakibatkan terjadinya
obesitas abdominal (Bantas et al., 2012).
Penyebab utama terjadinya sindrom metabolik adalah obesitas dan resistensi insulin
dimana terjadi penumpukan sel lemak, gangguan fungsi sel  pankreas, dan hipersekresi insulin
(Rini, 2015). Sedangkan untuk faktor risiko terjadinya sindrom metabolik, antara lain
banyaknya asupan makanan terutama total kalori, lalu diikuti oleh lemak dan karbohidrat, serta
konsumsi alkohol berlebih, merokok, aktivitas fisik rendah, sosial ekonomi rendah, genetik,
stres, usia tua, status sosioekonomi rendah, perempuan postmenopause, sering makan makanan
cepat saji, penggunaan obat antivirus pada pasien imunodefisiensi, dan penggunaan obat

antipsikotik atipikal (Kasiman, 2011; Rini, 2015; McCracken et al., 2018). Maka dari itu, salah
satu pencegahan terjadinya sindrom metabolik adalah modifikasi gaya hidup (Kasiman, 2011).
Banyak parameter yang digunakan sebagai pedoman kriteria diagnosis sindrom
metabolik, tetapi yang paling sering digunakan dan juga mudah untuk diperiksa dan diterapkan
adalah kriteria diagnosis NCEP-ATP III (Rini, 2015).

Tabel 2.2. Kriteria klinis sindrom metabolik (Rini, 2015).
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20 mcg/menit

Keterangan :
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: Body Mass Index
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: Diabetes Melitus
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HDL : High-density lipoprotein
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: Trigliserida
Sindrom metabolik menandakan terjadinya inflamasi sistemik pada individu tersebut

(Putri et al., 2014). Komponen utama pada sindrom metabolik adalah obesitas (Haris and
Tambunan, 2016). Obesitas merupakan kondisi tubuh dimana terjadi akumulasi lemak berlebih
di dalam tubuh. Akibat penumpukan lemak, sel-sel lemak tersebut mengalami hipertrofi dan
hiperplasia yang mengakibatkan suplai darah ke jaringan lemak tersebut terganggu yang
mengakibatkan keadaan hipoksia. Hipoksia ini akan menginduksi terjadi nekrosis sel dengan
infiltrasi makrofag dan sel-sel proinflmasi seperti IL-6 (Interleukin-6), TNF- (Tumor
Necrosis Factor-alpha), PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) (McCracken et al., 2018).
Pada obesitas mengalami peningkatan metabolisme lemak yang menyebabkan peningkatan
ROS (Reactive Oxygen Species) yang nantinya mengakibatkan gangguan keseimbangan pada
reaksi reduksi oksidasi yang menurunkan enzim antioksidan di sirkulasi, dan terjadilah stres
oksidatif. Dimulai dari peningkatan stres oksidatif inilah sindrom metabolik terjadi (Rini,
2015).
Pada sindrom metabolik, sel endotel di jaringan lemak menyebabkan pengambilan
glukosa meningkat sehingga terjadi hiperglikemi yang menyebabkan peningkatan aktivitas
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oksidase dan ROS yang
mengakibatkan terjadinya stres oksidatif, aktivasi sinyal inflamasi sehingga endotel menarik
sel proinflamasi. Semakin luas jaringan lemak pada penderita sindrom metabolik maka

menimbulkan kondisi hipoksia kronis yang meningkatkan terjadinya stres oksidatif dengan
peningkatan produksi ROS tanpa ada kompensasi dari enzim antioksidan seperti enzim
katalase. Stres oksidatif juga berhubungan dengan peningkatan pembentukan H 2O2 (oksidator
kuat yang berubah menjadi ROS). Akumulasi lemak juga menyebabkan disregulasi dari
produksi IL-6 (Winarsi et al., 2012).
Obesitas terjadi karena asupan makanan yang tinggi terutama asupan total fruktosa dan
disertai pengeluaran energi yang rendah. Konsumsi fruktosa tinggi pada akhirnya
meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh dengan mekanisme fruktosa diubah oleh enzim
fructokinase menjadi fruktosa-11 fosfat dan adenosine triphosphate (ATP), lalu diubah
menjadi adenosine phosphate (ADP) dan dimetabolisme menjadi purin. Selanjutnya terjadi
pelepasan fosfat disertai dengan reaksi adenosine monophosphate (AMP) deaminase, enzim
deaminase AMP inilah yang nantinya sebagai regulasi produksi asam urat. Kadar asam urat
yang tinggi dalam tubuh akan mengakibatkan kerusakan pada endotel dan penurunan
bioavailabilitas nitric oxide (NO) endotel. Gangguan pada NO inilah yang menjadi awal mula
terjadinya hipertensi dan resistensi insulin (Haris and Tambunan, 2016).
Pada obesitas terjadi penurunan kadar adiponektin, resistensi leptin, pelepasan sitokin
dari sel adiposa, dan sel inflamasi yang menginfiltrasi jaringan lemak menyebabkan penurunan
ambilan asam lemak bebas oleh mitokondria, penurunan oksidasi asam lemak bebas, serta
peningkatan asam lemak bebas intraselular (Haris and Tambunan, 2016). Dimana kadar leptin
meningkat merupakan sebagai faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, sedangkan
adiponektin berfungsi sebagai anti inflamasi dan anti aterogenik untuk mencegah terjadinya
hipertensi dan acute myocardial infarction (Rochlani et al., 2017). Peningkatan jumlah sel
lemak dan asam lemak bebas menyebabkan peningkatan stres oksidatif pada endotel, sehingga
proses ini melibatkan renin angiotensin system (RAS) dengan menyebabkan peningkatan
produksi angiotensinogen dan angiotensin II yang menyebabkan peningkatan tekanan darah,
serta dalam jangka panjang akan mendorong penyimpanan trigliserida dalam hepar, otot skelet,
pankreas yang nantinya menyebabkan resistensi insulin. Sehingga obesitas dapat dikaitkan
dengan peningkatan RAS sistemik, hiperinsulinemia, dan peningkatan aktivitas saraf simpatik
(Haris and Tambunan, 2016). Peningkatan produksi Ang II memicu terbentuknya ROS. ROS
merupakan efek dari oksidasi LDL (low-density lipoprotein), kerusakan endotel, agregasi
platelet, ekspresi nuclear factor kappa-light-chain-enhacer of activated B cells (NF-kB), dan
ekspresi lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 (LOX-1) di endotel dan sel otot
polos pembuluh darah. Peningkatan pembentukan dari RAS, ROS, LOX-1 merupakan
mekanisme timbal balik akibat dari inflamasi, kerusakan endotel, proliferasi fibroblas yang

berhubungan dengan terjadinya hipertensi, dislipidemia, diabetes, hipertrofi jantung, dan
penyakit vaskular. Stres oksidatif sistemik meningkat terutama dikarenakan obesitas dan
resistensi insulin yang memicu peningkatan aktivasi sinyal cascade yang menyebabkan
aterogenesis dan fibrosis jaringan. Semakin banyak jaringan lemak di dalam tubuh maka
semakin banyak TNF- dan IL-6 yang disekresi oleh jaringan lemak, hal ini juga berhubungan
dengan terjadinya obesitas dan resistensi insulin. TNF- menyebabkan fosforilasi dan
inaktivasi dari reseptor insulin, sehingga menginduksi lipolisis yang menyebabkan
peningkatan asam lemak bebas dan menghambat sekresi adiponektin. IL-6 menyebabkan
peningkatan kadar fibrinogen yang mengakibatkan protrombik, memicu ekspresi molekul
adesi oleh endotel, dan aktivasi sinyal RAS (Rochlani et al., 2017).
Peningkatan asam lemak bebas dapat meningkatkan sintesis gliserida dan produksi
apolipoprotein B yang mengandung LDL di hepar. Peningkatan LDL dan penurunan HDL
(high-density lipoprotein) merupakan efek secara tidak langsung dari terjadinya resistensi
insulin pada metabolisme lemak di hepar. Penumpukan jaringan lemak visera dapat
meningkatkan produksi dari protein bioaktif salah satunya plasminogen activator inhibitor
yang memicu terjadinya protrombotik, dan heparin-binding epidermal growth factor yang
memicu proliferasi sel otot polos dan perubahan struktur pembuluh darah yang menyebabkan
penyakit kardiovaskular (Rochlani et al., 2017).
Peningkatan asam lemak bebas di sirkulasi juga menyebabkan terjadinya resistensi
insulin. Fungsi dari insulin adalah meningkatkan ambilan glukosa di otot dan hati, mencegah
lipolisis dan glukoneogenesis di hati. Terjadinya resistensi insulin di jaringan lemak
menyebabkan kerusakan insulin yang berfungsi sebagai penghambat lipolisis, sehingga
memicu semakin meningkatnya asam lemak bebas di sirkulasi. Asam lemak bebas di sirkulasi
ini menyebabkan penghambatan aktivasi protein kinase di otot yang menyebabkan penurunan
ambilan glukosa pada otot, tetapi di hepar menyebabkan peningkatan aktivasi protein kinase
yang memicu terjadinya glukoneogenesis dan lipogenesis pada hepar. Asam lemak bebas juga
berperan sebagai lipotoksik untuk sel  pankreas yang menyebabkan penurunan sekresi insulin
(Rochlani et al., 2017). Insulin bekerja dengan menempel pada reseptornya dengan liganactivated tyrosine kinase yang hasilnya akan memfosforilasi substrat dengan dua jalur yaitu
jalur phosphoinositide 3-kinase (PI3K) dan jalur mitogen activated protein (MAP) kinase. Pada
kondisi resistensi insulin, jalur MAP berusaha untuk mempertahankan fungsinya, sedangkan
jalur PI3K mengalami gangguan akan fungsinya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara
keduanya. Gangguan pada jalur PI3K akan menyebabkan sel endotel memproduksi NO yang

menginduksi penurunan translokasi GLUT4 (Glucose transporter type 4) sehingga terjadi
penghambatan ambilan glukosa oleh otot skelet. Jalur MAP akan memproduksi endotelin-1,
peningkatan ekspresi molekul adesi, dan stimulasi sel otot polos, sehingga menyebabkan
aterosklerosis yang berakibat pada kerusakan pembuluh darah (Bokhari et al., 2018). Akibat
dari resistensi insulin pada otot skelet menghasilkan penurunan sintesis glikogen dan transport
glukosa, sedangkan di hepar akan memicu penurunan efektifitas sinyal insulin yang
mengakibatkan peningkatan lipogenesis oleh hepar. Akumulasi lemak berhubungan dengan
peningkatan asam lemak bebas. Asam lemak bebas pada otot skelet akan menghambat insulin
untuk ambilan glukosa, sedangkan di hepar akan memiliki efek memicu produksi glukosa,
trigliserida, apo B-containing trigliceride-rich very-low-density lipoproteins, yang sifatnya
aterogenik (McCracken et al., 2018). Pada keadaan DM tipe II terjadi hiperglikemia yang
menyebabkan meningkatnya stres oksidatif melalui peningkatan jalur poliol, auto-oksidasi
glukosa, dan protein glikosilat. Stres oksidatif ini mengakibatkan penurunan ambilan glukosa
pada sel otot dan sel adiposa serta gangguan fungsi pada sel  pankreas sehingga terjadi
penurunan sekresi insulin (Rini, 2015).
Resistensi insulin juga berperan dalam terjadinya hipertensi dengan mekanisme
vasokontriksi oleh asam lemak bebas, hilangnya efek vasodilator oleh insulin, peningkatan
aktivasi saraf simpatis dan reabsorpsi natrium pada ginjal. Selain itu, resistensi insulin dapat
memperburuk kondisi sindrom metabolik menjadi penyakit kardiovaskular dengan cara
peningkatan viskositas plasma, menginduksi protrombik, dan melepaskan sitokin proinflamasi
dari jaringan lemak (Rochlani et al., 2017). Resistesi insulin dapat menyebabkan penurunan
produksi NO yang dihasilkan oleh sel-sel endotel yang menyebabkan vasodilatasi, sensitivitas
garam meningkat, volume plasma meningkat, dan peningkatan produksi norepinefrin plasma
yang akan menimbulkan peningkatan tekanan darah (Rini, 2015; Haris and Tambunan, 2016).
Hipertensi akan mengalami stres oksidatif yang dapat menyebabkan disfungsi endotel dengan
beberapa mekanisme yaitu meningkatnya radikal bebas, penurunan bioavailabilitas NO, efek
proinflamasi pada sel otot polos vaskular (Rini, 2015).

Gambar 2.4. Patofisiologi sindrom metabolik (Rochlani et al., 2017).

3. Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron
Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) berfungsi dalam hemoestasis
kardiovaskular, tekanan darah, dan keseimbangan cairan dan elektrolit (Susanto, 2015; Ames,
Marisa et al., 2019). Angiotensin pada RAAS diproduksi oleh hepar ke sirkulasi, lalu diubah
oleh renin yang dihasilkan ginjal menjadi angiotensin I, lalu angiotensin I diubah oleh ACE
menjadi angiotensin II yang menyebabkan vasokonstriksi, hormon aldosteron meningkat, dan
retensi cairan dengan cara menginduksi ambilan natrium dan air. Angiotensin II akan berikatan
dengan reseptor MAS di organ target akan dipecah menjadi angotensin 1-7 (Kloet et al., 2011;
Susanto, 2015). Angiotensin 1-7 berfungsi mencegah gagal jantung melalui penghambatan
remodelling otot jantung dan mengoptimalkan fungsi jantung. ACE-2 berfungsi mengubah
angiotensin I menjadi 1-9 dan angiotensin II menjadi angiotensin 1-7. ACE dan ACE-2 adalah
salah satu ektoenzim tipe 1 yang terletak dan bekerja di luar membran sel (Susanto, 2015).
ACE-2 merupakan ektoenzim yang dapat dipecah oleh tumor necrosis factor- convertase
(TACE atau ADAM17 / A Disintegrin and Metalloprotease 17). ACE-2 mengubah oktapeptida
angiotensin II menjadi septapeptida angiotensin 1-7 tanpa mengaktivasi AT1 atau AT2, tetapi

mengaktivasi G-protein-coupled receptor (Mas) yang menyebabkan pelepasan NO sehingga
menghasilkan vasodilatasi dan menghambat pertumbuhan sel. Sehingga mekanisme kerja dari
angiotensin II berbeda dengan angiotensin 1-7. Angiotensin type-1 receptor (AT1)
diekspresikan di paru, hepar, ginjal, jantung, pembuluh darah, otak, kelenjar adrenal, kelenjar
endokrin, serta diaktivasi oleh angiotensin II (Kloet et al., 2011). Angiotensin type-1 receptor
(AT1) bekerja berlawanan dengan angiotensin type-2 receptor (AT2). Ikatan angiotensin II
pada AT1 memicu peningkatan retensi natrium , vasokonstriksi, stimulasi rasa haus,
meningkatkan aktivasi saraf simpatis, dan pelepasan aldosteron dari zona glomerulosa kelenjar
adrenal. Sehingga ikatan ini memicu perubahan patologis pada organ dan pembentukan
berbagai penyakit. Aktivasi AT2 memicu sinyal intraseluler seperti JAK/STAT (the janus
kinase-signal transducer and activator of transcription), MAPK (Mitogen Activated Protein
Kinase), ER-stress (endoplasmic reticulum stress), serta sinyal tersebut memicu aktivasi
sitokin dan hormon metabolik seperti insulin. Sehingga ikatan angiotensin II dengan AT 2R
akan berperan sebagai anti inflamasi, anti fibrosis, dan vasodilator (Kloet et al., 2011; Ames,
Marisa et al., 2019).

Gambar 2.5. Enzim peptida dan reseptor dari RAS (Susanto, 2015).
Keterangan :
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Aldosteron merupakan salah satu hormon yang berperan pada RAAS yang berfungsi
sebagai pengatur kadar natrium, kalium, dan keseimbangan cairan tubuh. Melalui reseptor

mineralokortikoid, aldesteron memicu peningkatan pertukaran natrium, absorpsi air, dan
ekskresi kalium. Reseptor mineralokortikoid juga ditemukan di retina, otak, miokardium, sel
otot polos pembuluh darah, makrofag, fibroblas, dan adiposit, serta pada organ-organ ini
memiliki fungsi sebagai mediator inflamasi dan mempengaruhi energi metabolisme. Produksi
lokal hormon angiotensin dan aldosteron memiliki peran sebagai pengaturan fungsi
kardiovaskular, homeostasis cairan dan elektrolit, dan memediasi perubahan struktur suatu
jaringan (hipertrofi dan fibrosis). Aldosteron meningkatkan regulasi RAAS, termasuk aktivitas
ACE dan stimulasi transduksi sinyal oleh angiotensin II yang memicu peningkatan aktivitas
RAAS lokal. Produksi RAAS lokal juga dipicu oleh peregangan miokardium dan pembuluh
darah, sekresi adiposit, produksi ROS, dan inflamasi (Ames, Marisa et al., 2019).
Renin disintesis sebagai preprorenin di sel epitel jukstaglomerular ginjal, lalu dipecah
menjadi prorenin dan dilepaskan dalam bentuk aktif renin. Peningkatan sintesis renin terjadi
pada kondisi tekanan darah sistemik rendah, hipovolemia, kekurangan natrium, dan stimulus
simpatis. Prorenin receptor ((P)RR) akan berikatan dengan renin dan prorenin, serta reseptor
ini dapat ditemukan di ginjal, jantung, jaringan adiposa, dan otak. (P)RR berfungsi sebagai
pengatur pH intra dan ekstrasel, pengatur tekanan darah, dan homeostasis natrium di ginjal.
Ikatan (P)RR dengan prorenin memicu produksi angiotensin lokal. Pada jaringan
kardiovaskular dan ginjal terdapat angiotensin II yang pembentukannya dari angiotensin I yang
dikatalis oleh chymase (protease serine) serta dibantu oleh ACE. Chymase dilepaskan oleh sel
mast, fibroblas jantung, dan sel endotel pembuluh darah selama fase akut dan kronik kerusakan
jaringan. Aktivasi sel mast dan peningkatan produksi chymase merupakan patofisiologi awal
terjadinya sindrom metabolik yang meliputi diabetes melitus dan obesitas (Ames, Marisa et al.,
2019).
Peningkatan kerja dari RAAS terdapat pada individu dengan obesitas dan tekanan darah
tinggi. RAAS memiliki peran dalam terjadinya obesitas, diabetes, hipertensi, dan semua gejala
pada sindrom metabolik. Pada jaringan lemak, angiotensin II disintesis dan digunakan untuk
pertumbuhan sel lemak. Kerja dari angiontensin II sebagai vasokonstriktor dan kontrol
pengambilan glukosa oleh insulin. Angiotensin II dapat menurunkan sensitivitas insulin,
penurunan adiponektin, penurunan adipogenesis, menghambat translokasi GLUT4,
meningkatkan produksi ROS, memicu inflamasi, dan meningkatkan penyimpanan lemak.
Ketika individu dengan obesitas mengalami penurunan berat badan maka masa jaringan lemak
dan aktivitas RAAS sistemik menurun. Penurunan aktivitas ACE2 dan reseptor Mas yang
diaktivasi oleh angiotensin 1-7 menyebabkan peningkatan massa lemak abdomen,
dislipidemia, intoleransi glukosa, dan penurunan sensitivitas insulin (Kloet et al., 2011).

White adipose tissue (WAT) merupakan jaringan endokrin yang mensekresikan
adipokin. Peningkatan jumlah adipokin inilah yang menyebabkan penumpukan lemak dan
obesitas. WAT dapat membentuk angiotensin II lokal untuk menstimulasi AT1 dan AT2 pada
adiposit. ACE2 dan reseptor Mas juga diekspresikan di adiposit, sehingga ACE2-Angiotensin
(1-7)-reseptor MAS juga memiliki peran dalam mengatur keseimbangan adiposit. Aktivitas
RAAS sistemik berhubungan dengan berat badan, peningkatan berat badan menunjukkan
peningkatan aktivitas RAAS sistemik dan di WAT (Kloet et al., 2011).
Akumulasi lemak menyebabkan peningkatan produksi angiotensinogen yang
menginduksi terjadinya obesitas, defisiensi leptin, dan ekspresi berlebih 11 -hydroxysteroid
dehydrogenase type-1 (11HSD1) pada jaringan lemak. Angiotensinogen pada jaringan lemak
akan mengekspresikan dan sekresi lokal angiotensin II. Peningkatan kalori makanan, kondisi
hiperglikemi, dan peningkatan asam lemak bebas menyebabkan peningkatan jaringan lemak
dan kadar angiotensinogen sistemik. Makanan tinggi lemak menyebabkan peningkatan
ekspresi dan aktivitas ACE2. Angiotensin II berkontribusi dalam metabolisme lemak dengan
meningkatkan aktivitas enzim yang memicu lipogenesis (glycerol 3-phosphate dehydrogenase
dan fatty acid synthase [FAS]), meningkatkan kadar trigliserid, dan penumpukan sel lemak
sehingga memicu terjadinya hipertrofi adiposit. Makanan tinggi glukosa menyebabkan
angiotensin II meningkatkan aktivitas FAS sehingga angiotensin II dan insulin menstimulasi
lipogenesis pada adiposit. Pada kondisi kurangnya angiotensinogen atau renin menunjukkan
hipotrofi adiposit dan rendahnya aktivitas FAS. Peningkatan angiotensinogen mengakibatkan
peningkatan ukuran sel lemak, peningkatan aktivitas FAS, ekspresi sterol regulatory element
binding protein-1c (SREBP-1c) yang memicu terjadinya inflamasi (Kloet et al., 2011)
Reseptor AT1 dan reseptor AT2 juga berkontribusi dalam metabolisme lemak.
Defisiensi AT1 menyebabkan hipotrofi jaringan lemak, sedangkan defisiensi AT2
mengakibatkan pembentukan proteksi dari terjadinya obesitas, resistensi insulin, dan
hipertensi, serta menunjukkan penurunan enzim yang memicu lipogenesis (FAS dan SREBP1c). Aktivasi AT1 memicu proliferasi berbagai jenis sel. Angiotensin II yang bekerja pada AT1
menstimulai perkembangan siklus sel pada tahap preadiposit, dan pada AT 2 menstimulai
pelepasan prostasiklin yang memicu pematangan preadiposit menjadi sel adiposit matur.
Angiotensin II juga menstimulasi ekspresi faktor-faktor transkripsi yang berperan dalam
diferensiasi adiposit. Peningkatan angiotensinogen menunjukkan terjadinya hipertrofi dan
hipoplasia adiposit. Defisiensi AT2 memiliki peningkatan jumlah sel adiposit kecil, hal ini
sesuai dengan angiotensin II memicu lipogenesis dan AT2 menghambat diferensiasi adiposit.

Hilangnya AT2 menyebabkan angiotensin II berikatan dengan AT1 yang menyebabkan
peningkatan proliferasi adiposit. Jika AT1 diblok maka fungsi angiotensin II menjadi
penghambat adipogenesis, sehingga angiotensin II berkontribusi dalam kerusakan sensitivitas
insulin dengan cara menurunkan jumlah adiposit kecil dan meningkatkan jumlah adiposit
besar. Peningkatan jumlah adiposit kecil pada defisiensi AT2 dapat berkontribusi untuk
memperbaiki sensitivitas insulin (Kloet et al., 2011).
Angiotensin II bersifat proinflamasi dan angiogenik. Angiotensin II meningkatkan
inflamasi dengan cara desensitasi insulin. Pada tikus dengan peningkatan angiotensinogen pada
jaringan adiposa menunjukkan peningkatan sitokin proinflamasi (TNF-, IL-6, IL-1, VEGF
/ vascular endothelial frowth factor) yang mengindikasikan peningkatan inflamasi lokal dan
angiogenesis. Angiotensin II dilepaskan dari jaringan adiposa ke sirkulasi darah dan
berkontribusi dalam aktivitas angiotensin II sistemik, serta dapat memodulasi jaringan adiposa
mensekresikan adipokin, sitokin, makrofag, leptin, dan penurunan sekresi adiponektin.
Adiponektin merupakan adipokin yang terdapat di plasma yang komposisinya terbalik dengan
jumlah lemak tubuh, serta berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara peningkatan
oksidasi jaringan lemak, menekan output glukosa hepar, dan peningkatan pemanfaatan glukosa
otot. Peningkatan angiotensin II yang berkorelasi dengan peningkatan massa lemak
menyebabkan penurunan kadar adiponektin, sehingga dapat berkontribusi dalam angiotensin
II yang menyebabkan desensitisasi insulin. Selain itu, tikus dengan kekurangan AT2 gagal
dalam menurunkan kadar adiponektin pada konsumsi makanan tinggi lemak. Pada tikus dengan
kelebihan ekspresi angiotensinogen meningkatkan tekanan darah sehingga angiotensin II
berkontribusi dalam terjadinya obesitas yang memicu hipertensi dan disfungsi kardiovaskular
(Kloet et al., 2011).
Renin angiotensin system (RAS) sistemik dan lokal memegang peran utama dalam
homeostasis natrium. Angiotensin II dan aldosteron berperan sebagai kardiotoksik dan
nefrotoksik. Peningkatan angiotensin II dan aldosteron memicu fibrosis dengan cara
menstimulasi fibroblas, pembentukan ROS, inflamasi, dan sekresi NF-kB, sitokin (TNF-),
dan PAI-1 yang akan memicu sintesis kolagen dan penurunan fibrinolisis sehingga terjadi
remodelling pada miokardium dan ginjal. Peningkatan angiotensin II dan aldosteron juga
secara langsung menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah dengan cara vasokonstriksi,
peningkatan ekspresi endotel, menghambat sintesis NO, aktivasi COX-2, meningkatkan
produksi ROS yang mengaktivasi protein kinase C. Aktivasi RAAS juga memiliki peran dalam
infiltasi sel imun pada inflamasi dan fibrosis yang memicu terjadinya iskemik ginjal, infark

miokardium, dan hipertensi sistemik. Stres oksidatif meningkatkan kejadian inflamasi dan
secara langsung dapat mengaktivasi reseptor mineralokortikoid. Peningkatan aldosteron
menurunkan sensitivitas baroreseptor yang akan memicu terjadinya gagal jantung (Ames,
Marisa et al., 2019).
Penurunan angiotensin II mengganggu biosintesis dan sekresi insulin. Penghambatan
AT1 meningkatkan fungsi sel  pankreas dan toleransi glukosa pada model tikus dengan
diabetes melitus tipe 2 dengan cara meningkatkan biosintesis insulin dan peningkatan aliran
darah pada sel islet pankreas sehingga menurunkan stres oksidatif. Pada tikus dengan keadaan
streptozotocin-induced-diabetes menunjukkan penurunan kadar AT1, AT2, dan ACE. Pada
jejunum, aktivasi AT1 menurunkan ekspresi sodium-dependent glucose transporter dan
menghambat pengambilan glukosa. RAAS memiliki fungsi penting dalam absorpsi lemak dan
angiotensin II menstimulasi lipase pankreas. Pada tikus dengan defisiensi renin menunjukkan
penurunan RAAS sehingga terjadi penurunan lipase pankreas yang menyebabkan penurunan
absorpsi lemak makanan. Defisiensi angiotensinogen dan ACE pada tikus menunjukkan
absorpsi lemak yang normal (Kloet et al., 2011)

4. Inflamasi
Inflamasi adalah suatu mekanisme protektif tubuh yang meliputi respons imun untuk
mencegah stimulus berbahaya dari luar dapat merusak jaringan. Stimulus yang menginduksi
respons inflamasi dapat berupa kerusakan jaringan, infeksi, patogen, toksin, radiasi dan diikuti
proses penyembuhan. Inflamasi akut merupakan bagian dari imunitas bawaan yang merupakan
mekanisme proteksi awal dari stimulus berbahaya. Tujuan utama dari inflamasi adalah
menyeimbangkan kembali homeostasis selular yang diakibatkan kerusakan sel atau jaringan.
Respons awal terhadap stimuli eksternal diperankan oleh imunitas bawaan berupa sel imun
(makrofag, sel dendrit, sel mast, neutrofil, dan limfosit) dan non sel imun (sel epitel, sel endotel,
dan fibroblas) yang memegang peran terjadinya respons imun (Ahmed, 2011; Chen et al.,
2018). Proses inflamasi akut meliputi reaksi seluler dan molekuler untuk melawan stimulus
dan meminimalisir kerusakan atau infeksi yang terjadi. Jika inflamasi akut tidak tertangani
maka akan menjadi inflamasi kronik yang merupakan patogenesis awal terjadinya penyakit
kronik (Chen et al., 2018). Inflamasi dicirikan dengan rubor (redness/kemerahan karena
hiperemia), tumor (swelling/pembengkakan karena peningkatan permeabilitas mikrovaskular
dan masuknya protein ke ruang interstitial), kalor (heat/panas karena peningkatan aliran darah
dan aktivitas metabolisme terkait mediator inflamasi), dolor (pain/nyeri karena perubahan

perivaskular dan saraf), dan functio lesa (kehilangan fungsi organ) (Libby, 2007; Chen et al.,
2018). Proses mikrosirkulasi selama proses inflamasi meliputi permeabilitas vaskular,
pemanggilan dan akumulasi leukosit, dan pelepasan mediator inflamasi. Etiologi inflamasi
dapat terjadi karena infeksi atau non infeksi. Sebagai respons kerusakan jaringan, tubuh akan
menginduksi sinyal cascade yang akan mengaktifkan kemotaksis leukosit dan mensekresikan
sitokin ke tempat terjadinya inflamasi, hal inilah yang disebut respons inflamasi (Chen et al.,
2018)
Proses respons inflamasi bergantung terhadap beberapa hal seperti reseptor permukaan
sel untuk mengenali stimulus (Pathogen-associated molecular patterns [PAMPs]), aktivasi
jalur inflamasi, pelepasan mediator inflamasi, dan pemanggilan sel-sel inflamasi. PAMPs
dapat memicu respons inflamasi dengan mengaktivasi germline-encoded pattern-recognition
receptor (PPRs) yang diekspresikan di sel imun maupun non sel imun. Ketika sel rusak maka
akan mengaktifkan danger-associated molecular patterns (DAMPs) yang akan menginisiasi
respons inflamasi dengan memanggil sel inflamasi bawaan. PPRs terbagi dalam beberapa jenis,
yaitu Toll-like receptors (TLRs), C-type lectin receptors (CLRs), retinoic acid-inducible gene
(RIG)-I-like receptors (RLRs), dan NOD-like receptors (NLRs) (Chen et al., 2018). Makrofag
mengekspresikan reseptor pengenalan seperti TLRs dimana ligannya berupa PAMPs. Ikatan
pada TLRs akan memicu translokasi dan mengaktifasi NF-kB dan MAPK, fagositosis,
produksi ROS, pelepasan sitokin dan mediator lipid sehingga meningkatkan respons inflamasi
lokal (Libby, 2007).
Stimulus inflamasi seperti produk mikrobio dan sitokin (IL-1, IL-6, TNF-) akan
berikatan dengan TLRs, reseptor IL-1, reseptor IL-6, reseptor TNF yang akan mengaktifkan
sinyal intraselular seperti MAPK, NF-kB, JAK-STAT. Jalur NF-kB berperan dalam proses
inflamasi, respons imun, dan proses apoptosis dengan cara meregulasi produksi sitokin
proinflamasi dan pemanggilan sel-sel inflamasi. Jalur MAPK merupakan protein
serine/threonine yang secara langsung sebagai respons seluler terhadap stimulus berbahaya
(stres osmotik, mitogen, syok panas, sitokin inflamasi) yang akan meregulasi proliferasi,
diferensiasi, pertahanan, dan apoptosis sel. Aktivasi jalur MAPK juga akan memicu fosforilasi
dan aktivasi faktor transkripsi p38 di sitoplasma/nukleus yang akan memicu respons inflamasi.
Jalur JAK-STAT merupakan sinyal yang memerlukan faktor ekstraseluler seperti sitokin,
growth factors, interferon, leptin, dan growth hormone untuk mengontrol ekspresi genetik
sebagai respons transkripsi sel inflamasi. Disregulasi aktivitas dari NF-kB, MAPK, dan JAK-

STAT berhubungan dengan terjadinya inflamasi, autoimun, sindrom metabolik, dan kanker
(Chen et al., 2018)
Stimulus berbahaya mengaktivasi PPRs yang diekspresikan oleh sel imun bawaan dan
adaptif yang berespons terhadap kerusakan jaringan akan menginduksi produksi mediator
inflamasi seperti TNF-, IL-1, IL-6, kemokin, protein dan enzim proinflamasi. Sitokin
proinflamasi yang disekresikan oleh sel imun (monosit, makrofag, limfosit) dapat berupa ILs,
CSF (colony stimulating factor), IFNs (interferon), TNFs, TGFs (transforming growth factor),
dan kemokin yang fungsinya membantu pemanggilan leukosit ke tempat terjadinya inflamasi.
Sekresi dari sitokin inflamasi ini akan memicu modifikasi permeabilitas endotel pembuluh
darah dengan pemanggilan neutrofil, antibodi, dan komplemen ke lokasi infeksi. Di saat yang
bersamaan, sel imun akan menghancurkan patogen yang masuk. Kelebihan produksi sitokin
proinflamasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan hemodinamik, gagal organ,
bahkan kematian. Respons inflamasi lokal ini akan memberikan sinyal sistemik dengan di
produksinya sitokin inflamasi yang akan menstimulus sekresi protein fase akut oleh sel hepar
seperti CRP (C-reactive protein) dan faktor koagulasi. Protein inflamasi dalam sirkulasi berupa
CRP, haptoglobin, serum amyloid A, fibrinogen, dan alpha 1-acid glycoprotein yang akan
membantu menormalkan hemostasis dan menurunkan pertumbuhan mikroba. Protein ini akan
memberikan sinyal ke endotel otak untuk memproduksi prostaglandin yang akan
bermanifestasi sebagai gejala nyeri dan demam (Ahmed, 2011; Chen et al., 2018). Enzim
proinflamasi berupa high-mobility group box 1 (HMGB1), superoxide dismustase (SOD),
glutathione peroxidase (GPx), NADPH oxidase (NOX), inducible nitric oxide synthase (iNOS)
dan COX-2, jika produksi dan aktivasi enzim proinflamasi tidak terkontrol akan
mengakibatkan inflamasi yang memicu penyakit kronik. Peningkatan stres oksidatif
meningkatkan produksi ROS yang akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi seperi NF-kB,
AP-1, p53, dan STAT yang akan meningkatkan ekspresi sitokin proinflamasi dan kemokin
(Chen et al., 2018).
Sel imun pertama yang akan menuju tempat inflamasi adalah netrofil, lalu diikuti oleh
monosit, sel NK (natular killer), sel T, sel B, dan sel mast. Monosit dapat berdiferensiasi
menjadi makrofag dan sel dendrit. Netrofil merupakan mediator utama dalam respons inflamasi
dan berfungsi sebagai sel penyaji antigen yang akan mengaktivasi sel T (Chen et al., 2018).
Ketika sel T berhasil mempresentasikan antigen asing, maka akan diserang secara langsung
oleh sel T sitotoksik, lalu menstimulasi produksi antibodi oleh sel B, dan menginduksi respons
inflamasi lokal. Sel T berdiferensiasi menjadi 2 tipe yaitu sel T helper 1 (sel Th1) dan sel T

helper 2 (sel Th2). Sel Th1 akan bekerja bersama sitokin, sedangkan sel Th2 akan menstimulasi
imunitas humoral dengan menginduksi maturasi sel B menjadi sel plasma yang memproduksi
antibodi berupa IgE, serta sel Th2 akan memanggil dan mengaktivasi sel mast yang akan akan
melepaskan mediator inflamasi, seperti sitokin, kemokin, histamin, protease, prostaglandin,
dan leukotrien. Selama proses inflamasi, makrofag berperan mempresentasikan antigen,
fagositosis, dan memodulasi respons imun untuk memproduksi sitokin dan growth factors.
Setelah sel imun diaktivasi oleh stimulus inflamasi, sel imun akan mempertahankan respons
inflamasi fase akut dengan melepaskan mediator inflamasi lokal ke lokasi inflamasi (Chen et
al., 2018).

Gambar 2.6. Proses aktivasi imunitas bawaan dan imunitas adaptif (Libby, 2007).
Keterangan :
SMC : Smooth Muscle Cell
Untuk mencegah perubahan dari inflamasi akut menjadi kronik yang akan
menyebabkan kerusakan jaringan maka diperlukan penekanan produksi dari mediator dan sel
inflamasi (Chen et al., 2018) Setelah itu akan terjadi pemulihan inflamasi sebagai respons
untuk keadaan homeostasis yang disebut sebagai resolusi inflamasi. Resolusi inflamasi ini
diperankan oleh mediator anti-inflamasi, seperti IL-10, TGF-, glukokortikoid, dan monosit
untuk membersihkan sel debris. Pada beberapa kondisi, terjadi kegagalan dalam resolusi
inflamasi sehingga menimbulkan fase inflamasi kronik. Inflamasi kronik ini merupakan
patogenesis awal terjadinya beberapa penyakit, seperti aterosklerosis, obesitas, DM tipe 2,
asma, inflammatory bowel diseases, penyakit neurogeneratif, rheumatoid arthritis, dan kanker.
Contohnya, obesitas menyebabkan kronik inflamasi yang menginduksi terjadinya obesityassociated diabetes dikarenakan terjadinya resistensi insulin (Ahmed, 2011).

5. Reseptor ACE2
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) adalah ektoenzim yang dilepaskan ke sirkulasi
melalui penyebaran ektodomain yang berperan dalam RAS dengan mengubah angiotensin I
menjadi angiotensin II. ACE dan ACE2 42% menunjukkan homologi asam amino dan ACE2
berevolusi melalui duplikasi gen. ACE2 terdapat dalam kromosom Xp22 dan mengandung 20
intron dan 18 ekson. ACE2 mengkodekan glikoprotein terikat membran tipe I yang
mengandung 805 asam amino. ACE2 sama dengan ACE yaitu monokarboksipeptidase yang
dapat menghilangkan terminal karboksi asam amino pada berbagai substrat, termasuk
angiotensin I dan angiotensin II. ACE2 memecah angiotensin II menjadi angiotensin 1-7, hal
ini berperan penting dalam mencegah akumulasi angiotensin II dengan cara meningkatkan
pembentukan angiotensin 1-7. Struktur protein dari ACE2 mengandung domain peptida
terminal-N, domain katalitik, domain transmembran terminal-C dengan transmembran heliks
tunggal dan segmen intraselular (Batlle et al., 2010; Emilsson et al., 2020; Li et al., 2020;
Samavati and Uhal, 2020).
Angiotensin Converting Enzyme-2 (ACE2) diekspresikan diberbagai jaringan, seperti
ginjal (sel epitel tubulus proksimal dan sel endotel glomerulus), jantung (kardiofibroblas,
kardiomiosit, sel endotel, perisit, dan sel adiposa epikardium), gastrointestinal (enterosit usus
halus), paru (sel alveolar tipe II dan sel endotel pembuluh darah paru), pembuluh darah (sel
endotel, sel angiogenik, dan sel otot polos), saluran nafas atas (sel goblet dan sel epitel bersilia),
hati (kolangiosit dan hepatosit), pankreas (sel asinus dan islet), dan testis (Batlle et al., 2010 ;
Gheblawi et al., 2020; Li et al., 2020). Kadar ACE2 serum dipengaruhi oleh faktor genetik,
ekspresi gen, penyebaran ektodomain yang diinduksi oleh penyakit atau penggunaan obat
melalui umpan balik positif atau negatif dari RAS. Kadar ACE2 serum meningkatkan pada
individu yang obesitas, perokok, dan diabetes (Emilsson et al., 2020). Ekspresi ACE2 yang
tinggi pada paru menginduksi reaksi sitotoksik, inflamasi neutrofil, dan aktivitas sel Th 2, sel
NK, sel Th17, sel Th1, sel dendrit, sel TNF- yang akan memicu respons inflamasi berat.
Reseptor ACE2 sebagai mekanisme umpan balik negatif dalam edema paru berat dan
kerusakan paru dengan penurunan kadar angiotensin II. ACE2 juga berperan sebagai
mekanisme umpan balik negatif RAS pada sistem kardiovaskular dan sebagai kontroler
tekanan darah (Li et al., 2020).
Pada tikus dengan defisiensi ACE2 menunjukan perubahan toleransi glukosa dan
penurunan sekresi insulin fase pertama yang berhubungan dengan peran ACE2 dalam

pengembangan diabetes. Defisiensi ACE2 menyebabkan gangguan mekanisme perbaikan
jaringan, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, akumulasi cairan di ruang ekstraalveolar, dan ketidakseimbangan oksidan/anti-oksidan (Batlle et al., 2010; Perrotta et al.,
2020). Pada model tikus dengan diabetes tipe 2 menunjukkan peningkatan ekspresi ACE dan
AT1R. Peningkatan ACE2 merupakan mekanisme adaptif untuk menyeimbangi overaktivitas
dari ACE. ACE dan ACE2 berperan dalam mengatur kadar angiotensin II dan angiotensin 1-7
pada islet pankreas, serta mengontrol sekresi insulin yang dipengaruhi oleh kadar peptida
angiotensin lokal. Angiotensin 1-7 bekerja pada reseptor Mas dan berperan dalam
meningkatkan sensitivitas insulin. Pada model tikus dengan ablasi genetik di reseptor Mas akan
menunjukkan perkembangan sindrom metabolik, termasuk hiperinsulinemia dan intoleransi
glukosa. Sehingga fungsi sel  pankreas dapat ditingkatkan dengan overekspresi dari ACE2,
tetapi dapat dilemahkan dengan bloker reseptor Mas. Defisiensi ACE2 menurunkan sekresi
insulin, proteinuria, dan akumulasi angiotensin II lokal (Batlle et al., 2010).
Defisiensi ACE2 meningkatkan kadar angiotensin II sistemik dan jaringan, serta
penurunan kadar angiotensin 1-7. ACE2 pada paru berfungsi meregulasi keseimbangan kadar
angiotensin II dan angiotensin 1-7 pada sirkulasi. Angiotensin II menginduksi vasokonstriksi
paru sebagai respons terjadinya hipoksia, dimana hal ini penting dalam mencegah terjadinya
pneumonia dan kerusakan paru. Angiotensin II lokal juga dapat meningkatkan permeabilitas
pembuluh darah sehingga menginduksi edema paru (Tikellis and Thomas, 2012). Disregulasi
dari angiotensin II dan angiotensin 1-7 menyebabkan hilangnya fungsi proteksi pada reseptor
ACE2. Kehilangan fungsi ACE2 menyebabkan tidak terproduksinya angiotensin 1-9 dan
angiotensin 1-7. Kekurangan angiotensin 1-7 menyebabkan penurunan aktivasi reseptor MAS
dan reseptor protein G yang memicu hilangnya fungsi proteksi, seperti vasodilatasi dan
proteksi sel pada sel epitel dan endotel. Kehilangan fungsi ACE2 memicu ketidakseimbangan
produksi angiotensin II dan peningkatan regulasi jalur RAS. Peningkatan regulasi dari
angiotensin II memicu vasokonstriksi, trombofilia, mikrotrombosis, kerusakan epitel alveolar,
hingga terjadinya gagal nafas. Sehingga aksis ACE2/Angiotensin 1-7/MAS memiliki
kontraregulasi
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ACE/Angiotensin II/reseptor AT. Pada model tikus dengan defisiensi reseptor MAS dan ACE2
menunjukkan disfungsi sistolik jantung, peningkatan tekanan darah, fibrosis interstitial
miokardium, disfungsi endotel, peningkatan trombosis intravaskular, penyakit ginjal kronis,
abnormalitas metabolisme, dan abnormalitas sistem kardiovaskular. Aktivasi ACE2 mencegah
efek kerusakan yang ditimbulkan oleh angiotensin II, seperti kematian sel, fibrosis,

angiogenesis, dan pembentukan trombosis. Aktivasi ACE2 menghasilkan angiotensin 1-7 yang
akan berikatan dengan reseptor MAS yang memiliki fungsi berupa vasodilatasi, menghambat
pertumbuhan sel, proteksi kerusakan sel epitel alveolar, anti fibrosis, anti trombotik, dan anti
aritmia. ACE2 memiliki efek proteksi secara langsung pada sel epitel alveolar yang berfungsi
proteksi dari kerusakan paru berupa proteksi dalam kematian sel, menghambat kerusakan paru
akut, dan mencegah fibrosis paru setelah kerusakan kronik pada paru (Samavati and Uhal,
2020).

Gambar 2.7. Mekanisme defisiensi ACE2 menyebabkan multipatologi
(Libby, 2007).

6. Streptozotocin-Nicotinamide
Model binatang dengan diabetes bisa terjadi secara spontan (genetik) atau non-spontan
(induksi). Binatang model diabetes genetik memiliki kesamaan dengan diabetes pada manusia.
Sedangkan secara non-spontan, binatang model diabetes bisa di induksi secara kimiawi,
operasi, atau manipulasi makanan (Omer, 2018). Jenis bahan kimia yang sering digunakan
untuk menginduksi diabetes adalah streptozotocin (STZ) yang sudah digunakan sejak tahun
1963, yang bisa digunakan untuk menginduksi diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Dosis
tinggi dari STZ menyebabkan kerusakan sekresi insulin yang dapat ditemukan pada diabetes

tipe 1, juga dapat memicu pembentukan badan keton pada urin yang menandakan tidak
terkontrolnya diabetes tipe 1. Dosis rendah STZ dapat menyebabkan kerusakan ringan sekresi
insulin yang memicu terjadinya diabetes tipe 2. Beberapa spesies binatang memiliki sel 
pankreas yang sensitif terhadap efek sitotoksik dari STZ. Umur dan berat badan binatang juga
mempengaruhi sensitivitas terhadap STZ, dengan binatang yang lebih muda memiliki
sensitivitas yang lebih rendah terhadap STZ. Pemberian dosis tinggi STZ (>50 mg/kg) dapat
menyebabkan hiperglikemia dan kerusakan secara langsung pada sel  pankreas sehingga
menyebabkan defisiensi insulin dibandingkan dengan resistensi insulin (Gheibi et al., 2017).
Pemberian streptozotocin (STZ) dan nicotinamide (NA) digunakan untuk menginduksi
diabetes pada tikus. STZ dapat menyebabkan kerusakan sel  pankreas, sedangkan pemberian
NA sebagai proteksi terhadap sel yang mensekresi insulin dan bekerja melawan STZ. STZ
ditranspor ke sel  pankreas melalui transporter glukosa GLUT2 dan menyebabkan kerusakan
DNA yang memicu peningkatan aktivitas poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) yang
berfungsi memperbaiki DNA. Kelebihan aktivitas enzim ini menyebabkan deplesi NAD + dan
ATP, serta nekrosis sel  pankreas. Fungsi proteksi dari NA melalui inhibisi aktivitas PARP-1
sehingga mencegah deplesi NAD+ dan ATP pada sel yang terpapar STZ. NA berfungsi sebagai
prekursor NAD+ sehingga dapat meningkatkan kadar NAD+ intraseluler. STZ dikenal sebagai
agen diabetogenik yang memiliki aksi sitotoksik pada sel  pankreas, sedangkan NA berfungsi
sebagai proteksi melawan aksi STZ (Szkudelski, 2012).
Streptozotocin (2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose) merupakan
analog nitrosourea dan berasal dari sintesis antibiotik oleh Streptomycetes achromogenes yang
merupakan salah satu agen diabetogenik yang terkenal dikarenakan harganya murah dan
memiliki efek samping yang rendah sehingga digunakan untuk penelitian diabetes di binatang.
STZ bersifat toksik terhadap sel  pankreas yang masuk sel membran melalui GLUT2.
Mekanisme toksisitas STZ meliputi alkilasi DNA dengan transfer metil dari STZ ke molekul
DNA sehingga menghasilkan fragmentasi DNA di sel  pankreas dan sel insulinoma, sehingga
menyebabkan kerusakan DNA.

Kerusakan DNA akibat induksi STZ menyebabkan

peningkatan stimulasi dan hiperaktivitas PARP-1 pada sel  pankreas. Berlebihnya stimulasi
PARP-1 dapat menurunkan NAD+ dan ATP seluler, sehingga menghasilkan nekrosis sel 
pankreas (Szkudelski, 2012; Omer, 2018). NAD+ merupakan molekul penting yang dibutuhkan
dalam metabolisme energi pada tingkat seluler. Penurunan berlebih NAD + memicu deplesi
ATP. Deplesi ATP tidak hanya dikarenakan peningkatan aktivitas PARP-1 , tetapi juga
dikarenakan STZ menginduksi disfungsi mitokondria. Terpapar STZ jangka pendek dapat

menurunkan aktivitas akonitase mitokondria sel islet, penurunan konsumsi oksigen di
mitokondria, dan penurunan potensial membran mitokondria. STZ memicu kelebihan Ca2+
mitokondria. NO berperan utama dalam aksi sitotoksik STZ pada sel yang mensekresi insulin.
STZ menghasilkan sejumlah ROS dan rendahnya kadar antioksidan pada sel  pankreas. Efek
sitotoksik STZ juga meliputi dari aktivitas enzim c-Jun N-terminal kinase (JNK) yang memicu
stres seluler yang menyebabkan kematian sel. Pemberian dosis diabetogenik STZ pada tikus
menyebabkan penurunan berat badan. Induksi STZ menyebabkan peningkatan glukosa darah
secara signifikan, dan dapat ditumpulkan dengan pemberian NA sebelum STZ (Szkudelski,
2012).
Nicotinamide (pyridine-3-carboxamide) adalah bahan amida dari vitamin B3 (niacin)
yang merupakan sebuah agen antioksidan. NA dapat berperan sebagai koenzim NADH dan
NADPH, serta sebagai reaksi enzimatik di tubuh termasuk pembentukan ATP. Sehingga NA
berfungsi sebagai agen proteksi sel  pankreas dari efek sitotoksik STZ dengan cara
menghambat PAPR-1, meningkatkan biosintesis NAD+, dan menghambat radikal bebas. STZ
secara signifikan mampu mengurangi biosintesis proinsulin, dan efek ini dapat dilemahkan
oleh aksi protektif NA. NA memiliki efek penghambat terhadap kerja STZ pada sel islet yang
mensekresi insulin dengan distimulasi glukosa. Induksi STZ menyebabkan kerusakan dalam
oksidasi glukosa dan penurunan viabilitas sel islet yang secara nyata ditingkatkan oleh NA.
Aksi protektif NA pada pulau islet pankreas juga melibatkan penurunan kerusakan DNA yang
disebabkan oleh STZ. Pemberian NA pada binatang menyebabkan peningkatan kadar NAD +
intraseluler dan mencegah deplesi NAD+. Pemberian dosis rendah NA pada tikus memiliki
efek proteksi yang sangat rendah, sedangkan pemberian dosis tinggi NA memiliki efek proteksi
total (Szkudelski, 2012; Omer, 2018).
Efek pemberian STZ dan NA berdasarkan komposisi dosis, umur binatang, waktu
pemberian NA yang berhubungan dengan pemberian STZ, rute pemberian STZ, dan status
nutrisi binatang. Sel  pankreas pada binatang yang lebih mudah dan lebih sensitif terhadap
STZ dan memiliki efek proteksi NA yang lebih baik. Pada pemberian dosis tinggi STZ dapat
menurunkan kadar insulin darah. Pada binatang yang diberikan dosis rendah NA dengan dosis
100-120 mg/kg berat badan dan pemberian STZ dengan dosis 45-65 mg/kg berat badan dapat
menyebabkan peningkatan glukosa darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tikus yang
mendapat NA dengan dosis yang lebih tinggi (180-290 mg) dengan dosis STZ yang sama. Pada
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pankreas, serta penurunan pemanfaatan glukosa pada sel islet terutama di konsentrasi glukosa
yang lebih tinggi. Atrofi dan kerusakan sel  pankreas, vakuolisasi, penurunan jumlah dan
ukuran sel islet, penurunan area sekresi dari sel  pankreas, dan perubahan degeneratif pada
sel islet terjadi pada induksi STZ-NA yang memicu diabetes. Tikus dengan diabetes yang
diinduksi STZ-NA juga dapat menyebabkan komplikasi diabetes, seperti penyakit
kardiovaskular, gangguan eksokrin pankreas, diabetes nefropati, kerusakan pembuluh darah,
dan disfungsi ginjal dengan peningkatan berat ginjal, penurunan pembersihan kreatinin, dan
hipertrofi ginjal kerusakan glomerulus. Pemberian STZ-NA pada tikus dewasa menyebabkan
kerusakan sebagian sel  pankreas yang memicu penurunan insulin darah dan peningkatan
glukosa darah. Keparahan diabetes pada induksi STZ-NA lebih rendah dibandingkan diabetes
yang hanya diinduksi STZ (Szkudelski, 2012). Kombinasi induksi STZ-NA model diabetes
menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 melalui kehilangan fase awal glukosa stimulasi
pelepasan insulin, penurunan kadar insulin pankreas, dan penurunan reseptor insulin di otot
rangka (Omer, 2018).

Gambar 2.8. Skematik aksi sitotoksik STZ dan aksi proteksi NA pada sel 
pankreas (Szkudelski, 2012).
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7. Diet Tinggi Lemak
Obesitas sentral adalah faktor utama untuk perkembangan sindrom metabolik.
Makanan tinggi karbohidrat dan lemak kini paling sering digunakan sebagai makanan
menginduksi obesitas (Moreno-Fernandez et al., 2018). Makanan tinggi lemak merupakan
gabungan dari asam lemak, saturasi asam lemak, trans-unsaturated asam lemak,
monounsaturated asam lemak, dan polyunsaturated asam lemak. Komposisi asam lemak pada
makanan berperan penting dalam modifikasi faktor risiko sindrom metabolik yang
berhubungan dengan sensitivitas insulin, tekanan darah, profil lemak plasma, dan inflamasi
(Ristic-Medic, Danijela and Vucic, 2013). Makanan tinggi lemak dapat menganggu
metabolisme lemak jaringan sehingga resistensi insulin terjadi karena lipotoksisitas. Beberapa
penelitian menggunakan kombinasi fruktosa dan sukrosa dengan makanan tinggi lemak untuk
menginduksi gangguan metabolik pada tikus. Makanan tinggi lemak dapat menginduksi
resistensi insulin di jaringan perifer karena terjadi lipotoksisitas. Pemberian makanan tinggi
lemak selama 4 minggu dapat meningkatkan kadar glukosa puasa plasma dan trigliserida,
penurunan kadar HDL, dan peningkatan kadar glukosa darah. Peningkatan konsumsi makanan
tinggi lemak juga dapat meningkatkan konsentrasi kilomikron di darah yang akan menginduksi
terjadinya resistensi insulin melalui aktivasi jalur protein kinase C dengan peningkatan kadar
asam lemak yang akan merusak aktivasi substrat reseptor insulin. Tingginya kadar asam lemak
bebas akan memicu aktivasi sistem imun bawaan pada jaringan adiposa lalu meningkatkan
ekspresi adipokin proinflamasi. Asam lemak bebas juga mengubah komposisi mikroba
intestinal sehingga menyebabkan gangguan permeabilitas intestinal, peningkatan aktivasi
lipopolisakarida, dan peningkatan TNF reseptor associated factor 6 (TRAF6) yang
berkontribusi dalam kaskade proinflamasi yang akan mengaktivasi sinyal NF-kB (Hidayati et
al., 2020).
Peningkatan berat badan yang tinggi ditemukan pada binatang dengan makanan tinggi
lemak-glukosa dibandingkan dengan kelompok tinggi lemak-fruktosa. Kelompok makanan
tinggi lemak-glukosa juga meningkatkan diameter abdomen, sedangkan pada kelompok
makanan tinggi lemak dan makanan tinggi lemak-fruktosa terjadi penurunan indeks massa
tubuh. Pada kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak-fruktosa-glukosa menunjukkan
peningkatan kadar glukosa puasa di plasma, sedangkan kadar insulin paling tinggi dan
rendahnya ekspresi reseptor insulin ditemukan pada kelompok binatang dengan makanan

tinggi lemak-glukosa. Pada kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak-fruktosaglukosa menunjukkan peningkatan kadar trigliserida plasma, sedangkan penurunan kadar HDL
plasma terdapat pada kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak-glukosa. Penurunan
ekspresi gen adiponektin di jaringan adiposa ependim ditemukan pada kelompok binatang
dengan makanan tinggi lemak-fruktosa-glukosa, sedangkan peningkatan kadar adiponektin
plasma ditemukan pada kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak-glukosa. Pada
kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak dan makanan tinggi lemak-fruktosa
menunjukkan rendahnya ekspresi leptin, sedangkan ekspresi reseptor leptin meningkat pada
kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak. Binatang dengan makanan tinggi lemakglukosa menunjukkan peningkatan penyimpanan lemak, berat badan, stres oksidatif, kadar
glukosa puasa, insulin plasma, diameter abdomen, indeks massa tubuh, dan alodinia. Pada
kelompok binatang dengan makanan tinggi lemak-fruktosa juga menunjukkan tingginya
antioksidan plasma yang menunjukkan bahwa kemampuan oksidatif glukosa lebih baik
daripada fruktosa untuk menyebabkan stres oksidatif jika dikombinasikan dengan makanan
tinggi lemak. Makanan tinggi lemak yang dikombinasikan dengan makanan tinggi fruktosa
dapat menyebabkan resistensi insulin dengan cara merusak metabolisme glukosa (MorenoFernandez et al., 2018).
Penggantian

makanan

yang

mengandung

saturasi

asam

lemak

dengan

monounsaturated asam lemak menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular,
penurun konsentrasi LDL dan kolesterol, meningkatkan profil lemak postprandial, dan
penurunan tekanan darah. Monounsaturated asam lemak tidak memiliki efek yang berbahaya
terhadap metabolisme. Kandungan asam lemak pada makanan berfungsi sebagai regulasi
homeostasis kolesterol, konsentrasi lipoprotein darah, dan berefek terhadap faktor risiko
penyakit kardiovaskular, seperti tekanan darah, hemostasis, dan berat badan. Menurut studi
epidemiologi menunjukkan populasi yang mengkonsumsi banyak saturasi asam lemak
menunjukkan peningkatan kadar LDL dan kolesterol. Saturasi asam lemak memiliki efek
aterogenik dan trombogenik melalui peningkatan produksi very low-density lipoprotein
(VLDL) dan Apo A1, penurunan reseptor LDL, dan peningkatan agregasi platelet. Trans fatty
acid (TFA) memiliki sifat aterogenik tertinggi yang dapat meningkatkan total LDL dan
kolesterol, lipoprotein aterogenik, dan penurunan kadar HDL. Konsumsi polyunsaturated fatty
acid (PUFA) menunjukkan penurunan kadar trigliserida dengan penurunan lipogenesis,
penurunan pembentukan triasilgliserol, dan penurunan pelepasan VLDL ke sirkulasi. Sehingga
PUFA dapat memodifikasi ekspresi gen dengan mengubah kadar lemak di darah dengan
mengaktivasi ekspresi gen di -oksidasi yang berfungsi mengontrol reseptor PPAR-,

menurunkan fraksi katabolik HDL, peningkatan kadar HDL, dan menurunkan kadar
trigliserida plasma. Resistensi insulin dapat disebabkan dengan banyaknya konsumsi makanan
tinggi lemak dengan asupan total lemak >37% setiap harinya. Perubahan makanan yang
mengandung saturasi asam lemak dengan monounsaturated asam lemak dapat memperbaiki
sensitivitas insulin. Konsumsi makanan dengan monosaturated asam lemak meningkatkan
metabolisme glukosa yang lebih baik dengan cara memperbaiki kadar glukosa puasa dan
memicu homeostasis glukosa, mekanisme ini terjadi di membran sel dengan menjaga
permeabilitas ion, afinitas reseptor insulin, dan peningkatan regulasi transporter glukosa.
Pemberian polyunsaturated asam lemak juga memiliki peran dalam homeostasis glukosa dan
memperbaiki sensitivitas insulin dengan cara peningkatan regulasi PPAR yang berhubungan
dengan ekspresi gen pada oksidasi dan sintesis lemak, serta polyunsaturated asam lemak juga
meningkatkan pengambilan glukosa pada otot skelet. Polyunsaturated asam lemak
menginduksi biogenesis mitokondria dan -oksidasi di sel lemak yang menyebabkan
penurunan penyimpanan lemak. Konsumsi makanan yang mengandung polyunsaturated asam
lemak pada individu yang sehat dapat menurunkan kadar IL-1, thromoboxane 2, PGE2
(prostaglandin E2), menurunkan produksi sitokin dan marker proinflamasi (IL-6, TNF-, TNF, CRP), dan meningkatkan kadar marker anti-inflamasi (IL-10, TGF-). Konsumsi makanan
dengan kadar saturasi asam lemak rendah dan monounsaturated asam lemak yang tinggi dapat
menurunkan tekanan darah diastolik dengan cara mengubah menjadi prostaglandin untuk
menurunkan tekanan darah dengan vasodilatasi arteri, keseimbangan elektrolit, dan pelepasan
renin dari ginjal (Ristic-Medic, Danijela and Vucic, 2013).

8. Sindrom Metabolik, Inflamasi, dan ACE2 pada Paru-paru
Hiperinsulinemia dengan penurunan sensitivitas insulin merupakan faktor yang
mempengaruhi paru-paru dengan mekanisme efek secara langsung pada sel imun di saluran
nafas. Marker sindrom metabolik seperti CRP berhubungan dengan hiperglikemia, diabetes,
hipertensi berhubungan dengan fungsi paru-paru, asma, dan PPOK. Kelebihan insulin dapat
memberikan efek secara langsung pada fisiologis seluler paru. Insulin meregulasi proses
metabolik seperti stimulasi pengambilan glukosa, sintesis lemak, oksidasi, penyimpanan
lemak, dan proliferasi sel. Reseptor insulin penting dalam perkembangan sel epitel paru.
Tingginya kadar insulin pada ibu menghambat produksi protein surfaktan A dan B yang
meningkatkan angka kejadian sindrom distres pernafasan pada bayi dengan ibu diabetes.

Insulin melalui aktivasi jalur PI3K (phosphoinositide 3-kinases) memicu degranulasi sel mast
yang menyebabkan bronkokonstriksi. Insulin juga mempunyai efek anti inflamasi dengan cara
menurunkan kadar sitokin inflamasi sebagai respons terhadap kerusakan paru akut dan
inflamasi sistemik. Insulin juga mempengaruhi peningkatan massa dan kontraktilitas otot polos
saluran nafas (Singh et al., 2013).
Reseptor insulin-like growth factor-1 (IGF-1) terdapat pada otot polos saluran nafas
dan menstimulasi proliferasi otot polos saluran nafas. Tingginya kadar insulin memicu
kontraksi otot polos saluran nafas dan meningkatkan kontraktilitas terhadap respons metakolin.
Insulin juga meningkatkan protein matriks ekstraseluler, seperti laminin yang berperan dalam
pertumbuhan paru, diferensiasi sel mesenkim, meningkatkan hiperkontraktilitas dan
hipoproliferasi otot polos saluran nafas. Insulin memiliki efek terhadap otot polos saluran nafas
berupa peningkatan kontraktilitas saluran nafas, proliferasi sel, dan fibrosis yang memicu
penebalan, kekakuan, dan hiperkontraktilitas saluran nafas. Sinyal PI3K/Akt mempunyai peran
penting dalam sinyal insulin, sehingga inhibisi jalur PI3K akan memicu resistensi insulin.
Insulin merupakan aktivator sel epitel bronkus dan menghambat TLR3 (toll-like receptor 3)
yang memediasi apoptosis. Aktivasi jalur PI3K/Akt memicu proliferasi sel epitel dan otot polos
saluran nafas yang menyebabkan remodelling saluran nafas. Jalur -catenin berfungsi
meregulasi proliferasi dan diferensiasi sel paru, sehingga kekurangan -catenin menyebabkan
penghambatan diferensiasi sel epitel alveolar dan kerusakan pembentukan alveolar. Insulin
yang memediasi aktivasi jalur -catenin di sel epitel saluran nafas dapat menyebabkan
hiperplasia sel goblet, pembesaran ruang udara, dan tumor paru (Singh et al., 2013).
Insulin menginduksi hiperkontraktilitas otot polos saluran nafas melalui ekspresi
laminin di otot polos trakea, jalur PI3K, dan jalur Rho-kinase-dependent. Hiperinsulinemia
menyebabkan bronkokonstriksi dan hilangnya inhibitor reseptor muskarinik-2 yang berfungsi
sebagai nervus parasimpatis. Disregulasi insulin memiliki efek negatif terhadap saluran nafas
yang menyebabkan kerusakan fungsi paru. Insulin mempunyai efek secara langsung terhadap
sel epitel dan sel otot polos saluran nafas dengan menghambat reseptor muskarinik untuk
meningkatkan hiperkontraktilitas. Tingginya kadar insulin menyebabkan perubahan morfologi
dan fungsional pada otot polos saluran nafas yang hiperresponsif terhadap stimulasi
parasimpatis, sehingga dapat menurunkan fungsi paru-paru dan meningkatkan hiperaktivitas
bronkus. Tingginya kadar leptin menyebabkan reaksi imun di saluran nafas dengan cara
mengaktivasi sitokin proinflamasi, serta dapat meningkatkan hiperaktivitas bronkus melalui
reseptor di sel epitel saluran nafas. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) dan insulin-like growth

factor binding protein-3 (IGFBP-3) dapat menyebabkan fibrosis subepitel, hiperresponsif
saluran nafas, inflamasi saluran nafas, dan hiperplasia otot polos saluran nafas (Baffi et al.,
2016).
Hiperlipidemia pada sindrom metabolik dapat merusak fungsi paru-paru dengan cara
kelebihan asam lemak bebas yang menginduksi inflamasi. Asam lemak bebas dapat
mengaktivasi sistem imun bawaan melalui aktivasi PPR, jalur sinyal intraseluler, dan ERstress, sehingga memicu peningkatan aktivitas NFkB dan AP-1 yang menyebabkan
peningkatan pelepasan mediator proinflamasi berupa TNF- dan IL-6. Peningkatan kadar
trigliserida menyebabkan terjadinya hiperresponsif saluran nafas (Baffi et al., 2016).
Paru-paru memilki peran penting yang berhubungan dengan lemak berupa sintesis dan
oksidasi asam lemak, esterifikasi lemak, hidrolisis asam-ester, hidrolisis lipoprotein, sintesis
fosfatidilkolin, serta sintesis dan sekresi prostaglandin (Alvarado and Arce, 2016). Obesitas
sentral mempengaruhi volume paru-paru dengan cara menurunkan kapasitas ekspansi
diafragma saat inspirasi menyebabkan keterbatasan gerak dinding dada (Lee et al., 2020).
Obesitas berhubungan dengan disregulasi sintesis dan pembakaran lemak yang dapat
menginisiasi inflamasi pada paru-paru. . Obesitas berperan dalam kerusakan lemak yang
memicu peningkatan infeksi yang menginduksi hiperinflamasi. Gangguan metabolisme lemak
pada kondisi obesitas berperan utama dalam mekanisme ikatan virus dengan ACE2 (Heialy,
2020).
Lokal RAS pada paru-paru berperan penting dalam respons luka dan perbaikan karena
memiliki efek profibrotik. ACE2 di paru-paru sebagai respons terhadap makanan tinggi lemak
yang membuat paru-paru lebih rentan untuk masuknya virus tapi dapat meregulasi
overstimulasi RAS. Ekspresi ACE2 di paru-paru akibat obesitas ditemukan paling banyak di
sel epitel saluran nafas. Sterol-response element binding proteins (SREBP) merupakan faktor
transkripsi yang berhubungan dengan lipogenesis, adipogenesis, dan homeostasis kolesterol
untuk mencegah lipotoksisitas. Penurunan kadar ACE2 di hati dan otot skelet dapat
menginduksi
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ACE2/Angiotensin 1-7 dalam metabolisme lemak (Heialy, 2020).
Regulasi RAS jaringan berpartisipasi dalam proses metabolisme dan komplikasi dari
gangguan metabolik seperti sindrom metabolik. RAS berhubungan dengan perkembangan
sindrom metabolik dengan menginduksi hipertensi melalui vasokonstriksi dan retensi natrium,
serta aktivasi sistem saraf simpatis. Dalam metabolisme seluler, terdapat tiga mekanisme RAS
yang berhubungan dengan metabolisme glukosa dan menginduksi resistensi insulin sehingga

menjadi sindrom metabolik, berupa : (a) penghambatan aktivasi jalur Insulin receptor
substrate-1 (IRS-1)/phophatidylinositol 3-kinase (PI3K), (b) penghambatan diferensiasi
preadiposit yang bertanggungjawab dalam produksi inflamasi atau sitokin diabetogenik, dan
(c) peningkatan produksi ROS, kerusakan sel  pankreas, dan disfungsi endotel (Herrera et al.,
2016). Angiotensin II merupakan adipokin proinflamasi utama yang diproduksi oleh jaringan
adiposa yang berhubungan dengan obesitas, inflamasi, dan resistensi insulin. Angiotensinogen
adiposa berperan dalam fungsi jaringan adiposa melalui modulasi adipogenesis atau
metabolisme lemak. Ekspresi berlebih angiotensinogen pada jaringan adiposa menyebabkan
peningkatan massa lemak, ukuran sel lemak, dan inflamasi sistemik. Inaktivasi
angiotensinogen pada jaringan adiposa meningkatkan toleransi glukosa, menurunkan
inflamasi, infiltrasi makrofag di jaringan adiposa, dan meningkatkan aktivitas metabolik.
Beberapa mekanisme terkait dengan angiotensinogen dan angiotensin II memediasi inflamasi,
berupa : (a) sinyal insulin dan angiotensin II, (b) efek aldosteron, (c) aktivitas ACE, (d)
produksi sitokin proinflamasi, dan (5) aktivitas perioxisome proliferator-activated receptor
gamma (PPAR). Penurunan kadar angiotensinogen atau jalur RAS di jaringan adiposa dapat
menyebabkan penghambatan RAS sistemik pada obesitas (Ramalingam et al., 2017). Pada
RAS, ACE mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II yang berperan sebagai
vasokonstriktor. ACE2 menyeimbangi efek negatif dari angiotensin II dengan cara
mendegradasi angiotensin II menjadi angiotensin 1-7 yang bersifat vasodilator. Gangguan
keseimbangan ACE/ACE2 menyebabkan perubahan tekanan darah dengan peningkatan
ekspresi ACE2 memilki sifat proteksi dalam menurunkan tekanan darah, sedangkan defisiensi
ACE2 menyebabkan hipertensi (Putnam et al., 2012).
Peningkatan kadar ACE2 pada alveoli dan sel epitel bronkus ditemukan pada pasien
dengan diabetes. Peningkatan ekspresi ACE2 bronkus dan alveoli ditemukan juga pada pasien
yang merokok, obesitas, dan mengkonsumsi ACE inhibitor (Wijnant et al., 2020). Ekspresi
ACE2 berlebih memediasi terjadinya respons inflamasi, aktivitas sel imun, dan replikasi virus.
ACE2 memediasi produksi sitokin yang berhubungan dengan acute respiratory distress
syndrome (ARDS). ACE2 juga berhubungan dengan terjadinya respons sistem imun bawaaan,
respons sistem imun adaptif, regulasi sel B, dan sekresi sitokin yang akan meningkatkan
respons inflamasi yang diinduksi oleh IL-1, IL-10, IL-6, IL-8. Disfungsi sistem imun pada
ekspresi ACE2 yang terlalu tinggi berhubungan dengan gejala badai sitokin (Li et al., 2020).

9. Hubungan Antara COVID-19 dengan Sindrom Metabolik dan ACE2
Virus SARS-CoV-2 menyebabkan serangan akut dengan gejala dan tanda utama pada
saluran nafas atas, seperti batuk kering, dispnea, dan opasitas ground-glass bilateral pada
gambaran radiografi. Faktor risiko mortalitas infeksi SARS-CoV-2 berdasarkan jenis kelamin,
ras, umur, dan penyakit komorbid. Di Cina, angka mortalitas infeksi SARS-CoV-2 mencapai
3,4% dengan banyak kasus dijumpai pada lansia dengan penyakit komorbid seperti hipertensi,
gagal jantung kongesti, diabetes, dan obesitas. Gejala berat dari infeksi SARS-CoV-2 timbul
dalam 14-21 hari setelah onset terinfeksi (Samavati and Uhal, 2020). Gejala berat COVID-19
timbul pada pasien laki-laki, perokok, memiliki riwayat obesitas, hipertensi, penyakit ginjal,
penyakit jantung, dan diabetes melitus tipe 2. Infeksi SARS-CoV-2 bergantung pada kadar
ACE2 disirkulasi (Emilsson et al., 2020).
Kadar ACE2 serum meningkat pada individu laki-laki daripada perempuan dan
individu dengan sindrom metabolik termasuk obesitas, hipertensi, resistensi insulin, dan
hiperlipidemia, serta individu perokok (Emilsson et al., 2020; Kornilov et al., 2020).
Peningkatan aktivasi dari ACE2 dapat digunakan sebagai efek proteksi terhadap hipertensi dan
penyakit kardiovaskular. Aktivasi ACE2 dapat meringankan kerusakan jaringan dan pembuluh
darah, mencegah hipertensi pulmonal, menurunkan fibrosis paru, menurunkan remodelling
arteri, dan meningkatkan fungsi ventrikel kanan. ACE2 juga berperan dalam menurunkan
inflamasi sistemik (Batlle et al., 2010). ACE2 berfungsi menyeimbangi efek merusak dari jalur
ACE/RAS dengan cara aktivasi jalur ACE2/Angiotensin (1-7)/MAS (Samavati and Uhal,
2020).
Genome virus SARS-CoV-2 terdiri atas RNA tunggal yang mengandung 26-32
kilobase. Selubung virus terdiri dari fosfolipid bilayer dengan membran virus (M), envelope
(E), protein spike (S). SARS-CoV-2 menggunakan reseptor ACE2 untuk memasuki sel
manusia. Selama memasuki sel manusia, protein spike pada SARS-CoV-2 terpecah menjadi
protein spike 1 (S1) dan protein spike 2 (S2). Protein S2 berfungsi untuk fusi dari membran
virus. Sedangkan protein S1 mengandung receptor binding domain (RBD) pada C-terminal
dan akan secara langsung berikatan dengan peptidase domain (PD) pada ACE2 untuk bisa
langsung masuk ke sel inang. Pembelahan protein S1 terjadi karena proteolitik yang
bergantung pada beberapa protease sel inang, seperti katepsin, transmembrane protease serin
protease (TMPRSS), dan tripsin saluran nafas. Pembelahan proteolitik diikuti dengan fusi
membran virus dan selular. Ikatan S1 ke reseptor ACE2 memicu pembelahan ACE2 oleh
disintegrin dan metallopeptidase domain 17 (ADAM17)/tumor necrosis factor-converting
enzyme (TACE) pada ektodomain. TMPRSS2 memecah ACE2 pada domain C-terminal

intraselular. Pembelahan ektodomain dan endodomain oleh ADAM17 dan TMPRSS2
memfasilitasi masuknya sel virus yang akan memicu kerusakan pada reseptor ACE2, sehingga
ACE2 kehilangan fungsinya. Kehilangan fungsi ACE2 menyebabkan tidak terproduksinya
angiotensin 1-9 dan angiotensin 1-7. Kekurangan angiotensin 1-7 menyebabkan penurunan
aktivasi reseptor MAS dan reseptor protein G yang memicu hilangnya fungsi proteksi, seperti
vasodilatasi dan proteksi sel pada sel epitel dan endotel. Kehilangan fungsi ACE2 memicu
ketidakseimbangan produksi angiotensin II dan peningkatan regulasi jalur RAS/Angiotensin
II. Peningkatan regulasi dari angiotensin II memicu vasokonstriksi, trombofilia,
mikrotrombosis, kerusakan epitel alveolar, hingga terjadinya gagal nafas (Samavati and Uhal,
2020). ACE2 kehilangan fungsi proteksi kardiovaskular disaat terjadinya endositosis partikel
virus SARS-CoV-2 dikarenakan peningkatan produksi angiotensin yang memicu stres
oksidatif (Gheblawi et al., 2020; Perrotta et al., 2020). Kadar angiotensin II meningkat dengan
peningkatan aktivitas AT1R yang menyebabkan fibrosis berat, hipertrofi, peningkatan produksi
ROS, vasokonstriksi, dan disbiosis lambung (Gheblawi et al., 2020).
Disaat yang bersamaan, ekspresi ACE2 menurun dengan terjadinya infeksi SARSCoV-2 yang akan berhubungan dengan protein RPS3 (ribosomal protein S3) yang memicu
replikasi virus dan protein SRC (steroid receptor coactivator) yang memicu respons inflamasi.
Disfungsi sistem imun pada ekspresi ACE2 yang terlalu tinggi berhubungan dengan gejala
badai sitokin. Kadar IL-1, IL-10, dan IL-8 akan sangat meningkat pada pasien dengan gejala
infeksi virus corona, hal ini mengindikasikan bahwa proses patologi dan infeksi virus corona
berhubungan dengan respons sitokin proinflamasi yang tinggi (Li et al., 2020). Dari studi
kohort pada 12 orang pasien COVID-19, didapatkan kenaikan kadar angiotensin II sirkulasi
dibandingkan dengan orang yang sehat. Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan regulasi
dari ACE2 dan ketidakseimbangan RAS sistemik, sehingga memicu kerusakan multiorgan
akibat infeksi SARS-CoV-2 (Batlle et al., 2010). Individu dengan riwayat diabetes melitus,
hipertensi, penyakit paru-paru merupakan faktor risiko terinfeksi COVID-19, hal ini
berhubungan dengan disregulasi RAS melalui aksis ACE/Angiotensin II/reseptor AT akibat
infeksi SARS-CoV-2 (Gheblawi et al., 2020; Samavati and Uhal, 2020). Infeksi virus yang
berlanjut mampu menurunkan ekspresi ACE2 membran yang memicu aktivasi RAS yang tidak
terkendali di paru-paru, sehingga dapat menyebabkan inflamasi lokal dengan pemanggilan
neutrofil akibat stimulus lipopolisakarida (Heialy, 2020).
Obesitas berperan dalam kerusakan lemak yang memicu peningkatan infeksi yang
menginduksi hiperinflamasi. Obesitas dapat meningkatkan ekspresi ACE2 di paru-paru

sebagai respons terhadap makanan tinggi lemak yang membuat paru-paru lebih rentan untuk
masuknya virus tapi dapat meregulasi overstimulasi RAS. Ekspresi ACE2 di paru-paru akibat
obesitas ditemukan paling banyak di sel epitel saluran nafas (Heialy, 2020). Ekspresi ACE2
lebih tinggi di jaringan adiposa dibandingkan di paru-paru, sehingga tropisme virus pada kedua
jaringan tersebut mendukung lamanya infeksi SARS-CoV-2 pada individu obesitas (Bansal
and Gubbi, 2020).

Gambar 2.9. Peran ACE2 dalam patogenesis infeksi COVID-19 dan respons
inflamasi (Batlle et al., 2010).

10. Tanaman Kelor (Moringa oleifera, Lam.)
a. Taksonomi
Kingdom

: Plantae

Superkingdom : Tracheobionta
Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Subkelas

: Dilleniidae

Order

: Capparales

Famili

: Moringaceae

Genus

: Moringa

Species

: Moringa oleifera

(Raja et al., 2016; Mallenakuppe et al., 2019)

b. Deskripsi Tumbuhan
Tanaman kelor mempunyai nama latin berupa Moringa oleifera, Lam. Moringa
oleifera, Lam. merupakan bagian dari family Moringaceae (Kou et al., 2018). Tanaman kelor
pertama kali ditemukan di Himalaya dan India, saat ini sudah menyebar hingga ke benua Afrika
dan Asia. Dahulu para orang tua menggunakan tanaman kelor untuk menyembuhkan berbagai
penyakit, seperti demam, flu, pilek, cacingan, bronkitis, dan tiroid (Rizkayanti et al., 2017).
Moringa oleifera memiliki 13 spesies, biasanya hidup di area subtropikal dan tidak bisa hidup
di tempat yang terlalu lembab dan dingin. Pertumbuhan tanaman ini cukup cepat dengan tinggi
sekitar 10 meter dan diameter sekitar 2 meter (Varmani and Garg, 2014).

Gambar 2.10. Tanaman kelor (Affiku, 2019 ;
Sreelatha and Padma, 2009).
Tanaman kelor kaya akan vitamin esensial, mineral, asam amino yang dapat digunakan
sebagai anti aging, anti inflamasi, stimulan jantung, anti hipertensi, menurunkan kolesterol,
antioksidan, anti diabetik, hepatoprotektor, anti anemia, anti karsinogenik, immunomodulator,
anti asma, anti nyeri, anti migrain, anti spasmodik, anti fertilitas, kardioprotektor, anti mikroba,
anti urolitiasis, dan serebroprotektor (Varmani and Garg, 2014; Kumala I, 2017; Rizkayanti et
al., 2017). Kandungan tanaman kelor yang sangat berperan sebagai antioksidan adalah
senyawa fenolik (asam fenolik, flavonoid, tanin, kuinon, kumarin, lignan), senyawa nitrogen

(alkaloid, amina, betalain), vitamin, beta-carotene, terpenoid (karotenoid), dan steroid
(Rizkayanti et al., 2017).
c. Daun Kelor
Daun kelor kaya zat dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain 4 kali lebih
tinggi kandungan kalsiumnya dibandingkan susu, 7 kali lebih tinggi kandungan vitamin C nya
daripada jeruk, 3 kali lebih tinggi kandungan kaliumnya daripada pisang, 3 kali lebih tinggi
kandungan zat besinya dibandingkan bayam, 4 kali lebih tinggi kandungan vitamin A nya
dibandingkan wortel, 2 kali lebih tinggi kandungan protein dibandingkan susu, serta juga kaya
akan Ca, Mg, K, Mn, P, Zn, Na, Cu, dan Fe (Varmani and Garg, 2014). Vitamin C paling
banyak ditemukan di daun kelor dibandingkan bagian lain dari tanaman kelor (Rizkayanti et
al., 2017). Kandungan ekstrak etanolik pada daunnya ini berperan utama sebagai
hepatoprotektor (Kumala I, 2017). Kandungan ekstrak etanolik dan aqueous dalam daun kelor
berfungsi sebagai anti bakteri yang dapat melawan spesies bakteri gram positif
(Staphylococcus aureus dan Enterococcus faecalis), dan spesies bakteri gram negatif
(Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyticus,
Aeromonas caviae). Tanaman kelor dapat berfungsi sebagai anti inflamasi dengan cara
menghambat produksi dari TNF-, IL-6, IL-8, NF-kB, dan makrofag (Kou et al., 2018).
Oksidan mengubah atom hidrogen dari rantai asli lemak tak jenuh dari membran lipid untuk
memulai proses peroksidasi lipid, lalu hasil dari peroksidasi lipid ini akan terfragmentasi
menjadi aldehid seperti MDA (malonaldehid). Daun kelor yang sudah matang dapat
menghambat pembentukan dari MDA ini sehingga lebih efektif berfungsi sebagai antioksidan
dikarenakan kandungan fenoliknya paling tinggi diantara bagian lainnya (Sreelatha and Padma,
2009).
Ekstrak etanolik dari daun kelor digunakan sebagai anti diabetes dengan memperbaiki
kadar glukosa menjadi normal. Suplemen dengan ekstrak aqueous dari daun kelor dengan dosis
100 mg/kg dapat meningkatkan sensitivitas insulin, antioksidan tubuh, dan pertahanan imun
(Kou et al., 2018). Ekstrak metanolik pada tumbuhan kelor memproduksi N-Benzyl
thiocarbamates, N-benzyl carbamates, dan benzyl nitriles yang memicu pelepasan insulin dari
sel  pankreas, berfungsi sebagai enzim siklooksigenase, dan menghambat peroksidasi lipid.
Kandungan terpenoid pada daun kelor digunakan sebagai anti hiperglikemi dengan cara
menstimulasi sekresi insulin oleh sel  pankreas (Faizal et al., 2014). Ekstrak daun kelor
dengan kandungan antenolol dapat berfungsi menurunkan kadar lemak, berat badan, level
trigliserid serum dan kolesterol. Kandungan pada tanaman kelor yang digunakan untuk

menurunkan tekanan darah, antara lain nitrile, minyak mustard glikosida, dan thiocarbamate
glikosida, sedangakan kandungan sitosterol digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol
(Varmani and Garg, 2014). Tanaman kelor mengandung nutrisi seperti karbohidrat dan rendah
lemak serta asam lemak sehingga bisa digunakan sebagai makanan untuk menurunkan kadar
kolesterol. Kandungan saponin pada tanaman kelor yang dijadikan makanan dapat berefek
sebagai hipokolesterolemia dengan cara saponin akan berikatan dengan kolesterol membuat
kolesterol tersebut tidak bisa terabsorpsi (Affiku, 2019).

11. Tikus Wistar (Rattus norvegicus)
a. Taksonomi
Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata

Kelas

: Mammalia

Subkelas

: Theria

Infrakelas

: Eutheria

Order

: Rodentia

Suborder

: Myomorpha

Famili

: Muridae

Superfamili

: Muroidea

Subfamili

: Murinae

Genus

: Rattus

Spesies

: Rattus norvegicus

(Hedrich, 2020)
b. Deskripsi Hewan Coba
Kajian ilmiah merupakan pengaplikasian suatu ilmu dengan menggunakan aturan dan
metode ilmiah dengan teratur yang bertujuan mendapatkan data, informasi, dan pemahaman
dari hal yang diamati atau diteliti. Terdapat dua jenis kajian ilmiah dalam bidang kesehatan,
yaitu dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo. Teknik in vivo adalah kajian ilmiah yang
menggunakan subjek hewan coba sebelum pengaplikasian di manusia (Nugroho et al., 2018).
Penelitian in vivo di manusia dianggap tidak sesuai dengan etika penelitian karena dapat
menyebabkan penyakit, kerusakan fisik dan emosi, serta menyebabkan kematian. Sehingga
diperlukan suatu hewan coba yang digunakan untuk menggantikan manusia dan memiliki

sistem fisiologis yang mirip dengan manusia (Fitria et al., 2019). Hewan coba adalah hewan
yang dipakai untuk kepentingan penelitian ilmiah dan digunakan berdasakan aturan dan standar
dari suatu penelitian. Hewan coba yang sering digunakan adalah tikus yang termasuk dalam
ordo rodentia (hewan pengerat). Penggunaan tikus sebagai hewan coba sering digunakan untuk
penelitian biomedis, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, metabolisme, saraf, psikis,
ginjal, dan kanker. Menurut Iannaccone dan Jacob, tikus adalah hewan coba yang tepat untuk
penelitian dalam bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, khususnya hipertensi dan stroke
karena tikus mempunyai banyak kesamaan dalam sistem fisiologis manusia, serta tikus mudah
didapat, harga terjangkau dan secara genetik mempunyai banyak variasi (Nugroho et al., 2018).
Tikus putih atau dalam bahasa latinnya disebut dengan Tikus Wistar yang termasuk
dalam spesies Rattus norvegicus yang awalnya diternakkan di Wistar Institute yang terletak di
Philadepia dengan nama merk WISTARAT pada tahun 1906 (Fitria, 2014; Frianto et al.,
2015; Fitria et al., 2019). Rattus norvegicus memiliki tiga galur yang sering digunakan dalam
uji coba penelitian, yaitu Wistar, Long evans, dan Sprague dawley. Tikus putih sering
digunakan dalam penelitian sebagai hewan coba. Tikus putih yang digunakan dalam suatu
penelitian harus memenuhi standar yang ditentukan oleh peneliti, berupa kontrol makanan,
kontrol penyakit, data genetik, spesies, usia, berat badan, dan jenis kelamin. Tikus putih sering
digunakan untuk sebagai hewan coba karena berkembangbiak dalam waktu yang singkat,
memiliki badan yang lebih besar, dan mudah dirawat. Ciri-ciri fisik dari tikus putih, antara lain
memiliki perkembangan yang cepat, ekor panjang, berwarna putih (albino), kepala kecil,
tingkat laktasi tinggi, emosi stabil, dan resisten terhadap arsenik tiroksid (Frianto et al., 2015).

B. Kerangka Pemikiran
Gambar
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Pemikiran

Keterangan :
: Menyebabkan

: Menghambat
: Induktor
: Variabel terikat

: Metabolit sekunder daun kelor
STZ-NA : Streptozotocin-Nicotinamide
LDL

: Low-density lipoprotein

HDL

: High-density lipoprotein

FFA

: Free fatty acid

RAS

: Renin angiotensin system

ROS

: Reactive oxygen species

TNF-

: Tumor necrosis factor-alpha

IL-6

: Interleukin-6

ACE2

: Angiotensin converting enzyme 2

C. Hipotesis
1. Terjadi peningkatan ekspresi ACE2 pada jaringan paru-paru tikus Wistar (Rattus
norvegicus) jantan model sindrom metabolik terinduksi
2. Pemberian ekstrak etanolik daun kelor (Moringa oleifera, Lam.) dapat
mempengaruhi tingkat ekspresi reseptor ACE2 pada jaringan paru-paru tikus Wistar
(Rattus norvegicus) jantan model sindrom metabolik terinduksi sebagai jalan masuk
infeksi virus SARS-CoV-2
3. Perbedaan dosis pemberian ekstrak etanolik daun kelor (Moringa oleifera, Lam.)
dapat mempengaruhi tingkat ekspresi reseptor ACE2 pada jaringan paru-paru tikus
Wistar (Rattus norvegicus) jantan model sindrom metabolik terinduksi antar
kelompok perlakuan.

