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ABSTRAK  
 
Efek Pemberian Latihan Fisik Terhadap Astrosit Korteks Serebelum Rattus 

Norvegicus yang Mendapat Pajanan Monosodium Glutamate  
 
Nikmatiah WS, Subadi I, Poerwandari D  
 
Latar Belakang: Penggunaan monosodium glutamate (MSG) berlebihan dapat 
memicu toksisitas yang mengakibatkan kematian astrosit yang secara spesifik 
menyokong kelangsungan hidup sel Purkinje pada korteks serebelum hewan coba. 
Pemberian latihan fisik diduga menghambat kematian astrosit di korteks serebelum 
melalui peningkatan konsentrasi brain-derived neurotrophic factor (BDNF). 
BDNF memicu aktivasi reseptor TrkB yang mangaktivasi phosphatidylinositol-3-
kinase (PI3K) dan mitogen-activated protein kinase (MAPK)-signaling pathway 
serta meningkatkan ekspresi B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) anti-apoptosis protein yang 
menginhibisi peningkatan kalsium intraseluler yang berlebihan. 
Tujuan: membandingkan jumlah astrosit korteks serebelum Rattus norvegicus 
antara kelompok kontrol, kelompok yang diberikan pajanan MSG, kelompok yang 
mendapat latihan treadmill dan kelompok yang mendapat pajanan MSG ditambah 
latihan treadmill. 
Desain Penelitian: Sebanyak 28 ekor Rattus norvegicus galur Wistar berjenis 
kelamin jantan berumur 6-8 minggu, berat antara 100-150 gram dirandomisasi 
dalam 4 kelompok (kontrol, pajanan MSG, latihan treadmill, pajanan MSG 
ditambah latihan treadmill). Pajanan MSG dengan dosis 6 gr/kgBB diberikan satu 
kali dalam 24 jam selama 21 hari. Latihan treadmill dilakukan 1 kali dalam sehari, 
5 hari dalam 1 minggu, durasi 20 menit (5 menit pertama dengan kecepatan 7 
m/menit dan 15 menit berikutnya dengan kecepatan 11 m/menit) selama 3 minggu. 
Terminasi dilakukan setelah 21 hari perlakuan. Preparat histologi korteks 
serebelum dibuat dengan metode pewarnaan Hematoxylin Eosin dan dilakukan 
penghitungan jumlah astrosit pada lapisan Purkinje.  
Hasil: Terdapat perbedaan yang bermakna (p<0,05) rerata jumlah astrosit antara 
kelompok kontrol dengan kelompok pajanan MSG, kelompok pajanan MSG 
dengan kelompok pajanan MSG ditambah latihan treadmill dan kelompok latihan 
treadmill dengan kelompok pajanan MSG ditambah latihan treadmill. Tidak 
terdapat perbedaan yang bermakna (p>0,05) antara kelompok latihan treadmill 
dengan kelompok kontrol dan kelompok pajanan MSG ditambah latihan treadmill 
dengan kelompok kontrol.  
Kesimpulan: Latihan fisik menghambat efek pajanan monosodium glutamate 
terhadap jumlah astrosit korteks serebelum Rattus norvegicus. Tidak terdapat efek 
pemberian latihan fisik terhadap jumlah astrosit korteks serebeleum Rattus 
norvegicus sehat. 
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