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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fat browning adalah proses berubahnya sel lemak putih (white adipose 

tissue =WAT) menyerupai sel lemak cokelat (brown adipose tissue=BAT), yang 

selanjutnya disebut sebagai beige adipose tissue. Sel beige berperan dalam 

meningkatkan keluaran energi. Proses fat browning memiliki arti penting dalam 

mencegah akumulasi lemak di dalam tubuh. Selama proses terjadinya fat 

browning terjadi peningkatan ekspresi UCP 1 sel adipose. Ekspresi UCP 1 ini 

berfungsi sebagai regulator thermogenesis dan proses pelepasan panas, sehingga 

menyebabkan hilangnya banyak kalori (Saito et al, 2011).  

Fat browning juga memiliki peranan penting dalam menanggulangi 

penyakit kardiovaskuler. Secara khusus, jaringan adiposa perivaskular (PVAT), 

yang ditemukan di sekitar pembuluh darah, telah terlibat dalam berbagai 

penelitian sebagai pengatur fungsi vaskular. PVAT sehat ditemukan pada 

individu kurus dan memberikan efek anti kontraktil pada pembuluh darah. 

Namun, beban PVAT sangat meningkat pada orang gemuk, dan disfungsi 

jaringan adiposa telah terlibat dalam peningkatan kontraktilitas pembuluh darah, 

peradangan, dan resistensi insulin endotel. Dengan demikian, PVAT 

disfungsional diperkirakan berkontribusi terhadap CVD (Britton et al, 2011). 

Tidak semua PVAT hanya terdiri dari jaringan adiposa putih; berbagai 

depot PVAT terdiri dari jaringan adiposa coklat dan jaringan adiposa beige. 

Friederich-Persson et al. menemukan bahwa berbagai jenis depot PVAT pada 

tikus memiliki peran vasodilatasi mekanik yang berbeda. Dalam serangkaian 
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percobaan kawat-miografi di mana kontraktilitas vaskular diukur dengan adanya 

PVAT putih, beige, atau cokelat, adiposa coklat ditemukan menurunkan kapasitas 

kontraktilitas pembuluh darah dan mengurangi sensitivitas terhadap efek 

vasokonstriksi norepinefrin pada tingkat yang lebih tinggi. dari putih atau adipose 

beige. Pengamatan ini menyoroti peran kompleks yang dimiliki oleh depot 

adiposa yang berbeda sehubungan dengan fungsi PVAT, dan khususnya, 

menyoroti peran baru untuk PVAT coklat dan beige sebagai mediator fungsi 

vascular (Chang et al, 2017). 

Sel lemak di dalam tubuh terbagi menjadi lemak putih  dan sel lemak 

coklat. Sel WAT berfungsi sebagai tempat penyimpanan surplus kalori sedangkan 

sel BAT berperan dalam keluaran energi dalam hal termogenesis. Sel WAT bisa 

berubah menyerupai sel BAT yang ditandai dengan peningkatan ekspresi 

Uncouple Protein 1 (UCP 1) dan biogenesis mitokondria. Sel ini disebut beige 

adipose tissue. Sel beige ini berperan dalam meningkatkan keluaran energi 

sehingga mencegah akumulasi lemak (Cedikova et al., 2016). Olahraga 

digunakan sebagai salah satu tatalaksana kelebihan berat badan. Olahraga dapat 

meningkatkan  sekresi peroxisome proliferator-activated receptor 1γ coactivator 

1α (PGC-1α) otot melalui aktivasi AMPK yang berperan dalam proses fat 

browning. Zat PGC-1 merupakan regulator utama suatu sel bertransformasi 

menjadi sel lemak putih atau coklat. Beberapa data menunjukkan bahwa PGC-1α 

kemungkinan besar berperan dalam dalam proses ini (Pere et al, 2003). Pertama, 

PGC-1α adalah salah satu protein yang dapat mengaktifkan UCP-1 dengan kuat 

pada sel non-BAT. Kedua, ketika dipaparkan pada sel lemak putih, PGC-1α 

menginduksi ekspresi gen UCP-1 dan biogenesis mitokondria, dua hal penting 

dalam sel lemak cokelat (Sanchez-Delgado et al., 2015). PGC-1α adalah target 
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hilir dari sinyal adrenergik, yang merupakan mediator kunci pensinyalan 

diferensiasi BAT dalam kultur sel dan setelah paparan dingin. Olahraga juga 

diperkirakan meningkatkan jumlah mitokondria di dalam sel lemak melalui 

peristiwa biogenesis (Pere et al, 2003). Meskipun korelasi ini konsisten dengan 

PGC-1α sebagai kunci dalam diferensiasi sel adiposit, sampai saat ini belum ada 

percobaan yang menunjukkan peran intensitas olahraga pada  kadar PGC-1α otot 

dan ekspresi UCP-1 dalam sel lemak yang berperan dalam peningkatan keluaran 

energi. 

Untuk itu kami melakukan penelitian pada mencit jantan (Mus musculus) 

dan diberi intervensi olahraga intensitas ringan, moderat dan tinggi dengan tujuan 

untuk melihat bagaimana pengaruh intensitas olahraga pada peristiwa fat 

browning melalui pengukuran kadar PCG-1α sel otot dan ekspresi UCP-1 sel 

lemak. Hal ini akan berguna untuk menjelaskan pengaruh intensitas olahraga 

pada perubahan ke arah beige adipose tissue beserta mekanismenya; yang secara 

aktif memainkan peran penting dalam homeostatis energi dan metabolisme 

lemak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka secara umum masalah pada penelitian adalah 

bagaimana pengaruh intensitas olahraga pada peristiwa fat browning pada 

mencit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan 

pengaruh intensitas olahraga pada peristiwa fat browning pada mencit. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui karakteristik berat badan setelah diberikan perlakuan 

berbagai intensitas olahraga. 

2. Membuktikan olahraga berbagai intensitas meningkatkan kadar PGC 1-α 

di otot gastrocnemius. 

3. Membuktikan olahraga berbagai intensitas meningkatkan ekspresi UCP-

1 di lemak visera. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teori 

 1.  Menguatkan jalur mekanisme mengenai pengaruh intensitas olahraga 

terhadap fat browning (Mus musculus). 

 2. Meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan kelebihan berat 

badan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

 1.  Bagi Pendidikan 

Sebagai referensi yang menjelaskan keterkaitan intensitas olahraga 

terhadap proses fat browning. 

2.  Bagi Intansi Kesehatan 

Sebagai masukan dalam pencegahan masalah kelebihan berat badan di 

masyarakat. 
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3. Bagi Masyarakat 

Memberi informasi pada masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik 

termasuk olahraga untuk mencegah kelebihan berat badan dan 

meningkatkan kualitas hidup. 
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