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Lipida senyawa yang larut 
dalam pelarut nonpolar

Contoh pelarut nonpolar :
bensin, eter, 
minyak kelapa, minyak tanah 

Lemak atau bahasa Jawanya gajih adalah
suatu contoh dari lipida
(TG, kholesterolester, fosfolipida dll)

Pembagian lebih komplek daripada
karbohidrat
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Fungsinya dalam tubuh kita adalah :
1.Sebagai cadangan energi, 

contoh trigliserida atau triasilgliserol
2.Sebagai penghasil senergi, 

contoh asam lemak ( asam palmitat )
3.Sebagai pelindung, lipida disekitar ginjal
4.Sebagai alat transport dalam darah, 

contoh lipoprotein
5.Sebagai penyusun membran
6.Sebagai insulator, 

dalam susunan saraf ( sebagai insulator listrik )
7.Sebagai insulator panas, lipida dibawah kulit
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Klasifikasi
A.lipida sederhana, 

contoh triasilgliserol, lilin.
B.komplek lipid, 

contoh fosolipid, glikolipid lipoprotein.
C.turunan lipid, 

contoh asam lemak, glliserol, 
steroid, senyawa keton dan lain lain.

Contoh asam lemak tidak jenuh:
1.asam linoleat            ( 18:2; 9, 12 )
2.asam linolenat          ( 18:3; 9, 12, 15 )
3.asam arakhidonat     ( 20:4; 5, 8, 11, 14 )
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Triasil Gliserol Fosfolipida
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Sphingosine

Ceramide
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Numerical 
Symbol

Common 
Name Structure

14:0 Myristic acid CH3(CH2)12COOH

16:0 Palmitic 
acid CH3(CH2)14COOH

16:1Δ9 Palmitoleic 
acid CH3(CH2)5C=C(CH2)7COOH

18:0 Stearic acid CH3(CH2)16COOH

18:1Δ9 Oleic acid CH3(CH2)7C=C(CH2)7COOH

18:2Δ9,12 Linoleic acid CH3(CH2)4C=CCH2C=C(CH2)7COOH

18:3Δ9,12,15 Linolenic 
acid CH3CH2C=CCH2C=CCH2C=C(CH2)7COOH

20:4Δ5,8,11,14 Arachidonic 
acid CH3(CH2)3(CH2C=C)4(CH2)3COOH
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Enzim lipase ( pankreas) 
memecah trigliserida ( TG ):
Asam lemak akan dilepas dari 

C yang pertama dan ketiga (ester primer). 
Dua monoasilgliserol

yang terjadi akan diserap (72%)
Sisanya isomerisasi 
Satu monoasil gliserol. 
Sebagian senyawa ini diserap (6% dari total)

dan sebagian (22% dari total) dihidrolisis 
menjadi asam lemak dan gliserol. 

PENYERAPAN LIPIDA
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Gliserol diserap lansung 
masuk pembuluh vena mesenterikum.

Di dalam sel usus halus 2 mono asilgliserol
akan disintesis menjadi triasilgliserol. 

Satu monoasilgliserol triasilgliserol. 
Triasilgliserol yang terbentuk dalam sel 

usus diserap masuk kedalam pembuluh 
limpe dalam bentuk lipoprotein
khilomikron.
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Skema pencernaan & absorpsi Triasilgliserol
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A.Oksidasi asam lemak
Asam lemak dioksidasi menjadi aseil-KoA 
dan disentesis dari asetil-KoA. 
Namun jalur dan tempat yang dipakai berlainan. 
Pada keadaan kelaparan atau 
pada penderita diabetes mellitus 
yang tidak terkontrol 
akan terjadi oksidasi asam lemak yang berlebihan. 

terbentuknya senyawa keton. 
Senyawa keton adalah suatu asam. 
Pembuangan lewat urine dari senyawa keton 
yang berlebihan ketoasidosis.
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Oksidasi asam lemak terjadi di dalam 
mitokhondria.

Asam lemak yang di luar mitokhondria
mengalami aktivasi dulu menjadi asil-KoA. 

Reaksinya :
Asil-KoA sintetase

Asam lemak + ATP + KoA                     
Asil-KoA + PPi + AMP

Enzim inorganik pirofosfatase
akan memecah inorganik pirofosfat (PPi)

dua inorganik fosfat.
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PPi + H2O 2Pi
pirofosfatase

Kedua reaksi di atas  dihitung
sebagai pemakaian energi
yang setara dengan dua ATP. 

Energi ini dipakai untuk mengaktifkan
asam lemak sebelum mengalami
oksidasi.

Dalam perhitungan jumlah ATP yang
dihasilkan dikurangi dua
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Tahapan oksidasi beta.
Asil-KoA  mengalami pelepasan 
dua hidrogen 
diterima oleh koenzim FAD menjadi FADH2. 
Pelepasan dua hidogen itu berasal dari 
atom karbon yang kedua dan ketiga 
atau α dan β atom karbon. 

disebut juga oksidasi beta asam lemak. 
Enzim yang mengkatalisis 
adalah asil-KoA dehidrogenase. 
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Selanjutnya terjadi penambahan air (H2O) 
ikatan jenuh lagi antara  
atom karbon yang kedua dan ketiga. 

Terbentuk senyawa 3-hidroksi asil-KoA. 
Enzim dalam reaksi ini 

adalah   2 –enoil-KoA hidratase. 
Senyawa 3-hidroksi asil-KoA mengalami 

dehigrogenasi yang kedua 
pada karbon atom ketiga
membentuk gugus keton.

Enzimnya 3-hidroksi asil-KoA dehidogenase. 
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Koenzim yang menangkap hidrogen kali ini
adalah NAD+. 

Senyawa 3-ketoasil –KoA yang terbentuk 
akan pecah melepas asetil-KoA 
dan asil-KoA dengan atom C minus dua. 

Pemecahan asil-KoA di atas dikalisis 
enzim tiolase (3-keto tiolase atau 
asil-KoA   asiltransferase). 
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Energi yang dihasilkan oksidasi asam lemak. 
Apabila asam palmitat ( C = 16)  dioksidasi, 

8 asetil-KoA. 
Untuk tiap pemotongan akan terjadi FADH dan NADH. 
Di dalam rantai respirasi akan diubah 

menjadi 3 dan 2 ATP, total 5 ATP. 
Untuk menghasilkan 8 asetil-KoA 

akan terjadi  7 kali pemotongan. 
Total 7 x 5 ATP = 35 ATP. 
Astil-KoA lewat TCA cycle 
Satu kali putaran 12 ATP. 
Semuanya 8 asetil-KoA, jadi toal 8 x 12 =  96 ATP. 
Dalam proses oksidasi ini total 
akan terbentuk 96 ATP + 35 ATP = 131 ATP. 
Untuk aktivasi diperlukan 2 ATP. 
Netto, energi yang dihasilkan adalah 129 ATP, 
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Besarnya 129 x 30,5 kJ = 3935 kJ. 
Apabila dihitung, 

hasil pembakaran 
asam palmitat adalah 9791 kJ. 

Jadi energi yang dihasilkan 
dari oksidasi asam palmitat dalam
bentuk ATP  adalah 40 % 
total energi pembakaran 
asam palmitat.
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Aspek klinik.
Kelaparan keadaan ketosis 
(penderita diabetes mellitus yang tidak terkotrol), 
Kekurangan karnitin palmitoil transferase 
dalam hepar dapat menimbulkan hipoglikemi.
Hemodialisis dimana dia juga 

asiduria asam organik, 
akan kehilangan karnitin  

dapat menderita hipoglikemi.
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B.Sintesis asam lemak.
Sintesis asam lemak terjadi di sitosol,

terutama di hepar, ginjal, otak, paru, 
payu dara, jaringan lemak. 

Kofaktor yang diperlukan termasuk NADPH,
ATP, Mn++ dan HCO3

-. 
Bahan bakunya adalah asetil-KoA.
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Pembentukan asetil-KoA.
Asetil-KoA yang berasal dari glukosa

terbentuk di dalam mitokhondria 
dari asam piruvat. Selanjutnya akan
berkondensasi dengan oksaloasetat
membentuk asam sitrat. 

Asam sitrat akan dipompa keluar 
mitokhondria dengan suatu transporter
khusus. Di luar mitokhondia asam sitrat 
akan dipecah oleh enzim ATP sitrat liase
menjadi oksaloasetat dan asetil-KoA.



25



26

Pembentukan malonil-KoA.
Enzim yang mengkatalisis pembentukan

malonil-KoA dari asetil-KoA adalah 
asetil-KoA karboksilase. Enzim ini
memerlukan biotin. Reaksinya terjadi
dalam dua tahap. Pertama karboksilase
biotin. Reaksi ini memerlukan ATP. 

Tahap kedua pemindahan karboksil pada 
aseil-KoA membentuk malonil-KoA. 

Asetil-KoA karboksilase diaktivasi oleh asam 
sitrat dan dihambat oleh 
asam lemak rantai panjang.
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Asetil-KoA karboksilase

Diaktifasi oleh asam sitrat
Dihambat oleh asam lemak rantai panjang



28

Perpanjangan rantai.
Reaksi selanjutnya adalah perpanjangan 

rantai. 
Reaksi ini pada mammalia, ragi dan burung

dikatalisis kumpulan enzim yang
membentuk komplek. 

Enzim komplek ini terdiri dari dua monomer
(dimer). Tiap monomer identik yang 
terdiri dari enam enzim dan satu ACP
(acyl carrier protein). 
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Mula-mula transasilase mengkatalisis
pengikatan asetil-KoA pada sistein-SH 

dari kondensing enzim 
dan malonil pada gugus –SH 
dari fosfopatetein (ACP). 

Selanjutnya kondensing enzim 
( 3-ketoasil sintase) mengkatalisis
pembentukan  enzim (ACP)-3-ketoasil 
dan CO2 

dari asetil-KoA dan malonil-KoA 
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Gugus  SH dai sistein pada
enzim ketoasil sintase menjadi bebas

Gugus keto dari 3-ketoasil akan direduksi,
kemudian mengalami dehidrasi , 
direduksi lagi mirip kebalikan oksidasi 
beta asam lemak. 

Hanya saja dalam sisntesis asam lemak 
di sini memakai NADPH sebagai 

bahan reduktor 
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Setelah menjadi asil dengn ikatan jenuh,
malonil-KoA akan mendesak dan 
menggantikan kedudukannya 
terikat pada  gugus –SH fosfopantetein 
dari ACP. 

Sedangkan senyawa asil yang terlepas dari
ACP akan terikat pada kondensing enzim. 

Enzim yang mengkatalisis pengikatan
malonil-KoA pada ACP dan asil-KoA pada 
kondensing enzim (3-ketoasil sintase) 
adalah transasilase 
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Selanjutnya penggabungan asil-KoA 
dengan malonil-KoA membentuk 
3-ketoasil dengan Cn+2 
dan pelepasan CO2 
yang diikuti reduksi gugus keton 
dan seterusnya akan terulang 
beberapa kali hingga terbentuk 
senyawa asam palmitat dengan C = 16. 

Akhirnya enzim tioesterase melepaskan 
asam palmitat dari komplek enzim.
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Secara keseluruhan 
sintesis asam palmitat dari
asetil-KoA dan malonil-KoA adalah :

CH2CO.S.KoA + 7 HOOC.CO.S.KoA  
+ 14 NADPH + 14 H+

7 CO2 + 6 H2O 
+ CH3(CH2)14COOH +   8 KoA.SH 
+ 14 NADP



35

                                                            
                                         COOH 
19         12    9                                      
Asam linoleat (ω 6, 18:2, ∇9,12 )
Asam lenolenat (ω 3, 18:3, ∇ 9,12,15 ) 

Asam arakhidonat  (ω 6, 20:4, ∇ 5,8,11,14 ) 

Asam Oleat (ω9, 18:1, ∇9 )
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Sintesis asam lemak tidak jenuh.
Asam lemak tidak jenuh dapat disintesis 

di dalam tubuh manusia, namun berbeda
dengan asam lemak tidak jenuh yang 
disintesis oleh tumbuhan.

Ikatan tidak jenuh pertama terletak pada
karbon yang ke 9. 

Enzimnya delta 9 desaturase
yang terdapat pada endoplasmik retikulum.
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METABOLISME ASILGLISEROL.
Asilgliserol yang paling banyak dalam

tubuh kita adalah triasilgliserol atau
trigliserida. 

Senyawa ini merupakan cadangan energi
dalam tubuh kita. 

Asilgliserol lainnya adalah dalam bentuk
senyawa fosfolipid. 

Fosfolipid banyak didapatkan dalam plasma
membran. 

Inositol fosolipid merupakan bahan untuk 
membentuk “hormon second messenger”.
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Sintesis triasilgliserol.
Asam lemak diaktifkan dulu menjadil 

asil-KoA oleh enzim asil-KoA sintase,
memerlukan ATP dan KoA. 

Dua molekul asil-KoA dengan 
gliserol 3-fosfat yang dikatalisis enzim 
gliserol 3 fosfat asiltransferase 
kemudian enzim 1-asilgliserol-3-fosfat
asiltransferase akan membentuk 
triasilgliserol 
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Fosfatidil serin Fosfatidil etanol amin

Fosfatidil kholin Fosfatidil inositol



41



42

Complex Source Density (g/ml) %Protein %TGa %PLb %CEc %Cd %FFA
Chylomicron Intestine <0.95 1-2 85-88 8 3 1 0

VLDL Liver 0.95-1.006 7-10 50-55 18-20 12-15 8-10 1

IDL VLDL 1.006-1.019 10-12 25-30 25-27 32-35 8-10 1

LDL VLDL 1.019-1.063 20-22 10-15 20-28 37-48 8-10 1

*HDL2 Intestine, liver (chylomicrons and VLDLs) 1.063-1.125 33-35 5-15 32-43 20-30 5-10 0

*HDL3 Intestine, liver (chylomicrons and VLDLs) 1.125-1.21 55-57 3-13 26-46 15-30 2-6 6

Albumin-FFA Adipose tissue >1.281 99 0 0 0 0 100

Lipoprotein

Apoprotein
perifer

Apoprotein
integral

TG
Kholes.
Ester

Kholes.
Bebas

Inti (Core)
Kulit (Shell)

Diagram  Lipoprotein
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1.Khilomikron (chylomicron). 
Lipoprotein ini disintesis di sel usus. 
Fungsi mengangkut lipida 
hasil penyerapan keseluruh tubuh.. 
Mempunyai diameter yang paling besar.
Dapat membias sinar. 
Kadarnya tinggi dalam darah 
sehabis makan yang mengandung lipida. 
Bagian atas darah setelah dipusing 
kelihatan agak putih. 
Orang normal setelah 6 – 8 jam 
post prandial akan hilang dari peredaran darah. 
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Setelah mencapai jaringanyang dituju, 
pada permukaan kapiler ada enzim 
lipoprotein lipase dibantu 
oleh  apoprotein C II menghidrolisis 
triasilgliserol dalam khilomikron 
asam lemak dan gliserol. 
Gliserol masuk darah dan dibawa 
kehepar. Asam lemak masuk ke jaringan 
dan disintesis kembali menjadi 
triasilgliserol atau lipida yang lain. 
Sisa khilomikron  disebut “chylomicron 
remnant” akan ditangkap oleh hepar. 
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2.VLDL (lipoprotein  prebeta). 
Disintesis di dalam hepar.  
Fungsi mengangkut lipida yang disintesis 
di hepar ke seluruh tubuh. 
Sama seperti khilomikron, 
setelah sampai di jaringan yang dituju,
TG-nya akan dihidrolisis. 
VLDL  IDL (VLDL remnant). 
Selanjutnya IDL mengalami hidolisis 
(TG-nya) LDL. (beta-lipoprotein).
Kandungan kholesterolnya paling tinggi.
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3.Kira-kira 50% LDL dimetabolisme 
oleh jaringan perifer, dan 
50% sisanya diambil hepar. 
Kholesterol yang berasal dari LDL 
akan dimanfaatkan oleh jaringan.
Bisa dipakai untuk membuat /menyusun membran, 
mensintesis steroid hormon dan 
dapat menyebabkan pnyakit aterosklerosis 
(apabila berlebihan).
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4.HDL (high density lipoprotein, alfa lipoprotein). 
Disintesis di hepar dan di usus. 
Pada waktu disintesis bentuknya seperti cakram. 
Dapat mengangkut kelebihan kholesterol 
dari jaringan perifer dan bentuknya menjadi bulat. 
HDL merupakan lipoprotein yang menyediakan apo C II. 
Seolah-olah dipinjamkan kepada 
lipoprotein yang lain kemudian diambil kembali. 
HDL paling banyak mengandung protein. 
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Kholesterol yang ada di HDL dianggap 
kholesterol baik, sebab apabila tinggi 
menguntungkan. 
Sedangkan kholesterol yang ada di LDL 
dianggap jelek. 
Karena dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. 
Kita bisa mengerti sebab kholesterol 
yang ada di LDL dideposit ke jaringan, 
sedangkan kholesterol yang ada di HDL 
berasal dari jaringan yang diangkut 
ke hepar untuk dibuang.
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FATTY LIVER
Apabila karena suatu hal triasilgliserol 
yang di hepar menjadi tertimbun, 
maka keadaan ini disebut fatty liver.
Ini bisa disebabkan oleh :
a).meningkatnya FFA
b).gangguan (hambatan metabolis) VLDL.
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Meningkatnya FFA darah 
biasanya disebabkan karena 
meningkatnya pemecahan triasilgliserol 
pada orang yang mengalami kelaparan 
atau pada penderita diabetes mellitus 
(yang tidak terkontrol).
Alkohol dapat menghambat oksidasi
beta asam lemak asam lemak ↑
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Gangguan sintesis VLDL bisa terjadi karena :
-hambatan sintesis apoprotein
-hambatan sintesis fosfolipida 

karena kekurangan lipotropik faktor 
yang berasal dari protein 
yaitu kholine metionin dan betain.

-kekurangan asam lemak esensial 
juga dapat mengganggu sisntesis fosfolipida. 
Selain karena memang kurang dalam diet 
bisa juga disebabkan karena tinggi kholeterol. 
Untuk membuang kholesterol ke luar tubuh, 
(Dalam bentuk kholesterol ester).

-hambatan pembentukan 
lipoprotein dari lipida dan protein.

-hambatan sekresi VLDL.
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KATABOLISME TG
Lipolisis (TG gliserol + asam lemak)
terjadi setiap saat. 
Waktu “fed state” aktivitasnya rendah. 
Waktu kelaparan atau kekurangan insulin 
(diabetes mellitus) lipolisis meningkat. 
Asam lemak banyak yang meninggalkan 
jaringan lipida. Keadaan ini disebut
mobilisasi asam lemak. 

Lipolisis dikatalisis hormon sensitif lipase(HSL). 
Selanjutnya HSL diaktifkan oleh dua jalur, 
yaitu protein kinase cAMP dependent dan 
protein kinase cAMP independent. 
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Protein kinase cAMP dependent tergantung  adanya 
cAMP. cAMP  disintesis dari ATP dikatallisis enzim 
adenilil siklase (adenilyl cyclase). 
Enzim fosfodiesterase dapat merusak cAMP.
Insulin dapat : 

-1.menghambat enzim adenilil siklase, 
-2.meningkatkan kerja enzim fosfodiesterase dan
-3.menghambat sintesis protein kinase 

cAMP independent. 
insulin dapat menghambat lipolisis.
(hormon lain, GH, adrenalin, ACTH, glukagon 

dapat meningkatkan adenilil siklase).
Diabetes mellitus dimana insulin relatif menurun 

aktivitasnya, maka hambatan lipolisis berkurang 
lipolisis meingkat.
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SINTESIS KHOLESTEROL, 
TRANSPORT DAN SEKRESINYA.

Kholesterol pada binatang 
dan tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. 
Kholesterol ester atau bebas berada 
di dalam peredaran darah yaitu di lipoprotein. 
Pada membran sel atau di bagian lainnya di jaringan. 
Kholesterol disintesis dari asetil-KoA 
dan akhirnya akan dibuang keluar tubuh 
dalam bentuk kholesterol atau 
garam empedu (bile salt). 
Kholesterol bisa disintesis menjadi kortikosteroid, 
hormon sek, garam empedu dan vitamin D.
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Sintesis kholesterol.
Orang “barat” yang pemakan daging 

50% kholesterol dalam tubuhnya 
berasal dari diet. 
Yang 50% disintesis di dalam tubuhnya. 
Dari yang disintesis di dalam tubuh 
50%-nya disintesis di hepar. 
Orang Asia yang sebagian besar dietnya 
berasal dari karbohidrat 
yang berasal dari diet jauh di bawah 50%.
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Sintesis kholesterol terjadi di sitosol 
dan di mikrosom (endopoasmic reticulum). Asetil-KoA 
sebagai bahan baku. 
Dua asetil-KoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase 
(thiolase) menjadi asetoasetil-KoA. Asetil-KoA 
ditambahkan lagi menjadi 3-hidroksi-3-metil-glutaril-KoA 
(HMG-KoA). Enzimnya HMG-KoA sintase. 
HMG-KoA reduktase mereduksi 
HMG-KoA menjadi mevalonat, 
KoA terlepas. 
Bahan pereduksinya adalah NADPH. 
Tahapan terbentuk squalene, lanosterol dan 
kholesterol.
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Regulasi sintesis kholesterol.
•Pada binatang (puasa) sintesis kholesterol ↓.

(aktivitas enzim HMG-KoA reduktase ↓).  
•Ada “feed back inhibition” oleh kholesterol.

(enzim HMG-KoA reduktase) 
Di dalam hepar enzim ini dihambat oleh 
kholesterol dalam diet. 

•Pengurangan 100 mg di dalam diet dapat ↓ 5 mg
kholesterol per 100 ml serum. 

Di sel usus dihambat oleh asam empedu. Sintesis di 
sel jaringan lainnya dihambat oleh kholesterol LDL 
yang masuk ke dalam sel melalui LDL-reseptor.
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Transport kholesterol.
Total plasma kholesterol ± 200 mg/dL. 
Tendensi ↑ dengan ↑ nya umur. 
Sebagian besar dalam bentuk teresterifikasi. 
Di dalam plasma sebagian besar dalamLDL.
Kholesterol dari diet memerlukan beberapa hari

equillibrum dalam plasma, dan memerlukan
beberapa minggu untuk berequilibrum dalam
jaringan.
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Dari kholesterol yang diserap dalam bentuk 
khilomikron, 80-90% diesterifikasi dengan dengan 
asam lemak rantai panjang di usus. 
Ketika khilomikron mengalami lipolisis hanya 5% 
kholesterol ester lepas. 
Khilomikron remnant diambil hepar. Di dalam hepar 
kholesterol dibebaskan dari ikatan asam lemaknya 
menjadi kholesterol bebas. 
Kholesterol dari hepar diangkut oleh VLDL ke 
seluruh tubuh, sebagian besar dalam bentuk 
kholesterol bebas, karena hepar kekurangan ACAT 
(acyl-CoA:cholesterol acyltransferase). 
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Kholesterol ester dalam VLDL sebagian
besar berasal dari aktivitas LCAT
(lecithin:kholesterol acyltransferase). 

Seperti diterangkan sebelumnya VLDL 
akhirnya akan diubah menjadi LDL dan 
menyerahkan kholesterolnya pada jaringan.

Peran kholesterol ester transfer protein.
Memindahkan kholesterol ester 
dari VLDL ke HDL yang akhirnya akan dibuang
keluar tubuh melalui hepar dalam bentuk
kholesterol atau garam empedu.
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ASAM EMPEDU.
± 1 gr kholesterol dibuang dari tubuh setiap

harinya.
50% dieksresi lewat feces setelah diubah

menjadi  asam empedu. 50% dieksresi 
dalam bentuk steroid.

Banyak kholesterol yang disekresi lewat 
saluran empedu diserap kembali.

Asam empedu primer disintesis dari
kholesterol di hepar.

Asam kholat yang paling banyak. 



65

Asam khenodeoksikholat juga disintesis
dari kholesterol.

Sintesis asam empedu primer memerlukan
vitramin C, oksigen dan NADPH. 

Asam empedu masuk ke saluran empedu
setelah dikonyugasi dengan glisin atau 
taurin. 

Di dalam usus halus (jejunum) asam
empedu primer dan sekunder 
diserap kembali.
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Asam empedu primer di usus diubah menjadi asam 
empedu sekunder. 
Asam kholat menjadi deoksikholat dan 
khenodeoksikholat menjadi litokholat. 
Litokholat karena tidak larut dalam air tidak diserap 
secara signifikan.
Hanya 1-2% dari total 5 gram asam empedu yang 
mengalami sirkulasi enterohepatik lolos dari 
penyerapan kembali di usus. 
Cadangan (pool) asam empedu dalam tubuh relatif 
tetap. 
Yang lolos bersama feces akan diganti dengan 
sintesis asam empedu dihepar dari kholesterol.
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Sintesis asam empedu dari kholesterol
dihambat oleh asam empedu. 

Asam empedu ini menghambat 
enzim 7α-hidroksilase 

yang mengkatalisis pembentukan 
7α-Hidroksikholesterol dari kholesterol.
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KHOLESTEROL, ATEROSKLEROSIS, PENYAKIT 
JANTUNG KORONER
Ada hubungan antara kenaikan serum lipida
dengan penyakit jantung koroner. 
(Serum kholesterol, serum triasilgliserol)
Pasien dengan aterosklerosis dapat mempunyai
satu atau lebih kalainan berikut :

-kenaikan kadar VLDL
-kenaikan LDL dengn normal VLDL
-kenaikan VLDL dan LDL
-penurunan HDL
-kenaikan triasil glliserol
-hubungannya yg paling dengan 
penyakit aterosklerosis adalah kenaikan harga 
kholesterol LDL/HDL.  
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Aterosklerosis adanya deposit kholesterol 
dan kholesterol ester dari lipoprotein yang 
mengandung apo-B-100 di jaringan dinding 
arteri. 
Diabetes mellitus, nefrosis lipida, 
hypotriroidism dan penyakit lainnya yang 
mengalami ↑ heperlipidemia dengan 
↑VLDL, IDL, atau LDL aterosklerosis 
prematur dan dalam keadaan lebih parah. 
Faktor keturunan, lingkungan, diet dapat 
mempengaruhi kadar kholesterol darah.
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USAHA UNTUK MENURUNKAN 
KHOLESTEROL.
• Diet rendah kholesterol 
• Makanan (minyak dengan asam lemak tidak

jenuh polyunsaturated fatty acid) 
dapat me ↓ kadar kholesterol.

• Kholesteramin (questran) menghambat 
penyerapan asam empedu, ↑
pengeluaran asam empedu dari tubuh,

sintesis asam empedu dari kholesterol ↑
• Colestipol (sama seperti kholesteramin). 
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•Clofibrate dan gemfibrozil ↑ oksidasi asam 
lemak, dengan demikian ↓ sintesis
triasilgliserol di hepar, ↓ sekresi VLDL. 
dapat ↑ lipolisis triasilgliserol dalam
lipoprotein (VLDL). 

•Prabucol dapat ↑ katabolisme LDL 
•HMG-KoA reduktase inhibitor menghambat 
sintesis kholesterol ( statin) .
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KELAINAN PLASMA LIPOPROTEIN   
(Hiperlipoproteinemia)     
Ada beberapa macam :
•Tipe I (familial lipoprotein lipase

deficiency). 
Kadar khilomikron meningkat. 
Dapat dikurangi dengan makan makanan
yang rendah lipida (TG) dan makan
makanan yang banyak mengandung
karbohidrat komplek (yang banyak 
mengandung serat).
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Tipe II (familial hypercholesterolemia).
Abnormal reseptor LDL, ↑ LDL. 
Tipe IIa  dengan ↑ total kholesterol.
Tipe IIb VLDL juga meningkat. 
Deposit kholesterol pada kulit (xanthoma)
dan pada pembuluh darah (atharoma) 

Tipe III (familial dysbetalipoproteinemia,
broad beta disease). 

Abnormal apo-E, khilomikron remnant 
dan VLDL remnant (IDL) meningkat.
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Tipe IV (familial triacylglicerolemia). 
Kadar VLDL meningkat. 
Kholjuga ↑ sebanding dgn ↑ triasilgliserol. 
Sering  terjadi kelainan jantung koroner.
Bisa diobati dengan ↓ beat badan, 
diet kaya serat dan komplek karbohidrat,
rendah kholesterol dan 
tinggi asam lemak tidak jenuh.
Tipe V. Pada tipe ini khilomikron dan VLDL ↑

total kholesterol dan triasilgliserol ↑
Sering mengalami obesitas dan 
diabetes mellitus.
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REGULASI METABOLISME LIPIDA  DAN    
BAHAN BAKAR  UNTUK JARINGAN
Orang Eropa 40% kalori didapat dari makanan
berasal dari lipida. 

Dalam keadaan keseimbangan positif 
(habis makan) cukup signifikan dari kalori
yang dimakan disimpan sebagai 
glikogen atau triasilgliserol. 

Dalam beberapa banyak sel, biarpun tidak 
mengalami kekurangan kalori, asam lemak 
lebih disukai dari pada glukosa  sebagai 
sumber energi, lebih-lebih dalam keadaan 
kekurangan kalori. 
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Hal ini dimaksudkan untuk menghemat 
glukosa, karena glukosa harus selalu tersedia 
dalam konsentrasi tertentu dalam darah, guna 
keperluan otak dan sel darah merah.

Regulasi sintesis asam lemak (lipogenesis).
Status nutrisi, merupakan faktor utama 

yang mengatur lipogenesis. Lipogenesis 
tinggi dalam keadaan “fed state” dan 
terhambat apabila kekurangan kalori, pada 
tinggi diet lipida atau pada diabetes mellitus. 
Hal ini disebabkan karena tingginya asam 
lemak darah (FFA). 



77

Ada korrelasi negatif antara kadar serum FFA
dan lipogenesis di hepar. 

Diet mengandung leih dari 10% lipida dapat
menghambat lipogenesis dari karbohidrat.

Lipogenesis lebih tinggi pada pemberian
sukrosa dibandingkan dengan pemberian
glukosa, karena metabolisme fruktosa
“bypass” enzim fosfofruktokinase-1 (PFK-1)
dalam glikolisis.
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“The rate limiting reaction”
jalur lipogenesis adalah enzim 
asetil-KoA karboksilase. 

Enzim ini dihambat oleh 
asil-KoA rantai panjang dan
aktifitasnya ditingkatkan oleh asam sitrat. 

Penyediaan asetil-KoA dari asam piruvat
juga berperan dalam lipogenesis. 

Asil-KoA menghambat piruvat 
dehidrogenase demikian juga kenaikan 
serum FFA.
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Insulin yang dapat meningkatkan 
lipogenesis secara tidak langsung
melalui bebepa mekanisme. 

Glukagon dan epinefrin menghambat 
asetil-KoA karboksilase lewat 
fosforilasi enzim tersebut.

Insulin juga dapat meningkatkan sintesis 
enzim komplek asam lemak dan asetil-KoA 
karboksilase.
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Regulasi oksidasi asam lemak.
Ketogenesis.

Pada keadaan tertentu dimana oksidasi 
asam lemak ↑ , hepar membentuk banyak
sekali asetoasetat dan β-hidroksibutirat. 

Asetosetat secara spontan membentuk
aseton dan CO2 di paru. 

Asetoasetat, β-hidroksi butirat dan aseton
disebut senyawa keton (ketone bodies).
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Dalam keadaan normal kadarnya dalam
darah tidak melebihi 1 mg/dL. 

Pengeluaran lewat urine tidak melebihi
1mg dalam 24 jam. 

Ketonemia adalah keadaan dimana kadar
darah melebihi 1 mg/dL. 

Ketonuria apabila yang dibuang lewat urine
melebihi 1 mg  per 24 jam. 

Ketosis apabila keduanya terjadi, 
yaitu apabila kadar darah melebihi 
70 mg/dL.
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Alur sintesis senyawa keton
Senyawa keton disintesis hanya di hepar di dalam

mitokhondria. Dua molekul asetil-KoA 
berkondensasi membentuk asetoaseil-KoA 
dikatalisis enzim tiolase (thiolase, reaksi bolak-
balik). Asetoaseil-KoA ini mungkin juga berasal
dari hasil oksidasi beta asam lemak. 

Asetosetil-KoA berkondensasi lagi dengan asetil-KoA
membentuk 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA 
(HMG-KoA) yang dikatalisis oleh HMG-KoA 
sintase. 
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Selanjutnya enzim HMG-KoA liase
memecah HMG-KoA menjadi asetil-KoA 
danaseoasetat. Asetoasetat mungkin 
diubah menjadi D-3-hidroksibutirat oleh 
enzim 3-hidroksibutirat dehidrogenase. 

Enzim ini bisa didapatkan 
diberbagai jaringan termasuk liver. 

Senyawa keton yang dominan di dalam 
darah adalah 3-hidroksibutirat.
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Pemakaian senyawa keton.
Hepar tidak dapat memanfaatkan senyawa 

keton. Karena enzim yang diperlukan tidak 
ada di hepar, yaitu suksinil-KoA-asetoasetat-
KoA transferase dan aseoasetil-KoA sintase.

Asetoasetil-KoA yang terbentuk  akan 
dipecah oleh tiolase menjadi dua asetil-KoA, 
kemudian asetil-KoA masuk ke jalur TCA cyle 
untuk diubah menjadi ATP.
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Regulasi ketogenesis.     
Ketogenesis di hepar terjadi apabila FFA darah ↑

terjadi pada waktu kuasa atau kelaparan atau
pada penderita diabetes mellitus. 

Setelah mengalai aktifasi menjadi asil-KoA maka
bisa mengalami esterisasi menjadi triasilgliserol
atau β-oksidasi menjadi asetil-KoA. 

Enzim karnitin palmitoiltransferase I di membran
mitokhondria mengatur kecepatan masukya 
asil-KoA untuk dioksidasi. 
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Dalam keadaan “fed-state” enzim in
dihambat oleh malonil-KoA. 

Apabila karbohidrat cukup maka
gliserol-3-fosfat cukup untuk
membentuk triasilgliserol, sebaliknya
apabila kekurangan  karbohidrat akan
diarahkan ke oksidasi beta atau 
β-oksidasi asam lemak. 
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Selanjutnya  β-oksidasi akan menghjasilkan 
asetil-KoA. Asetil-KoA bisa masuk ke alur TCA
cycle atau disintesis menjadi senyawa keton. 

Jumlah oksaloasetat yang terbatas akan membatasi 
kecepatan TCA cyle untuk memakai asetil-KoA. 

Meningkatnya β-oksidasi akan meningkatkan 
NADH/NAD+ yang juga dapat menghambat TCA 
cycle (enzim α-ketoglutarat dehidogense komplek).

Pada penderita diabetes mellitus meningkatnya
glukoneogenesis akan lebih menurunkan jumlah 
oksaloasetat yang selanjutnya akan menurunkan 
kecepatan TCA cycle. 
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Kecendrungan memakai senyawa keton dari pada 
asam lemak.
Senyawa keton dan asam lemak akan menghambat 
glikolisis (glucose sparing mechanism). 
Otak dan eritrosit selalu memerlukan glukosa. 
Pada waktu kelaparan (karbohidrat sangat minim), 

tubuh akan memakai senyawa berikut 
dalam urutannya : 1. senyawa keton

2. asam lemak
3. glukosa

(terutama terjadi pada otot jantung beberapa otot 
lainnya).
Otak beradaptasi dan bisa memakai senyawa keton
hingga 50% dari keperluan pembentukan energinya
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INTERKONVERSI GLUKOSA, LIPIDA  
DAN PROTEIN

Binatang apabila diberi makan karbohidrat
gampang menjadi gemuk. 

Karbohidrat merupakan sumber asetil-KoA
yang dapat disintesis menjadi asam lemak. 

Gliserol-3-fosfat juga bisa dibuat dari
kabohidrat. 

Asetil-KoA dan gliserol-3-fosfat dapat
disintesis menjadi triasilgliserol. 
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Perubahan asam piruvat menjadi asetil-KoA
adalah reaksi satu arah. 

Oleh karena itu meningkatnya asetil-KoA yang
berasal dari oksidasi beta tidak bisa diubah
menjadi karbohidrat. 

Meningkatnya asetil-KoA juga tidak dapat
meningkatkan jumlah oksaloassetat. 

Oleh karena itu asam lemak tidak bisa diubah
menjadi glukosa.
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Asam amino glukogenik dapat diubah
menjadi glukosa. 

Asam amino nonesensial bisa disintesis
dari glukosa lewat senyawa antara
TCA cycle. 

Asam amino ketogenik bisa diubah
menjadi asam lemak, namun 
sebaliknya tidak bisa terjdi.
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