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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aterosklerosis 

2.1.1 Definisi 

 Aterosklerosis merupakan penebalan dan pengerasan arteri akibat 

terbentuknya plak yang tersusun dari sekumpulan lipoprotein, matriks ekstrasel, 

proteoglikan dan glikosaminoglikan, kalsium dan sel-sel radang terutama 

makrofag, limfosit T, mastosit dan sel dendritik (Vuster, 2007; Falk, 2012)  

2.1.2 Etiologi dan Faktor Resiko 

` Aterosklerosis bermula ketika sel darah putih yang disebut monosit, pindah 

dari aliaran darah ke dalam dinding arteri dan diubah menjadi sel-sel yang 

mengumpulkan bahan lemak. Pada saatnya monosit yang terisi lemak ini akan 

terkumpul, menyebabkan bercak penebalan di lapisan dalam ateri. Unsur lemak 

yang berperan disini adalah LDL (low density lipoprotein), LDL sering di sebut 

kolestrol jahat, tinggi LDL akan berpotensi menumpuk disepanjang dinding nadi 

korener. Arteri yang terkena arterosklerosis akan kehilanagan kelenturannya dan 

karena ateroma terus tumbuh, maka arteri akan menyempit. Lama-lama ateroma 

mengumpulkan endapan kalsium, sehingga bisa rapuh dan pecah. Darah bisa 

masuk ke dalam ateroma yang pecah, sehingga ateroma menjadi lebih besar 

dan mempersempit arteri. Ateroma yang pecah juga bisa mengeluarkan 

kandungan lemaknya dan memicu terjadinya pembekuan darah ( thrombus ). 

Selanjutnya bekuan ini akan mempersempit bahkan menyumbat arteri, atau 

bekuan akan terlepas dan mengalir bersama aliran darah dan menyebabkan 

sumbatan di daerah lain (emboli). Laju peningkatan ukuran dan jumlah ateroma 

di pengaruhi berbagai factor. Faktor genetik penting dan aterosklerosis serta 
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komplikasinya cenderung terjadi dalam keluaraga. Penderita hipertensi umumnya 

akan menderita aterosklerosis lebih awal dan lebih berat (Hura, 2007).  

 Faktor resiko yang telah diidentifikasi melalui beberapa pendekatan 

prospektif oleh Framingham Heart Study and Atherosclerosis Risk in 

Communities Study menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko memiliki efek 

multiplikasi. Jika terdapat dua faktor resiko, resikonya akan meningkat menjadi 

empat kali. Kemudian, jika terdapat tiga faktor resiko, maka kejadian infark 

miokard dapat meningkat menjadi tujuh kali. Faktor resiko dibedakan menjadi 

faktor kontitusional seperti usia, jenis kelamin dan genetika, serta faktor yang 

dapat dimodifikasi seperti hiperlipidemia, hipertensi, merokok, obesitas, stres dan 

kurang aktivitas tubuh (Hura, 2007; Putra, 2009). 

2.1.3 Patofisiologi Aterosklerosis 

 Aterosklerosis berawal dari adanya timbunan lemak di intima arteri besar 

yang disebut ateroma atau plak. Plak ini akan mengganggu penyerapan nutrisi 

oleh sel-sel endotel dinding dalam pembuluh darah dan menyumbat aliran darah 

karena posisinya yang menonjol ke lumen pembuluh darah. Ateroma terdiri dari 

kumpulan sel, elemen jaringan ikat, lipid dan debris. Inti dari ateroma adalah sel 

busa dan lipid ekstraseluler, dibungkus oleh kapsul sel otot polos dan matriks 

kaya kolagen. pada tepi ateroma terdapat sel T, makrofag, dan sel mast yang 

menginfiltrasi lesi, dan sel-sel imun inilah yang memicu aktivasi dan produksi 

sitokin proinflamasi (Hansson, 2005).  

2.1.3.1 Lipid 

 Lipid adalah salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat dalam 

tumbuhan, hewan dan manusia yang sangat berguna bagi kehidupan. Lipid 

adalah senyawa yang tidak larut air (Poedjiadi, 2006). Lipid plasma bila 
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diekstraksi dengan pelarut lipid terjadi pemisahan berbagai kelompok lipid, yaitu: 

triasilgliserol, fosfolipid dan kolesterol. Di antara unsur-unsur lipid serum 

kolesterol dianggap paling sering berkaitan dengan insiden aterosklerosis. 

Aterosklerosis ditandai dengan deposisi kolesterol dari lipoprotein yang 

mengandung apoB-100 pada jaringan ikat dinding pembuluh arteri. Penyakit 

dengan peningkatan VLDL, IDL atau LDL di dalam darah seperti diabetes, 

hipotiroidisme dan hiperlipidemia sering membentuk aterosklerosis. 

Hiperkolesterolemia memicu terjadinya akumulasi lipoprotein berdensitas 

rendah atau Low Density Lipoprotein (LDL) pada lapisan intima pembuluh darah. 

Partikel lipoprotein ini biasanya bergabung dengan matriks ekstraseluler 

pembuluh darah, terutama proteoglikan. Keluarnya lipoprotein ini dari aliran 

darah mengakibatkan lipoprotein terpisah dari zat-zat antioksidan di dalam 

plasma, sehingga mempermudah terjadinya proses modifikasi oksidatif. 

Lipoprotein yang teroksidasi ini dapat memicu terjadinya respon peradangan 

lokal sebagai akibat dari masuknya lipoprotein ke dalam dinding pembuluh 

darah, NF-kB dan Chemothactic Adhesion Molecule (CAM) akan teraktivasi 

sehingga aktivasi kedua zat ini akan mempermudah perlekatan pada reseptor 

adesi dan penembusan makrofag dan limfosit ke dinding pembuluh darah. 

Akumulasi lekosit ini merupakan karakteristik awal terbentuknya lesi 

aterosklerosis pada pembuluh darah. Jadi, proses peradangan sudah terlibat 

dalam proses pembentukan aterosklerosis sejak awal. Setelah menembus 

endotel makrofag dan limfosit akan bergerak menuju lapisan intima pembuluh 

darah. Pergerakan ini diduga tergantung pada adanya faktor-faktor 

chemoattractant meliputi partikel lipoprotein yang terksidasi dan sitokin sel 

peradangan misalnya interleukin -1 (IL-1) dan tumor necrosing factor (TNF-), 
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chemokine macrophage chemoattractant protein-1 yang diproduksi oleh sel-sel 

dinding pembuluh darah sebagai respon terhadap adanya lipoprotein yang 

teroksidasi. Terdapat beberapa faktor peradangan yang terlibat dalam proses 

pembentukan ateroskleosis, seperti CRP, fibrinogen, IL-1b, IL-6 dan TNF-α. 

Sedangkan ekspresi E-Selectin dan VCAM-1 merupakan petanda awal terjadinya 

disfungsi endotel (Vuster, 2007; Libby, 2008). 

 

2.1.3.2 Disfungsi Endotel 

Arteri normal merupakan bentukan menyerupai tabung dengan bagian 

dalam yang tersusun dari lapisan endotel yang befungsi sebagai komponen 

antitrombotik dengan cara menghalangi makrofag yang beredar didalam aliran 

darah memasuki dinding pembuluh darah. Selain itu lapisan endotel juga 

merupakan organ autokrin dan parakrin yang mensintesa zat-zat anti 

peradangan, menjalankan fungsi mitogenik, kontraktil dan proses hemostasis. 

Sel endotel yang sehat memiliki keseimbangan NO (vasodilator) dan endotelin-1 

(ET-1). Nitric oxide (NO) merupakan salah satu zat yang bertanggungjawab 

dalam proses aterosklerosis. Disfungi endotel merupakan titik awal terjadinya 

aterosklerosis. Disfungsi endotel, yang lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai 

aktivasi endotel merupakan proses yang merupakan serentetan kejadian proses 

properadangan, proliferasi dan prokoagulasi,  ditandai dengan turunnya sintesa 

NO, sehingga menyebabkan lipoprotein dan monosit lebih mudah menembus 

dinding pembuluh darah yang kemudian akan mengalami oksidasi dan akumulasi 

di intima, proliferasi sel otot polos pembuluh darah, penimbunan matriks 

ekstraseluler dan konstriksi pembuluh darah (Vuster, 2007; Lamanepa, 2005). 
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2.1.3.3 Inflamasi 

 Inflamasi termasuk respon untuk melindungi tubuh saat ada organisme 

yang menyerang, hal ini sudah terjadi sejak kita lahir dan otomatis (Mayer, 2006). 

Aterosklerosis termasuk penyakit inflamasi, saat LDL terakumulasi di intima 

endotel mengekspresikan molekul leukosit dan memicu adanya monosit dan sel 

T. Makrofag monosit termasuk reseptor yang memediasi penyerapan LDL 

mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan pelepasan sitokin, protease dan molekul 

vasoaktif. Sel T dalam lesi mengenali antigen lokal kemudian merespon dengan 

mensekresi sitokin pro-inflamasi, sehingga terjadi peradangan lokal dan 

terbentuk plak. Inflamasi ini bisa menyebabkan proteolisis lokal, pecahnya plak, 

dan pembentukan trombus yang memicu iskemia dan infark. Dalam hal ini 

inflamasi dapat dijadikan penanda suatu penyakit dan dapat memberikan terapi 

anti-inflamasi (Hansson, 2009) 

 Mediator inflamasi dan makrofag atau kolesterol bebas sangat berperan 

dalam terbentuknya plak pada aterosklerosis. Kolesterol bebas yang 

terakumulasi di dalam makrofag menyebabkan pengeluaran TNF-α dan IL-6 (Li, 

2005). 

2.1.3.4 Interleukin 6 

 Interleukin 6 (IL-6) adalah pleiotropic cytokine yang diproduksi oleh sel T, 

makrofag dan sel endotel. Interleukin 6 merangsang pembentukan beberapa 

fase reaksi akut protein, termasuk CRP, amyloid serum-A dan fibrinogen, dan 

counterregulator TNF-α dan IL-1B. IL-6 memperpanjang masa disfungsi endotel 

yang dapat meningkatkan pembentukan plak (Boos dan Lip, 2006 dalam 

Alexander, 2010). 
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. IL-6 (interleukin-6) adalah sitokin yang diproduksi oleh banyak tipe sel 

termasuk fagosit mononuclear teraktivasi, sel endothelial, dan fibroblast, di mana 

berperan dalam imunitas innate dan adaptif. IL-6 menstimulasi sintesis protein 

fase akut oleh hepatosit dan menstimulasi pertumbuhan sel B yang memproduksi 

limfosit (Abbas dan Lichtman, 2004). Interleukin 6 termasuk salah satu sitokin 

yang berperan dalam proses inflamasi dan merupakan faktor yang diproduksi 

oleh limfosit T. Berfungsi sebagai regulator sel B dan mempunyai efek pada 

aktifasi dan maturasi sel B dan T, makrofag, dan sel endotel. Pada penghitungan 

kovarian potensial, Haddy et al (2003) menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

positif kuat antara IL-6 dan kedua marker inflamasi TNF-α dan C-reactive protein 

(CRP) pada pasien PJK dan keturunannya dengan P<0.001. Penelitian yang 

dilakukan oleh Stenvinkel et al (2002) mengenai hubungan peningkatan IL-6 dan 

TNF-α dengan atherosklerosis yang progresif pada arteri karotis pasien dialisis. 

Hasil temuan Tzoulaki (2005) menunjukkan bahwa IL-6 termasuk penanda 

molekuler yang berhubungan dengan perkembangan aterosklerois. Interleukin 6 

menunjukkan hasil yang lebih konsisten dan lebih kuat nilai prediktif 

independennya dibandingkan penanda inflamasi lainnya. 

Terdapat beberapa jalur produksi IL-6 diantaranya ERK/MAPK, p38 

(Barron, Kumar, dan Boriek, 2003), JAK/STAT3 (Schinler, 2002) dan NF-κB 

(Horie dan Umezawa, 2012). Diawali dari aktivasi endotel dan molekul adhesi 

((VCAM-1, ICAM-1, P-selectin) yang merekrut platelet, monosit, dan limfosit. 

Monosit yang akan datang akan menempel dan bermigrasi menembus tunika 

intima dengan bantuan MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein). Tunika 

intima akan mengekspresikan MCSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) 
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sebagai respon inflamasi, sehingga monosit berubah menjadi makrofag. 

Makrofag mengekspresikan berbagai sitokin pro inflamasi salah satunya IL-6. 

Selanjutnya IL-6 akan kembali ditangkap oleh IL-6 reseptor di permukaan 

makrofag. Setelah itu IL-6 reseptor akan mengaktivasi beberapa jalur 

diantaranya ERK/MAPK, p38 (Barron, Kumar, dan Boriek, 2003), JAK/STAT3 

(Schinler, 2002) dan NF-κB (Horie dan Umezawa, 2012). Pertama, ERK/MAPK 

diawali dengan aktivasi Ras, Raf, MEK, dan ERK 1/2, selanjutnya ERK 1/2 

menembus ke nukleus dan mengaktivasi faktor transkripsi ELK1 untuk 

memproduksi IL-6 (Barron, Kumar, dan Boriek, 2003). Kedua, IL-6 reseptor akan 

mengaktivasi MKK 3/6 yang selanjutnya akan mengaktivasi p38, dan menembus 

nukleus untuk mengkativasi ATF2 memproduksi IL-6 (Barron, Kumar, dan Boriek, 

2003). Ketiga, Il-6 reseptor akan mengaktivasi JAK sehingga STAT3 terfosforilasi 

dan menembus nukleus, EBS teraktivasi untuk memproduksi IL-6 (Schinler, 

2002). Keempat, IL-6 reseptor akan mengaktivasi IKK α/β/ɣ sehingga menjadi Iκ 

α/β dan p50-p65 (NF-κB), selanjutnya NF-κB berikatan dengan importin dan 

menesbus ke nukleus untuk mengaktivasi transkripsi kembali. Keempat jalur ini 

saling berkaitan dalam mengaktivasi faktor transkripsi untuk memproduksi IL-6. 

 

2.1.5 Pengobatan Aterosklerosis yang Sudah Ada 

 Pada tingkat tertentu, tubuh akan melindungi dirinya dengan membentuk 

pembuluh darah baru di daerah yang terkena. Bagi penderita bisa diberikan obat-

obatan untuk menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah (contoihnya 

colestyramine, kolestipo, asam nikotinat, gemfibrozil, probukol, lovastatin). 

Aspirin, ticlopidine dan clopidogrel atau anti koagulan bisa diberikan untuk 

mengurangi resiko terjadinya bekuan darah (Hura, 2007). 
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 Selain itu ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi 

sumbatan yang mengancam kemampuan jaringan atau organ, seperti (Astuti, 

2013) : 

a) Angioplasty. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan cateter 

yang panjang dan tipis ke dalam areri yang tersumbat. Kemudian 

kawat dengan balon yang kempis dimasukkan melalui kateter ke area 

yang etrsumbat. Selanjutnya balon akan dikembangkan hingga 

menekan plak dan melancarkan kembali sirkulasi darah. 

b) Embolectomy. Prosedur ini digunakan untuk menangkap emboli 

dengan menggunakan cateter. 

c) Endarterectomi. Merupakan operasi pemindahan plak dari dinding 

arteri yang tersumbat. Prosedur pengobatan ini dilakukan dengan 

membuat insisi kemudian memindahkan plak dan menutup arteri. 

d) Pembedahan pembuluh darah. Dengan cara bypass dengan 

mencangkokkan salah satu cabang pembuluh darah dari bagian tubuh 

yang lain atau pipa yang terbuat dari bahan sintetik.  Proses ini sangat 

sering digunakan untuk meningkatkan aliran darah ke kaki dan juga 

menghambat perluasan atau kebocoran aneurisma. 

e) Trombolitik. Arteri yang telah tersumbat oleh karena gumpalan darah, 

umumnya akan diberikan obat untuk meluruhkan gumpalan hingga 

kembali normal 

2.1.6 Komplikasi Aterosklerosis 

Manifestasi komplikasi aterisklerosis antara lain : (Sanif dalam Annisa, 

2010) 
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a) Infark miokard : terjadi jika satu atau lebih dari tiga arteri koroner 

utama tersumbat. 

b) Stroke : kerusakan otak akibat kurangnya aliran darah ke suatu 

area di otak, biasanya disebabkan oleh pembuluh darah yang 

tersumbat bekuan darah, yang membuat aliran darah tidak dapat 

mencapai jaringan otak sehingga terjadi kematian sel otak. 

c) Tekanan darah tinggi : tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi 

akibat hilangnya elastisitas arteri karena proses aterosklerosis. 

d) Komplikasi lain dapat berupa syok kardiogenik, disfungsi otot 

papilaris, defek septum ventrikel, ruptura jantung, aneurisma 

ventrikel, tromboembolisme,  

2.2 Pare (Momordica charantia) 

 Pare (Momordica charantia) disebut juga pomme de meveille, pomo 

balsamo, balsamini longa, muop dan, tsuru reishi, bittergourd, bitter melon, 

balsam pear, sopropo, arsorossie, ku gua foo, peria, karela, balsamina, 

balsamapfel, mara (Lamanepa, 2005). Merupakan tanaman tropis, hidup di 

dataran rendah dan merupakan tanaman yang dibudidayakan atau tanaman liar 

di tanah kosong. Pare mudah tumbuh tidak memerlukan banyak sinar matahari 

sehingga dapat tumbuh subur di tempat yeng teduh. Pare mempunyai banyak 

cabang, batangnya segi lima, berdaun tunggal, bentuknya bulat panjang dengan 

panjang 3,5-8,5 cm, lebar 4 cm, warnanya hijau tua. Tanaman ini sudah terkenal 

di dunia sebagai sayuran juga sebagai obat diabetes yang sudah diketahui 

banyak orang. Selain untuk diabetes tanaman ini juga sudah banyak digunakan 

untuk terapi antiviral, antimalaria, dan antimikroba (Braca, 2007). Indonesia 

termasuk daerah tropis dan tanaman pare sudah banyak diketahui oleh 
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masyarakat Indonesia. Tidak sulit untuk menanam buah pare di Indonesia maka 

kita dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Penggunaan bahan alam 

sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita 

sejak berabad-abad yang lalu (Sukandar, 2006). 

2.2.1 Klasifikasi pare 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

 Superdivision: Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta  

Class : Magnoliopsida  

Subclass : Dilleniidae  

Order : Violales  

Family : Cucurbitaceae  

Genus : Momordica L.  

Species : Momordica charantia L.  
(United States Department of Agriculture, 2012) 

  

2.2.2 Biji Pare ( Momordica Charantia) 

Buah pare berbentuk bulat memanjang dengan permukaan berbintil-bintil 

dan berasa pahit. Pare mempunyai efek antiaterogenik yang diharapkan dapat 

memperbaiki profil lipid darah dan menghambat perkembangan lesi 

aterosklerosis (Lamanepa, 2005). Bagian dalam buah pare terdapat biji bulat 

pipih dan permukaannya tidak rata. Biji ini memiliki kulit yang tebal serta 

berwarna coklat kekuningan. Pare memiliki biji yang sangat banyak dalam satu 

buahnya, berbentuk pipih dengan warna coklat kekuningan pucat (Subahara, 

2004).  

Alkaloid, antihelmintik, urease, saponin, alkaloid, triterpenoid, dan asam 

momordial diidentifikasi pada biji pare (Lamanepa, 2005). Komponen dalam biji 

pare antara lain sesquiterpenes, phenylpropanoids, dan monoterpenes (Braca et 
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al, 2008). Triterpenoid (gugus besar sesquiterpenes) merupakan kandungan 

yang terbanyak, dan diketahui bahwa saponin adalah derivat triterpenoid dengan 

aktivitas paling besar. Saponin merupakan senyawa glikosidik yang terdapat 

pada banyak tanaman. Karena sifat ampifiliknya, saponin sangat aktif di 

permukaan. Aktivitas biologisnya terkait erat dengan struktur kimia yang 

menentukan polaritas, hidrofobik dan keasaman senyawanya (Popovich et al, 

2010).  

2.2.4 Penelitian Pare 

Penelitian berkaitan dengan pemanfaatan tanaman Pare sebagai herbal 

sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah Pare sebagai herbal antifertilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh ekstrak buah Pare terhadap fertilitas dan 

perkembangan hewan bervariasi, ada yang berdampak positif dan ada juga yang 

negatif. Hal tersebut disebabkan respon biologis setiap hewan berbeda. Namun 

tanaman Pare (Momordica charantia) dapat diperhitungkan sebagai herbal yang 

berpotensi sebagai bahan antifertilitas (Hidayat, 2007) 

Braca et al (2008) telah mengisolasi komponen dalam biji pare, antara 

lain sesquiterpenes (71.7%), phenylpropanoids (11.0%), dan monoterpenes 

(7.6%). Dari temuan ini bisa disimpulkan bahwa kandungan dominannya adalah 

triterpenoid (gugus besar sesquiterpenes dan monoterpenes). Sementara itu, 

telah diketahui bahwa saponin adalah derivat triterpenoid. Ekstrak biji pare 

mempunyai efek terhadap hambatan aktivitas pengikatan fosforilasi p38, JNK, 

ERK/MAPK (Kobori et al, 2008), serta  JAK/STAT3 (Li et al., 2010), sehingga 

menghambat ekspresi IL-6.  

Penelitian Kim et al (2003) menemukan bahwa ginsenosides Rb2, Rd and 

Rg1, yang merupakan ginseng total saponin, terbukti menurunkan kadar IL-6 
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yang diinduksi NE dan/atau E pada kultur sel makrofag (RAW 264.7) secara 

bermakna. Hal ini membuktikan bahwa aksi inhibitor saponin ginseng pada IL-6 

yang diinduksi stress imobilisasi dapat dihambat lebih baik dengan mengeblok 

produksinya di makrofag daripada di otak (Kim et al, 2003).  Reseptor saponin 

pada sel endotel masih belum ditemukan, namun kompleks saponin-reseptor 

diketahui dapat menembus ke dalam nukleus dan mempengaruhi pola transkripsi 

(Francis et al, 2002). 

 


