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4. PEMBAHASAN  

4.1. Hubungan Konsumsi Lemak Trans dengan Status Kesehatan Mental 

 

Lemak trans merupakan salah satu tipe asam lemak tak jenuh yang dapat ditemukan 

pada produk minyak industri seperti minyak terhidrogenasi parsial dan dapat ditemukan 

secara alami di hewan ruminansia. Konsumsi makanan dengan kandungan lemak trans 

tinggi juga dikaitkan dengan penurunan regulasi emosional yang dimediasi oleh emosi 

negatif dan dapat berpengaruh pada mood seseorang (Ford et al., 2016). Kesulitan 

dalam regulasi emosional merupakan ciri-ciri timbulnya sejumlah kondisi kejiwaan 

yang umum terjadi misalnya stres, depresi dan kecemasan (Holt et al., 2015). Lemak 

trans memiliki efek pro-inflamasi yang berdampak buruk bagi kesehatan yang 

diakibatkan dari tingginya produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-α, interleukin 6 

(IL-6) dan C-Reactive Protein (CRP) dalam tubuh yang memicu munculnya respon 

inflamasi. Beberapa sitokin pro-inflamasi tersebut berhubungan dengan penyakit 

kardiovaskuler dan dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental manusia misalnya 

depresi. 

 

Ada beberapa cara yang dimainkan oleh lemak trans dalam perkembangan depresi yang 

dimediasi oleh respon inflamasi yaitu jumlah sitokin pro-inflamasi yang tinggi dapat 

menghambat ekspresi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yaitu golongan 

peptida yang memiliki peran dalam pertumbuhan dan diferensiasi neuron dan dalam 

mengurangi neurodegenerasi serta untuk meningkatkan neuroplastisitas (Sánchez-

Villegas et al., 2011). BDNF dapat ditemukan di otak bagian hipokampus. Hipokampus 

akan mengalami disfungsi seperti atrofi atau penyusutan ukuran yang diakibatkan 

peningkatan produksi sitokin pro-inflamasi di tubuh akibat konsumsi lemak trans. 

Pengurangan volume hipokampus ini dikaitkan sebagai penanda saraf awal major 

depressive disorder (MDD) bahkan depresi yang lebih parah Pase and Bürger, (2018). 

Indikasi adanya hubungan antara pola makan dengan gejala depresi ditunjukkan melalui 

mekanisme biologis. Lemak trans dapat mengganggu aspek aktivitas biologis dan 

fisiologi otak Li et al., (2020). Otak merupakan organ tubuh yang memiliki kandungan 

lemak sebanyak 70%. Asam lemak trans yang dikonsumsi akan masuk ke membran sel 

otak yaitu selubung mielin kemudian akan mengisolasi neuron yang memiliki peran 
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dalam pengiriman sinyal komunikasi di tubuh. Sehingga jika asam lemak trans yang 

masuk terlalu banyak maka dapat mengganggu kerja neuron di otak dan mempengaruhi 

kinerja mental. 

 

Lemak trans dapat menjadi prediktor munculnya gejala depresi 5 tahun kemudian pada 

wanita paruh baya (Li et al., 2020). Gejala depresi pada wanita dikaitkan dengan siklus 

menstruasi, wanita yang memasuki periode perimenopause siklus menstruasinya 

menjadi kacau tidak teratur sehingga lebih beresiko untuk mengalami depresi 

dibandingkan wanita pra atau pasca menopause, dimana gejala yang paling umum 

diamati pada wanita perimenopause adalah gangguan mood dan tidur (Li et al., 2020). 

Soiza, Donaldson and Myint, (2018) menyebutkan bahwa pasien paruh baya dengan 

gangguan depresi mayor yang didiagnosis dua kali lebih besar resiko untuk mengalami 

gangguan kesehatan jantung seperti infark miokard, angina pektoris, aritmia jantung. 

Tingginya konsentrasi asam lemak trans dalam sel darah merah juga dapat dikaitkan 

dengan kecemasan dan depresi (Hashemi et al., 2020). Penyebab tingginya konsentrasi 

lemak trans dalam sel darah merah dapat dimodulasi melalui faktor makanan, gaya 

hidup, aktivitas fisik dan perubahan enzim. 

 

4.2. Hubungan Konsumsi Lemak Trans dengan Resiko Inflamasi 

4.2.1. Peningkatan Sitokin Pro-inflamasi  

 

Konsumsi asam lemak trans dikaitkan dengan pemicu munculnya respons inflamasi 

sistemik (RIS) di dalam tubuh dan memberikan resiko yang lebih tinggi untuk terkena 

cardiovascular disease seperti aterosklerosis, kematian mendadak akibat penyakit 

jantung dan gagal jantung. Hal ini dihubungkan dengan adanya peningkatan produksi 

sitokin pro-inflamasi didalam tubuh dan adanya perubahan konsentrasi serum kolesterol 

seperti peningkatan kolesterol LDL, penurunan kolesterol HDL serta peningkatan rasio 

total kolesterol terhadap kolesterol HDL setelah mengkonsumsi asam lemak trans 

dalam jumlah yang tinggi (Mozaffarian et al., 2006). Beberapa penanda inflamasi 

seperti TNF-α, CRP, IL-6 berperan menjadi faktor resiko utama untuk cardiovascular 

disease. Penelitian terbaru Nathalie T. Bendsen et al., (2011) menunjukkan bahwa 

asupan asam lemak trans yang diproduksi secara industri atau Industrially Produced–
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Trans Fatty Acid (IP-TFA) dari minyak kedelai yang terhidrogenasi secara parsial 

meningkatkan produksi sitokin pro-inflamasi dalam tubuh seperti TNF-α (Tumor 

Necrosis Factor-α ) beserta reseptor terlarut TNF yakni sTNF-R1 dan sTNF-R2 

dibandingkan dengan lemak kontrol yaitu campuran minyak kelapa sawit dan minyak 

biji bunga matahari yang tinggi asam oleat. Penelitian sebelumnya Teng et al., (2010) 

menunjukkan konsumsi minyak kedelai yang terhidrogenasi secara parsial secara 

signifikan dapat meningkatkan konsentrasi serum hsCRP (high sensitivity C-reactive 

protein) dibandingkan dengan minyak kelapa sawit tinggi asam oleat dan secara 

signifikan juga mengurangi konsentrasi sitokin interleukin 8 (IL-8). Tetapi kedua 

penelitian ini memberikan hasil yang sumbang dimana penelitian Nathalie T. Bendsen 

et al., (2011) menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan setelah mengkonsumsi 

minyak kedelai yang terhidrogenasi parsial pada konsentrasi serum CRP (C-Reactive 

Protein) sedangkan pada penelitian Teng et al., (2010) menunjukkan perubahan yang 

signifikan pada hsCRP (high sensitivity C-reactive protein).  

 

High sensitivity CRP (hsCRP) memiliki sensitivitas yang lebih tajam dibandingkan 

dengan CRP sehingga hsCRP dapat digunakan sebagai penanda terjadinya inflamasi 

kronis dan CRP sebagai penanda inflamasi akut. Perbedaan jumlah asupan asam lemak 

trans yang masuk kedalam tubuh dapat mempengaruhi banyaknya konsentrasi CRP atau 

hsCRP yang diproduksi (Baer et al., 2004). CRP menjadi prediktor yang lebih baik 

untuk kejadian penyakit kardiovaskuler dibandingkan tingkat lipoprotein saja (Zapolska 

et al., 2015). Pada penelitian Teng et al., (2010) konentrasi asupan asam lemak trans 

pada subjek penelitian selama masa intervensi lebih tinggi dibandingkan Nathalie T. 

Bendsen et al., (2011) yaitu masing-masing adalah 7%E dan 10%E. Efek peningkatan 

CRP setelah mendapat asupan asam lemak trans dikaitkan dengan faktor resiko 

independen untuk penyakit kardiovaskuler selain dari peningkatan kolesterol LDL. 

Produksi salah satu sitokin pro-inflamasi yaitu TNF-α pada kedua penelitian juga 

memberikan hasil yang sumbang. Inflamasi dan resiko penyakit kardiovaskuler akan 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia sehingga karakteristik subjek 

penelitian yang digunakan mungkin memicu adanya perbedaan ini dimana pada subjek 

yang sehat dan muda dihubungkan dengan respons inflamasi yang lebih rendah pada 

sitokin proinflamasi TNF-α dibandingkan dengan subjek dengan kondisi 
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overweight/obesitas dan usia yang tidak muda lagi sebagai kontribusi peningkatan 

hsCRP (Teng et al., 2010). Sama halnya dengan sitokin TNF-α yang menunjukkan 

adanya peningkatan yang signifikan pada subjek dengan kelebihan berat badan 

(overweight) dan usia yang lebih tua kemungkinan hal ini juga terjadi karena sistem 

TNF- α lebih peka terhadap aktivasi yang diinduksi IP-TFA pada subjek yang lebih tua 

dan dengan kondisi kelebihan berat badan. TNF- α memiliki waktu paruh yang terbatas 

dan susah untuk diukur dalam studi epidemiologi skala besar.  

 

Penelitian eksperimen secara acak sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan pada 

konsentrasi CRP atau C-Reactive Protein, IL-6 dan TNF-α yang lebih tinggi pada pria 

sehat setelah mengkonsumsi diet makanan tinggi asam lemak trans dibandingkan diet 

makanan yang mengandung tinggi asam oleat (Baer et al., 2004). Selain itu pada 

penelitian acak lainnya konsumsi asam lemak trans juga menunjukkan peningkatan 

produksi sitokin proinflamasi TNF-α beserta reseptor terlarutnya sTNF-R1 dan sTNF-R2 

(Mozaffarian, Pischon, Hankinson, et al., 2004), (Han et al., 2002), (Nathalie T. Bendsen 

et al., 2011)(Lopez-garcia et al., 2005) dan (Baer et al., 2004). Penelitian cross-

sectional sebelumnya menunjukkan konsumsi asam lemak trans seperti asam elaidat 

atau trans-9-octadecenoic acid sebanyak 3,7 gram/hari mampu meningkatkan CRP 

sebanyak 73% lebih tinggi dari jumlah asam elaidat yang lebih rendah, konsentrasi awal 

CRP yang tinggi yaitu sebanyak 50% pada wanita lebih mampu mengembangkan 

penyakit kardiovaskuler daripada wanita dengan konsentrasi CRP dibawah 50% 

(Lopez-garcia et al., 2005). Asupan asam lemak trans yang tinggi memiliki hubungan 

yang positif terhadap peningkatan aktivitas sistem TNF, CRP dan IL-6 pada wanita 

yang memiliki BMI (Body Mass Index) yang tinggi (25) dibandingkan dengan wanita 

kurus (Mozaffarian, Pischon, Hankinson, et al., 2004).  

 

Level reseptor sTNF-R1 dan sTNF-R2 secara signifikan menunjukkan peningkatan pada 

wanita dan dikaitkan dengan resiko yang lebih tinggi untuk terserang penyakit jantung 

koroner (McLean & Blumenthal, 2004). Sama halnya dengan reseptor TNF, level TNF- 

α yang lebih banyak jumlah produksinya di dalam tubuh dikaitkan dengan peningkatan 

2,5 kali lipat terhadap resiko penyakit jantung koroner bahkan pada seseorang yang 

tidak memiliki riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarganya (McLean & 
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Blumenthal, 2004). Peningkatan terhadap konsentrasi reseptor TNF terlarut yakni 

sTNF-R1 dan sTNF-R2, hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara asupan asam 

lemak trans dengan aktivitas TNF (Tumor Necrosis Factor). Sistem TNF dapat 

meningkatkan aterosklerosis melalui efek pada stabilitas plak, permeabilitas dan 

reseptor sel endotel, serta mempengaruhi aktivasi monosit dan makrofag (Mozaffarian, 

Pischon, E, et al., 2004). Reseptor terlarut TNF merupakan indikator terjadinya proses 

inflamasi dan dikaitkan dengan obesitas dan penyakit jantung koroner (Lopez-garcia et 

al., 2005). 

 

4.2.2. Perubahan Kadar Kolesterol 

 

Selain peningkatan produksi sitokin proinflamasi, konsumsi asam lemak trans juga 

dapat mengubah serum kolesterol yaitu mampu meningkatkan trigliserida, kolesterol 

LDL (Low Density Lipoprotein) dan rasio kolesterol total kolesterol/HDL serta 

menurunkan kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) yang memicu tingginya resiko 

kejadian penyakit kardiovaskuler seperti aterosklerosis serta kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler. Penelitian case-cohort menunjukkan bahwa induksi asam lemak trans 

ke dalam jaringan adiposa  pada wanita dewasa mampu meningkatkan resiko penyakit 

infark miokard atau serangan jantung (Jakobsen et al., 2018). Penggantian 1%E asupan 

asam lemak trans dengan lemak tak jenuh tunggal dikaitkan dengan resiko yang lebih 

rendah terjadinya penyakit kardiovaskuler (Guasch-Ferré et al., 2015). Adanya 

perubahan pada serum kolesterol setelah mengkonsumsi asam lemak trans berkaitan 

dengan metabolisme lipoprotein dan mewakili secara independen pada terjadinya 

penyakit kardiovaskuler (Zapolska et al., 2015).  

 

N. T. Bendsen et al., (2011) pada penelitiannya menunjukkan bahwa setelah 

mengkonsumsi IP-TFA dari minyak kedelai yang terhidrogenasi parsial tingkat 

kolesterol LDL dan rasio kolesterol LDL/HDL mengalami peningkatan dan disisi lain 

kolesterol HDL mengalami penurunan. Hal serupa juga ditemukan oleh (Teng et al., 

2010) bahwa mengkonsumsi jenis lemak yang sama yakni partially hydrogenated 

soybean oil (PHSO) dapat meningkatkan kolesterol LDL, trigliserida, total kolesterol 

dan rasio total cholesterol (TC)/kolesterol HDL. Penelitian lebih lama Han et al., (2002) 
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menggunakan margarin berbasis minyak kedelai memberikan hasil peningkatan pada  

kolesterol  LDL dan penurunan pada kolesterol HDL. Kolesterol LDL memiliki 

kemampuan untuk mengundang terjadinya penyakit aterosklerosis yaitu timbulnya plak 

yang mengeras di pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan dan membuat aliran 

darah tidak lancar atau disebut dengan sifat aterogenik. Semakin tinggi dosis asam 

lemak trans yang masuk kedalam tubuh selain dikaitkan dengan peningkatan jumlah 

kolesterol LDL tetapi juga dikaitkan dengan terjadinya pengurangan ukuran partikel 

pada kolesterol LDL yang dimana hal ini berhubungan dengan terjadinya penyempitan 

pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak sehingga menyebabkan aliran darah ke 

jantung menjadi tersumbat (Mauger et al., 2003). Selain itu penurunan kolesterol HDL 

setelah mengkonsumsi asam lemak trans dapat dijelaskan karena lemak trans dapat 

meningkatkan aktivitas plasma kolesterol ester transfer protein yang merupakan enzim 

utama dalam proses transfer kolesterol ester dari HDL kolesterol ke very low density 

lipoprotein (VLDL) dan ke LDL kolesterol (Zapolska et al., 2015) 

 

Penelitian oleh Takeuchi et al., (2013) dan Takeuchi et al., (2015) menggunakan asam 

lemak trans yang bersumber dari minyak canola yang terhidrogenasi parsial dalam 

jumlah yang kecil yakni sebanyak 0,6 dan 1% dari total asupan energi yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Walaupun penelitian dilakukan terhadap subjek dengan karakteristik yang 

berbeda yaitu wanita dewasa (45 tahun) dan wanita muda (18 tahun) hasil yang 

diberikan setelah mengkonsumsi asam lemak trans terhadap serum kolesterol tidak 

mengalami perubahan yang signifikan karena dosis asam lemak trans yang diberikan 

terlalu sedikit jumlahnya. Karakteristik subjek penelitian berpengaruh terhadap 

tingginya resiko penyakit kardiovaskuler terkait dengan perubahan serum kolesterol 

yang diakibatkan lemak trans dimana akan 2 kali lebih tinggi jelas pada wanita di atas 

usia 45 tahun dengan kelebihan berat badan sedang dibandingkan pada pria muda yang 

sehat (N. T. Bendsen et al., 2011).Lacroix et al., (2012) membuktikan bahwa 

mengkonsumsi R-TFA (1,5%E) memberikan efek yang tidak signifikan terhadap 

konsentrasi total kolesterol, kolesterol LDL, apolipoprotein B, apolipoprotein A-1 dan 

trigliserida dibandingkan dengan kontrol (0,9 gram/hari). Tetapi R-TFA memberikan 

efek yang signifikan terhadap penurunan konsentrasi kolesterol HDL pada wanita 

dengan BMI  25. Rasio TC/HDL-C dan LDL/HDL menunjukkan peningkatan yang 
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tidak signifikan setelah mengkonsumsi R-TFA. Hal ini dikaitkan pada resiko kejadian 

penyakit kardiovaskuler yang lebih rendah dibandingkan pada lemak trans 

terhidrogenasi parsial. IP-TFA lebih memberikan resiko yang besar terhadap penyakit 

kardiovaskuler dibandingkan R-TFA (Ruminent Trans Fatty Acid) karena lemak trans 

dalam ruminansia menyumbangkan <1% dari total energi sebanyak 2.000 kalori 

sehingga dapat dikatakan R-TFA bukan penyumbang resiko terjadinya penyakit 

kardiovaskuler. WHO (World Health Organization) (2018) merekomendasikan asupan 

lemak trans tidak lebih dari 1% dari total asupan energi yang berarti tidak melebihi 

sebanyak 2,2 gram per hari dari total 2.000 kalori. Level asupan asam lemak trans yang 

rendah ( 1% E) pada penelitian (Takeuchi et al., 2015) dan (Takeuchi et al., 2013) 

menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan yang terlihat signifikan berbeda pada 

LDL-C dan HDL-C dan dikaitkan dengan resiko terhadap tingkat kejadian dan tingkat 

kematian akibat cardiovascular disease akan lebih kecil. 

 

4.3. Hubungan Konsumsi Lemak Trans dengan Penurunan Sistem Imun Tubuh 

 

Imunitas tubuh merupakan sebuah “benteng” pertahanan bagi tubuh dari serangan 

mikroorganisme atau benda asing yang berbahaya. Tubuh manusia memiliki 2 bentuk 

pertahanan tubuh yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity 

merupakan pertahanan terhadap serangan mikroorganisme pada garis utama contohnya 

kulit dan mukosa, sedangkan adaptive immunity merupakan bentuk pertahanan 

kekebalan tubuh adaptif yang lebih spesifik. Monosit, makrofag dan neutrofil masuk 

kedalam komponen innate immunity, sedangkan pada adaptive immunity komponennya 

adalah sel limfosit yaitu sel B dan sel T.  

 

Konsumsi asam lemak trans juga berkaitan dengan fungsi sistem imun tubuh manusia. 

Penelitian paling baru yang dilakukan Dlouhý et al., (2008)menguji efek jangka pendek 

selama 4 hari mengkonsumsi asam lemak trans pada pria muda sehat dengan diberi 2 

perlakuan intervensi diet yaitu diet standar dan diet yang diperkaya asam lemak trans. 

Jenis asam lemak trans yang diujikan adalah isomer C18:1 TFA yaitu asam elaidat dan 

asam vaksenat.  
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Hasilnya menunjukkan setelah masa intervensi diet yang diperkaya asam lemak trans, 

ekspresi CD69 pada sel T CD8+ mengalami penurunan yang signifikan dan dapat 

meningkat kembali setelah intervensi diet dihentikan. Sedangkan ekspresi CD69 pada 

sel T CD4+ menunjukkan peningkatan sedikit setelah melakukan diet standar tanpa 

asam lemak trans dan mengalami penurunan setelah melakukan diet yang diperkaya 

asam lemak trans. Selain itu setelah mengkonsumsi asam lemak trans pada neutrofil 

menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam memberikan stimulasi terhadap 

neutrofil. Sedangkan hasil dari diet yang diperkaya asam lemak trans pada konsentrasi 

imunoglobulin plasma tidak menunjukkan perubahan selama masa pengujian (Dlouhý et 

al., 2008).  

 

Asam lemak tak jenuh dikaitkan memiliki sifat immunosuppressive yang dapat menekan 

sistem imun tubuh. Secara umum asam lemak tak jenuh ini dapat bekerja pada respon 

imunitas tubuh antara lain adalah melalui organ dan stabilitas membran, pensinyalan sel 

T dan interaksi antara sel T dan antigen-presenting cells (APCs) dan melalui transkripsi 

gen yang berpengaruh pada metabolisme, proliferasi dan kematian sel. Asam lemak 

trans dapat saja memodulasi komposisi sel membran, melakukan interaksi dengan Toll-

like receptors (TLRs) atau nuclear transcription factors seperti peroxisome 

proliferator-activated receptors (PPARs) atau sterol-regulatory element binding 

(Dlouhý et al., 2008). Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) memiliki 

dua tipe yaitu alpha (a) dan gamma (y) dimana keduanya terbukti mampu menghambat 

produksi sitokin sel monositik yang berfungsi sebagai anti-inflamasi, selain itu juga 

memiliki kemampuan dalam mengaktifkan faktor transkripsi dan disajikan dalam 

berbagai jenis sel dengan fungsi yang berbeda (Utami et al., 2021). 

 

Sedangkan penelitian mengenai efek asam lemak trans terhadap imunitas pertama kali 

dilakukan oleh (Han et al., 2002)yang menunjukkan hasil bahwa bahwa diet yang 

berasal dari stick margarine yang kaya akan asam lemak trans tidak mempengaruhi 

respon imun seluler pada pria dan wanita yang menderita hiperkolesterolemia sedang. 

Hasilnya tidak menunjukkan adanya perubahan pada DTH (Delayed-Type 

Hypersensitivity), respon proliferasi limfosit atau produksi IL-2 (interleukin 2) dan 

prostaglandin E2. Tetapi disisi lain hasil temuannya menunjukkan bahwa konsumsi 
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asam lemak trans meningkatkan sitokin pro-inflamasi seperti TNF-a dan IL-6 dan 

meningkatkan kolesterol LDL, keduanya dapat berkontribusi pada efek aterogenik. 

Kemungkinan mekanisme asam lemak trans yang mempengaruhi inflamasi respon imun 

antara lain adalah lemak trans dapat mempengaruhi fisiologi membran karena sifat fisik 

yang dimiliki sama dengan lemak jenuh yaitu memiliki bentuk padat pada suhu ruang,  

pergantian isomer cis menjadi isomer trans contohnya pada asam cis-linoleat yang 

merupakan prekursor sintesis prostaglandin jika berubah menjadi isomer trans maka 

dapat menghasilkan immunosuppressive agents yaitu PGE2 (Han et al., 2002). PGE2 

(prostaglandin E2) dapat menekan kerja dari respon imun limfosit T  dan Natural Killer 

(NK) cells serta mendukung terjadinya inflamasi akut (Sander et al., 2017).  

 

Adanya perbedaan hasil terhadap respon imun setelah mengkonsumsi asam lemak trans 

pada penelitian Han et al., (2002)dan Dlouhý et al., (2008) dapat disebabkan karena 

perbedaan kondisi kesehatan subjek penelitian yang digunakan. Dlouhý et al., (2008) 

menggunakan subjek penelitian pria muda yang sehat sedangkan Han et al., 

(2002)menggunakan subjek penelitian pria dan wanita dengan usia lanjut dan menderita 

hiperkolesterolemia tingkat sedang. Penyakit hiperkolesterolemia dapat didefinisikan 

sebagai adanya kandungan kadar kolesterol tinggi dalam darah dan memiliki 

karakteristik kadar kolesterol LDL yang tinggi (Martinez-Hervas & Ascaso, 2018). 

Hiperkolesterolemia dapat disebabkan karena faktor genetik seperti mutasi gen reseptor 

LDL serta faktor lingkungan seperti berat badan, pola makan dan stres. Penyakit 

hiperkolesterolemia memicu adanya akumulasi kolesterol dalam makrofag dan sel imun 

yang lain, mendorong respon inflamasi kronis yang dapat mengakibatkan aterosklerosis 

dan produksi monosit dan neutrofil di sumsum tulang dan limpa yang bisa 

menyebabkan leukimia atau kanker darah, selain itu produksi monosit berlebih juga 

dapat menyebabkan akumulasi kolesterol sehingga terbentuk plak aterosklerotik (Tall & 

Yvan-Charvet, 2014). Sistem imunitas pada penderita hiperkolesterolemia ini sudah 

mengalami disfungsi dimana produksi monosit yang lebih tinggi dan mengakibatkan 

akumulasi plak aterosklerotik yang menyebabkan aterosklerosis, sehingga ketika 

penderita hiperkolesterolemia mengkonsumsi asam lemak trans efeknya pada sistem 

imunitas tubuh tidak terlihat jelas bahkan hasilnya bisa saja nihil. 
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4.4. Graphical Summary 

 

 

Gambar 5. Graphical Summary Hubungan Konsumsi Lemak Trans Terhadap Resiko Inflamasi dan 

Penurunan Imunitas pada Kondisi Stres 

 

 

Kondisi tubuh yang mengalami emosi negatif seperti merasa sedih, frustasi, cemas, stres 

dapat mempengaruhi mood dan jika emosi negatif tidak bisa dikelola dengan baik maka 

cenderung akan mengatasi emosi negatif tersebut dengan cara yang negatif pula seperti 

mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak trans dalam jumlah tinggi yaitu 

biasanya makanan yang dihindari saat sedang melakukan program penurunan berat 

badan contohnya makanan manis seperti cookies, dessert cake, beberapa snacks seperti 

potato chips, fast food seperti french fries, nugget dan ayam goreng dan mengurangi 

konsumsi buah dan sayur (Hendy, 2012). Hal ini dilakukan sebagai pelampiasan 

terhadap stres yang dirasakan. Asupan lemak trans berhubungan dengan dampak yang 

negatif bagi kesehatan tubuh termasuk juga kesehatan mental serta sistem imun tubuh. 


