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Chitosan sebagai Suplemen Penurun Berat Badan

O

besitas
merupakan
ancaman
kesehatan bagi negara berkembang
ataupun negara maju, serta erat
hubungannya dengan berbagai macam
penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan
penyakit kardiovaskular. Secara sederhana,
obesitas adalah hasil ketidakseimbangan
antara kalori yang masuk dan kalori yang
dibutuhkan, sehingga memicu penumpukan
lemak. Indeks antropometri seperti IMT serta
rasio lingkar perut dan pinggul yang paling
sering digunakan untuk menilai komposisi
karena mudah dan murah.
Terapi obesitas meliputi intervensi gaya
hidup (diet, olahraga, dan terapi tingkah
laku), medikamentosa, atau pembedahan
bariatrik. Beberapa pendekatan yaitu
pembatasan absorpsi makanan, menekan
nafsu makan, dan menurunkan asupan
makanan, serta mengganggu metabolisme
atau meningkatkan penggunaaan energi.
Penggunaan obat-obatan masih kontroversial
karena efek samping dan penelitian terhadap
bahan-bahan tersebut belum sepenuhnya
dilakukan. Salah satu metode yang paling
efisien dan aman untuk menurunkan asupan
lemak, seperti pada obesitas adalah dengan
langsung mengurangi konsumsi atau
penyerapan lemak.

Chitosan merupakan serat yang sudah
dikenal dan digunakan untuk mencegah
absorpsi lemak, sehingga diharapkan dapat
mengontrol berat badan. Chitosan adalah
polisakarida kationik yang diproduksi melalui
deacetylation (hidrolisis dari unit N-acetyl-Dglucosamine) biopolimer kitin, yang berasal
dari kutikula famili crustaceans seperti udang,
kepiting, dan lobster, atau dari dinding sel
jamur. Sifat chitosan hampir sama dengan
selulose. Kationisitas chitosan disebabkan oleh
non-acetylated amina residu poliglukosamin
yang membentuk rantai polimer. Karena
sifat kationiknya, chitosan mengikat muatan

negatif dari lemak, sehingga menurunkan
absorpsi lemak di saluran cerna dan juga
bermanfaat untuk menurunkan kolesterol.
Beberapa laporan penelitian secara in vitro,
preklinik, dan pada manusia menyebutkan
bahwa chitosan mengikat lemak dan
asam empedu. Evaluasi efek chitosan pada
overweight dan obesitas pada banyak
penelitian yang baik secara desain dan kualitas
menghasilkan hasil tidak konsisten. Banyak
penelitian acak, tersamar ganda dengan
plasebo sebagai kontrol, melaporkan bahwa
chitosan dapat menurunkan berat badan dan
serum lemak, tetapi sejumlah penelitian lain
tidak menemukan efek chitosan tersebut.
Oleh karena itu, dilakukan penelitian lanjutan
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