
I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tubuh manusia secara fisiologis memiliki sistim 

pertahanan utama untuk melawan radikal bebas, yaitu 

antioksidan yang berupa enzim dan nonenzim. 

Antioksidan enzimatik bekerja secara intraseluler 

sedangkan nonenzimatik secara ekstraseluler. 

Antioksidan enzimatik yang berada dalam tubuh tidak 

dapat bekerja secara efektif apabila tidak 

mendatangkan suplai antioksidan nonenzimatik dari 

luar. Antioksidan nonenzimatik adalah berupa vitamin 

(Muhammad 2009). Vitamin yang bersifat antioksidan 

diantaranya yaitu vitamin C yang larut dalam air dan 

vitamin E larut dalam lemak. Vitamin E digunakan 

untuk mempertahankan dan melindungi lipid dalam 

tubuh. Sedangkan vitamin C (ascorbatic acid) berfungsi 

untuk melindungi tubuh berupa cairan seperti plasma 

darah (Sizer et al. 2000). Selain itu, vitamin C 

melindungi bagian darah yang sensitif terhadap 

oksidan dan melindungi vitamin E (Ibitoroko et al. 

2011). 

Vitamin E terbagi ke dalam dua komponen yaitu 

tokoferol dan tokotrienol. Kedua komponen tersebut 

bersifat larut dalam lemak dan memiliki fungsi penting 

dalam pemeliharaan integritas membran sel utama 
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tubuh. Tokotrienol diyakini memiliki sifat antioksidan 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan tokoferol yaitu 50 

kali lebih besar dalam induksi peroksidasi lipid 

dibanding α-tokoferol. Hal tersebut berkaitan dengan 

distribusi yang lebih baik dibanding tokoferol pada 

lapisan berlemak membran sel (Kagan et al. 1993). 

Rantai samping tokotrienol yang tidak jenuh 

menyebabkan penetrasi pada lapisan lemak jenuh pada 

otak dan hati. Di samping mempunyai sifat 

penangkapan radikal bebas, sifat antioksidan 

tokotrienol juga berkaitan dengan kemampuannya 

menurunkan pembentukan tumor, kerusakan DNA, 

dan kerusakan sel darah. 

Darah adalah cairan di dalam tubuh yang 

berfungsi mengangkut oksigen yang diperlukan oleh 

sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai 

jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa 

metabolisme, dan mengandung berbagai bahan 

penyusun sistem imun yang bertujuan 

mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Sel 

yang bertanggung jawab terhadap sistem imun adalah 

sel darah putih atau yang disebut leukosit. Leukosit 

merupakan salah satu unsur seluler darah. Pada 

umumnya, sel darah putih dibentuk di dalam sumsum 
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tulang. Sumsum tulang merupakan salah satu organ 

terbesar dalam tubuh, ukuran dan berat hampir sama 

dengan hati dan termasuk salah satu organ yang paling 

aktif. Dalam keadaan normal, jumlah sel darah merah 

500 kali lebih banyak daripada sel darah putih, namun 

75% sel-sel sumsum merupakan sel darah putih dan 

25% adalah sel darah merah. Perbedaan ini 

menggambarkan kenyataan bahwa rata-rata hidup sel 

darah putih adalah pendek yaitu 12-13 hari (Ganong 

1983). Leukosit mempunyai berbagai macam jenis dan 

fungsi. Secara garis besar, jenis-jenis leukosit memiliki 

tugas yang sama yaitu sebagai pertahanan terhadap 

benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis-jenis 

leukosit tersebut yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, 

limfosit, dan monosit. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

konsumsi vitamin E (tokoferol maupun tokotrienol) 

dapat berpengaruh pada peranan sel darah putih 

dalam peningkatan sistem kekebalan tubuh manusia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sureda (2005) tentang 

efek antioksidan vitamin E pada hewan percobaan 

berdasarkan berat badan menunjukkan bahwa 

pemberian vitamin E memberikan perbaikan pada 

eritrosit, limfosit, namun tidak pada neutrofil. Berbeda 
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dengan Yuniharilmy (2011) meneliti tentang pengaruh 

vitamin E terhadap jumlah total leukosit dan netrofil 

pada tikus yang terpapar asap rokok. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa vitamin E dapat menurunkan 

jumlah leukosit dan neutrofil menjadi jumlah yang 

normal. Selain itu, pemberian vitamin E dapat 

meningkatkan proliferasi limfosit secara in vitro 

(Wahyuniari et al. 2009), dan suplementasi dengan 

tokoferol, vitamin C, dan vitamin B6 meningkatkan 

fungsi limfosit (Grimble 1997).  

Penelitian dan publikasi tentang pengaruh 

pemberian vitamin E khususnya tokotrienol terhadap 

sistem imun tubuh masih jarang. Penelitian banyak 

yang masih memfokuskan pada efek pemberian vitamin 

E tokoferol dan vitamin C terhadap leukosit pada 

hewan percobaan namun tidak pada tokotrienol. Oleh 

karena itu, mengingat bahwa tokotrienol termasuk 

dalam salah satu komponen vitamin E maka 

diperlukan sebuah penelitian tentang efek tokotrienol 

terhadap leukosit dan efek gabungan dengan vitamin C 

sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

tokotrienol pada sistem imun dalam tubuh.  
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Rumusan Masalah 

 Vitamin E memegang peranan penting dalam 

perbaikan sel di dalam tubuh. Tokotrienol adalah salah 

satu senyawa dari kelompok vitamin E yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Salah satu sel yang bertanggung 

jawab terhadap sistem imun yaitu leukosit yang 

merupakan salah satu unsur seluler darah. Pada 

umumnnya, leukosit mempunyai berbagai macam jenis 

dan fungsi. Secara garis besar, jenis-jenis leukosit 

memiliki tugas yang sama yaitu sebagai pertahanan 

terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. 

Jenis-jenis leukosit tersebut yaitu neutrofil, eosinofil, 

basofil, limfosit, dan monosit. Banyak penelitian yang 

menyatakan bahwa konsumsi vitamin E khususnya 

tokoferol dapat meningkatkan jumlah beberapa jenis 

dari leukosit yaitu limfosit dan neutrofil. Sedangkan 

tokotrienol memungkinkan pula berperan dalam 

peningkatan jenis leukosit karena salah satu sifatnya 

sebagai antioksidatif yang berperan dalam sel darah. 

Proses kenaikan jumlah leukosit tidak lepas dari proses 

pembentukan leukosit. Oleh karena itu, pengkajian 

mengenai gambaran leukosit dan peningkatan jenis 

leukosit dengan pemberian vitamin E tokotrienol dan 

efek gabungan dengan vitamin C (Ascorbatic acid) 
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diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, 

khususnya dalam bidang kesehatan yaitu mengenai 

seberapa besar manfaat vitamin E tokotrienol dan 

vitamin C tersebut terhadap jumlah dan jenis-jenis sel 

darah putih pada sistem imun dalam tubuh. 

  

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan 

pengaruh pemberian vitamin E tokotrienol dan efek 

gabungan dengan Asam askorbat terhadap jumlah total 

leukosit dan peningkatan jenis leukosit hewan uji yaitu 

tikus putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


