
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah Total Leukosit Pada Tikus Putih 

Leukosit atau disebut dengan sel darah putih 

merupakan sel darah yang berperan dalam sistem 

pertahanan tubuh dan merespon kekebalan tubuh 

sehingga mampu menyediakan pertahanan yang kuat 

dan cepat terhadap benda-benda asing yang dapat 

menimbulkan perandangan dan infeksi dalam tubuh. 

Hasil penelitian terlihat adanya perbedaan terhadap 

jumlah total leukosit pada kelompok kontrol, kelompok 

yang mendapat asupan dengan konsentrasi optimal 

vitamin E tokotrienol 0,56 mg/ekor/hari dan asam 

ascorbat 2,8mg/ekor/hari terhadap kelompok kontrol 

(Tabel 2). Rerata jumlah leukosit kelompok M0 

(Sebelum perlakuan) menunjukkan nilai jumlah total 

leukosit sebesar 5033mm3. Apabila dibandingkan 

dengan nilai kisaran kondisi normal jumlah total 

leukosit yaitu antara 5000-13000 mm3, angka tersebut 

menunjukkan bahwa tikus yang digunakan berada 

dalam kondisi normal. 

Secara mikroskopis, peningkatan jumlah sel 

leukosit terjadi pada hari ke-7 setelah pemberian 

asupan Vitamin E tokotrienol dan gabungan vitamin E 

tokotrienol dan asam askorbat, dan mengalami 

penurunan pada hari ke-14 dan hari ke-21. 
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Tabel 2. Rerata jumlah total leukosit tikus putih 
dengan pemberian Vitamin E tokotrienol dan 
Vitamin E tokotrienol + Asam askorbat 

 

Sampel 

darah 

Minggu 

ke- 

Sel Leukosit (mm3) 

Vitamin E 

tokotrienol 

Vitamin E 

tokotrienol + 

Asam ascorbat 

Kontrol 

M0 5033a 5033a 5033a 

M1 10333b 12932b 5047a 

M2 6667a 8568a 5068a 

M3 5100a 5132a 5032a 

Jumlah 

Leukosit 
Normal 

pada 
Tikus 
Putih 

 

5000-13000 mm3 

 

Keterangan: : M0. Sampel darah tikus sebelum perlakuan. M1. 

Kelompok pemeriksaan darah setelah 7 hari perlakuan, M2. 
Kelompok pemeriksaan darah setelah 13 hari perlakuan, M3. 

Kelompok pemeriksaan darah setelah perlakuan. 

 

 

Namun, berbeda halnya dengan kontrol dimana terjadi 

peningkatan dari hari pertama hingga hari ke-14, dan 

penurunan terjadi pada hari akhir pengamatan. 

Peningkatan jumlah leukosit antar dua perlakuan pada 

hari ke-7 membuktikan bahwa adanya pengaruh 

pemberian asupan pada tikus putih, baik asupan 
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vitamin E tokotrienol maupun asupan dari gabungan 

vitamin E tokotrienol dan asam askorbat (Gambar 6). 

Hal ini membuktikan bahwa pemberian kedua jenis 

asupan tersebut dapat menyebabkan leukosit 

membentuk sistem pertahanan yang lebih kuat apabila 

dibandingkan dengan tanpa asupan (kontrol).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Kurva Pertumbuhan Sel Leukosit pada 

Minggu pertama hingga Minggu akhir 
Pengamatan dengan perlakuan Vitamin E 
Tokotrienol dan Vitamin E tokotrienol + 

Asam askorbat 
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Di dalam darah, asam askorbat bertindak sebagai 

antioksidan dan berkaitan dengan pembentukan 

kolagen. Wardlaw et al. (2004) menyatakan bahwa 

vitamin C mengubah 2 struktur asam amino, lisin, dan 

prolin menjadi hidroksilisin dan hidroksiprolin yang 

merupakan bahan penting dalam pembentukan 

kolagen. Kolagen merupakan protein fibrosa yang 

mempengaruhi integritas jaringan ikat yang terdapat 

pada tulang dan pembuluh darah. Kolagen itu sendiri 

berperan penting pula dalam penyembuhan luka serta 

melindungi tubuh dari radikal bebas. Hal ini diduga 

karena adanya penyerapan asam askorbat secara 

optimal di usus halus, kemudian  masuk ke dalam sel 

secara transpor aktif yang mengakibatkan peningkatan 

jumlah leukosit pada minggu pertama sehingga terjadi 

peningkatan pada sistem kekebalan tubuh (imun)  dan 

dapat memperbaiki jaringan yang rusak. Penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad 

(2009) mengungkapkan bahwa vitamin C berfungsi 

dalam meniadakan pemicu peningkatan sel darah putih 

(leukosit) sebagai akibat pemaparan rokok.  

Sama halnya dengan asam askorbat, vitamin E 

tokotrienol juga merupakan antioksidan namun 

berikatan dengan lemak. Adanya sifat antioksidatif 
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dalam membran sel sehingga mempunyai kemampuan 

dalam perbaikan sel. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan jumlah leukosit pada pemberian asupan 

vitamin E tokotrienol dalam darah dibanding dengan 

kontrol (tanpa perlakuan). Kagan et al. (1993) 

menyatakan bahwa vitamin E yang terbagi dalam 

komponen tokoferol dan tokotrienol bersifat larut dalam 

lemak yang berfungsi dalam pemeliharaan integritas 

membran sel dalam tubuh. Tokotrienol memiliki 

distribusi yang lebih baik dibanding tokoferol pada 

lapisan berlemak dalam membran sel. Penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Yuniharilmy dan 

Johan (2011) dengan melakukan studi mengenai 

vitamin E terhadap jumlah total leukosit dengan 

pemaparan asap rokok menyatakan bahwa adanya 

perbedaan jumlah total leukosit yang bermakna antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang 

ditunjukkan dengan penurunan jumlah total leukosit 

pada tikus yang leukositosis yang telah diinduksi asap 

rokok.    

Gabungan antara vitamin E tokotrienol dan asam 

askorbat keduanya memiliki kerjasama yang sangat 

sinergis dengan fungsi yang sama dalam pertahanan 

tubuh yaitu sama-sama memiliki aktifitas antioksidan. 
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Walaupun sebenarnya kedua senyawa tersebut 

memiliki karakterisasi kimawi yang berbeda dalam hal 

sifat kelarutannya, dimana vitamin E larut dalam 

lemak sedangkan asam askorbat larut di dalam air. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibitoroko et 

al. (2011) melaporkan bahwa efek kombinasi dari 

vitamin E dan asam askorbat dengan sifatnya sebagai 

antioksidan dapat membantu dalam peningkatan 

hemoglobin dan menurunkan jumlah sel darah putih 

akibat pemberian bensin. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa dengan pemberian asupan  vitamin E dan asam 

askorbat , akan tetap meningkatkan fungsi dari sel 

darah putih tanpa harus meningkatkan jumlah selnya. 

Pada penelitian ini jumlah sel leukosit tidak mengalami 

penurunan jumlah, hal ini diduga disebabkan karena 

tikus putih yang diberi asupan vitamin tidak diberikan 

perlakuan yang mengakibatkan tikus mengalami stress 

oksidatif (tikus dalam kondisi normal). 

Penurunan Leukosit pada semua perlakuan 

termasuk kontrol diduga disebabkan karena sel telah 

mengalami regenerasi sel yang berlangsung setelah 13 

hari dan membentuk sel yang baru. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Ganong (1983) yang menyatakan 

bahwa dalam keadaan normal, jumlah sel darah merah 
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500 kali lebih banyak daripada sel darah putih 

(leukosit), 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.   

Setelah diuji secara statistik, pada kelompok 

kontrol tidak terlihat adanya perbedaan nyata terhadap 

jumlah leukosit dari hari pertama hingga hari ke-21, 

meskipun pengamatan yang dilakukan secara 

mikroskopis terjadi peningkatan jumlah sel  leukosit. 

Sedangkan pada kelompok perlakuan pemberian 

asupan baik vitamin E maupun asupan vitamin E + 

asam askorbat terlihat adanya perbedaan nyata, yaitu 

ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah total sel 

leukosit secara signifikan pada hari ke-7. Selain itu, 

jumlah leukosit juga mengalami penurunan secara 

signifikan pada hari ke-14 yang ditunjukkan dengan 

nilai rerata jumlah total sel leukosit adalah 10333 mm3 

untuk vitamin E tokotrienol dan 12932 mm3 untuk 

vitamin E tokotrienol + asam askorbat hingga berturut-

turut mencapai 5667 dan 8568 mm3. Setelah itu 

mengalami jumlah yang stabil pada akhir perlakuan 

tanpa pemberian asupan dengan jumlah total leukosit 
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5100 mm3 untuk vitamin E tokotrienol dan 5132 mm3 

untuk vitamin E tokotrienol + asam askorbat. Namun 

diantara kedua perlakuan dengan pemberian asupan 

tersebut secara statistik tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata, meskipun pengamatan secara mikroskopis 

memberikan hasil bahwa pemberian asupan gabungan 

vitamin E dan asam askorbat menunjukkan jumlah sel 

leukosit yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan 

pemberian asupan vitamin E tokotrienol saja, selama 

pengambilan sampel dilakukan pada hari ke-7 hingga 

hari ke-21.  

 

Hitung Jenis Leukosit Pada Tikus Putih 
Dengan Pemberian Vitamin E Tokotrienol, 
Vitamin E tokotrienol + Asam askorbat 
 

 Tiap jenis ataupun bentuk sel darah putih 

memiliki berbagai macam fungsi khusus, namun secara 

garis besar semua bentuk ataupun jenis leukosit 

memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai sistem 

pertahanan dalam tubuh terhadap benda asing. 

Leukosit terbagi menjadi dua kelompok yaitu granulosit 

yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. 

Agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit (Dellman 

dan Brown 1988; Astuti 2011). Persentase rata-rata 
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jumlah sel diferensiasi leukosit (neutrofil, eosinofil, 

limfosit, basofil dan monosit) tikus putih dengan 

perlakuan asupan vitamin E tokotrienol disajikan pada 

Tabel 2. Data rerata presentase pada tiap jenis leukosit 

pada pengambilan sampel darah pertama hingga 

pengambilan sampel darah terakhir, dibandingkan 

dengan standar normal pada tikus putih menurut 

menurut Jacoby dan Fox (1984), Smith dan 

Mangkoewdjojo (1988), dan menurut Balkaya dan 

Ramsley (1981).  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

persentase neutrofil pada pengambilan sampel pertama 

(M0) hingga (M3) dengan perlakuan pemberian vitamin 

E tokotrienol menunjukkan jumlah yang jauh diatas 

standar normalnya. Perlakuan pemberian vitamin E 

tokotrienol + asam askorbat juga menunjukkan hasil 

yang sama dengan perlakuan pemberian vitamin E 

yaitu jumlah neutrofil jauh diatas standar normal, 

hanya saja berbeda nilai persentasenya. Kondisi seperti 

ini, belum dapat dikatakan hewan percobaan berada 

pada kondisi leukositosis namun masih berada pada 

ambang batas nilai normal. Sedangkan persentase 

limfosit pada pengambilan sampel M0 hingga M3 

menunjukkan jumlah yang berbanding terbalik dengan 
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persentase neutrofil yaitu kurang dari standar normal. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh perlakuan 

pemberian vitamin E tokotrienol + asam askorbat, 

walaupun nilai persentasenya berbeda. 

 
Tabel 3. Rerata persentase jenis-jenis sel diferensiasi 

leukosit dari semua kelompok tikus putih 
setelah perlakuan dengan pemberian Vitamin 
E tokotrienol dibandingkan dengan Standar 

Normal 

Sampel 

darah 
Minggu 
ke- 

Jumlah sel Leukosit % 

Neutrofil Eosinofil Limfosit Basofil Monosit 

M0 27,67* 3,00*   56,33* 1,33* 11,67* 

M1 61,33+++ 2,00* 27,67--- 1,17* 8,00* 

M2 55,33+++ 3,67* 33,33--- 1,00* 6,67* 

M3 50,67+++ 3,00* 35,67--- 1,33* 9,33* 

Standar Normal 

A 12-30 0,2-4,0 55-85 - 1-12 

B 6,7-37,2 0,9-3,8 63-75 0-1,5 0,7-2,6 

C 4,5-23,5 0,35-0,6 72-94 - 0,5-3,5 

Keterangan: M0. Kelompok tikus sebelum perlakuan. M1. Kelompok pemeriksaan 
darah setelah 7 hari perlakuan, M2. Kelompok pemeriksaan darah setelah 13 hari 
perlakuan, M3. Kelompok pemeriksaan darah setelah perlakuan. A. Persen normal 

menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988). B. Persen normal menurut Jacoby dan 
Fox (1984). C. Persen normal menurut Balkaya dan Ramsley (1981). *: Angka 
persen memenuhi kisaran angka persen normalnya menurut Smith dan 

Mangkoewidjojo (1988)/Jacoby dan Fox(1984)/ Balkaya dan Ramsley (1981) atau 
ketiga-tiganya. 
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Tabel 4. Rerata persentase jenis-jenis sel diferensiasi 
leukosit dari semua kelompok tikus putih 
perlakuan dengan pemberian Vitamin E 

tokotrienol dan Asam askorbat 
 

Sampel 
darah 

Minggu 
ke- 

Jumlah sel Leukosit % 

Neutrofil Eosinofil Limfosit Basofil Monosit 

M0 27,67* 3,00**   56,33* 1,33* 11,67* 

M1 65,00+++ 2,00** 23,50--- 1,50* 8,00* 

M2 59,33+++ 3,67** 30,00--- 1,33* 7,67* 

M3 55,00+++ 1,33** 32,00--- 1,00* 9,67* 

Standar Normal 

A 12-30 0,2-4,0 55-85 - 1-12 

B 6,7-37,2 0,9-3,8 63-75 0-1,5 0,7-2,6 

C 4,5-23,5 0,35-0,6 72-94 - 0,5-3,5 

 
Keterangan: M0. Kelompok tikus sebelum perlakuan. M1. Kelompok pemeriksaan 
darah setelah 7 hari perlakuan, M2. Kelompok pemeriksaan darah setelah 13 hari 
perlakuan, M3. Kelompok pemeriksaan darah setelah perlakuan. A. Persen normal 
menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988). B. Persen normal menurut Jacoby dan 

Fox (1984). C. Persen normal menurut Balkaya dan Ramsley (1981). *: Angka 
persen memenuhi kisaran angka persen normalnya menurut Smith dan 
Mangkoewidjojo (1988)/Jacoby dan Fox(1984)/ Balkaya dan Ramsley (1981) atau 

ketiga-tiganya. 

 

 

Sebaliknya hasil persentase dari pemberian 

vitamin E tokotrienol dan pemberian gabungan vitamin 

E tokotrienol + asam askorbat menunjukkan bahwa 

nilai persentase eosinofil, basofil, dan monosit pada 

pengambilan sampel pertama (M0) hingga M3 
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menunjukkan jumlah masih dalam batas normal 

berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan oleh Smith 

dan Mangkoewidjojo (1988), dan Jacoby dan Fox (1984).  

(Tabel 3 & 4). 

Dari data diatas, diduga bahwa telah terjadi 

mekanisme pertahanan imunologi pada hewan 

percobaan ini yang kemungkinan diakibatkan oleh  

mikroorganisme yang mengakibatkan adanya 

peradangan didalam jaringan atau dapat disebabkan 

pula kondisi hewan percobaan mengalami stress yang 

disebabkan adanya pergerakan dan penangkapan 

hewan percobaan pada waktu pemberian asupan dan 

waktu pengambilan sampel darah. Menurut Jain (1993) 

dalam Astuti et al. (2011), menjelaskan bahwa 

terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah 

persentase neutrofil disebabkan karena sel neutrofil 

merupakan garis pertahanan seluler pertama dalam 

proses peradangan dan perlukaan yang berperan 

penting untuk membunuh mikroorganisme. Selain itu 

peningkatan dan penurunan neutrofil berhubungan 

pula dengan peningkatan dan penurunan jumlah 

limfosit, apabila jumlah neutrofil meningkat maka 

diikuti pula dengan menurunnya jumlah limfosit,  

 



 

39 

 

Tabel 5. Analisa Statistik rerata persentase jumlah 
differensiasi sel leukosit dari semua 
kelompok tikus putih  

 

 
Keterangan: M0. Kelompok tikus sebelum perlakuan. M1. Kelompok pemeriksaan 
darah setelah 7 hari perlakuan, M2. Kelompok pemeriksaan darah setelah 13 hari 

perlakuan, M3. Kelompok pemeriksaan darah setelah perlakuan. 

 

 

begitu pula sebaliknya. Penurunan limfosit diduga 

akibat adanya infeksi virus atau efek dari pemberian 

obat-obatan seperti vitamin E tokotrienol dan Asam 

askorbat maupun gangguan dari lingkungkan sekitar. 

Kelompok 
perlakuan 

 Sampel 
darah 

Minggu 
ke- 

Jumlah sel Leukosit % 

  Neutrofil Eosinofil Limfosit Basofil Monosit 

 

 

Kontrol 

 M0 27,67a 3,00a 56,33a 1,33a 11,67a 

 M1 37,00a 3,67a 46,67a 0,67a 12,00a 

 M2 36,67a 2,67a 48,33a 0,33a 12,00a 

  M3 35,00a 3,67a 48,00a 1,33a 10,67a 

 

Vitamin E 

tokotrienol 

 

 M0 27,67a 3,00a 56,33a 1,33a 11,67a 

 M1 59,33b 2,00a 29,67b 1,17a 8,00a 

 M2 55,33b 3,67a 33,33b 1,00a 6,67a 

 M3 50,67b 3,00a 35,67b 1,33a 9,33a 

Vitamin E 

tokotrienol 

+ Asam 

askorbat 

 M0 27,67a 3,00a 56,33a 1,33a 11,67a 

 M1 61,33b 2,00a 27,17b 1,50a 8,00a 

 M2 59,33b 3,67a 30,00b 1,33a 7,67a 

 M3 55,00b 1,33a 32,00b 1,00a 9,67a 



 

40 

 

Neutrofil 

Rerata presentase jenis leukosit pada neutrofil 

terjadi kenaikan pada minggu pertama sebesar 31,66% 

pada pemberian asupan vitamin E tokotrienol dan 

meningkat sebesar 33,66% pada pemberian asupan 

vitamin E tokotrienol + asam askorbat. Kemudian 

mengalami penurunan pada minggu terakhir sebesar 

4,00% pada pemberian asupan vitamin E tokotrienol 

dan menurun 2,00% pada pemberian asupan vitamin E 

tokotrienol + asam askorbat. Pada kondisi ini, hewan 

percobaan masih dalam kondisi normal, yaitu kondisi 

dimana hewan belum memasuki tahap leukositosis. 

Hewan percobaan akan memasuki kategori golongan 

leukositosis apabila peningkatan sel leukosit mencapai 

35% dari nilai standar normalnya.  

Pada hari terakhir perlakuan, jumlah neutrofil 

mengalami penurunan hal ini diduga disebabkan 

karena tubuh sudah memiliki kekebalan terhadap 

vitamin E tokotrienol dan asam askorbat. Selain itu, 

penurunan juga dimungkinkan adanya penurunan 

daya hidup neutrofil dewasa dalam sirkulasi. 
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           (a)                                        (b) 

 Gambar 7. Sel Neutrofil Perbesaran 1600x. (a) Sebelum 

perlakuan (b) Setelah perlakuan 
 

Menurut Meyer et al. (1975) dalam Astuti et al. 

(2011), penurunan produk neutrofil disebabkan adanya 

penurunan daya hidup neutrofil dalam sirkulasi sel, 

penurunan produk neutrofil dalam sumsum tulang dan 

produk neutrofil yang tidak efektif pada saat kondisi 

infeksi akut, septikemia, toksemia, radiasi maupun 

meredanya suatu infeksi. Apabila dibandingkan dengan 

kontrol menunjukkan bahwa pemberian vitamin E 

tokotrienol + asam askorbat memberikan pengaruh 

yang lebih besar terhadap diferensiasi sel dibanding 

dengan vitamin E tokotrienol dengan peningkatan nilai 

persentase berturut-turut yaitu 24,33% dan 22,33%.  
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Secara statistik terlihat bahwa kedua kelompok 

perlakuan mengalami peningkatan dan penurunan 

secara signifikan pada tiap minggunya bila 

dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

vitamin E tokotrienol dan gabungan vitamin E + asam 

askorbat berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap 

diferensiasi leukosit pada neutrofil.  

 

Limfosit 

Persentase limfosit justru mengalami penurunan 

pada kedua perlakuan dengan pemberian  vitamin E 

tokotrienol dan gabungan vitamin E tokotrienol + asam 

askorbat berturut-turut sebesar 26,66% dan 29,16% 

dari nilai persentase sebelum pemberian asupan. 

Apabila dibandingkan dengan kontrol, pemberian 

vitamin E tokotrienol + asam askorbat menunjukkan 

penurunan yang lebih besar dibanding dengan vitamin 

E tokotrienol dengan nilai persentase berturut-turut 

yaitu 19,50%  dan 17,00%.  
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                      (a)                                        (b) 

Gambar 8. Sel Limfosit Perbesaran 1600x. (a) Sebelum 

perlakuan (b) Setelah perlakuan 
 

Secara statistik terlihat bahwa pemberian vitamin E 

tokotrienol terhadap diferensiasi sel limfosit mengalami 

penurunan yang signifikan dari sebelum perlakuan 

hingga setelah pemberian perlakuan. Sedangkan 

pemberian gabungan vitamin E tokotrienol + asam 

askorbat tidak menunjukkan penurunan yang 

signifikan dari sebelum perlakuan hingga setelah 

perlakuan. Penurunan jumlah limfosit dari kondisi 

normalnya diduga diakibatkan adanya respon terhadap 

pemberian supplemen obat. Astuti et al. (2011) 

berpendapat bahwa penurunan jumlah limfosit 

biasanya terjadi pada respon terhadap infeksi virus dan 

pada pemberian obat-obatan pada imunosupresif 

namun penurunan tersebut bersifat sementara karena 
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sifat dari limfosit yang merespon sistem kekebalan 

dengan cepat.  

 

Eosinofil  

Untuk persentase eosinofil terhadap diferensiasi 

sel berjalan secara stabil, presentase diferensiasi selnya 

tidak mengalami perubahan jumlah yang signifikan, 

baik pada perlakuan maupun pada kontrol. Hal ini 

diduga bahwa pemberian asupan vitamin E tokotrienol 

dan asupan vitamin E tokotrienol + asam askorbat 

tidak memberikan efek signifikan terhadap diferensiasi 

sel eosinofil dan basofil yang dikarenakan eosinofil 

tidak menjalankan perannya sebagai perespon adanya 

bakteri maupun virus yang dapat menyebabkan 

peradangan. Menurut Burkitt et al. (1995), peran 

eosinofil yaitu bertugas untuk menghancurkan parasit 

dan merespon produk bakteri terutama substansi yang 

dilepaskan oleh basofil yaitu histamin dan faktor 

kemotaktik eosinofil dari anafilaksis selain limfosit yang 

diaktifkan. Rerata jumlah sel eosinofil paling tinggi 

terletak pada perlakuan kontrol. 
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                  (a)                                            (b) 

Gambar 9. Sel Eosinofil Perbesaran 1600x (a) Sebelum 
perlakuan (b) Setelah perlakuan 

 

Disimpulkan bahwa, peran eosinofil tidak dibutuhkan 

secara khusus pada kelompok ini karena kondisi 

hewan percobaan berada dalam keadaan normal. 

 

Basofil 

 Persentase basofil secara statistik tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan pada vitamin 

E tokotrienol terhadap vitamin E tokotrienol + asam 

askorbat da kontrol (P<0,05). Rerata jumlah sel basofil 

paling tinggi terletak pada perlakuan pemberian 

vitamin E tokotrienol + asam askorbat. Peningkatan 

rerata persentase basofil tersebut diduga karena 

adanya induksi limfosit peka untuk merespon antigen 

atau alergen lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Secara umum, basofil bertanggung jawab terutama 
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untuk memberikan respon alergi dan antigen dengan 

jalan mengeluarkan histamin kimia yang menyebabkan 

peradangan (Handajani et al.  2009).   

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                   (b)  

Gambar 10.  Sel Basofil Perbesaran 1600x. (a) Sebelum 

perlakuan (b) Setelah perlakuan 
 

Monosit 

Jumlah monosit mengalami penurunan pada 

perlakuan pemberian asupan vitamin E tokotrienol dan 

gabungan vitamin E tokotrienol + asam askorbat dari 

11,67% mencapai 6,67% pada hari ke-14 (Vitamin E 

tokotrienol) dan 7,67% pada hari ke-14 (Vitamin E 

tokotrienol + asam askorbat). Apabila dibandingkan 

dengan kontrol menunjukkan bahwa pemberian 

vitamin E tokotrienol + asam askorbat menunjukkan 

penurunan  persentase jumlah monosit yang lebih kecil 

dibanding dengan vitamin E tokotrienol dengan nilai 
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persentase berturut-turut yaitu 4,33%  dan 5,33%. 

Secara statistik penurunan persentase monosit tidak 

mengalami perbedaan yang nyata antar perlakuan dan 

kontrol.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(a)                     (b)                                    
 

Gambar 11. Sel Monosit Perbesaran 1600x. (a) Sebelum 

perlakuan (b) Setelah perlakuan  
 

 

Sel monosit memiliki kemampuan fagositosis yang 

tahan lama sebagai respon terhadap kekebalan tubuh 

dan memberikan kontribusi langsung pada perbaikan 

jaringan yang rusak. Di dalam jaringan monosit ini 

akan berubah menjadi makrofag yang dapat 

memfagositosis benda-benda asing yang masuk ke 

dalam tubuh. Terjadinya penurunan monosit ini diduga 

karena tidak terjadi peningkatan aktifitas fagositosis 

terhadap benda asing dalam perbaikan jaringan yang 
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rusak karena kondisi hewan percobaan yang tergolong 

dalam kondisi normal. 

 Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian pada 

jumlah total dan jenis-jenis leukosit dapat disimpulkan 

bahwa pemberian gabungan vitamin E dengan asam 

askorbat menunjukkan peningkatan hasil yang lebih 

tinggi dibanding pemberian vitamin E tokotrienol saja. 

Peningkatan yang terjadi diduga akibat adanya 

interaksi yang sinergis antara vitamin E tokotrienol dan 

asam askorbat sebagai pelindung terhadap destruksi 

oksidatif. Agung (2010) menyatakan bahwa vitamin C 

memberdayakan efek antioksidan vitamin E dengan 

cara membentuk kembali bentuk aktif vitamin E 

setelah berinteraksi dengan radikal bebas. Vitamin C 

mempertahankan keaktifan vitamin E sebagai 

antioksidan dengan meregenerasikan tokoferol dari 

radikal tokoperoksil secara cepat dalam membran. Hal 

ini juga didukung dengan pendapat Herbert (1996) yang 

menyatakan bahwa vitamin C bertindak sebagai 

antioksidan pemutus reaksi berantai yang 

memungkinkan vitamin ini untuk melakukan 

regenerasi bentuk vitamin E tereduksi. Selain itu, 

vitamin C dalam darah bertindak sebagai pertahanan 

pertama terhadap radikal peroksida dan sebagai 
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penangkal radikal bebas yang secara langsung bereaksi 

dengan superoksida, anion hidroksil, dan berbagai 

hidroperoksida lemak (Niki et al., 1995). Dengan 

demikian, adanya penambahan vitamin C dapat 

membantu peran vitamin E yang lebih efektif dalam 

menangkal radikal bebas dalam membran sel pada 

tikus putih (Rattus norvegicus L).    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


