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EFEK SERBUK DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) LOKAL NUSA TENGGARA BARAT (NTB) 

DALAM MENINGKATKAN PERFORMANCE PROFIL DARAH LENGKAP  

TIKUS MODEL KURANG ENERGI PROTEIN 

Fifi Luthfiyah 

Abstract: Protein malnutrition condition contribute a high prevalence of chronic malnutrition disease in West Nusa 

Tenggara (NTB) and becoming a serious problem. Nutritional statutes trough blood biochemistry performance and 

hematological appearance where those nutritional screening method is until now still rarely performed. Moringa oleifera 

is one of alternative natural materials that can be used to overcome the malnutrition problem and has been examined to 

have high nutrient content. In West Nusa Tenggara moringa known to untapped yet. The aimed to prove the effect of 

lokal West Nusa Tenggara (NTB) Moringa oleifera leaves powder for increasing the innate immune responses of mouse 

with Protein Energy Malnutrition (PEM). This research was conducted with post-test randomized control group design. 

Twenty mouses are grouped according to treatment in five groups,they were treated for 56 days (P0 = normal diet; 

P1=low-protein diet; P2 = low-protein diet, dose of I (0.18g / day), P3= low-protein diet, dose II (0.36 g /day), P4= low-

protein diet, dose III (0.72g /day). Hematological appearance was obserced using micros 6.0 (CBC-analyzer). The 

results showed that the local moringa leaf powder of West Nusa Tenggara (NTB) has high ability to enhance the innate 

immunity response of mous with PEM infected with s.aureus bacteria (in vitro) through increased of hematological 

appearance which was significantly p=0.000 <p=0.05 on the entire panel. The conclucion showed  There are correlation 

between moringa oleifera leaves powder for increasing performance of Complete Blood Count Profile mouse  with  

protein energy malnutrition condition. 

Kata Kunci: Kelor, Kurang Energi Protein, Profil Darah Lengkap 

LATAR BELAKANG 
 Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang 

diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi 

dengan kebutuhan. Keseimbangan tersebut dapat dilihat 

dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi 

badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, 

dan panjang tungkai. Jika keseimbangan terganggu, 

misalnya pengeluaran energi dan protein lebih banyak 

dibandingkan pemasukan maka akan terjadi 

kekurangan energi protein, dan jika berlangsung lama 

akan timbul masalah yang dikenal dengan KEP berat 

atau gizi buruk. Bayi sampai anak berusia lima tahun 

dikelompokkan sebagai golongan penduduk yang 

rawan terhadap kekurangan gizi termasuk Kurang 

Energi dan Protein (KEP). Menurut data Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007 di Propinsi NTB 

terdapat 8,1% gizi buruk dan 16,7% gizi kurang 

(indikator BB/U). Angka tersebut masih di atas angka 

nasional yaitu 5,5% gizi buruk dan 13%. Pada Januari–

April 2009 sebanyak 39.080 anak di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) masih ada gizi buruk dan balita yang 

berada di Bawah Garis Merah (BGM) tercatat 716.317 

anak.  Hal ini menimbulkan ketertarikan peneliti untuk 

dijadikan satu bidang kajian dalam rangka mencari 

solusi dari besarnya masalah gizi buruk dan gizi kurang 
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di NTB.  Pemeriksaan darah lengkap selalu dilakukan 

untuk membantu diagnosa suatu penyakit. Selain itu 

pemeriksaan tersebut merupakan penilaian dasar dari 

komponen sel darah. Dengan mengetahui bentuk, 

ukuran, dan jumlah sel darah dapat diketahui 

bagaimana tubuh bereaksi terhadap suatu penyakit dan 

menjadi petunjuk terhadap ada atau tidaknya anemia 

dan penyakit infeksi. 

Tanaman kelor mengandung gizi yang tinggi 

dan sangat bermanfaat untuk perbaikan gizi. Terbukti 

bahwa kelor telah berhasil mencegah wabah 

kekurangan gizi di beberapa negara di Afrika dan 

menyelamatkan banyak nyawa anak-anak dan ibu-ibu 

hamil. Penambahan kelor pada diet harian anak-anak 

dapat memperbaiki secara cepat kondisi malnutrisi 

karena mengandung 40 nutrient esensial. Daun kelor 

memiliki kandungan protein komplit (mengandung 9 

asam amino esensial), kalsium, zat besi, kalium, 

magnesium, dan vitamin A, C, E, serta B yang 

memiliki peran besar pada sistem imun. Penelitian di 

Indonesia terhadap efek klinis daun kelor juga telah 

dilakukan. Berdasarkan penelitian tentang uji aktivitas 

antibakteri ekstrak daun kelor terhadap pertumbuhan 

bakteri Streptococcus mutans diperoleh hasil semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak daun kelor maka semakin 

besar zona terang yang terbentuk (daerah yang tidak 

ditumbuhi bakteri), dimana zona terang mulai terbentuk 

pada konsentrasi ektrak serbuk daun kelor 5%. Di 

Dunia, ada 14 species tanaman kelor. Kualitas nutrisi 

dari tanaman kelor tergantung dari unsur hara tanahnya. 

Hal ini menjadi menarik, karena kelor yang berasal dari 

Nusa Tenggara Barat  memiliki keunikan unsur nutrisi 

yang perlu diteliti lebih mendalam efeknya untuk 

kesehatan. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai 

perlu dilakukan kajian melalui penelitian eksperimental 

laboratorium untuk mengetahui dan membuktikan 

sejauhmana  Efek Serbuk Daun Kelor (Moringa 

oleifera) Lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam 

Meningkatkan performance Profil Darah Lengkap 

Tikus Kurang Energi Protein (KEP). Penelitian ini 

diharapkan menjadi bagian dari upaya pencarian solusi 

untuk pengentasan rawan pangan dan gizi  NTB. 

Adapun tujuan penelitian adalah membuktikan bahwa 

serbuk daun kelor lokal NTB dapat memperbaiki 

performance profil darah lengkap (gambaran 

hematologi) tikus KEP. 

METODE  

1. Sumber Bahan dan Persiapan Sampel Persiapan 

Serbuk Daun Kelor 

 

Daun kelor sebagai bahan penelitian diambil 

dari kebun di wilayah kota Mataram, berdasarkan 

sumouse keterangan pohon kelor dari Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 

dan Hortikultura (BPSBTPH) Dinas Pertanian Propinsi 

Nusa Tenggara Barat  Nomor 521/279BPSBTPH, 

tanggal 17 Pebruari 2010. Pohon kelor yang ditanam di 

lahan ini ada dua jenis yaitu kelor putih dan kelor 

merah, dan keduanya diambil sebagai sampel 

penelitian. 
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Daun kelor merah maupun daun kelor putih diambil 

dari beberapa pohon. Masing masing daun kelor 

dipisahkan dari batangnya, kelompok daun kelor merah 

diproses tersendiri menjadi serbuk dan demikian pula 

dengan kelompok daun kelor putih. Selanjutnya serbuk 

daun kelor putih maupun serbuk daun kelor merah 

diperiksa komposisi makronutrien dan mikronutrien 

dengan pemeriksaan lima kali replikasi. Selanjutnya 

daun kelor putih yang digunakan pada penelitian ini. 

 

2. Hasil Analisis Kadungan Makro dan Mikro  Nutrien Serbuk Daun Kelor Putih  dan Kelor Merah Lokal NTB  

 

Tabel 1. Hasil Analisa Makro dan Mikro Nutrien Serbuk Daun Kelor Putih dan Kelor Merah Lokal NTB  

per 100 gr Bahan Kering 

Kelor Merah 

Lokal NTB per 

100 gr Bahan 

KeringParameter 

Satuan Jumlah  

Kelor Putih (X+ SD)  

n = 5 

Kelor Merah (X+ SD) 

n = 5 

Energi 

Protein 

Karbohidrat 

Lemak 

Abu  

Ca 

Fe 

Mg 

Phospor 

Serat 

Vitamin A 

Vitamin C 

Zn 

Iodium 

Betakaroten 

kal 

gr 

gr 

gr 

% 

mg 

mg 

ug 

% 

% 

RE 

mg 

mg 

Ppm 

ug 

348,18+5,35 

26.35+1,00 

50.97+0.74 

2,78+0.5 

9,146 + 0,2 

0,0134+0.027 

3.08+0.01 

0.33+0.006 

0.33+0.004 

10.59+0.32 

501,.93+ 9,42 

78,62+7,57 

       0,0027+0,0004 

216+36,17 

65,35 

345,23+4,36 

24,29+ 2,16 

54.50+ 1,99 

1.09+0.73 

10,28 + 0,3 

0.020+0.06 

4.01+0.06 

0.34+0.013 

0.33+0.004 

10.47+0.16 

674,53+ 25,13 

72.57+4.48 

0,0023+0,0001 

151.86+25,06 

80,05 

 

3. Merancang  Tikus Model Kurang Energi Protein 

Menghitung Komposisi Gizi Ransum Makanan 

 

a.   Diet Normal 

Diet normal tikus terdiri atas comfeed PARS. 

Kandungan zat gizi per 100 gram bahan dari komposisi 

diet normal yang biasa digunakandi laboratorium 

farmakologi FKUB yang biasa digunakan di 

laboratorium farmakologi FKUB per 100 gr adalah: 

Energi: 344 kkal, protein 19 gr, Lemak, 4gr, KH 58 g. 
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b.  Diet Kurang Energi Protein. 

Diet Kurang Energi Protein diberikan selama 

56 hari (sampai berat badan tikus menunjukkan 

penurunan 20% dari Berat  Badan Awal). Pada 

penelitian ini digunakan karak atau nasi yang 

dikeringkan sebagai sumber diet rendah protein yang 

telah dianalisis zat gizinya. Kadar zat gizi serbuk karak 

adalah kadar protein 5,6%  dan kadar karbohidrat 

67,8%. Selanjutnya berat badan tikus dipantau setiap 2 

minggu dicatat dan dievaluasi pada akhir penelitian. 

c. Tikus yang diberikan diet  kurang energi protein pada 

hari ke 57 diperiksa kadar serum albumin. Pemeriksaan 

kadar albumin serum dilakukan sebelum dan setelah 

penelitian. Tikus sudah dikategorikan Kurang Energi 

Protein  apabila kadar serum albumin di bawah 2,5 g/dl. 

4. Persiapan Hewan Model Kurang Energi Protein 

Hewan coba yang digunakan adalah tikus 

putih jantan Rattus Novergicus Strain Wistar  berumur 

5-6 minggu dengan berat 100-150  gr dan diperoleh 

dari Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. Jumlah tikus yang digunakan 

adalah 20 ekor yang diadaptasi selama 7 hari, 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dan diberi 

perlakuan selama 56 hari. Perlakuan yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

P-0 = Kontrol negatif yaitu kelompok tikus 

yang diberi diet normal 

P-1  = Kontrol positif yaitu kelompok tikus 

yang diberi diet rendah protein 

P-2 = Kelompok tikus putih yang diberikan 

diet rendah protein + serbuk daun kelor dosis I 

(0,18gr/hari) 

P-3 = Kelompok tikus putih yang diberikan 

diet rendah protein + serbuk daun kelor dosis 

II (0,36gr/hari) 

P-4 = Kelompok tikus putih yang diberikan 

diet rendah protein + serbuk daun kelor dosis 

III (0,72gr/hari) 

5. Pelaksanaan Penelitian 

 Bahan Penelitian: Bahan untuk pemeriksaan 

darah lengkap: Darah lengkap 

 

6. Prosedur Pengambilan Darah Sampel  

 Pengambilan sampel darah intracardia: Tikus 

dianastesi terlebih dahulu, cari letak jantung yang tepat 

yaitu di bagian kiri dada di antara costae ke 3 dan 4 di 

sebelah sinister sternum, tusuk jantung lalu hisap darah. 

Mengukur profil darah lengkap (CBC-Analizer). 
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HASIL  

1. Gambaran Hematologi Sampel 

 

 

 

 

Tabel 2. Distribusi Statistik Deskriptif pada  Gambaran Hematologi Sampel 

 

No. Parameter 

Hematologi 

Standar* Normal    (n 

= 4) 

Mean + SD 

KEP (n = 4) 

Mean + SD 

KEP + Kelor p - value Keterangan 

KEP+dosis1 (n 

= 4) 

Mean + SD 

KEP+dosis2 (n 

= 4) Mean + 

SD 

KEP+ dosis3 

(n =4) Mean + 

SD 

1 Erytrocyte 

(106/µl) 

5,00-12,00 6,23 + 0,43b 2,46 + 0,16a 6,48+0,77b 6,44+0,27b 6,33 + 0,74b 0,000 Meningkat 

2 Hemoglobin 

(g/dl) 

11,1 -18 12 + 0,9b 5,2 + 0,5a 13,00+ 1b 12,00+0,1b 12 + 0,9b 0,000 Meningkat 

3 Hematokrit (%) 36 – 52 34 +2,07b 12,6 + 0,95a 34,1 + 3,64b 34,2 + 1,12b 33,8+4,1b 0,000 Meningkat 

4 Trombocyt  

(109/L) 

44,5 – 69,0 56 + 3,4b 42 + 0,36a 44 + 2,1b 52+1,1b 55+6,7b 0,000 Meningkat 

5 Leukocyt  

(103/mml3) 

3-15 15,27+2,4c 24,46, + 4,6a 8,34+3,08b 6,75+3,71b 5,17+1,18 a,b 0,000 Menurun** 

6 Segmen (%) 10-20 19,75+3,5b 5,75+1,7a 14,75+3,5b 13,5 +3,3b 14,25+4,03b 0,000 Meningkat 

7 Lymphocytes 

(103/mml3) 

4-10 6,2 + 3,82a 8,2, + 3,09c 7,15 + 6,23a,b 7,6 + 5,77b 6,57 + 6,84 a,b 0,000 Menurun** 

8 Monocytes 

(103/mml3) 

0,00-0,1 18,25 + 1,25b 11,5 + 1,91a 11,5 + 3,10a 11,25 + 2,5a 20,00 + 3.36b 0,000 Meningkat 

9 Albumin (g/dl) 2,7-5,1 3,17+0,17d 2,27+0,09a 2,32+0,05 a,b 2,57+0,12b 2,65+0,12 c,b 0,000 Meningkat 

Ket: angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolomyang sama tidak berbeda secara signifikan 

 

2. Hasil Uji Statistik  

Berdasarkan uji one way ANOVA dilanjutkan 

uji Tukey HSD untuk membuktikan kelompok mana 

yang berbeda secara signifikan, diketahui bahwa 

pemberian serbuk daun kelor dosis 1, 2, dan 3 berbeda 

secara bermakna lebih tinggi  mousea-mousea kadar 

leukosit, limfosit, segmen, hematokrit, Hb, dan eritrosit, 

trombositnya dibandingkan dengan kelompok KEP. 

Tetapi antara dosis 1, 2, 3 tidak tampak perbedaan yang 

bermakna rata-rata kadar leukosit darah. Pada 

pemeriksaan rata-rata kadar albumin terdapat 

perbedaan yang bermakna (lebih tinggi)  pada dosis 1 
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dan 2 dibandingkan kelompok KEP. Demikian pula  

terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata kadar 

albumin lebih tinggi kelompok dosis 3 dibandingkan 

dengan KEP .  

Seluruh data gambaran hematologi sampel 

menunjukkan bahwa pemberian serbuk daun kelor baik 

dosis 1, 2, maupun 3 mempengaruhi hasil pemeriksaan 

pada panel-panel pemeriksaan darah lengkap. Hal ini 

berarti ada pengaruh yang signifikan pemberian serbuk 

daun kelor terhadap gambaran hematologi sampel 

dalam kondisi KEP. Peningkatan yang terjadi pada 

beberapa parameter pemeriksaan cukup signifikan 

(hasil uji statistic one way ANOVA). Hasil analisis 

tersebut membuktikan bahwa pemberian serbuk daun 

kelor dapat mempengaruhi gambaran hematologi 

sampel dalam kondisi KEP. Komposisi gizi dari serbuk 

daun kelor lokal NTB telah diteliti dan menunjukkan 

kadar protein setara dengan serbuk daun kelor dari 

Negara-negara di Afrika. Selain protein, komponen 

yang berperan dalam meningkatkan Hb, Ht, Eritrocyt, 

dan Albumin adalah Fe. 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Hematologi Sampel 

Berdasarkan hasil penelitian, pada kelompok 

KEP+dosis 1 kelor , KEP+dosis 2 kelor dan KEP+ 

dosis 3 kelor gambaran hematologi meningkat 

mendekati kelompok Normal. Peningkatan yang terjadi 

pada semua parameter pemeriksaan berbeda bermakna  

(hasil uji statistik one way ANOVA menunjukkan hasil 

p=0,000 < p=0,05). Hasil analisis tersebut 

membuktikan bahwa pemberian serbuk daun kelor 

dapat mempengaruhi gambaran hematologi sampel 

dalam kondisi KEP.  

Komposisi gizi dari serbuk daun kelor lokal 

NTB telah diteliti dan menunjukkan kadar protein 

setara dengan serbuk daun kelor dari Negara-negara di 

Afrika. Komponen zat gizi essensial lainnya adalah 

vitamin A, vitamin C, dan betacarotene. Penelitian 

Siddharaju dan Becker (2004), di India kelor sudah 

dijadikan tanaman obat (Indian Herbs) sejak puluhan 

tahun, dan telah dilakukan analisa terhadap kandungan 

zat-zat bioaktif  kelor serta fungsinya. Salah satu dari 

49 phytonutrient yang telah dianalisa adalah beta 

carotene yang berfungsi sebagai phagocitotic activator. 

Gambaran Hematologic antara lain kadar Hb, Leukosit, 

Monosit, Segmen, dan Limfosit berhubungan langsung 

dengan respon imun alami tubuh.  

2. Kadar Hemoglobin 

Hasil penelitian menunjukkan kadar Hb 

kelompok KEP menurun (5,2+0,5 g/dl) dan meningkat 

sangat tajam pada KEP+dosis1 kelor (13,00+1 g/dl). 

Selanjutnya kadar Hb menurun sedikit pada kelompok 

KEP+dosis2 (12,00+0,1 g/dl)dan KEP+dosis 3 

(12,00+0,9). Penurunan pada dosis 2 dan 3 kelor tidak 

setajam penurunan kelompok KEP. Hal ini disebabkan 

kondisi KEP akibat konsumsi diet rendah protein 

menurunkan kemampuan sel darah merah untuk 

membentuk hemoglobin. Sehingga kadar Hb menurun 

tajam. Pemberian serbuk daun kelor dosis 0,18 g/hari 

selama 30 hari ternyata dapat meningkatkan asupan 
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protein dalam tubuh tikus KEP. Hal ini ditunjukkan 

dengan peningkatan kadar Hb yang menyamai kondisi 

normal.  

Kondisi KEP merupakan suatu keadaan 

penurunan kadar energi dan protein. Hal ini disebabkan 

berbagai faktor, baik endogen maupun eksogen. 

Menurut Depkes RI (2002) keadaan kurang gizi tingkat 

berat yang disebabkan rendahnya asupan energi dan 

protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam 

waktu yang cukup lama. Dalam keadaan KEP di dalam 

tubuh tidak ada persediaan besar asam amino. 

Kelebihan asam amino untuk keperluan sintesis protein 

dan berbagai ikatan nitrogen akan dimetabolisme, dan 

jaringan yang paling aktif dalam perubahan protein 

adalah protein plasma, mukosa saluran cerna, pankreas, 

hati, dan ginjal. 

Jika kadar hemoglobin kurang dari 14 g/dl dan 

eritrosit darah kurang dari 41% pada pria, maka pria 

tersebut dikatakan anemia. Demikian pula pada wanita, 

wanita yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 

g/dl dan eritrosit darah kurang dari 37%, maka wanita 

itu dikatakan anemia. Pada tikus yang digunakan dalam 

penelitian ini standar kadar Hb adalah 11,1–18 g/dl. 

Kelompok KEP menunjukkan kondisi Anemia karena 

kadar Hb berada di bawah standar. Pada kelompok 

KEP+Kelor semua kelompok memiliki kadar Hb yang 

berada pada rentang normal. Sehingga pemberian 

serbuk kelor dapat meningkatkan kadar Hb dan dapat 

mengatasi kondisi anemia pada keadaan KEP. 

Kadar Hb yang rendah pada dosis 2 dan dosis 

3 tidak berbeda bermakna dibandingkan kondisi 

normal. Hal ini berarti penurunan Hb tidak 

menyebabkan kondisi Anemia. Hasil penelitian ini 

hampir menyamai penelitian lain yaitu association 

between haemoglobin level and all-cause mortality in 

haemodialysis patients: the link with inflammation and 

malnutrition yang melaporkan bahwa kadar Hb akan 

meningkat seiring berkurangnya resiko infeksi dan 

malnutrisi. Bila kedua kondisi dapat teratasi maka 

kadar Hb akan selalu dalam batas normal. 

3. Kadar Leukosit dan Aktivitas Fagositosis 

Netrofil 

Hasil penelitian menunjukkan kadar leukosit 

meningkat pada kelompok KEP (24,46+4,6 10
3
/mm

3
) 

dan menurun sangat tajam pada KEP+dosis1 kelor 

(8,34+3,08 10
3
/mm

3
). Selanjutnya kadar leukosit 

menurun sedikit pada kelompok KEP+dosis2 

(6,75+3,71.10
3
/mm

3
)dan KEP+dosis 3 (5,17+1,18 

10
3
/mm

3
). Penurunan pada dosis 1, 2, dan 3 mengarah 

pada keadaan normal dan nilai baku rujukan standar . 

Hal ini disebabkan  kondisi KEP mekanisme 

pertahanan infeksi meningkat dengan cara kompensasi 

selama defisiensi nutrisi berlangsung. Pada keadaan ini 

tubuh secara endogen meningkatkan kemampuan 

pertahanannya untuk lebih giat memperbaiki kondisi 

kurang gizi, keadaan ini biasanya berlangsung dalam 

waktu yang relatif singkat tergantung dari tingkat 

malnutrisi.  

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. 

Peran penting dari pelindung leukosit untuk pertahanan 

terhadap infeksi telah banyak diketahui. Proses 

biokimia selama  pengenalan dan penghancuran oleh 

neutrofil polymorphonuclear  dipengaruhi oleh 
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berbagai faktor. Stimulasi  glikolisis selama fagositosis 

memerlukan  sejumlah energi untuk penyerapan 

partikel asing dan hal ini dapat menurunkan pH 

intraselular. Sementara penelitian lain tidak sejalan. 

Dikatakan bahwa enzim-enzim lysosomal menurun 

kadarnya pada keadaan malnutrisi.  Di sisi lain, 

perubahan metabolisme oksidatif  seperti stimulasi 

dalam penyerapan oksigen dan heksosa monofosfat 

dilaporkan  terkait erat  kaitannya  dengan kemampuan 

bakterisidal intraselular sel-sel fagosit. Selanjutnya, 

oksidasi glukosa melalui heksosa monofosfat  shunt 

menghasilkan peningkatan produksi NADPH. Hal ini 

dioksidasi oleh partikel-terikat  enzim, NADPH 

oksidase, dengan pembentukan  hidrogen peroksida, 

yang telah terbukti dapat meningkatkan kadar leukosit 

selama fagositosis.  

Leukosit yang meningkat pada malnutrisi erat 

kaitannya dengan hidrogen peroksida yang 

terkombinasi dengan enzim helysosomal, 

myeloperoxidase, dan ion halida membentuk sistem 

bakterisidal yang kuat  dalam leukosit. Defisiensi dari 

berbagai enzim yang terlibat dalam produksi hydrogen 

peroksida akan mengakibatkan penurunan aktivitas 

bakterisidal.  Telah dilaporkan pada pasien dengan 

defisiensi nutrisi tingkat berat selalu meninggal karena 

infeksi bakteri, meskipun kadar leukosit mengandung 

bakteri yang telah  dicerna oleh fagositosis tinggi.  Pada 

penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa leukosit 

meningkat pada pasien malnutrisi dan ternyata 

peningkatan ini menstimulasi heksosa monofosfat shunt 

selama proses fagositosis. Persentase netrofil yang 

lebih tinggi dibandingkan sel polimorfonuklear lainnya 

berperan dalam proses fagositosis. 

Kadar leukosit yang meningkat tidak sejalan 

dengan kemampuan fagositosisnya. Hal ini terbukti 

dengan indeks fagositosis makrofag yang rendah pada 

keadaan KEP. Pada kelompok KEP kadar leukosit yang  

tinggi tidak meningkatkan kemapuan fagositosis 

makrofag terhadap infeksi s.aureus.  Lemahnya 

kemampuan leukosit memfagosit bakteri disebabkan 

berbagai faktor. Salah satu faktor adalah peningkatan 

aktivitas glikolisis dalam mengkompensasi kebutuhan 

energi dan nutrisi selama masa KEP. 

Aktivitas Glikolisis pada netrofil memegang 

peranan penting pada proses fagositosis. Glukosa 6-

fosfat dehidrogenase dan 6-phosphogluconate 

dehidrogenase secara keseluruhan disebabkan oleh 

induksi  enzim, karena makan makanan tinggi 

karbohidrat dengan jumlah protein optimum telah 

dilaporkan  dapat menurunkan glukosa 6-fosfat 

dehidrogenase dan 6-phosphogluconate dehidrogenase 

di hepar tikus. 

Kondisi malnutrisi menyebabkan kegagalan 

leukosit mempoduksi oksidase NADPH untuk 

merespon fagositosis hal ini ditunjukkan dengan 

menurunnya jumlah partikel bakteri yang tertangkap 

dan tertelan pada fagositosis dosis 3 setelah makrofag 

terinfeksi s.aureus. Untuk menunjukkan kegagalan 

stimulasi normal  oksidase NADPH selama fagositosis, 

terlihat dari hasil dalam produksi hidrogen sedikit 

(sekresi radikal bebas menurun). Hal ini lebih lanjut  

didukung oleh pelepasan asam fosfatase yang menurun  
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dari lisosom ke dalam fraksi supernatan  selama 

fagositosis.  Hasil akhirnya adalah penurunan potensi 

bakterisidal.    

Penurunan oksidase NADPH dalam leukosit  

kelompok KEP mungkin karena  efek langsung dari 

kekurangan protein atau  konsentrasi kortisol yang 

meningkat di sirkulasi yang telah  terbukti terjadi pada 

malnutrisi. Kortisol. memiliki kemampuan 

menghambat NADH oksidase  leukosit. Mekanisme  

penurunan aktivitas oksidase NADPH dalam leukosit  

pada kondisi KEP masih belum jelas dan  

membutuhkan penelitian lebih mendalam. Pada 

penelitian lain menyebutkan mobilisasi Neutrofil 

berikut administrasi polisakarida Pseudomonas 

menurun secara bermakna pada gizi buruk, terutama 

selama infeksi. Mobilitas leukosit polymorphonuclear 

(PMN) sedikit mengalami penurunan pada gizi buruk. 

Chemotactic migrasi PMNs tertekan dan lebih 

berkorelasi dengan kehadiran infeksi dibandingkan 

dengan kekurangan gizi. 

 Jika kadar leukosit kurang dari 3000/mm
3
 

(standar baku rujukan pada tikus) menunjukkan 

leucopenia sedangkan bila lebih tinggi dari 15000/mm
3
 

berarti terinfeksi. Kelompok KEP menunjukkan kondisi 

terinfeksi karena kadar leukosit berada di atas standar. 

Pada kelompok KEP+Kelor semua kelompok memiliki 

kadar leukosit  yang berada pada rentang normal. 

Sehingga pemberian serbuk kelor dapat meningkatkan 

kadar leukosit menuju nilai standar.Kadar monocyt, 

netrofil , eosinofil, dan limfosit merupakan komponen 

sel darah putih yang perlu diteliti lebih lanjut kadarnya 

sehingga dapat diketahui mana dari keempat komponen 

tersebut yang paling berpengaruh dalam kondisi 

malnutrisi. 

Di samping itu serbuk daun kelor  telah 

diketahui sebagai anti bakteri. Komponen spesifik kelor 

yang telah dilaporkan antikanker  dan  antibakteri 

meliputi 4 - (4'-O-asetil-α-L-rhamnopyranosyloxy) 

[isothiocy-anate benzyl [1], 4 - (α-L-

rhamnopyranosyloxy) benzil isothiocy-anate [2], 

niazimicin [3], pterygospermin [4], [isothiocyanate 

benzyl [5], dan 4 - (α-L-rhamnopyranosyloxy) 

glukosinolat benzil [6]. Meskipun senyawa ini relatif 

unik untuk keluarga Moringa, juga kaya dalam 

sejumlah vitamin dan mineral serta Phytochemical 

lebih umum dikenal lain seperti karotenoid (termasuk 

β-karoten atau pro-vitamin A). 

Kelemahan penelitian ini adalah bahwa pada 

dosi 1,dosis 2, dan dosis 3 serbuk kelor belum 

menunjukkan perbedaan yang bermakna, sehingga 

dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam 

efek serbuk kelor pada rentang dosis yang lebih 

banyak. Perubahan kadar leukosit menjadi titik utama 

dalam menentukan derajat (status imun alami) keadaan 

kurang energi protein. 

4. Kadar Limfosit dan Kemampuan Fagositosis 

Makrofag Peritoneum 

 Hasil pengukuran limfosit menunjukkan 

perbedaan yang bermakna antara kelompok normal, 

KEP, dan KEP+kelor. Hal ini ditunjukkan pada kadar 

limfosit yang meningkat pada kelompok KEP (8,2 + 

3,09.10
3
/mm

3
) dibandingkan normal 

(6,2+3,82.10
3
/mm

3
). Sedangkan pada kelompok 
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KEP+kelor meningkat pada dosis 1 dan 2 

(7,15+6,23.10
3
/mm

3
 dan 7,6+5,77 10

3
/mm

3
) menurun 

sedikit pada dosis 3 (6,57+6,84.10
3
/mm

3
). Limfosit B 

memiliki fungsi membentuk antibodi dan limfosit T 

berfungsi menyerang dan membunuh kuman. 

Kurang Energi Protein adalah penyebab 

defisiensi imun. Hasil penelitian di atas tidak sejalan 

dengan  penelitian yang berjudul Flow Cytometry Study 

of Lymphocyte Subsets in Malnourished and Well-

Nourished Children with Bacterial Infections. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak 

infeksi dan malnutrisi pada keadaan status gizi baik 

non-bakteri terinfeksi (WN), status gizi baik yang 

terinfeksi bakteri (WNI), dan malnutrisi yang terinfeksi 

bakteri(MNI) pada anak-anak dengan flow cytometry. 

Hasilnya menunjukkan penurunan kadar limfosit yang 

sangat rendah pada kelompok Malnutrisi yang 

terinfeksi (MNI). Kondisi kurang gizi dan nutrient 

essensial merupakan penyebab dari penurunan kadar 

limfosit. 

Kemampuan fagosit sebagai respon imun 

alami juga seiring dengan mekanisme respon imun 

adaptive. Limfosit memiliki peran yang utama dalam 

meningkatkan respon imun adaptive. Kadar limfosit 

yang meningkat pada KEP mungkin disebabkan 

peningkatan sitokin dari sel-sel polimorfonuklear yang 

teraktivasi. Netrofil menghasilkan sejumlah sitokin 

yang menyebabkan pengaktifan sel B dan sel T 

limfosit. Hal ini menunjukkan sinergisnya respon imun 

alami dan adaptif dalam melawan infeksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Serbuk daun kelor Nusa Tenggara Bamouse 

(NTB) meningkatkan performance darah lengkap 

(gambaran hematologi) tikus KEP serta berpengaruh 

secara signifikan dalam meningkatkan indeks 

fagositosis sel netrofil  tikus KEP yang terinfeksi 

bakteri Staphylococcus aureus. 

Saran 

Perlu diteliti lebih lanjut kadar monosit, 

netrofil, eosinofil dan limfosit yang merupakan 

komponen sel darah putih sehingga diketahui mana dari 

keempat komponen tersebut yang paling berpengaruh 

dalam melawan infeksi terutama pada kondisi 

malnutrisi  
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