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ABSTRAK 
 

Protein adalah polipeptida yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 
pemeliharaan sel tubuh. Mutu protein merupakan kemampuan satu atau beberapa 
jenis protein dalam memenuhi kebutuhan manusia akan asam amino essensial 
yang sesuai dengan syarat kecukupan. Mutu protein dapat dievaluasi secara in 
vivo menggunakan tikus sebagai hewan percobaan karena kebutuhan tikus akan 
asam amino esensial hampir sama dengan kebutuhan manusia. Jenis protein yang 
digunakan dalam percobaan ini adalah kasein dan isolat protein kedelai. 

Percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh kasein dan isolat 
protein kedelai (ISP) terhadap jumlah limfosit tikus percobaan. Tikus yang 
digunakan untuk percobaan adalah tikus yang baru disapih (berumur 21-23 hari). 
Masa adaptasi dilakukan selama 4-5 hari untuk membiasakan tikus pada 
lingkungan laboratorium. Metode yang dilakukan terdiri dari tiga tahap, yaitu 
persiapan sampel, isolasi, dan perhitungan sel limfosit. Isolasi sel limfosit 
menggunakan NH4Cl untuk melisis sel darah merah sehingga hanya diperoleh sel 
limfosit. Sel limfosit diisolasi dari organ limpa dan dihitung di bawah mikroskop 
dengan teknik pewarnaan menggunakan triphan blue.  

Perlakuan kasein pada tikus percobaan menunjukkan jumlah sel limfosit 
rata-rata adalah 5.8 x 107 sel/ml. Perlakuan isolat protein kedelai menunjukkan 
jumlah sel limfosit rata-rata adalah 2.4 x 107 sel/ml. Tikus yang diberi ransum 
tanpa protein hanya memiliki jumlah limfosit sekitar 9.4 x 106 107 sel/ml. Tikus-
tikus yang diberi ransum kasein mengalami peningkatan jumlah limfosit yang 
cukup signifikan dibandingkan dengan tikus-tikus yang diberi ransum ISP dan 
non  protein karena turunan peptida dari kasein yaitu S2-, ß- dan K-casein 
memiliki aktivitas imunomodulator yaitu menstimulasi dan meningkatkan respon 
imun. 
 
Kata kunci: protein, kasein, ISP, limfosit 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan 
dan mencegah penyakit berpengaruh besar terhadap minat masyarakat atas pangan 
fungsional. Salah satu yang cukup digemari sebagai pangan kesehatan adalah susu 
dan produk olahan kedelai. Bagian utama protein susu terdiri atas kasein dan 
protein-protein whey. Kasein adalah  fosfoprotein yang diendapkan dari susu skim 
mentah pada pH 4.6 dan suhu 20oC. Fraksi-fraksi kasein terdiri atas 80% dari 
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protein total yang dapat diklasifikasikan atas α, β, қ-kasein (Muchtadi dan 
Budiatman, 1991). Kasein memiliki asam amino yang cukup lengkap bahkan, 
kasein mengandung semua asam amino esensial dengan jumlah tinggi melebihi 
pola referensi dari FAO. Kedelai selain kandungan nutrisinya yang tinggi protein 
juga memiliki antioksidan isoflavon. Salah satu produk olahan kedelai adalah 
isolat protein kedelai. Isolat protein kedelai/ Isolate Soy Protein (ISP)  merupakan 
hasil ekstraksi kedelai yang paling murni dibandingkan tepung atau kensentrat 
protein kedelai. Kandungan protein minimum pada ISP sebesar 95% sehingga 
hampir bebas dari karbohidrat, serat dan lemak. Kadar protein yang lebih murni 
menyebabkan sifat fungsional ISP lebih baik daripada tepung atau konsentrat 
protein kedelai (Koswara, 1995). 

Ishihara et al. (2003) menemukan bahwa kandungan asam amino esensial 
pada kasein adalah 43.65%, sedangkan pada ISP hanya 33.82%. Komposisi asam 
amino essensial yang terkandung dalam bahan makanan juga menentukan mutu 
protein bahan makanan tersebut. Dengan mutu protein yang tinggi (komposisi 
asam amino pada diet), hewan percobaan akan  mengalami pertumbuhan yang 
pesat.  

Menurut Ishihara et al. (2003), pada kasein, asam amino pembatasnya 
adalah sistein dan tryptophan, sedangkan asam amino pembatas pada ISP adalah 
sistein dan tryptophan. Sementara itu menururt Muchtadi (1989), protein kedelai 
kaya akan asam amino lisin, tetapi kekurangan asam amino sulfur terutama 
metionin. Pomeranz (1991) menyatakan bahwa nilai gizi protein kedelai 
mempunyai karakteristik sebagai berikut : nilai biologis (68-77%), PER (0.7-2.4), 
NPU (58-71%) dengan asam amino pembatas metionin, sistein, dan valin. Pada 
kasein terdapat 0.46% sistein, 1.17% tryptophan dan 2.77% metionin, sedangkan 
pada ISP terdapat 1.23% sistein, 1.26% tryptophan dan 1.34% metionin (Ishihara 
et al., 2003). 

Pada percobaan ini diamati pengaruh konsumsi protein dari isolat protein 
kedelai (ISP) dan kasein terhadap imunitas hewan percobaan. Penelitian mengenai 
evaluasi nilai gizi komponen-komponen dalam bahan pangan terhadap kesehatan 
manusia dapat dilakukan secara in vitro maupun in vivo. Dalam teknik pengujian 
in vivo, digunakan hewan percobaan untuk menggantikan manusia sebagai objek 
penelitian. Hewan percobaan yang digunakan diusahakan memiliki kondisi 
semirip mungkin dengan manusia dan biaya penggunaannya tidak terlalu mahal. 
Hewan yang banyak digunakan sebagai hewan percobaan dalam teknik pengujian 
in vivo adalah tikus. 

Sistem imun terdiri dari komponen genetik, molekuler dan seluler yang 
berinteraksi secara luas dalam merespon terhadap antigen endogenus dan 
eksogenus. Salah satu jenis sel yang berfungsi dalam merespon antigen adalah sel 
darah putih (Bratawidjaya,1991). 

Leukosit atau sel darah putih merupakan salah satu sel dalam sistem 
pertahanan tubuh. Leukosit terdiri dari 75 % sel granulosit dan 25 % sel 
agranulosit yang terbentuk dari dalam sumsum tulang belakang (Bratawidjaya, 
1991). Yang termasuk kelompok agranulosit adalah sel limfosit dan monosit, 
sedangkan basofil, neutrofil dan eusinofil termasuk kelompok yang granulosit  
(Roitt,1991). 

Menurut Cambier (1987), limfosit adalah sel yang bertanggung jawab 
terhadap respon imun spesifik, dimana sel tersebut mempunyai kemampuan untuk 
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mengenal berbagai macam antigen yang berbeda. Sel limfosit mampu mengenal 
setiap jenis antigen baik antigen yang terdapat secara intraseluler maupun 
ekstraseluler misalnya dalam cairan tubuh atau dalam tubuh. Sel limfosit 
berfungsi sebagai antibodi untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke dalam 
tubuh. 

Sel-sel limfosit dapat rusak atau mengalami lisis apabila teroksidasi. 
Keadaan teroksidasi ini sangat dipengaruhi oleh stress oksidatif yaitu keadaan 
dimana terjadi gangguan keseimbangan antara prooksidan dengan antioksidan 
dalam tubuh. Keadaan seperti ini dipacu oleh adanya radikal-radikal bebas. 
Kerusakan sel limfosit dapat mengakibatkan penurunan kemampuan / fungsi 
limfosit sebagai sel imun spesifik yang dapat mengenali benda asing yang masuk 
ke dalam tubuh. Rusaknya sel imun menyebabkan penurunan imunitas tubuh 
terhadap benda asing akibatnya tubuh mudah terserang berbagai penyakit. Sistem 
imun di dalam tubuh dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi bahan panngan 
yang banyak mengandung senyawa imunomodulator.  

Imunomodulator adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit. Proliferasi merupakan proses 
perbanyakan sel melalui pembelahan sel sebagai respon terhadap adanya antigen 
dan mitogen. Pada proses proliferasi ini dihasilkan sel-sel efektor aktif yang 
berperan dalam sistem imun. Proliferasi merupakan fungsi dasar biologis limfosit 
(Rose et al., 1994). Pada percobaan ini tidak dilakukan penelitian spesifik 
imunomodulator namun dilakukan penelitian yang berhubungan dengan 
imunomodulator dan lebih sederhana yaitu pengamatan jumlah limfosit terhadap 
pemberian ransum protein kasein dan isolat protein kedelai. 
 
 
TUJUAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kasein dan isolat 
protein kedelai (ISP) pada  ransum terhadap jumlah limfosit tikus percobaan. 
 
 
METODE 
 

Bahan dan Alat 
 

Bahan-bahan yang digunakan adalah tikus putih, alumunium foil, alkohol 
70%, kapas, tissue, kloroform, RPMI standar steril, RPMI lengkap steril, Fetal 
Bovine Serum, NH4Cl 0.85% steril, larutan mitogen steril, larutan H2O2 10µM 
steril, media kultur PBS steril (Phosphate Buffer Saline), dan larutan pewarna 
Trypan Blue.  

Alat-alat yang digunakan terdiri dari peralatan bedah tikus (pisau, 
gunting, pinset), sarung tangan disposable, alas/media bedah,  syringe 5 ml steril, 
cawan petri steril, transfer pipet disposable steril, tabung sentrifuse, pipet tetes, 
pipet volumetrik, alat sentrifuse, haemacytometer, gelas penutup, microwell plate, 
mikropipet, tip mikropipet, penggerus, cell counter, dan mikroskop. 
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Metode 
 
Perlakuan Hewan Coba 

 
Percobaan dilakukan terhadap tiga kelompok tikus, yaitu  kelompok tikus 

standar (CAS), kelompok tikus kedelai (SOY), dan kelompok tikus non protein 
(NON). Jumlah tikus percobaan yang digunakan pada kelompok CAS sebanyak 6 
ekor, sedangkan untuk kelompok SOY dan NON masing-masing sebanyak 5 ekor. 
Ketiga kelompok tikus tersebut mendapatkan ransum dengan komposisi yang 
berbeda-beda. Komposisi ransum tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Komposisi Ransum Kelompok Tikus Percobaan 
Jenis Ransum Komposisi Ransum 
Non Protein @ 12 
g 

• Protein          : 0 gram 
• Lemak (minyak) : 64 gram 
• Mineral mix        : 40 gram 
• Air                  : 40 gram 
• Serat                    : 8 gram 
• Vitamin               : 8 gram 
• Pati                      : 640 gram 

Ransum Standar  
@ 15 g 
(CAS) 

• Protein          :126,9 gram 
• Lemak (minyak) : 79,4 gram 
• Mineral mix        : 45,6 gram 
• Air                  : 35,8 gram 
• Serat               : 9,6 gram 
• Vitamin           : 10 gram 
• Pati                      : 692, 7 gram 

Soy 
 @ 12 g 

• ISP                      : 110.7 gram 
• Lemak (minyak) : 64.2 gram 
• Mineral mix        : 36.1 gram 
• Air                  : 31.6 gram 
• Serat               : 7.8 gram 
• Vitamin           : 8.5 gram 
• Pati                 : 591.1 gram 

 
Setiap tikus dari semua kelompok diberi ransum setiap hari selama 14 

hari dengan jumlah ransum untuk setiap tikus adalah 15 gram per hari. Setiap 
kelompok tikus juga diberi minum berupa air putih yang diganti setiap harinya. 
Penggantian sekam (alas tidur) dilakukan setiap 2 – 3 hari sekali jika kotor. 
 
Persiapan Sampel 
 

Tikus jantan yang digunakan dalam percobaan dimasukkan ke dalam 
wadah bertutup yang berisi kloroform hingga tikus pingsan. Tikus kemudian 
dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70% lalu diletakkan di atas meja bedah 
yang dialasi alumunium foil. Bagian perut tikus lalu dibedah dan diambil bagian 
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limpanya secara steril. Limpa tersebut kemudian segera dimasukkan dalam botol 
steril yang berisi 3 ml PBS steril atau RPMI standar steril. 
 
Isolasi sel limfosit 
 

Limpa yang akan digunakan kemudian dipindahkan ke cawan petri steril 
yang berisi 5 ml RPMI standar steril dan kemudian digerus menggunakan alat 
penggerus steril (syringe). Suspensi sel kemudian dipindahkan menggunakan 
transfer pipet steril ke tabung sentrifuse 15 ml steril lalu disentrifuse selama 10 
menit pada kecepatan 2000 rpm. Supernatan yang terbentuk kemudian dibuang 
secara hati-hati dan pelet sel yang ada dijentik-jentikkan agar pelet hancur (tidak 
kompak). Pelet sel dalam tabung sentrifuse kemudian ditambah dengan 2 ml 
NH4Cl 0.85% steril selama 2 menit dengan tepat lalu segera ditambahkan 3 ml 
RPMI standar steril dan disentrifuse selama 10 menit pada kecepatan 2000 rpm. 
Setelah disentrifuse, supernatan yang ada kembali dibuang secara hati-hati dan 
pelet sel dijentik-jentikkan. Pelet sel kembali dicuci dengan menambahkan 5 ml 
RPMI standar steril dan disentrifuse 2000 rpm selama 10 menit. Supernatan yang 
terbentuk kembali dibuang dan pelet sel dijentik-jentikkan lalu ditambahkan 2-3 
ml RPMI lengkap. 
 
Perhitungan sel limfosit 
 

Sel limfosit yang telah diisolasi kemudian diambil sebanyak 50 µl 
suspensi sel dan ditambahkan dengan 50 µl larutan triphan blue (pengenceran 2x). 
Campuran tersebut kemudian diaduk secara perlahan dengan mikropipet lalu 
teteskan ke atas hemasitometer (hindari adanya gelembung udara). Jumlah sel 
limfosit baik yang hidup maupun yang mati kemudian dihitung menggunakan 
bantuan mikroskop dari 2-3 bidang pandang. Sel yang hidup berwarna transparan 
(kehijauan), sedangkan sel yang mati berwarna kebiruan. Jumlah sel limfosit 
dihitung dengan rumus: 
 

∑ sel/ml = rata-rata jumlah sel per bidang pandang x FP x 104 
 

FP = Faktor Pengenceran = 2 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

 
Tabel 2. Jumlah Sel Limfosit pada Setiap Perlakuan 

 Perlakuan Diagonal 
1 

Diagonal 
2 

Jumlah Rata-
Rata 

Jumlah Sel 
Limfosit (x 
106Sel/ml) 

Soy 1 992 621 1613 806.5 16.13 
Soy 2 3390 2454 5844 2922 58.44 
Soy 3 1263 382 1645 822.5 16.45 
Soy 4 308 326 634 317 6.34 

Rata-Rata 24.34 
Cas 1 1954 2,276 4230 2115 42.30 
Cas 2 11957 10216 22173 11087 221.73 
Cas 3 272 302 574 287 5.74 
Cas 4 51 52 103 51.5 1.03 
Cas 6 791 982 1773 886.5 17.73 

Rata-Rata 57.71 
Non 1 596 333 929 464.5 9.29 
Non 2 56 60 116 58 1.16 
Non 3 495 442 937 468.5 9.37 
Non 4 866 675 1541 770.5 15.41 
Non 5 743 438 1181 590.5 11.81 

Rata-Rata 9.41 
 

 
Gambar 1. Perbandingan Jumlah Limfosit Limpa Tikus 
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Pembahasan 

Tikus merupakan salah satu hewan percobaan yang sering digunakan 
untuk penelitian di laboratorium, khususnya untuk mengevaluasi nilai biologis 
pangan dan efeknya terhadap kesehatan.  Tikus termasuk dalam ordo Rodentia, 
mirip dengan mencit tetapi lebih besar. Beberapa sifat tikus diantaranya adalah 
nocturnal (aktif pada malam hari), tidak mempunyai kantung empedu (gall 
bladder), tidak dapat memuntahkan kembali isi perutnya, tidak pernah berhenti 
tumbuh, namun kecepatan pertumbuhannya akan menurun setelah berumur 100 
hari (Muchtadi,  1989). 

Tikus yang digunakan untuk percobaan umumnya adalah tikus-tikus 
yang baru disapih (berumur 21-23 hari). Sebelum percobaan dimulai, terlebih 
dahulu dilakukan masa adaptasi selama 4-5 hari untuk membiasakan tikus pada 
lingkungan laboratorium yang digunakan. Selain itu, selama masa adaptasi ini 
dapat dilakukan pengamatan apakah tikus tersebut dapat terus digunakan untuk 
percobaan atau tidak.  

Menurut Muchtadi (1989), laboratorium tikus percobaan harus berlokasi 
pada tempat yang bebas dari suara ribut dan terhindar dari asap industri dan 
polutan lainnya. Suhu optimum ruangan untuk tikus percobaan adalah 22-24 oC 
dan kelembaban 50-60 %, dengan ventilasi yang cukup tapi jangan ada jendela 
terbuka. Kondisi tersebut untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan 
percobaan. Sebaiknya di dalam ruangan hewan percobaan diletakkan alat 
pengukur suhu dan kelembaban udara, dan kondisi lingkungan harus dicatat 
selama percobaan berlangsung. Tempat minum harus mudah dicapai oleh tikus, 
dan botol tempat air minum harus dicuci dan dibersihkan seminggu sekali. 
Tempat air minum dan ransum harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 
terhindar dari kontaminasi urin dan feses. 

Zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tikus percobaan hampir 
sama dengan manusia, yaitu karbohidrat, minyak/lemak yang mengandung asam 
lemak esensial, protein yang mengandung 10 macam asam amino esensial, 
mineral atau elemen anorganik, serta vitamin yang larut air maupun larut lemak. 
Efek dari zat gizi ini dapat juga dilihat pada jumlah sel limfosit yang berkaitan 
dengan sistem imun dari tikus tersebut. 

Untuk isolasi sel limfosit digunakan organ limpa karena organ tersebut 
mudah diambil dan diisolasi. Selain itu, limpa merupakan sumber sel-sel imun 
terutama limfosit. Organ limpa tersebut kemudian dimasukkan dalam petri yang 
telah diberi larutan PBS (Phosphate Buffer Saline) dan digerus. Larutan PBS 
berfungsi agar sel tetap hidup sehingga dapat digunakan untuk penelitian 
berikutnya. Limpa tikus memiliki struktur seperti spons. Oleh karena itu, agar sel 
limfosit dapat keluar, limpa tersebut perlu digerus. Kemudian gerusan dari limpa 
tersebut disentrifuse. Setelah disentrifuse 1000 rpm selama 10 menit, supernatan 
yang diperoleh ditambahkan larutan RPMI. Larutan ini berfungsi sebagai media 
minimal yang mendukung kehidupan dari sel-sel limfosit, di mana RPMI ini 
mengandung semua asam amino kecuali asam L-glutamat. 

Pada isolasi limfosit digunakan juga NH4Cl yang digunakan untuk 
melisis sel darah merah sehingga yang hanya  dapat teramati adalah sel limfosit. 
Tahap sentrifuse yang pertama bertujuan untuk menghilangkan beberapa pengotor 
seperti lemak – lemak yang terdapat pada limfa yang terdapat pada supernatan 
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hasil sentrifuse. Pengenceran kedua dengan media lalu dilakukan dengan tujuan 
agar didapat sel limfosit yang lebih murni. 

Pengamatan sel-sel limfosit dilakukan dengan menggunakan 
haemacytometer pada mikroskop dengan perbesaran 100 atau 400 kali. Sebagai 
pewarna digunakan tryphan blue, sehingga dapat dibedakan antara sel limfosit 
yang hidup dan mati. Dengan mikroskop dapat terlihat bahwa sel limfosit yang 
hidup berwarna bening, sedangkan sel limfosit yang mati akan berwarna biru. 
Perhitungan sebaiknya dilakukan dalam waktu kurang dari tiga menit untuk 
mencegah terjadinya penyerapan warna oleh suspensi sel hidup karena adanya 
afinitas yang kuat dari tryphan blue pada DNA. Selain itu, tryphan blue bersifat 
toksik terhadap sel sehingga kontak antara sel dan pewarna tryphan blue tersebut 
harus dibuat sesingkat mungkin. 

Jumlah sel limfosit pada tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 
antara lain keberadaan antioksidan dan kandungan gizi lain yang terkandung 
dalam pangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah sel limfosit paling 
banyak dimiliki oleh tikus dengan perlakuan pemberian ransum kasein yakni 
sebesar 5.8 x 107  sel/ ml. Urutan jumlah sel limfosit selanjutnya adalah tikus 
dengan pemberian ransum ISP yakni sebesar 2.4 x 107  sel/ ml  dan terakhir tikus 
dengan pemberian ransum non protein yakni sebesar 9.4 106  sel/ ml.  

Tikus-tikus yang diberi ransum kasein mengalami peningkatan jumlah 
limfosit yang cukup signifikan dibandingkan dengan tikus-tikus yang diberi 
ransum ISP dan non  protein karena turunan peptida dari kasein yaitu S2-, ß- dan 
K-casein diketahui memiliki aktivitas imunomodulator, diantaranya dapat 
menstimulasi dan meningkatkan respon imun. Selain itu, kasein juga dapat 
melindungi sel-sel tubuh dari infeksi virus, menormalkan kadar kolesterol, dan 
menstimulasi hematopoiesis (Kitts, 1999).  

Imunomodulator adalah senyawa-senyawa yang secara langsung 
merubah fungsi imun spesifik atau memberikan efek positif maupun negatif 
terhadap aktivitas sistem imun. Menurut Bratawidjaja (1994) imunomodulator 
bekerja menurut 3 cara, yaitu melalui imunorestorasi, imunostimulasi, dan 
imunosupresi. Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau 
up regulation, sedangkan imunosupresi disebut juga down regulation.  

Tikus dengan pemberian ransum ISP mempunyai jumlah limfosit yang 
lebih tinggi daripada tikus dengan pemberian ransum non protein. ISP yang 
merupakan produk turunan kedelai. Kedelai merupakan kacang-kacangan yang 
kaya akan antioksidan terutama isoflavon aglikon. Antioksidan memiliki peranan 
dalam menjaga sel limfosit dari efek toksik radikal bebas, sehingga sel-sel limfosit 
yang diproteksi oleh antioksidan memiliki waktu hidup yang lebih lama. Menurut 
Wolf (1970), kadar isoflavon pada isolat protein kedelai berkisar dari 600 sampai 
1,000 mg/g. Isoflavon terdiri dari dua komponen utama yaitu genistein dan 
daidzein, dan komponen minor glycitein. Genistein berperan dalam sistem imun 
(Sasmito et al., 2006). Isoflavon memiliki aktivitas antioksidan yang dapat 
melindungi sel-sel limfosit dari serangan radikal bebas dan meningkatkan sistem 
imun tubuh. Isoflavon juga disinyalir dapat memperbaiki jaringan-jaringan tubuh 
yang rusak serta meningkatkan sistem imun tubuh (Darma et al., 2008). 

Antioksidan adalah suatu substansi yang mencegah atau menurunkan 
reaksi-reaksi oksidasi dan berfungsi untuk mencegah atau menghentikan 
kerusakan akibat adanya radikal bebas (Gitawati,1995). Antioksidan akan 
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melindungi membran sel limfosit, yang sebagian besar tersusun atas asam lemak 
tak jenuh, dari reaksi oksidasi oleh senyawa radikal bebas, sehingga kerusakan 
dapat dihindari. Kelompok tikus dengan ransum non protein tidak memiliki 
sumber bahan, baik dari protein maupun antioksidan, untuk pertahanan sel 
limfosit, karena itu kelompok ini memiliki jumlah sel limfosit hidup yang paling 
sedikit. 
 
 
KESIMPULAN 
 

Jumlah sel limfosit paling banyak dimiliki oleh tikus dengan perlakuan 
pemberian ransum kasein, kemudian tikus dengan pemberian ransum isolat 
protein kedelai dan terakhir tikus dengan pemberian ransum non protein. 
Perlakuan kasein dan isolat protein kedelai terlihat memiliki efek yang nyata 
dalam meningkatkan jumlah sel limfosit pada tikus percobaan. Efek protein 
kasein lebih tinggi dibandingkan dengan isolat protein kedelai. 
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