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KETERBATASAN RESPON HEMOGLOBIN DAN SENG SERUM
TERHADAP SUPLEMENTASI SENG (IN) DAN BESI (FE) PADA ANAK USIA 6-24 BULAN'

('The Lack of Serum Zinc and Hemoglobin Responses to Iron and Zinc
Supplemaltation of Children aged 6·24 Months)

Hadi Riyadi2, Sudjana Sibarani2
, Rimbawan2 dan Muhilall

ABSTRACT. 1he objective of this stud, was to investigate the efficae, of iron and zinc supplementation on
anemic status and zinc status of children aged 6-24 months. 'The stud, was a double-blind, randomized,
placebo-controlled trial in which 173 children aged 6-24 momhs were random/:y assigned to receive 15 mg
Fe+ 15 mg Zn dail" 30 mg Fe+30 mg Zn weeki" or placebo fur 5 months. As expected, no significant
difference in the baseline hemoglobin and serum zinc concentration and nutrient intake between the three
supplementation groups. In the children aged 6-24 months, micronutrient deficiencies were prevalent.
Almost 50% of the children were anemic, and 20% of them were zinc deficient. The anemic children had a
2.5-fold greater risk of zinc deficient than did the non-anemic children. This could indicate the existence of
concurrent nutritional deficiencies. At the end of the 5mo supplementation period, the dail, and weeki,
Fe+Zn supplementation tend to increased hemoglobin concentrations, but tnere were no significant difference
compared with the placebo. The dail, and weeki, Fe+Zn supplementation did not significant!, affect serum
zinc concentration compared with the placebo.

Keyword: suplementasi, anemia, besi dan seng.

PENDAHULUAN

Latar Be1akang

Oi negara-negara berkembang, prevalensi lat
gizi mikro cukup tinggi. Oefisiensi zat gizi mikro
mengakibatkan gangguan penumbuhan, dan
suplemenrasi zat gizi mikro dapat meningkatkan
pertumbuhan (Rosado, 1999). Oefisiensi zat gizi
mikro ini erat kaitannya denga'1 komposisi jenis
pangan dalam menu makanannya. Menu
makanan yang rendah pangan hewani dan
didominasi oleh serealia dan kacang-kacangan
yang kava akan fitat beresiko terhadap
ketidakcukupan inrik Fe dan Zn, walaupun intik
energi dan proteinnya memenuhi kecukupan yang
dianjurkan (ACC/SCN, 1997; Allen, 1998). Pada
me....u makanan sepeni iru, :mak tidak hanya
l11engalami defisiensi Fe, ~~tapi juga defisiensi Zn
(Calloway, 1995). I-ral ini karena bioavailabilitas
kedua mikromineral ini sama-sama dipengaruhi
oleh senyawa-senyawa pendorong dan atau
penghambat penyerapan yang terdapat dah~m

menu' makanan tersebut (Calloway, 1995;
ACC/SCN, 1997).

I Sebagian dar, ';;strtasi
IS ca[ Peng-ajar Departemen GMSKIPB
JGuTU Besar Uni,'ersicas Pajajaran dan Penelici pada PUJlicbang Gizi

dan Makanan, DepkesRl

Menurut Calloway (1995) kedua
mikromineral ini rawan defisiensi karena
bioavailabilitasnya rendah. Meskipun terjadi
adaptasi penyerapan Fe pada orang dewasa yang
mengkonsumsi menu dengan bioavailabilitas
rendah (Hunt dan Roughead, 2000), tetapi
adaptasi penyerapan Fe tersebur belum pernah
diteliti pada anak balita. Karena iru, anak usia 6
24 bulan rawan terhadap defisiensi Fe dan Zn
(Allen, 1998).

Prevalensi anemia pada anak balita di
Indonesia menurut hasil SKRT 1995 adalah 40,5
persen. Prevalensi anemia pada bayi di Bogor
mencapai 57 persen (Dikhuizen et. aI., 2001).
Angka prevalensi tersebut cukup tinggi, karena
sccara epidemiologi tergolong berat (WHO, 1996).
Prevalensi defisiensi Zn pada anak usia 6-24 bulan
kemun~kil1an sama dengan prevalensi defisiensi
besi, hal ini karena pola menu makar~annya sama
(ACC/SCN, 1997). Namun demikian, angka
prevalensinya belum diketahui dengan pasti, hal
ini karena penelitiannya masih terbatas dan
indikator defisiensi Zn yang tersedia masih kurang
reliabel (ACe/SCN, 1997). Berdasarkan
indikator kadar Zn serum, prevalensi defisiensi Zn
pada bayi di Bogor sebesar 17 persen (Oikhllizen,
et aI., 2001).

49



Media Girl (I Kduarga. luI; 2004. 28 (I): 49·56

Suplementasi berselang, yang pada awalnya
dilakukan untuk suplementasi Fe, merupakan
salah saru alternatif strategi suplernentasi. Alasan
suplementasi besi secara berselang diawali ketika
pacla percobaan hewan ditemukan bahwa kapasitas
penyerapan besi suplemen dan makanan yang
diberikan seeara harian dengan cepat semakin
menurun setiap harinya, dari 3Q..40% pacla hari
pertama menjadi 3-6% pada hari-hari berikutnya,
hal ini akibat sel-sel mukosa usus suclah jenuh oleh
besi (Stephenson, 1995). Selang waktu 7 hari
setara dengan waktu 'pergantian' (turnover) sel-sel
mukosa usus pada manusia, sehingga pemberian
dosis besi setiap 7 hari memungkinkan sel-sel
mukosa usus lIntuk menyerap besi lebih banyak
lagi. Dengan demikian, gejala-gejala yang
mengarah pada ketidaknyamanan mengkonsumsi
besi akibat kejenuhan besi di sel mukosa usus
dapat dihindarbn (Stephenson, 1995). Dengan
alasan tersebllr dilakukan penelitian pada
manusia, dan hasilnya menllnjukkan bahwa
suplementasi Fe mingguan rernyara efektif dalam
mengurangi anemia pada anak prasekolah di

. Indonesia (Sehllitink et. al., 1995; Palupi, et. aI.,
1997) dan di Cina (Liu et aI., 1995). Suplementasi
mingguan dianggap lebih murah dan lebih mudah
dikelola dibandingkan dengan suplelilentasi
harian dan kepatuhan terhadap program juga
lebih baik (Beard, 1998). Suplementasi mingguan
dengan kombinasi retinol, Fe dan Zn dosis rendah
pada anak prasekolah di Vietnam menunjukkan
keefekrifan yang sama dengan suplementasi harian
dalam meningkatkan Kadar Hb, Zn, dan retinol
(Thu et. aI., 1999). Mengingat efikasi (effimcy)
suplementasi' mineral sangat tergantung pada
karakteristik menu makanan, status gizi suatu
populasi, sena dosis yang diberikan; mab perlu
dilakukan penelitian tentang efikasi suplementasi
Fe dan Zn secara harian dan mingguan dengan
dosis yang lebih tinggi terhadap status anemia dan
status Zn anak usia 6-24 bulan di Indonesia.

Tujllan

Tujuan penelitian adalah mempelajari efiksi
suplementasi Fe dan Zn secara mingguan dan
harian terhadap bdar hemoglobin dan Zn serum
pada anak yang berusia 6-24 bulan.

Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberibn
sumbangan tentang salah saru cara yang efektif
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unruk menanggulangi masalah defisiensi zat gizi
mino pada anak usia 6-24 bulan.

BAHAN DAN METODE

Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecarnatan Ciomas,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini
diraneang sebagai percobaan acak buta-ganda
(double-blind, randomized, plaabo-controlled trial).
Anak diberi perlakuan salah saru dari tiga
kelompok perlakuan. Alokasi sarnpel terhadap
salah saru dari tiga kelompok perlakllan dilakukan
secara aeak dengan menggunalcan tabel aeak. Tiga
kelompok perlakuan adalah kdompok yang diberi
sirup berisi 15 mg Fe dan IS mg Zn yang diberikan
seeara harian, kelompok yang diberi sirup berisi 30
mg Fe dan 30 mg Zn yang diberikan seeara
mingguan, dan kelompok konnol yang diberi
larutan plasebo yang tidak rnengandung Fe dan
Zn. Sebelum diberi suplementasi,- semua anak
diberi obat eacing (Combannin® Sirup) lIntuk
mengeliminasi faktor yang mengganggu
(confounding facrar) penyerapan zat gizi.

Masing-masing perlakuan menerima suplemen
selama 5 bulan. Mereb diberibn suplemen
setiap bulan sebli dan diawasi oleh petugas lapang
yang setiap dua minggu mengunjungi mereb.
Pada kunjungan tersebur dicatat keluhan-keluhan
dan memotivasi orangrua sampel agar meminum
sirup yang diberibn sesuai amran yang telah
ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kepatuhan (compliance).

Bahan

Bahan suplemen terdiri dati Zn-sulfat dan
ferro-sulfat. Kedua senyawa ini dipilih karena
kedllanya paling sering digunakan dalam
penelitian suplementasi dan cllkup layak ditinjau
dari segi bioavailabilitas dan biayanya. Kedua
garam mineral tersebut dilarutkan dalam lannan
unmk mengurangi rasa yang kurang baik dan agar
penampilannya sam:: Lannan ini mengandung
gula, asam sirr:if; air, dan flavor artifisial. Laruran
tersebut kemudian diberi kode sesuai dengan
kandungannya. Kode tersebut tidak diketahui
oleh peneliti, dan bam dibukq setelah semua data
~nelitian dianalisis. Bahan suplemen 1111

disiapkan oleh ahli farmasi pada Jurusan Farmasi,
Fakultas MIPA, Universitas Indonesia. Kadar Zn
yan!; Jigunakan adalah 15 mg Fe elemental per 2,5
ml sebagai ferro-sulfat, sedangkan kadar Zn juga IS
mg Zn elemental per 2,5 ml sebagai Zn-sulfat yang



diberikan . secara harlan. Disamping itu juga
dilakukan pemberian seara mingguan dengan
dosis ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari dosis
harian, yaitu 30 mg Zn elemental dan 30 mg Fe
elemental per 2,5 ml.

Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah anak berusia di bawah dua
tahun (baduta) yang berusia 6-24 bulan. Sebelum
dilakukan pemilihan sampel, terlebih dahulu
dibuat kerangka pengambilan sampel pada masing
masing jenis kelamin dan kelompok umur dari
anak badura yang berusia 6-24 bulan. Berdasarkan
hasil sensus di dua desa didapatkan 240 anak
badura. Kemudian ibu-ibu anak badura yang
memenuhi syarat tersebut diundang untuk
diberikan penjelasan tentang tujuan, tata cara
pelaksanaan, serta resiko dan manfaat penelitian
inL Ap~bila ibu-ibu bersedia untuk berpartisipasi,
maka dibuat surat persetujuan berparrisipasi, serta
dilakukan perbaikan terhadap kerangka
pengambilan sampel. Disamping itu, anak yang
sakit berat dan anak yang secara fisik mengalami
kelainan (deformitas) juga tidak dimasukkan
dalam daftar kerangka pengambilan sampel.
Hampir semua dari populasi kerangka
pengambilan sampel tersebut bersedia
berpartisipasi. Selanjutnya dari daftar anak baduta
yang sudah memenuhi syarat tersebut dipilih
secara acak srratifikasi sejumlah anak yang
dibutuhkan dengan menggunakan tabel acak.
Stratifikasi dilakukan berdasarkan jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan) serta kelompok umur (6
11 bulan, 12-17 bulan, dan 18·-23 bulan).·
Akhirnya diperoleh 189 anak yang dapat
diwawancara awal. Setelah dilakukan
pengambilan darah tahap pertama ada 16 anak
yang drop out, dengan alasan 9 anak
mengundurkan diri dan 7 anak sedang sakit.
Dengan demikian, jumlah sampel yang lengkap
adalah 173 anak, dengan perincian 90 anak laki
laki dan 83 anak perempuan. Kemudian
dilakukan pengacakan (randomisasi) untuk alokasi
perlakuan, akhirnya didapatkan sebanyak 57
sampel untuk kelompok plasebo, 59 sampel untuk
kelompok suplementasi Fe+Zn mingguan dan 57
sampel untuk kelompok Fe+Zn harian. Setelah
suplementasi selama 5 bulan, terdapat drop out 31
anak, dengan alasan 25 sakit, 3 pindah, dan 3
mencabur kesediaannya; sehingga sampel akhir
adalah 142 anak, yaitu 47 sampel kelompok
plasebo, 47 sampel kelompok suplementasi Fe+Zn
mingguan, dan 48 sampel kelompok suplementasi
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Fe+Zn harian. Jumlah sampel akhir ini masih
lebih tinggi daripada jumlah minimal sampel
untuk mendapatkan power 90% dan taraf
kepercayaan 95%.

Cara Peneumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah konsumsi
makanan, kadar Zn serum, hematokrit dan
hemoglobin darah. Data konsumsi makanan anak
hanya dikumpulkan secara subsampel, yaitu sekitar
50% dari total sampel. Data konsumsi makanan
anak baduta dikumpulkan dengan cara recall 24
jam yang lalu selama dua hari berrurut-turut
(Willet, 1998) terhadap orangtua anak, yang
meliputi cara pemberian ASl dan makanan
pendamping AS!. Kadar Zn serum dianalisis
dengan metode AAS dengan prosedur standar
(Sauberlich, 1999), dan kadar hemoglobin
dianalisis dengan cara cyanmethemoglobin (INACG,
1985). Semua analisis biokimia tersebur dilakukan
di Puslitbang Gizi dan Makanan, Departemen
Kesehatan.

Data kadar hemoglobin, hematokrit dan Zn
s"erum dianalisis pada sebelum dan setelah
suplementasi berakhir oleh penlgas yang sama.
Pada saat penelitian berlangsung dilakukan
pemeriksaan feses unruk melihat efek positif dari
pemberian obat cacing. Pemeriksaan feses
dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan, IPB.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari 'hasil analisis
maupun hasil pengamatan ditabulasi secara
manual dan menggunakan komputer. Data hasil
tabulasi kemudian dianalisis secara statistik
dengan analisis peragam (ANCOVA) dan analisis
regresi logistik menggunakan program SPSS 11.0
untuk menjawab rujuan penelitian.

HASlL DAN PEMBAHASAN

Intik Energi dan Zat Gizi
Pada Tabel 1 disajik.,;,~ intik dan tingkat _._

kecukupan energi dan zat·gizi anak sebelum
suplementasi. Pada tabel tersebut tampak bahwa
estimasi intik energi dan zat gizi anak, dalam hal
ini protein, Fe, Zn, dan vitamin c.

l
berada di

bawah kecukupan gizi yang dianjurkan (RDA).
lntik energi dan zat gizi berada di sekitar
duapertiga angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
lntik vitamin C yang secara teoritis· dapat
memperlancar penyerapan Fe, ternyata juga
rendah, yaitu hanya sekitar 60% angka kecukupan
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gizi yang dianjurbn. Intik Fe dan Zn yang rmdah
pada bayi di Lombok TImur sehelumnya juga telah
dilaporkan oleh Fahmida (2000). Intik Fe dan Zn
yang rendah ini merupakan hal yang umum terjadi
pada masyarakat di negara herkembang (Calloway,
1995).

Karakteristik Status Seng dan Anemia Sebelum
Suplementasi

Karakteristik status seng dan anemia pada
anak baduta dati ketiga kelompok perlakuan
disajikan pada Tabel 2. Indikator biokimia pada
Tabel 2 memperlihatkan bahwa kadar hemoglobin
(Hb) berada pada nilai batas defisiensi. yaitu 11
g/dL untuk Hb. Rata·rata Kadar Zn serum antara
ketiga kelompok perlakuan tergolong normal
(Iebih hesar daripada 10,7 J.lmoVL), yaitu sekitar
14 l!moVL Tidak ada perbedaan Kadar Hb dan
Zn serum antara ketiga kelompok perlakuan pada
sebelum suplememasi.

Prevalensi anemia seeara keseluruhan sekitar
50%. Angka prevalensi anemia ini lebih tinggi
daripada prevalensi anemia anak balita hasil SKRT
1995 di Indonesia, yang hanya 40%. Prevalensi
anemia ini tergolong prevalensi berat menurut
WHO. Pada keadaan prevalensi anemia berat,
suplementasi besi hams diberikan. Prevalensi

anemia ini tidak berbeda nyata antan: ketiga
kelompok perlakuan pada sehelum suplementasi.
Prevalensi defisiensi Zn pada anak baduta seeara
keseluruhan sekitar 20%. Prevalensi ini sedikit
lebih tinggi daripada prevalensi defisiensi Zn pada
bayi di Bogor yang ditemukan oleh Dijkhuizen
dan Wieringa (2001), yaitu 17 persen. Prevalensi
defisiensi Zn baduta tidak berbeda nyata anrara
ketiga kelompok perlakuan pada sehelum
suplementasi (Tabel 2).

Analisis Odds Ratio (OR) menunjukkan bahwa
anak baduta yang menderita anemia mempunyai
resiko menderita defisiensi seng 2,5 kali (95% CI:
1,1-5,4) lebih besar dibandingkan dengan anak
yang tidak menderita anemia. Hal ini terjadi
karena etiologi dan mekanisme }'llng
mempengaruhi anemia dan defisiensi Zn pada
umumnya sarna. Sebagai eonroh, menu rnalc.anan
yang kaya akan fitat dan rendah protein hewllni
merupakan menu makanan anak sehari-hari di
pedesaan di negara berkembang pada umumnya
(Allen, 1998). Keadaan menu makanan seperti ini
merupakan predisposisi keridakcukupan intik dan
penyerapan Fe dan Zn, seperri yang dapat dilihat
dari data intik Fe dan Zn yang rendah pada anak
ini (Tabel 2). Pemberian menu makanan kava
daging pada allak badura dapat memperbaiki
status Fe dan Zn (Krebs, 2000).

d Z G A kSbl SEkd T k K kTabel 1. Estimasi nti an ine at eeu upan nergi an at izi na e e un UD ememasl

Inrik dan ringkar Pla$eho (
Fe~Zn

Fe~Zn harian Nilai.p hedamingguan Sdumh sampdkecuku pan gizi n-24)
(n-23) (n-24) antar kdump"k

Intik
Enefl!i (kkal) 683±187 695±136 673±137 684±154 0,888
Protein (l!l1lm) 119±5,8 13,6±6,1 13,5±6,6 13,0±6,2 0,566
Fe (mg) 3,1±2,9 3,O±2° 3 h3 3 3,1±2,8 0,950
Zn(m") 2,6±O,9 2,7±I,1 2,8±I,3 2,hl,1 0,766
Viramin C (mg) 23,h9,8 2I,I±9,8 23,3±9,8 22,6±9,7 0,683

Tin..kat kecukupan
Ener!'i (%) 80,h223 79,6±18,2 795±143 79,8±18,3 0,986
Prorein (%) 75,3±35,4 84,Ot38,9 82 9±31 4 80,h35,0 0,650
Fe(%) 43,3±34,8 44,2±26,8 450±40,3 44,ItH,O 0,985
Ln(%) 35 0±13 5 354±129 38 0±14 I 36 hi 3,4 0707
Vitamin C (%) 61,9±27,7 56,7±26,8 62,9±28,4 60,6±27,4 0,709

SAnkBd SblMkkTabel2. Karakteristi Status i ronurrien a a uta e e um uolemeatasl

Karakteristik Plasebo
Fe~Zn

Fe~Zn harian Selumh sampel
N i1ai.p heda anrar

minWlan kelomPOk
Umur (bulan) 14,6±4,6 14,6±4,6 138±4,7 14,3t4,6 0,570
Hernatokrit (%) 33 6±2 7 33 0±2 8 33 1±2 6 33 3±2 7 0,349
Hemoglobin darah (g/dL) II l±I,O 109±1,l IO,9±10 IO,9±I,O 0,443
Zn serum (umoVL) 14,O±2,8 I4,O±3,O 14,5±2,8 14,h2,9 0,560
Pre\'atensi anemia (%) 438 52,5 526 49,7 0,255
Pre\'alensi defisiensi Zn (%) 211 27,1 11,3 20,1 0,377
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tersebut dapat terrekan pen~
penelitian lain yang diIablbn oIeh Fal:s:::lC
(2000) menunjukkan bahwa suplemcnasi ~
pada bayi dengan dosis 10 mg Fe+ Zn
cenderung menurunkan kadu Hb
2000).

Respon kadar Hb yang sanga:
diamati oleh Allen, et. at (2000) prada po:lCl:':~

suplementasi Fe (20 mg/hari) maupun Fe+
mg Fe+20 mg Zn!hari) pada anak. M
menderita anemia. Allen, et. aL Menduga
erat kaitannya dengan keadaan kurang gizi
dan mutu makanan yang buruk, yang ben -b:!
defisiensi berbagai zat gizi mino secua
bersamaan. Sehingga, sintesis hemoglobin -ang
membutuhkan berbagai zat gizi menjadi lebih
lambat (Berdanier, 1998). Hal seperti ini
kemungkinan juga terjadi pada anak baduta dalam
penelitian ini. Kemungkinan ini didukung oleh
data pola konsumsi pangan yang ll1enunjukkan
bahwa makanan hewani sebagai sUll1ber protein
hewani, yang secara teoritis dapat membanru
penyerapan, sangat jarang atau malah tidak
dikonsumsi oleh anak.

Tetapi kalau dilakukan analisis peragalll
hanya pada kelolllpok anak yang menderita
anemia, maka terlihat bahwa pada anak yang
anemia peningkatan kadar Hb lebih besar
dibandingkan dengan tidak membedakan $tatus
anemia pada sebelum suplementasi (Tabel 4).
Peningkatan kadar Hb pada anak yang menderita
anemia (1,0 g/dl) pada kelompok suplelllentasi
Fe+Zn sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan
peningkatan kadar Hb pada anak secara
keseluruhan pada kelompok suplementasi Fe+Zn
(0,5 g/dl). Diduga hal ini terjadi karena adany-a
penyerapan besi lebih besar pada anak yang
menderita anemia (Hallberg, et. aI., 2000).

uplementasi se ama u an

Plasebo Fe+Zn I Fe+Zn I Nilai.p
Karakterisrik (n-47) mingguan hariao beda anrar

(n-47) (0-48) kelomook
Hemol'lobin WId!)

Sebdllm I 11,1:tl,O I IO,9:t1,1 I I I O:tI,O I 0420
Serelah 11,4:tO,9 I 1I,4:tO,9 I I 1,5±O,9 T 0,714
Selisih O,3:tl,l O,5:tI,1 I O,):tI,O I 0,594

Hemarokrir (%)

Sehdllm 1B,9:t2,7 33,O:t2,9 I D,Z:tZ,6 I 0,207
Serelah I 34,6:t2,7 34,4:t2,8 IH,8:tZ,9 T 0,787
Selisih I O,7:t3 I 1,4+Z,8 I 1,6:t3,0 T 0,329

Tabel 3. Indikator Hemoglobin dan Hematokrit
Anak Baduta pada Sebelum dan Setelah
S I I 5b I

Bcrdasarkal) data status mikronurrien pada
awal penelitian ini dapat dikatakan bahwa masalah
status milcronurrien pada anak usia 6-24 bulan ini
culmp serius untuk ditangani.

Resoon Hemoglobin Setelah Suplementasi Fe+Zp.

Pada T abel 3 disajikan perubahan kadat
hemoglobin (Hb) dan hematokdt (Ht) pada
sebe1um dan seteIah suplementasi pada ketiga
ke1ompok perlakuan. Kadar Hb sebelum
suplementasi pada ketiga kelompok perlakuan
berada pada titik batas anemia, dan ketiganya
tidak berbeda nya~a. Setelah dilakukan
suplementasi terjadi sedikit peningkatan kadar Hb.
Peningkatan kadar Hb pada kelompok
suplementasi harian dan mingguan (0,5 g/dD
hampir dua kali lipat dibandingkan dengan
peningkatan pada kelompok plasebo (0,3 g/dl),
meskipun perbedaannya tidak nyata antara ketiga
kelompok perlakuan. Pola yang sarna juga terjadi
pada kadar hematokrit (Hr). Kadar Ht pada
kelompok suplementasi harian dan mingguan
sekitar dua kali lipat dibandingkan kadar Ht pada
kelompok plasebo.

uPlementasl eama u an

cI Plasebo I Fe+Zn
Fe+7n Nila~p

Karakrerisrik (0-20) mingguan harian beda anrar
(n-25) (n-23) kelomook

Hemoelobio Wdl)
~~lum I 10,3:tO,4 I 10,1 :to,7 I 10 I:to,6 I 0.755
~tc1ah I II O:tO 8 I !I 1:tO 9 I II 2:t I 0 I 0894
~lisih I O,7:tO,7 I IO:tO,9 I l,hO 8 I 0,643

Hematokrit (%)

~~lum I 314%12 1308:ti,9 310d6 0405
~telah I 33,3:tZ,5 I 33,6±2,8 I 33 8:t3 Z 0.856
~Iisih I 1,8:t2,2 I Z,8:tZ,4 I 2,8±Z,8 0363

Tabel 4. Indikator Hemoglobin dan Hematokrit
Anak Badura yang Awalnya Menderita
Anemia pada Sebelum dan Setelah
SI 'S15bl

Respon hemoglobin (Hb) yang tidak begitu
nyata ini semestinya tidak perlu terjadi kalau
d:tinjau dad aspek tumOtJeT, dalam hal ini wakt'J
paruh sel darah merah, ','~itu 68 had atau umur sel
darah merah 120' hari (Berdanier, 1998). Hal ini
berarti bahwa dengan lama suplementasi 5 bulan
maka sel darah merah mestinya sudah dipengaruhi
oleh suplemen besi dan seng yang diberikan.

i'engaruh suplementasi Fe+Zn yang tidak
begitu nyata terhadap kadar Hb ini kemungkinan
akibat terjadinya interaksi yang signifikan, yang
sifatnya .:..atagonistik, antara Fe dan Zn pacla dosis
15 mg secara harian atau dosis 30 mg secara
mingguan, sehingga salah satu atau kedua mineral
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Respon Seng Serum Setelah Suplementasi Fe+Zn

Dampak suplementasi terhadap kadar Zn
serum disajikan pada Tabel 5. Rata-rata kadar
seng serum. baik pada sebelum maupun pada
setelah suplementasi. berada pada batas nilai
normal. Tidak ada perbedaan dampak
suplementasi Fe+Zn harian dan mingguan
dibandingkan dengan plasebo. Begitu pula efek
suplementasi Fe+Zn terhadap kadar Zn serum
pada anak yang anemia juga tidak berbeda nyata
antara ketiga kelompok perlakuan.

Tabel 5. lndibtor Seng Serum Anak Badura
pada Sebelum dan Setelah
Suplementasi selama 5 bulan

Plasebo Fe+Zn Fe+Zn Nilai-p
Karakraistik (n-47) mingguan harian beda antar

(n-47) (n-48) kelompok

Zn Serum (1ImoVL) oada semua samuel anak
Sebelum 13,8±28 I 13 6:l:3,O I 14,6±28 I 0,203
Setelah 13,1±2,2 I 13,7±I,9 I 13,4±2,a 0,381
Selisih .{),6±3,2 O,Id,4 -1,2+3,6 0,203

In Serum (UmoVL) oada samnel anak "anI! a\\'alnva anemia
(n-20) (n-25) (n=23)

Sebelum 12,5±2,2 13,O±2,O 13,7±2,7 0,100
Setelah 13,2:l:2,3 14,O±2,O 13,7±I,7 0,432
Selisih O,h2,7 I,O:l:2,9 O,O±3,6 0,196

Ketiadaan respon Zn setelah mendapatkan
suplementasi Fe+Zn padahal mekanisme
penyerapan Zn oleh sel usus berlangsung cepat dan
ambilan (uptake) Zn oleh hati juga cepat (to,; = 20
detik) (Berdanier, 1998) diluar dugaan semula.
Hal ini diperkuat pula dengan kenyataan bahwa
meskip'.!n seng plasma hanya menggambarkan
kurang dari 0,1 persen dati seng seluruh tubuh,
turnover seng plasma cukup tinggi sekitar 150
kali/hari, atau sekitar 7400 f!mol seng bergerak
keluar-masuk plasma setiap hari, dan turnover ini
meningkat pada orang yang mengalami defisiensi
Zn (King, Shames. Woodhouse, 2000). Karena itu
salah satu kemungkinan rendahnya respon Zn erat
hubungannya dengan rendahnya mutu makanan.
terutama rendahnya intik protein he;"~ni ,rang
:nerupakan sumber Zn makanan dan m~lnbantu
memperlancar penyerapan Zn.

Tidak adanya respon terhadap kadar seng
serum juga ditemukan pada penelitian
suplementasi 10 mg Zu/hari selama 6 bulan oleh \
Ruz, et. al. (l997) terhadap anak usia 7-50 bulan di
Chile dengan kadar Zn plasma awal sekitar 17
f!moVL, dan penelitian suplementasi 25 mg
Zn/hari selama 6 bulan oleh Walravens. et. a1.
(l989) terhadap anak usia 8-27 bulan di Denver.
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Arnerika Serikat dengan kadar Zn plasma awal
10,7 f!moVL. Tidak adanya responkadar Zn
plasma pada anak yang kadar Zn plasmanya sudah
tinggi pada kasus penelitian Ruz, et. aI., dan tidak
adanya respon kadar Zn plasma pada anak yang
defisiensi Zn di Denver ini kemungkinan
berkaitan erat dengan kelemahan indikator kadar
Zn plasma yang akan menurun kadamya apabila
ada stress atau infeksi (Gibson & Ferguson, 1998;
Wood. 2000).

Pada anak yang diteliti ini proporsi anak
dengan frekuensi sakit lebih dari satu kali selama
sebulan terakhir mencapai 80 persen, temlasuk
gejala batuk dan diare. maka ada kemungkinan
indikator kadar Zn plasma ini kurang dapat
menggambarkan status Zn, meskipun pemerilcsaan
kadar Zn sudah dilakukan dengan sangat hati-hati
melalui pemeriksaan keseharan oleh dol-ter
sebelum diambil darahnya. Pada anak }'3ng
demam, pengambilan darahnya ditunda sampai
anak sembuh dari demam tersebur. Sayangnya
pada penelitian ini tidak dianalisis Creactit'e protein
sebagai indikator adanya infeksi. Meskipun
demikian, menurut Gibson & Ferguson (I 998)
nilai rata-rata kadar Zn serum/plasma masih dapat
digunakan sebagai indikator status Zn pada
populasi atau kelompok penduduk.

Efek suplementasi Fe+Zn terhadap kadar Zn
serum yang tidak nyata ini kemungkinan jUg3 erat
kaitannya dengan terjadinya interaksi. yairu Fe
menghambat penyerapan Zn (Aggett, er. aI., 1983),
yang diperkuat dengan terjadinya penurunan
kapasitas penyerapan besi (atau jenuh) sehingga
penyerapan besi juga menurun dan besi lebih
banyak berada di usus akan berkompetisi lebih
lanjut dengan Zn. akibamya penyerapan Zn alcan
berkurang. Kemungkinan lainnya adalah karena
pada umumnya (sekitar 80%) anak mempunyai
kadar Zn serum tergolong normal (lebih besar
daripada 10.7 f!moVL) dengan rata-rat? bd:-r Zn
serum awal 14 f!moVL, sehingga penyerapan Zn
selanjumya akan jauh menurun disamping adanya
faktor homeostasis~King. Shames, Woodhouse,
2000). .~

KESIMPULAN DAI~ SARAN

Kesimpulan

1. Prevalensi defisiensi zat gizi mikro sangat
tinggi pada anak baduta, yang ditunjukkan
dengan tingginya prevalensi anemia (49,7%)
dan defisiensi seng (20.1%). Anak baduta
yang menderita anemia memiliki resiko
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defisiensi seng 2,5 kali lebih besar
dibandingkan dengan anak yang tidak
anemia. Hal ini merupakan indikasi masalah
defisiensi multi-zat gizi mikro pada anak umur
di bawah dua tahun (the existence of concurrent
micronutrient deficiencies).

2. Suplementasi Fe+Zn secara harian dan
mingguan cenderung meningkatkan kadar
hemoglobin darah, tecapi tidak nyata
perbedaannya dengan plasebo. Peningkatan
kadar hemoglobin lebih besar pada anak yang
menderita anemia.

3. Suplementasi Fe+Zn secara harian dan
mingguan tidak menunjukkan perbedaan efek
terhadap kadar Zn serum dibandingkan
dengan plasebo.

Saran

Perlu dikaji lebih mendalam inreraksi Fe dan
Zn, melipuri dosis yang digunakan, tempat dan
proses terjadinya inreraksi, dan dampaknya
terhadap metabolisme mineral, status gizi dan
keseharan.
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