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Anemia diartikan sebagai suatu keadaan
dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam
darah kurang dari normal. Nilai ini berbeda
untuk setiap kelompok umur dan jenis
kelamin seperti tercantum pada table 1.

Kelompok Hb (gr%)
Anak Balita 11
Anak Usia Sekolah(6-14th) 12
Wanita Dewasa 12
Laki-laki Dewasa 13
Ibu Hamil 11
Ibu Menyusui > 3 bulan 12

Definisi lain menyebutkan bahwa:
Anemia adalah jumlah sel darah merah
yang rendah. Sel darah merah, juga
disebut eritrosit, dibentuk di sumsum
tulang, dengan tugas untuk membawa
oksigen dari paru ke jaringan.

Pembentukan sel darah merah baru 
tergantung pada hormon alami yang 
disebut eritropoitin (EPO, yang dibentuk 
dan dikeluarkan dari ginjal). Orang yang 
menderita anemia kurang mampu 
membawa oksigen di dalam darahnya dan 
hal ini dapat mengakibatkan rasa lelah, 
kesulitan bernapas, peningkatan denyut 
jantung dan pucat.

Pada Penuntun Diet tahun 2004 
Kadar Hb Pria 13-16 g/dl
Kadar Hb Wanita 12-14 g/dl
U/ prog kesh masy : u/ deteksi batas 

kurang besi dan normal adl Hb 12 g/dl u/ 
balita, 13 u/ wnt dws, 14 u/ laki-laki dws.
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 ANEMIA GIZI
Anemia gizi adalah keadaan kurang darah 
akibat kekurangan zat gizi yang diperlukan 
dalam pembentukan serta produksi sel-sel 
darah merah, baik kualitas maupun 
kuantitasnya.

 ANEMIA NON GIZI
Anemia non gizi terjadi akibat perdarahan 
seperti luka akibat kecelakaan, menstruasi 
atau penyakit darah yang bersifat genesis 
seperti thalasemia, hemofilia dan lainnya.

Secara morfologi, anemia diklasifikasikan 
menurut ukuran sel dan hemoglobin yang 
dikandung :
1.Makrositik
2.Mikrositik
3.Normositik

Ukuran RBC bertambah besar dan jlh Hb 
tiap sel bertambah.
Ada 2 : anemia megaloblastik dan non 

megaloblastik.
Penyebab :kekurangan B12, as. Folat, 

gangg sintesis DNA, EPO yg dipercepat, 
peningkatan luas permukaan membran.

Mengecilnya ukuran RBC.
Penyebab : Def besi, gangg sintesis 

globin, porfirin dan heme.

Ukuran RBC normal.
Penyebab : kehilangan darah,, 

meningkatnya vol plasma, gangg 
endokrin, ginjal, dan hati.

 GEJALA UMUM
Meliputi : cepat lelah, pusing, kurang nafsu 
makan, kurang bertenaga, sesak nafas 
dan lemas.

 GEJALA YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
EPITEL
Sel-sel epitel tubuh manusia mengandung zat 
besi walaupun tidak sebanyak seperti pada 
sel-sel darah merah. Oleh karena itu tanda-
tanda kekurangan zat besi juga akan tampak 
pada epitel, seperti pada kuku, mulut, lidah, 
hypopharing, lambung dan selaput mata.
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Produksi Sel Darah Merah Yang Kurang
Banyak kehilangan darah
Pengrusakan Sel darah Merah

Terganggunya produksi sel darah merah 
b’cause : makanan yang dikonsumsi 
kurang zat besi, sa. Folat, B12, Protein, Vit 
C, dan zat gizi lain, pencernaan/ lambung 
terganggu.

Pendarahan : kecelakaan
Pendarahan kronis : kanker saluran 

pencernaan, wasir, atau peptic ulcer.
 Investasi cacing tambang : sering pd balita 

yg tdk memakai alas kaki. Caing ini 
menempel diusus dan menghisap banyak 
darah.

Jika terdapat 1000 ekor cacing, maka 30-
150 ml darah hilang setiap harinya.

 If ada 2000 telur cacing tambang/gram 
tinja pd anak2  berbahaya. Artinya 
terdapat sekitar 80 ekor cacing didalam 
perut yang akan menghisap darah anak 
sebanyak 2 ml setiap harinya.

Dapat berlangsung di pembuluh darah 
akibat penyakit malaria, atau thalasemia.
Dapat menyebabkan anemia hemolitik. 

Anemia gizi besi adalah anemia yang 
timbul karena kekurangan zat besi, 
sehingga pembentukan sel-sel darah 
merah dan fungsi lain dari tubuh 
terganggu. Anemia jenis ini merupakan 
yang paling umum dijumpai pada anemia 
gizi.
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Makanan 10 mg Fe

Sumsum tulang

Hemoglobin

Hlg saat menst, 
28 mg/periode

UH 1 mg

Fe didlm darah 
(turn over 35 mg)

Tinja 9 mg 
Fe

Hati sbg 
ferritin 1 g

Slrh 
jaringan 34 

mg

Sel2 mati

Dikeluarkan lwt 
kulit, sal pencern, 

urine 1 mg

 Ada 3 faktor utama yg mempengaruhi 
jumlah zat besi yang diserap oleh tubuh :

1. Ketersediaan zat besi dalam tubuh
2. Bioavaibilitas zat besi
3. Faktor penghambat zat besi

Apabila jumlah zat besi yang berada di 
dalam tubuh menurun makan penyerapan 
zat besi akan meningkat.
Zat besi pada makanan : hewani & nabati
Hewani daya serap (7-22%), nabati (1-6%)
Ada 2 btk zat besi dalam makanan : heme 

dan non heme.

Heme : dari hewan, penyerapan tdk 
tergantung pd jenis kandungan makanan 
lain , dan lebih mudah diabsorpsi dari non 
heme.
Walaupun kand heme cuma 5-10% dlm 

makanan tapi penyerapannya mencapai 
25%.

 Penyerapan zat besi non heme sgt 
dipengaruhi oleh faktor penghambat maupun 
pendorong, sedangkan heme tidak. 

 Faktor yg menyebabkan kenaikan penyerapan 
zat besi lebih dikenal sebagai MFP (meat, 
Fish, Poultry) Factor.

 Sertakan sumber vit C setiap kali makan
 Sertakan jg daging, ika, atau ayam jika 

memungkinkan.
 Hindari meminum teh atau kopi saat makan 

makanan utama
 Hindar senyawa EDTA pd makanan dg 

memeriksa label makanan
Makanlah beragam makanan untuk 

meningkatkan ketersediaan zat besi.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan ferritin, 
jenuh transferin, free eritrosit 
protoporphirin dan Hb, maka anemia gizi  
besi dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :
Non anemia non defisiensi (normal)
Defisiensi non anemia (defisiensi besi)
Anemia defisiensi besi (anemia gizi besi)

Cepat lelah, pusing, kurang nafsu makan, 
kurang bertenaga, sesak nafas dan lemas.

Tingkatan Pertama disebut “kurang besi laten” (Laten iron deficiency),
merupakan keadaan dimana banyaknya cadangan besi (iron stores)
berkurang dibawah normal namun besi didalam sel darah merah dan
jaringan masih tetap normal.

Tingkatan kedua, “anemia kurang besi dini” (early iron deficiency anemia),
dimana penurunan besi cadangan terus berlangsung sampai habis, tetapi besi
dalam sel darah merah dan dalam jaringan belum berkurang.

Tingkatan ketiga, “anemia kurang besi lanjut “ (late iron 
deficiency anemia), merupakan perkembangan lanjut dari 
anemia kurang besi dini, dimana besi dalam sel darah 
merah sudah mengalami penurunan, namun besi dalam 
jaringan belum.
Tingkatan keempat, “kurang besi jaringan”
(iron tissue deficiency), terjadi setelaah besi dalam 
jaringan juga berkurang. Dengan demikian pada 
tingkatan ini semua kompartemen besi dalam 
tubuh tel;ah terganggu.

 Rendahnya bioavaibilitas dari zat besi yang 
dikonsumsi

 Kurangnya zat besi dalam makanan
 Meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi
 Kehilangan darah
 Infeksi

Penyebab tdk 
langsung

Penyebab 
langsung

Status Besi

1.Ketersed. Fe dlm 
b.m. rendah

2.Prakt. Pemb mak krg 
baik

3.Sosek rendah

Jumlah Fe dalam 
makanan tdk cukup

1. Komp. Mak krg 
beragam

2. Tdp zat p’hambat 
absorpsi

Absorpsi Fe rendah Kead krg besi

1. Pert. Fisik
2. Hamil & menyusui

Kebutuhan naik

1. Perdarahan kronis
2. Parasit
3. Infeksi
4. Pel kesh rendah

Kehilangan darah

Gillespie (1998) mengemukakan dampak 
dari anemia gizi besi, yaitu :
Meningkatkan resiko kematian ibu
Menghambat pertumbuhan janin
Gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik anak
Menurunkan produktivitas kerja
Meningkatkan angka kematian.
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JENIS MAKANAN TINGKATAN 
PENGARUH

KOMPONEN AKTIF

Jambu +++ Vit C dan asam sitrat

Daging, hati, ayam, 
ikan

+++ Sistin-mengandung 
peptida

Jeruk, pir,apel,jus 
nanas

+++/++ Vit C dan asam sitrat

Kembang kol ++ Vit C

Jenis Makanan Tkt Pengaruh Komponen Aktif

Gandum +++ Fitat

Teh +++ Polifenol
Kacang-kacangan +++ Polifenol, fitat

Protein Kedelai +++ Fitat
Oat +++ Fitat

Oregano +++ Polifenol

Kopi +++/++ Polifenol 

Jagung +++/++ Fitat 

Susu Coklat ++ Fitat, Kalsium, polifenol

Nasi ++/+ Fitat 

Telur + Fosfoprotein, albumin

Bayam +
+
+

Polifenol, as oksalat
As. Oksalat
EDTA

Produktivitas kerja lebih rendah 20%, dg intervensi pil 
besi maka kadar Hb naik & juga prod kerja.
Anak dg anemia gizi tjd penurunan kemampuan 
intelektual, spt kemampuan verbal, mengingat, 
berkonsentrasi, berfikir analog, & sistematik, prestasi 
belajar rendah.
Hasil penelit : adanya penurunan kekebalan tubuh spt 
jml T-lymphocyte, kelainan sel-mediated, & 
kekurangan granulocytemyeloperoxidase 
kemampuan tubuh membunuh bakteri rendah.

Idealnya meningkatkan absorpsi Fe dg meningkatkan 
kualitas menu mak (memasukkan da, ayam, aikan & 
b.m. kaya vit C ) tapi ini mahal.
Suplementasi dg preparat besi : cairan/sirop, pil 
merup cr yg efektif dlm waktu relatif singkat. 
Tentukan dulu target populasi (mis bumil), btk ferro 
sulfat, u/ bumil + as. Folat.
Fortifikasi b.m. dg Fe, hslnya tdk akan terlihat dlm wkt 
singkat, jd hrs terencana utk jangka pjg. Garam 
dapur, mie dpt menjd bm yg difortifikasi (saat ini tpg 
terigu sdh di fort).
Masalah fort adl bioavaibilitas rendah shg tdk didpt 
manf. Sgt dipengaruhi komposisi mak sehari-hari yg 
baik. Perlu zat promotor absorpsi Fe dlm fort.

Sulfa ferosus 3x10 mg/kgBB/hr, dpt 
meningkatkan Hb 1-2 g%/mgg
Preparat besi parenteral disuntikkan 
intramuscular/intravena bila tdk bisa 
oral
Transfusi darah bl Hb<5 g% & kead 
umum tdk baik (ggl jtg, 
bronkhopnemonia)
Antalminetik jk cacing sebab def Fe. 
Antibiotika beri bl ada infeksi.

Memberikan mak yg dpt meningkatkan dan 
memperbaiki anemia dari segi masukan dan 
penyerapan.
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 Energi ss keb
 Prot tinggi u/ 

pemebentukan Hb
 HA ckp
 B.m. kaya & difort Fe/vit 

B12, folat
 Vit C u/ penyerapan Fe.


