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HUBUNQANANTARA ANEMl DAN STATUS BESl DENOAN STATUS IMUNITAS PAOA ANAK
YANG MENDAPAT VAKSlNASl CAWPAK
Susi Swarti Suwardi; Ance Mum'iana Dahro; Sn MarfuG; Reviana Chrisb'jeni den Muhilal

THE RELATDNSHIP B*EN
ANEMIA AND IRON STATUS rnIMMUNE STATUS
OF CHIIDREN VACCINATED WTH MEASLES VACCINE
Background: Anemia, especially caused by iron deficiency, is one of several health problems in I r d m d a n
children belaw 5 yeam of age. That condition sems appear in young children whose food is lack of iron. When
tho= children are going to be vaccinated, how will the result be ?.
Objective: We nought to determine the relationship between anmia and iron with immune status of chll&w~ who
have got measles vaccine.
Method: The study was conducted in village d Bantajaya dstrict of Bogor, from June 1997 to February 1Q98 in
86 children above 9 months d d who received measles vaccines in local Post Integrated Secvica (Poayandu).
Before intervention, data on physical examinason, weight, height.hemoglobin, hematocrit, sewn fenitin, free
erythrocyle protoporphydn (FEP) and measle immunoglobin G ware obtained fmm all sweets, Intormation on
morbiditv.
also were recorded. After intervention or six mouths
..
~,,sodoecomonic.
-~~
~,enviroment and food consum~tion
later, the same data were collectedagain.
Reaub: Smecls were divided into two group; (1) anemic gmup (Hb < 11 gld) wnsisting of 48 8lk1joct8 (533%)
and (2) non anemic group (Hb z l l g'dl) with 40 subjects (45,5%). The study nwealed that 27,9% sut+ct8 have
imn
defidencv
and- 43.0% suffered from iron deficiencv anemia. Six months after vaccination. the level of measles
.- ~,
IgG was increased in 67.4% subjecls. The measle igd level of the non anemic gmup was ificreased significantly,
but was not sionificant for the anemic amuD.
~onclusionshere ware no relatlonshp betwen imn status and imnune stat~swc howsver a m ! c cm&t~on
influencedme leve. of measles IgG [Pend Old Makan 2000.23: 8O-llSl
~

~

~

~

~
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PENDAHULUAN

v

aksinasi campak mewpakan satu d antara
beberapa vaksin yang dberikan kepada ba)4
yang b e ~ m u r9 bulan ke atas. Pmberian
vaksin ini dimaksudkan agar anak terhindar dari
penyakit campak yang &pat
rnengancam
kesahalarmya bahkan jianya. Namun demikian,
walaupun anak sudah mendapat vaksinasi masih a&
kemungkinan anak terserang penyakit campak , tetapi
biasanya dmgan derajat penyakit yang lebih ringan.
Ada beberapa faktor yang dapat mempngaruhi
respons imun ( tanggap kebal ) bayi atau anak yang
mendapat vaksinasi. Faktor-faktor tersebut adalah :
1) Ada atau Gdaknya antibcd matemai; 2) Kualitas
dan &sis antigen yaw diberikan; 3) Cara pemberian
vaksin; 4) Bahan 'ajuvanr y a y digunakan; 5) Faktor
spesifik penenma vaksin seperb umur, konstitusi
genetik, status nutnsi dan sistem kekebalan (1).
Adanya antibodi maternal pada bayi dapat menekan
tanggap kebal bay, sehingga pembenan vaksin hdak
menghasilkan anfbodi yang diharapkan. Sementara
itu kudltas antigen yang diberikan dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain 'cold chain' vaksin

tersebut 8edangkan status nubid yarig kurarig baik
tennasuk status besi dapat manu~nkantanggap
kebal seseorang. B-ai
penelitian melaporkan
bahwa pa& pendenta defidensi besi dtmukan
kelainan pada sistm imundogiknya seperti
rendahnya persentase limfoslt T, rendahnya
kekebalan seluler,
rendahnya
kemampuan
transformasi limfosit dan lain-lain (2). Dilaporkan pula
bahwa pada defislensi besi, kekebalan sdulerlah yang
terutama mengalami defisiensi. Tidak demikian halnya
dsngan kekebalan humml yang menghasilkan
antibodi. Terganggunya sistm kekebalan humoral
pada manusia yang mengalami dsfisiensi besi masih
belum jelas (3).
Prevalensi a m i d Indonesia sampai saat ini
masih wkup tinggi. Survei Kesehatan Runah Tangga
(SKRT) tahun 1992 (4) menemukan prevaiensi anemi
pada anak balita adalah 555 %. Prevalensi anemi
tertinggi tdadi pada umur 6 bulan dan umur 2- 3
tahun, yaitu pa& waktu simpanan zat besi mulai
menurun. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah
pada bayi yang berumur 9 bulan ke atas dan akan
menerima vaksin campak trnjadi defisiensi zat besi
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sehinaaa akan Ine-claNhi
hasil vaksinasi yang
. .
diberiiin ?
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan
antara status besi dengan status imun anak. Akan
dilihat tinggi rendahnya status besi juga kadar
hemoglobinnya dengan tinggi rendahnya titer
imunoglobulin G tehadap campak yang biasanya
sudah terbentuk 6 bulan setdah vaksinasi (5,6).
8

BAHANDANCARA
Penditian ini mempakan studi kohort yang
dilakukan d wilayah pedesaan Kecamatan Bantar
Jaya Semplak Kabupaten Bogor pada tahun 19971998. Subyek penelitian adalah bayi yang benrmur 9
24 bulan, belum pemah mendapat vaksinasi campak
dan tidak pemah menderita sakit campak serta
orangtuanya msmbenkan persetujuan keikutsertaan
&lam penelitian ini melalui inform consen'. Subyek
dibagi menjad dua kelmpok yaitu: 1) Kdompok
anemi ( kadar hemoglobin atau Hb < 11 g%) dan
2) Kelwnpdc tidak anem1 (kadar Hb 2 11 9%). Dan
perhitngan besar sampel berdasarkan NmUS dengan
batas kepetwyaan 90%, power 80% dan pe~bahan
yang diharapkan sebesar 40 O
h (7) sefta taksiran 'drop
out' 15%, diperoleh besar sampel sebanyak 40 anak
per keiompok.
Didapatkan data 95 bayi di 8 desa yang akan
dvaksinasi campak d masing-masing Posyandu.
Pa& awal penelitian dlakukan pengumpulan data
identitas, sosial-ekonomi, antrcpmetii, klinis, kadar
Hb dan hematokrit (Ht), feritin selum, Free Erythrocyte
Protopolphwn (FEP) dan kadar imunoglobulin G (IgG
) anti morbili, riwayat morbiditas dan recall konsumsi.
Pemberian vaksin campak di Posyandu dlakukan
deh JUN imunisasi dengan menggunakan vaksin
camwk buatan Bio Fama denaan dosis 0.5 ml
subkutan. Enam bulan kemudian dilakukan
pengumpulan data akhir pa& bayi yang sama yaitu
antrqmmtri, klinis, kadar Hb dan Ht, IgG anti morbili,
riwayat mobiditas dan recall konsumsi. Kadar Hb
diperiksa
dengan
mgunakan
metoda
cyanmethemoglobin. Kadar feiitin dipwiksa dengan
menggunakan metoda "Enzyme Linked lrnmuno
Sorbent A W (ELISA) sedangkan kadar FEP
diperiksa dengan menggunakan 'Automatic ZP
Hematofluommeter Model 206 digital. Semua
pemeriksaan tersebut dilakukan d Laboratorium
Pusat Penelitian dan Pengembangan Giz, Bogor.
Sedangkan kadar IgG anti morbili dperiksa
menggunakan ELISA dengan metoda 'measles
indirect IgG' d Laboratorium Puslit P3M Jakarta. Data

-

Susi Swarti Suwardi; dkk

dianalisis untuk mengetahui pettsdaan status besi
dan status imun anti moh4li.

HASlL DAN BAHASAN
Garnbaran Urnurn
Bayi yang ikut dalm penelitian ini bejumlah 86
orang dari 95 orang bayi yang terdaftar. Umur
responden berkisar antara 9 bulan sampai 18 bulan
dan terdiri dari 42 orana bavi laki-laki (48.8 %) dan 44
orang bayi perempuai (5i,2 %). ~el&k
I atau
kelompok anemi terdiri dari 46 orang ( 53.5 O
h ) dan
kelompok II atau kelompok tidak anemi terdiri dari 40
orang (46,5 %).
Sebagian besar ayah responden berpendidikan
sekolah dasar (59,8 %), sedangkan sisanya
berpendidikan SLTP ( 17 % ) dan SLTA (14,6 %).
Tingkat penddikan ibu yang terbanyak juga tingkat
sekolah dasar ( 76,8 % ).
Hampir semua ibu-ibu responden penditian ini tidak
bekeja (96,5 %). Sedangkan sebagian besar ayah
responden adalah b u ~ (h48,8 % ) dan yang lainnya
bekeja sebagai wiraswasta, pedagang kecil dan
karyawan swasta. Pendapatan kduarga responden
setiap bulan bervariasi dari Rp.100.000,- sampai
dengan Rp.800.000;. Yang tefbanyak adalah di
bawah Rp. 250.000,-.
Sebagian besar responden m , 9 %) tinggal d
Nmah yang berdindng semen atau bata, berlantai
(93,096) dan menggunakan listrik PLN (100 %).
Namun bila ditinjau dari segi higiene sanitasi
tampaknya sebagian besar kurang memadai. Hal ini
&pat dilihat dari sumber air minum dan jamban yang
digunakan. Sebagian besar (69,7%) menggunakan air
sumur sedangkan jamban yang digunakan adalah
sungai, selokan dan empang.

Status Kesehatan, R i i M o r b i d i i dan
Status Gizi
Pada saat pengumpulan data awal, sebagian
besar responden (94,2 %) &lam keadaan sehat.
Sedangkan dari wawancara dengan ibu responden
dperoleh keterangan lentang keluhan atau gejala
yang sering diderita anak adalah batuk (4,7 %), panas
(4,7 56) kurang nafsu makan (4,7 %) dan cacingan
(1,2 %).
Untuk mengetahui pertmbuhan serta status gizi
responden dilakukan pengukuran berat badan dan
tinggi badan pada awal dan akhir peneliaan Pada
awal penditian berat badan rata-rata responden
kelompok I atau anemi adalah 8.48 _t 1,13 kg dan
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tersebut. Seladubrya penentuan status gm peds
penelisan ini adalah berdasarkan berat badan
menurut mur ( BWU ) dan tinggi badan menurut
( TffU ) m~urutWH0-NCHS1983 ( 8). Untuk
lbih jd.8~Status gid ~~sponden
dapat dlihat pads
Tabel 1.

kelompok II atau tidak a m i adalah 8,00 5 0,83 kg.
Tinggi badan rata-rata responden kelompok anemi
adaiah 70,19 f355 cm dan pada k e l o y k II adalah
69.73
2,68 cm. Pada akhir penelitinn tMadi
kenaikan berat badan &n tinggi badan rats-rats pa&
masing-masing kelompok, namun kenaikan terssbut
Gdak berbeda bennakna antara kedua kelmpok

*

Tabel 1
Status Giri Responden (BBN) Menurut Kelompok pads Awal dan Akhir PenelitIan
Awal

Status plzl

Kelompok I
n
l
%

42 1 91.3
Lsblh
Baik
2
4,3
2
Kurang
43
0
0
Bu~k
Jumlah
46
100,O
Keterangan :
Gid lebih : BWU 5 2 SD
Gizikurang :BBlU<-2SD -3SD

I
l

1

Akhlr
KelompkII
n
l
%

31

1 77.5

8

20,O
2.5
0
100,O

1
0
40

0
0
40

1

l

Kelompok I1
n
l
%

1 26

1 86.7

4
0
0
30

133
0
0
100,O

0
0
lO0,O

: BWU = 2 SD
: BWU < - 3 SD

Gid baik
Gizi burulc

Bila dilakukan uji kemaknaan tebdap
perubahan status gizi menurut BBlU pada masingmasing kdompdc temyata hasilnya tidak b e w
bermakna (p >0.05). Sedangkan bils ilakukan uju
kemaknaan tehadap perubahan TBlU pada masingmasing k d w k hasilnya b b d a bermakna
(p<0.001). Tidak ditemukan pebdaan yang
bmakna antara status gizi kelmpok anmi dan
tidak a m i pada akhir penelitian.

Kelompokl
n
l
%
38 1 95
2
5

53.5% responden menderita a m i dan sisenya
46.5% tidak anemi. Angka ini hampir sama dengan
yang dlaporkan Sumi Kasehatan Rmah Tangga
(SKRT) 1992 yang mdapcfkan pvalensi anemi
pada anak balita ssbesar 55.5%. Enam bulan
kemudian atau p a d akhir penelitian ditemukan
pe~bahan kadar Hb pada kedua kelmpok
penelitian. Pe~bahantersebut &pat dlihat pa&
Tabel 2.

Dengan menggunakan batas Hb 11 @dl untuk
menilai anmi atau tidaknya reqwden temyata
Tabel 2
Kadar Hb Responden Menurut Kelompok pada Awal dan Akhir PenellUan

Kelompok I
Kelompok I1

Awal
Rata-rata Hb (gldl)

Akhir
Rata-rata Hb (gldl)

9.9 i 0 . 7
11.7+0.5

10.4t 0.7
10.710.9

Dan tabd d atas terlihat bahwa pada akhir
penelitian semua respo&n M k kelanpdc I m a w
II p m h i t a anemi. Dan untuk menentukan status
besinya maka k i i lihat hasil pemeriksaan
selanjutnya. Disebutkan bahwa untuk menentukan
saseorang n w h i t a Msien besi pedu pemeriksaan
jenuh transferin, feritin serum dan FEP. Kadar feritin

SeNm yang normal ialah lbih besar atau sama
dengan 12 ug%, kadar FEP m l ialah lebih kedl
atau sama dengan 35 ugld dan kadar jenuh
transferin ialah lebih besar atau sama dengan 16 %.
Bila 2 di antara 3 pemeriksaan tersebut diseltai
dengan kadar Hb < 12 gdl disebut anemi Msiensi
besi (9). Pa& penelihan ini hnaya 2 pemeriksaan
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yang dilakukan yaitu psmeriksaan feritin serum dan
FEP. Dengan hanya mengandalkan pemeriksaan
feritin serum dan FEP dsertai kadar Hb, terungkap
bahwa r e m n yang normal hanya 18.6%. yang
menderita defisiensi besi sebanyak 27.956, yang
mendenta anemi non defisiensi besi berkisar 10.5%
dan yang menderita anemi defisiensi besi sebanyak
43.0%.
Dari berbagai penditian disebutkan bahwa
prevalensi anemi pa& bayi yang m i n m susu sapi
sejak dini lebih tinggi. Seperti di Argentina, prevalensi
ammi pada bayi berumur 9 bulan sampai 2 tahun
adalah 47% (10). Ditemngkan bahwa hampir Sepa~h
bayi tersebut dibwi susu sapi sejak umur 3 bulan dan
hanya sedikit sekali yang diberi susu atau makanan
tambahan yang difdtkasi besi. Namun demikian,
walaupun bayl yang minum AS1 l h h k d l
kernungkinannya menderita defisiensi besi sebelum
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umur 6 bulan, resiko defisiensi besi meningkat cepat
&lam waktu 3 bulan kemudian bila bayihyi tersebut
hanya minum AS1 setdah umur 6 bulan. Pa&
penelilian d Chili, 15% bayi yang hanya minum AS1
saja dan mendapat makanan yang tidak difortiikasi
besi menderita anmi besi pada umur 9 bulao (11).
Bila kita simak angka defisiensi besi dan anemi
defisiensi besi pada penelitian ini, tampaknya
penjelasan d atas dapat menerangkan mengapa ha1
ini tsljadi.

Konsumsi Gizi
Telah dilakukan recall konsumsl anak kepada
masing-masing ibu responden pa& awal dan akhir
penelitian. Rata-rata asupan zat gizi awal dan akhir
penelitian dsajikan pada Tabd 3.

label 3
Rata-rata Konsumsi Zat Gizi Responden pada Awd dan Akhir Penelitian

Pa& awal p d i t i a n saat responden berumur
rata-rata 9 bulan, angka kecukcpan energi lanpak
kurang. Konsumsi energi kelompok anemia
memcapai 40% sedangkan kdompok 6Qk anmi
mencapai 42%. Pada akhir penelitian angka terssbut
masing-masing berubah menjadi 32% dan 29%.
Konsumsi protein pada kedua kdompdc juga tampak
kurang dari angka kecukupan. Pa& awal penelitian
konsumsi protain mencapai 43% untuk kelwnpok
anemi seangkan pada kelompok tidak anemi
mencapai 47%.
Pada akhir penditian angka tersebut berubah
masing-masing menjadi 36% dan 33%. K o n m s i zat
besi pada kdompok anemi baik pada awal maupun
akhir penelitian hanya mencapai 20% dari angka
kecukupan yang dianjurkan. Sedangkan pada
kelompok tidak enemi mencapai 37% pa& awal
penelitian dan 23% pa& akhir penelitian. Dapat
dikatakan bahwa pada awal penelitian konsumsl zat

besi pada kdompok anemi lebih tinggi daripada
kelompok tidak anmi dan pada akhir penelitian
konsumsi zat besi kelmpok tidak anemi lebih rendah
danpada kelompok anemi. Hal ini mungkin dapat
dikaitkan dengan turunnya ka&r Hb kelompok tidak
anemi pada akhir penelitian. K o n m s i vitamin A
kedua kelompok pada awal dan akhir penelitian
menunjukkan angka yang lebih besar dari angka
kecukupan. Hal ini dkaitkan dengan program
pembenan kapsul vitamin yang mungkin sudah
diterima deh S e l u ~ hresponden. Tidak dermkian
halnya dengan konsumsi vitamin C. Dari data
konsumsi zat gizi d atas, teilihat jetas bahwa untuk
energi, pmtein dan vitamin C, baik kelwnpok anemi
maupun tidak anemi menunjukkan angka yang
kurang dari angka kecukupan. Dan ha1 ini dapat
dikaitkan dengan tidak berbeda bemaknanya
perubahan status gizi antara awal dan akhir
penelitian.
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Status lmunitaa
Bila
ngvakSinasi, beberapa
Wakhr
(kekebalan)'
Pembentukan kekebalan ini tergantung kepada
beberapa faktor
"Iah disebutkan
*iumnYa.
U m k vakdnasi campk, antibod
camk terbemk b'en
vaksinasi. Sistem kekebalan tubuh yang tedibat
&lam pembentukan anlbodi adalah kekebalan
humoral. Antibodi yang terbentuk ini (imuncglobulin G
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atau laG) dapat d i W s i dewan bebema care
perneriksimn. pa& penelilan i i , antibod iehadap
campak diperiksa dengan menggunakan metELlSA secara Bdak langsung. Makin tinggi adsorban
wteksi,
titer lgG (imuncglcbulin

G). Adepun nilai titer igG ddepat dengan cam

pads kum stanar pengencemn
antisera. Tabei 4 menunjukkan hasil pmeriksaan igG
temadapcampek,

membaca

Trbei 4
Titer Ig Q brhadrp Cmprk padr Awrl dm Akhlr P e n o l l h

Ketenngm:
Positif = Titer IgG z 200 miu, Negetif = lgG < 200 miu
Hasil pembacaan adsaban pada kelanpolc
anemi dan lidak anemi M n g k a t pada 6 bulan
setelah vaksinasi. Sacara keselwhan dapat dartikan
bahwa vaksinasi campak berhasil pa& 87,4%
respwrden. Bila rasponden dbagi ke daiam 4
keiornpok berdasarkan status besl dan status
aneminya, akan terdapat 1) kelompok normal;

2) kelompdc defisiensi bed; 3) kelwnpok aremi
defisiensi besi dan 4) kelwnpok a n d nondefisiensi
besi. Decgan menggunakan g Mann-Whitney UWiimxon Rank Sum W Test, hasil pembacaan IgG
tethadap campak pada awai dan akhir penditian akan
tampak pada Tabel 5.

Dari Taw di atas ternyata bahwa kenaikan nilai
IgG bertwda bermakna pada kelompdc normd dan
defisiensi besi saja (p < 0,05) Sedangkan pa&
kelornpok anemi, baik yang defisiensi tmsi maupun
non defisiensi h i , kenaikan IgG tidak be*
bermakna (p > 0.05). Oleh karena itu &pat
dsimpdkan bahwa keadaan ammi bdubungan erat
dengan Udak meningkatnya IgG sacara bennakna
dan sebaliknya keadaan defisiensi b&i saja tidak

mempunyai hubungan dengan penhahan IgG. Dan
hasil d atas dikatakan pula bahwa pa& anak yang
enemi sistem keksbaian h m l sangat mungkin
terganggu.

KESIMPULAN
1.

Keadaan anemi beinbungan dengan status
imunitas anak
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2.
3.

4.
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Status besi tampaknya tidak bemubungan
dengan status imunitas anak
Prevalensi anemi pada anak berumur 9 1 8 bulan
pada penelilan ini adalah 53,5%. Dari jumlah
tersebut yang menderita anemi defisiensi besi
adaiah 43,0%.
Pemberian vaksinasi campak meningkatkan titer
perlindungan terhadap penyakit campak sebesar
87,4%.

3.

4.

5.

SARAN
Untuk mencapai hasil vaksinasi yang optimal
kiranya diperlukan status anemi bayi. Penyuluhan
pemberian makanan tambahan yang adekuat pada
bayi di atas umur 6 bulan perlu diintensifkan agar
anak terhindar dari keadan anemi.

6.

7.
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