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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Anemia defisiensi besi ( ADB ) adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya besi
yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin. Anemia ini merupakan bentuk anemia
yang paling sering ditemukan di dunia, terutama di negara yang sedang berkembang
sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, masukan protein hewani
yang rendah dan infestasi parasit yang merupakan masalah endemik. Diperkirakan
sekitar 30% penduduk dunia menderita anemia, dan lebih dari setengahnya
merupakan anemia defisiensi besi. Saat ini di Indonesia anemia defisiensi besi
masih merupakan salah satu masalah gizi utama di samping kekurangan kalori
protein, vitamin A, dan yodium.1-3
Dibandingkan dengan dewasa, anemia defisiensi besi pada anak paling
banyak disebabkan oleh kurangnya asupan besi dari makanan, baik karena pola
makan yang tidak tepat, kualitas dan kuantitas makanan yang tidak memadai,
maupun karena adanya peningkatan kebutuhan zat besi untuk proses tumbuh
kembangnya.4-6
Prevalens anemia defisiensi besi tinggi pada bayi, hal yang sama juga
dijumpai pada anak usia sekolah dan anak remaja.1 Di Indonesia anemia didapati
pada 40,5% balita, 47,2% usia sekolah, 57,1% remaja putri, dan 50,9% ibu hamil.7
Penelitian Dee Pee dkk (2002) tentang prevalensi anemia pada bayi usia 4 hingga 5
bulan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa 37% bayi
memiliki kadar Hb di bawah 10 g/dL, sedangkan untuk kadar Hb di bawah 11 g/dL
mencapai angka 71%.8 Di negara maju seperti Amerika Serikat prevalensi defisiensi
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besi pada anak umur 1-2 tahun mencapai 9%, dimana 3% diantaranya menderita
anemia.9
Defisiensi besi dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan
perkembangan anak. Selain mengakibatkan komplikasi yang ringan seperti kelainan
kuku, atrofi papil lidah, glositis dan stomatitis yang dapat sembuh sendiri, defisiensi
besi juga dapat memberikan komplikasi yang berat misalnya penurunan daya tahan
tubuh terhadap infeksi, gangguan prestasi belajar, gangguan fungsi kognitif atau
gangguan mental lain yang dapat berlangsung lama bahkan menetap. Oleh karena
itu pengobatan terhadap defisiensi besi harus dimulai sedini mungkin, demikian pula
dengan tindakan pencegahannya.3
Terapi besi memberikan respons yang cepat dimana respons puncak dari
retikulosit terjadi pada hari ke 5-7. Kemudian diikuti peningkatan Hb 1-2 gram setiap
minggu sampai kadar Hb mencapai normal dalam 4-6 minggu sejak terapi dimulai.
Terapi besi harus diteruskan selama 2-3 bulan untuk mengisi cadangan besi.10
Garam fero diabsorbsi sekitar tiga kali lebih baik dibandingkan garam feri.
Preparat yang tersedia berupa fero sulfat, fero glukonat dan fero fumarat. Untuk
mendapatkan respons pengobatan, dosis besi yang dipakai sebesar 3-6 mg besi
elemental / kgBB / hari dibagi 2 atau 3 dosis.1,10-12
Sedikitnya terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan
pengobatan anemia defisiensi besi dengan pemberian peroral yaitu jumlah dosis
sehari, frekuensi pemberian sehari, bentuk obat dan kepatuhan pasien.10,13
Kepatuhan terhadap pengobatan anemia defisiensi besi yang diberikan tiga kali
sehari pada anak masih rendah.1
Zlotkin dkk dalam uji klinis acak terkontrol, membandingkan pemberian fero
sulfat satu kali dan tiga kali sehari dengan dosis total yang sama pada bayi berusia
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6-24 bulan mendapatkan hasil yang tidak berbeda dalam keberhasilan pengobatan
anemia tanpa adanya efek samping.12
Pada penelitian ini kami ingin membandingkan respons pemberian fero sulfat
satu kali dan tiga kali sehari dengan dosis total yang sama pada anak sekolah dasar
usia 9-12 tahun yang menderita anemia defisiensi besi.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian

dalam

latar

belakang

tersebut diatas, maka diperlukan

penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara respons terapi besi
satu kali dan tiga kali sehari pada anak sekolah dasar yang menderita anemia
defisiensi besi.
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk melihat perbedaan respons terapi besi satu kali dan tiga kali sehari pada anak
sekolah dasar yang menderita anemia defisiensi besi.
1.4. Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan respons terapi besi satu kali dan
tiga kali sehari pada anak sekolah dasar yang menderita anemia defisiensi besi.
1.5. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan minum obat dalam
pengobatan anemia defisiensi besi pada anak sekolah dasar sehingga pengobatan
terhadap anemia defisiensi besi lebih berhasil.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan Besi Dalam Eritropoesis
Hemoglobin mempunyai masa hidup yang terbatas sesuai dengan umur eritrosit
yaitu sekitar 120 hari dalam sirkulasi. Sehingga sedikitnya satu persen dari total besi
dalam eritrosit dilepaskan setiap hari dan berpengaruh pada keadaan besi dalam
tubuh.13 Eritropoesis adalah suatu proses yang terus menerus dimana sel progenitor
eritroid yang primitif mengalami proliferasi dan diferensiasi sehingga menjadi sel
matang. Proses ini diatur oleh eritropoetin, suatu hormon yang dihasilkan oleh ginjal
sebagai respons terhadap anemia dan hipoksia. Pada janin, eritropoetin berasal dari
sistem monosit / makrofag di hati dan setelah lahir eritropoetin dihasilkan oleh sel
peritubular di ginjal.14
Sekitar 70% besi diangkut oleh eritrosit sebagai hemoglobin, sebagian besar
sisanya disimpan sebagai cadangan yaitu feritin, hemosiderin dan kira-kira
sepertiganya dalam makrofag serta sepertiganya lagi dalam hepatosit. Sebagian
kecil besi berada sebagai mioglobin dan enzim. Distribusi besi dalam tubuh akan
mengalami daur ulang, setiap hari sekitar 25 ml eritrosit harus diganti sehingga
membutuhkan 25 mg besi tetapi hanya sekitar 1 mg/hari yang dapat diabsorbsi dari
makanan sedangkan 24 mg lagi diambil dari daur ulang besi dan dari cadangan
besi. Siklus besi harian ini diatur oleh transferin plasma (TF), cell surface transferin
receptors (TFRs), dan cadangan protein feritin. Kontrol intraselular dalam sel eritroid
bergantung pada interaksi antara iron-responssive binding protein (IRE-BP) dengan
iron-responssive elements (IRE) sebagai transferrin receptor (TFR), feritin dan juga
erythroid cell-specific ∂-aminolevulinic acid synthetase (ALAS) yang merupakan
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enzim yang terlibat dalam pembentukan heme dari glycine dan succinil CoA dalam
mitokondria.11
Absorbsi besi terutama terjadi di duodenum oleh enterosit, pada vili usus besi
melalui bagian apikal dan kemudian melalui bagian basolateral dari membran sel
untuk mencapai sirkulasi. Bagian apikal membran membawa heme dan besi fero ke
dalam sel. Heme diabsorbsi secara langsung kedalam sel mukosa dimana heme
tersebut diurai oleh heme oxygenase dan fero dilepas. Besi anorganik dari diet
makanan terutama dalam bentuk feri, dan secara enzimatik akan berkurang dalam
bentuk yang lebih efisien untuk diabsorbsi yaitu bentuk fero oleh brush border feric
reductase, difasilitasi oleh pH lambung yang rendah dan adanya agen-agen yang
mengurangi pH lambung seperti asam askorbat. Besi fero dibawa melalui bagian
apikal membran ke dalam enterosit oleh divalent metal transporter.15
Pengambilan besi oleh enterosit ditentukan oleh kandungan besi, dan hal ini
tergantung kepada jumlah transferin yang berikatan dengan besi yang disimpan
sebagai feritin pada bagian basal sel kripta. Kandungan besi pada sel kripta
mencerminkan jumlah total cadangan besi dan berhubungan erat dengan kebutuhan
tubuh. 15
Metabolisme selular dari besi dilakukan oleh tiga protein yaitu transferin,
reseptor transferin dan feritin.4 Besi lepas dari tempat absorbsi dan masuk ke sel
yang sedang aktif bersintesis oleh suatu protein yaitu transferin. Protein transpor
plasma ini mengandung 679 asam amino. Tidak seperti protein transpor lain,
transferin tidak ikut dikonsumsi selama proses pengangkutan, sehingga daur
ulangnya dalam plasma tidak sama dengan daur ulang besi dalam plasma. Produksi
transferin meningkat pada keadaan defisiensi besi dan menurun pada keadaan
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overload besi. Konsentrasi transferin dalam plasma secara fungsional dihitung
sebagai total iron binding capacity (TIBC).15
Serum transferin receptor adalah suatu protein transmembran dengan dua
rantai polipeptida. Besi dibawa ke eritroblas melalui interaksi antara transferin
plasma dengan permukaan sel reseptor transferin. Ketika terjadi defisiensi besi
maka terjadi peningkatan jumlah transferin receptor.4,16
Pada keadaan normal besi akan bergabung dengan protoporfirin selama
tahap akhir biosintesis heme.9 Pada saat terjadi defisiensi besi, protoporfirin IX tidak
dapat bergabung dengan besi untuk membentuk heme pada tahap akhir sistesis
heme. Akibat tidak adanya besi, protoporfirin bergabung dengan seng untuk
membentuk free erythrocyte zinc protoporphyrin (ZPP) yang stabil selama hidup sel
darah merah.11
2.2. Defisiensi Besi
Kriteria WHO untuk anemia defisiensi besi adalah: 17
1. Kadar hemoglobin dibawah nilai normal menurut umur.
Bayi sampai umur 6 tahun:

<11 g/dl

6 tahun sampai 14 tahun:

<12 g/dl

2. Mean corpuscular haemoglobin concentrate (MCHC)< 31% (32-35%)
3. Serum iron:

< 50 ng/dl (80-180 ng/dl)

4. Transferin saturation:

< 15% (20-50%)

5.

Serum feritin:

< 10 ng/l (20-200 ng/ml)

6.

Erythrocyte protoporphyrin (EP):

> 2,5 ng/g hemoglobin

Defisiensi besi tanpa anemia akan mengakibatkan gangguan sintesis
hemoglobin tetapi kadar hemoglobin belum turun sesuai kriteria anemia. Biasanya
ditandai dengan serum feritin <10 ng/l, EP >2,5 ng/g hemoglobin, MCV <72 fl, atau
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respons terhadap terapi besi oral akan meningkatkan kadar hemoglobin sedikitnya
10 g/l dalam satu bulan setelah pemberian besi oral 3 mg/kg sebagai fero sulfat satu
kali perhari sebelum sarapan pagi.17
Anemia defisiensi besi merupakan tingkat terakhir dari tingkatan kekurangan
besi pada manusia. Tingkatan defisiensi besi yaitu.10,17
1. Storage iron deficiency (prelatent iron deficiency)
Pada stadium ini cadangan besi menurun, absorbsi besi meningkat pada
saluran cerna. Ditemukannya penurunan serum feritin, konsentrasi besi
dalam sumsum tulang dan jaringan hati menurun.
2. Iron limited erythropoiesis (latent iron deficiency)
Cadangan besi menurun. Pada stadium ini terjadi penurunan serum feritin,
serum iron dan saturasi transferin, peningkatan total iron binding capacity,
peningkatan free erythrocyte porphyrin (FEP) sedang kadar hemoglobin
masih dalam batas normal.
3. Iron deficiency anemia
Akibat balans besi negatif yang berkepanjangan maka produksi eritrosit
terganggu

yang

mengakibatkan

penurunan

kadar

hemoglobin

yang

menyebabkan anemia mikrositik hipokromik. Terjadi penurunan Hb, MCV,
MCH, MCHC, besi serum, peningkatan TIBC, dan penurunan saturasi
transferin.
2.3 Penilaian Status Besi
Diagnosis banding untuk anemia pada anak sangat luas, tetapi akan lebih sempit
jika ditemukan gambaran eritrosit yang mikrositik pada darah tepi. Defisiensi besi
dan talasemia minor adalah penyebab paling sering dari anemia mikrositik pada
anak. Belum ada pemeriksaan tunggal yang terbaik untuk menegakkan diagnosis
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defisiensi besi sebelum timbul anemia. Baku emas untuk mengidentifikasi defisiensi
besi adalah dengan melakukan biopsi sumsum tulang dan pewarnaan prussian.
Tetapi karena pemeriksaan ini sangat invasif maka pemeriksaan indirek masih lebih
banyak digunakan.4
Pemeriksaan laboratorium indirek yang gunakan dalam diagnosis defisiensi
besi dapat digolongkan pada pemeriksaan hematologi berdasarkan gambaran
eritrosit dan pemeriksaan biokimia berdasarkan metabolisme besi yaitu pemeriksaan
serum feritin, kadar besi serum, total iron-binding capacity (TIBC), saturasi
transferin, serum transferin receptor, erythrocyte protoporphyrin (EP), dan zinc
protoporfirin (ZPP).4
2.3.1.Pemeriksaan Hematologi
Pemeriksaan ini sering digunakan untuk skrining pada suatu populasi yang
cenderung berkembang menjadi defisiensi besi.18
1. Hemoglobin (Hb)
Tahap awal dalam diagnosis anemia defisiensi besi adalah pengukuran konsentrasi
hemoglobin. Anemia secara umum didefenisikan sebagai kadar hemoglobin dibawah
persentil ke lima menurut referensi populasi yang sehat.19,20 Menurut

WHO

konsentrasi Hb normal adalah 11 g/dl untuk bayi sampai umur 6 tahun dan 12 g/dl
untuk anak 6 tahun sampai 14 tahun.17
Sheriff dkk (2001) menggunakan pemeriksaan Hb sebagai alat skrining pada
penelitian dengan kesimpulan bahwa dianjurkan skrining pada bayi sebelum usia 8
bulan karena kadar hemoglobin di persentil 5 pada usia 8 bulan ternyata dapat
menimbulkan gangguan perkembangan motorik pada usia 18 bulan.21
Hemoglobin adalah petanda yang lambat untuk defisiensi besi karena timbul
setelah lanjut sehingga sensitifitasnya rendah karena anemia yang berhubungan
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dengan defisiensi besi biasanya ringan.21,22 Spesifitasnya juga rendah karena nilai
Hb yang rendah juga ditemukan pada infeksi kronis, inflamasi, malnutrisi, talasemia
minor dan sebagainya.22
2. Hematokrit (Ht)
Pada defisiensi besi, Ht akan menurun setelah formasi Hb terganggu sehingga pada
kasus-kasus awal defisiensi besi, konsentrasi Hb yang sedikit menurun akan
menunjukkan nilai Ht yang normal. Hanya pada keadaan anemia defisiensi besi
berat yang akan menurunkan nilai Ht.22
3. Indeks eritrosit
Indeks eritrosit dihitung dari hasil pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan ertrosit
yang dapat digunakan sebagai pemeriksaan tambahan untuk mengetahui jenis
anemia.22
Mean corpuscular volume (MCV) merupakan pemeriksaan yang cukup akurat
dan merupakan parameter yang sensitif terhadap perubahan eritrosit bila
dibandingkan dengan pemeriksaan MCHC dan MCH dan untuk mengetahui
kemungkinan terjadinya defisiensi besi.11,22
Wright CM dkk (2004) menyimpulkan bahwa anak dengan kadar hemoglobin
dan MCH yang rendah spesifik terhadap defisiensi besi dan respons yang baik
terhadap preparat besi.23
4. Jumlah retikulosit
Retikulosit merupakan eritrosit imatur yang berada dalam aliran darah dan akan
berkurang jumlahnya pada keadaan defisiensi besi.24
Pemeriksaan ini dapat membantu membedakan anemia yang hipoproduktif
(penurunan produksi eritrosit) dari proses destruksi (peningkatan penghancuran
eritrosit). Jumlah retikulosit yang rendah menunjukkan gangguan pada sumsum
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tulang dan jumlah yang meningkat menunjukkan suatu proses hemolitik atau
kehilangan darah yang aktif.4,14
Parameter ini biasanya digunakan untuk menilai respons awal terhadap
pemberian suplementasi besi.4 Menurut Sandoval C, dkk (2004), respons terhadap
defisiensi besi tampak pada puncak jumlah retikulosit hari ke 5-7 setelah
suplementasi besi. Kemudian diikuti oleh peningkatan nilai hemoglobin 1-2 g/dl
setiap minggu sampai tercapai nilai normal dalam 4-6 minggu.10
5. Red blood cell distribution width index (RDW index)
RDW index menunjukkan variabilitas bentuk eritrosit (anisositosis) yang juga
merupakan manifestasi awal terjadinya defisiensi besi.14
RDW index yaitu (MCV/RBC x RDW), bila >220 merupakan indikasi untuk
anemia defisiensi besi dan bila <220 merupakan indikasi talasemia trait dengan
spesifisitas 92%. Rumus ini dapat membantu klinisi untuk menentukan pilihan antara
terapi besi empiris dan melakukan elektroforesis hemoglobin untuk konfirmasi
talasemia trait.10
Suatu penelitian yang dilakukan pada orang dewasa, RDW index yang tinggi
menunjukkan sensitivitas 71-100% dan spesifisitas 50% terhadap defisiensi besi
dan penelitian lain pada bayi umur 12 bulan RDW index yang tinggi menunjukkan
sensitivitas 100% dan spesifisitas 82%. Karena spesifisitasnya yang rendah maka
RDW index tidak digunakan sebagai uji skrining tunggal tetapi biasanya digabung
dengan MCV.4,14 Nilai RDW index yang meningkat dan MCV yang menurun
mengarah kepada diagnosis defisiensi besi.14
6. Mentzer index
Klinisi sering dihadapkan dengan kasus anemia mikrositik pada populasi dimana
prevalensi talasemia yang tinggi. Mentzer index dapat membantu membedakan
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defisiensi besi dengan talasemia dimana pemeriksaan ini merupakan hasil
perhitungan MCV/RBC.10,14
Bila hasil perhitungan >13 merupakan indikasi untuk anemia defisiensi besi,
namun bila <13 merupakan indikasi untuk talasemia trait dengan spesifitas 82%.10
7. Hemoglobin content of reticulocytes (CHr)
Hemoglobin content of reticulocytes (CHr) merupakan konsentrasi besi yang
mengandung protein dalam retikulosit yang diukur dengan menggunakan flow
cytometer dan merupakan indikator awal terhadap defisiensi besi pada subyek sehat
yang diberikan recombinant human erythropoietin.4,25,26
Brugnara C, dkk (1999) pada suatu penelitian retrospektif terhadap 210 anak
menunjukkan kadar CHr yang rendah merupakan prediktor terbaik terhadap
defisiensi besi dibandingkan dengan Hb, MCV, serum iron, RDW, saturasi transferin
dan serum transferin receptor. 27
2.3.2.Pemeriksaan Biokimia
Kadar hemoglobin yang rendah kurang sensitif untuk defisiensi besi karena efek
neurodevelopmental mungkin bisa timbul pada keadaan defisiensi besi walaupun
tanpa timbulnya anemia sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan.24
1. Serum feritin
Feritin merupakan komponen cadangan besi yang nilainya akan turun selama
defisiensi besi sebelum perubahan karakteristik dari serum iron dan total iron binding
capacity. Dalam keadaan anemia defisiensi besi ketika terjadi anemia mikrositik
hipokromik, serum feritin akan sangat rendah atau nol, yang merupakan gambaran
menurunnya cadangan besi. Penting dicatat bahwa konsentrasi serum feritin yang
rendah merupakan karakteristik hanya pada keadaan defisiensi besi.10,22
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Serum feritin mempunyai spesifitas yang tinggi untuk defisiensi besi
khususnya bila dikombinasi dengan pemeriksaan lain seperti Hb, tetapi masih
terbatas penggunaannya karena harganya yang mahal dan belum semua klinik bisa
melakukannya.4 Sheriff A dkk (1998) menyatakan bahwa pada bayi antara umur 12
dan 18 bulan tidak terjadi perubahan yang bermakna pada kadar Hb tetapi terjadi
perubahan kadar serum feritin menurut umur sehingga bila feritin digunakan sebagai
alat skrining defisiensi besi maka faktor umur juga harus diperhatikan.19
2. Konsentrasi serum iron
Konsentrasi serum iron akan menurun bila terjadi penurunan cadangan besi tubuh
tetapi konsentrasinya tidak menggambarkan keadaan cadangan besi secara akurat
karena dipengaruhi oleh faktor tambahan seperti absorbsi besi dari makanan, infeksi
dan inflamasi.4,25
3. Total iron-binding capacity (TIBC)
Ketika terjadi defisiensi besi, deplesi dari cadangan besi diikuti dengan menurunnya
serum iron dan peningkatan kadar TIBC, terjadi penurunan jumlah eritrosit dan
penurunan kandungan hemoglobin dengan tampaknya bentuk eritrosit yang
mikrositik hipokromik.15
Hampir semua besi dalam serum berikatan dengan protein, yaitu transferin
sehingga TIBC secara tidak langsung juga menunjukkan kadar transferin yang akan
meningkat bila konsentrasi dan cadangan besi dalam serum menurun.4,18
4. Saturasi transferin
Menunjukkan jumlah iron-binding sites dan besi transpor pada cadangan besi
dengan menghitung perbandingan antara konsentrasi serum iron dengan TIBC yang
dinyatakan dalam persen. Saturasi transferin yang rendah menunjukkan rendahnya
kadar serum iron relative terhadap jumlah iron-binding sites, yang menandakan
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rendahnya cadangan besi. Saturasi transferin turun sebelum timbulnya anemia
tetapi belum cukup cepat untuk menunjukkan deplesi besi. Pemeriksaan ini juga
dipengaruhi oleh faktor lain sama seperti pemeriksaan TIBC dan konsentrasi serum
iron dan kurang sensitif terhadap perubahan cadangan besi bila dibandingkan
dengan serum feritin.4
Saturasi transferin lebih sensitif terhadap perubahan status besi dalam tubuh
bila dibandingkan dengan indeks eritrosit, nilainya yang rendah bila dihubungkan
dengan peningkatan TIBC akan mengarah kepada diagnosis defisiensi besi.18,22
5. Serum transferin receptor
Serum transferin receptor adalah suatu protein transmembran dengan dua rantai
polipeptida. Besi dibawa ke eritroblas melalui interaksi antara transferin plasma
dengan transferin receptor di permukaan sel. Ketika terjadi defisiensi besi maka
terjadi peningkatan jumlah transferin receptor.4,16 Pemeriksaan ini baik digunakan
pada bayi dan pada daerah dengan prevalensi infeksi yang tinggi karena serum
transferin receptor tidak dipengaruhi oleh proses inflamasi akut atau kronik.28,29
6. Erythrocyte protoporphyrin (EP)
Terjadi akumulasi protoporfirin pada eritrosit pada saat kekurangan besi dimana
seharusnya besi tersebut akan bergabung dengan protoporfirin untuk membentuk
heme.30 EP meningkat pada defisiensi besi dan keracunan timbal sehingga dapat
digunakan terhadap bayi dan anak pada daerah perkotaan dengan ekonomi lemah
dimana kedua kondisi ini sering dijumpai.18,31
Serdar, dkk (2000) dalam suatu penelitian terhadap 72 anak dengan anemia
defisiensi besi menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara EP dan
hemoglobin. EP lebih sensitif tetapi kurang spesifik dibanding pemeriksaan kadar

Dedy Gunadi : Perbandingan Respons Terapi Besi Satu Kali Dan Tiga Kali Sehari Pada Anak Sekolah Dasar Usia..., 2008
USU e-Repository © 2008

feritin tetapi dapat digunakan sebagai pemeriksaan diagnostik terhadap defisiensi
besi dan untuk diagnosis anemia defisiensi besi pada bayi.32
7. Zinc protoporphyrin (ZPP)
ZPP adalah metabolit normal yang jumlahnya sedikit tetapi dibutuhkan dalam
biosintesis heme. Reaksi akhir dari jalur biosintesis heme adalah ikatan antara besi
dengan protoporfirin. Bila terdapat kekurangan atau gangguan penggunaan besi
maka seng merupakan logam alternatif untuk ikatan tersebut yang akan
meningkatkan kadar ZPP. Telah dibuktikan bahwa hal ini merupakan respons
biokimia pertama terhadap kekurangan besi untuk eritropoesis, yang mengakibatkan
meningkatnya ZPP dalam eritrosit di sirkulasi.33-35
Anemia defisiensi besi dapat dilihat dari rendahnya kadar hemoglobin dan
tahap deplesi besi dapat diketahui dengan penurunan konsentrasi serum
feritin.Tetapi untuk mengetahui apakah telah terjadi kekurangan besi untuk
eritropoesis diperlukan pemeriksaan ZPP yang konsentrasinya akan meningkat
karena seng akan menggantikan posisi besi dalam proses pembentukan heme.36
Hastka dkk (1994) berdasarkan penelitiannya menyarankan pemeriksaan
hemoglobin, feritin, dan ZPP untuk mempermudah melihat setiap tahap defisiensi
besi. ZPP juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan skrining terhadap defisiensi
besi.36
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2.4. FAKTOR RISIKO ANEMIA DEFISIENSI BESI
Beberapa faktor risiko terjadinya anemia defisiensi besi yaitu :4,37
1. Bayi < 1 tahun
Persediaan besi kurang karena berat badan lahir rendah, prematur atau lahir
kembar, ASI tanpa suplementasi besi, susu formula rendah besi, pertumbuhan
cepat, atau anemia selama kehamilan.
2. Anak 1-2 tahun
Masukan besi kurang karena tidak mendapat makanan tambahan, kebutuhan
meningkat karena infeksi berulang, atau malabsorbsi.
3. Anak 2-5 tahun
Masukan besi kurang karena jenis makanan kurang mengandung besi heme,
kebutuhan meningkat karena infeksi berulang, atau kehilangan berlebihan karena
perdarahan.
4. Usia 5 tahun – remaja
Kehilangan berlebihan, misalnya infeksi parasit.
5. Remaja – dewasa
Pada wanita antara lain karena menstruasi.
6. Sosial ekonomi rendah
7. Kegemukan
Anak dengan kegemukan cenderung terjadi penurunan aktifitas sehingga
pemecahan

mioglobin

berkurang

yang

akan

mengakibatkan

penurunan

pelepasan besi, juga cenderung terjadi pembatasan diet yang kaya akan
kandungan besi, misalnya daging. Pada anak perempuan yang gemuk akan
terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dan maturitas pada usia yang lebih dini,
yang menyebabkan kebutuhan zat besi semakin meningkat.38
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8. Vegetarian
Vegetarian akan menghindari konsumsi zat makanan dari makhluk hidup
misalnya daging, ikan, unggas yang kaya akan besi. Sebaliknya mereka
mengkonsumsi zat makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kaya
selulosa yang merupakan penghambat penyerapan besi non heme.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian
Penelitian ini adalah uji klinis acak terkontrol untuk mengetahui respons pemberian
terapi besi satu kali sehari dibandingkan dengan tiga kali sehari dengan dosis total
yang sama dalam meningkatkan konsentrasi hemoglobin pada anak penderita
anemia defisiensi besi.
3.2. Tempat dan waktu
Tempat penelitian adalah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Rantau Prapat.
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 30 hari yaitu tanggal 1-30 Nopember 2006.
3.3. Kerangka konsep

Penderita
Anemia
Defisiensi
Besi

Kelompok

Peningkatan

Fe 3 x sehari

- Hb

Randomisasi

- Ht
Kelompok
Fe 1 x sehari

- MCV
- RDW

Gambar 1. Kerangka Konsep
3.4. Populasi dan sampel penelitian
Populasi penelitian adalah anak sekolah dasar yang berusia 9-12 tahun yang
menderita anemia defisiensi besi. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan cara
consecutive sampling.
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3.5. Perkiraan besar sampel
Besar sampel ditentukan dengan rumus. 39
2
n1 = n2 = 2 z α + zβ)s
(x1 - x2)
s = simpang baku kedua kelompok = 3,6
x1 - x2 = perbedaan klinis yang diinginkan = 2,5
Bila ditetapkan α = 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%, maka:
zα = deviat baku normal untuk α = 1,960
Bila β = 0,20 dan power = 0,80 maka:
zβ = deviat baku normal untuk β = 0,842
Sehingga diperoleh besar sampel 32 orang pada setiap kelompok
3.6. Kriteria inklusi dan eksklusi
3.6.1. Kriteria inklusi
1. Anak penderita anemia defisiensi besi
2. Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua
3.6.2. Kriteria eksklusi
1. Tidak bersedia mengikuti penelitian
2. Anak menderita anemia berat, infeksi berat dan gizi buruk
3.7. Bahan dan Cara kerja
Penentuan anemia pada penelitian ini menggunakan kriteria WHO, yaitu kadar Hb
untuk anak usia 6-14 tahun adalah kurang dari 12 g/dl. Dikatakan menderita anemia
defisiensi besi bila didapati Hb < 12 g/dl, MCV < 70 fl, RDW > 16%, Mentzer index >
13 dan RDW index > 220. Setelah dilakukan randomisasi, anak dimasukkan ke
dalam satu dari dua kelompok perlakuan yaitu fero sulfat satu kali sehari atau tiga
kali sehari. Preparat besi diberikan setiap hari dalam bentuk kapsul fero sulfat
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dengan dosis 5 mg besi elemental per kilogram berat badan. Kapsul yang diberikan
mempunyai bentuk dan rasa yang sama.
Darah kapiler diambil sebanyak 0,5 ml dari sampel penelitian sebelum dan
setelah 30 hari terapi besi. Kemudian dilakukan pemeriksaan hemoglobin,
hematokrit,

eritrosit,

mean

corpuscular

volume

(MCV),

mean

corpuscular

hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), red cell
distribution width (RDW). Pemeriksaan ini diukur dengan auto anlyzer

( ABX

Mikros-60, France ).
Sampel juga ditimbang dan dinilai berat badan dengan menggunakan
timbangan merk MIC (sensitif sampai 0,5 kg) dan tinggi badan diukur dengan
pengukur tinggi merk MIC (sensitif sampai 0,5 cm). Penelitian ini mendapat
persetujuan dari komite etik penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera
Utara.
3.8. Analisa Data
Data diolah dengan SPSS for WINDOWS 13 (SPSS Inc, Chicago). Analisa
data untuk mengetahui rerata hasil laboratorium pada kedua kelompok sebelum dan
sesudah terapi dengan uji t independent atau Mann Withney test, dan untuk
mengetahui perbedaan rerata sebelum dan sesudah terapi dengan uji t berpasangan
atau Wilcoxon signed ranks test. Uji bermakna bila p < 0,05.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Selama periode penelitian terdapat 106 anak yang dibagi menjadi dua kelompok
yaitu 53 anak untuk kelompok besi tiga kali sehari dan 53 anak kelompok besi satu
kali sehari. Setelah pemberian terapi besi hanya 97 anak

yang menyelesaikan

penelitian sampai akhir selama 30 hari (Gambar 2).

Masuk ke dalam penelitian
(n=106)

Besi tiga kali sehari (n=53)

Besi satu kali sehari (n=53)

Dianalisa lengkap (n=47)

Dianalisa lengkap (n=50)

Gambar 2. Profil Penelitian

Tidak ditemukan perbedaan bermakna dari jenis kelamin, rerata umur, berat
badan, hemoglobin dan parameter hematologi lainnya pada kedua kelompok saat
permulaan penelitian. (Tabel 1)
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Tabel 1. Karakteristik sampel
Besi tiga kali

Besi satu kali

sehari (n=53)

sehari (n=53)

rerata (SD)

rerata (SD)

121.96 (15.62)

121.18 (17.88)

0.815

Laki-laki, n (%)

28 (52.8)

24 (4.53)

0.23

Perempuan, n (%)

25 (47.2)

29 (54.7)

Berat badan (kg)

26.88 (6.52)

27.89 (6.11)

0.42

Hemoglobin (g/dl)

10.09 (1.32)

10.31 (1.22)

0.90

Hematokrit (%)

31.39 (4.68)

32.25 (5.05)

0.79

Eritrosit (juta/mm3)

4.28 (0.66)

5.01 (3.90)

0.22

MCV (fl)

72.58 (6.70)

72.66 (2.77)

0.19

MCH (pg)

23.85 (3.10)

23.40 (2.59)

0.26

MCHC (g/dl)

32.43 (3.68)

31.93 (3.12)

0.33

RDW (%)

15.65 (1.24)

15.81 (2.11)

0.39

Mentzer index

17.71 (4.32)

16.50 (3.02)

0.21

278.72 (77.76)

261.11 (64.05)

0.35

Karakteristik

Umur (bulan)

p

Jenis Kelamin

RDW index

Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, MCH, MCHC, RDW, dan RDW index meningkat
bermakna pada kelompok besi tiga kali sehari setelah 30 hari terapi (Tabel 2)
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Tabel 2. Perbedaan rerata parameter hematologi sebelum dan sesudah terapi pada
kelompok besi tiga kali sehari
Besi tiga kali sehari (n=47)
Hemogram

H0

H30

Rerata (SD)

Rerata (SD)

p

Hemoglobin (g/dl)

10.01 (1.33)

12.34 (1.35)

0.00*

Hematokrit (%)

31.20 (4.69)

33.06 (3.71)

0.01*

Eritrosit (juta/mm3)

4.26

(0.65)

4.50 (0.49)

0.03*

MCV (fl)

72.53 (6.77)

73.41 (3.26)

0.46

MCH (pg)

23.87 (3.13)

27.25 (2.55)

0.00*

MCHC (g/dl)

32.47 (3.70)

37.40 (2.42)

0.00*

RDW (%)

15.66 (1.25)

15.01 (0.84)

0.00*

Mentzer index

17.79 (4.33)

16.49 (2.25)

0.10

280.08 (77.96)

248.33(42.1)

0.00*

RDW index
* p<0.05

Hemoglobin, MCH, MCHC, dan RDW meningkat bermakna pada kelompok besi satu
kali sehari setelah 30 hari terapi (Tabel 3)
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Tabel 3. Perbedaan rerata parameter hematologi sebelum dan sesudah terapi pada
kelompok besi satu kali sehari.
Besi satu kali sehari (n=50)
Hemogram

H0

H30

Rerata (SD)

Rerata (SD)

p

Hemoglobin (g/dl)

10.30 (1.22)

15.12 (7.10)

0.00*

Hematokrit (%)

32.16 (5.06)

33.35 (2.93)

0.15

Eritrosit (juta/mm3)

5.01 (3.80)

4.59 (0.40)

0.69

MCV (fl)

72.66 (2.77)

73.38 (4.43)

0.52

MCH (pg)

23.40 (2.59)

26.98 (1.63)

0.00*

MCHC (g/dl)

31.93 (3.12)

36.98 (1.50)

0.00*

RDW (%)

15.81 (2.11)

14.90 (1.20)

0.00*

Mentzer index

16.50 (3.02)

16.12 (1.98)

0.99

261.11 (64.05)

240.51 (39.44)

0.07

RDW index
* p<0.05

Setelah 30 hari terapi besi, rerata kadar hemoglobin diantara kedua kelompok yang
diberikan besi tiga kali sehari dan satu kali sehari tidak berbeda bermakna (Tabel 4).
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Tabel 4. Perbedaan rerata nilai parameter hematologi sesudah terapi pada kedua
kelompok
Besi tiga kali sehari
(n=47)

Besi satu kali sehari
(n=50)

p

Hemoglobin (g/dl)

Rerata (SD)
12.34 (1.35)

Rerata (SD)
15.12 (7.10)

4.86

Hematokrit (%)

33.06 (3.71)

33.35 (2.93)

1.59

Eritrosit (juta/mm)

4.50 (0.49)

4.59 (0.40)

0.26

MCV (fl)

73.41 (3.26)

73.38 (4.43)

1.54

MCH (pg)

27.25 (2.55)

26.98 (1.63)

0.58

MCHC (g/dl)

37.40 (2.42)

36.98 (1.50)

0.39

RDW (%)

15.01 (0.84)

14.90 (1.20)

0.31

Mentzer index

16.49 (2.25)

16.12 (1.98)

0.49

RDW index

248.33(42.1)

240.51 (39.44)

9.09

Hemogram

* p<0.05

4.2. Pembahasan
Walaupun secara umum dinyatakan bahwa anemia defisiensi besi (ADB) sejak
tahun 1960 telah mengalami penurunan, namun ADB sampai sekarang masih
merupakan masalah kesehatan yang penting di dunia terutama di negara yang
sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini karena akibat jangka panjangnya
yang sangat merugikan terutama bila terjadi pada bayi dan anak, karena dapat
mengganggu perkembangan mental, motorik serta perilakunya.40
Pemeriksaan kadar hemoglobin dan hematokrit bukan merupakan tes
diagnostik pilihan karena kadar Hb atau Ht tidak sensitif terhadap ADB. Namun
kedua pemeriksaan ini relatif murah, mudah didapat dan merupakan pemeriksaan
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yang paling sering digunakan untuk skrining defisiensi besi. Tahap awal terjadinya
ADB tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan kadar Hb dan Ht. Pemeriksaan ini
diperlukan untuk menentukan keparahan anemianya.4 Pemeriksaan kadar Hb dan
Ht juga tidak spesifik karena banyak penyebab anemia selain defisiensi besi.22
Pemeriksaan darah tepi yang mengarah terhadap kecurigaan ADB adalah
mikrositik hipokromik, sedangkan pemeriksaaan kadar feritin serum merupakan tes
diagnostik yang paling baik untuk ADB dengan sensitivitas dan spesifisitas paling
baik. Kadar feritin serum pada anak ADB < 12 ug/L, namun pemeriksaan ini kurang
lazim dipakai sebagai pemeriksaan skrining karena relatif mahal.4,22 MCV berguna
untuk menentukan apakah mikrositik, normositik atau makrositik. Pada penelitian
terhadap bayi berusia 12 bulan didapati RDW yang tinggi (>14%) dengan sensitifitas
100% dan spesifisitas 82%. Disebabkan spesifisitasnya yang relatif rendah, maka
pemeriksaan RDW saja tidak dapat digunakan sebagai pemeriksaan skrining, tetapi
sering digunakan bersama dengan MCV untuk membedakan diantara variasi
anemia.4 Nilai RDW yang meningkat dengan MCV yang menurun mengarah kepada
diagnosis defisiensi besi.14
Salah satu cara untuk membedakan ADB dengan talasemia minor adalah
dengan pemeriksaan Mentzer index, dimana bila Mentzer index > 13 merupakan
ADB dan bila < 13 menunjukkan talasemia minor dengan spesifisitas sebesar 82%.
Bila RDW index > 220 merupakan ADB, namun bila < 220 menunjukkan talasemia
dengan spesifisitas 92%.7 Pemeriksaan ini dapat membantu untuk menyingkirkan
kemungkinan

talasemia

terutama

di

wilayah

Asia

Tenggara,

Afrika

dan

Mediterania.1,9
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Pada

penelitian

ini

digunakan

pemeriksaan

yang

sederhana

untuk

menegakkan diagnosis anemia defisiensi besi yaitu Hb, MCV, RDW, Mentzer index
dan RDW index.
Adanya respons terhadap terapi besi juga dapat membantu untuk diagnosis
anemia defisiensi besi, dimana jika terdapat peningkatan hemoglobin 1-2 g dalam 34 minggu terapi besi dengan dosis 3-6 mg besi elemental/kg/hari dapat diterima
sebagai bukti adanya defisiensi besi sebelum terapi, dan pemberian preparat besi
dilanjutkan 2-3 bulan lagi sejak Hb normal.4,41
Pemberian preparat besi dapat secara oral atau parenteral. Pemberian
secara oral berupa fero sulfat merupakan cara yang mudah, murah dan memuaskan
hasilnya. Efek samping pemberian preparat besi peroral lebih sering terjadi pada
orang dewasa dibandingkan bayi dan anak. Pada beberapa anak pemberian secara
oral dapat menyebabkan efek samping berupa mual, sakit perut dan diare, oleh
karena itu dianjurkan pemberian dengan dosis terbagi dua atau tiga.9,11 Pemberian
preparat besi dalam bentuk fero lebih mudah diserap dari pada bentuk feri.9,42 Pada
penelitian ini didapati efek samping yang ringan berupa diare pada saat permulaan
terapi pada 6 anak (12%) dari kelompok tiga kali sehari dan 7 anak (14%) dari
kelompok satu kali sehari.
Preparat besi yang diberikan yaitu dalam bentuk tablet fero sulfat dengan
harga relatif lebih murah sedangkan bentuk sirup lebih memungkinkan pada anak
dibawah dua tahun karena mudah pemberiannya dan efek samping terhadap
saluran cerna kurang.43 Kami memberikan fero sulfat yang dikemas dalam kapsul
pada semua sampel agar mudah dalam pemberian serta lebih menarik bagi anak
dan orangtua.
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Anak dengan kadar Hb 11,0-11,4 g/dl sebanyak 28% akan menunjukkan
respons terapeutik terhadap besi dengan peningkatan konsentrasi hemoglobin 1,0
g/dl atau lebih.31 Pada penelitian ini terdapat perubahan yang bermakna pada kadar
hemoglobin setelah diberikan terapi besi baik satu kali maupun tiga kali sehari.
Ketika kadar hemoglobin dan hematokrit berada dibawah batas terendah,
diagnosis anemia yang responsif terhadap besi sudah harus dipertimbangkan. Nilai
MCV dan / atau MCH yang rendah lebih cenderung kepada anemia karena
defisiensi besi,13 kecuali pada anemia yang disebabkan oleh infeksi, infeksi kronis,
talasemia mayor, dan keracunan timbal.10
Zlotkin dkk (2001) membandingkan pemberian fero sulfat dosis tunggal dan
tiga kali sehari dengan dosis total yang sama, dimana penelitian ini dilakukan secara
random, prospektif pada anak dengan anemia (6-24 bulan, kadar hemoglobin 7,09,9 g/dl). Nilai rata-rata kenaikan level feritin dan efek samping minimal sama pada
kedua grup, sehingga disimpulkan kedua cara pemberian sama efektif, dan
pemberian satu kali sehari dapat meningkatkan kepatuhan pasien minum obat.12
Pada penelitian ini terdapat peningkatan kadar Hb yang bermakna setelah
pemberian terapi besi selama 30 hari baik pada pemberian satu kali sehari maupun
tiga kali sehari. Pemberian preparat besi kami teruskan 2 bulan lagi untuk mengisi
cadangan besi.
Schultink dkk (1995) mendapatkan efek yang sama terhadap hemoglobin
antara pemberian besi setiap hari dengan pemberian dua kali seminggu terhadap
anak prasekolah dengan status besi rendah.44
Kruske SG dkk (1999) mendapatkan bahwa pemberian suplemen besi dua
kali seminggu disertai pengawasan secara bermakna lebih baik daripada pemberian
suplemen besi setiap hari tetapi tanpa disertai pengawasan, khususnya dalam
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meningkatkan kadar Hb.45 Tetapi Desai dkk (2004) menemukan hasil yang berbeda
dimana

pemberian suplemen besi tiap hari disertai pengawasan meningkatkan

kadar Hb secara lebih baik dan bermakna daripada pemberian dua kali seminggu
disertai pengawasan. Kenaikan kadar Hb secara signifikan telah terdeteksi 6 hingga
12 minggu setelah intervensi.46
Kami menyadari bahwa studi ini masih belum sempurna dengan jumlah
sampel yang sedikit oleh karena adanya keterbatasan dana dan waktu penelitian.
Kepatuhan minum obat pada sampel penelitan hanya dipercayakan pada guru dan
orangtua, tanpa didampingi petugas pemantau minum obat untuk memastikan
apakah obat diminum dengan teratur dan mencatat efek samping obat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemberian fero sulfat
satu kali sehari memberikan hasil yang tidak berbeda dibandingkan tiga kali sehari
dengan dosis total yang sama dalam meningkatkan hemoglobin pada anak usia 9-12
tahun.
5.2. Saran
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih besar,
waktu pemberian terapi besi yang lebih lama dan menggunakan parameter status
besi yang lebih baik seperti pemeriksaan serum feritin dan saturasi serum transferin
yang tidak dipengaruhi oleh keadaan infeksi dan inflamasi sehingga bisa dibedakan
antara anak yang menderita anemia defisiensi besi murni dan anemia karena infeksi
kronis.
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RINGKASAN

Anemia defisiensi besi mempengaruhi hampir setengah dari seluruh anak dan
wanita hamil di negara berkembang pada lebih dari 500 juta kasus anemia di seluruh
dunia. Sedikitnya terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan
pengobatan anemia defisiensi besi dengan preparat besi oral yaitu jumlah dosis
sehari, jumlah pemberian obat sehari, bentuk obat yang diberikan dan kepatuhan
penderita terhadap pengobatan.
Kepatuhan terhadap pengobatan anemia defisiensi besi yang diberikan tiga
kali sehari pada anak masih rendah. Kepatuhan akan meningkat bila terapi diberikan
sekali sehari sehingga pengobatan akan berhasil. Pada penelitian sebelumnya tidak
ditemukan perbedaan antara pemberian fero sulfat satu kali dan tiga kali sehari pada
bayi usia 6-24 bulan dalam keberhasilan pengobatan anemia.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan respons terapi besi satu kali
dan tiga kali sehari pada anak usia 9-12 tahun yang menderita anemia defisiensi
besi.
Penelitian ini bersifat uji klinis acak terkontrol pada anak sekolah dasar negeri
usia 9-12 tahun di kecamatan Bilah Hulu kabupaten Rantau Prapat, pada bulan
Nopember 2006. Dikatakan anemia defisiensi besi bila Hb < 12 g/dL (sesuai kriteria
WHO), MCV < 70 fl, RDW > 16%, Mentzer index > 13, dan RDW index > 220.
Anemia berat dieksklusikan. Anak anemia defisiensi besi dibagi secara acak menjadi
kelompok fero sulfat tiga kali dan satu kali sehari dengan dosis yang sama yaitu 5
mg besi elemental / kgBB / hari.
Sebanyak 97 anak dapat menyelesaikan penelitian. Terdapat perubahan
kadar hemoglobin yang bermakna pada kelompok fero sulfat tiga kali dan satu kali
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sehari setelah terapi besi (p < 0.05), namun jika dibandingkan diantara kedua
kelompok, peningkatan kadar hemoglobin tidak berbeda bermakna (p = 0.29).
Dapat disimpulkan bahwa pemberian fero sulfat satu kali sehari memberikan
hasil yang tidak berbeda dibandingkan tiga kali sehari dengan dosis yang sama
dalam meningkatkan hemoglobin.
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SUMMARY

Iron deficiency anemia affects over half of all young children and pregnant women in
developing countries resulting in over 500 million cases of anemia worldwide. At
least 4 important variables may influence the success of treatment of iron deficiency
anemia with oral iron: the dose per 24 hours, the frequency at which the dose is
provided, the form in which the dose is provided, and the patients adherence to
treatment.
The adherence of iron deficiency anemia treatment which administered 3times daily in children are still low. The adherence will increase if therapy
administered once daily so the treatment will be successful. Previous study showed
no significant differences between the administration of ferrous sulfate once and 3times daily in 6-24 mo infant on treating anemia.
The aim of this study is to compare the iron therapy response on once and 3-times
daily administration in children 9-12 years old suffered from iron deficiency anemia.
This randomized, controlled trial was done on elementary school children 912 years old helded at Bilah Hulu subdistrict, Rantau Prapat District, on November
2006. Defined as iron deficiency anemia if Hb < 12 gr/dL (WHO criteria), MCV < 70
fl, RDW >16 %, Mentzer index > 13 and RDW Index > 220. Severe anemia was
excluded. Children suffered from iron deficiency anemia were randomly divided into
ferrous sulfate 3-times daily group and ferrous sulfate once daily group which given
same dose (5 mg/kg of body weight/day of elemental iron). Data were analyzed
using independent t test, Mann Whitney test, paired t test, Wilcoxon signed rank
test.
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There were ninety seven children finished this study. There were significant
increase of Hb level on both groups after the administration of iron therapy (p <
0.05), but there were no significant different in increasing of Hb level between both
groups (p = 0.29).
Conclusion, this study had provided that administration of same dose of
ferrous sulfate once daily compared with

3-times daily showed no significant

differences in increasing Hb level.
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