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ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI 
 

I. DEFINISI 

¹Anemia defisiensi zat besi adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki zat 

besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya atau pengurangan sel darah 

karena kurangnya zat besi. 

 

II. ETIOLOGI 

³Defisiensi zat besi terjadi jika kecepatan kehilangan atau penggunaan elemen 

tersebut melampaui kecepatan asimilasinya. Penurunan cadangan zat besi jika bukan 

pada anemia yang nyata, biasanya dijumpai pada bayi dan remaja dimana merupakan 

masa terbanyak penggunaan zat besi untuk pertumbuhan. Neonatal yang lahir dari 

perempuan dengan defisiensi besi jarang sekali anemis tetapi memang memiliki 

cadangan zat besi yang rendah. Bayi ini tidak memiliki cadangan yang diperlukan 

untuk pertumbuhan setelah lahir. ASI merupakan sumber zat besi yang adekuat secara 

marginal. 

²Berdasarkan data dari “the third National Health and Nutrition Examination 

Survey” ( NHANES III ), defisiensi besi ditentukan oleh ukuran yang abnormal dari 

serum ferritin, transferring saturation, dan/atau erythrocyte protophorphyrin. 

Kebutuhan zat besi yang sangat tinggi pada laki-laki dalam masa pubertas 

dikarenakan peningkatan volume darah, massa otot dan myoglobin. Pada wanita 

kebutuhan zat besi setelah menstruasi sangat tinggi karena jumblah darah yang 

hilang, rata-rata 20mg zat besi tiap bulan, akan tetapi pada beberapa individu ada 

yang mencapai 58mg. Penggunaan obat kontrasepsi oral menurunkan jumblah darah 

yang hilang selama menstruasi, sementara itu alat-alat intrauterin meningkatkan 

jumblah darah yang hilang selama menstruasi. ³Tambahan beban akibat kehilangan 

darah karena parasit seperti cacing tambang menjadikan defisiensi zat besi suatu 

masalah dengan proporsi yang mengejutkan. 

³Penurunan absorpsi zat besi, hal ini terjadi pada banyak keadaan klinis. Setelah 

gastrektomi parsial atau total, asimilasi zat besi dari makanan terganggu, terutama 
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akibat peningkatan motilitas dan by pass usus halus proximal, yang menjadi tempat 

utama absorpsi zat besi. Pasien dengan diare kronik atau malabsorpsi usus halus juga 

dapat menderita defisiensi zat besi, terutama jika duodenum dan jejunum proximal 

ikut terlibat. Kadang-kadang anemia defisiensi zat besi merupakan pelopor dari 

radang usus non tropical ( celiac sprue ). 

³Kehilangan zat besi, dapat terjadi secara fisiologis atau patologis; 

Fisiologis: 

 Menstruasi 

 Kehamilan, pada kehamilan aterm, sekitar 900mg zat besi hilang dari ibu 

kepada fetus, plasenta dan perdarahan pada waktu partus. 

Patologis: 

Perdarahan saluran makan merupakan penyebab paling sering dan selanjutnya 

anemia defisiensi besi. Prosesnya sering tiba-tiba. Selain itu dapat juga karena cacing 

tambang, pasien dengan telangiektasis herediter sehingga mudah berdarah, 

perdarahan traktus gastrourinarius, perdarahan paru akibat bronkiektasis atau 

hemosiderosis paru idiopatik. 

¹Yang beresiko mengalami anemia defisiensi zat besi: 

 Wanita menstruasi 

 Wanita menyusui/hamil karena peningkatan kebutuhan zat besi 

 Bayi, anak-anak dan remaja yang merupakan masa pertumbuhan yang cepat 

 Orang yang kurang makan makanan yang mengandung zat besi, jarang makan 

daging dan telur selama bertahun-tahun. 

 Menderita penyakit maag. 

 Penggunaan aspirin jangka panjang 

 Colon cancer 

 Vegetarian karena tidak makan daging, akan tetapi dapat digantikan dengan 

brokoli dan bayam. 
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³Stadium dalam perkembangan defisiensi zat besi 

 Normal  Ringan  Sedang  Berat  

Hemoglobin  

  MCV 

  MCHC 

150 g/L 

N 

N 

130 g/L 

↓ 

N 

100 g/L 

↓ 

↓ 

50 g/L 

↓↓ 

↓↓ 

Cadangan zat 

besi sum-sum 

Ada  Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Fe/TIBC 

serum, µg/L 

1000/3000 -750/3000 -500/4500 -250/6000 

Catatan: MCV=volume korpuskula rata-rata; MCHC=konsentrasi hemoglobin korpuskula rata-rata; 

TIBC=total kapasitas ikat besi 

 

³Penyebab defisiensi besi 

Peningkatan penggunaan zat besi 

  Percepatan pertumbuhan pascanatal 

  Percepatan pertumbuhan remaja 

 

Kehilangan darah fisiologik 

  Menstruasi 

  Kehamilan  

 

Kehilangan darah patologis 

  Perdarahan saluran makanan 

  Perdarahan genitourinarius 

  Hemosiderosis paru 

  Hemolisis intravascular 

 

Penurunan pengambilan besi 

  Makanan kaya gandum, rendah daging 

  Pica 

  Orang lanjut usia dan orang miskin 

  Penggemar makanan tertentu 

  Malabsorpsi  
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²Potential Consequences of Iron Deficiency 

Decreased maximum aerobic capacity             

Decreased athletic performance 

Lowered endurance  

Decreased work capacity 

Impaired temperature regulation 

Depressed immune function 

Increase rates of infection 

Impaired cognitive functioningand memory 

Decreased school performance 

Compromised growth and development 

Increased lead and cadmium absorption  

Increasedrisk of pregnancy complications, including prematurity and fetal growth retardation 

 

III. GEJALA KLINIK 

¹Ada banyak gejala dari anemia, setiap individu tidak akan mengalami seluruh 

gejala dan apabila anemianya sangat ringan, gejalanya mungkin tidak tampak. 

Beberapa gejalanya antara lain; warna kulit yang pucat, mudah lelah, peka terhadap 

cahaya, pusing, lemah, nafas pendek, lidah kotor, kuku sendok, selera makan turun, 

sakit kepala (biasanya bagian frontal). 

³Defisiensi zat besi mengganggu proliferasi dan pertumbuhan sel. Yang utama 

adalah sel dari sum-sum tulang, setelah itu sel dari saluran makan. Akibatnya banyak 

tanda dan gejala anemia defisiensi besi terlokalisasi pada sistem organ ini: 

o Glositis ; lidah merah, bengkak, licin, bersinar dan lunak, muncul secara 

sporadis. 

o Stomatitis angular ; erosi, kerapuhan dan bengkak di susut mulut. 

o Atrofi lambung dengan aklorhidria ; jarang 

o Selaput pascakrikoid (Sindrom Plummer-Vinson) ; pada defisiensi zat besi 

jangka panjang. 

o Koilonikia (kuku berbentuk sendok) ; karena pertumbuhan lambat dari lapisan 

kuku. 

o Menoragia ; gejala yang biasa pada perempuan dengan defisiensi besi. 



 6 

Satu gejala aneh yang cukup karakteristik untuk defisiensi zat besi adalah Pica, 

dimana pasien memiliki keinginan makan yang tidak dapat dikendalikan terhadap 

bahan seperti tepung (amilofagia), es (pagofagia), dan tanah liat (geofagia). Beberapa 

dari bahan ini, misalnya tanah liat dan tepung, mengikat zat besi pada saluran 

makanan, sehingga memperburuk defisiensi. Konsekuensi yang menyedihkan adalah 

meningkatnya absorpsi timbal oleh usus halus sehingga dapat timbul toksisitas timbal 

disebabkan paling sedikit sebagian karena gangguan sintesis heme dalam jaringan 

saraf, proses yang didukung oleh defisiensi zat besi. 

 

²Symptoms Associated With Iron Deficiency Anemia 

Fatigue   

Lethargy  

Dizziness  

Headaches  

Shortness of breath  

Ringing in ears  

Taste disturbance  

Restless leg syndrome  

Pallor  

Flattened, brittle nails (spoon nail)  

Angular stomatitis (crack at mouth corners)  

Glossitis  

Blue sclera (whites of eyes)  

Pale conjungtiva 

Pica 
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IV. DIAGNOSIS LAB. 

³Penurunan cadangan zat besi 

Pada stadium ini, aspirasi sum-sum tulang dengan pewarnaan prusian blue jelas 

menunjukkan penurunan atau tidak adanya simpanan zat besi dalam makrofag. 

Kondisi ini diikuti oleh penurunan kadar feritin serum. 

³Eritropoisis kekurangan zat besi 

Kapasitas ikat besi total (TIBC) serum pertama-tama meningkat, lalu diikuti 

penurunan mendadak zat besi serum. Akibatnya saturasi fungsional transferin 

turun secara mencolok. Kadar saturasi transferin yang penting untuk mendukung 

eritropoisis adalah sekitar 15%. Dibawah nilai ini, eritropoisis kekurangan zat besi 

tidak dapat dihindarkan. Sel darah merah dalam sirkulasi menjadi lebih mikrositik 

dan hipokromik. Hal ini diikuti oleh peningkatan FEP (Free Erytrocyte 

Protoporphyrin). 

³Anemia defisiensi besi yang mencolok (stadium akhir). 

 Sel darah merah menjadi sangat hipokromik dan mikrositik 

 Sering hanya kerangka tipis sitoplasma yang muncul di tepi sel darah merah. 

Fragmen kecil dan poikilositosis yang aneh juga dapat terlihat. Membran 

eritrosit kaku, kelangsungan hidup sel darah merah ini lebih pendek dalam 

sirkulasi. 

 Retikulosit ↓ (N: 50.000/ml³) 

 Leukosit N 

 Trombosit N/↑ 

 Sum-sum tulang menunjukkan hiperplasia eritrosit sedang. 

Reseptor transferin dilepaskan dari membran plasma sel dan dapat dideteksi 

dalam plasma. Sumber utama transferin adalah sel hematopoitik di sum-sum tulang. 

Jumblah reseptor transferin dalam plasma meningkat pada pasien dengan 

defisiensi besi, sehingga memberikan kemungkinan tes diagnostik lain untuk kondisi 

ini. 
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²Hemoglobin and Hematocrit Values Diagnostic of Anemia 

Gender/Age (yrs) Hemoglobin < g/dL Hematocrit < % 

Females 

  12-14.9 

  15-17.9 

  18+ 

 

11.8 

12.0 

12.0 

 

35.7 

35.9 

35.9 

Males 

  12-14.9 

  15-17.9 

  18+ 

 

12.5 

13.3 

13.5 

 

37.3 

39.7 

39.9 

 

Laboratory Test                                                                   Value 

Ferritin                                                                                 <15 µg/L 

Serum transferrin receptor concentration (TfR)                  >8.5 mg/L 

Transferrin saturation                                                          <16% 

Mean cell volume (MCV)                                                   <82/85 fL* 

Red cell distribution width (RDW)                                     >14% 

Erythrocyte protoporphyrin (FEP)                                      >70 µg/dL 

 

*<15 yrs/>15 yrs of age 

 

Source : Centers of Disease Control and Prefention. Recommendations to prevent and control 

iron deficiency anemia in the United States. Morb Mortal Wkly Rep 1998; 47:1-29 

 

 Kadar serum ferritin yang rendah (<15 µg/L), disertai kadaryang rendah dari 

hemoglobin atau hematocrit, menguatkan diagnosa dari anemia defisiensi besi 

 Peningkatan serum transferrin receptor concentration (TfR) (>8.5 mg/L) 

merupakan indikator paling awal dan paling sensitif  dari defisiensi besi. Akan 

tetapi peningkatan TfR juga dapat terjadi pada Talasemia dan anemia 

hemolitik  
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V. DIAGNOSIS BANDING 

³Pada pasien dengan anemia hipokrom mikrositik, kemungkinan diagnostik utama 

adalah anemia defisiensi besi, talasemia, anemia karena radang kronik, keracunan 

timbal, dan anemia sideroblastik.  

 

Diagnosis banding anemia mikrositik hipokrom 

 Anemia 

defisiensi besi 

Turunan 

talasemia β 

Anemia karena 

penyakit kronik 

Anemia 

sideroblastik 

Zat besi 

TIBC 

Feritin serum 

Protoporfirin       

   sel darah 

HbA2 

↓ 

↑ 

↓ 

 

↑ 

↓ 

N 

N 

N 

 

N 

↑ 

↓ 

↓ 

↑ 

 

↑ 

N 

↑ 

N 

↑ 

 

↑ atau N 

↓ 

 

VI. TERAPI 

³Defisiensi zat besi berespons sangat baik terhadap pemberian obat oral seperti 

garam besi (misalnya sulfas ferosus) atau sediaan polisakarida zat besi (misalnya 

polimaltosa ferosus). ²Terapi zat besi yang dikombinasikan dengan diit yang benar 

untuk meningkatkan penyerapan zat besi dan vitamin C sangat efektif untuk 

mengatasi anemia defisiensi besi karena terjadi peningkatan jumblah hemoglobin dan 

cadangan zat besi. CDC merekomendasikan penggunaan elemen zat besi sebesar 60 

mg, 1-2 kali perhari bagi remaja yang menderita anemia. Contoh dari suplemen yang 

mengandung zat besi dan kandungan elemen zat besi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Supplement  Total iron (mg) Elemental iron (mg) 

Ferrous sulfate 

Ferrous gluconate 

Feostat chewable 

Feostat liquid 

Slow Fe 

Fe 50 extended release 

Ferro-Sequels timed release 

Feosol caplets 

324 

325 

100 

100 

160 

160 

50 

50 

66 

36 

33 

33/5 ml 

50 

50 

50 

50 

Sumber: Drug facts and comparisons. St. Louis, MO: Facts and Comparisons, 1998 

 

³Zat besi paling baik diabsorpsi jika dimakan diantara waktu makan. Sayangnya, 

ketidaknyamanan abdominal, yang ditandai dengan kembung, rasa penuh dan rasa 

sakit yang kadang-kadang, biasanya muncul dengan sediaan besi ini. ²Tetapi resiko 

efek samping ini dapat dikurangi dengan cara menaikkan dosis secara bertahap, 

menggunakan zat besi dosis rendah, atau menggunakan preparat yang mengandung 

elemen besi yang rendah, salah satunya glukonat ferosus. ³Kompleks polisakarida zat 

besi seringkali lebih berhasil dibandingkan dengan garam zat besi, walaupun 

kenyataannya tablet tersebut mengandung 150 mg elemen zat besi. Campuran vitamin 

yang mengandung zat besi biasanya harus dihindari, karena sediaan ini mahal dan 

mengandung jumblah zat besi yang suboptimal. 

Retikulositosis dimulai 3-4 hari setelah inisiasi terapi zat besi, dengan puncaknya 

sekitar 10 hari. 

Pasien dapat tidak berespon dengan penggantian zat besi sebagai akibat dari: 

a. Diagnosis yang tidak benar. 

b. Tidak patuh. 

c. Kehilangan darah melampaui kecepatan penggantian. 

d. Supresi sum-sum tulang oleh tumor, radang kronik, dll. 

e. Malabsorpsi, sangat jarang akan tetapi jika terjadi, diperlukan penggantian zat 

besi parenteral. 

 



 11 

Kompleks dekstran-zat besi dapat digunakan melalui suntikan im setelah tes dengan 

dosis 25 mg untuk reaksi alergi. 

 100 mg dekstran-zat besi, per sesi terapi. Pemberian dapat diulang 

setiap minggu sampai cadangan zat besi terpenuhi. Traktus Z 

sebaiknya digunakan pada suntikan untuk mencegah mengembunnya 

gabungan tersebut kedalam dermis, yang dapat menghasilkan 

pewarnaan kulit yang tidak dapat dihilangkan. 

 Pemberian secara iv dapat dilakukan pada pasien yang tidak dapat 

menerima suntikan im atau yang memerlukan koreksi defisiensi zat 

besi lebih cepat. Pendekatan yang paling nyaman adalah dengan 

mengencerkan 500 mg campuran tersebut kedalam 100 ml cairan salin 

steril dan memasukkan dosis percobaan sebanyak 1 ml. jika tidak 

terjadi reaksi alergi, sisa solusi dapat diberikan dalam 2 jam. 

Pemberian iv sampai 4 g zat besi dalam satu keadaan memungkinkan 

koreksi defisiensi zat besi dalam satu sesi. Sekitar 20% dari pasien 

mengalami artralgia, menggigil dan demam yang tergantung dari dosis 

yang diberikan dan dapat berlangsung sampai beberapa hari setelah 

infus. 

Zat besi-dekstran harus digunakan secara hemat, jika perlu, pada semua pasien 

dengan artritis reumatoid, karena gejala tersebut secara nyata dipacu oleh penyakit 

ini. Obat anti inflamasi non steroid biasanya mengatur gejala tersebut. 

Anafilaksis, komplikasi serius penggunaan zat besi-dekstran, jarang muncul. Jika 

gejala awal muncul, infus dihentikan dan perbaikan keadaan dengan benadril dan 

epinefrin dapat dimulai. 

© jumblah zat besi yang diperlukan untuk penggantian dapat dihitung dari defisit 

massa sel darah merah, dengan tambahan 1000 mg untuk mengganti cadangan tubuh. 

Transfusi darah jarang diperlukan kecuali untuk pasien dengan anemia defisiensi zat 

besi yang berat yang mengancam fungsi kardiovaskular atau cerebrovaskular. 
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