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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyakit alergi  

2.1.1 Pengertian alergi 

Alergi merupakan suatu kelainan reaksi berlebih (hipersensitivitas) sistem 

imun tubuh terhadap subtansi spesifik (alergen) yang mengakibatkan kerusakan 

jaringan.21-22 Respon alergi sebagian besar dimediasi oleh imunoglobulin E (IgE) dan 

dibagi dalam tiga fase, yaitu : 

2.1.1.1 Fase sensitisasi 

Alergen, protein dengan berat molekul antara 5-80 kDa, dapat memasuki 

tubuh melalui berbagai macam rute seperti kulit, saluran nafas, saluran pencernaan, 

maupun sengatan lebah. Saat pertama kali memasuki tubuh manusia, alergen akan 

dijamu dan diproses dalam endosome antigen presenting cells (APCs) pada lokasi 

terjadinya kontak. APC yang mengandung alergen ini akan bermigrasi menuju organ 

limfe sekunder dan mempresentasikan Major Histocompatibility Complex (MHC) 

kelas II kepada sel limfosit T Helper yang masih polos (Th0). Kesesuaian antara 

reseptor Th0 dengan MHC kelas II serta tersedianya kostimulator, menyebabkan sel 

Th0 mengeluarkan Interleukin-4 (IL-4) yang merubah proliferasi sel Th ke arah Th2. 

Sel Th2 ini akan meregulasi sel limfosit B (sel B) untuk memproduksi Imunoglobulin 

(Ig) tertentu masih melalui IL-4. Pada orang dengan alergi, Th1 tidak cukup kuat 

menghasilkan Interferon gamma (IFN- γ) untuk mengimbangi aktivitas dari Th2. Th2 
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akan aktif memproduksi IL-4 yang menyebabkan sel B menukar produksi antibodi 

dari IgM menjadi IgE. IgE yang dihasilkan sebagian besar akan menempel pada 

reseptor IgE berafinitas tinggi (FcεRI) pada sel mast, basofil, serta eosinofil yang 

aktif. 23 

2.1.1.2 Fase reaksi 

 Pada paparan ulang, alergen akan segera bereaksi silang dengan bagian Fc 

dari minimal 2 reseptor IgE yang menempel pada sel pengekspresi FcεRI. Agregasi 

dari sel-sel tersebut, menginisiasi kaskade sinyal dari sel pengekspresi FcεRI yang 

berujung dengan dikeluarkannya produk simpanan granul sitoplasma, sintesis, dan 

sekresi mediator serta faktor pertumbuhan. Pada sel mast misalnya, beberapa menit 

setelah terpapar ulang alergen, sel mast akan mengalami degranulasi yaitu suatu 

proses pengeluaran isi granul ke lingkungan ekstrasel yang berupa histamin, 

prostaglandin, serta sitokin-sitokin yang menimbulkan berbagai gejala klinis.24 
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Mediator-mediator yang menyebabkan gejala klinis pada alergi ini 

digolongkan menjadi yang sudah terbentuk dan baru dibentuk saat degranulasi terjadi. 

Sel mast 
dengan reaksi 
silang antigen-
IgE pada 
permukaannya 

Degranulasi mengeluarkan histamin, heparin, thromboksan, 
prostaglandin, leukotrin, sitokin yang mengundang limfosit, makrofag, 
eosinofil, dan neutrofil 

IL-3, IL-5, TNF-α Thromboksan, 
sitokin IL-5,IL-13, 
faktor kemotaksis 
eosinofil  

Faktor 
kemotaksis 
neutrofil, IL-8 

Kerusakan jaringan Kerusakan jaringan 

Th2 : mengeluarkan sitokin 
untuk memproduksi antibody 
Makrofag : fagositosis 

Makrofag 

Kemotaksis, aktivasi, dan 
degranulasi eosinofil 

Major basic protein, 
leukotrien, 
histaminase,  

Enzim lisosim, 
leukotrin, faktor 
agregasi trombosit 

Kemotaksis, aktivasi, 
dan degranulasi 
eosinofil 

Infiltrasi limfosit B 
dan T serta 
makrofag 

Neutrofil 
dan 
eosinofil 
saling 
berdekatan  
dengan 
antigen 
yang 
dilingkupi 
antibodi 
melalui 
reseptor Fc  

Gambar 1. Fase reaksi dari alergi24 
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Yang sudah terbentuk dan tersimpan didalam granul sel adalah histamin, heparin, 

serotonin, dan faktor kemotaksis. Sedangkan yang baru dibentuk adalah leukotrien, 

tromboksan, prostaglandin,  dan platelet activating faktor. Peran masing-masing 

mediator disajikan dalam tabel 2.23 

Tabel 2. Peran mediator reaksi alergi23,25 

Mediator Peran Manifestasi klinis 

Histamin H1 

Pada otot polos menyebabkan 

konstriksi 

Pada sel endotel menyebabkan 

pelebaran jarak antar penghubung 

sehingga meningkat permeabilitas 

vaskular 

Histamin 2 

Sekresi mukus meningkat 

Peningkatan permeabilitas vaskuler 

Pelepasan asam dari mukosa lambung 

Anafilaksis 

Kesulitan bernafas (asma) atau 

asfiksi disebabkan oleh konstriksi 

otot polos disekitar bronkus di 

paru-paru 

Penurunan tekanan darah sebagai 

konsekuensi ekstravasasi cairan 

akibat peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah 

Serotonin 
Menyerupai histamin yaitu menyebabkan konstriksi otot polos dan 

peningkatan permeabilitas pembuluh darah 

Faktor kemotaksis eosinofil Mengundang eosinofil ke tempat 

kontak dengan alergen 

Interleukin 8 Mengundang neutrofil 
Kemotaksis 

faktor 
Faktor kemotaksis derivat sel mast Basofil, makrofag, trombosit, dan 

limfosit 

Heparin 

Menginhibisi koagulasi Menghentikan sebagian sel mast 

atau pengenalan antigen yang lebih 

jauh pada area terjadinya reaksi 

Secara tidak langsung berperan 

dalam anafilaksis 

Leukotrien 

LTE 4 

Konstriksi otot polos berkepanjangan Asma yang resistan terhadap 

antihistamin 
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Tabel 2. Peran mediator reaksi alergi (lanjutan)23,25  

Tromboksan 

dan 

prostaglandin 

Vasoaktif. Bronkokonstriksi, kemotaksis neutrofil, eosinofil, basofil dan 

monosit 

Menginduksi trombosit untuk agregasi 

dan melepas isinya (histamin dan 

serotonin) 

Sama dengan manifestasi klinis 

histamin dan serotonin 

Aktivasi trombosit melepaskan 

metabolit asam arakidonat 

Memodulasi efek dari aktivasi sel 

mast 

Faktor 

aktivasi 

trombosit 

Bronkokonstriktor dan vasodilatator Simptom menyerupai syok  

 

2.1.1.3 Fase reaksi lambat 

 Fase ini dimulai sekitar 2-6 jam setelah paparan alergen dan mencapai 

puncaknya setelah 6-9 jam. Mediator inflamasi yang dikeluarkan dari hasil 

degranulasi sel mast menarik sel T serta sel mast untuk menginduksi sel imun yang 

lain seperti basofil, eosinofil, dan monosit bermigrasi ke tempat kontak. Sel-sel ini 

masing-masing akan memproduksi substansi inflamasi spesifik yang mengakibatkan 

aktivitas imun berkepanjangan dan kerusakan jaringan.26 

2.1.2 Manifestasi klinis alergi 

Manifestasi klinis alergi (asma, alergi makanan, alergi obat, alergi serbuk 

bunga, dermatitis atopi, dll) merupakan ekspresi dari aktivitas mediator-mediator 

reaksi alergi (pada tabel 2) di sekitar daerah yang terpapar (terlokalisir) dan dapat 

juga berlangsung sistemik. Variasi manifestasi klinis dimungkinkan pada tiap jenis 

alergi dikarenakan jaringan tempat terjadinya kontak terhadap antigen yang berbeda-
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beda. Namun, hal ini juga berarti dapat terjadi kesamaan manifestasi klinis antar jenis 

alergi. Manifestasi yang ditimbulkan bermacam-macam : 22,5% pada saluran cerna, 

20,1% pada kulit, dan 43,2% pada saluran nafas.27 Manifestasi dari ketiga sistem 

tersebut disajikan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Manifestasi alergi 15-16,28-31 

Saluran cerna Kulit Saluran nafas 

Sering regurgitasi Dermatitis atopi* Hidung meler 

Muntah dan mual* Angio-edema* (kemerahan 

pada kelopak mata dan bibir) 

Otitits media** 

Nyeri perut/kolik Urtikaria* Batuk kronis 

Diare* Rash makulopapular** Mengi* 

Konstipasi Flushing Sesak nafas* 

Darah pada feses Eksim Edema laring† 

Anemia defisiensi besi† Eksudatif/dermatitis atopi 

berat† 

Rhinitis 

Kolik persistent*  Konjungtivitis 

Sindrom oral alergi*  Sistemik 

Susah menelan  Anafilaksis† 

Gagal tumbuh†  Iritabel 

Enteropathy†   

Kolitis   

* di mediasi Imunoglobulin E (IgE) 

** tidak dimediasi IgE 

† manifestasi berat 

Manifestasi klinis yang sering timbul pada bayi adalah tipe cepat (dalam 

hitungan menit hingga 2 jam setelah terpapar alergen) yang diperantai oleh IgE 
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dengan gejala utama adalah ruam kulit, eritema perioral, angioedema, urtikaria, dan 

anafilaksis. Bila gejala timbul lama (dalam 1 hingga 2 minggu) setelah paparan, 

mengenai saluran cerna berupa kolik, muntah, dan diare biasanya bukan diperantarai 

IgE (bisa diperantarai neutrofil).31 

2.1.2.1 Reaksi tipe cepat 

 Reaksi tipe cepat terjadi dalam hitungan menit hingga 2 jam setelah 

mengkonsumsi alergen meski hanya dalam jumlah yang sedikit. Reaksi tipe cepat 

ditandai dengan hasil skin prick test dan atau serum IgE yang positif terhadap 

alergen.32-33 Reaksi tipe cepat terhadap alergen dapat muncul sebagai reaksi sistemik 

( anafilaktik syok ) atau reaksi pada saluran cerna, kulit, dan nafas.32 Reaksi pada 

saluran cerna, kulit dan nafas akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut : 

2.1.2.1.1 Anafilaksis saluran cerna (non spesifik) 

 Alergi saluran cerna tipe cepat/anafilaksis saluran cerna (non spesifik) dapat 

menimbulkan reaksi pada saluran cerna seperti muntah, mual, regurgitasi, nyeri perut, 

nyeri kolik perut, dan diare.32,34 Reaksi tipe cepat pada saluran cerna bagian atas 

biasanya terjadi dalam hitungan menit hingga 2 jam setelah konsumsi susu sapi 

sedangkan reaksi pada saluran cerna bagian bawah ( diare ) terjadi dalam kurun 

waktu 2 hingga 6 jam.33  

2.1.2.1.2 Sindrom alergi oral 

 Sindrom alergi oral merupakan reaksi alergi dengan kumpulan gejala : gatal 

pada bibir, lidah, langit-langit mulut, dan tenggorokan dengan atau tanpa bengkak 

dan atau rasa menggelitik pada daerah tersebut. Pada anak-anak gejala yang paling 
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sering terlihat adalah bengkak pada bibir. Biasanya, terjadi setelah mengkonsumsi 

sayuran atau buah.34-35 

2.1.2.1.3 Rhinokonjungtivitis dan asma 

 Rhinokonjungtivitis dan asma dapat dialami karena konsumsi maupun 

terpapar atau menghirup uap panas dari alergen.32 Rhinokonjungtivitis memiliki 

gejala pada mata dan hidung yaitu : gatal pada daerah di sekitar mata, mata merah, 

berlinang air mata , bersin-bersin, gatal pada hidung, hidung tersumbat, dan hidung 

meler. Radang telinga tengah kronik serosa dapat terjadi sebagai akibat rhinitis 

alergika yang kronik.36  

 Asma pada alergi dapat menampilkan gejala spasme bronkus yaitu : batuk, 

mengi, sesak nafas, dan dapat juga subklinis (tidak menampilkan gejala).33,36 

2.1.2.1.4 Urtikaria akut dan angioedema 

 Urtikaria akut dan angioedema terjadi beberapa saat setelah mengkonsumsi 

atau mengalami kontak dengan alergen (kontak urtikaria). Urtikaria akut terjadi pada 

lapisan superfisial dermis sedangkan angioedema pada lapisan dalam dermis dan 

subkutan. Gambaran lesi urtikaria akut adalah sebagai berikut : lesi merah, berbatas 

tegas, lebih tinggi dari kulit sekitar, lebih putih pada bagian tengah, sangat gatal, dan 

hilang dalam beberapa waktu ( < dari 6 minggu).33,37 Angioedema sering muncul 

bersamaan dengan urtikaria akut dan memiliki gambaran sebagai berikut : nonpiting 

(cekungan dapat kembali), tidak gatal, bengkak yang berbatas tegas yang mengenai 

daerah muka, tangan, pantat, dan daerah genital.35   
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2.1.2.2 Reaksi tipe lambat 

 Reaksi tipe lambat ditandai dengan hasil skin prick test serta IgE dari alergen 

yang negatif dan gejala akan timbul beberapa hari setelah mengkonsumsi alergen. 

Gejala yang sering timbul adalah sebagai berikut : 

2.1.2.2.1 Dermatitis/eksema atopi  

 Dermatitis/eksema atopi biasanya dimulai sejak anak berumur kurang dari 1 

tahun yang ditandai dengan : reaksi yang terjadi lebih dari 2 jam setelah konsumsi 

alergen, kronik (> 6 minggu), dengan periode kambuh (flare) dan sembuh (remisi), 

lesi merah yang biasanya terdapat di sisi flexor (antecubiti, fossa poplitea, 

pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan leher), dan lesi sangat gatal.33 

2.1.2.2.2 Gastroenteropati eosinofilik 

 Gastroenteropati eosinofilik (GE) merupakan kelompok kelainan yang 

ditandai dengan berkumpulnya eosinofil secara masif pada minimal satu lapisan dari 

saluran cerna. Saluran cerna yang sering terkena adalah esofagus (esofagitis 

eosinofilik (EE)), rektum serta usus besar (proktokolitis eosinofilik (PE)), dan usus 

halus (gastroenteritis eosinofilik (GE)).  

Gejala EE pada anak adalah : mual, muntah, regurgitasi, nyeri epigastrium, 

susah menelan, nafsu makan menurun, impaksi makanan, penolakan makan, berat 

badan susah naik,dan respon tidak baik terhadap terapi antirefluks.32-34 PE banyak 

terjadi 6 bulan awal kehidupan, dengan gejala feses anak bercampur lendir dan darah 

yang mengalami perbaikan klinis dengan menghindarkan susu sapi.33-34 Sedangkan 
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anak dengan GE mengalami gejala sebagai berikut : mual, muntah, diare, nyeri perut, 

terdapat darah dalam feses, anemia defisiensi besi, malabsorbsi, dan gagal tumbuh.38 

2.1.2.2.3 Dismotil alergika 

 Pada dasarnya semua bentuk alergi yang tidak dimediasi IgE pada saluran 

cerna merupakan suatu peristiwa dismotil (terjadi gangguan dan perubahan pada 

kecepatan, kekuatan, dan koordinasi pada organ saluran cerna), termasuk di dalamnya 

adalah : muntah, refluks lambung-esofagus, konstipasi, kolik intestinal, dan diare.39 

2.1.2.2.4 Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) 

 FPIES memiliki gambaran klinis terjadinya akut, onsetnya pada akhir dari 

spektrum alergi susu sapi di saluran cerna, muntah proyektil berulang, gagal tumbuh, 

hipotonia, pucat, dan terkadang mengalami diare 1 hingga 3 jam setelah konsumsi 

susu sapi maupun susu kedelai.32,35 

2.1.2.2.5 Food protein-induced enteropathy (FPIC) 

 Pasien dengan FPIC memiliki gambaran klinis : diare kronis, mengalami 

penurunan berat badan, anemia ringan hingga sedang, hipoproteinemia, edema, 

muntah dengan derajat yang bervariasi, dan menunjukkan gejala klinis akibat 

intoleransi laktosa sekunder yaitu ekskoriasi daerah perianal. Diagnosa FPIC 

ditegakkan dengan membuktikan terjadinya peningkatan α-1-antitripsin pada tinja 

anak.32,40 

2.1.3 Pemprograman epigenetik sistem imun 

Dari satu sel, manusia berkembang menjadi organisme multiseluler kompleks 

yang disusun dari berbagai sel dengan variasi yang luas. Variasi sel ini dicapai 
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dibawah pengaturan yang ketat, namun belum sempurna, dan plastis. Pengaturan 

untuk membuat variasi sel ini diturunkan dari kedua orang tua serta pemprograman 

diluar kode variasi orang tua. Pemprograman epigenetik salah satunya, 

pemprograman ini dapat ikut campur dalam pemprograman variasi pola ekspresi gen. 

Pemprograman epigenetik ini melibatkan beberapa tingkat pengaturan yang memiliki 

penanda primer dan sekunder sebagai berikut : perubahan kovalen DNA (metilasi dan 

hidroksimetilasi dari sitosin pada dinukleotida CpG) dan protein yang berkaitan 

dengan DNA (histon metilasi, asetilasi, ubiquinasi, dan fosforilasi) yang 

mempengaruhi struktur dan fungsi yang lebih tinggi pada area genom yaitu : gen 

promotor, keseluruhan kromosom, dan keseluruhan genom.41-43 Pemprograman 

epigenetik terpicu dan menyediakan plastisitas ekspresi gen sebagai respon terhadap 

perubahan lingkungan. Kemampuan adaptasi ekspresi gen ini dapat menguntungkan 

karena proses adaptasi manusia terhadap serta proses evolusi (karena modifikasi 

epigenetik ini diturunkan) terhadap lingkungan dapat berlangsung lebih cepat. Namun 

kemampuan ini juga dapat menjadi bumerang, seperti pada penyakit alergi, karena 

paparan terhadap lingkungan yang potensial dapat menyebabkan maladaptasi.44 

2.1.4 Epigenetik alergi 

Lingkungan kompleks imun janin harus mengalami perubahan agar sistem 

imun ibu dapat bertoleransi dengan antigenitas janin. Perubahan sistem imun ini 

diawali dengan datangnya FOXP3+ Tregs pada antarmuka materno-fetal karena 

tertarik dengan human chorionic gonadotrophin (HCG). FOXP3+ mengakibatkan 

hipometilasi DNA (akibat proses demetilasi) yang berkaitan dengan efisiensi 
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kapasitas represi dari Treg. Sistem imun selular ibu akan beradaptasi ke fase Th2 

untuk menurunkan respon imun sel dari Th1 IFN-γ terhadap antigen janin. Tbet akan 

mengalami metilasi pada promoter gen IFN- γ yang akan menurunkan aktivitas 

transkripsi dan produksi IFN- γ. Sebaliknya, pada garis keturunan sel TH2, akan 

terjadi demetilisasi promoter gen IL-4 yang diregulasi GATA-3 serta remodeling 

kromatin melalui proses modifikasi histon dalam locus sitokin Th2 

(IL4/IL5/IL13/RAD50). Modifikasi ini dilakukan oleh enzim histon asetiltranferase 

(HATs) dengan penambahan gugus asetil yang menyebabkan struktur lebih terbuka 

dan terjadi peningkatan transkripsi gen.  Pada sistem imun janin juga terjadi peristiwa 

serupa. Namun, setelah janin lahir,  kondisi ini akan terbalik. Supresi tidak terjadi lagi 

pada Th1 tetapi pada Th2, malah Th1 akan mengalami maturasi yang progresif. 

Penyakit alergi disebabkan terjadi perbedaan signifikan dari pola 

perkembangan imun saat janin dan setelah lahir seperti di atas.  Dilaporkan respon 

imun tidak terkontrol dari Th2, yang menyebabkan penyakit alergi, berhubungan 

dengan terlambatnya maturasi Th1 saat usia anak.45-46 

2.1.5 Determinan epigenetik pada penyakit alergi 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penyakit alergi merupakan ekspresi akhir 

dari genotipe seseorang yang berespon terhadap perubahan lingkungan melalui 

pemprograman epigenetik. Determinan yang mempengaruhi ekspresi akhir ini adalah 

sebagai berikut : 
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2.1.5.1 Genotipe yang diturunkan 

 Orang tua yang menderita alergi merupakan determinan terkuat dari penyakit 

alergi pada anak. Hal ini dikarenakan kecenderungan aktivitas faktor-faktor 

modifikasi dari ekspresi genetik yang dimiliki kedua orang tua, akan diturunkan 

kepada keturunannya dan menjadi cetakan perintah pada saat pemprograman 

epigenetik.46 Pengaruh ini digambarkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh genetik pada kejadian alergi47 

Resiko alergi dalam 

keluarga 

2 orangtua  

memiliki 

manifestasi 

alergi sama  

2 orangtua  

memiliki 

manifestasi 

alergi beda 

1orang tua 

saja yang 

memiliki 

alergi 

Saudara 

sepupu 

memiliki 

alergi 

Tidak ada  

alergi 

Probabilitas alergi pada 

anak 
50-80% 40-60% 

 

20-40% 

 

25-30% 5-15% 

 

Pengaruh riwayat alergi pada ibu lebih menentukan perkembangan alergi anak 

daripada riwayat alergi ayah. Hal ini dikarenakan adanya interaksi imun yang lebih 

banyak pada saat sirkulasi materno-fetal. Pada ibu alergi, terjadi modifikasi interaksi 

imun yaitu penurunan respon Th1 IFN-γ terhadap antigen bayi. Perbedaan sitokin 

terjadi dan menyebabkan terlambatnya maturasi Th1 saat neonatus.46 

2.1.5.2 Paparan mikroba  

Mikroba patogen dapat mengganggu profil epigenetik pada sel tubuh dengan 

mempengaruhi atau meniru mekanisme metilasi DNA dan modifikasi histon baik di 

dalam janin maupun setelah lahir.48-50 Pengaruh paparan mikroba juga dijelaskan 
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melalui hipotesis higienis. Anak yang tinggal pada tempat bersih kurang mendapat 

paparan mikroba mengakibatkan kurang aktif nya Th1 sehingga terjadi pergeseran 

aktivitas ke Th2 yang berkontribusi pada terjadinya penyakit alergi.51-52 Sebaliknya, 

anak yang tinggal di lingkungan peternakan desa, dilaporkan mengalami peningkatan 

fungsi Treg, ekspresi FOCP3, dan hipometilasi karena paparan mikroba non patogen 

Acineobacter lwoffii dalam jumlah tinggi dan kontinu.53 Pada paparan endotoksin 

(LPS) mikroba dilaporkan terdapat efek proteksi jika paparan terjadi pada saat janin 

belum tersensitisasi alergen. Jika paparan setelah terjadi sensitisasi terhadap alergen, 

akan mengakibatkan eksaserbasi penyakit alergi.54-56 Efek LPS ini diinduksi lewat 

toll like receptors (TLR) 4, yang kuat dalam mempengaruhi APCs alami, terutama sel 

dendritik (DC), untuk memproduksi IL-12 dan sebagai ko-stimulator sel T untuk 

menjadi efektor sel T yang menghasilkan IFN-γ. Paparan ulang LPS ini akan 

membangkitkan sel memori yang telah ada akibat paparan pertama, untuk 

menghasilkan IFN- γ dengan cepat, sehingga akan menginhibisi produksi sitokin Th2 

dan mencegah alergi terjadi.5,58 

Melahirkan dengan sectio cesarean diduga meningkatkan resiko alergi pada 

anak, dikarenakan anak tidak mengalami kontak dengan normoflora jalan lahir ibu.59 

Sedangkan pemberian probiotik dapat menurunkan resiko penyakit alergi dan 

sensitisasi pada anak dengan menyeimbangkan normoflora di dalam usus, 

memulihkan permeabilitas usus, meningkatkan fungsi pertahanan imun usus (karena 

kompetisi normoflora dengan mikroba patogen), dan menurunkan sitokin pro 

inflamasi.59-60 
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2.1.5.3 Hewan peliharaan 

Pengaruh hewan peliharaan  dalam perkembangan penyakit alergi, dengan 

berkontribusi pada jumlah alergen dalam ruangan dan jumlah endotoksin dalam 

rumah, serta menyediakan efek psikososial masih belum dapat dibuktikan 

pengaruhnya.57 

2.1.5.4 Asupan makanan ibu saat hamil 

Interaksi makanan antara ibu dan janin dimungkinkan terjadi melalui plasenta. 

Fungsi utama plasenta adalah sebagai tempat pertukaran hasil metabolik dan gas 

antara aliran darah ibu dan janin. Beberapa subtansi, seperti vitamin larut lemak dan 

karbohidrat dapat masuk secara bebas, sedangkan asam amino, vitamin larut air, dan 

mineral masuk secara transport aktif. Juga dittemukan beberapa rantai panjang 

polyunsaturated fatty acids (PUFAs) terutama docosahexaenoic acid (DHA) masuk 

melalui transport selektif.61-62 

Pola makan ibu yang modern (pola makan eropa dan junk food) menjadi 

kontributor terbesar kondisi yang kurang toleran bagi pemprograman epigenetik 

sistem imun bayi. Pola makan modern memiliki beberapa karakteristik kandungan 

nutrisi yang meningkatkan kejadian alergi pada keturunannya. Karakteristik tersebut 

mencakup : besarnya kandungan n-6PUFA yang merupakan pro inflamasi. 

Menurunnya kandungan asam lemak omega 3 polyunsaturated (n-3PUFA), serat, 

antioksidan, dan vitamin lainnya.45 

Konsumsi minyak ikan (n-3PUFA) pada ibu dilaporkan dapat menurunkan 

kadar serum IgE dan IgG1, produksi mukus, edema usus halus, dan infiltrasi 
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eosinofil.61 Konsumsi vitamin D dilaporkan dapat menghambat aktivasi Th1 dan Th2 

bersamaan. 1,25-dihidroksivitamin D memiliki efek inhibisi terhadap sel polos dalam 

memproduksi IFN-γ yang diperantarai IL-12 (garis keturunan Th1) dan juga IL-4 

serta IL-13 yang diperantarai IL-4 (garis keturunan Th2).63 Asupan folat dan donor 

carbon lain (kolin dan metionin) sebagai donor metil pada sel dilaporkan dapat 

mempengaruhi pemprograman epigenetik ibu melalui peningkatan metilasi DNA. 

Metilasi DNA akan menyebabkan pembungkaman transkripsi melalui induksi 

FOXP3+ Treg.45 Konsumsi polifenol yang terdapat pada buah-buahan (anggur, apel, 

delima, dll) serta tumbuhan (teh, coklat, dll) dilaporkan dapat mempengaruhi 

perkembangan penyakit alergi  dengan membentuk  kompleks tidak larut bersama 

protein alergenik menjadi kompleks yang hipoalergenik, yang mengakibatkan 

inefisiensi presentasi antigen oleh DCs.64 

2.1.5.6 Air susu ibu 

Pemberian ASI terutama dalam 6 bulan pertama kehidupan (ASI eksklusif) 

krusial dalam kejadian penyakit alergi terutama alergi makanan. Hal ini dikarenakan 

kandungan Sekretori Imunoglobulin A (S-IgA) yang dimiliki ASI berperan sentral 

dalam perlindungan mukosa saluran cerna bayi yang belum matur. Bayi belum dapat 

memproduksi S-IgA sendiri dalam jumlah adekuat sehingga S-IgA dari ASI 

merupakan sumber utama S-IgA bayi. S-IgA mencegah protein luar lolos dari 

mukosa saluran cerna dan berinteraksi dengan APCs dalam aliran darah saluran 

cerna.31  
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 ASI juga memiliki komponen CD14 terlarut (sCD14) yang memiliki peran 

penting didalam kolonisasi kuman usus segera setelah kelahiran dan respon imun 

adaptif terhadap kolonisasi kuman tersebut.31 

2.1.5.7 Usia saat terpapar antigen pertama kali 

Usia bayi dikatakan sebagai faktor resiko ASS dikarenakan, dengan 

bertambahnya umur, telah terjadi maturasi barier terhadap antigen makanan seperti 

yang disajikan pada tabel 5, sehingga terjadi toleransi mukosa pencernaan terhadap 

protein susu sapi anak  sebanyak 85% pada anak 3 tahun.31 

Tabel 5. Barier terhadap antigen makanan31 

Non imunologik 

Menghalangi antigen makanan masuk ke  mukosa dengan cara : 

Peristalsis usus 

Lapisan mukus di usus 

Komposisi membran mikrovili usus 

Imunologik 

Menghalangi antigen masuk ke mukosa usus 

S-IgA spesifik dalam lumen usus 

Membersihkan antigen yang telah menembus mukosa usus 

IgA dan IgG spesifik dalam serum 

Memecah antigen yang masuk dengan cara : 

Asam lambung dan pepsin 

Enzim pankreas 

Enzim usus 

Aktivitas lisosim sel epitel usus 
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2.1.5.8 Paparan asap rokok dan polutan lain 

Stres oksidatif yang dihasilkan dari paparan asap rokok dan polutan, dapat 

mempengaruhi pemprograman epigenetik melalui aktivasi nuclear factor kB (NF-kB), 

modifikasi histon, dan remodeling kromatin dari gen proinflamasi. Pada paparan asap 

rokok terjadi penurunan aktivitas deasetilasi histon (HDAC) yang berakibat pada 

aktivasi NF-kb (faktor yang dapat menginduksi modifikasi histon yang mengaktivasi 

atau membungkam gen inflamasi dan jalur transduksi sinyal lain) dan ekspresi IL-6 

dan IL-8. Sedangkan pada asap kendaraan, terjadi augmentasi produksi dari IgE dari 

sensitisasi IgE lewat hipermetilasi IFNG dan hipometilasi dari lokus IL4 serta 

peningkatan metilasi acyl-Coa synthetase long-chain family member 3 (ACSL3).5 

Polutan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan imun anak terus 

meningkat jumlahnya sebagai akibat modernisasi produk industri dan pertanian. 

Polutan tersebut meliputi : polychlorinated biphenyl phthalates (PCBs), pestisida 

organoklorin, dioksin, dan phthalates, yang merupakan polutan larut lemak dan 

terakumulasi pada jaringan manusia yang makin meningkat seiring bertambahnya 

umur. Mekanisme kerja polutan ini seperti aktivitas hormon yang pro Th2. Memiliki 

efek imunosupresi tetapi meningkatkan respon alergi IgE.46  

2.1.5.9 Penggunaan antibiotik 

Penggunaan antibiotik oral oleh ibu pada saat akhir trimester 3 maupun oleh 

anak akan mempengaruhi komposisi normoflora usus anak. Padahal, normoflora usus 

sangatlah penting bagi maturasi imun anak, karena menyediakan keseimbangan pada 

rangsangan Th1 dalam teori higienitas. Pemakaian antibiotik mengurangi jumlah 
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normoflora usus, sehingga tidak terjadi kompetisi di permukaan usus. Kondisi ini 

memungkinkan tumbuhnya Candica albicans yang dapat mensekresikan modulator 

imun menyerupai prostaglandin yang menyebabkan inflamasi pada sel enterosit. 

Selain itu, gangguan sistem imun yang mengakibatkan peningkatan aktivitas Th2 

dapat terjadi akibat paparan terhadap spora jamur.65-66  

2.1.5.10 Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi 

Tingkat pendidikan ibu yang tinggi dihubungkan dengan penurunan angka 

kejadian alergi akibat kecenderungan mengkonsumsi makanan tinggi n-3PUFA, serat, 

kalsium, vitamin A, D, E , dan C, dan folat pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan 

ikan. Sedangkan tingkat sosial ekonomi yang tinggi berpengaruh pada kemampuan 

untuk menyediakan dan memprioritaskan makanan-makanan tersebut sehingga juga 

berakibat pada penurunan angka kejadian alergi. Sebaliknya, tingkat pendidikan dan 

sosial ekonomi ayah yang tinggi dilaporkan meningkatkan resiko alergi pada anak.67 

Penyebabnya belum jelas, tetapi diduga tingkat pendidikan dan sosial ekonomi ayah 

yang tinggi membuat ayah memperhatikan hanya kebersihan lingkungan saja namun 

tidak memperhatikan apa yang ibu konsumsi saat kehamilan sehingga terjadi 

penurunan stimulasi Th1 yang mengakibatkan peningkatan aktivitas Th2. 

2.1.5.11 Paparan parasit helminthes 

Riwayat paparan terhadap parasit helminthes (Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, dan cacing tambang) mempengaruhi kejadian alergi pada anak. Pada 

infeksi akut kecacingan, respon imun yang dimunculkan menyerupai alergi seperti : 

peningkatan IgE, infiltrat eosinofil di jaringan, infiltrat sel mast, dan sitokin dari 
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CD4+ sel Th2. Namun pada infeksi kronis, terjadi peningkatan kemampuan dari Treg 

dalam mensupresi, termasuk mensupresi aktivitas Th2 dalam penyakit alergi.68 

2.1.5.12 Stres 

Persepsi stres pada lingkungan tertentu, menimbulkan aktivasi dari nukleus 

paraventrikular hipotalamus, yang mensekresikan Corticotropin Releasing Hormon 

(CRH) dan aktivasi pusat produksi noradrenalin, locus coeruleus, yang akan 

menghasilkan CRH juga. CRH menyebabkan sekresi Adreno Cortico Tropin Hormon 

(ACTH) oleh hipotalamus anterior. ACTH menyebabkan sekresi kortikoid oleh 

korteks adrenal dan katekolamin (adrenalin dan noradrenalin) oleh medula adrenal. 

Kortikoid dan katekolamin mensupresi APCs dalam memproduksi IL-12, yang 

merupakan produk utama dari Th1. Di sisi lain, produksi IL-4, IL-10, dan IL-13 akan 

dinaikan sebagai akibat rangsangan Th2 oleh corticoid. Hal ini menyebabkan 

ketidakseimbangan Th2/Th1 yang meningkatkan kejadian alergi.69-70 

 

2.2 Susu formula 

2.2.1 Definisi susu formula 

Susu formula adalah susu berbahan dasar air susu sapi atau hewan lain dan 

atau bahan-bahan lain yang terbukti aman dan memberikan kecukupan nutrisi untuk 

mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.71 
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2.2.2 Jenis-jenis susu formula 

 Berdasarkan bahan dasar serta proses pengolahan protein, susu formula dapat 

dibedakan menjadi : 

2.2.2.1 Susu formula sapi 

Formula berbahan dasar protein susu sapi merupakan pilihan terbanyak dari 

anak sehat yang tidak menderita alergi susu sapi (ASS) dan tidak menerima ASI 

eksklusif. Formula susu sapi tidak cocok digunakan pada anak dengan ASS, 

intoleransi laktosa , dan galaktosemia.72 

Komponen protein susu sapi dapat berbentuk predominasi kasein atau whey. 

Umumnya rasio whey:kasein pada susu formula yang beredar di pasaran adalah 60:40. 

Formula ini dapat menunjang kebutuhan kalsium hingga usia satu tahun. Kandungan 

protein yang disarankan pada susu formula ini adalah 1,8 sampai 2 g/100kkal.73 

2.2.2.2 Susu formula hidrolisa partial 

 Formula partial hidrolisa ini dapat dibedakan menjadi : 

2.2.2.2.1 Susu formula hidrolisa partial rendah laktosa 

Susu formula ini tidak lazim digunakan pada anak sehat maupun untuk 

mencegah alergi. Walaupun begitu susu formula ini aman dan dapat diterima anak 

terutama untuk anak dengan keluhan kembung dan rewel. Susu formula ini 

mengandung kasein dan whey yang separuhnya telah terhidrolisa dengan kadar 

laktosa yang rendah.73 

 

 



29 

 

2.2.2.2.2 Susu formula hidrolisa partial whey 100% 

Susu formula ini memiliki kandungan whey 100% yang telah terhidrolisa 

sebagian.73 

2.2.2.3 Susu formula bebas laktosa 

Susu formula ini digunakan pada anak dengan gangguan penyerapan laktosa 

(kekurangan enzim laktase) yang dikonfirmasi oleh dokter. Defisiensi laktase ini 

dapat disebabkan karena kelainan intoleransi laktosa kongenital yang sangat jarang 

dan intoleransi laktosa sekuder akibat diare berat maupun diare yang disebabkan oleh 

virus. Susu formula ini tidak dapat digunakan pada anak dengan ASS maupun 

galaktosemia.73 

2.2.2.4 Susu formula kasein hidrolisa ekstensif  

Penggunaan susu formula ini diindikasikan bagi anak dengan alergi makanan 

terutama alergi susu sapi , alergi susu kedelai, dan untuk masalah malabsorbi spesifik. 

Susu formula ini merupakan pilihan pertama dan terbaik saat ini dalam penanganan 

ASS dan pencegahannya.73-74 

Metode dan cara menghidrolisa protein dapat bermacam-macam, karena tidak 

terdapat suatu ketentuan khusus yang mengaturnya. Namun, hal ini harus 

didokumentasikan. Kandungan protein minimum adalah 2,25 g/100kcal dengan 

angka konversi 6,25. Taurin (42µmoles/100 kcal) dan L-carnitine (7,5 

µmoles/100kcal) harus ditambahkan. Kandungan protein yang dapat memicu sistem 

imun diharuskan kurang dari 1% bagi susu formula yang dinyatakan bebas antigen . 

Bukti mengenai kadar protein ini harus dapat ditunjukan.75 
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2.2.2.5 Susu formula asam amino 

Susu formula asam amino sanggup mencukupi kebutuhan nutrisi bagi 

penderita ASS dan intoleransi terhadap banyak makanan. Protein pada Formula asam 

amino pun paling kecil diantara susu formula yang lain sehingga memiliki sifat 

antigenik paling rendah yang sangat cocok diberikan pada anak alergi. Namun, 

karena harganya yang sangat mahal, susu formula ini hanya menjadi pilihan kedua 

dari penanganan ASS, anak dapat mencoba terlebih dahulu memakai susu formula 

casein hidrolisa ekstensif.73-74 

2.2.2.6 Susu formula berbahan dasar protein susu kambing 

Susu formula kambing relatif baru di pasaran. Susu ini berbeda dengan susu 

yang berbahan dasar susu sapi, yaitu: mudah dicerna daripada formula susu sapi 

karena tidak memiliki aglutinin yang menyebabkan butir-butir lemak menggumpal, 

kandungan protein lebih tinggi, asam lemak esensial lebih tinggi, tetapi kandungan 

laktosa yang sedikit lebih rendah daripada susu formula sapi (4,1% berbanding 4,7%). 

Perbedaan lainnya adalah : kalsium 13 % lebih banyak, vitamin B6 25% lebih banyak, 

vitamin A 47% lebih banyak, kalium 134% lebih banyak, niasin tiga kali lebih 

banyak, kuprum empat kali lipat lebih banyak, dan selenium 27% lebih banyak. 

Namun susu sapi memiliki keunggulan dalam kandungan : vitamin B12 lima kali 

lebih banyak dan asam folat sepuluh kali lebih banyak. Pada bayi yang mengalami 

intoleransi susu sapi dan ASS sebaiknya tidak juga memakai susu formula kambing, 

karena dapat mengakibatkan anemia, iritasi intestinum, serta kemungkinan besar tetap 

alergi karena adanya reaksi silang dengan protein susu kambing. 72,76 
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2.2.2.7 Susu formula kedelai 

Kedelai perlu mendapat perhatian ekstra karena kandungan antinutrisi dan 

racun yang dimilikinya seperti : phytate, manganase, protease inhibitor,  trypsin 

inhibitors, isoflavon, goitrogen, saponin, lektin, oksalat, alergen, dan oligosakarida. 

Bila kedelai difermentasi kandungan-kandungan ini dapat hilang secara total.14 

Namun, formula berbahan dasar kedelai secara lazim dibuat menggunakan isolat 

protein kedelai dari ektrak kedelai kering.75 Ekstrak ini dibuat dengan menyangrai 

kedelai, dihaluskan menjadi bubuk halus, dan dihilangkan kandungan karbohidrat 

terlarut dan garam mineralnya tetapi masih menyisakan kandungan antinutrisi.74 

 Karakteristik dari susu formula kedelai diuraikan sebagai berikut : 

2.2.2.7.1 Komposisi Umum 

Susu formula berbahan dasar kedelai merupakan susu formula yang harus 

berbahan isolat protein kedelai yang bebas protein susu sapi , bebas laktosa, dan dapat 

menyediakan energi sebesar 67 kcal/dL.10 Semua formula berbahan dasar  kedelai 

yang beredar telah diperkaya zat besinya dan mencukupi standar vitamin, mineral, 

dan elektrolit  yang telah ditentukan. Kandungan lemak pada susu formula kedelai 

berasal dari minyak tumbuhan seperti : minyak kedelai, kelapa, bunga matahari, dan 

minyak kelapa sawit. Kandungannya sebesar 5,02 hingga 5,46 g/100kcal. Sumber 

karbohidratnya berasal dari sukrosa, sirup jagung, dan maltodekstrin jagung dengan 

kandungan sebesar 10,26 hingga 10,95 g/100 kcal.10 Kriteria dari kandungan nutrisi 

utama dari susu kedelai dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Komposisi Nutrisi Utama Susu Formula Kedelai 73-74 

 Susu formula kedelai Susu formula sapi 

Protein (g) 2,25 – 3 1,8 

Methionine (mg) 29 24 

L-carnitine (µmoles) 7,5 5 

Iron (mg) 0,45-1,9 0,3-1,3 

Zinc (mg) 0,75 – 2,4 0,5-1,5 

Sumber Karbohidrat  Sukrosa; Maltodekstrin; 

Sirup jagung solid 

Laktosa 

 

2.2.2.7.2 Kandungan Protein 

Protein kedelai memiliki nilai biologis yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kandungan protein susu sapi. Hal ini dapat terlihat pada net protein utilization 

(NPU), presentasi protein dalam makanan yang dapat ditahan oleh tubuh setelah 

makan (NPU) pada susu formula kedelai hanya 70 sedangkan formula susu sapi dapat 

mencapai 78. NPU yang rendah ini diatasi dengan meningkatkan kadar protein pada 

susu formula kedelai,  dengan komponen protein utama taurin, L-methionin, dan L-

carnitine,10 menjadi 2,25 g / 100 kcal hingga 2,8 g/ 100 kcal jauh di atas kandungan 

protein susu sapi yaitu 1,8 g / 100 kcal dan ASI yang hanya 1,5 g/100 kcal. Konsumsi 

tinggi protein memiliki konsekuensi jangka panjang pada endokrin seperti kandungan 

insulin dan insulin-like growth factor (IGF)-1 yang meningkat. Perubahan metabolik 

juga didapati dengan tingginya kadar urea dalam serum dan urin serta tingginya kadar 

asam amino yang dapat melebihi kapasitas sistem hati dan ginjal untuk 
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mengeksresikan kelebihan nitrogen tersebut. Hal ini dapat menuntun pada keadaan 

asidosis dan dehidrasi saat demam dan diare.77 

2.2.2.7.3 Phytate 

Phytate merupakan salah satu kandungan antinutrisi yang dimiliki oleh 

protein kedelai.  Pengolahan dengan metode isolasi protein kedelai masih menyisakan 

kandungan phytate antara 1 hingga 2%. Phytate memiliki efek negatif terhadap 

penyerapan besi (Fe) dan seng (Zn) dalam usus halus.14  

Penelitian untuk membuktikan efek negatif penyerapan seng telah dilakukan 

dengan melakukan pembuktian terbalik. Susu formula kedelai yang telah dihilangkan 

kandungan phytate-nya diberikan dan diukur bioavabilitas sengnya. Hasilnya 

dibandingkan dengan susu formula kedelai yang masih mengandung phytate. Melalui 

penelitian ini dibuktikan penyerapan seng pada susu formula yang dihilangkan 

kandungan phytate-nya, lebih baik. 

Di dalam lumen usus, asam phytate membentuk kompleks dengan Fe yang 

memiliki kelarutan rendah, mineral lain, serta produk degradasi protein (peptida) 

yang menghambat absorbsi besi.14 Namun ditemukan bayi yang menerima asupan 

makanan dari susu kedelai pada usia 6 bulan tidak mengalami defisiensi besi pada 

umur 9 bulan.78 Hal ini dikarenakan kandungan besi pada susu forrmula mencapai 40 

hingga 80 kali lebih tinggi dari ASI (0,2-0,69 mg/L) yang berkontribusi mengatasi 

efek negatif dari phytate.10 

Phytate juga dapat mempengaruhi metabolisme iodine. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan beberapa kejadian gondok yang ditemukan pada bayi dengan 
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konsumsi susu formula kedelai.79 Fakta ini diperkuat dengan penemuan kasus 

hipotiroid persisten pada bayi yang menerima susu formula kedelai. Konsumsi susu 

formula kedelai meningkatkan pengambilan kelenjar tiroid karena terjadi peningkatan 

kebutuhan iodine akibat deplesi T4 melalui feses.80 Glikopetida hasil isolasi kedelai 

bersifat goitrogenik dengan menurunkan organifikasi dan menghambat pengambilan 

iodine pada kelenjar tiroid.75 

2.2.2.7.4 Aluminium 

Susu formula kedelai memiliki kandungan aluminium yang jauh lebih tinggi 

daripada susu formula sapi dan ASI. Kandungannya antara 500 hingga 2400 µg/L 

dibandingkan susu formula sapi yang hanya 15 hingga 400 µg/L.10 Meskipun batas 

asupan harian aluminium adalah 1 mg/kg , batas maksimum tersebut masih terlalu 

besar.81 Aluminium yang tinggi terutama terakumulasi pada tulang dan susunan saraf 

pusat terutama pada bayi prematur atau memiliki penyakit ginjal. Dilaporkan terjadi 

penurunan mineralisasi pada tulang bayi tersebut.10 

2.2.2.7.5 Fitoestrogen 

Fitoestrogen dapat didefinisikan sebagai komponen turunan tumbuhan dengan 

aktivitas sama dengan hormon estrogen yang banyak ditemukan pada kacang-

kacangan. Isolat protein kedelai juga mengandung fitoestrogen. Isoflavon dalam 

jumlah tinggi ternyata ditemukan dalam isolat protein kedelai, komponen inilah yang 

disebut fitoestrogen pada isolat protein kedelai. 

Kandungan utama isoflavon pada isolat kedelai adalah genistein  dan 

daidzein.82 Mereka dapat berikatan dengan reseptor estrogen, berinteraksi dengan 
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sistem enzim yang mempengaruhi aktivitas estrogen, dan memiliki aktivitas estrogen 

yang potensial.14,74 Jumlah konsumsi isoflavon pada bayi yang menggunakan susu 

formula kedelai berkisar antara 6-47 mg/dL. Kadar ini sangat tinggi dibandingkan 

pada bayi yang menggunakan susu formula sapi dan ASI yaitu 0,005 hingga 0,01 

mg/hari. Pemberian susu formula kedelai pada awal kehidupan dilaporkan memiliki 

efek samping pada perkembangan seksual dan reproduksi pada saat dewasa.  

Ditemukan mulai menstruasi yang lebih awal saat remaja, pada bayi dengan 

konsumsi susu formula kedelai.85 

 

2.3 Alergi makanan 

Alergi makanan merupakan reaksi imun abnormal, seperti penyakit alergi lain 

yang diperantarai IgE (hipersensitivas tipe I), setelah mencerna makanan spesifik.84-86 

Antigen makanan yang dapat menyebabkan rekasi alergi, terutama adalah 

glikoprotein dengan berat molekul (BM) antara 15 hingga 50 kDa atau oligopeptida 

dengan panjang lebih dari 8 asam amino.87-88 Tubuh sejatinya memiliki mekanisme 

yang baik dalam mencegah reaksi alergi, namun bila salah satu fungsi mengalami 

gangguan, maka alergi makanan akan dialami. Mekanisme pencegahan tersebut 

adalah : degradasi molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil (BM < 15 kDa) 

oleh asam lambung dan enzim-enzim pencernaan pankreas (tripsin, kimotripsin, 

procarboksipeptida) ; sekresi S-IgA untuk mencegah kontak antigen dengan APCs. 

Antigen protein intak (dapat lolos dari proses degradasi yang cukup sehingga masih 

dapat menyebabkan reaksi alergi) akan ditransportasi secara transitosis pada enterosit, 
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diambil secara langsung oleh sel Microfold (Sel-M) atau difus paraseluler melewati 

epitel usus. Dengan rute-rute ini, antigen dapat diproses oleh APCs, dipaparkan 

kepada sel Th, dan berpotensi memicu rangkaian fase-fase alergi seperti yang telah 

dijelaskan pada 2.1.  Pada keadaan sehat, anergi dari sel-T akibat ekspresi IL-10 dan 

IL-4 dari plak payeri serta ekspresi Transforming growth factor β (TGF- β) oleh Treg 

menekan terpicunya rangkaian fase alergi yang mengakibatkan toleransi terhadap 

makanan.84-85,87  

Susu menjadi minuman yang penting dalam pertumbuhan anak di bawah lima 

tahun (balita). Susu  menyediakan protein yang berkualitas dalam jumlah tinggi, 

vitamin D dan kalsium yang cukup untuk pertumbuhan tulang serta gigi, maupun 

energi, vitamin, serta mineral. 88-89 Memiliki kecukupan nutrisi dari susu, ditambah 

kepraktisan yang ditawarkan, membuat susu formula menjadi produk yang semakin 

banyak dipilih oleh masyarakat dari hari ke hari.90 Namun, penggunaan yang luas dari 

susu formula, menyebabkan paparan terhadap protein susu pada balita juga 

meningkat. Hal ini berpotensi tinggi meningkatkan kejadian alergi pada balita. 

2.3.1 Alergi susu sapi 

Protein susu sapi merupakan suatu alergen yang kuat dan diperkirakan 

merupakan penyebab alergi makanan paling sering pada masa kanak-kanak.91 

Prevalensi anak yang diduga menderita ASS berdasarkan gejalanya, berkisar antara 5 

hingga 15%. Namun dengan pemeriksaan lebih lanjut, prevalensinya berkisar 2-5%.83 

Alergen dalam susu sapi ditemukan dalam  dua fraksi besar protein yaitu : fraksi 

whey dan fraksi kasein. Kasein merupakan fraksi protein terbesar dalam susu sapi 
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(80%). Sedangkan fraksi protein whey, β-lactoglobulin dan α-lactaalbumin, 

merupakan fraksi yang paling imunogenik (kecenderungan untuk dapat menginduksi 

sistem imun).91,93 

2.3.2 Penggunaan susu formula kedelai sebagai pengganti susu formula sapi 

Dalam manajemen ASS, susu formula dengan BM protein susu sapi < 15 kDa 

atau susu yang berasal dari sumber protein lain dapat diberikan untuk menghindarkan 

anak dari protein susu sapi. Pemberian susu dari protein lain yaitu susu formula 

kedelai (SFK) dianjurkan sebagai pilihan ketiga setelah susu hidrolisa ekstensif dan 

susu asam amino.16 Penempatan SFK sebagai pilihan ketiga ini dikarenakan SFK 

memiliki kandungan antinutrisi (phytate), aluminium, serta kadar fitoesterogen yang 

tinggi.11  

Dilaporkan penggunaan SFK dari keseluruhan penggunaan susu formula 

mencapai 20%.11 Penggunaan SFK dalam jumlah tinggi diduga karena terdapat 

asumsi di masyarakat bahwa SFK dapat digunakan untuk mencegah alergi makanan 

terutama ASS.  Namun, asumsi ini tidak benar, SFK tidak memiliki efek untuk 

mencegah alergi pada anak, bahkan didapati penggunaan yang berkepanjangan akan 

menyebabkan kejadian alergi meningkat.11,94 Kejadian alergi yang meningkat 

dikarenakan pemberian SFK berkepanjangan pada balita yang terlebih dahulu 

memiliki ASS dapat memicu sensitisasi pada protein kedelai (Alergi protein 

kedelai/APK), hal ini dilaporkan terjadi pada 10-14% anak.11 Reaksi silang antara 

antigen pada polipeptida  B3 protein 11S globulin susu kedelai dan protein kasein 

pada susu sapi juga dilaporkan menyebabkan APK.95 


