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Nutrisi bagi Perkembangan Otak

Dr.dr.Dida A.Gurnida,Sp.A(K).Mkes

PENDAHULUAN

Kecerdasan dipengaruhi faktor genetik dan faktor lingkungan termasuk asupan gizi. Faktor

genetik sulit untuk dimodifikasi sehingga faktor lingkungan memegang peranan yang penting

dalam meningkatkan kecerdasan. Salah satu bentuk modifikasi faktor lingkungan adalah

dengan memberikan rangsangat terus menerus. Kebutuhan gizi yang baik sejak di dalam

kandungan sampai remaja sangat diperlukan terutama untuk perkembangan °talc, pencegahan

dan pengobatan penyakit yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan, dan

keterampilan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Sel-sel otak janin dibentuk sejak 3 bulan dalam kandungan. Dari periode tersebut hingga usia 3

tahun, jumlahnya bertambah dengan cepat. Hal ini dapat diketahui dari penambahan berat otak

ataupun lingkar kepala balita. Ketika bayi lahir, ukuran otaknya mencapai 70% ukuran otak orang

dewasa, tetapi berat badannya hanya 5% dari otak berat badan orang dewasa. Setelah usia 3

tahun, proses perkembangan otak akan berjalan melambat, yakni pada usia sekolah dan usia

remaja.

Sejak usia kehamilan 6 bulan, terjadi proses pembentukan hubungan antar sel (sinaps) yang

berperan terhadap berbagai fungsi. Kualitas dan kompleksitas rangkaian hubungan antar selsel

otak ditentukan oleh stimulasi yang dilakukan oleh lingkungan pada anak. Perkembangan sirkuit

otak sangat bergantung pada kualitas nutrisi dan stimulasi yang didapat oleh balita, sejak dalam

kandungan, sampai tiga tahun setelah is dilahirkan. Pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang

sejak di dalam kandungan sampai usia 3 tahun akan mengoptimalkan jumlah sel dalam otak bayi

serta meningkatkan kualitas sinaps yang terbentuk.

EFEK FISIOLOGIS NUTRISI PADA PERKEMBANGAN OTAK

Sejumlah asam amino diakui sebagai prekursor neurotransmiter. Triptofan diperlukan untuk

produksi serotonin yang meningkatkan mood dan rasa nyaman. Kolin diperlukan untuk produksi

asetilkolin yang sangat penting untuk memori. Tirosin membantu dalam motorik koordinasi

dengan elaborasi dopamin. Taurin diperlukan untuk pematangan retina.



Mikronutrien diperlukan untuk produksi beberapa enzim dan co-faktor untuk sejumlah jalur

metabolik. Hal ini diketahui sejak ditemukannya kasus kekurangan niacin yang menyebabkan

penurunan fungsi kognitif dan demensia. Sejumlah vitamin B kompleks terutama B1, B2, B6,

B12, niasin, dan asam folat diperlukan untuk sintesis beberapa neuro-transmitter. Kekurangan

thiamin menghambat kemampuan otak untuk memanfaatkan glukosa. Defisiensi folat, B6,

B12, dan kolin dihubungkan dengan peningkatan homosistein plasma yang dapat

menyebabkan komplikasi tromboemboli dan stroke. Yodium diperlukan untuk sintesis tri-

iodothyronine dan tiroksin. Kekurangan zat besi berhubungan dengan aktivitas fisik

berkurang, inkoordinasi neuromotor dan mengurangi kecerdasan. Sitokrom oksidase dalam

mitokondria adalah enzim yang besi-dependen. Oligodendrocytes membutuhkan zat besi

untuk mensintesis asam lemak dan kolesterol untuk produksi myelin. Zat besi juga dibutuhkan

untuk berfungsinya sistem transmisi neuron seperti dopamin, serotonin dan GABA.

Kekurangan zat besi telah terbukti mempengaruhi aktivitas batang otak yang dapat bertahan

bahkan setelah koreksi anemia defisiensi besi. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa

konsentrasi jaringan besi yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit Parkinson pada orang

dewasa. Seng merupakan komponen penting dari lebih dari 200 metalloenzymes dan terdapat

konsentrasi tinggi seng dalam otak. Tembaga merupakan komponen penting sitokrom

oksidase dan superoksida dismutase di otak. Defisiensi tembaga dikaitkan dengan penyakit

Menke sementara kelebihan tembaga merupakan penanda penyakit Wilson, familial

amyotrophic lateral sclerosis dan penyakit Alzheimer.

Important nutrients during late fetal and neonatal brain development'

Predominant brain circuitry

Brain requirement for the or process affected by

Nutrient nutrient deficiency

Protein-energy Cell proliferation, cell Global

differentiation

Synaptogenesis Cortex

Growth factor synthesis Hippocampus

Iron Myelin White matter

Monoamine synthesis Striatal-frontal

Neuronal and ghat energy Hippocampal-frontal

metabolism

Zinc DNA synthesis Autonomic nervous system

Neurotransmitter release Hippocampus, cerebellum

Copper Neurotransmitter synthesis. Cerebellum

neuronal and filial energy

metabolism, antioxidant

activity

LC-PUFAs Synaptogenesis Eye

Myelin Cortex

Choline Neurotransmitter synthesis Global

DNA methylation Hippocampus
Myelin synthesis White matter

LC-PUFAs, long-chain polyunsaturated fatty acids.



MAKANAN CERDAS UNTUK OTAK

Makanan laut merupakan jenis makanan yang baik bagi otak. Ikan dan minyak ikan merupakan

asam lemak omega-3 dan DHA. Asam lemak omega-3 berperan dalam mengurangi inflamasi

selular dan vaskular dalam otak, mendorong terjadinya vasodilatasi dan memastikan integritas

membran sel otak untuk tetap lembut. DHA merupakan hampir setengah dari lemak total dalam

membran sel otak. DHA juga merupakan materi pembentuk sinaps dalam otak yang

meningkatkan serotonin (neurotransmiter rasa nyaman) dan asetilkolin (penambah memori).

Tidak seperti orang dewasa, bayi tidak dapat mengubah asam lemak lengan pendek alpha-

linolenic menjadi DHA dan mereka harus mendapatkan asupan nutrisi de novo dalam diet.

Beberapa nutrisi yang esensial dalam pembentukan sistem saraf pusat di antaranya asam

lemak Omega-3, DHA, asam arakidonat, Vitamin B kompleks, asam folat, vitamin C, vitamin E,

yodium, besi, seng, selenium, asam amino esensial, kolin, dan antioksidan. Berikut ini

pemaparan mengenai beberapa zat gizi yang berperan dalam perkembangan otak.

1. AA (Arachidonic acid) dan DHA (Docosahexanoid acid) Zat gizi ini termasuk

golongan long chain polyunsaturated fatty acid (LC PUFA), yaitu golongan asam lemak

esensial yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan harus didapat dari luar. AA dan DHA

dapat ditemukan dalam ASI, ikan tuna, salmon, makarel, sarden, daging, telur. AA dan DHA

sangat penting untuk pertumbuhan sistem saraf pusat dan fungsi penglihatan. DHA

berperan dalam pembentukan sel-sel saraf dan sinaps, sedangkan AA berfungsi sebagai

neurotransmitter (zat penghantar).

2. Asam lemak omega 3, 6, 9 penting untuk membentuk pembungkus saraf, demikian

pula sphyngomyelin. Asam lemak omega-3 memiliki efek anti peradangan dan anti

penggumpalan darah. Asam lemak omega-3 banyak digunakan dalam terapi anak-

anak/orang yang mengalami hiperaktif dan gangguan perhatian, juga gangguan

mental seperti Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) dan depresi. Selain dari ikan

berlemak tinggi seperti salmon atau tuna, omega-3 juga dapat diperoleh dari kacang

walnut, biji kapok (flaxseeds), dan sayuran berdaun hijau. Omega-6 walaupun memiliki

efek proinflamasi atau properadangan, tetapi juga menyimpan unsur anti peradangan.

Asam lemak omega-6 sama pentingnya seperti asam lemak omega-3, meski

jumlahnya tidak dianjurkan sebesar omega-3. Asam lemak omega-6 terkandung dalam

minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, atau minyak canola. Asam



lemak omega-6 juga dapat diperoleh dari sayuran berdaun, biji-bijian, kacang-

kacangan, dan serealia. Asam lemak omega-9 adalah asam lemak terbanyak yang

dapat ditemukan di alam, sehingga sangat kecil kemungkinannya tubuh kita dapat

kekurangan asam lemak ini. Omega-9 tidak termasuk asam lemak esensial karena

tubuh kita mampu mensintesanya sendiri dari lemak-lemak tak jenuh dalam tubuh.

Omega-9 terdapat dalam lemak hewan dan minyak nabati, khususnya minyak zaitun.

3. Asam amino membentuk struktur otak dan zat penghantar rangsang (zat

neurotransmitter) pada sambungan sel saraf. Asparagin dan Asam aspartat,

diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem saraf pusat. Asam amino

berperan untuk mengatur pembentukan senyawa serotonin yang terlibat di dalam

sistem saraf atau acetylcholine yang penting untuk days ingat. Sumber asam amino

berkualitas tinggi adalah protein hewani, misalnya daging sapi, daging ayam, telur,

produk susu (dairy product). Kacang kedelai adalah sumber asam amino dengan

kualitas yang hampir menyamai protein hewani. Protein nabati selain kedelai adalah

sumber asam amino kualitas nomor dua, misalnya alpukat, gandum, cokelat, biji labu,

dan kacang-kacangan, termasuk kacang hijau, kacang tanah, dan kacang polong.

Buah, sayur, dan gelatin adalah sumber asam amino berkualitas rendah yang berarti

dapat melakukan fungsi dasarnya, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Glutein adalah

protein yang terkandung dalam biji sereal (padi, jagung, gandum, jelai, sorgum),

kasein terkandung dalam susu, vitelin adalah protein yang membina kuning telur, dan

albumin terkandung dalam putih telur. Leusin dan isoleusin merupakan asam amino

esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga

keseimbangan nitrogen pada orang dewasa. Leusin juga berguna untuk perombakan

dan pembentukan protein otot. Asam glutamat sangat diperlukan untuk meningkatkan

sistem kekebalan tubuh dan asam aspartat untuk membantu kerja neurotransmitter

otak.

4. Tirosin. Merupakan bahan baku pembuat neurotransmitter katekolamin dan

serotonin yang memengaruhi pengendalian diri, pemusatan perhatian

(konsentrasi), emosi dan perilaku anak. Tirosin pertama kali di temukan dalam

keju. Pada manusia, asam amino ini tidak bersifat esensial, tapi pembentukanya

menggunakan bahan baku fenilalanin oleh enzim phehidroksilase. Tirosin

berfungsi pula sebagai obat stimulan dan penenang yang efektif untuk

meningkatkan kinerja mental dan fisik di bawah tekanan, tanpa efek samping.

Tirosin terkandung dalam hati ayam, keju, alpukat, pisang, ragi, ikan dan daging.



5. Triptofan merupakan bahan baku pembuat neurotransmitter katekolamin dan

serotonin yang mempengaruhi pengendalian diri, pemusatan perhatian

(konsentrasi), emosi dan perilaku anak. Triptofan terdapat pada telur, daging, susu

skim, pisang, susu, dan keju.

6. Vitamin B. Vitamin B dapat membantu perkembangan otak dan mengaktifkan

fungsi otak yang pada akhirnya bisa meningkatkan memori. Penurunan memori

pada otak sering dikaitkan dengan kekurangan Vitamin B. Makanan seperti

telur, daging dan bayam, memiliki jumlah Vitamin B kompleks yang tinggi.

Kekurangan Vitamin B-12 sering dikaitkan dengan kerusakan saraf, kehilangan

memori, perubahan suasana hati dan kelambatan mental. Vitamin B-12

merupakan nutrisi penting yang diperlukan untuk pembentukan mylein. Vitamin

ini banyak ditemukan dalam daging sapi, kambing, ikan dan domba. Vitamin B-6

sangat penting untuk fungsi neurotransmitter dan perkembangan otak.

Kekurangan Vitamin B6 dapat menurunkan tingkat konsentrasi dan

menyebabkan kehilangan memori jangka pendek. Kacang-kacangan, wortel,

dan biji bunga matahari merupakan makanan sehat yang kaya akan Vitamin B-

6.

7. Zat Besi. Zat besi adalah unsur penting dalam produksi dan pemeliharaan

mielin serta mempengaruhi aktivitas saraf. Zat besi membantu kerja enzim

yang penting untuk perangsangan saraf. Zat besi ditemukan dalam otak

secara tidak merata, sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian otak

tersebut. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan.

Pemberian zat besi secara suntikan selama 5 hingga 10 hari untuk bayi yang

anemia akibat kekurangan zat besi dapat memperbaiki kemampuan anak.

Perbaikan terlihat berupa peningkatan IQ, perbaikan perilaku, dan konsentrasi

anak. Sumber makanan mengandung zat besi tertinggi diantaranya kulit kentang,

kacang-kacangan, roti gandum, bayam, telur, daging sapi, kangkung, jagung dan

sereal.

8. Yodium. Kekurangan yodium menyebabkan rendahnya kecerdasan. Yodium

berfungsi dalam pembentukan hormon di dalam kelenjar tiroid. Sekresi hormon

tiroid dipertahankan sedemikian rupa melalui mekanisme umpan balik,

sehingga kadarnya optimal untuk menjalankan fungsinya. Hormon tiroid

mempunyai efek yang nyata pada perkembangan otak, membuat peka sistem

saraf dan meningkatkan aktivitas otak. Makanan sumber Yodium adalah



salmon, tuna, kerang, garam beryodium, rumput laut, dan susu.

9. Seng. Seng dibutuhkan untuk pembelahan dan kemampuan membran set-set

otak. Seng berperan dalam proses penyatuan protein dan nucleid acid, sehingga

berpengaruh langsung terhadap pembelahan sel, pertumbuhan dan regenerasi

sel. Selain itu, zat seng berkaitan erat dengan pertumbuhan kecerdasan anak.

Makanan sumber seng adalah daging, kacang-kacangan, makanan taut, dan

susu.

10. Vitamin E. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan yang dapat menghambat

perkembangan tahap pertama dari penyakit Alzeimer. Almond, sayuran berdaun

hijau, minyak bunga matahari dan hazelnut merupakan makanan yang memiliki

kandungan Vitamin E yang tinggi.

11. Vitamin E. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan yang dapat menghambat

perkembangan tahap pertama dari penyakit Alzeimer. Almond, sayuran berdaun

hijau, minyak bunga matahari dan hazelnut merupakan makanan yang memiliki

kandungan Vitamin E yang tinggi.

12. Sialic acid (SA). Sialic acid bukan zat-gizi esensial, zat ini dapat disintesis tubuh

dari prekusor-prekusor monosakarida (karbohidrat) dan protein di dalam hati.

Sialic acid (SA) dibutuhkan untuk membangun gangliosida membran sel

otak/saraf. Gangliosida berada di ujung set-set saraf (sinaps), yang berperan

penting dalam proses penghantaran impuls dari satu sel saraf ke sel saraf

lainnya dan berpengaruh terhadap kecepatan proses pembetajaran dan

pembentukan memori. Sumber makanan silaic acid diantaranya susu, kacang-

kacangan, dan daging sapi.

13. Sphingomyelin bukan zat-gizi esensialsphingomyelin dapat disintesis tubuh dari

prekusor-prekusor lemak, monosakarida, dan protein. Sphingomyelin berperan

dalam pembentukan myelin Fungsi myelin adalah mempercepat impuls dari satu

sel saraf ke yang lainnya, termasuk otot dan sel target lain. Makanan yang

mengandung sphingomyelin tinggi adalah ASI, susu sapi dan kedelai.



PERAN NUTRISI DALAM PERKEMBANGAN OTAK

Tabel-tabel berikut ini menunjukkan peran berbagai nutrisi dalam perkembangan neurologis, kognitif

dan afektif anak serta teknik pengukuran yang dapat dilakukan untuk penilaian pada berbagai usia.

eurnIVIVri kind and neuroimaging ZINSCSNUICIFiS that can he pertormed to evaluate the effects of neonatal nutrients on general brain des eloirment during the first 6 y of

postnatal life'

Neurologic domain

Risk nutrients for

domain Behavioral

Age of

reliability Neuroimaging technique Age of reliability

Cilolial function Protein-energy. iron,

zinc. LC-PUFAs

Bayley Scales 12-36 mu OFC Any age

WPPS1 >4 y MR regional volume-tries Newborn and >6 y

Nlyelination Iron Speed of

processing

4 mu ABR. VEP Any age

LC-PUFAs ERP After term

DTI Newborn and >6 y

:Motor function ProLein-energy Bayley Scales 12-36 mo Regional MR Newborn and >6 y

(PDI1

Iron Activity Any age Actigraph Any age

Copper Coordination Any age

1,(:-PUFAs, long -chain polyunsaturated fatty acids; WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence; MR, magnetic resonance: ABR, udiuxy

brainstem evoked response; VEP, visual evoked potential; ERP, event-related potential: DTI, diffusion tensor imaging; OFC, oecipitofrontal head I rcumference.

Neurobehavioral and neuroimaging assessments that can be performed to evaluate the effects of neonatal nutrients an cognitive development during the I irst 6 y of

postnatal life'

Cognitive domain

Risk nutrients

for domain

Behavioral

assessment

Age of

reliability Neuroimaging technique Age of reliability

Explicit-recognition

inennny

Protein-energy.

iron, zinc

VPC >4 mo ERP rauditory) Newborn

DNMS >6 mo ERP (visual) >4 mo

Elicited imitation >12 Intl MR volume Newborn and >6 y

( hippocampus)

Working memory Protein-energy Elicited imitation >12 mo MR volume (prefrontal

cortex)

Newborn and >6 y

Iron CANTAB >4 y

IMRI >6 y

Implicit-procedural

memory

Iron Priming >4 mo
MR volume (striatum)

fMRI

Newborn and >6 y

Newborn and >6 y

VPC. Visual Paired Comparison (test); ERP, event-relattx1potential; DNMS, Delay Non-Match to Sample (test): MR, magnetic resonance; CANTAB. Cambridge

Neuropsychological Test Automated Battery: flARI_ functional magnetic resonance imaging.

Neurobehavioral and netiroi inaging assessments that can be performed to evaluate the effects of neonatal nutrients an affective development during the first 6 y of

postnatal life'

Affective domain

Risk nutrients

for domain Behavioral assessment

Age of

reliability Neuroimaging technique Age of reliability

Attention Iron. zinc Bayley Scales rating >12 mo MR volume (prefrontal cortex) Newborn and >6 y

CANTAB > 4 y

Flanker task >5 y IMRI >6 y

Reactivity (HPA/ Iron. zinc Response to: >Newborn

ANS)

Restraint Salivary cortisol Any age

Separation HR response Any age

Immunization Vagal tone Any age

Social interaction Iron. zinc Spontaneous movement Any age fMRI >6 y

Bayley Scales rating >12 mo

MR, magnetic resonance; CANTAB, Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; fMRI. functional magnetic resonance imaging; HPA/ ANS,

hypnitalamic pituitary adrenal/autonomic ftelliOUS system; HR. heart rate.



KESIMPULAN

Nutrisi yang optimal selama kehamilan hingga usia 3 tahun merupakan hal yang penting karena 70% otak

manusia berkembang pada periode tersebut. Nutrisi berperan dalam perkembangan neurologis, kognitif, dan

afektif. Namun, nutrisi bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kecerdasan. Kecerdasan dipengaruhi tiga

faktor penting yang saling berkaitan yaitu genetik, nutrisi, dan faktor lingkungan.


