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ABSTRAK 

Latar belakang: Selesma merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan paling 

sering dijumpai, kekerapan 6 - 8 kali/ anak/ tahun usia kurang dari 5 tahun. 

Suplementasi zinc pada selesma anak bekerja sebagai inhibitor enzim 3C protease 

dan blokade reseptor ICAM-1 di epitel saluran pernapasan. Kombinasi dengan 

vitamin C diduga saling sinergis, mengurangi skor keparahan gejala klinis 

selesma anak. 

Tujuan: Menganalisis penurunan skor keparahan gejala klinis selesma anak pada 

suplementasi kombinasi dibandingkan suplementasi tunggal maupun plasebo. 

Metode: Penelitian uji klinis acak terkontrol pada 124 anak yang menderita 

selesma selama 3 hari terakhir, usia 24 - 60 bulan, dikelompokkan menjadi 4, 

yaitu pemberian suplementasi kombinasi zinc 20 mg dengan vitamin C 100 mg, 

suplementasi tunggal zinc 20 mg, suplementasi tunggal vitamin C 100 mg, dan 

plasebo. Pemberian 10 hari berturut-turut, dilakukan evaluasi skor keparahan 

gejala klinis selesma harian. 

Hasil: Perubahan skor keparahan gejala klinis selesma antar kelompok pada 

pengamatan hari ke-0 dibandingkan saat puncak gejala hari ke-5 (p = 0,020). 

Kelompok suplementasi kombinasi zinc dengan vitamin C dibandingkan 

kelompok suplementasi tunggal zinc, tunggal vitamin C, dan plasebo (p = 0,417; 

0,004; 0,029). 

Kesimpulan: Pemberian dini suplementasi kombinasi zinc dengan vitamin C 

menurunkan skor keparahan gejala klinis selesma anak lebih baik di saat puncak 

gejala, dibandingkan suplementasi tunggal vitamin C, maupun plasebo. 

 

 

Kata kunci: selesma, zinc, vitamin C. 
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