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BAB 1 

ANEMIA 

 

Definisi 

Definisi laboratorik anemia adalah berkurangnya kadar Hb, Eritrosit dan Hematokrit dalam 

sirkulasi darah. 

Definisi fungsionil anemia adalah berkurangnya asupan oksigen ke jaringan tubuh akibat 

berkurangnya kadar Hb, jumlah eritrosit. 

 

Diagnosis  

 

Gejala Klinis 

 Pucat  

 Lesu, lemah, nafsu makan berkurang  

 Atropi Papil lidah  

 Chilonochia  

 Gangguan konsentrasi  

 Fissure di ujung anggularis  

 

Faktor pencetus  

 Intake Fe yang kurang  

 Kebutuhan yang meningkat  

 Gangguan reabsorbsi di usus  

 Perdarahan yng kronik  

 Infeksi parasit (cacing ankylos)  

 

Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan adanya Anemi 

 Kadar Hemoglobin ( Hb )  

 Jumlah Erotrosit . 

 Hematokrit ( % )  

 

Klasifikasi  

 

WHO membagi Anemi berdasarkan penyebabnya: 

1. Anemi defisiensi (Fe dan Asam Folat)  
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2. Anemi Hemolitik  

3. Anemi Aplastik  

4. Anemi Post Hemorrhagic 

 

Pembagian berdasarkan Morfologi sel eritrosit : 

1. Anemi Mikrositer Hipokromik  

2. Anemi Normokromik Normositer  

3. Anemi Makrositer 

 

Patogenesis  

Patogenese dari terjadinya Anemi adalah Berkurangnya atau tidak adanya sama sekali zat-zat 

yang perlu untuk produksi eritrosit (Hb) 

Penghancuran eritrosit yang berlebihan didalam pembuluh darah  

Adanya defek sumsum tulang sehingga sumsum tulang tidak dapat membentuk eritrosit  

Perdarahan yang akut dan banyak (Blood Loose) serta perdarahan yang sedikit tapi berlangsung lama  

 

I . 1 Anemi Defisiensi Besi
  

 

Anemia defisiensi besi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh berkurangnya 

cadangan besi tubuh akibat asupan yang tidak adekuat, kebutuhan meningkat, atau perdarahan 

menahun.  

 

Penyebab Anemia Defisiensi Besi  

 

Defisiensi besi umumnya terjadi oleh karena tiga faktor yang mempengaruhi keseimbangan 

zat besi, yaitu : 

 

 Kehilangan darah 

Kehilangan darah umumnya merupakan penyebab paling utama dari anemia defisiensi besi di 

nengara-negara berkembang. Perdarahan gastrointestinal merupakan penyebab tersering pada pria 

dan wanita postmenapause. Perdarahan menstrual yang berat merupakan penyebab yang sering 

pda wanita-wanita usia reproduksi.  

 

 Diet 

Kekurangan zat besi terjadi ketika asupan tidak seimbang dengan penggunaan dan kehilangan zat 

besi. Di seluruh dunia, penyebab paling umum adalah rendahnya kadar zat besi makanan, 

terutama dalam bentuk yang mudah diserap seperti daging. Kejadian kekurangan zat besi relatif 
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tinggi pada wanita remaja, seiring dengan meningkatnya kebutuhan zat besi karena pertumbuhan 

dan menstruasi. 

 

 Malabsorpsi 

Malabsorpsi adalah penyebab defisiensi besi yang kurang umum. Beberapa pasien dengan short 

bowel syndrome, dan dengan riwayat gastrektomi tidak dapat menyerap zat besi secara normal.  

 

Tahapan Defisiensi Besi 

 

Perjalanan defisiensi besi melalui 3 tahapan :   

 

1. Tahap iron depletion  

Ketika tubuh berada dalam kekurangan besi, peristiwa pertama yang terjadi adalah pengurangan 

dari penyimpanan besi tubuh, yang digunakan untuk produksi hemoglobin. Penyerapan zat besi 

meningkat ketika simpanan dikurangi, sebelum anemia berkembang dan bahkan ketika tingkat 

zat besi dalam serum masih normal, meskipun serum feritin sudah turun. 

 

2. Tahap iron deficient erythropoiesis 

Apabila kekurangan zat besi terus berlanjut saturasi transferin akan menurun hingga dibawah 

15% karena peningkatan konsentrasi transferin dan penurunan besi serum. Hal ini akan 

berkembang menjadi tahap kekurangan besi untuk eritropoiesis. Terjadi pula peningkatkan 

konsentrasi reseptor transferin dan red cell protoporfirin. Pada tahap ini, hemoglobin, MCV dan 

MCH mungkin masih dalam batas normal meskipun dapat meningkat secara signifikan ketika 

diberikan terapi besi. 

 

3. Tahap iron deficiency anemia 

Tahap selanjutnya adalah tahapan anemia defisiensi besi. Sel-sel darah merah menjadi jelas 

mikrositik hipokromik dan poikilositosis lebih nyata dijumpai. MCV dan MCH berkurang dan 

dapat pula dijumpai sel target. Saturasi transferin biasanya kurang dari 10% diakibatkan jumlah 

besi serum yang semakin menurun dan kenaikan TIBC. Jumlah eritroblast yang mengandung 

besi (sideroblas) berkurang pada tahap awal sampai akhirnya sama sekali tidak dijumpai pada 

tahap ini.  

 

Pemeriksaan Laboratorium Status Besi  

 

1. Feritin 
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Feritin adalah protein yang memiliki berat 480 kDa yang terdiri dari 24 monomer apoferitin. 

Feritin dapat mengikat hingga 4500 atom besi yang tersimpan dalam bentuk Fe3+. Feritin 

ditemukan hampir di seluruh sel walaupun umumnya  akan ditemukan di dalam sel hepatosit 

hati, makrofag pada sum-sum tulang dan limfa yang berfungsi untuk menyediakan besi untuk 

sintesa hemoglobin. 

Feritin dalam jumlah kecil juga akan terdapat di dalam darah.  Pada orang sehat dan penderita 

defisiensi besi tahap awal, konsentrasi feritin di dalam serum akan seimbang dengan yang 

tersimpan. Cut-off ferritin untuk defisiensi besi menurut WHO adalah  <15 μg/L, tetapi apabila 

didapati infeksi cut off defisiensi besi adalah < 30 μg/L.  

2. Serum Iron 

Serum iron adalah banyaknya besi yang diangkut oleh apotransferin. Secara fisiologis, 

konsentrasi besi serum memiliki irama diurnal, dimana besi serum akan berkurang di sore dan 

malam hari, mencapai titik nadir dekat pukul 9 malam dan meningkat menjadi maksimum antara 

pukul 7 dan 10 pagi. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa variasi diurnal terjadi, 

sangat diragukan apakah hal ini cukup penting secara klinis untuk mewajibkan semua nilai besi 

serum diambil pada pagi hari. Konsentrasi besi serum berkurang dengan adanya proses inflamasi 

baik akut maupun kronis, infeksi, dan keganasan. 

3. Total Iron Binding Capacity (TIBC) 

Besi akan ditransportasikan di dalam plasma dan cairan ekstraseluler oleh transferin. Hampir 

seluruh besi dalam plasma akan diikat oleh transferin. Oleh karena itu, sangat tepat untuk 

mengukur konsentrasi plasma transferin secara indirek dengan mengukur jumlah total iron 

binding capacity (TIBC) yang merupakan jumlah total ikatan besi dengan tranferin. TIBC akan 

meningkat apabila terjadi pengurangan simpanan besi. TIBC akan berkurang apabila terjadi 

infeksi, inflamasi ataupun keganasan. 

4. Saturasi Transferin (TfSat) 

Konsentrasi besi dalam serum dan saturasi transferin akan turun  seiring dengan pasokan besi 

yang menurun. Level saturasi dibawah 16% mengindikasikan ketidakcukupan besi untuk 

mempertahankan sintesa hemoglobin dalam kadar yang normal. Persen saturasi transferin 

dengan besi ditentukan dengan membagi serum besi dengan TIBC dikali 100.  

 

Diagnosa 

 

 Diagnosa anemia defisiensi besi adalah sebagai berikut : 
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Tabel Kriteria Diagnosa Defisiensi Besi. 

Jenis kelamin/Umur (tahun)               Hemoglobin <g/dL         

Laki-laki dewasa                                     < 13  

Perempuan dewasa tidak hamil               < 12  

Perempuan hamil                                     < 11 

Anak umur 6 - 12 tahun                           < 12 

Anak umur 6 bulan - 6 tahun                   < 11 

 

Feritin                                                      < 15  μg/L 

sTfR                                                         > 8.5 mg/L 

Saturasi Transferin                                  < 16% 

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

RDW                                                        > 14%  

Eritrosit protoporfirin                              > 70 μg/dL 

* <15tahun/ >15 tahun 

                       

I.2 Anemia Megaloblastik  

 

Merupakan anemia yang khas ditandai oleh adanya sel megaloblast dalam sumsum tulang. 

Anemia ini disebabkan oleh gangguan pembentukan DNA pada inti eritroblast terutama akibat 

defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Anemia defisiensi B12 cukup sering dijumpai di Indonesia dan 

anemia defisiensi asam folat sering dijumpai pada wanita hamil.  

 

Gambaran Klinik  

Secara hematologik anemia defisiensi B12 dan asam folat memberikan gambaran yang sama, 

tetapi defisiensi vitamin B12 disertai gangguan neurologik.  

Gambaran umum anemia megaloblastik adalah :  

- Anemia timbul perlahan dan progresif 

- Kadang-kadang disertai ikterus ringan 

- Glositis dengan lidah berwarna merah, seperti daging (buffy tongue) 

Pada defisiensi vitamin B12 dijumpai gejala neuropati, sedangkan defisiensi folat tidak disertai 

neuropati. 

 

Gambaran Laboratorium 

Pada pemeriksaan darah tepi akan dijumpai :  

1. Hemoglobin menurun, dari ringan sampai berat (3-4 g/dL) 
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2. Dijumpai “oval marocyte” dengan poikilositosis berat. MCV meningkat 110-125 

fL,sedangkan retikulosit normal.  

3. Biasanya dijumpai leukopenia ringan dengan hieprsegmentasi neutrophil 

4. Kadang-kadang dijumpai trombositopenia ringan 

5. Pada pemeriksaan sumsum tulang dapat dijumpai : 

a. Hiperplasia eritroid dengan sel megaloblast 

b. Giant metamyelocyte 

c. Sel megakariosit yang besar 

d. Cadangan besi sumsum tulang meningkat 

e. Kadar bilirubin indirek serum dan LDH yang meningkat 

 

Diagnosis 

Diagnosis anemia megaloblastik dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan klinik di mana terjadi 

anemia, makrositer pada darah tepi yang disertai sel megaloblast dalam sumsum tulang. Pada 

defisiensi vitamin B12 dijumpai gejala neurologik, sedangkan pada defisiensi asam folat tidak. 

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus untuk membedakan defisiensi asam folat dan B12.  

 

I.3 Anemia Hemolitik  

Anemia hemolitik didefinisikan sebagai anemia yang disebabkan oleh peningkatan kecepatan 

destruksi eritrosit. Hiperplasia eritropoiesis dan pelebaran anatomik sumsum tulang menyebabkan 

meningkatnya destruksi eritrosit beberapa kali lipat sebelum pasien menjadi anemis, penyakit 

hemolitik terkompensasi. Sumsum tulang dewasa normal, setelah pelebaran maksimal, mampu 

menghasilkan eritrosit dengan kecepatan enam sampai delapan kali normal asalkan eritropoiesis ini 

efektif. Hal ini menyebabkan retikulosis yang bermakna, khususnya pada kasus anemia yang lebih 

parah. Oleh karena itu, anemia hemolitik mungkin tidak tampak sampai masa hidup eritrosit kurang 

dari 30 hari. Kadang-kadang pemeriksaan ketahanan hidup eritrosit berlabel 51Cr berguna untuk 

memastikan adanya hemolisis dan menentukan lokasi destruksi melalui pengukuran permukaan diatas 

berbagai organ. 

 

Klasifikasi Anemia Hemolitik 

Berdasarkan ada tidaknya keterlibatan immunoglobulin pada kejadian hemolisis, anemia hemolisis 

dikelompokkan menjadi :  

a. Anemia Hemolisis Imun 

Hemolisis terjadi karena keterlibatan antibodi yang biasanya IgG atau IgM yang spesifik 

untuk antigen erotrosit pasien (selalu disebut autoantibodi). 

b. Anemia Hemolisis Non Imun 
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Hemolisis terjadi tanpa keterlibatan immunoglobulin tetapi karena faktor defek molecular, 

abnormalitas struktur membran, faktor lingkungan yang bukan autoantibody seperti hipersplenisme, 

kerusakan mekanik eritrosit karena mikroangiopati atau infeksi yang mengakibatkan kerusakan 

eritrosit tanpa mengikutsertakan mekanisme imunologi seperti malaria, babesiosis, dan klostridium. 

Tabel Klasifikasi Anemia Hemolitik 

Gangguan Intrakorpuskuler Gangguan Ekstrakorpuskuler 

A. Herediter-familier 

1. Gangguan membran eritrosit 

(membranopati) 

a. Hereditary spherocytosis 

b. Hereditary elliptocytosis 

c. Hereditary stomatocytosis 

2. Gangguan metabolism/enzim eritrosit 

(enzimopati) 

a. Defek jalur heksose-monofosfat 

defisiensi G6PD 

b. Defek jalur Embden Meyerhoff 

defisiensi piruvat kinase 

c. Nucleotide enzyme defects 

3. Gangguan pembentukan hemoglobin 

(hemoglobinopati)  

a. Hemoglobopati struktural 

(kelainan struktur asam amino 

pada rantai alfa atau beta : HbC, 

HbD, HbE, HbS, unstable Hb) 

b. Sindrom thalassemia (gangguan 

sintesis rantai alfa atau beta) 

c. Heterozigot ganda 

hemoglobinopati 

B. Didapat  

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) 

A. Didapat 

1. Imun  

a. Autoimun 

Warm antibody type 

Cold antibody type 

b. Non imun 

Hemolytic transfusion reactions 

Hemolytic disease of new born 

Allograft (bone marrow 

transplantation)  

2. Drug associated 

3. Red cell fragmentation syndromes 

a. Graft arteri 

b. Katup jantung (buatan) 

4. Mikroangiopatik  

a. Thrombotic Thrombocytopenic 

Purpura 

b. Hemolytic uremic syndrome 

c. Disseminated intravascular 

coagulation 

d. Pre eklampsia 

5. March hemoglobinuria 

6. Infeksi 

a. Malaria 

b. Clostridia 

7. Bahan kimia dan fisik 

a. Obat  

b. Bahan kimia dan rumah tangga 

c. Luka bakar luas 

8. Hipersplenisme  
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Patogenesis 

Pada anemia hemolitik ekstravaskuler, proses hemolisis berlebihan terjadi diluar pembuluh 

darah. Eritrosit dibawa oleh fagosit ke SRE dan mengalami destruksi. Hemoglobin dari eritrosit akan 

dipecah menjadi heme dan globin. Globin akan dihidrolisis menjadi asam amino dan dimanfaatkan 

kembali oleh tubuh. 

 Heme kemudian mengalami katabolisme menjadi besi dan protoporfirin yang terdiri atas 

biliverdin dan karbonmonoksida. Besi kemudian dikeluarkan kedalam plasma dan diikat oleh 

transferin untuk dibawa ke prekursor eritroid pada sumsum tulang, dan dipergunakan kembali pada 

sintesis hemoglobin yang baru. Biliverdin akan dilepas kedalam plasma dalam bentuk bilirubin, yang 

kemudian diikat oleh albumin untuk di ekskresikan kehati. Bilirubin yang terikat oleh albumin disebut 

sebagai bilirubin indirek. Selanjutnya di dalam hati bilirubin akan terkonjugasi menjadi bilirubin 

diglukuronida dan dikeluarkan bersama empedu ke dalam saluran cerna. Bilirubin diglukuronida 

dalam serum disebut sebagai bilirubin direk. Adanya bakteri usus di dalam saluran cerna, akan 

merubah bilirubin menjadi urobilinogen. Selanjutnya urobilinogen akan diekskresi melalui tinja dan 

sebagian lagi mengalami reabsorpsi melalui siklus enterohepatik dan di ekskresikan melalui ginjal 

sebagai urobilinogen urin. 

Pada hemolisis intravaskuler, eritrosit mengalami dekstruksi di dalam pembuluh darah. Eritrosit yang 

mengalami lisis, akan menyebabkan hemoglobin akan bebas dilepaskan kedalam plasma. Sebagian 

besar hemoglobin akan diikat oleh haptoglobin menjadi kompleks hemoglobin-haptoglobin dan di 

bawa ke hati untuk dimetabolisme menjai bilirubin. Selanjutnya bilirubin diekskresi melalui saluran 

cerna seperti pada proses hemolisi ekstravaskular. 

 Pada keadaan hemolisis intravascular berat, sintesis haptoglobin tidak cukup untuk mengikat 

hemoglobin bebas yang dilepaskan kedalam plasma. Sebagian dari hemoglobin bebas tersebut akan 

diikat oleh protein plasma yang lain yaitu hemopeksin. Setelah seluruh haptoglobin dan hemopeksin 

terpakai untuk mengikat hemoglobin bebas, sisa hemoglobin akan beredar sebagai hemoglobin bebas 

dalam plasma. 

Sebagian dari hemoglobin bebas akan terdisosiasi menjadi bentuk dimer yang dapat melalui filtrasi 

glomerulus ginjal. Setelah difiltrasi hemoglobin bebas tersebut akan direabsorpsi, tetapi bila 

kemampuan tereabsorpsi  terlampaui, maka akan didapatkan hemoglobin bebas dalam urin. Adanya 

hemoglobin bebas didalam urin menunjukan adanya proses hemolisis intravascular yang berat dan 

berlangsung cepat. Besi yang berasal dari hemoglobin dapat mengendap dalam sel tubulus ginjal. 

Apabila sel tersebut ikut terlepas bersama urin, akan dijumpai hemosiderin dalam urin.12 

 Hemosiderinurea merupakan tanda bahwa telah terjadi filtrasi hemoglobin bebas oleh ginjal. 

Pada hemolisis intravascular kronik, dapat dijumpai hemosiderinuria tanpa disertai hemoglobinuria. 
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Gambar. Proses destruksi eritrosit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestasi Klinis 

Penegakan diagnosis anemia hemolisis memerlukan anamnesis dan pemeriksaan fisis yang 

teliti. Pasien mungkin mengeluh kuning dan urinnya kecoklatan seperti warna teh pekat, meski jarang 

terjadi. Riwayat pemakaian obat-obatan dan terpajan toksin serta riwayat keluarga merupakan 

informasi penting yang harus ditanyakan saat anamnesis.  

Pada pemeriksaan fisis ditemukan :  

 Tampak pucat dan ikterus. 

 Tidak ditemukan perdarahan dan limfadenopati. 

 Dapat ditemukan hepatomegali atau splenomegali. 

 Takikardia dan aliran murmur pada katup jantung. 

 
 

Diagnosis 

Penegakkan diagnosa anemia hemolitik berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik serta 

pemeriksaan penunjang, dimana bisa diketahui kausa penyebab dari anemia hemolitik itu sendiri.  

Pemeriksaan Laboratorium yang dibutuhkan untuk mendiagnosa anemi hemolitik adalah :  

1. FBC . 

2. Retikulosit . 

3. Bilirubin direct  . 
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4. Bilirubin total . 

5. LDH . 

6. Hemosiderin urine . 

 

I.4 Anemi Aplastik  

 

Anemia aplastik adalah suatu sindroma kegagalan sumsum tulang yang ditandai dengan 

pansitopenia perifer dan hipoplasia sumsum tulang. Pada anemia aplastik terjadi penurunan produksi 

sel darah dari sumsum tulang sehingga menyebabkan retikulositopenia, anemia, granulositopenia, 

monositopenia dan trombositopenia. Istilah anemia aplastik sering juga digunakan untuk menjelaskan 

anemia refrakter atau bahkan pansitopenia oleh sebab apapun.  

 

Klasifikasi Anemia Aplastik 

Anemia aplastik umumnya diklasifikasikan sebagai berikut : 

A. Klasifikasi menurut penyebabnya : 

1. Idiopatik : bila kausanya tidak diketahui; ditemukan pada kira-kira 50% kasus. 

2. Sekunder : bila kausanya diketahui. 

3. Konstitusional : adanya kelainan DNA yang dapat diturunkan, misalnya anemia   Fanconi 

B. Klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan atau prognosis   

 

Tabel Klasifikasi anemia aplastik berdasarkan tingkat keparahan 
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Etiologi Anemia Aplastik 

 

Anemia aplastik sering diakibatkan oleh radiasi dan paparan bahan kimia. Akan tetapi, 

kebanyakan penyebabnya adalah idiopatik, yang berarti penyebabnya tidak diketahui. Anemia aplastik 

dapat juga terkait dengan infeksi virus dan dengan penyakit lain. 

 

Gejala dan Pemeriksaan Fisis Anemia Aplastik 

 

Pada anemia aplastik terdapat pansitopenia sehingga keluhan dan gejala yang timbul adalah 

akibat dari pansitopenia tersebut. Hipoplasia eritropoietik akan menimbulkan anemia dimana timbul 

gejala-gejala anemia antara lain lemah, dyspnoe d’effort, palpitasi cordis, takikardi, pucat dan lain-

lain. Pengurangan elemen lekopoisis menyebabkan granulositopenia yang akan menyebabkan 

penderita menjadi peka terhadap infeksi sehingga mengakibatkan keluhan dan gejala infeksi baik 

bersifat lokal maupun sistemik. Trombositopenia tentu dapat mengakibatkan pendarahan di kulit, 

selaput lendir atau pendarahan di organ-organ. 

Pada kebanyakan pasien, gejala awal dari anemia aplastik yang sering dikeluhkan adalah 

anemia atau pendarahan, walaupun demam atau infeksi kadang-kadang juga dikeluhkan. Anemia 

aplastik mungkin asimtomatik dan ditemukan pada pemeriksaan rutin Keluhan yang dapat ditemukan 

sangat bervariasi dimana pendarahan, lemah badan dan pusing merupakan keluhan yang paling sering 

ditemukan. 

 

Pemeriksaan laboratorium 

 

a. Pemeriksaan Darah 

Pada stadium awal penyakit, pansitopenia tidak selalu ditemukan. Anemia yang terjadi 

bersifat normokrom normositer, tidak disertai dengan tanda-tanda regenerasi. Adanya eritrosit muda 

atau leukosit muda dalam darah tepi menandakan bukan anemia aplastik. Kadang-kadang pula dapat 

ditemukan makrositosis, anisositosis, dan poikilositosis. 

Jumlah granulosit ditemukan rendah. Pemeriksaan hitung jenis sel darah putih menunjukkan 

penurunan jumlah neutrofil dan monosit. Limfositosis relatif terdapat pada lebih dari 75% kasus. 

Jumlah neutrofil kurang dari 500/mm3 dan trombosit kurang dari 20.000/mm3 menandakan anemia 

aplastik berat. Jumlah neutrofil kurang dari 200/mm3 menandakan anemia aplastik sangat berat. 

Jumlah trombosit berkurang secara kuantitias sedang secara kualitas normal. Perubahan 

kualitatif morfologi yang signifikan dari eritrosit, leukosit atau trombosit bukan merupakan gambaran 

klasik anemia aplastik yang didapat (acquired aplastic anemia). Pada beberapa keadaan, pada 

mulanya hanya produksi satu jenis sel yang berkurang sehingga diagnosisnya menjadi red sel aplasia 
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atau amegakariositik trombositopenia. Pada pasien seperti ini, lini produksi sel darah lain juga akan 

berkurang dalam beberapa hari sampai beberapa minggu sehingga diagnosis anemia aplastik dapat 

ditegakkan.
 

Laju endap darah biasanya meningkat. Waktu pendarahan biasanya memanjang dan begitu 

juga dengan waktu pembekuan akibat adanya trombositopenia. Hemoglobin F meningkat pada anemia 

aplastik anak dan mungkin ditemukan pada anemia aplastik konstitusional.2 Plasma darah biasanya 

mengandung growth factor hematopoiesis, termasuk erittropoietin, trombopoietin, dan faktor yang 

menstimulasi koloni myeloid. Kadar Fe serum biasanya meningkat dan klirens Fe memanjang dengan 

penurunan inkorporasi Fe ke eritrosit yang bersirkulasi. 

 

b. Pemeriksaan sumsum tulang 

Aspirasi sumsum tulang biasanya mengandung sejumlah spikula dengan daerah yang kosong, 

dipenuhi lemak dan relatif sedikit sel hematopoiesis. Limfosit, sel plasma, makrofag dan sel mast 

mungkin menyolok dan hal ini lebih menunjukkan kekurangan sel-sel yang lain daripada 

menunjukkan peningkatan elemen-elemen ini. Pada kebanyakan kasus gambaran partikel yang 

ditemukan sewaktu aspirasi adalah hiposelular. Pada beberapa keadaan, beberapa spikula dapat 

ditemukan normoseluler atau bahkan hiperseluler, akan tetapi megakariosit rendah. 

Biopsi sumsum tulang dilakukan untuk penilaian selularitas baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Semua spesimen anemia aplastik ditemukan gambaran hiposelular. Aspirasi dapat 

memberikan kesan hiposelular akibat kesalahan teknis (misalnya terdilusi dengan darah perifer), atau 

dapat terlihat hiperseluler karena area fokal residual hematopoiesis sehingga aspirasi sumsum tulang 

ulangan dan biopsi dianjurkan untuk mengklarifikasi diagnosis.  

Suatu spesimen biopsi dianggap hiposeluler jika ditemukan kurang dari 30% sel pada 

individu berumur kurang dari 60 tahun atau jika kurang dari 20% pada individu yang berumur lebih 

dari 60 tahun.8 International Aplastic Study Group mendefinisikan anemia aplastik berat bila 

selularitas sumsum tulang kurang dari 25% atau kurang dari 50% dengan kurang dari 30% sel 

hematopoiesis terlihat pada sumsum tulang. 

 

Diagnosa  

Diagnosa pasti ditegakkan berdasarkan pemeriksaan darah dan  pemeriksaan sumsum tulang. 

Pada anemia aplastik ditemukan pansitopenia disertai sumsum tulang yang miskin selularitas dan 

kaya akan sel lemak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.  

 

I.5 Anemi Post Hemorrhagik Akut   

 

Anemia post hemorrhagik akut atau anemia kehilangan darah akut adalah suatu kondisi di 

mana seseorang dengan cepat kehilangan volume besar darah. Kehilangan darah akut biasanya 
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berhubungan dengan kejadian trauma atau cedera parah yang mengakibatkan kehilangan darah dalam 

jumlah yang besar. Hal ini juga dapat terjadi selama atau setelah prosedur pembedahan. Pemeriksaan 

laboratorium untuk kondisi ini antara lain :  

a. FBC  + retikulosit  

b. Hematokrit   

c. Adanya tanda-tanda hipovolemik  
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