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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Usia lanjut 

2.1.1. Epidemiologi
 

Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut (usia 

lanjut) merupakan  individu yang berusia 60 tahun ke atas. Usia lanjut 

bukan suatu penyakit namun merupakan tahap lanjut dari suatu  proses 

kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk 

beradaptasi dengan stres lingkungan.
19,24

  

  WHO telah menetapkan batasan umur usia lanjut yaitu: usia 

pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45 - 59 tahun, usia lanjut 

(elderly) antara 60 - 74 tahun, usia lanjut tua (old) antara 75 - 90 tahun dan 

usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.
4,25

 Menurut Undang-Undang 

No.13 tahun 1998, pada Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Usia 

lanjut disebutkan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang mencapai usia 

60 tahun ke atas.
26

  

Prevalensi usia lanjut menurut data UN World Population Prospect       

(2012) bahwa di Indonesia pada tahun 2013 akan mengalami kenaikan 

jumlah  usia lanjut sebesar 21,4 % menjadi 41% pada tahun 2050.
19

 

Laporan BPS (2010) menyebutkan prosentase populasi usia lanjut adalah 

7,56% dan pada tahun 2011 menjadi 7,58%.  Proporsi penduduk usia 

lanjut laki-laki 46% dan wanita 54%.
4,25

 Sebaran penduduk usia lanjut 

menurut provinsi, persentase penduduk usia lanjut di atas 10% sekaligus 
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paling tinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta (13,04%), Jawa Timur 

(10,40%) dan Jawa Tengah (10,34%). Kota Semarang ibukota Jawa 

Tengah menjadi urutan terbesar kedua jumlah usia lanjutnya yaitu 

mencapai 9,36 %.
24

  

Proses menua pada populasi usia lanjut terutama berdampak pada 

kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh 

akan semakin menurun, sehingga akan mempengaruhi usia harapan hidup, 

morbiditas dan mortalitas. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan 

kerjasama dari semua pihak.
27,28

  

 

2.1.2. Karakteristik Kesehatan Usia lanjut 

Kesehatan usia lanjut dipengaruhi proses menua. Proses menua 

didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu, bersifat universal, 

intrinsik, progresif dan detrimental. Proses menua setiap individu dan setiap 

organ tubuh berbeda,  hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan dan 

penyakit degeneratif.
27,28

  

Proses menua diawali dari tahap dewasa dimana tubuh mencapai titik 

perkembangan yang maksimal. Tahapan berikutnya tubuh mulai mengalami 

penurunan karena berkurangnya jumlah sel-sel yang ada di dalam tubuh, 

diikuti penurunan fungsi secara perlahan-lahan. Menua merupakan suatu 

proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya 

sehingga tidak dapat bertahan dan memperbaiki kerusakan yang diderita. 
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Tubuh secara progresif akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi serta 

terjadi gangguan metabolisme dan struktural yang disebut penyakit 

degeneratif. Menurut Setiati dkk (2010) seiring bertambahnya usia akan 

berakibat pada semakin kecil kapasitas usia lanjut untuk membawa dirinya 

ke keadaan homeostasis setelah terjadinya suatu challenge (keadaan yang 

mengganggu homeostasis). Proses menua dan perubahan fisiologis pada 

usia lanjut mengakibatkan beberapa kemunduran dan kelemahan, serta 

implikasi klinik berupa penyakit kronik dan infeksi.
27,29,30

  

2.1.3. Proses Menua 

Proses menua (aging process) yang terjadi pada usia lanjut secara 

linear dapat digambarkan melalui empat tahap, yaitu kelemahan 

(impairment), keterbatasan fungsional (functional limitations), 

ketidakmampuan (disability) dan keterhambatan (handicap) yang akan 

dialami bersamaan dengan proses kemunduran. Proses penuaan terjadi 

degenerasi jaringan serta sel-sel tubuh yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan. Proses ini dimulai sejak usia 30 tahun dan 

semakin meningkat pada usia 45 tahun ke atas. Biasanya proses ini ditandai 

oleh kemunduran fisik, anatomi dan fungsional yang akan mempengaruhi 

kemampuan tubuh secara keseluruhan.
27,31

  

Sistem organ yang spesifik yang mengalami perubahan diantaranya 

sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem endokrin, 

sistem muskuloskeletal dan sistem genitourinaria. Perubahan ini terlihat 
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pada tabel 2. Proses fisiologi dari proses menua sangat bervariasi dan 

variabilitas semakin meningkat seiring peningkatan usia. Variasi terjadi 

antara satu individu dengan individu lain pada umur yang sama, antara satu 

sistem organ dengan sistem organ lain, bahkan antara satu sel terhadap sel 

lain pada individu yang sama. 

Tabel 2. Perubahan fisiologi yang berhubungan dengan usia dan konsekuensinya 

(Fatmah, 2010)
28

 

 

Organ/ Sistem 
Perubahan fisiologi yang berhubungan 

dengan usia 
Konsekuensinya 

          

Umum 
Peningkatan lemak tubuh, penurunan air 

tubuh total 

Peningkatan volume distribusi 

untuk obat yang larut lemak  

  
Penurunan volume distribusi 

untuk obat yang larut air 

Mata/Telinga Presbiopia Penurunan akomodasi 

 
Kekeruhan lensa 

 

Peningkatan kerentanan cahaya 

terang 

 
Penurunan ketajaman pendengaran  terhadap 

suara berfrekuensi tinggi 

Kesulitan membedakan kata bila 

lingkungan sekitar berisik 

Endokrin Metabolisme glukosa terganggu 

 

 

Peningkatan kadar glukosa 

sebagai respon terhadap 

penyakit akut 

 
Penurunan absorpsi dan aktivasi 25-

hydroxyvitamin D 
Osteopenia 

 

Respirasi 

 

Penurunan elastisitas paru dan kekakuan 

dinding dada 

 

Ketidaksepadanan 

ventilasi/perfusi 

Kardiovaskular 
Penurunan kelenturan arteri dan peningkatan 

tekanan darah sistolik 

Respon hipotensi terhadap 

peningkatan denyut jantung, 

deplesi volume, hilangnya 

kontraksi atrium 

 
Penurunan daya responsif terhadap β-

adrenergik 

Penurunan curah jantung dan 

respon denyut jantung terhadap 

stress 

Renal Penurunan GFR 
Gangguan ekskresi beberapa 

obat 

 
Penurunan pemekatan/ pengenceran urin 

Respon terlambat terhadap 

restriksi/ pembebanan kelebihan 

garam atau cairan, nokturia 
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Genitourinaria Atrofi mukosa vagina/ uretra Dispareuni, bakteriuria 

 
Pembesaran prostat Volume urin sisa 

Muskuloskeletal Penurunan densitas tulang Osteopenia 

sistem saraf Atrofi serebri Keadaan mudah lupa 

 
Penurunan sintesis katekolamin otak Depresi 

  Penurunan sistesis dopaminergik otak Cara jalan yang lebih kaku 

 

Berbagai penyakit yang terjadi pada usia lanjut sangat erat 

kaitannya dengan masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi berlebih. Hal 

ini disebabkan oleh ketidaktahuan, isolasi sosial, hidup seorang diri, 

gangguan sosial, gangguan mental, kemiskinan, gangguan nafsu makan, 

gangguan mengunyah, malabsorbsi, obat-obatan, peningkatan kebutuhan 

gizi dan lain-lain.
27

 

2.2 Anemia 

2.2.1 Definisi Anemia 

Anemia dapat didefinisikan sebagai berkurangnya massa eritrosit 

sehingga kemampuan eritrosit untuk mengedarkan oksigen ke jaringan 

perifer akan menurun. Referensi lain menyatakan bahwa anemia adalah 

suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dibawah nilai normal.
9,32

 

Beberapa pemeriksaan harus dilakukan untuk mengetahui adanya keadaan 

anemia, yaitu kadar hemoglobin (g/dl), kadar hematokrit (%) dan jumlah 

eritrosit. Anemia merupakan gejala sehingga perlu ditemukan 

penyebabnya.
32,33

  

Penurunan kadar hemoglobin seringkali disertai dengan penurunan 

kadar hematokrit dan jumlah eritrosit. Kadar hemoglobin dapat 
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dipengaruhi oleh volume sirkulasi dan massa hemoglobin sirkulasi total. 

Hal ini dapat terlihat pada penurunan volume sirkulasi seperti kondisi 

dehidrasi yang dapat menutupi keadaan anemia atau peningkatan volume 

sirkulasi seperti kehamilan dapat menyebabkan anemia walaupun dengan 

jumlah eritrosit total dan massa hemoglobin yang normal.
34,35

  

 Menurut WHO, seorang pria dewasa dikatakan anemia jika 

kadar Hb <13g/dl, hematokrit <36% dan jumlah eritrosit <4x10
6
/µL. Tabel 

berikut menunjukkan kadar Hemoglobin normal pada beberapa kelompok 

usia.
33,35

  

Tabel 3. Kadar Hemoglobin normal
36

 

Kelompok usia Kadar Hb (g/l) 

Bayi baru lahir 136-196 

Bayi (1tahun) 113-130 

Anak (10-12 tahun) 115-148 

Wanita 120-160 

Pria 130-180 

 

2.2.2 Klasifikasi Anemia 

Klasifikasi lain untuk anemia dapat dibuat berdasarkan gambaran 

morfologik berdasarkan indeks eritrosit atau hapusan darah tepi. Dalam 

klasifikasi ini anemia dibagi menjadi 3 golongan : 
34,36

 

1) Anemia hipokromik mikrositer bila MCV < 80fl dan MCH < 27 pg 

2) Anemia normokromik normositer bila MCV 80-95 fl dan MCH 27-34 

pg 
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3) Anemia makrositer bila MCV > 95 fl 

Klasifikasi anemia pada usia lanjut berdasarkan etiologi:
33,34

 

1. Anemia penyakit kronis/ inflamasi 

2. Anemia defisiensi zat gizi 

3. Unexplained anemia 

2.2.3. Patomekanisme anemia dan defisiensi 25-hydroxyvitamin D 

  Anemia merupakan kelainan hipoproliferasi sebagai respon dari 

penyakit sistemik maupun  inflamasi. Anemia inflamasi biasa terjadi pada  

infeksi, gangguan reumatologi, keganasan dan penyakit kronik lainnya. 

Pemeriksaan laboratorium yang dapat kita identifikasi adalah bentuk 

normositik normokromik, penurunan kadar besi serum, saturasi transferin 

dan Total Iron Binding Capacity (TIBC), disertai peningkatan serum 

feritin.
37,38

 

  Mekanisme terjadinya anemia inflamasi meliputi gangguan 

produksi eritropoetin (EPO), resistensi EPO, gangguan eritropoiesis, dan  

rendahnya respon EPO pada proses eritropoesis. Anemia inflamasi juga 

disertai peningkatan protein fase akut dan sitokin proinflamasi (CRP, IL-1, 

IL-6, TNF-α). Anemia inflamasi menurunkan harapan hidup eritrosit, 

gangguan eritropoesis, diikuti progresivitas resistensi EPO. Peningkatan 

hepsidin yang disintesis oleh hepar akibat adanya inflamasi, menghambat 

metabolisme besi dan absorbsi besi di usus serta blokade pelepasan besi 

oleh makrofag.
39 

Tabel 4 menunjukkan beberapa penyakit yang 

berhubungan dengan anemia penyakit kronik dan inflamasi. 
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Tabel 4. Penyakit Yang Berhubungan Dengan Anemia Penyakit Kronik
37

 

Infeksi 

Virus 

Bakteri 

Parasit 

Fungi 

Keganasan 

Hematologi 

Tumor Padat 

Autoimmune 

Rheumatoid Arthritis 

Systemic Lupus Erytrematosus 

Sarcoidosis 

Inflamatory Bowel Syndrome 

Ginjal 

Chronic Kidney Disease 

Jantung 

Chronic Heart Failure 

  Kadar zat besi serum dan saturasi transferin rendah pada anemia 

penyakit kronik mengakibatkan terjadinya anemia dan hipoforemia yang 

dimediasi oleh hepsidin. Penelitian Nemeth et al (2009) menunjukkan 

hepsidin diproduksi oleh hepatosit (dan pada tingkat lebih rendah adiposit 

dan makrofag) memainkan peran kunci dalam pengaturan keseimbangan 

besi dan transportasi. Hormon ini mengikat ferroportin, sehingga terjadi 

blokade transpor besi dari pool besi di makrofag dan hepatosit. Kondisi ini 

mengakibatkan pembatasan ketersediaan besi untuk eritropoiesis, kadang-

kadang disebut sebagai keadaan kekurangan zat besi fungsional dan untuk 

menghasilkan besi akumulasi dalam makrofag  jaringan (gambar 4).
38,40,41
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Gambar 1. Efek inflamasi pada eritropoesis dan metabolisme besi

 (Sumber : Cullis CO et al. British Journal of Haematology 2011;154:289–300.)
17

 

 

Mekanisme inflamasi yang mendasari timbulnya anemia:
20,21

  

1. Inflamasi menyebabkan eritropoesis menjadi tidak efektif dengan 

cara menghambat proliferasi dan diferensiasi prekursor eritroid dan 

atau penurunan respon terhadap EPO (eritropoetin) sehingga timbul 

resistensi EPO 

2. Inflamasi akan menurunkan jumlah produksi dari EPO itu sendiri 

3. Inflamasi menyebabkan peningkatan kadar hepsidin. Hepsidin 

adalah peptida yang disintesis oleh hepar yang berfungsi untuk 

menghambat absorpsi zat besi, pelepasan besi dari makrofag, dan 

peningkatan proteolisis oleh ferroportin. 

4. Inflamasi akan memberikan efek negatif pada daya tahan eritrosit 
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Pada proses penuaan, sitokin sitokin proinflamasi, IL – 6, dan 

kadar protein fase akut akan mengalami peningkatan, bahkan pada 

orang yang sehat. IL – 6 diketahui akan menginduksi pelepasan 

dari Hepsidin. Oleh karena itu peningkatan usia akan meningkatkan 

angka kejadian anemia oleh karena proses inflamasi.
39,41,42

 

 

2.3 25-hydroxyvitamin D 

  25-hydroxyvitamin D atau yang sering dikenal sebagai calcidiol 

merupakan salah satu bentuk aktif  atau  metabolit vitamin D.
43

 Terdapat 

dua macam  bentuk aktif vitamin D, yaitu 25-hydroxyvitamin D3 

(cholecalsiferol) dan 25-hydroxyvitamin D2 (calsiferol). 25-hydroxyvitamin 

D3 mengalami dua proses hidroksilasi dalam tubuh untuk aktivasi. Pertama 

terjadi di hati dan mengkonversi 25-hydroxyvitamin D3 menjadi 25-

hydroxyvitamin D. Proses kedua terjadi terutama dalam ginjal dan 

membentuk fisiologis aktif 1,25-dihydroxyvitamin D, juga dikenal sebagai 

calsitriol.
44

 Struktur 25-hydroxyvitamin D dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 2. Struktur 25-hydroxy25-hydroxyvitamin D 

(Sumber  Aloia et al, Am J Clin Nutr. 2008, 87:1952–1958)
45 
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  25-hydroxyvitamin D adalah vitamin yang larut lemak yang secara 

alami diproduksi endogenus ketika kulit terpapar sinar ultraviolet dari sinar 

matahari dan memicu sintesis vitamin D. Fungsi 25-hydroxyvitamin D 

adalah meningkatkan reabsorbsi tulang, absorbsi kalsium dan fosfat dalam  

usus, menurunkan ekskresi kalsium di ginjal, dan meregulasi 

perkembangan, fungsi dan diferensiasi beberapa sel tubuh (gambar 2).
44,46

  

 

 

 

Gambar 3. Sintesis 25-hydroxyvitamin D 

(Sumber :Hollick et al, American Society for Bone and Mineral Research, 

2007:129-37)
43
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  Konsentrasi 25-hydroxyvitamin D  serum adalah indikator terbaik 

status vitamin D. Hal ini mencerminkan vitamin D yang dihasilkan dari 

cutaneously, makanan dan suplemen serta berada dalam sirkulasi yang 

cukup panjang dengan waktu paruh 15 hari, namun serum 25-

hydroxyvitamin D  tidak menunjukkan jumlah vitamin D yang tersimpan 

dalam jaringan tubuh lainnya.
43

 Bentuk aktif 1,25-dihydroxyvitamin D 

hanya ada dalam sirkulasi darah selama 15 jam dan konsentrasinya sangat 

dipengaruhi oleh hormon paratiroid, kalsium, dan fosfat. Oleh karena itu, 

calcitriol tidak dapat dijadikan indikator kadar vitamin D dalam darah.
44,45

  

 

2.3.1 Metabolisme 25 Hydroxyvitamin D 

Metabolisme 25-hydroxyvitamin D melalui proses metabolisme yang 

kompleks. 25-hydroxyvitamin D berasal dari provitamin 7-

dehydrocholesterol di permukaan kulit manusia, yang oleh sinar 

ultraviolet B (UV-B) matahari diubah menjadi 25-hydroxyvitamin D3 

(cholecalciferol) dan dari konsumsi makanan sehari-hari berupa 25-

hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol).
43,46

 Kedua jenis 25-hydroxyvitamin D 

tersebut mengalami proses hidroksilasi di hati dan ginjal, enzim-enzim hati 

akan menambahkan gugus hidroksil (OH) pada  cholecalciferol maupun 

ergocalciferol menghasilkan 25-hydroxyvitamin D (calcidiol). Calcidiol 

akan disintesis di ginjal dan menerima tambahan satu gugus hidroksil 

menjadi 1,25-dihydroxyvitamin D (calcitriol).  
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Hidroksilasi oleh ginjal terjadi karena aktifitas 1-alpha-hydroxylase 

yang dikontrol secara langsung oleh hormon paratiroid dan secara tidak 

langsung oleh kadar kalsium dalam darah. Bentuk aktif vitamin D akan 

berikatan dengan protein sebelum diedarkan ke organ tubuh lain. Sel tubuh 

memiliki reseptor nuklear yang spesifik akan mengurai ikatan tersebut dan 

melepaskan protein ke dalam darah, sedangkan 25-hydroxyvitamin D akan  

tetap berada di dalam sel. Organ yang memiliki reseptor nuklear spesifik 

di antaranya adalah tulang, kulit, otot lurik, kardiomiosit, sel endotelial 

vaskular, monosit, limfosit T dan B yang aktif.
47,48 

 

2.3.2 Pengaruh 25-hydroxyvitamin D pada Anemia 

 Mekanisme hubungan antara 25-hydroxyvitamin D dengan anemia 

masih belum banyak diketahui. Bentuk aktif vitamin D akan diubah 

menjadi 1,25-dihidroxyvitamin D, hal ini akan meningkatkan aktivasi 25-

hydroxyvitamin D receptor (VDR).  
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Gambar 4. Pengaruh 25-hydroxyvitamin D 

(Sumber :Hollick  M et al. American Society for Bone and Mineral Research, 

2007:129-37)
43

 

  

Aktivasi VDR akan menimbulkan tiga mekanisme  (gambar 3):
48,49

 

1. Meningkatkan  kadar kalsium serum, menurunkan fungsi regulasi 

hormon paratiroid (PTH), sehingga mengakibatkan demineralisasi 

sumsum tulang sehingga dan menurunkan kejadian anemia. 

2. Menurunkan kadar hepsidin dan sitokin proinflamasi, sehingga 

menurunkan kejadian anemia. 

3. Menurunkan aktivitas Renin Angiotensin Aldosteron System 

(RAAS), yang mengakibatkan penurunan tekanan darah, kejadian 

penyakit kardiovaskuler, volume atrium kiri dan albuminuria. 

25-hydroxyvitamin D 

1,25-dihydroxyvitamin D 

↑ Ca 
↓ PTH 

↑ Activation VDR 

↓ RAAS ↓ Hepcidin 
↓ Inflamation 

↑ Bone Mineralization ↓ Anemia 
↓ BP and CV Disease 
↓ Left atrial volume 

↓ Albuminuria 
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Fungsi VDR diantaranya mengatur transpot kalsium dan besi di intestinal 

sebagai komponen yang berperan pada eritropoesis, sehingga defisiensi 

VDR dapat mengakibatkan anemia. Gangguan fungsi regulasi hormon 

paratiroid pada usia lanjut akan mengakibatkan demineralisasi tulang 

sehingga terjadi fibrosis pada sumsum tulang. Kondisi ini akan 

mengganggu proses eritropoesis di sumsum tulang.
14,47

 Hormon 

eritropoetin mengekspresikan reseptor calsitriol yang menginduksi 

proliferasi dan maturasi erythroid progenitor cells. Defisiensi calsitriol 

akan mengakibatkan hiperparatiroid dan menganggu proses eritropoesis, 

melalui mekanisme penghambatan aktivasi 25-hydroxyvitamin D menjadi 

1,25 dihydroxyvitamin D di ginjal.
50,51

  

 Reseptor 25-hydroxyvitamin D  yang teraktivasi memiliki peran 

juga pada aktivasi renin angiotensin aldosterone system (RAAS) dengan 

menurunkan kadar renin, sehingga menurunkan konversi angiotensin I 

menjadi angiotensin II. Tekanan darah akan menurun, diikuti dengan 

penurunan volume ventrikel kiri dan albuminuria.
42,52 

2.3.3 Pengaruh 25-hydroxyvitamin D Pada Inflamasi  

  Inflamasi merupakan proses tersebut diperantarai oleh makrofag 

dan sel T, sebelum akhirnya terjadi respon inflamasi yang melepaskan 

berbagai sitokin seperti IL-1, IL-4, IL-6, interferon (INF) dan tumor 

necrosis factor alpha (TNF)-α. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap 
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proliferasi otot polos dan pembentukan plak, serta meningkatkan sintesis 

serta pelepasan acute phase protein, seperti albumin dan transferin.
53,54

  

25-hydroxyvitamin D berfungsi sebagai imunoregulator yang 

dimediasi oleh reseptor vitamin D yang terdapat pada sel-sel imun. 

Peranannya sebagai imunomodulator, 25-hydroxyvitamin D menghambat 

maturasi antigen-presenting cell, angiogenesis, dan proliferasi sel-sel otot 

polos pembuluh darah. Ferrucci et al (2010)
8
 menunjukkan bahwa 25-

hydroxyvitamin D menurunkan aktifitas NF-kB, produksi IL-1, IL-6, INF 

dan TNF-α, yang akhirnya menurunkan proses inflamasi. Penelitian lain 

yang dilakukan  Zitterman et al (2010)
29

 mengenai proteksi terhadap 

aterosklerosis, 25-hydroxyvitamin D berperan menekan ekspresi matrix 

metalloproteinase (MMPs). MMPs merupakan enzim jaringan ikat yang 

disekresi oleh makrofag yang teraktivasi selama proses inflamasi, berperan 

dalam  remodeling dinding pembuluh darah serta miokardium. MMPs juga 

akan merusak jaringan kolagen dalam lesi aterosklerosis dan menyebabkan 

ruptur aterosklerosis yang kemudian akan menjadi trombosis.
12,49

  

Penelitian yang dilakukan Ferruci et al (2005)
7
 dan  Zittermann et al 

(2010)
29

 memperlihatkan adanya korelasi antara pemberian suplementasi 

25-hydroxyvitamin D (calcidiol)  pada orang dengan defisiensi 25-

hydroxyvitamin D dengan penurunan kadar MMPs dan faktor-faktor 

inflamasi lainnya, sehingga disimpulkan bahwa 25-hydroxyvitamin D dapat 

menghambat berbagai aspek respon inflamasi yang dapat mengacu ke 
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pembentukan plak aterosklerosis dan trombosis akibat rupturnya plak 

aterosklerosis.
49,55

  

2.3.4 Pemeriksaan 25-hydroxyvitamin D  

  Kadar 25-dihydroxyvitamin D (calcidiol) dalam darah dibagi 

menjadi tiga golongan: kadar >30 ng/mL (75 nmol/L) digolongkan normal; 

kadar 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L) digolongkan sebagai insufisiensi 25-

hydroxyvitamin D; dan kadar <20 ng/mL (<50 nmol/L) digolongkan sebagai 

defisiensi 25-hydroxyvitamin D.
41

 

  Tes laboratorium terbaik untuk menilai kadar vitamin D dalam 

darah adalah dengan mengukur kadar 25-hydroxyvitamin D (calcidiol) 

dalam darah. Konsentrasi 25-hydroxyvitamin D mencerminkan jumlah 

vitamin D yang bersirkulasi dalam darah selama 15 hari setelah 

pembentukannya, baik diproduksi dari kulit maupun diperoleh dari makanan 

atau suplemen. 
56

 

  Persiapan responden untuk pemeriksaan kadar 25-hydroxyvitamin 

D tidak ada persiapan khusus, pengambilan spesimen darah pagi hari. 

Spesimen darah harus segera disentrifuse kurang dari satu jam sejak 

pengambilan. Spesimen dapat disimpan pada suhu 2-8
0
C selama 24 jam dan 

-20
0
C jika proses pemeriksaan akan dilakukan ≥ 24 jam. Menghindari 

pengulangan memasukan sampel dalam freezer.
40

 Proses transpot spesimen 

serum yang akan diperiksa dapat dilakukan dengan kontainer pada suhu 4-

8
0
C (menggunakan coolpacks) akan stabil dalam jangka waktu 3 hari.

35,44
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  Pemeriksaan kadar 25-hydroxyvitamin D serum mempergunakan 

metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), dengan selective 

monoclonal antibody.
45

  

Hasil pemeriksaan dalam satuan nmol/L.  

Kategori hasil pemeriksaan meliputi : 

1 Defisiensi : <20ng/ml <50nmol/l 

2 Insufisiensi : 20-30ng/ml 50-75nmol/l 

3 Normal : >30ng/ml >75nmol/l 

 

2.4  Petanda Inflamasi  

 Petanda inflamasi sistemik yang dapat menunjang diagnosis  meliputi 

jumlah leukosit,  NLR dan CRP yang banyak diaplikasikan di klinis.
21  Kemajuan 

teknologi pemeriksaan petanda inflamasi dapat dilakukan dengan hematologi 

analiser maupun ELISA, sehingga semakin banyak parameter yang dapat 

diperiksa dan bisa membantu dalam pendekatan diagnostik inflamasi.
22

 

2.4.1. Jumlah Leukosit
33,36

 

Leukosit disebut juga sel darah putih adalah sel darah yang mengandung 

inti. rata-rata jumlah leukosit dalam darah manusia normal adalah 4000-

10000/mm3. Leukosit terdiri dari dua golongan utama, yaitu agranular dan 

granular. Terdapat 2 jenis leukosit agranular yaitu limfosit dan monosit 

dan terdapat 3 jenis leukosit granular yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. 

Hitung jenis leukosit merupakan penghitungan jenis leukosit yang ada 

dalam darah berdasarkan proporsi tiap jenis leukosit dari seluruh jumlah 

leukosit, hal ini dapat memberikan gambaran dan informasi spesifik 
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kejadian dan proses penyakit dalam tubuh. Keadaan normal, sekitar dua 

pertiga leukosit dalam darah adalah granulosit, terutama neutrofil, 

sementara sepertiga adalah agranulosit, terutama limfosit.
51

 

Leukosit dan turunannya berfungsi sebagai: pertahanan terhadap invasi 

patogen (mikroorganisme), mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel 

kanker dan memfagosit sel-sel mati dan rusak. Leukosit merupakan sistem 

imun non spesifik yang bergerak pertama kali menuju lokasi terjadinya 

inflamasi, baik akibat kerusakan sel endotel maupun infeksi bakteri.
37 

2.4.2. Neutrofil Lymphocyte Ratio (NLR) 

Respons fisiologis pada sistem imunitas terhadap inflamasi sistemik 

adalah peningkatan jumlah neutrofi sebagai mekanisme respon imun non 

spesifik dan penurunan jumlah limfosit sebagai mekanisme respon imun 

spesifik. 
57

 Neutrofil Lymphocte Ratio adalah perbandingan persentase 

jumlah neutrofil dibagi jumlah limfosit yang didapatkan dari pemeriksaan 

hitung jenis leukosit. Menggunakan alat hematologi analiser rumus NLR 

didapatkan dari Absolute Neutrophyl Count (ANC) dibagi Absolute 

Lymphocyte Count (ALC).
58,59

  

2.4.2.1. Absolute Neutrophil Count (ANC) pada inflamasi 

Neutrofil merupakan lini pertama pertahanan dalam melawan 

bakteri patogen dan merupakan 50-70% dari total leukosit.
60

 

Waktu hidup neutrofil berkisar antara 12 jam apabila tidak 

teraktivasi. Bila teraktivasi, neutrofil akan bergerak menuju 
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jaringan yang dituju dan dapat bertahan hidup selama 1 hingga 2 

hari.
61

  

Migrasi neutrofil yang berasal dari sirkulasi hingga ke tempat 

inflamasi dikontrol oleh interaksi dengan endotel vaskular. L-

selektin yang diekspresikan pada permukaan neutrofil 

menyebabkan lepasnya ikatan dengan ligan yang diekspresikan 

pada permukaan sel endotel [E dan  P selektin; P-selektin 

glikoprotein ligan 1 (PSGL-1)].
62

 

Neutrofil mensekresi dan mensintesis IL-8 sebagai respon 

terhadap stimulus, termasuk TNF-α dan GM-CSF. Neutrofil 

teraktivasi juga dilaporkan mensintesis IL-1, IL-6, IL-12, TGF-β, 

dimana kemudian mengaktivasi baik neutrofil maupun sel lain 

dalam sistem imun. 
63  

Neutrofil merupakan sumber signifikan dari 

leukotrin dan prostaglandin, terutama leukotrin B4 (LTB4) dan 

prostaglandin E2 (PGE2) yang disintesis dari asam arakahidonat 

oleh lipooksigenase dan siklooksigenase. LTB4 merupakan 

kemoaktraktan neutrofil dan dapat menyebabkan adherensi dan 

migrasi neutrofil. PGE2 memiliki efek  anti inflamasi pada 

neutrofil, menghambat aktivitas fosfolipase-D dan meningkatkan 

cycic adenosin monophosphate (cAMP) intraseluler, sehingga 

menyebabkan penurunan masukan kalsium, hilangnya NADPH 

dan rendahnya adhesi dan kemotaksis endotel.
60
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Neutrofilia merupakan fenomena yang berlawanan selama 

inflamasi sistemik yang disebabkan oleh demarginasi neutrofil, 

delayed  apotosis neutrofil dan stimulasi stem cell oleh 

granulocyte colony stimulating factor (G-CSF). 

Nilai ANC didapatkan dengan menggunakan rumus : 

ANC (sel/µL) = jumlah neutrofil (%) x jumlah leukosit alat (/µL) 

Total neutrofil dan jumlah leukosit didapatkan dari alat 

hematologi analiser.  

Interpretasi ANC >1000 (normal), ANC 500-1000 (neutropenia), 

ANC <500 (neutropenia kronik berat). 

2.4.2.2. Absolute Lymphocyte Count (ALC) pada inflamasi 

Limfosit adalah sel mononuklear, yang terdiri dari limfosit T dan 

limfosit B, keduanya merupakan respon imun spesifik. Limfosit B 

dibentuk selama hemopoesis di sumsum tulang, sedangkan 

limfosit T bermigrasi dan menjadi matur pada organ timus. 

Limfosit memiliki rentang usia sekitar 100 hingga 300 hari.
61

 

Penyebab limfositopenia adalah depresi dari sistem imunitas sel. 

Mekanisme yang menyebabkan terjadinya limfositopenia adalah 

marginasi dan redistribusi limfosit pada sistem limfatik dan 

peningkatan apoptosis. 
65 

Nilai ALC didapatkan dari : 

ALC (sel/µL) = jumlah limfosit (%) x jumlah leukosit alat (/µL) 
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2.4.2.3. Inflamasi, 25-hydroxyvitamin D, jumlah leukosit dan NLR. 

Defisiensi 25-hydroxyvitamin D mengakibatkan peningkatan 

pelepasan TNF-α dan IL-6 a. Sitokin pronflamasi ini bertindak 

sebagai growth factor yang menyebabkan peningkatan produksi 

leukosit pada sumsum tulang.
66 

Mekanisme lain yang terjadi adalah defisiensi 25-hydroxyvitamin 

D akan  memicu VDR  melepaskan sitokin proinflamasi dan 

kemokin termasuk IL-6, TNF-α dan IL-1. Sitokin dan kemokin ini 

menginduksi neutrofilia melalui demarginasi neutrofil 

intravascular dan  akselerasi pelepasan neutrofil di sumsum 

tulang.
67 

Jumlah leukosit normal dengan NLR yang lebih tinggi dapat 

dihubungkan dengan proses inflamasi sistemik. Nilai NLR ≤5 

pada keadaan fisiologis dan NLR >5 pada keadaan stres inflamasi 

sistemik.
58 

2.4.3. C-reactive protein (CRP) 

2.4.3.1. Struktur CRP 

 CRP adalah anggota keluarga dari protein pentraksin, suatu protein 

pengikat kalsium dengan sifat pertahanan imunologis. Molekul CRP 

terdiri dari 5-6 subunit polipeptida non glikosilat yang identik, terdiri 

dari 206 residu asam amino dan berikatan satu sama lain secara non 

kovalen, membentuk satu molekul berbentuk cakram (disc) dengan 
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berat molekul 110 – 140 kDa, setiap unit mempunyai berat molekul 23 

kDa.
68

  

Eisenhardt dkk (2009) menemukan bahwa CRP terdapat dalam 2 

bentuk, yaitu bentuk pentamer (pCRP) dan monomer (mCRP). Bentuk 

pentamer dihasilkan oleh sel hepatosit sebagai reaksi fase akut dalam 

respon terhadap infeksi, inflamasi dan kerusakan jaringan. Bentuk 

monomer berasal dari pentamer CRP yang mengalami disosiasi dan 

mungkin dihasilkan juga oleh sel-sel ekstrahepatik seperti otot polos 

dinding arteri, jaringan adiposa dan makrofag.
68,69 

2.4.3.2. Sintesis dan fungsi biologis CRP 

 CRP dalam plasma diproduksi oleh sel hepatosit hati dan 

merupakan marker inflamasi yang diproduksi dan dilepas oleh hati 

dibawah rangsangan sitokin-sitokin seperti IL-6, IL-1 dan TNF-α. 
59,69

  

Fungsi dan peranan CRP di dalam tubuh (in vivo) belum diketahui 

seluruhnya, banyak hal yang masih merupakan hipotesis.
69

 CRP 

memiliki struktur yang berbeda dengan molekul imunoglobulin tetapi 

CRP memiliki kemampuan untuk beraglutinasi, bacterial capsular 

swelling, fagositosis dan presipitasi pada senyawa polikationik dan 

polianionik.  

Beberapa hal yang diketahui tentang fungsi biologis CRP ialah :
70

  

1. CRP dapat mengikat C-polisakarida (CPS) dari berbagai bakteri 

melalui reaksi presipitasi/aglutinasi.  
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2. CRP dapat meningkatkan aktivitas dan motilitas sel fagosit seperti 

granulosit dan monosit/makrofag.  

3. CRP dapat mengaktifkan komplemen baik melalui jalur klasik 

mulai dengan C1q maupun jalur alternatif.  

4. CRP mempunyai daya ikat selektif terhadap limfosit T. Dalam hal 

ini diduga CRP memegang peranan dalam pengaturan beberapa 

fungsi tertentu selama proses peradangan.  

5. CRP mengenal residu fosforilkolin dari fosfolipid, lipoprotein 

membran sel rusak, kromatin inti dan kompleks DNA-histon.  

6. CRP dapat mengikat dan mendetoksikasi bahan toksin endogen 

yang terbentuk sebagai hasil kerusakan jaringan. 

2.4.3.3. Kadar CRP dalam sirkulasi 

 Kadar CRP tidak berhubungan dengan kondisi puasa atau variasi 

diurnal dan memiliki waktu paruh yang panjang. Kondisi gangguan 

fungsi hepar  akan mempengaruhi produksi CRP. Beberapa jenis obat 

dapat menurunkan kadar CRP seperti aspirin, statin, tiazolidinedion dan 

tienopiridin. Sintesa CRP di hati berlangsung sangat cepat setelah ada 

sedikit rangsangan, konsentrasi serum meningkat diatas 5 mg/L selama 

6-8 jam dan mencapai puncak dalam 24-48 jam. CRP dapat meningkat 

sampai 10.000 kali pada kondisi inflamasi akut selama infeksi, setelah 

proses peradangan mereda kadar CRP akan kembali ke nilai normal 

dengan kecepatan yang sama.
68,70

 Waktu paruh dalam plasma adalah 19 

jam dan menetap pada semua keadaan sehat dan sakit. Satu-satunya 
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faktor yang menentukan kadar CRP adalah kecepatan produksinya, 

dimana secara langsung menggambarkan intensitas dari proses 

patologik. 
70 

Nilai rujukan kadar CRP pada manusia dewasa sehat yang diukur 

dengan metode hs-CRP adalah 0 ≤ 5 mg/L (0,5 mg/dL).
68

 

2.4.3.4. Inflamasi, 25-hydroxyvitamin D dan  CRP 

 Inflamasi akibat defisiensi 25-hydroxyvitamin D akan 

menimbulkan  respon fase akut, TNF-  atau IL-1 akan menstimulasi 

ekspresi IL6, kemudian IL-6 dilepaskan sehingga meningkatkan 

ekspresi gen CRP di hepar yang berakibat peningkatan sintesis dalam 

hepar dan pelepasan CRP. CRP merupakan marker inflamasi yang 

diproduksi dan dilepas oleh hepatosit dibawah rangsangan sitokin-

sitokin proinflamasi seperti IL-6, IL-1 dan TNF- . Rangsangan sitokin 

proinflamasi meningkat sejalan dengan penurunan kadar 25-

hydroxyvitamin D dalam tubuh.
41,71 

 25-hydroxyvitamin D berfungsi menghambat pelepasan dan 

peningkatan marker inflamasi seperti IL-6, IL-1, TNF-α, intracellular 

adhesion molecule-1 dan siklooksigenase. Inflamasi kronik akibat 

defisiensi 25-hydroxyvitamin D akan mengakibatkan peningkatan IL-6 

yang akan menginduksi produksi CRP oleh sel hepatosit.
72,73
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2.5. Kerangka Teori  

Kerangka teori penelitian ini merupakan rangkuman gambaran antara 

variabel  bebas ( status anemia) dan variabel tergantung ( 25-

hydroxyvitamin D, jumlah leukosit, NLR dan CRP) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi disajikan pada gambar 5. 
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Gambar  5. Kerangka teori 
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2.6     Kerangka konsep 

Kerangka konsep penelitian bertujuan untuk menggambarkan 

hubungan antara  variabel – variabel yang akan diteliti, merupakan 

penyederhanaan kerangka teori , sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

membuktikan perbedaan kadar 25-hydroxyvitamin D,  jumlah leukosit, 

NLR dan kadar CRP antara anemia dengan non anemia pada usia lanjut 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka konsep 
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2.5. Hipotesis 

2.3.1. Hipotesis mayor 

Terdapat perbedaan kadar 25-hydroxyvitamin D, jumlah leukosit, NLR dan 

kadar CRP antara anemia dengan non anemia pada usia lanjut. 

2.3.2. Hipotesis minor 

1. Kadar 25-hydroxyvitamin D  lebih rendah pada usia lanjut dengan  

anemia.  

2. Jumlah leukosit  lebih tinggi pada usia lanjut dengan  anemia.  

3. NLR  lebih tinggi pada usia lanjut dengan  anemia.  

4. Kadar CRP  lebih tinggi pada usia lanjut dengan  anemia.  

 

 


