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Leukemia 
Leukemia merupakan kanker pada sumsum tulang dan sel darah. Leukemia 
merupakan salah satu dari sepuluh kanker pembunuh teratas di Hong Kong, 
dengan sekitar 500 kasus baru yang didiagnosis setiap tahunnya. Tidak 
seperti kebanyakan kanker lainnya, leukemia bisa terjadi pada orang dewasa 
dan anak-anak, meskipun lebih sering terjadi pada orang dewasa. 

Leukemia berpotensi untuk disembuhkan. Leukemia memiliki tingkat 
kesembuhan tertinggi di antara semua jenis kanker yang ganas. Ada banyak 
subjenis leukemia dan pengobatannya pun bervariasi. Pasien dan anggota 
keluarga yang menderita leukemia didorong untuk mempelajari lebih lanjut 
tentang penyakit dan tindakan pengobatan terkait untuk memudahkan 
perawatan medis. 

 

1. Apa itu leukemia? 

Ada tiga jenis sel darah yang beredar di dalam darah, yaitu sel darah merah, 
trombosit, dan sel darah putih. Ketiganya diproduksi oleh sel induk di 
sumsum tulang. Biasanya, sel induk sumsum tulang akan berkembang dan 
tumbuh menjadi sel darah dewasa. Sel darah yang sudah dewasa akan 
meninggalkan sumsum tulang dan beredar di dalam darah perifer. Dengan 
leukemia, ada pertumbuhan yang tidak normal atau akumulasi sel darah 
putih di sumsum tulang dan darah perifer, yang berakibat pada 
meningkatnya jumlah sel darah putih.  

Ada berbagai jenis leukemia dan pengobatan yang dilakukan berbeda-beda 
tergantung pada jenis leukemia yang dihadapi. Menurut presentasi klinis, 
leukemia bisa diklasifikasikan secara luas menjadi leukemia akut dan kronis. 
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Keduanya bisa diklasifikasikan lagi menurut jenis sel yang terpengaruh: 

• Leukemia myeloid akut (AML): kanker sel darah myeloid yang belum 
dewasa. Merupakan jenis leukemia yang paling umum terjadi pada orang 
dewasa. Tingkat pertumbuhan sel kanker ini biasanya cepat dan 
memengaruhi produksi sel darah normal pada awalnya. Pasien biasanya 
akan mengalami gejala rendahnya jumlah sel darah (misalnya anemia, 
infeksi karena jumlah sel darah putih yang rendah, pendarahan abnormal 
karena jumlah trombosit yang rendah). 

•Leukemia Limfoblastik Akut (ALL): kanker sel limfoid yang belum dewasa. 
Lebih sering terjadi pada anak-anak dan merupakan leukemia yang paling 
umum diderita oleh anak-anak. Presentasinya mirip dengan AML. 

•Leukemia myeloid kronis (CML): kanker sel myeloid dewasa yang terkait 
dengan kehadiran kromosom Philadelphia. Jenis leukemia ini kebanyakan 
terdeteksi pada orang dewasa. Sel kanker berkembang pada tingkatan yang 
relatif lambat, penyakit di stadium awal mungkin tidak menunjukkan gejala 
apa pun. Pada stadium selanjutnya, pembesaran limpa bisa menyebabkan 
sakit perut. Produksi sel darah normal juga bisa terpengaruh, dan 
memunculkan gejala-gejala yang tercantum di atas.  

•Leukemia Limfositik Kronis (CLL): kanker sel limfoid dewasa. Sebagian 
besar diderita oleh individu yang berusia lanjut (>60 tahun). Jenis ini jarang 
terjadi pada anak-anak. Sel kanker ini juga ditandai dengan laju 
pertumbuhan yang lambat. Penyakit di stadium awal biasanya bersifat 
asimtomatik.  

 

2. Apa penyebab dan faktor risiko leukemia? 

Penyebab leukemia masih belum bisa dipahami dengan baik. Leukemia 
diduga dipicu oleh satu sel yang tidak normal pada sumsum tulang, di mana 
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gen penting yang mengendalikan bagaimana sel harus berkembang biak, 
bertumbuh, dan mati telah berubah. Namun, penyebab mengapa sel tersebut 
menjadi tidak normal belum bisa diketahui secara pasti. Faktanya, sebagian 
besar pasien tidak mencoba untuk mengidentifikasi penyebab spesifiknya.  

Faktor-faktor risiko berikut bisa meningkatkan risiko terkena penyakit 
leukemia: 

•Paparan radiasi yang berlebihan (misalnya tindakan radioterapi dan korban 
bom atom) 

•Paparan terhadap bahan kimia beracun (misalnya benzena dan pengobatan 
kemoterapi sebelumnya) 

•Penyakit genetik tertentu (misalnya sindrom Down) 

•Usia: AML dan CLL lebih umum terjadi pada kaum lansia 

 

3. Apakah gejala leukemia bisa dikenali dengan mudah? 

Leukemia akut merupakan penyakit kanker yang berkembang dengan cepat. 
Biasanya, leukemia akut berkembang pesat dan menjadi lebih buruk dalam 
jangka waktu beberapa minggu saja. Pasien menjadi kurang sehat, lemah 
dengan gejala anemia, mudah mengalami pendarahan, dan infeksi.  

Leukemia kronis biasanya tidak menimbulkan gejala apa pun pada stadium 
awal. Penyakit ini biasanya ditemukan pada saat melakukan tes darah rutin. 
Beberapa pasien CLL terdiagnosis ketika kelenjar getah bening yang 
bengkak ditemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan rutin.  

Segera lakukan konsultasi dengan dokter jika Anda merasakan gejala-gejala 
berikut ini: 
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- Mudah merasa lelah  

- Penurunan berat badan 

- Kehilangan selera makan 

- Berkeringat di malam hari 

- Demam yang tidak jelas 

- Sering mengalami infeksi 

- Pembesaran kelenjar getah bening 

- Pendarahan yang tidak biasa (misalnya pendarahan pada hidung/gusi 
secara berulang-ulang) 

 
4. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis leukemia? 

Jika terdapat dugaan leukemia dari riwayat dan pemeriksaan fisik, dokter 
akan menetapkan tes kesehatan berikut ini: 

Gambar Darah Secara Lengkap: Sampel darah dikumpulkan dan diperiksa 
untuk mengetahui jumlah sel darah merah, trombosit, sel darah putih, dan 
akan adanya sel leukemia. 

Aspirasi dan biopsi sumsum tulang: Aspirasi dan biopsi sumsum tulang 
merupakan prosedur untuk mengumpulkan darah sumsum tulang dan 
potongan kecil bagian tulang dengan memasukkan jarum khusus ke dalam 
tulang pinggul pasien. Prosedur ini umumnya dilakukan dengan bantuan 
anestesi lokal dan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Sampel sumsum 
tulang yang diperoleh akan dievaluasi oleh ahli patologi untuk menentukan 
adanya sel-sel leukemia dan klasifikasinya. Pasien perlu berbaring 
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terlentang selama beberapa jam setelah prosedur dilakukan.  

Uji kromosom atau molekuler: Merupakan tes khusus yang dilakukan pada 
perifer darah dan sampel darah sumsum tulang untuk mendeteksi adanya 
perubahan yang tidak normal pada kromosom atau DNA yang berkaitan 
dengan kehadiran leukemia.  

Biopsi kelenjar getah bening: bagian kecil dari jaringan akan diambil untuk 
keperluan pemeriksaan dengan mikroskop, biasanya digunakan untuk 
diagnosis CLL. 

Studi pencitraan (misalnya: Tomografi emisi positron/tomografi terkomputasi, 
tomografi terkomputasi): mungkin diperlukan untuk mengevaluasi beberapa 
jenis leukemia (misalnya CLL) 

Pungsi lumbal: digunakan dalam evaluasi keterlibatan penyakit di sistem 
saraf pusat. Pasien perlu berbaring telungkup selama beberapa jam setelah 
prosedur dilakukan.  

Dokter juga bisa melakukan beberapa tes kesehatan tambahan untuk 
menentukan kesehatan umum pasien dan penyebaran penyakit.  

 
5. Apa tindakan pengobatan terhadap leukemia? 

Pengobatan leukemia bervariasi, tergantung pada jenisnya. Pada beberapa 
jenis leukemia seperti CLL, terutama jika berada di stadium awal, 
pengobatan mungkin tidak diperlukan jika pasien tidak menunjukkan gejala 
gangguan kesehatan. Pengobatan andalan terhadap leukemia adalah 
kombinasi kemoterapi.  

Kemoterapi, atau kemoterapi sitotoksik adalah penggunaan obat untuk 
membunuh sel kanker. Pengobatan bisa dilakukan dalam bentuk obat oral 
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atau infus intravena. Pembunuhan sel kanker tidak bersifat selektif, dan 
pengobatan ini juga beracun bagi sel-sel normal.  

Kemoterapi biasanya dibagi ke dalam beberapa tahapan berbeda: 

i. Induksi remisi: merupakan pengobatan awal saat kemoterapi intensif 
diberikan untuk membunuh sel kanker. 

ii. Konsolidasi remisi: merupakan pengobatan lanjutan dengan kemoterapi 
untuk membunuh sel-sel kanker yang tersisa. Kemoterapi ini biasanya 
kurang intensif bila dibandingkan dengan yang digunakan dalam tahapan 
induksi 

iii. Pemeliharaan remisi: melibatkan kemoterapi untuk mempertahankan 
remisi. 

Terapi target: ditujukan pada ‘target’ tertentu yang spesifik pada beberapa 
jenis leukemia. Pembunuhan sel kanker oleh karenanya bersifat selektif, dan 
menyelamatkan sel yang normal di tubuh pasien. Tapi tidak semua jenis 
leukemia memiliki obat target tertentu. Dengan demikian penggunaan ‘terapi 
tertarget’ hanya terbatas pada beberapa jenis leukemia saja.  

Radioterapi: mencakup pengiriman radiasi dosis tinggi ke tempat tumor 
berada. Hanya digunakan sebagai kendali lokal pada beberapa jenis 
leukemia (misalnya CLL) saat kankermemengaruhi kelompok kelenjar getah 
bening tertentu.  

Transplantasi sel punca haematopoietik: yang sebelumnya dikenal sebagai 
transplantasi sumsum tulang (RMT), mencakup penggunaan sel punca 
haematopoietik sumbangan yang sehat. Tindakan pengobatan ini berlaku 
untuk beberapa pasien yang leukemianya tidak bisa dikendalikan dengan 
kemoterapi saja.  
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6. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita leukemia? 

Walaupun diagnosis leukemia bisa sangat memengaruhi mental pasien dan 
anggota keluarganya, penting untuk diketahui bahwa banyak pasien bisa 
mengendalikan penyakit mereka dalam jangka waktu yang lama, atau 
bahkan sembuh dengan tindakan pengobatan yang tersedia saat ini.  

Ada beberapa poin penting yang bisa diikuti oleh pasien:  

Minumlah obat secara teratur: Pasien harus mengetahui dosis dan efek 
samping dari berbagai macam obat (obat kemoterapi atau antibiotik). Ikuti 
petunjuk yang diberikan oleh dokter. Jangan menghentikan konsumsi obat 
atas dasar pertimbangan diri sendiri. 

Menghadiri pemeriksaan tindak lanjut secara berkala: mematuhi jadwal 
pemeriksaan tindak lanjut setelah menerima tindakan pengobatan. 
Pemeriksaan fisik dan tes darah secara rutin sangat penting untuk 
mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. 

Kebersihan rumah tangga dan pribadi: Pasien penderita leukemia akut atau 
leukemia kronis lanjutan rentan terhadap infeksi yang bisa terjadi. Anda 
harus memperhatikan kebersihan rumah tangga dan pribadi. Kamar, 
pakaian, dan peralatan rumah tangga harus selalu dirapikan dan dijaga 
kebersihannya. Hindari pergi ke tempat yang ramai atau berhubungan 
dengan teman-teman yang sakit. Memakai masker saat keluar ruangan.  

Menghindari pendarahan: jaga tingkat kelembapan yang memadai di 
lingkungan rumah, karena kekeringan pada mukosa hidung bisa memicu 
pendarahan pada hidung pasien dengan jumlah trombosit yang rendah. 
Berhati-hatilah saat melakukan aktivitas sehari-hari karena luka yang ringan 
sekalipun bisa mengakibatkan pendarahan yang serius.  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Leukaemia / Indonesian 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 
 

Bicaralah dengan orang lain: Hidup dengan penyakit leukemia bukanlah 
suatu hal yang mudah. Bicaralah dengan keluarga, teman, dokter, dan 
perawat Anda atau seseorang yang bisa Anda percaya tentang perasaan 
Anda selama proses pengobatan yang dilakukan. Anda akan mendapatkan 
dukungan emosional dan merasa jauh lebih baik dengan hanya berbicara 
kepada mereka. Bila perlu, dokter akan memberikan lebih banyak dukungan 
dan konseling melalui psikolog, layanan religi, dan kelompok pendukung 
pasien. 
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