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Limfoma 
Limfoma merupakan kanker pada sistem limfatik. Penyakit ini merupakan kelompok 

penyakit heterogen dan bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: Limfoma 

Hodgkin dan limfoma Non-Hodgkin. Limfoma Non-Hodgkin lebih umum terjadi di 

Hong Kong dan daerah-daerah tetangganya di Asia. Penyakit ini juga merupakan 

salah satu dari “10 kanker pembunuh utama” di Hong Kong. 

 

1. Apa itu Limfoma? 

Tubuh manusia penuh dengan jaringan limfatik yang terdiri dari saluran getah bening 

dan kelenjar getah bening, di mana limfosit diedarkan ke seluruh organ dan jaringan 

dalam tubuh untuk melawan infeksi.  

Namun, ketika tumor ganas berkembang pada limfosit, sel-sel getah bening ini akan 

bermultiplikasi secara terus menerus dan berkumpul di kelenjar getah bening, 

membentuk tumor, dan menyebar ke sumsum tulang, hati, dan organ tubuh lainnya. 

Bentuk kanker yang berasal dari sistem limfatik ini disebut sebagai “limfoma”.  
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2. Apa saja faktor risiko terhadap berkembangnya limfoma? 

Limfoma merupakan kelompok penyakit yang heterogen. Ada dua jenis utama: 

Limfoma Hodgkin dan limfoma Non-Hodgkin. Kedua jenis utama penyakit ini bisa 

diklasifikasikan lebih jauh berdasarkan pada manifestasi klinis dan fitur patologis 

tumor individu, mencakup lima subjenis limfoma Hodgkin dan lebih dari 30 subjenis 

limfoma non-Hodgkin. Limfoma non-Hodgkin bisa dikelompokkan secara luas 

menjadi limfoma non-Hodgkin jinak dan limfoma non-Hodgkin agresif, sesuai dengan 

fitur klinis dan tingkat pertumbuhannya.  

 

3. Apa penyebab limfoma? 

Penyebab limfoma belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini. Studi terbaru 

menunjukkan bahwa faktor risiko tertentu meningkatkan peluang berkembangnya 

limfoma. Hal ini mencakup perubahan genetik, infeksi tertentu (misalnya infeksi oleh 

virus human Immunodeficiency virus (HIV)), radiasi, bahan kimia, dan penyakit pada 

sistem kekebalan tubuh (seperti artritis rheumatoid, acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) dan penurunan sistem kekebalan tubuh karena obat imunosupresif 

setelah transplantasi organ ).  
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4. Apakah gejala limfoma bisa dikenali dengan mudah? 

Pembengkakan kelenjar getah bening tanpa rasa sakit merupakan gejala yang paling 

umum terjadi pada pasien penderita limfoma. Pembengkakan biasanya terjadi di 

daerah leher, ketiak, dan selangkangan (area di mana perut bagian bawah dan 

pangkal paha bertemu) dan secara bertahap menyebar ke kelenjar getah bening, ke 

bagian tubuh lainnya, sumsum tulang, dan organ lainnya.  

Gejala lain seperti demam, berkeringat secara berlebihan, kehilangan nafsu makan, 

penurunan berat badan, kulit yang gatal secara terus menerus, dan kelelahan juga 

sering diamati. Jika sel-sel limfoma sudah menyebar ke sumsum tulang dan 

memengaruhi produksi darah, pasien mungkin akan sering mengalami anemia, 

memar, dan infeksi.  

Walaupun demikian, gejala-gejala tersebut juga bisa terjadi pada penderita penyakit 

lain yang mungkin tidak disebabkan oleh limfoma. Oleh karena itu, jika terjadi 

pembengkakan secara terus menerus pada salah satu atau beberapa kelenjar getah 

bening atau ada gejala yang terus berulang, pasien harus meminta saran dan nasihat 

kesehatan dari dokter sesegera mungkin. 
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5. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis limfoma? 

Pembengkakan kelenjar getah bening merupakan gejala umum limfoma. Walaupun 

demikian, infeksi daerah kepala dan leher (misalnya tonsilitis), TBC paru-paru atau 

tumor ganas yang menyebar dari tempat lainnya juga bisa menyebabkan 

pembengkakan kelenjar getah bening di daerah leher dan menyulitkan proses 

diagnosis yang dilakukan.  

Selain pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan secara menyeluruh, pemeriksaan 

yang dilakukan dengan biopsi kelenjar getah bening merupakan satu-satunya cara 

untuk menentukan apakah pembengkakan tersebut bersifat jinak atau ganas.  

Setelah diagnosis limfoma terkonfirmasi, pasien perlu menjalani pemeriksaan lebih 

lanjut untuk memeriksa kesehatannya secara umum dan untuk menentukan 

seberapa jauh limfoma telah menyebar, untuk menilai prognosisnya. Pemeriksaan 

kesehatan biasanya mencakup tes darah, sinar-X, tomografi terkomputerisasi (CT), 

tomografi emisi positron/tomografi terkomputasi (PET/CT), dan pemeriksaan 

sumsum tulang.   

Stadium limfoma bisa ditentukan setelah semua tes kesehatan dilakukan. Stadium 

limfoma dikategorikan menjadi I, II, III, atau IV, tergantung pada seberapa jauh 

limfoma telah menyebar.  
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6. Apa tindakan pengobatan terhadap limfoma? 

Pengobatan untuk limfoma mencakup kemoterapi, imunoterapi, radioimunoterapi, 

atau radioterapi. Dokter akan menentukan rencana pengobatan yang tepat untuk 

pasien, sesuai dengan kondisi kesehatan umum mereka, subtipe limfoma, dan 

stadium limfoma. Dalam kondisi khusus, dokter bisa menyarankan transplantasi 

sumsum tulang atau sel induk darah perifer atau mendaftarkan pasien ke dalam uji 

klinis. 

Kemoterapi merupakan tindakan pengobatan yang banyak digunakan untuk 

mengobati limfoma. Obat anti-kanker diberikan baik secara oral maupun secara 

intravena untuk membunuh sel-sel kanker. Walaupun demikian, sel-sel dan jaringan 

yang sehat juga bisa terpengaruh, mengakibatkan efek samping yang signifikan dan 

rasa tidak nyaman. Radioterapi melibatkan penggunaan radiasi berenergi tinggi yang 

dihasilkan oleh mesin sinar X untuk membunuh sel-sel kanker pada daerah yang 

terdampak. Tindakan ini bisa diberikan secara individu atau bersama dengan 

kemoterapi untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik dan efek samping 

yang lebih sedikit.   

Selain radioterapi tradisional dan kemoterapi, "imunoterapi" telah menjadi salah 

satu alternatif pengobatan penting untuk mengatasi limfoma. Imunoterapi 

melibatkan penggunaan sel atau antibodi sistem kekebalan tubuh untuk mengobati 
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kanker. Karena mayoritas limfoma non-Hodgkin jenis sel B memiliki suatu antigen, 

CD20, pada permukaan sel, obat imunoterapi atau radioimunoterapi telah 

dikembangkan secara khusus untuk menargetkan antigen permukaan CD20 ini. Di 

antaranya adalah rituximab, tositumomab, dan ibritumomab tiuxetan. Rituximab 

merupakan antibodi monoklonal yang bisa mengenali dan menempelkan dirinya ke 

permukaan antigen CD20 dari limfoma sel B. Obat ini lalu akan merangsang respons 

imun untuk membunuh sel-sel limfoma. Ritxumab terbukti efektif dan hanya 

memberikan sedikit efek samping yang merugikan terhadap pengobatan limfoma 

indolen. Obat ini juga bisa dikombinasikan dengan kemoterapi untuk mengobati 

limfoma sel B yang agresif, dan telah terbukti meningkatkan hasil dari pengobatan 

yang dilakukan. Tositumomab dan Ibritumomab tiuxetan merupakan obat 

“radio-imunoterapi” yang diproduksi dengan menggabungkan antibodi monoklonal 

anti-CD20 dengan bahan kimia radioaktif, yaitu Yodium-131 (131I) dan yttrium-90 

(90Y). Kedua obat ini mengikat antigen CD20 pada permukaan sel limfoma sel B dan 

membunuh sel-sel limfoma dengan energi radiasi yang dipancarkan oleh bahan kimia 

radioaktif. Kedua obat ini merupakan terobosan besar di bidang pengobatan 

limfoma dalam dua dekade terakhir.  

Transplantasi sumsum tulang atau sel induk darah perifer di limfoma merupakan 

penggunaan kemoterapi dan/atau radioterapi dosis tinggi yang diikuti dengan 

re-infusi sumsum tulang atau sel induk darah perifer dari pasien sendiri, atau yang 

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


 

 

Lymphoma / Indonesian 

Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 

 

 

disumbangkan oleh keluarga dekatnya. Namun, risiko pengobatan ini relatif cukup 

tinggi, sehingga biasanya hanya digunakan pada pasien tertentu dengan kanker yang 

kambuh. 
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7. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita limfoma selama 

proses pengobatan? 

Sebelum tindakan pengobatan dilakukan, dokter akan membahas dan menjelaskan 

rincian dari prosedur medis, rencana pengobatan, dan efek samping serta komplikasi 

yang mungkin terjadi pada diri pasien. Pada awal masa pengobatan, pasien mungkin 

bisa merasa kurang enak badan karena adanya efek samping dari obat-obatan. 

Namun, tidak semua pasien mengalami kadar gejala efek samping yang sama. 

Komplikasi juga bisa bervariasi, tergantung pada pendekatan tindakan pengobatan 

dan jenis obat anti-kanker yang digunakan.  

Efek samping dari kemoterapi mencakup hilangnya nafsu makan, rasa mual, 

sariawan, rambut rontok, diare, dan infeksi yang terkait dengan rendahnya jumlah 

sel darah putih. Namun, banyak dari komplikasi ini yang bersifat sementara. 

Komplikasi ini akan berangsur-angsur reda dan membaik setelah periode 

pengobatan selesai. Dokter akan menggunakan obat lain untuk mengurangi rasa 

tidak nyaman yang dialami. Efek samping umum dari radioterapi mencakup rasa 

lelah dan ruam kulit pada tempat aplikasi pengobatan. Efek samping lain dari 

radioterapi bisa bervariasi, tergantung pada bagian tubuh yang diobati. 

Oleh karena itu, perawatan diri dan asupan nutrisi yang tepat sangatlah penting. 

Pasien perlu menjalani pola makan yang seimbang, serta berolahraga dan 

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


 

 

Lymphoma / Indonesian 

Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 9 

 

 

beristirahat secukupnya. Pasien juga perlu memperhatikan kebersihan dirinya 

selama proses pengobatan. Kamar, pakaian, dan peralatan harus selalu dirapikan 

dan dijaga agar tetap bersih. Jangan makan hidangan yang tidak dimasak dengan 

matang. Kurangi kunjungan ke tempat-tempat umum yang ramai dan hindari kontak 

dengan teman-teman dan keluarga yang sedang sakit flu atau menderita penyakit 

infeksius lainnya.  
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8. Bagaimana cara menghadapinya? 

Ketika orang mengetahui bahwa dirinya mengidap limfoma, seberapa pun kuatnya 

diri mereka, selalu ada rasa cemas dan tak berdaya dalam diri setiap orang. Pasien 

perlu mengandalkan dokter dan obat-obatan untuk melawan penyakit ini. Namun, 

perawatan, dukungan, dan dorongan dari teman-teman serta keluarga juga sangat 

penting. Pasien harus berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman dan 

menceritakan perasaan, kebutuhan, dan kemajuan tindakan pengobatan yang 

dialami dirinya. 

 Selain itu, ada banyak asosiasi dan organisasi di masyarakat yang memberikan 

informasi dan dukungan lebih lanjut kepada para pasien penderita kanker. Semua 

hal ini akan sangat membantu pasien dalam menjalani seluruh rangkaian prosedur 

pengobatan. 
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