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BAB III 

LEUKEMIA 

 

Leukemia adalah sekumpulan penyakit yang ditandai oleh adanya akumulasi leukosit ganas 

dalam sumsum tulang dan darah. 

 

Klasifikasi Leukemia: 

Penggolongan utrama dibagi menjadi empat tipe leukemia akut dan kronik, dan selanjutnya masing-

masing dibagi menjadi limfoid dan myeloid. 

Tabel 1. Klasifikasi Leukemia1 :  

Akut 

Leukemia myeloid akut M0-M7 

Leukemia limfoblastik L1-L3 

Kronik 

Leukemia myeloid kronik 

Leukemia limfositik kronik 

 

 

III.1 Leukemia Akut 

 

Definisi: 

Leukemia adalah keganasan yang ditandau dengan proliferasi sel imatur (sel leukemik) di 

sumsum tulang, darah tepi dengan infiltrasi organ hati, limpa, dan kelenjar limfe. Proliferasi sel 

imatur mengakibatkan penumpukan sel leukemik di dalam sumsum tulang dengan akibat fungsi 

hematopoesis dan trombopoesis tertekan. Proliferasi sel imatur biasanya disertai dengan penurunan 

apoptosis.2 

Leukemia akut didefinisikan sebagai adanya lebih dari 20% sel blas dalam sumsum tulang 

pada saat manifestasi klinis.1 

 

Klasifikasi Leukemia Akut 

Klasifikasi menurut French American British (FAB) 1976 dikenal: 1,2 

 Leukemia mieloblastik akut (LMA) 

 Leukemia limfoblastik akut (LLA) 
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III.1.1 Leukemia Mieloblastik Akut (LMA) 

 

Definisi 

LLA adalah bentuk leukemia akut yanmg merupakan penyakit ekspansi klonal dari sel blas 

seri mieloid ke dalam sumsum tulang, darah, dan berbagai jaringan.3 

 

Klasifikasi 

Klasifikasi yang dianut dalam hematologi yaitu klasifikasi menurut FAB 

Tabel 2. Klasifikasi Leukemia menurut FAB 1,2,3 

Leukemia     

Mieloblastik     

Akut (AML)    

 

M0 Leukemia mieloblastik akut dengan diferensiasi minimal 

M1 Leukemia mieloblastik akut tanpa pematangan 

M2 Leukemia mieloblastik akut dengan pematangan 

M3 Leukemia promielositik akut 

M4 Leukemia mielomonositik akut 

M5 Leukemia monositik akut 

a tanpa pematangan 

b dengan pematangan 

M6 Eritroleukemia 

M7 Leukemia megakariositik akut 

 

       

Insidensi: 

AML terjadi pada semua kelompok usia. AML adalah bentuk umum leukemia akut pada 

orang dewasa dan makin sering ditemukan segala usia. AML hanya mencakup sebagian kecil (10-

15%) leukemia di masa anak. 
1
 

 

Gambaran Klinik 

Gejala berhubungan dengan beratnya penekanan pada sistem hematopoesis normal, yang 

mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya anemia, infeksi, dan perdarahan. 3  

 Pucat, lelah, dan lemah hampir terhadap semua pasien akibat anemia 

 Infeksi disebabkan neutropenia 

 Perdarahan, memar, dan petekghia disebabkan oleh trombositopenia 

 Pada LMA dapat terjadi infiltrasi ke kulit (leukemia kutis), infiltrasi gusi. 

 Splenomegali, hepatomegali, dan limfadenopati ditemukan pada 50% kasus 
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Diagnostik Laboratorium 

Pemeriksaan hematologi 
2,3 

 Jumlah leukosit menurun, notrmal, atau meningkat. Jumlahnya bervariasi <1000/µL 

 Jumlah trombosit umumnya menurun, kadang kadang dijumpai kelainan morfologi trombosit 

berupa Giant Platelet  

 Morfologi eritosit normositik normokrom, jarang dijumpai polikrom karena adanya 

retikulositopenia akibat desakan eritropoesis oleh sel leukemia 

 Dapat dijumpai sel sel muda pada darah tepi, berupa sel blas, promielosit, mielosit 

 Menurut WHO, diagnostik LMA bila persentase blas di darah tepi atau sumsum tulang > 20% 

Pemeriksaan sumsum tulang 4 

Hiperseluler hampir semua sel sumsum tulang digan sel leukemia (blas), tampak monoton oleh sel 

blas. Jumlah blas minimal 20% dari sel berinti dalam sumsum tulang. 

 

III.1.2 Leukemia Limfoblastik Akut (LLA) 

 

Definisi 

Leukemia limfoblastik akut (LLA) adalah penyakit keganasan yang ditandai oleh akumulasi 

limfoblas. Hal ini terjadi akibat proliferasi monoklonal dan ekspansi seri limfoid yang imatur di 

sumsum tulang, darah, dan organ lain. 1,5 

 

Insidensi 

LLA adalah bentuk leukemia yang paling lazim dijumpai pada anak, insidensi tertinggi pada 

usia 3-7 tahun, dan menurunpada usia 10 tahun. Kedua jenis kelamin mempunyai insidensi yang sama 

pada penyakit ini.1 

 

Gambaran Klinis 

Gambaran Klinis pada LLA bervariasi. Oinset biasanya mendadak dan progresif 1,5 

 Penderita merasalemah, pucat, sesak, dan pusing akibat anemia 

 Mudah terjadi infeksi akibat neutropenia. Hal ini ditandai dengan demam 

 Perdarahan seperti petekia, dan ekimosis akibat trombositopenia 

 Keluhan susunan saraf pusat, ditimbulkan oleh neuropati saraf otak 

 Bisa terjadi leukemia meningeal akibat peningkatan tekanan intrakranial dengan gejala sakit 

kepala, kejang, mual, dan muntah 

 Pada pemeriksaan fisik didapati adanya limfadenopati, hepatosplenomegali 
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Diagnostik Laboratorium: 

Pemeriksaan hematologi 1,5 

 Jumlah leukosit bervariasi, sebagian meningkat, kurang, ataupun normal 

 Jumlah trombosit biasanya menurun  

 Anemia mormositik normokromik 

 Pada pemeriksaan sediaan apus darah biasanyta memperlihatkan adanya sel blas> 20% 

Pemeriksaan sumsum tulang 1,5 

Merupakan pemeriksaan utama dalam mendiagnosa LLA. Pada sediaan hapus sumsum tulang 

didapatkan: 

 Kepadatan sel meningkat (hiperseluler) dengan trombopoesis, eritopoesis, dan 

granulopoesis tertekan 

 Sumsum tulang padat dengan sel blas yang banyak, blas leukemik > 20% 

 Bila sulit dilakukan aspirasi, pemeriksaan biopsi sangat berguna untuk diagnosis 

 

III.2 Kronik Leukemia 

 

Leukemia kronik dibedakan dari leukemia akut berdasarkan progresinya yang lebih lambat. 

Selain itu leukemia kronik juga lebih sulit diobati. Leukemia kronik dapat dibagi secara luas menjadi 

kelompok myeloid dan limfositik. 6 

 

III.2.1 Leukemia Myeloid Kronik (LMK) 

 

Definisi 

LMK adalah penyakit yang tergolong dalam mieloproliferatif menahun (MPD) dengan 

kelainan klonal yang disebabkan oleh perubahan genetik pada pluripotent stem cell yang dikaitkan 

dengan kromosom Philadelphia (Ph). BCR/ABL fusion gene dan P210.6 

 

Insidensi 

Penyakit ini mencakup 15% leukemia. Penyakit ini dijumpai pada usia pertengahan yaitu 50-

60 tahun dan jarang pada usia muda. Angka kejadian pada pria:wanita adalah 3:2, secara umum 

didapatkan 1-1,5/100.000 penduduk di  seluruh negara 1,7 

 

Gambaran Klinik 
7
 

 Gejala yang berhubungan denga hopermetabolisme, misalnya penurunan berat badan, 

kelelahan, anoreksia, atau keringat malam 
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 Splenomegali hampir selalu ada dan seringkali bersifat masif. Pada beberapa pasien, 

pembesaran limpa disertai dengan rasa tidak nyaman, nyeri, atau gangguan pencernaan 

 Gambaran anemia meliputi pucat, dispnea, dan takikardi 

 Memar, epistaksis, menorrhagia, atau perdarahan dari tempat tempat lain akibat fungsi 

abnormal trombosit 

 Gout atau gangguan ginjal yang disebabkan oleh hiperurukemia akibat pemecahan yang 

berlebihan 

 

Diagnostik Laboratorium 

Pada penyakit LMK melalui tiga fase yaitu fase kronik, fase akselerasi, dan fase blastik. 

Fase kronik, terdapat: 

 Jumlah leukosit 20.000->50.000/µL 

 Jumlah trombosit >1.000.000/µL dengan morfologi abnormal. Trombosit dengan ukuran 

besar tanpa adanya granula dan dijumpai megakariosit pada ¼ kasus LMK 

 Gambaran darah tepi dan sumsum tulang yang klasik dengan dominasi mielosit dan netrofil 

 Pada darah tepi didapatkan anemia normositik normokrom 

Fase akselerasi, bila dijumpai salah satu dari kriteria di bawah ini: 6,7 

 Blas 10-19% di darah tepi/sumsum tulang 

 Basofilia > 20% 

 Trombositopenia persisten (<100x109/L) yang tidak responsif terhadap pengobatan 

 Ukuran limpa makin membesar dengan jumlah leukosit meningkat, tidak ada respon terhadap 

pengobatan. 

Fase Blastik, didapatkan bila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:6 

 Blas ≥ 20% di darah tepi / sumsum tulang  

 Proliferasi blas ekstramedular 

 Ditemukan kelompok / cluster sel blas pada biopsi sumsum tulang  

 

III.2.2Polisitemia Vera (PV) 

 

Definisi 

Polisitemia vera (PV) merupakan kelainan mieloproloferatif kronik. PV disebabkan 

proliferasi pluripotent stem cell yang tidak terkendali di sumsum tulang yang mengakibatkan 

peningkatan jumlah sel darah tepisehingga terjadi pansitosis.8 
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Klasifikasi 

Dikenal 2 macam polisitemia berdasarkan penyebab, yaitu: 9 

 Polisitemia absolut, yang disebakan oleh kelainan primer atau sekunder 

Polisitemia primer dapat disebabkan oleh mutasi reseptor EPO yang dikenal sebagai familial 

congenital polycythemia, dan polisitemia vera disebabkan oleh mutasi JAK2.  

Polisitemia sekunder disebabkan oleh hipoksia yang mengakibakan peningkatan kadar 

eritropoetin (EPO) dalam sirkulasi darah 

 Polisitemia relatif 

Disebabkan oleh volume plasma yang berkurang seperti didapatkan pada stress, merokok, 

dehidrasi, kehilangan plasma pada luka bakar. 

 

Gambaran Klinis 

Penyakit polisitemia vera sering perlahan dan tanpa gejala. Gejala ditandai dengan: 

 Pruritus disebabkan karena hiperhistaminemia yang dapat timbul, baik spontan atau karena 

rangsangan panas. Rasa gatal dapat terjadi di seluruh tubuh tanpa disertai kemerahan. Warna 

merah pada kulit atau plethora dapat terjadi pada kulit muka, tangan, kaki dan telinga. 

 Terjadi thrombosis, sehingga mengakibatkan infark jantung, thrombosis vena retina, 

thrombophlebitis, dan iskemia serebral. 

 Terjadi perdarahan, berupa perdarahan gusi, menoragi, hemoptisis, dan perdarahan 

gastrointestinal. 

 Splenomegali dapat ditemukan pada 75% pasien dan hepatomegali sekitar 40%-50%. Lien 

dan hepar yang membesar ini menunjukkan keterlibatan hematopoiesis ekstrameduler 

 Hampir 50% penderita polisitemia mengalami hipertensi akibat peningkatan viskositas darah, 

penurunan aliran darah dan peningkatan resistensi darah perifer. 

 

Diagnostik Laboratorium 

Pemeriksaan Hematologi8 

 Pada pemeriksaan darah tepi dapat ditemukan kadar haemoglobin >18 g/dL,  

 Jumlah eritrosit berkisar (6-10)x106/μL. 

 Nilai hematokrit >48% pada wanita dan >52% pada pria 

 Pada awal penyakit ditemukan eritrosit normositik normokrom dan pada stadium lanjut 

didapatkan mikrositik hipokrom. 

 Hitung retikulosit dapat normal atau sedikit meningkat  
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 Jumlah trombosit dapat meningkat dan terdapat gangguan fungsi 

 Laju endapan darah tidak melebihi 2-3 mm 

 Jumlah leukosit meningkat 12-20x103/μL 

Pemeriksaan Sumsum tulang8 

 Didapatkan kepadatan sel hiperseluler.  

 Peningkatan precursor myeloid diiringi dengan peningkatan precursor eritroid, sehingga rasio 

myeloid eritroid menjadi normal. 

 

III.2.3 Mielofibrosis 

 

Definisi 

Mielofibrosis adalah fibrosis yang reaktif, menyeluruh dan progresif pada sumsum tulang 

yang dihubungkan dengan proliferasi sel hematopoietik di hati dan limpa. Pada pemeriksaan sumsum 

tulang didapatkan peningkatan jumlah sel stromal, peningkatan kadar protein matriks ekstraseluler, 

peningkatan angiogenesis dan osteosklerosis.10 

 

Insidensi 

Umur penderita yang terkena mielofibrosis ini umunya adalah pada usia tua, yaitu lebih dari 

50 tahun. 11 

 

Klinik 
10,11

 

 Gejala hipermetabolik seperti penurunan berat badan, anoreksia, demam, dan keringat malam 

 Disertai dengan splenomegali masif 

 Masalah perdarahan, nyeri tulang atau gout 

Diagnostik Laboratorium 

Pemeriksaan Hematologi4 

 Anemia sering berat 

 jumlah leukosit seringkali meningkat pada awal penyakit, dan pada proses lanjut terjadi 

leukopenia 

 Trombosit meningkat pada awal penyakit dan pada proses lanjut terjadi trombositopenia 

 Pada pemeriksaan darah tepi ditemukan gambaran leukoeritroblastik, berupa sel blas dan 

eritrosit berinti. Dan juga didapatkan gambaran tear drop cells. 

Pemeriksaan Sumsum tulang5 

 Aspirasi sumsum tulang sering dry tap.  
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 Pada biopsy trephine sumsum tulang menunjukkan fibrotic hiperseluler, peningkatan 

megakariosit, peningkatan pembentukan tulang dengan peningkatan kepadatan tulangpada 

10% kasus. 

 

Diagnosis 

Untuk menegakkan diagnosis mielofibrosis dipakai kriteria Barosi dkk, sebagai berikut:5 

 

Tabel 3. Kriteria diagnosis mielofibrosis menurut Barosi dkk 

A1 Fibrosis sumsum tulang difus 

A2 Tidak ada kromosom Philadelphia atau BCR/ABL rearrangement 

B1 Splenomegali 

B2 Anisopoikilositosis dengan tear drop cells 

B3 Dijumpai sel myeloid imatur di sirkulasi 

B4 Dijumpai eritrosit berinti di sirkulasi 

B5 Kelompok megakariosit anomali di sumsum tulang 

B6 Metaplasia myeloid 

 

Diagnosis mielofibrosis ditegakkan bila: 

Ada splenomegali : A1+A2 dengan paling sedikit 2 kriteria B 

Tanpa slenomegali : A1+A2 dengan paling sedikit 4 kriteria B 

  

Prognosis 

Kriteria prognosis pada mielofibrosis yaitu kriteria  Lille5 

Tabel 4. Prognosis mielofibrosis pada mielofibrosis yaitu kriteria Lille5 

Kelompok 

Resiko 

Kelainan Laboratorium Median 

Survival 

Rendah Hb>10 g/dL dan leukosit 4000-

30.000/μL 

93 bulan 

Sedang Hb<10 g/dL atau leukosit <4000/μL atau 

>30.000/μL 

26 bulan 

Tinggi  HB<10 g/dL dan leukosit <4000/μL atau 

>30.000/μL 

13 bulan 
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III.2.4 Trombositemia Essensial  

 

Definisi 

Keadaan dimana terdapatpeningkatan jumlah trombosit yang menetap karena proliferasi 

megakariosit dan produksi trombosit berlebihan. Gambaran diagnostik utama adalah hitung trombosit 

>600x109/L yang menetap, tetapi penyebab kenaikan jumlah trombosit yang lain harus disingkirkan 

dulu sebelum diagnosis ditegakkan.6 

 

Gambaran Klinis
5, 11 

 Sekitar 50% bersifat asimtomatik 

 Eritromelalgia, yaitu rasa terbakar pada tangan atau kaki yang segera mereda dengan 

pemberian aspirin. 

 Splenomegaliringan dijumpai pada 50% kasus 

 Hepatomegali hanya dijumpai pada 15-20% kasus 

 Thrombosis,terjadi pada sistem vena atau arteri 

 Perdarahan, akibat fungsi trombosit yang abnormal  

 

Diagnostik Laboratorium 

Pemeriksaan Hematologi5,11 

 Jumlah trombosit meningkat, biasanya > 600.000/mm3. Trombosit besar yang abnormal serta 

fragmen dapat ditemukan pada sediaan hapus darah. 

 Sering dijumpai leukositosis ringan 

 Apusan darah tepi menunjukkan anemia normokromik normositer. 

 Kadang kadang dijumpai gambaran leukoeritroblastik dan tear drop cell 

Pemeriksaan Sumsum tulang5, 11 

 Biopsi sumsum tulangnormoseluler atau hiperseluler ringan.  

 Adanya peningkatan jumlah megakariosit. Megakariosit besarsampai giant megakariosit.  

 

III.2.5 Leukemia Limfositik Kronik (LLK) 

 

Definisi 

Leukemia Limfositik kronik (LLK) merupakan keganasan hematologi yang ditandai 

akumulasi limposit kecil matang dalam darah, sumsum tulang dan jaringan limfoid. Resiko terjadinya 

penyakt ini meningkat dengan bertambahnya usia, umumnya penderita berusia lebih dari 60 tahun, 

dan lebih sering dijumpai pada laki-laki dibandingkan dengan wanita.12 
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Keganasan pada LLK umumnya berasal dari sel  B (B cell lineage) dan yang berasal dari sel 

T kurangdari 2%, umumnya berhubungan dengan leukemia prolimfositik sel T.12,13 

 

Gambaran Klinis 

Lebih dari 25% kasus LLK bersifat asimtomatik12,13 

 Penderita umumnya didiagnosis karena adanya pembesaran kelenjar getah bening 

(limfadenopati) yang tidak nyeri 

  limfositosis yang tidak diterangkan penyebabnya 

 Sebagian pasien mengeluh cepat lelah atau lemah. Pasien dengan stadium lebih lanjut dapat 

mengalami penurunan berat badan 

 Infeksi berulang karena defisiensi imun dan neutropenia 

 Perdarahan akibat trombositopenia 

 Splenomegali dijumpai pada hampir 50% kasus LLK, umumnya ringan hingga sedang, 

sedangkan hepatomegali lebih jarang dijumpai 

Limfadenopati dijumpai pada hampir 80% kasus LLK, umumnya di daerah leher, 

supraklavikula atau di aksila dan tanpa disertai rasa nyeri. Pada beberapa pasien dapat dijumpai 

pembesaran kelenjar geah bening pada abdomen .Meskipun jarang, kelenjar yang sangat besar dapat 

menyebabkan obstruksi ureter dan hidronefrosis. 12 

 

Dianostik Laboratorium 

Pemeriksaan Hematologi12 

 Pada pemeriksaan darah tepi adanya limfositosis, sebagian besar terdiri dari limfosit kecil 

 Anemia normokromik normositer 

 Trombositopenia sering dijumpai 

 Sering disertai basket cell, atau smudged cell  

Pemeriksaan susmsum tulang 

Pada pemeriksaan sumsum tulang dijumpai limfositosis > 25%.12 

 

Penentuan stadium 

Karena perjalanan penyakit, dan komplikasi antara penderita LLK sangat bervariasi, 

penentuan stadium LLK berguna untuk menentukan prognostik. 12 

Terdapat 2 sistem utama penentuan stadium (staging system) LLK yang berguna untuk 

memperkirakan masa hidup (survival), yaitu: sistem yang dibuat oleh Rai,dkk pada tahun 1975, dan 

oleh Binet dkk 

Tabel 5. Rai Clinical Staging System 11,12 
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Stadium 0 Limfositosis darah tepi dan sumsum tulang 

Stadium I Limfositosis dan limfadenopati 

Stadium II Limfositosis dan splenomegali/ hepatomegali 

Stadium III Limfositosis dan anemia (Hb < 11 gr/dl) 

Stadium IV Limfositosis dan trombositopenia <100.000/mm3dengan/tanpa gejala 

pembesaran hati, limpa, kelenjar 

 

 

Tabel 5. Binett Clinical Staging System 11,12 

Stage Organ Enlargement Hemoglobin (g/dL) Platelet (x 10
9
/L) 

A (50-60%) 0,1,or 2 areas    

B (30%) 3,4, or 5 areas    ≥ 10  ≥ 100 

C (<20%) not considered < 10 < 1 
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