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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Leukemia Akut 

  Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal 

dari sumsum tulang, ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih, dengan 

manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi. Pada leukemia ada 

gangguan dalam pengaturan sel leukosit. Leukosit dalam darah 

berproliferasi secara tidak teratur dan tidak terkendali dan fungsinya pun 

menjadi tidak normal. Oleh karena proses tersebut fungsi-fungsi lain dari 

sel darah normal juga terganggu hingga menimbulkan gejala leukemia 

yang dikenal dalam klinik. Leukemia akut dibagi atas LLA dan LMA.
1 

  Leukemia sebenarnya merupakan suatu istilah untuk beberapa jenis 

penyakit yang berbeda dengan manifestasi patofisiologis yang berbeda 

pula. Kelainan yang menjadi ciri khas sel leukemia diantaranya termasuk 

asal mula “gugus” sel (clonal), kelainan proliferasi, kelainan sitogenik dan 

morfologi, kegagalan diferensiasi, petanda sel dan perbedaan biokimiawi 

terhadap sel normal.
1
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2.1.1 Leukemia Mieloblastik Akut 

   Leukemia mieloblastik akut (LMA) adalah suatu penyakit yang 

ditandai dengan transformasi neoplastik dan gangguan diferensiasi sel – 

sel progenitor dari seri mieloid.
8
 

  Cara klasifikasi morfologik menurut FAB (France-America-

British) seperti berikut ini : 

- M – 0 leukemia mielositik akut dengan diferensiasi minimal. 

- M – 1 leukemia mielositik akut tanpa maturasi. 

- M – 2 leukemia mielositik akut dengan maturasi. 

- M – 3 leukemia promielositik hipergranuler. 

- M – 4 leukemia mielomonositik akut. 

- M – 5 leukemia monositik akut. 

- M – 6 leukemia eritroblastik (eritroleukemia). 

- M – 7 leukemia megakariositik akut.
1
 

 Patogenesis utama LMA adalah adanya blokade maturitas yang 

menyebabkan proses diferensiasi sel-sel seri mieloid terhenti pada sel-sel 

muda (blas) dengan akibat terjadi akumulasi sel blas di sumsum tulang. 

Akumulasi sel blas didalam sumsum tulang menyebabkan gangguan 

hematopoesis normal dan pada gilirannya mengakibatkan sindrom 

kegagalan sumsum tulang (bone marrow failure syndrome) yang ditandai 

dengan adanya sitopenia (anemia, lekopenia dan trombositopenia).
8
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 Etiologi dari LMA tidak diketahui, meskipun demikian ada 

beberapa faktor yang diketahui dapat menyebabkan LMA : 

1. Kemoterapi alkylating. 

2. Radiasi ionik. 

3. Sindroma down. 

4. Paparan benzena.
2,8

 

2.1.1.1 Manifestasi Klinik 

Adanya sitopenia akibat infiltrasi sel leukemia akan menyebabkan 

kelelahan, pucat, sesak karena anemia, perdarahan karena trombositopenia, 

infeksi atau panas karena neutropenia. Menginfiltrasi organ, sehingga 

menyebabkan hepatomegali, splenomegali, limfadenopati dan beberapa 

kasus menyerang kulit menjadi leukemia kulit.
2
 

2.1.2 Leukemia Limfoblastik Akut 

   Leukemia limfoblastik akut (LLA) adalah keganasan klonal dari 

sel – sel prekursor limfoid. Lebih dari 80% kasus, sel-sel ganas berasal 

dari limfosit B, dan sisanya merupakan leukemia sel T. Leukemia ini 

merupakan bentuk leukemia yang paling banyak pada anak-anak.
8
 

  Penelitian yang dilakukan pada LLA menunjukkan bahwa sebagian 

besar LLA mempunyai homogenitas pada fenotip permukaan sel blas dari 

setiap pasien. Hal ini memberi dugaan bahwa populasi sel leukemia itu 

berasal dari sel tunggal. Oleh karena homogenitas itu maka dibuat 
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klasifikasi LLA secara morfologik untuk lebih memudahkan pemakaian 

dalam klinik, sebagai berikut : 

- L – 1 terdiri dari sel limfoblas kecil serupa, dengan kromatin 

homogen, anak inti umumnya tidak tampak dan sitoplasma sempit. 

- L – 2 pada jenis ini sel limfoblas lebih besar tetapi ukurannya 

bervariasi, kromatin lebih kasar dengan satu atau lebih anak inti. 

- L – 3 terdiri dari sel limfoblas besar, homogen dengan kromatin 

berbercak, banyak ditemukan anak inti serta sitoplasma yang basofilik 

dan bervakuolisasi.
1
 

  Penyebab LLA pada dewasa sebagian besar  tidak diketahui. 

Faktor keturunan dan sindroma predisposisi genetik lebih berhubungan 

dengan LLA yang terjadi pada anak-anak. Beberapa faktor lingkungan dan 

kondisi klinis yang berhubungan dengan LLA adalah :  

- Radiasi ionik 

- Paparan dengan benzena kadar tinggi  

- Merokok sedikit meningkatkan risiko LLA pada usia diatas 60 

tahun 

- Obat kemoterapi 

- Infeksi virus Epstein Barr berhubungan kuat dengan LLA L3 

- Pasien dengan sindroma Down dan Wiskott-Aldrich mempunyai 

risiko yang meningkat untuk menjadi LLA.
8
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2.1.2.1 Manifestasi Klinis 

  Penderita letih, lemah dengan sakit tulang. Kegagalan sumsum 

tulang akan terlihat dengan adanya perdarahan, bruising, panas dan 

infeksi. Kadang ditemukan penderita dengan sakit kepala karena infiltrasi 

sel leukemia ke otak, dapat tampak seperti tanda stroke. Tanda lain 

arthralgia, sesak atau hipoksia karena leukostasis. Hepato-splenomegali 

dan limfadenopati sering ada.
2 

2.1.3 Diagnosis 

Gejala klinis dan pemeriksaan darah lengkap dapat dipakai untuk 

menegakkan diagnosis leukemia. Namun untuk memastikannya harus 

dilakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, dan dilengkapi dengan 

pemeriksaan radiografi dada, cairan serebrospinal, dan beberapa 

pemeriksaan penunjang yang lain. Cara ini dapat mendiagnosis sekitar 

90% kasus, sedangkan sisanya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 

sitokimia, imunologi, sitogenetika, dan biologi molekuler. Pada 

pemeriksaan darah lengkap didapatkan anemia, kelainan jumlah hitung 

jenis leukosit dan trombositopenia. Bisa terdapat eosinofilia reaktif, pada 

pemeriksaan preparat apus darah tepi didapatkan sel-sel blas.
1
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2.2 Polutan 

  Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukknya zat, energi, 

atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, 

sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan tidak dapat memenuhi fungsinya.
9
 

  Pencemaran udara berasal dari sumber yang beragam, baik yang 

disebabkan oleh hasil aktivitas manusia maupun sumber alami. Sumber-

sumber pencemaran yang berasal dari hasil aktivitas manusia, seperti 

transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, transportasi amonia, 

kebocoran tangki klor, timbulan gas metana dari lahan tempat pembuangan 

akhir sampah, dan uap pelarut organik. Yang termasuk sumber 

pencemaran alami, seperti gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, 

nitrifikasi dan denitrifikasi biologi.
9
 

2.2.1 Sumber Polutan Benzena 

2.2.1.1 Asap Knalpot Kendaraan Bermotor 

Sumber terbesar polusi udara adalah dari kendaraan bermotor, dan 

polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan biasanya dikelompokkan sebagai 

hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan karbon monoksida (CO). 

Asap motor sebagian besar terdiri dari lapisan bawah ozon (O3), tetapi 

juga banyak mengandung unsur-unsur kimia lainnya termasuk CO, unsur 

partikel seperti debu, senyawa volatil organik (VOCs) seperti benzena, 

butane, dan hidrokarbon lainnya.
10 
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2.2.1.2 Rokok dan Asap Rokok 

  Rokok sudah lama diketahui dapat penyebabkan berbagai penyakit, 

zat – zat kimia yang terpenting dan sudah diketahui ada kaitannya dengan 

penyakit ialah tar, nikotin, benzena dan CO.  Sigaret yang diisap 

mengandung zat kimia benzena dan polonium.
5
 

2.2.1.3 Industri atau Pabrik yang Mengandung Benzena 

  Penduduk yang hidup di kota dan daerah industri umumnya 

terpajan benzena dalam kadar yang lebih tinggi daripada yang hidup di 

pedesaan. Individu dapat terpajan benzena di udara dalam kadar yang lebih 

tinggi oleh karena tinggal di dekat tempat pembuangan limbah yang 

mengandung benzena, cerobong asap pabrik, kilang minyak, pabrik 

petrokimia, atau pompa bensin.
11 

  Pada masa lalu benzena digunakan sebagai pelarut dalam industri 

ban dan kulit. Sekarang penggunaannya sudah berkurang, walaupun pada 

tahun 1980-an kadar benzena masih tinggi di tempat kerja. Paparan di 

tempat kerja masih terjadi pada stasiun pengisian bahan bakar umum 

(SPBU), serta pabrik pembuatan benzena. Benzena digunakan sebagai 

salah satu bahan mentah dalam produksi senyawa aromatik lainnya, seperti 

: stirena, fenol, sikloheksana, nitrobenzena. Karena sifatnya yang cepat 

kering, maka benzena digunakan secara luas dalam industri perekat dan 

pernis, juga sebagai bahan obat-obatan, pestisida, dan deterjen. Kadang-

kadang benzena juga digunakan sebagai pelarut ekstraksi. Bahan ini 

terdapat dalam pelarut untuk lilin, resin, karet, plastik, sirlak, cat, lem, dan 

lain – lain.
12,13
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2.3 Hubungan antara Polutan yang Mengandung Benzena dengan  

Leukemia Akut 

  Benzena telah lama dikenal sebagai karsinogen sifat 

karsinogeniknya menyebabkan leukemia, benzena diketahui merupakan 

zat leukomogenik untuk LMA. Paparan benzena kadar tinggi dapat 

menyebabkan aplasia sumsum tulang, kerusakan kromosom dan 

leukemia.
6,8 

Pada penelitian di California, rentang usia tertinggi angka kejadian 

leukemia pada anak yang berhubungan dengan benzena adalah 2 – 14 

tahun.
18 

Jika mengambil subyek mulai umur dibawah 2 tahun, diduga 

penyebab hubungannya dengan leukemia akut adalah akibat cacat 

kongenital dan sangat sedikit hubungannya dengan paparan benzena.
19

 

2.3.1 Benzena 

  Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik rantai tertutup 

tidak jenuh, mempunyai nama lain benzol, cyclohexatrene, phenyl hydride, 

atau coal naphta. Benzena muncul biasanya didalam minyak mentah dan 

sebagai akibat industri minyak, juga terbentuk selama pembakaran tidak 

sempurna bahan bakar fosil (bensin, batubara dan kayu). Sumber benzena 

terutama berasal dari penguapan bensin sebesar 1-5% benzena, juga 

terdapat dipembuatan mesin otomobil, asap rokok sigaret, dan asap dari 

proses pembakaran.
 6

 

2.3.1.1 Absorbsi Benzena 

1. Inhalasi (penafasan) 
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Benzena masuk ke dalam tubuh dalam bentuk uap melalui inhalasi, dan 

absorpsi terutama melalui paru-paru, jumlah yang diinhalasi sekitar 40-

50% dari keseluruhan jumlah benzena yang masuk ke dalam tubuh.
14,15  

2. Dermal (kontak kulit) 

Diperkirakan dari studi in vitro yang dilakukan pada kulit manusia, 

bahwa absorpsi gas benzena melalui kulit, lebih kecil dibandingkan 

dengan total absorbsi, tetapi absorpsi dari gas benzena dapat merupakan 

rute paparan yang signifikan.
14,15 

3. Gastrointestinal (pencernaan) 

Absorpsi benzena yang efektif melalui pencernaan dapat 

mengakibatkan intoksikasi akut, walaupun data kuantitatif pada 

manusia masih kurang.
14,15 

Efek toksik yang paling berarti pada paparan benzena adalah 

kerusakan sumsum tulang yang terjadi secara laten dan sering ireversibel, 

mungkin disebabkan oleh metabolit benzena epoksida. Sebagai akibatnya 

menimbulkan kerusakan genetik dari DNA pada perkembangan tunas-

tunas sel dalam tulang rawan, meningkatkan pertumbuhan myeloblast 

(prekursor sel-sel darah putih) dan penurunan jumlah hitung sel darah 

merah dan platelet.
14,15 

  Paparan benzena dalam waktu lama dapat menyebabkan kanker 

pada organ pembuat darah. Kondisi ini disebut leukemia. Paparan terhadap 

benzena juga berhubungan dengan berkembangnya leukemia jenis 

AML.
12,14
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2.3.1.2 Mekanisme Hematotoksik Benzena 

 

Mekanisme hematotoksisitas benzena yang dikemukakan oleh 

McDonald (2001) yang pada skemanya dapat dilihat bawah ini : 

 Gambar 1. Mekanisme Hematotoksik Benzena                                                                                     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzena dimetabolisme dengan bantuan enzim cytochrome 

P4502E1 (CYP2E1), terjadi terutama di dalam hati, mula-mula menjadi 

benzena oksida, kemudian menjadi fenol, hidrokuinon, dan metabolit 

polifenolik lainnya. Metabolit fenolik ini dapat didetoksifikasi oleh reaksi 

konjugasi dengan sulfat, glutation atau glukoronida. Sulfatasi mungkin 

bukan merupakan mekanisme detoksifikasi yang kuat, karena sumsum 

tulang mengandung sulfatase konsentrasi tinggi yang dapat memecah 

senyawa konjugat menjadi fenol bebas. Metabolit fenolik di dalam 
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sumsum tulang mengalami reaksi peroksidase (dengan bantuan 

myeloperoksidase) atau auto-oksidasi, berubah menjadi kuinon yang 

sangat reaktif. Perlawanan terhadap kuinon yang sangat reaktif ini 

dilakukan oleh quinone oxidoreductase (NQO1) atau konjugasi dengan 

glutation. Metabolit kuinon juga meningkatkan tekanan oksidatif dan 

mengubah diferensiasi dan pertumbuhan sel dalam kompartemen 

myeoloid. Kombinasi efek genetik dan epigenetik dari sel progenitor 

dalam sumsum tulang menimbulkan leukemia pada individu.
16 

Fenol, hidrokuinon, dan metabolit fenolik lainnya ditransportasikan 

ke seluruh tubuh melalui darah, masuk ke jaringan sumsum tulang. 

Mekanisme leukemogenesis dari benzena mengindikasikan bahwa 

hidrokuinon, atau hidrokuinon yang berkombinasi dengan fenol atau 

metabolit fenolik lainnya berpotensi menimbulkan induksi dan progresi 

kanker.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


