
 (Acute Lymphoblastic Leukemia)  

atau Leukemia Limfoblastik Akut, merupakan 

salah satu jenis Leukemia  
 

Leukemia adalah kanker darah dan sumsum 

tulang-jaringan spons dimana sel darah merah 

diproduksi , banyak ditemukan pada anak-

anak.  

1. Panas  

2. Pucat  

3. Gusi berdarah , mimisan 

4. Mudah mengalami infeksi 

5. Bengkak pada leher,ketiak, perut , 

selangkangan 

Diberikan KEMOTERAPI yaitu proses pen-

gobatan dengan menggunakan obat-
obatan yang bertujuan untuk membunuh 
atau memperlambat pertumbuhan sel 
kanker.  
Obat kemoterapi bisa diberikan lewat sun-
tik,infus dan ada yang bisa diminum  
 
CONTOH OBAT YANG DIMINUM 

 

 
Dexamethasone atau yang biasa disebut 

dexa, Adalah obat golongan 

kortikosteroid  

 

Cara Pakai DEXAMETHASONE 

Dexamethasone atau dexa ini  

Apa itu ALL  ?? diminum bersama dengan makanan atau air 

putih pada 30—1 jam setelah makan, untuk 

menjaga lambung pasien, untuk mengurangi efek 

samping obat berupa rasa tidak enak pada perut 

Mercaptopurine atau biasa disebut 6-MP 
adalah obat yang bekerja untuk 

menghentikan pertumbuhan sel kanker 

Cara Pakai Mercaptopurin 

Dengan frekuensi minum sebanyak 1 kali 
sehari saat perut kosong / 30 menit hingga 
2 jam sebelum makan, dan harus diminum 
pada jam yang sama pada keesokan harinya 

Efek Samping yang mungkin terjadi 
antara lain : 

Anemia, tidak nafsu makan, mual, dan 
muntah 

Methotrexate atau biasa disebut MTX 
adalah salah satu jenis obat untuk 

Leukemia 
  

Cara Pakai Methotrexate atau MTX 
Obat diminum dengan frekuensi 1 minggu 1 kali 

pada saat 1 –2 jam sebelum makan,  

Minum obat dengan segelas air  

Tablet ditelan utuh, jangan dihancurkan atau 

dikunyah, karena dapat menurunkan fungsi obat 

dalam tubuh 

   
hindari meminum obat bersama makanan 

karena dapat mengganggu penyerapan obat, 

dan menurunkan fungsi obat 
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DEXAMETHASONE 

Mercaptopurin  

Tanda dan gejala ALL  ?? 

Pengobatan ALL  ?? 
mETHOTREXATE  



Efek Samping yang mungkin terjadi 

adalah : 

mual, muntah, diare, pandangan kabur, 
pusing, lemas, dan hilang kesadaran 

 

1. Lemas  

2. Mual muntah 

3. Gangguan pencernaan (diare dan 

sembelit) 

4. Sariawan 

5, Rambut rontok 

6. Efek pada darah: perdarahan, mudah 

terkena inf  eksi, anemia, kulit dapat 

kering dan hiperpigmentasi 

7. perubahan warna menjadi lebih 

hitam) 

8. Perubahan emosi (rewel) 

1. Mual muntah 

 Minta obat anti mual dan muntah kepada 
dokter 

 Berikan makan ringan 3-
4 jam sebelum pengobatan 

 ½ - 1 jam sebelum makan 
minum air dulu 

 Berikan makan sedikit 
tapi sering 

 
 

·   

 

2. . Diare  

Berikan  makanan rendah serat 
Jaga kebersihan  

3. Sariawan  

 Minta obat ke dokter 

 Berikan sikat gigi yang lembut 

 Biasakan kumur – kumur setelah 

makan 

 Berikan makanan yang teksturnya lu-

nak, jangan berikan makanan yang 

panas, dingin, pedas atau asam 

 Perubahan terhadap rasa makanan 

 Beri makanan yang bervariasi 

 

4. Rambut rontok 

 Cuci bersih, gunakan shampoo bayi 

 Potong rambut pendek  

 Hindari penggunaan pewangi  

 

5. Kulit kemerah- merahan, memar, ker-

ing dan gatal 

 Gunakan sabun dengan Ph rendah 

misalnya sabun bayi 

 Mengandung pelembab, tanpa alcohol 

 

6. Sulit Buang Air Kecil 

 Berikan banyak minum sebelum, saat 

dan setelah pengobatan 

 Jumlah cairan disesuaikan dengan ke-

mampuan pasien 

 Hindari minuman yang mengandung 

kafein 

 Lapor ke petugas kesehatan bila ada 

keluhan sulit atau panas saat buang 

air kecil 

 

mETHOTREXATE  

TUJUAN DIET PADA PENDERITA 

KANKER : 

1. Memberikan makanan yang seimbang 
sesuai  dengan penyakit dan daya terima 
penderita. 

2.Mencegah penurunan berat badan yang 
berlebihan 

3. Mengurangi rasa mual, muntah, diare 
 
BAHAN MAKANAN YANG DILARANG : 

Lauk yang dibakar, diasap, diasinkan seperti 
ikan asin, ikan bakar, sate, dll 

Makanan yang di awetkan : sosis, sarden, dan 
makanan kaleng lainya 

Makanan yang mengandung lemak yang ber-
sifat karsiogenik seperti makanan yang 
digoreng dengan minyak yang terlalu panas 

BAHAN MAKANAN YANG DIBATASI: 

. Daging yang berwarna merah seperti  
     daging sapi, kambing, 

Makanan yang mengandung lemak yang        
tinggi (gajih,kulit) 

Pemakaian gula yang berlebihan. 

BAHAN MAKAN  
YANG  DIANJURKAN : 

Semua bahan makanan kecuali yang dilarang 
Bahan makanan yang banyak mengandung 

zat bioaktif (antioksidan) dan mengan-
dung serat seperti buah, dan sayur 

DIET PADA PASIEN LEUKEMIA  

EFEK SAMPING OBAT KEMOTERAPI 

PERAWATAN  PASIEN  KEMOTERAPI 


