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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Karsinoma Kolorektal 

2.1.1. Definisi 

Kanker atau karsinoma kolorektal (KKR) adalah keganasan yang tumbuh di 

mukosa kolon atau rektum. Kanker ini dapat juga dibagi  menjadi kanker kolon 

atau kanker rektum tergantung darimana awal mulanya tumbuhnya (Grace & 

Borley, 2012;  American Cancer Society, 2009) 

 

2.1.2. Epidemiologi 

 Ketika karsinoma kolorektal (KKR) terdeteksi dini, kanker ini sering kali 

dapat disembuhkan. Angka kematian  kanker ini menurun sejak 20 tahun terakhir, 

ini mungkin karena kebanyakan kasus terdeteksi dini. Salah satunya penyebab 

turunnya angka kematian ini karena dilakukannya screening dan operasi polip 

sebelum menjadi kanker (American Cancer Society, 2009). 

 Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan 

penyebab kematian kedua terbanyak (terlepas dari jenis kelamin) di Amerika 

Serikat (Rose dkk, 2012).  Di Indonesia dari berbagai laporan terdapat kenaikan 

jumlah kasus tetapi belum ada angka yang pasti berapa insiden karsinoma 

kolorektal, namun masuk dalam 10 jenis kanker tersering.  Sjamsuhidajat dkk 

(2012) dari evaluasi data-data di Departemen Kesehatan mendapat 1,8 per 
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100.000 penduduk. Meskipun perkembangan pengobatan adjuvan akhir-akhir ini 

berkembang secara cepat dan sangat maju, akan tetapi hanya sedikit saja 

meningkatkan harapan hidup pasien karsinoma kolorektal bila sudah ditemukan 

dalam stadium lanjut (Sjamsuhidajat dkk, 2012) . 

 Karsinoma kolorektal adalah kanker ketiga tersering yang menyerang baik 

pria maupun wanita di Amerika Serikat. Tahun 2008, diperkirakan 148.810 orang 

(77.250 pria dan 71.560 wanita) di Amerika Serikat didiagnosis menderita 

karsinoma kolorektal. Angka ini mencakup 108.070 kasus baru karsinoma kolon 

dan 40.740 kasus baru karsinoma rektum. Diperkirakan akan terjadi kematian 

sebanyak 49.960 (24.260 pria dan 25.700) (American Cancer Society, 2009). 

 Kebanyakan karsinoma kolorektal tetap muncul pada kolon bagian distal, 

tetapi insiden adenokarsinoma pada proksimal dibanding distal relatif meningkat. 

 

2.1.3. Terapi Pembedahan pada Karsinoma Kolorektal 

Pembedahan merupakan pilihan utama pada penatalaksanaan karsinoma 

kolorektal yang masih terlokalisir. Harus diusahakan agar saat membuat diagnosis 

sampai melakukan operasi karsinoma kolorektal, tidak boleh lebih dari  4 minggu. 

Ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembedahan pada 

karsinoma kolorektal yaitu terjadinya thrombosis vena dan infeksi luka. Oleh 

karena itu perlu dilakukan persiapan pencegahan tromboemboli vena dan 

antibiotika profilaksis serta persiapan usus. Hubungan antara transfusi darah 

dengan meningkatnya resiko kekambuhan masih terus menjadi kontroversi hingga 

saat ini, sehingga bila ada pasien yang menjalani pembedahan karsinoma 
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kolorektal dan memerlukan transfusi darah, jangan ditunda (American Cancer 

Society, 2009; Sjamsuhidajat dkk, 2012). 

Operasi untuk karsinoma kolon yang radikal dan kuratif adalah mengangkat 

satu blok jaringan lymphovascular (end block resection). Untuk kanker kolon 

ascendens dapat dilakukan operasi seperti hemikolektomi kanan. Dan extended 

hemikolektomi kanan untuk tumor kolon ascendens dan fleksura hepatica. 

Karsinoma kolon yang berlokasi di kolon transversum bagian tengah dilakukan 

reseksi kolon transversum. Dan karsinoma kolon yang berlokasi pada fleksura 

lienalis dan kolon descendens, dilakukan extended hemikolektomi kiri atau 

hemikolektomi kiri saja. Bila lokasi tumor di kolon sigmoid, dapat dilakukan 

reseksi kolon sigmoid atau hemikolektomi kiri (American Cancer Society, 2009; 

Sjamsuhidajat dkk, 2012). 

Pembedahan karsinoma rectum, ditemukan banyak bukti dari penelitian study 

kohort bahwa penggunaan teknik Total Mesorectal Excision (TME) dapat 

mengurangi rekurensi lokal, memperbaiki angka ketahanan hidup (survival). Di 

samping itu, dengan teknik ini dapat diminimalisir terjadinya disfungsi seksual 

dan kandung kemih dari penderita. TME ini diindikasikan terutama pada kanker 

rektum letak sepertiga tengah dan bawah. Untuk karsinoma rektum letak rendah, 

dapat dilakukan anastomosis langsung antara kolon dan anal (kolorektal 

anastomosis) dengan intraluminar stapler atau dengan hand sewn. Operasinya 

dapat berupa Anterior Resection, Low Anterior Resection dan Ultra Low Anterior 

Resection dengan mempertahankan sfingter ani. Bila tumor sangat rendah dan 

massa cukup besar maka dilakukan operasi Abdomino Perineal Resection dengan 
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kolostomi permanen seumur hidup (Miles Procedure) (American Cancer Society, 

2009; Sjamsuhidajat dkk, 2012).  

Pada karsinoma rektum yang terletak pada rektum dan masih mobile dapat 

dilakukan eksisi lokal transanal dengan mempertahankan anus. Cara ini 

diindikasikan pada pasien dengan tumor T1 yang tidak menginginkan operasi 

besar. Namun kemungkinan residifnya tinggi karena tidak mengangkat kelenjar 

getah beningnya. Untuk itu pasca operasi dilakukan kemoterapi dan radioterapi 

adjuvant. Saat ini operasi tersebut dapat dilakukan dengan laparoskopik. Dari 

hasil studi acak terkontrol menunjukkan bahwa dengan teknik ini, nyeri pasca 

operasi jauh lebih berkurang, jumlah perdarahan lebih sedikit, pemakaian 

analgetik minimal dan lama perawatan di rumah sakitpun lebih cepat 

dibandingkan dengan cara konvensional (American Cancer Society, 2009; 

Sjamsuhidajat dkk, 2012). . 

Pada kasus karsinoma kolorektal yang datang dengan tanda ileus obstruksi 

harus dibedakan dari penyakit pseudo obstruksi dengan melakukan barium enema 

yang larut dalam air. Setelah itu dilakukan operasi reseksi dan anastomosis 

langsung, jika ahli bedahnya sudah berpengalaman. Kalau tersedia Colonic 

Stenting dapat dilakukan pada pasien dengan karsinoma kolorektal sebagai 

tindakan paliatif bila tumor unresectable. Angka mortalitas bedah emergensi 

harus kurang dari 20% dan kurang dari 5% untuk operasi elektif, dengan kejadian 

infeksi luka operasi kurang dari 10% (American Cancer Society, 2009; 

Sjamsuhidajat dkk, 2012). 
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Pembedahan pada Karsinoma Kolorektal lanjut dengan metastase hepar dan 

paru, maka reseksi merupakan pilihan terbaik. Untuk kasus yang tidak bisa 

direseksi maka dilakukan in situ ablation, stenting atau laser ablation. Kadang 

hanya dilakukan stoma saja karena tidak tersedianya fasilitas di atas (American 

Cancer Society, 2009; Sjamsuhidajat dkk, 2012).  

Tingkat komplikasi pasca pembedahan pada pasien karsinoma kolorektal 

secara keseluruhan didapatkan komplikasi antara lain infeksi luka operasi (42%), 

hipoalbimin (37,5%), kebocoran anastomosis (13,2), infeksi saluran kemih (1%) 

dan pneumonia (1%) (Lohsiriwat dkk, 2008; Meng-Chiao dkk, 2012). 

 

2.2. Efek Pembedahan terhadap Metabolisme Tubuh 

 Perubahan metabolisme pada jam-jam pertama setelah pembedahan atau 

cedera traumatik adalah berkaitan dengan pengurangan pengeluaran energi tubuh 

total dan pembuangan nitrogen melalui urin. Pada penderita trauma yang 

mendapatkan resusitasi dan stabilisasi yang adekuat maka terjadi re-prioritas 

penggunaan energi yaitu diutamakan untuk mempertahankan fungsi organ vital 

dan menunjang perbaikan pada jaringan yang rusak.  Fase pemulihan ini juga 

dicirikan dengan terlibatnya berbagai fungsi tubuh yang berpartisipasi dalam 

pemulihan homeostasis, seperti peningkatan laju metabolisme dan konsumsi 

oksigen, penggunaan enzym yang mudah oksidasi bahan-bahan seperti glukosa 

dan stimulasi sistem imun (Lin dkk, 2009). 
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 Pemahaman akan perubahan kolektif dalam metabolisme asam amino 

(protein), karbohidrat, dan lemak yang khas pada pasien bedah menjadi dasar 

terhadap pemberian suportif metabolik dan nutrisi yang diberikan (Lin dkk, 2009). 

2.2.1. Metabolisme Tubuh Selama Puasa 

 Metabolisme bahan bakar tubuh selama puasa tanpa kondisi stress fisiologik 

telah menjadi model standard pada perubahan metabolisme setelah cedera akut 

dan sakit kritis dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.  Untuk mempertahankan 

kebutuhan dasar metabolik (dalam kondisi istirahat dan puasa), seorang dewasa 

sehat membutuhkan 22-25 kkal/kg/hari yang diambil dari sumber karbohidrat, 

lemak, dan protein. Kebutuhan ini dapat sangat meningkat menjadi 40 

kkal/kg/hari pada penderita yang mengalami stress berat seperti pada kasus luka 

bakar (Lin dkk, 2009). 

 Pada dewasa sehat, sumber utama energi selama puasa singkat (< 5 hari) 

diambil dari protein otot dan lemak tubuh, dengan lemak menjadi sumber energi 

yang melimpah.  Tubuh dewasa normal mengandung 300-400 gram karbohidrat 

dalam bentuk glikogen dan sebanyak 75-100 gram disimpan dalam hati.  Sekitar 

200-250 gram glikogen disimpan dalam otot, jantung, dan sel otot polos.  

Cadangan glikogen terbesar didalam otot tidak siap pakai untuk penggunaan 

sistemik dikarenakan oleh defisiensi dalam glucose-6-phosphatase tetapi siap 

pakai untuk kebutuhan energi dalam sel otot.  Oleh karena itu, pada saat puasa, 

cadangan glikogen hati segera dipakai, dengan akibat turunnya kadar glukosa 

darah dalam hitungan jam (< 16 jam) (Lin dkk, 2009). 
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Tabel 2.1.  

Cadangan energi pada laki-laki dewasa 70 kg (Lin dkk, 2009) 

 

   KOMPONEN           MASSA (kg)           ENERGI (kcal)      LAMANYA (hari) 

  Air dan mineral                  49                               0                     0 

         Protein           6,0        24000         13 

        Glikogen           0,2          800        0,4 

          Lemak           15,0      140000          78 

         TOTAL          70,2      164800        91,4 

                                                                                   

 Selama puasa, seorang dewasa sehat dengan berat badan 70 kg menggunakan 

180 gram glukosa setiap harinya untuk menunjang metabolisme sel obligatory 

glikolitik seperti neuron, leukosit, eritrosit, dan medula ginjal.  Jaringan lain yang 

menggunakan glukosa untuk bahan bakar seperti otot skeletal, mukosa saluran 

cerna, jaringan fetal, dan tumor padat (Lin dkk,2009). 

 Glukagon, norepineprin, vasopresin, dan angiotensin II dapat mendorong 

penggunaan cadangan glikogen (glikogenolisis) selama puasa.  Walaupun 

glukagon, epinefrin, dan kortisol secara langsung mendorong gluconeogenesis, 

namun epinefrin dan kortisol juga menutup masuknya piruvat kedalam hati untuk 

glukoneogenesis.  Prekursor untuk glukoneogenesis meliputi laktat, gliserol, dan 

asam amino seperti alanine dan glutamine.  Laktat dilepaskan dengan glikolisis 

didalam otot rangka, seperti halnya oleh eritrosit dan leukosit.  Daur ulang laktat 

dan piruvat untuk glukoneogenesis umumnya dikenal sebagai siklus Cori, yang 
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dapat menyediakan lebih dari 40% glukosa dalam plasma selama puasa (Lin dkk, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

                 Glucose-alanin cycle                                                   Cori cycle 

Gambar 2.1. 

Daur ulang laktat dan piruvat perifer untuk glukoneogenesis hepar 

terjadi dalam siklus Cori.  (Lin dkk, 2009) 

 Produksi laktat dari otot rangka adalah tidak mencukupi untuk 

mempertahankan kebutuhan glukosa sistemis selama puasa singkat (puasa 

sederhana).  Karena itu sejumlah protein harus dipecahkan setiap hari (75 gr/hari 

untuk dewasa 70 kg) untuk menyediakan bahan asam amino untuk 

glukoneogenesis hati.  Proteolisis selama puasa, yang diakibatkan oleh penurunan 

insulin dan peningkatan pelepasan kortisol, adalah berhubungan dengan 

peningkatan ekskresi nitrogen dalam urin dari normalnya 7-10 gr per hari menjadi 

lebih dari 30 gr per hari.  Walaupun proteolisis selama puasa terjadi didalam otot 

rangka, pemecahan protein di organ padat juga terjadi (Lin dkk, 2009). 
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 Pada puasa yang berkepanjangan, proteolisis sistemik menurun hingga 

menjadi 20gr/hari dan ekskresi nitrogen melalui urin stabil pada kisaran 2-5 

gr/hari.  Penurunan ini mencerminkan adaptasi pada organ vital (seperti otot 

jantung, otak, kortek ginjal, dan otot rangka) untuk kemudian menggunakan badan 

keton sebagai sumber energi utamanya.  Pada kelaparan yang berkepanjangan, 

badan keton menjadi sumber energi yang penting untuk otak dalam 2 hari dan 

kemudian menjadi sumber energi utama dalam 24 hari (Lin dkk, 2009). 

Peningkatan penggunaan asam amino untuk glukoneogenesis selama 

kelaparan atau puasa panjang mengakibatkan peningkatan ekskresi ion 

ammonium oleh ginjal.  Ginjal juga berperan dalam glukoneogenesis dengan 

penggunaan glutamine dan glutamate, dan akan menjadi sumber utama 

glukoneogenesis selama puasa panjang, terhitung sebesar satu setengah dari 

produksi glukosa sistemis (Lin dkk, 2009). 

Cadangan lemak dalam jaringan lemak menyediakan 40% atau lebih 

kebutuhan kalori selama kelaparan.  Kebutuhan energi untuk fungsi basal 

enzimatik dan otot (seperti glukoneogenesis, transmisi neural, dan kontraksi 

jantung) dapat dipenuhi dari mobilisasi trigliserida dari jaringan lemak.  Pada 

kondisi istirahat, selama puasa orang dewasa 70 kg dapat memobilisasi 160 gr 

asam lemak bebas dan gliserol dari jaringan lemak setiap harinya.  Pelepasan 

asam lemak bebas dirangsang sebagai bagian dari pengurangan kadar insulin 

dalam darah dan sebagai bagian dari peningkatan glukogon dan katekolamin 

dalam sirkulasi.  Berbagai jenis asam lemak bebas, seperti badan keton, digunakan 

sebagai sumber energi dalam beberapa jaringan seperti jantung, ginjal (korteks), 
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otot, dan hati.  Mobilisasi cadangan lemak untuk energi secara bermakna 

menurunkan laju glikolisis, glukoneogenesis, dan proteolisis guna memenuhi 

kebutuhan glukosa untuk mempertahan tubuh.  Lebih jauh, badan keton 

mengurangi penggunaan glukosa dengan menghambat enzim piruvat 

dehydrogenase (Lin dkk, 2009). 

 

2.2.2. Metabolisme Setelah Trauma 

 Cedera ataupun infeksi memicu respon unik sistem neuroendokrin dan 

immunologi yang membedakan dengan metabolisme orang puasa tanpa stress.  

Besarnya peningkatan kebutuhan metabolik setara dengan derajat stress yang 

dialami dimana cedera panas dan infeksi berat menyebabkan peningkatan 

kebutuhan energi paling tinggi.  Peningkatan kebutuhan energi dimediasi oleh 

aktivasi simpatetik dan pelepasan katekolamin, yang telah dibuktikan dengan 

menirunya pada orang sehat (Lin dkk, 2009). 
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Gambar 2.2.  

Pengaruh derajat trauma pada metabolisme basal (REE: resting energi 

expenditure). Area yang diarsir adalah area REE yang normal (Lin dkk, 2009) 

 

2.2.3. Penyebab dan Mekanisme Hipoalbuminemia 

 Albumin adalah satu-satunya protein plasma yang melimpah dengan berat 

molekul 66 kDa.  Albumin secara khusus disintesa didalam hepar.  Setelah 

disintesis albumin segera diekskresikan kedalam aliran darah dan bisa terjadi 

ekstravasasi dari ruang intravaskular ke ruang interstitial.  Nasib pada albumin 

yang keluar ke ruang interstitial belum jelas.  Sepertinya pemecahan albumin 

terjadi di ruang intravaskuler oleh sel endothel.  Ginjal menghancurkan albumin 

sekitar 10% dan 10% sepertinya hilang melalui saluran cerna.  Sebagian besar 

albumin hilang di jaringan otot dan kulit (Peters, 2012). 

 Namun demikian albumin yang keluar ke jaringan interstitial masuk 

kembali kedalam ruang intravaskuler melalui aliran limfe. Oleh karena itu pada 
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kasus radang pengembalian albumin melalui aliran limfe meningkat beberapa kali 

lipat menyeimbangkan dengan bocornya albumin dari membran kapiler (Peters, 

2012). 

Tabel 2.2.  

Distribusi albumin pada manusia normal (Peters, 2012) 

  Albumin ekstravaskuler  

 Jumlah per organ 

gr/70 kgBB 

Fraksi dari total 

ekstravaskuler % 

Konsentrasi 

dalam  cairan 

Kulit 

Otot 

Hati 

Saluran Cerna 

Subkutis dll 

100 

96 

6 

18 

22 

41 

40 

3 

7 

9 

10-15 

10-15 

- 

25-30 

16 

  Albumin intravaskuler  

Plasma 118 49 42 

 

2.2.4. Mekanisme Hipoalbuminemia 

 Secara umum hipoalbuminemia tidak disebabkan oleh penurunan sintesa 

albumin sendiri seperti yang umumnya dipercaya, tetapi beberapa proses 

multifaktoral terlibat didalamnya seperti sintesa, pemecahan, kebocoran ke dalam 

ruang ekstravaskuler dan intake protein (Ballmer, 2011). 
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Tabel 2.3.  

Penyebab Hipoalbuminemia (Balmer, 2011) 

 

*Peningkatan transcapillary escape albumin 

2.2.5. Kondisi Klinis yang Menyebabkan Hipoalbuminemia 

 Hipoalbuminemia dapat dibagi menjadi tiga golongan menurut derajat 

penurunan albuminnya (Ballmer 2011). 

Tabel 2.4.  

Kategori hipoalbuminemia menurut derajat penurunan albumin  

(Ballmer, 2011) 

 

   Serum albumin <20g/l 

             Sindroma nephrotik 

   Kehilangan protein melalui gastroenterophaty 

   Sepsis 

   Serum albumin 20-23 g/l 

   Sirosis hepatis 

   Glomerulonephropathy 

   Serum albumin 23-30 g/l 

   Reaksi fase akut, karsinoma, infeksi virus 

   Protein-energy malnutrition 

 

Peningkatan Kehilangan Penurunan Produksi 

Degradasi albumin ↑ 

Kebocoran albumin ↑* 

Intake Protein ↓ 

Sintesa albumin ↓ 
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 Pembagian kategori seperti diatas tersebut membantu memperkirakan 

penyebab terjadinya hipoalbuminemia.  Namun demikian secara umum semakin 

beratnya penyakit yang diderita maka penurunan albumin semakin besar. 

 

2.2.6. Kebocoran Kapiler 

 Kebocoran kapiler adalah penyebab paling penting terjadinya 

hipoalbuminemia.  Setelah sintesa di hati, molekul albumin diekskresikan ke 

dalam ruang intravaskuler dan proses keluarnya albumin dari aliran darah dikenal 

sebagai proses kebocoran kapiler.  Laju kebocoran kapiler (Transcapillary Escape 

Rate/TER)  terjadi sebesar 5% per jam pada kondisi fisiologis (Balmer, 2011). 

 Pada kondisi inflamasi laju kebocoran kapiler meningkat beberapa kali lipat 

(Rivadeneira dkk, 2011; Lohsiriwat dkk, 2008).  Oleh karena itu Fleck dkk telah 

mendemonstrasikan bahwa TER meningkat secara sigenifikan setelah operasi 

bypass kardiopulmonal, dan menduga bahwa respon inflamasi terhadap 

pembedahan adalah faktor yang signifikan yang menyebabakan kebocoran 

albumin melalui kapiler (Ballmer, 2014). 

 Pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ballmer mencari mekanisme 

potensial terjadinnya peningkatan TER (Ballmer dkk, 2011).  Hipotesanya adalah 

interleukin-2 adalah faktor patogenik yang penting penyebab kebocoran albumin 

melalui kapiler.  Dilakukan penelitian terhadap penderita melanoma stadium 

lanjut yang menjalani immunoterapi dengan interferon-α dan interleukin-2.  TER 
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diukur dengan menyuntikkan 5μCi albumin yang diradiasi 6 jam setalah injeksi 

interleukin-2.  Diperoleh terjadinya peningkatan TER secara signifikan dan juga 

penurunan kadar albumin secara sigenifikan pula.   Dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa terjadi penurunan kadar albumin plasma yang signifikan 

setelah terjadinya peningkatan TER yang disebabkan oleh berbagai kondisi reaksi 

fase akut.  Mediator spesifik yang memperantarainya tidak jelas.  Kemungkinan 

mediator langsung maupun tidak langsung yang terlibat meliputi interleukin-2, 

interferon-α dan interleukin-6.  Namun demikian reaksi fase akut selalu 

melibatkan cytokine, hormon-hormon dan ransang saraf yang berbeda (Fleck dkk, 

2011) 

2.2.7. Hipoalbuminemia Karena Penurunan Sintesa Albumin 

 Penurunan sintesa albumin adalah penyebab penting lainnya terjadinya 

penurunan kadar serum albumin.  Namun demikian penurunan kadar albumin 

yang cepat sepertinya bukan disebabkan oleh penurunan sintesa albumin itu 

sendiri, sebab penurunan sintesa albumin memerlukan waktu penyesuaian dalam 

hitungan beberapa jam sampai beberapa hari (Ballmer, 2011).    

Beberapa Faktor yang mempengaruhi sintesa albumin antara lain nutrisi 

(protein), reaksi fase akut, cytokines, kerusakan fungsi hati, asidosis, faktor lain 

seperti hormon (Ballmer, 2011) 
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2.3. Terapi Hipoalbuminemia 

 Koreksi hipoalbuminemia dapat dengan memberikan human albumin.  Pada 

kondisi normal hati dapat memproduksi albumin sebanyak 200 mg perkilogram 

berat badan perhari atau sekitar 15 gram perhari pada orang berat badan 70 kg.  

Faktor yang menentukan jumlah produksi albumin adalah tekanan onkotik plasma 

ekstravaskuler di dalam hati (Ballmer dkk, 2005). 

 Pada kondisi sepsis, infeksi, trauma, atau operasi mayor, kadar albumin akan 

menurun sekitar 1-1,5 gr/dl selama 3-7 hari.  Sintesis albumin juga menurun pada 

kondisi tersebut, tapi waktu paruh albumin yang 20 hari tidak dapat menjelaskan 

penurunan kadar albumin yang sangat cepat pada kondisi sakit kritis.  Penyebab 

yang paling signifikan pada penurunan kadar albumin adalah karena mekanisme 

redistribusi (misalnya karena pindah ke ruang ketiga), proses katabolisme atau 

keduanya. Pada pasien sepsis peningkatan permeabilitas kapiler (Capilary leak) 

berperan penting dalam terjadinya hipoalbuminemia dengan berpindahnya 

albumin dari ruang intravaskular ke ruang intertitial (Ballmer dkk, 2011). 

 Setalah pemberian infus human albumin, distribusi albumin ke dalam ruang 

ekstravaskular berhenti setelah 7-10 hari.  Sekitar 10% dari human albumin infus 

berpindah ke ruang ekstravaskular setelah 2 jam,31 dan 75% akan pindah ke 

ruang ekstravakuler dalam 2 hari.  Pada beberapa kondisi seperti sepsis proses 

kebocoran ini dapat meningkat 13 kali lipat daripada kondisi normal (Guthrie dkk, 

2011).  Oleh karena itu semakin terganggu integritas endotel kapiler semakin 

besar kebocoran yang terjadi dan semakin rendah kadar albumin. 
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 Hipoalbuminemia adalah prediktor akan peningkatan angka mortalitas dan 

morbiditas pada penderita bedah dan ICU.  Sampai sekarang belum dapat 

ditentukan berapa kadar albumin dalam darah yang harus diberikan infus albumin 

dan seberapa jauh manfaatnya. 

 Sebuah penelitian meta-analisis kohort dan uji kontrol pada penderita sakit 

kritis menunjukkan bahwa setiap penurunan kadar albumin 10 gr/ltr akan 

meningkatkan odds mortalitas 137%, morbiditas 89%, memanjang perawatan ICU 

28% dan perawatan rumah sakit 71%, dan peningkatan penggunaan sumber daya 

66%.  Manfaat penggunaan human albumin pada kondisi ini belum dapat 

dipastikan (Dubois dkk, 2012; Chien, dkk, 2014). 

 Dua penelitian prospective teracak menunjukkan bahwa albumin < 31 gr/l 

(total protein < 60gr), pemberian infus human albumin dapat memperbaiki 

respirasi, kardiovaskuler, dan fungsi susunan saraf pusat.  Nutrisi enteral juga 

akan lebih dapat diterima, perbaikan oksigenasi pada gagal paru akut dan lebih 

sedikit balance cairan yang terjadi (Dubois dkk, 2012; Chien dkk,2014). 

 Terdapat bukti bahwa koreksi hipoalbuminemia tidak memberikan manfaat 

untuk memperbaiki outcome.  Pada penelitian prospective, rondomized terhadap 

127 penderita dengan hipoalbuminemia setelah pembedahan saluran cerna 

pemberian infus human albumin tidak memberikan keuntungan, dan pemulihan 3-

5 hari tidak berbeda antara pemberian infus human albumin dan infus garam 

fisiologis.  Sehingga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pemberian human 
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albumin pada post operasi hipoalbuminemia dini tidak memberikan manfaat pada 

outcome klinik (Martin dkk, 2011). 

 Sebuah penelitian multisenter pada 3147 pasien di ICU menunjukkan bahwa 

pemberian human albumin justru berhubungan dengan turunnya angka 

keselamatan penderita.  Pada dua penelitian meta-analisis pada pasien anak dan 

dewasa, koreksi hipoalbuminemia menunjukkan tidak ada keuntungan dalam hal 

morbiditas dan mortalitas dibandingkan kelompok control (Finfer dkk, 2014; 

Jardine dkk, 2014). 

 Sebagai kesimpulan, walaupun semakin banyak laporan bahwa 

hipoalbuminemia adalah berhubungan dengan meningkatnya angka morbiditas 

dan mortalitas, tetapi penggunaan human albumin untuk mengkoreksi 

hipoalbuminemia pada pasien sakit kritis dengan kadar albumin ≤ 25 gr/ltr tidak 

berhubungan dengan menurunkan mortalitas, panjangnya perawatan ICU atau 

penggunaan ventilator, atau penggunaan terapi pengganti ginjal (Myburgh dan 

Finfer, 2009). 


