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ABSTRAK 

 

 

Latar Belakang: Kelelahan post operatif adalah komplikasi umum dan pertama 

terjadi setelah operasi. Kelelahan post operasi terjadi selama 90 hari setelah bedah 

abdomen. Hal ini dikaitkan dengan respon fisiologis untuk operasi, dengan asumsi 

bahwa semakin parah operasi, semakin parah dan lelah yang berkepanjangan. 

Tujuan :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar 

albumin pre operasi dengan tingkat kelelahan pada pasien post operasi bedah 

mayor di RSUD Banyumas.  

Metode : Penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan cross sectional. 

Metode pengambilan sampel adalah consecutive sampling. Sampel merupakan 

pasien dengan bedah mayor berjumlah 59 orang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan lembar kuesioner. Analisis hubungan kadar albumin pre operasi dengan 

tingkat kelelahan post bedah mayor menggunakan regresi linear. 

Hasil :Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki usia rata-rata 

37,79 tahun. Laki-laki 18,6% dan perempuan 81,4%. Jenis operasi yang didapat 

SC (42,4%), Ca mamae (6,8%), Hernia Inguinalis Lateral (5,1%), 

Haemoroidektomi (5,1%) dan 1,7% merupakan jenis operasi combustio, BPH, 

Femur corifi, prolap uteri, fetal compromise, abses, mioma uteri, fraktur 

kompresi, batu buli dan struma. Rata-rata kadar albumin pre operasi pasien 3,99 

g/dL. Skala kelelahan tertinggi 71 dan terendah 35. Hasil uji statistik uji linear 

regresion didapatkan nilai p=0,807,  α=0,05,r = 0,32 dan R²= 0,807.  

Kesimpulan :Tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar albumin pre 

operasi dengan tingkat kelelahan pada post operasi bedah mayor di RSUD 

Banyumas.  

 

Kata kunci :kelelahan post operasi, albumin, bedah mayor 
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ABSTRACK 

 

Background: Fatigue is a common complication and postoperative first occurs 

after surgery. Postoperative fatigue occurred during the 90 days after abdominal 

surgery. This is associated with physiological responses to surgery, assuming that 

the more severe the operation, the more severe and prolonged fatigue.  

Purpose: This study aims to determine the relationship between levels of albumin 

pre operation with the level of fatigue in patients post major surgical operations in 

RSUD Banyumas.  

Methods: This research used descriptive cross sectional design. The sampling 

method is the consecutive sampling. A sample of patients with major surgery 

amounted to 59 people. Data was collected through a questionnaire. Analysis of 

the relationship with the operation of pre albumin levels of fatigue post major 

surgery using linear regresion 

Results: Results showed that respondents had an average age of 37.79 years. 

Male 18.6% and 81.4% female. Types of operations in the SC (42.4%), mammary 

Ca (6.8%), Lateral inguinal hernia (5.1%), haemoroidektomi (5.1%) and 1.7% is 

the type of operation combustio,Benigna Prostatic Hyperplasia (BPH), corifi 

femur, prolap uteri, fetal compromise, abscesses, uterine myomas, compression 

fractures, a stone jar and Struma. The average levels of albumin pre surgery 

patients 3.99 g / dL. Fatigue scale 71 highest and lowest 35. The test results 

obtained regresion linear test statistic p-value = 0.807 and α = 0.05 r = 0.32 and   

R ² = 0.001.  

Conclusion: There was no significant relationship between levels of albumin pre-

operating with the level of fatigue in post major surgery operations in RSUD 

Banyumas.  
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LATAR BELAKANG MASALAH 

        Pembedahan merupakan tindakan pengobatan yang menggunakan 

teknik invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan 

ditangani melalui sayatan yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka 

(Susetyowati et al., 2010). Keadaan lelah yang ditimbulkan oleh pasien setelah 

mengalami pembedahan adalah keluhan utama yang sering terjadi pada pasien 

post operasi. Lemasnya tubuh, hilangnya kekuatan otot pada pasien, mual 

muntah, status gizi yang turun dan lamanya rawat inap post operasi juga 

merupakan dampak dari pembedahan abdomen (Jensen et al., 2011). Kelelahan 

post operasi adalah komplikasi umum dan pertama terjadi setelah operasi. 

Kelelahan pasca operasi terjadi selama 90 hari setelah bedah abdomen. Hal ini 

biasanya dikaitkan dengan respon fisiologis untuk operasi, dengan asumsi 

bahwa semakin parah operasi, semakin parah dan lelah yang berkepanjangan 

(George, 2002). Kelelahan post operatif disebabkan karena albuminemia. 

Albumin yang merupakan salah satu protein darah merupakan bagian terbesar 

dari protein darah. Serum albumin merupakan salah satu tanda penting yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi status nutrisi penderita (Riani, 2001). 

Konsentrasi albumin serum telah lama diketahui sebagai indikator kasar 

keadaan kesehatan umum seorang individu. Konsentrasi albumin serum sedang 

sampai sangat rendah berhubungan dengan morbiditas dan semua penyebab 

mortalitas pada orang dewasa.  

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan antara kadar albumin pre operasi dengan 

tingkat kelelahan pada pasien post operasi bedah mayor di RSUD 

Banyumas. 

2. Tujuan khusus:  

a. Mengetahui karakteristik responden (usia, jenis operasi dan jenis 

kelamin) paien post operasi bedah mayor di RSUD Banyumas. 

b. Mengetahui kadar albumin pada pasien pre operasi bedah mayor di 

RSUD Banyumas. 

c. Mengetahui tingkat kelelahanpasien post operasi bedah mayordi 

RSUD Banyumas. 

d. Menganalisis hubungan antara kadar albumin pre operasidengan 

tingkat kelelahan pada pasien post operasi bedah mayor di RSUD 

Banyumas.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat kuantitatif observasional untuk mengetahui tingkat 

kelelahan (fatique) pada pasien post operasi bedah mayor yang dilihat dari kadar 

albumin pre operasinya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain cross sectional (potong lintang) yakni penelitian non-eksperimental 

menggunakan data primer (kuesioner) untuk mengetahui hubungan antara variabel 



dependen yang diambil pada saat yang bersamaan yaitu pada bulan November 

sampai Desember tahun 2011. 

Teknik sampling yang digunakan adalah consequtive sampling  dengan responden 

sebanyak 59 responden.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik responden 

a. Usia  

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan 

Usia  (n=59) 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tabel 4.1 diketahui bahwa usia responden 

memiliki rata-rata usia yaitu 37,79 tahun. Usia yang dominan 

adalah  34 tahun dan 55 tahun yaitu sebanyak responden (13,6%) 

di setiap usia dominan tersebut. Usia termuda yaitu 21 tahun dan 

tertua yaitu 55 tahun dengan standar deviasi sebesar 10,179.  

b. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2  Karakteristik Responden Penelitian 

Berdasarkan Jenis Kelamin (n=59) 

Variabel Frekuensi Presentase  

Laki-laki 

Perempuan 

Total  

11 

48 

59 

18,6% 

81,4% 

100% 

 

  Berdasarkan tabel 4.2 pasien post bedah mayor di 

bangsal inap RSUD Banyumas mayoritas adalah 

perempuan, sebanyak 48 responden (81,4%). Kelompok 

laki-laki  12 responden (18,6%). 

c. Jenis Operasi 

Tabel 4.3  Karakteristik Responden Penelitian 

Berdasarkan Jensi Operasi (n=59) 

Variabel  Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

SC 25 42,4 

Ca Mamae 4 6,8 

HIL 3 5,1 

Haemoroidektomi 3 5,1 

Cholelithiasis 2 3,4 

Combustio 1 1,7 

Variabel Mean 

Median 

SD Min-Mak 95% CI 

Usia  

 

37,79 

36 

10,28 21-55 35,10-

40,45 



Kista Ovari 5 8,5 

Laparoscopy 4 6,8 

BPH 1 1,7 

Kolostomi 3 5,1 

Femur Corifi 1 1,7 

Prolap Uteri 1 1,7 

Fetal Compromise 1 1,7% 

Abses 1 1,7% 

Mioma Uteri 1 1,7% 

Fraktur Kompresi 1 1,7% 

Batu Buli 1 1,7% 

Struma 1 1,7% 

Total 59  

 

  Berdasarkan Tabel 4.3 jenis operasi bedah mayor yang 

diketahui pada periode penelitian di RSUD Banyumas mayoritas 

adalah pembedahan sectio casear (SC) sebanyak 42,4%, Ca Mamae 

sebanyak 6,8%, HIL sebanyak 5,1%, Kista ovari sebanyak 8,5%, 

laparoscopy sebanyak 6,8%, Kolostomi sebanyak 5,1%, 

Cholelithiasis sebanyak 3,4%, haemoroidectomy sebanyak 5,1%  

dan 1,7% merupakan jenis operasi combustio, BPH, Femur corifi, 

prolap uteri, fetal compromise, abses, mioma uteri, fraktur kompresi, 

batu buli dan struma.  

 

2. Kadar Albumin 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan 

Kadar Albumin Pasien (n=59) 

Variabel  Mean 

Median 

SD Min-Max 95% CI 

Kadar 

albumin 

3,99 

3,9 

0,61 2,93-5,39 3,83-

4,15 

Data penelitian tabel 4.4 menunjukkan kadar 

albumin dominan di atas nilai normal. Kadar albumin 

terbanyak yaitu 4,7 g/dL (1,7%) pada satu responden. 

Kadar albumin tertinggi yaitu 5,39 g/dL (1,7) dan terendah 

pada kadar 2,93 g/dL dengann standar deviasi 0,61. Tabel 

4.4 menggambarkan confident interval for mean yang 

berarti hasil analisis data menunjukkan bahwa kadar 

albumin responden diyakini 95% berada pada rentang 3,83-

4,15 g/dL.  

3. Tingkat Kelelahan 

Tabel 4.5  Gambaran Tingkat Kelelahan Pasien Post 

Bedah Mayor 

Variabel  Mean 

Median 

SD Min-

Max 

95% CI 



Tingkat 

kelelahan 

pasien post 

bedah 

mayor 

50,25 

49` 

9,65 35-71` 47,73- 

52,76 

Data penelitian menunjukkan rata-rata responden memiliki 

tingkat kelelahan sebesar 50,25 dengan standar deviasi 9,65. Nilai 

tingkat kelelahan tertinggi adalah 71 dan nilai terendah adalah 35. 

Tabel 4.5 menggambarkan confident interval for mean yang berarti 

hasil analisis data menunjukan bahwa tingkat kelelahan pasien post 

bedah mayor diyakini 95% berada pada rentang 47,73 sampai 52,76.  

 

4. Hubungan Antara Kadar Albumin Pre Operasi dengan Tingkat 

Kelelahan Pada Pasien Post Bedah Mayor 

Tabel 4.2 Hubungan Kadar Albumin Pre Operasi dengan 

Tingkat Kelelahan Pada Pasien Post Bedah 

Mayor  

 

Variabel  Mean SD r p 

Kdr Albumin 

Tk Kelalahan 

 

3,99 

50,25 

0,61 

9,65 

0,001 0,807 

Dari hasil uji regresi linear diperoleh nilai r² = 0,001. 

Artinya variabel kadar albumin menerangkan variablitias sebesar 0,1 

% dari variabel tingkat kelelahan, sedangkan sisanya (99,9%) 

diterangkan oleh variabel lain (dengan r² merupakan koefisien 

determinasi). Pada tabel Anova hasil analisis regresi didapatkan Sig = 

0,807. Artinya nilai p > 0,05 berarti Ho diterima berati tidak ada 

hubungan antara kadar albumin pre operasi dengan tingkat kelelahan 

pada pasien post operasi bedah mayor di RSUD Banyumas. 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Pembahasan karakteristik responden dikhususkan untuk membahas 

usia, jenis kelamin dan jenis operasi. 

a. Usia  

Usia pasien bedah mayor berkisar antara usia 21 hingga 55 tahun 

dengan mean sebesar 37,77 tahun. Menurut Christensen (1993) kelelahan 

post operasi berhubungan dengan derajat trauma bedah tetapi tidak ada 

hubungan dengan anestesi, usia dan jenis kelamin. Usia telah mendapatkan 

perhatian yang lebih sebagai faktor prognostik untuk komplikasi post 

operasi (Khan et al., 2011). Studi yang dilakukan oleh Kim et al.,(2011) 

menyatakan bahwa faktor risiko kesakitan post operasi berada pada usia 

yang sudah tua dan kedaruratan operasi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Zalon (2004) menyatakan bahwa tiga faktor utama yang sering ada 

pada pasien post operasi abdomen adalah nyeri, depresi dan kelelahan. Pada 



usia tua dampak pemulihan post operasi abdomen seperti nyeri, depresi dan 

kelelahan perlu dilakukan evaluasi. Gejala tidak spesifik seperti nyeri 

abdomen, kelelahan dan kembung dilaporkan biasanya ada pada pasien 

yang usianya lebih dari 40 tahun (Croner et al., 2005).  

b. Jenis operasi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi skor kelelahan 

didapatkan pada pasien dengan pembedahan laparoscopy. Hasil ini 

didukung penelitian Holzheimer (2009) menyatakan bahwa operasi 

laparoskopi lebih mempengaruhi sindrom kelelahan  post operasi. 

Erickson melaporkan bahwa pasien dengan pembedahan hernia perut 

mengalami nyeri yang cukup besar post operasi dan kelelahan setelah 

laparoskopi. Mereka menyatakan bahwa kualitas hidup masih terpengaruh 

6 bulan setelah intervensi post operasi hernia (Holzheimer, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Croner et al (2005) menyatakan bahwa 

kelelahan berhubungan dengan pembedahan pada karsinoma kolon 

sebanyak 29% dari 39 pasien.  

2. Kadar albumin 

Hasil distribusi frekuensi menunjukkan kadar albumin responden 

bervariasi dan kadar albumin pada pasien post bedah mayor memiliki 

kadar di atas normal. Kadar albumin tertinggi yaitu 5,39 g/dL dengan 

jumlah 1 responden dan kadar albumin terendah yaitu 2,93 g/dL.  Kadar 

albumin lainnya masing-masing dimiliki oleh responden lainnya (1,7%).  

Kadar albumin yang rendah sebagai perkiraan penyebab malnutrisi 

dan juga berhubungan dengan peningkatan komplikasi serta kematian post 

operasi. Peran dari albumin pre operasi adalah sebagai prediksi dari 

outcome klinis pada pasien dengan pembedahan Gastrointestinal (GI) (Lin 

et al., 2011). Setiap pasien sebelum operasi menjalani pemeriksaan kadar 

albumin pre operasi. Serum albumin yang kurang dari 3,5 g/dL diakui 

pasien tersebut hipoalbuminemia (Lohsiriwat V et al., 2008). Pengukuran 

serum albumin preoperatif dan level albumin digunakan untuk analisis 

data keadaan pasien. Serum albumin diambil pada hari terdekat operasi 

atau satu minggu sebelum operasi (Lin et al., 2011).  

Menurut Cristenses (1982) tidak ditemukannya hubungan antara 

kelelahan post operasi dengan perubahan hemoglobin darah, jumlah 

limfosit, albumin plasma, elektrolit dan berbagai mineral. Kelelahan post 

operasi yang tidak terduga bisa berasal dari status gizi pre  operasi, serum 

transferin, albumin, elektrolit, hemoglobin, jumlah limfosit dan berbagai 

mineral, serta dari usia, jenis kelamin dan durasi operasi. 

3. Tingkat kelelahan 

Gambaran tingkat kelelahan pada pasien post operasi bedah mayor 

berada pada rentang 35 sampai 71 dimana nilai maksimal dari kuesioner 

84. Responden dengan kelelahan tertinggi berada pada rentang 71 ada dua 

orang dengan kadar albumin 3,7 g/dl dan 4,4 g/dl dengan jenis operasi 

sectio caesar dan laparoscopy. Sedangkan responden yang memiliki skor 

kelelahan terendah yaitu berjumlah satu orang pada rentang 35 memiliki 

kadar albumin 3,7 g/dl dengan jenis operasi cholelithiasis.  



Penelitian yang dilakukan oleh Cristenses (1982) pada kelelahan dan 

fungsi kardiorespirasi pada pasien bedah abdomen menunjukkan kelelahan 

yang dihitung sebelum operasi dan 20 hari setelah tindakan pembedahan 

abdomen dengan membandingkan perubahan detak jantung dan aktivitas 

enzim. Berat badan, ketebalan lipatan kulit trisep dan lingkar lengan 

menurun setelah tindakan operasi. Nilai-nilai kegiatan enzim otot post 

operasi menunjukkan kapasitas fosforilasi oksidatif (sitrat sintase dan 3-

OH-asil koenzim A dehidrogenase) lebih rendah dari kondisi pre operasi. 

Kadar enzim laktat dehidrogenase tidak berubah dan pada kondisi istirahat 

kadar glikogen otot dan adenosin trifosfat lebih tinggi setelah operasi.  

Pada pasien dengan pembedahan abdomen denyut jantung, glukosa 

otot, glukosa-6-fosfat dan laktat meningkat sedangkan glikogen otot dan 

kreatin fosfat menurun. Hasil penelitian Cristenses menunjukkan adanya 

hubungan peningkatan kelelahan post operasi dengan peningkatan denyut 

jantung, sementara tidak ada hubungan yang signifikan antara kelelahan 

dan parameter otot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang olahraga 

dan malnutrisi mempengaruhi penurunan kapasitas kerja dan kelelahan 

setelah operasi (Christensen, 1990).  

Kelelahan akan meningkat pada 2 minggu pertama setelah operasi, 

dan kembali normal dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Keadaan membaik 

pada pasien bedah abdomen dirasakan 3 bulan setelah operasi. Fungsi otot 

involunter tidak terpengaruh oleh operasi. Kadar nitrogen total tubuh akan 

turun dalam 2 minggu pertama setelah operasi namun meningkat dalam 

waktu 3 bulan. Tidak ditemukan adanya hubungan yang konsisten antara 

pola pergerakan setiap otot dengan kelelahan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelelahan setelah operasi tidak disertai dengan cacat 

otot dan kelemahan otot merupakan fenomena sekunder terhadap 

kelelahan pusat (Schroeder, 1991).  

4. Hubungan antara kadar albumin dengan tingkat kelelahan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear (Table 4.2) 

didapatkan p value 0,807 dengan demikian p value lebih besar dari 0,05 

(5%). sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

hubungan antara kadar albumin pre operasi dengan tingkat kelelahan pada 

pasien post operasi bedah mayor di RSUD Banyumas. Nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,001 hal ini menyimpulkan hubungan korelasi antar 

dependent sangat lemah.  

Nilai kelelahan post operasi meningkat terjadi pada lima dari 

sembilan pasien. Operasi bedah elektif abdomen dapat menyebabkan 

depresi berkelanjutan dan waktu sintesis protein menjadi lama yaitu 30 

hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka panjang sebagai tindak 

lanjut efek post operasi diperlukan bila terjadi perubahan status nutrisi post 

operasi (Peterssonet al., 1990). Beberapa faktor obyektif yang 

mempengarahui kelelahan pada pasien post operasi menurut Shoshtari 

(2009) yaitu:  

a. Kelelahan dan nutrisi 



Telah diamati bahwa pasien dengan kelelahan post operasi 

mengalami penurunan berat badan secara signifikan yang lebih besar 

setelah tindakan operasi. Selain itu, hubungan lebih lanjut menunjukkan 

perkembangan antara kelelahan post operasi berkaitan dengan berat badan 

pre operasi, protein total tubuh dan penurunan plasma transferin (Shostari, 

2009).  

b. Kelelahan dan perubahan muskuloskeletal 

Kelelahan post operasi telah terbukti berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot maksimum yang dapat menghasilkan serta menurunkan daya 

tahan otot (kemampuan otot untuk mempertahankan kontraksi 

berkelanjutan). Studi elektromiografi  menunjukkan bahwa secara objektif 

pada awal periode post operasi serat otot lebih sedikit yang aktif selama 

gerakan sadar, selama post operasi akhir, penurunan kinerja otot terutama 

terjadi karena kelemahan dalam serat otot individu. Selama periode post 

operasi hingga 10 hari post operasi, fungsi otot (yang diukur dengan studi 

lectromyographic) tidak berubah meskipun terjadi penurunan kekuatan 

otot dan ketahanan dalam otot (Shoshtari, 2009).    

c. Kelelahan dan jenis operasi 

Jenis operasi terbukti mempengaruhi tingkat kelelahan post operasi.  

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelelahan 

yang terjadi pada pembedahan telinga tengah dan pembedahan perut 

dengan durasi waktu yang sama memberikan dampak kelelahan. Post 

operasi besar lebih terkait dengan kelelahan seperti operasi perut dan 

jantung dibanding dengan post operasi kecil (Soshtari, 2009). Laparotomi 

memiliki peran yang paling besar dalam memberikan efek kelelahan 

paling besar setelah tindakan operasi (Holzheimer, 2009).  

 

d. Kelelahan dan Faktor Psikologis 

Kelelahan post operasi dianggap sebagai fenomena murni fisik 

karena beberapa data awal menyebutkan kelelahan tidak memiliki 

hubungan dengan pre operasi. Data menunjukkan bahwa kinerja baik 

preoperasi maupun post operasi selama pengkajian pasien berhubungan 

dengan kelelahan post operasi. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

kelelahan post operasi tidak berhubungan dengan kecemasan pre operasi, 

depresi atau stres pre operasi (Shoshtari, 2009).  

Penelitian baru menunjukkan hubungan antara pre operasi dengan 

kelelahan post operasi pada pasien yang sudah merasa lelah sebelum 

operasi adalah mereka yang paling mungkin menderita kelelahan post 

operasi berkepanjangan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 

selama periode post operasi,ada hubungan terukur dan signifikan antara 

aspek-aspek baik fisik dan mental suasana hati dengan kelelahan. Lebih 

lanjut ditetapkan bahwa kecemasan dangan gguan emosi memiliki 

hubungan yang sangat signifikan dengan kelelahan post operasi. Hal ini 

diyakini bahwa faktor psikologis, seperti preoperasi mood negatif, 

diprediksi menjadi pengembang kelelahan postoperatif (Shostari, 2009).  



Pasien yang mengeluh suasana hati tidak baik sebelum operasi 

memiliki tingkat kelelahan post operasi yang lebih tinggi, terlepas dari 

tingkat kelelahan pre operasi. Selain itu, kelelahan pre operasi telah 

terbukti untuk memprediksi keadaan rendah fisik dan emosional post 

operasi. Harapan kelelahan preoperasi juga memprediksi kelelahan post 

operasi lebih besar. Strategi positif mengatasi fisik dan mental pre operasi 

dan optimisme menurunkan kelelahan post operasi, sedangkan negatif 

strategi penanganan yang memiliki efek sebaliknya (Shoshtari,2009).  

e. Kelelahan dan Faktor Biokimia 

Pengembangan kelelahan post operasi berhubungan signifikan 

terhadap kenaikan denyut jantung dan hubungan positif juga diamati untuk 

peningkatan kadar plasma noradrenalin, hormon pertumbuhan, dan alanin. 

Ada beberapa hubungan antara transferin serum rendah dan kelelahan pada 

hari ke30. Respon noradrenalin lebih besar dalam kegiatan post operasi 

dini dikaitkan dengan kelelahan lebih dan kekuatan kurang. Dalam sebuah 

penelitian, peningkatan kelelahan post operasi diimbangi dengan 

penurunan serum seng dan peningkatan serum magnesium (Shoshtari, 

2009).  

Penelitian McGuire (2003) pada pasien dengan pembedahan 

kolorektal menunjukkan adanya hubungan antara triptofan (prekursor 

untuk neurotransmitter 5-hidroksitriptamin) dan mengikat dengan non-

esterifikasi asam lemak (NEFA) pada albumin dalam darah. Peningkatan 

konsentrasi plasma triptofan bebas dapat menyebabkan peningkatan 

sintesis 5-HT di otak. Triptofan bebas bersaing dengan asam amino rantai 

cabang (BCAA) untuk bagian yang sama masuk melintasi penghalang 

darah otak. Konsentrasi plasma dari asam amino ini bisa menjadi penanda 

kelelahan post operasi. Dalam studi sebelumnya yang dilakukan di 

laboratorium pada pasien yang menjalani dua jenis operasi besar, 

konsentrasi plasma triptofan bebas dan rasio konsentrasi plasma triptofan 

bebas untuk asam amino rantai bercabangmeningkatpost operasi. Namun, 

penelitian ini adalah retrospektif dan tidak ada ukuran kelelahan telah 

dibuat. 

 McGuire (2003) juga menyatakan ada hubungan yang signifikan 

antara skor kelelahan dan plasma triptofan bebas dengan konsentrasi rasio 

plasma triptofan bebas/BCAA setelah operasi pada semua pasien yang 

diteliti. Hubungan ini lebih ditemukanpada pasien operasi kolorektal, 

dimana operasi memiliki keadaan lebih parah. Dalam tiga kategori pasien 

yang menerima operasi elektif rekonstruktif, operasi pengangkatan 

payudara memiliki konsentrasi plasma NEFA yang lebih rendah dan lebih 

cepat pulih dari kelelahan dibandingkan dengan operasi pretibialis laserasi 

atau melanoma maligna. Data ini memberikan bukti lebih lanjut dari 

mekanisme biokimia untuk pusat kelelahan yang melibatkan prekursor 5-

HT (McGuire et al., 2003).  

f. Kelelahan dan kerja jantung 

Salah satu tujuan utama dari pengukuran kelelahan adalah 

menggambarkan hubungan antara kelelahan dan peningkatan denyut nadi, 



stres ortostatik sekunder yang hadir selama 30hari setelah operasi. Denyut 

jantung meningkat pada periode pre operasi dan peningkatan ini 

berhubungan dengan kelelahan post operasi (Shoshtari, 2009).  

Perasaan kelelahan subjektif dinilai pre operasi dan hari-hari ke 10, 

20 dan 30 setelah operasi bedah elektif abdomen dengan menggunakan 

model skala pembangun kelelahan. Pengukuran tes sepeda ergometer 

mengukur detak jantung dan konsumsi oksigen. Perasaan subjektif 

kelelahan meningkat pada pengamatan post operasi. Perasaan peningkatan 

kelelahan berhubungan positif dengan denyut nadi yang meningkat terlihat 

selama stres ortostatik setelah operasi. Denyut jantung sekitar 5% lebih 

tinggi setelah operasi pada saat bersepeda pada beban pekerjaan yang 

sama, sementara konsumsi oksigen menurun sekitar 2 persen pada tes 

sepeda post operasi. Hal ini menyimpulkan bahwa operasi abdomen elektif 

tanpa komplikasi diikuti dengan perasaan lelah yang diucapkan dan bisa 

bertahan 1 bulan setelah operasi pada sekitar sepertiga pasien (Christensen, 

1982). 
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