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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ketamin 

Ketamin merupakan derivat dari phencyclidine dengan struktur kimia 2-(0-

chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanonehydrochloride dengan sifat larut 

dalam air, jernih, tidak berwarna dengan pKa 7,5. Diformulasikan sedikit asam  

dengan pH 3,5–5,5 dalam bentuk cairan sterol untuk intravena dan intramuskular.
7 

8 9 

Ketamin adalah suatu campuran rasemik dua buah isomer optis, ketamin 

S(+) dan R(-). Obat ini menimbulkan kondisi anestesi disosiatif, yang ditandai 

dengan katatonia, amnesia, dan analgesik, dengan atau tanpa hilang kesadaran 

(hypnosis). Ketamin merupakan suatu arilsikloheksamin yang secara kimiawi 

mempunyai hubungan dengan fenisiklidin (PCP), suatu obat yang berpotensi 

tinggi untuk disalahgunakan karena sifat-sifat psikoaktifnya. Mekanisme kerja 

ketamin mungkin dengan cara menghambat efek membran eksitatori 

neurotransmitter asam glutamat pada subtype reseptor NMDA. Ketamin 

merupakan obat yang sangat lipofilik dan didistribusikan dengan cepat ke dalam 

organ-organ yang kaya vaskular, termasuk otak, hati, dan ginjal. Kemudian, obat 

ini didistribusikan kembali ke dalam jaringan-jaringan yang kurang 

vaskularisasinya bersamaan dengan metabolisme di hati untuk selanjutnya 

dibuang ke urin atau empedu.
2 19 21 



2 
 

 Ketamin adalah satu-satunya anestesik intravena yang selain bersifat 

analgesik kuat juga mampu merangsang kardiovaskuler, meningkatkan frekuensi 

jantung, tekanan darah arteri, dan curah jantung. Puncak peningkatan variable-

variabel tersebut terjadi 2-4 menit setelah pemberian bolus intravena dan menurun 

setelah 10-20 menit. Ketamin merangsang sistem kardiovaskuler melalui 

rangsangan pada sistem saraf simpatis pusat dan sebagian kecil melalui hambatan 

pengambilan norepinefrin pada terminal saraf simpatis. Peningkatan plasma 

epinefrin dan norepinerfin terjadi dalam 2 menit pertama setelah pemberian bolus 

intravena dan kadarnya akan kembali ke kadar dasar dalam waktu kurang 15 

menit.
2 

 Ketamin terbukti meningkatkan aliran darah ke otak, konsumsi oksigen, 

dan tekanan intrakranial. Seperti halnya anastesik volatile lain, ketamin sangat 

berbahaya pada kondisi tekanan intrakranial yang meninggi. Walaupun ketamin 

menurunkan frekuensi pernafasan, tonus otot saluran nafas atas terkontrol dengan 

baik dan refleks-refleks saluran nafas biasanya tidak terganggu. 

 Penggunaan ketamin telah dikaitkan dengan kondisi disorientasi paska 

operasi, ilusi pengindraan dan persepsi, dan gambaran mimpi yang seolah hidup 

(yang disebut fenomena awal sadar, emergence phenomena). Pemberian diazepam 

(0,2-0,3 mg/kg) atau midazolam (0,025-0,05 mg) per intravena sebelum 

penggunaan ketamin dapat mengurangi terjadinya efek samping tersebut. 

Tingginya insiden fenomena psikis paska operasi tersebut membuat ketamin tak 

lagi disukai. Namun, ketamin dosis rendah yang di kombinasikan dengan 

anestesik intravena dan inhalasi lainnya semakin marak digunakan sebagai 
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alternatif analgesik opioid untuk mengurangi  efek depresi ventilasi. Selain itu, 

ketamin sangat berguna bagi pasien geriatri yang beresiko kecil dan pasien lain 

yang beresiko besar terhadap syok septik atau syok kardiogenik karena anestesik 

ini bersifat kardiostimulator.
2
  

Dalam dosis kecil, ketamin dapat diberikan terhadap pasien rawat jalan 

(dikombinasikan bersama propofol)  dan pada anak yang akan menjalani prosedur  

yang menimbulkan nyeri (misalnya, ganti pembalut pada luka bakar). Dalam 

upaya meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping  ketamin, para peneliti 

memisahkan isomernya dan didapatkan bahwa ketamin S(+) mempunyai efek 

anestesik dan analgesik yang lebih kuat. Akan tetapi, isomernya tersebut juga 

memiliki efek samping psikotomimetik. 

 

               Gambar.1  Rumus kimia ketamin
7 

 

2.1.1  Sifat-sifat zat  
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Ketamin mempunyai asimetri. Enantiomer S lebih efektif daripada 

enantiomer  R dan memberikan lebih sedikit reaksi pada saat pasien sadar 

kembali. Anestesik yang diperdagangkan memang berupa campuran rasemat. 

Keuntungan ketamin yaitu memiliki efek analgesik yang kuat, tidak ada relaksasi 

otot dan mula anestesi segera. Namun ketamin juga sulit dikendalikan, seperti 

halnya dengan semua anastesik parenteral. 

 

2.1.2 Mekanisme kerja 

Ketamin bekerja sebagai antagonis nonkompetitif pada reseptor NMDA 

(N-metil-D-asparatat) yang tidak bergantung pada tegangan, ikatan pada tempat 

ikatan fensiklidin. Reseptor NMDA adalah suatu reseptor kanal ion ( untuk ion Na 

+,Ca2+ dan K+ ), maka blokade reseptor ini berarti bahwa pada saat yang sama 

ada blokade aliran ion sepanjang membran neuron sehingga terjadi hambatan pada 

depolarisasi neuron di SSP. Tidak seperti obat anestesi lainnya, ketamin tidak 

berinteraksi dengan reseptor GABA.
19 21 

Ketamin adalah suatu obat penghilang sakit kuat pada kosentrasi plasma 

subanestesik, efek anestesik dan analgesik mungkin diperantai oleh mekanisme 

yang berbeda. Yang secara rinci, analgesik mungkin dalam kaitan dengan suatu 

interaksi antara ketamin dan opioid reseptor di dalam sistem saraf pusat. Ketamin 

dilaporkan berinteraksi dengan mu (µ), delta (δ), dan kappa (κ) reseptor dari 
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opioid. Interaksi dengan opioid reseptor ini berbagai studi menduga bahwa 

ketamin sebagai antagonis pada µ reseptor dan agonis pada κ reseptor.
7 

Dalam klinik dilaporkan ketamin tidak hanya digunakan dalam anestesi 

umum tetapi juga anestesi regional. Neuronal sistem mungkin melibatkan kerja 

antinoseptif dari ketamin, blokade norepinefrin dan serotonin reseptor merupakan 

kerja ketamin sebagai analgesik. Dari berbagai data menduga bahwa aksi 

antinosiseptif dari ketamin mungkin menghambat jalur monoaminergik pain. 

Ketamin juga saling berhubungan dengan reseptor kolinergik muskarinik dalam 

sistem saraf pusat, yang berpusat pada kerja agen antikolinesterase seperti 

physostigmine mungkin menjelaskan anestesi dari ketamin.
8 9 

 

2.1.3 Farmakokinetik 

Ketamin diabsobrsi dengan cepat setelah pemberian intramuskular, 

walaupun pada dasarnya dapat diberikan baik secara intravena maupun 

intramuskular. Ketamin didistribusi secara cepat, memasuki sistem saraf pusat dan 

menembus plasenta. Sebagian besar ketamin dimetabolisme oleh hati. Jalur 

metabolisme yang penting adalah demetilasi ketamin oleh enzim sitokrom P-450 

menjadi norketamin. Sebagian dikonversi menjadi senyawa aktif lainnya. 

Noreketamin adalah hydroxylated dan kemudian menghubungkan ke metabolit  

glucoronide yang non-aktif dan dapat larut di dalam air. Pada pemberian secara 

intravena, kurang dari 4% dosis ketamin dapat ditemukan dalam air seni tanpa 
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perubahan. Halotan dan diazepam memperlambat metabolisme dari ketamin dan 

memperpanjang efek obat tersebut. Ketamin mempunyai waktu paruh 2,5 jam.
12 13

 

Ketamin diekresikan melaui ginjal. Pada pemberian ketamin secara intravena 4% 

dieskresikan melalui urin tanpa mengalami perubahan dan 5% dosis yang 

diinjeksikan dieskresikan melalui feses.
19

 

 

2.1.4  Penggunaan klinis ketamin 

Ketamin adalah suatu obat yang unik yang menimbulkan analgesik kuat 

pada dosis subanestetik dan memproduksi induksi anestesi yang cepat melalui 

intravena pada dosis lebih tinggi. Pemberian dari suatu antisialogogue dalam 

pengobatan preoperatif sering direkomendasikan untuk menghindari batuk dan 

laryngospasme karena ketamin berhubungan dengan pengeluaran ludah.
7 8 9

  

Analgesik kuat dapat dicapai dengan dosis ketamin subanestetik, 0,2 

sampai 0,5 mg/kgBB IV . Analgesik ditujukan lebih baik untuk nyeri somatik 

dibanding untuk nyeri viseral. Analgesik dengan ketamin dapat dilakukan selama 

kehamilan tanpa berhubungan dengan depresi neonatal. Neonatal neurobehavior 

score bayi yang dilahirkan lewat pervaginal dengan ketamin analgesik adalah 

lebih rendah daripada bayi mereka yang lahir dengan epidural atau spinal anestesi, 

tetapi lebih tinggi dibanding skor bayi dengan thiopental-nitrous oksida.
9 
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Ketamin sebagai dosis anestesi dengan dosis, 1-2 mg/kgBB IV atau 5 – 10 

mg/kgBB IM. Suntikan ketamin melalui intravena tidak menimbulkan rasa nyeri 

atau iritasi pembuluh darah. Kebutuhan untuk intramuskular dengan dosis besar 

mencerminkan suatu efek metabolisme di hepar yang signifikan untuk ketamin. 

Kesadaran hilang 30 sampai 60 detik setelah penggunaan intravena dan 2 sampai 

4 menit setelah suntikan intramuskular. Kesadaran hilang dihubungkan dengan 

pemeliharaan normal atau hanya refleks berkenaan dengan depresi faringeal dan 

laringeal. Kembalinya kesadaran pada umumnya terjadi 10 sampai 15 menit yang 

mengikuti suatu dosis induksi ketamin intravena, tetapi kesadaran yang lengkap 

dapat tertunda lama. Amnesia dapat menetap sampai 1 jam setelah kembalinya 

kesadaran, tetapi ketamin tidak menyebabkan amnesia retrogad.
9 

  

2.2  Glukosa darah  

Metabolisme glukosa dipengaruhi oleh beberapa kondisi selama periode 

pre operatif. Stres operasi meningkatkan aktifitas saraf simpatis, yang berakibat 

pada naiknya hormon katabolik dan menurunkan sekresi insulin. Kondisi tersebut 

dapat mengakibatkan peningkatan produksi gula darah endogen. Beberapa 

senyawa dihasilkan oleh korteks adrenal dan mempengaruhi kerja fisiologis 

metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yaitu terpicunya glikogenolisis, 

ketogenesis, glukoneogenesis, dan katabolisme protein. Selain itu hormon 

glukokortikoid  juga memiliki efek anti insulin dimana glukokortikoid menaikan 

glukosa, asam lemak, dan asam amino dalam sirkulasi. Pada jaringan perifer 
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seperti otot, adiposa, dan jaringan limfoid, steroid bersifat katabolik dan 

cenderung menekan glukosa, menyerap glukosa dan glikolisis. 

Glukosa dan asam amino yang dihasilkan selama proses pencernaan 

diabsorbsi oleh usus, masuk ke dalam sirkulasi dan disebarkan ke seluruh tubuh.  

Fungsi monitoring konsentrasi zat tersebut diatur oleh pankreas melalui sekresi 

insulin dan glukagon dan memberikan pengaturan bahan bakar  oleh jaringan 

tubuh lainnya. Glukagon merupakan suatu hormon katabolik dan berfungsi 

membatasi sintesis makro molekul dan mengakibatkan dikeluarkannya zat gizi 

yang penting dan keberadaannya diperlukan  berlebihan. 

Glukosa masuk ke dalam sel dengan efesien hanya bila transport oleh 

protein spesifik pada permukaan membran sel. Metabolisme karbohidrat pada 

tahapan pertama berupa terpecahnya glukosa menjadi piruvat dan teroksidasi 

menjadi Aseti KoA. Asetil KoA  sendiri  merupakan bahan baku dalam rangkaian 

siklus asam sitrat untuk menjadi energi. Jika terdapat kebutuhan glukosa dalam 

tubuh maka kelebihan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Proses 

pemecahan glikogen ini dikenal dengan glikogenesis. Kondisi dimana glukosa 

dari diet tidak mencukupi kebutuhan tubuh maka glikogen dipecah untuk 

mendapatkan glukosa sebagai energi. Glikogenolisis seolah-olah merupakan 

proses kebalikan dari glikogenesis untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi 

satu dari glikogen diperlukan enzim fosforilase. Enzim yang spesifik untuk 

fosforilasi dari rangkaian glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. 
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Simpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati terbatas dan untuk 

mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas normal maka diperlukan untuk 

mengambil bahan bakar lain. Glukoneogenesis dilakukan di dalam hati dan dalam 

cakupan yang lebih sedikit juga oleh ginjal, berperan untuk penyediaan glukosa 

yang tetap. 

Peningkatan kadar glukosa darah dapat terjadi karena beberapa alasan 

diantaranya perubahan kardiovaskuler, volume distribusi darah, perubahan suhu, 

perubahan cairan elektrolit, perubahan respon imun, koagulasi, perubahan urin 

dan metabolit, obat-obat anestesi, laringoskopi intubasi, nyeri, emosi, sehingga 

mempengaruhi katekolamin, glukagon, insulin dan kortisol serta metabolisme 

karbohidrat dan lemak. 

 

2.2.1  Penanganan glukosa darah oleh hati 

 Setelah dicerna dan diserap ke dalam aliran darah, glukosa disalurkan ke 

semua sel tubuh dan digunakan  sebagai sumber energi. Glukosa  memerlukan 

insulin agar dapat masuk kedalam sebagian besar sel. Apabila tidak segera 

diperlukan untuk menghasilkan energi, maka glukosa dapat  disimpan di dalam sel 

sebagai glikogen. Hati memiliki keistimewaan yaitu dapat menyimpan sejumlah 

besar glukosa sebagai glikogen. Hati sebagai penyangga glukosa untuk darah. 

Apabila kadar glukosa dalam darah meningkat, maka simpanan glikogen di hati 

juga meningkat. Hal ini akan mengembalikan kadar glukosa ke tingkat normal. 

Pembentukan glikogen disebut glikogenesis. Glikogenesis berlangsung selama 
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fase absorptif pencernaan, yang terjadi segera setelah makan kadar glukosa tinggi. 

Glikogenesis adalah proses yang tergantung pada insulin.
2 3 

 Pada waktu berpuasa, atau diantara waktu malam, terjadi penguraian 

glikogen menjadi glukosa di hati. Proses ini disebut glikogenolisis, dan juga 

merupakan bagian dari fungsi hati sebagai penyangga glukosa. Selain itu, pada 

kadar glukosa turun diantara waktu malam, ini memulai proses glukoneogeneis 

(pembentukan gukosa baru) untuk menyangga atau menjaga agar kadar darah 

konstan. Glukoneogenesis dilakukan oleh hati dengan mengubah asam asam 

amino menjadi glukosa setelah deaminasi (pengeluaran gugus amino) dan 

mengubah gliserol dari penguraian asam lemak menjadi glukosa.
2 3 

 

2.2.2 Glikolisis 

Glikolisis, yaitu jalur utama metabolisme glukosa, terjadi di sitosol semua 

sel. Jalur ini unik karena dapat befungsi baik dalam keadaan aerob maupun 

anaerob, bergantung pada ketersediaan oksigen dan rantai transport elektron. 

Glikolisis merupakan rute utama metabolisme glukosa dan juga jalur utama untuk 

metabolisme fruktosa, galaktosa, dan karbohidrat lain yang berasal dari makanan. 

Kemampuan glikolisis untuk mendapatkan ATP tanpa oksigen merupakan hal 

yang sangat penting karena hal ini memungkinkan otot rangka bekerja keras 

ketika pasokan oksigen terbatas, dan memungkinkan jaringan bertahan hidup 

ketika mengalami anoksia.
1 
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 Meskipun kebanyakan reaksi glikolisis bersifat revesibel, namun tiga 

reaksi jelas bersifat eksergonik  dan karena itu harus dianggap irreversibel secara 

fisiologis. Ketiga reaksi tersebut, yang dikatalisis oleh heksokinase, 

fosfofruktokinase, dan piruvat kinase, adalah tempat-tempat utama pengendalian 

glikolisis. Fosfofruktokinase secara signifikan dihambat oleh ATP dalam 

konsentrasi intrasel normal, hambatan ini dapat cepat dihilangkan oleh 5’AMP 

yang terbentuk sewaktu ADP mulai menumpuk, yang memberi sinyal akan 

perlunya peningkatan laju glikolisis. Sel-sel yang mampu melakukan 

glukoneogenesis memiliki enzim-enzim berbeda yang mengatalisis reaksi untuk 

membalikan tahap-tahap irreversibel ini, glukosa 6-fosfatase, fruktosa 1,6-

bifosfatase, dan untuk membalikan reaksi piruvat kinase, piruvat karboksilase dan 

fosfoenolpiruvat karboksikinase. Fruktosa masuk jalur glikolisis melalui 

fosforilasi menjadi fruktosa 1-fosfat, dan tidak melalui tahap-tahap regulator 

utama sehingga dihasilkan lebih banyak piruvat dan asetil-KoA dari piruvat yang 

dibutuhkan untuk membentuk ATP. Di hati dan jaringan adiposa, hal ini 

menyebabkan peningkatan lipogenesis dan tingginya asupan fruktosa berperan 

menyebabkan obesitas.
1 

Glikolisis dapat berfungsi dalam keadaan anaerob dengan membentuk 

kembali NAD teroksidasi (diperlukan dalam reaksi gliseral dehide-3-fosfat  

dehydrogenase), dengan mereduksi piruvat menjadi laktat. Laktat adalah produk 

akhir glikolisis pada keadaan anaerob atau jika perangkat metabolik untuk 

oksidasi piruvat lebih lanjut tidak tersedia. Di eritrosit, tempat pertama dalam 

glikolisis untuk menghasilkan ATP dapat dipintas sehingga terbentuk 2,3-
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bifosfogliserat, yang penting untuk menurunkan afinitas hemoglobin terhadap O2. 

Piruvat oksidasi menjadi asetil –KoA oleh suatu kompleks multi enzim, piruvat 

dehydrogenase, yang bergantung pada kofaktor tiamin difosfat yang berasal dari 

vitamin. Keadaan yang menyebabkan gangguan metabolisme piruvat sering 

menyebabkan asidosis laktat. 

 

2.2.3  Metabolisme glikogen  

Glikogen adalah karbohidrat simpanan utama pada hewan. Glikogen 

adalah polimer bercabang a-D-glukosa. Zat ini terutama ditemukan di hati dan 

otot, meskipun kandungan glikogen hati lebih besar daripada glikogen otot, 

namun karena masa otot tubuh jauh lebih banyak dari pada massa hati, sekitar 

tiga-perempat glikogen tubuh total berada di otot. Glikogen otot merupakan 

sumber glukosa yang dapat cepat digunakan untuk glikolisis di dalam otot itu 

sendiri. Glikogen hati berfungsi untuk menyimpan dan mengirim glukosa untuk 

mempertahankan kadar glukosa darah diantara waktu makan. Struktur glikogen 

yang sangat bercabang menghasilkan banyak tempat untuk glikogenolisis 

sehingga glukosa 1-fosfat dapat cepat dihasilkan untuk digunakan oleh otot.
1 

Seperti pada glikolisis, glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-

fosfat yang dikatalisis oleh heksokinase di otot dan glukokinase di hati. Glukosa 

6-fosfat mengalami isomerisasi  menjadi glukosa1-fosfat oleh fosfoglukomutase. 

Enzim itu sendiri mengalami fosforilasi, dan gugus fosfo ikut serta dalam suatu 

reaksi reversibel dengan glukosa 1,6-bifosfat. 
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Di hati peran glikogen adalah menyediakan glukosa bebas untuk diekspor 

guna mempertahankan kadar glukosa dalam darah, di otot peran glikogen adalah 

sebagai sumber glukosa 6-fosfat untuk glikolisis sebagai respon terhadap 

kebutuhan ATP untuk kontraksi otot. Di kedua jaringan, enzim diaktifkan oleh 

fosforilasi yang dikatalisis oleh fosforilasekinase dan diinaktifkan oleh 

defosforilasi yang dikatalisis oleh fosfoprotein fosfatase, sebagai respon terhadap 

sinyal hormon lain.
1 

Terdapat enam protein kinase berbeda yang bekerja pada glikogen sintase. 

Dua diantaranya bersifat dependen – Ca
2+

 /kalmodulin. Kinase lain adalah protein 

kinase dependen-cAMP yang memungkinkan hormon, melalui perantara c-AMP, 

menghambat sintesis glikogen secara sinkron dengan pengaktifan glikogenolisis. 

Insulin juga memacu glikogenesis di otot secara bersamaan dengan penghambatan 

glikogenolisis dengan meningkatkan kadar glukosa 6-fosfat yang merangsang 

defosforilasi dan pengaktifan glikogen sintase. Defosforilasi glikogen sintase b 

dilaksanakan oleh protein fosfatase-1 yang berada dalam kendali protein kinase 

dependen-cAMP .
1 

Pada saat yang sama dengan terjadinya pengaktifan fosforilase oleh 

peningkatan konsentrasi -cAMP, glikogen sintase diubah menjadi bentuk inaktif, 

kedua efek diperantai oleh protein kinase dependen -cAMP. AMP siklik 

mengintegrasi regulasi glikogenolisis dan glikogenesis dengan memacu 

pengaktifan fosforilase secara bersamaan dan penghambatan glikogen sintase. 
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Gambar 2. Metabolisme Glikogen 

 

2.2.4 Glukoneogenesis 

Glikoneogenesis adalah proses mengubah prekursor non karbohidrat 

menjadi glukosa atau glikogen. Subtrat utamanya adalah asam-asam amino 

glukogenik, laktat, gliserol, dan propionate. Hati dan ginjal adalah jaringan 

glukoneogenik utama. Glukoneogenesis memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika 

karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen kurang memadai. Pasokan 

glukosa merupakan hal yang esensial terutama bagi sistem saraf dan eritrosit. 
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Kegagalan glukoneogenesis biasanya bersifat fatal. Hipoglikemia menyebabkan 

disfungsi otak yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Glukosa juga 

penting dalam mempertahankan kadar zat-zat antara siklus asam sitrat meskipun 

asam lemak adalah sumber utama asetil –KoA di jaringan. Selain itu, 

glukoneogenesis membersihkan laktat yang dihasilkan oleh otot dan eritrosit serta 

gliserol yang dihasilkan oleh jaringan adipose.
1 

Sebagian besar perubahan metabolisme disebabkan oleh perubahan 

ketersediaan subtrat baik secara langsung maupun melalui perubahan sekresi 

hormon. Tiga mekanisme berperan mengatur aktivitas enzim-enzim yang 

berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Perubahan laju simetris enzim, 

modifikasi kovalen oleh fosforilasi reversibel, dan efek alosterik. Enzim-enzim 

yang berperan dalam pemakaian glukosa menjadi lebih aktif jika terjadi kelebihan 

glukosa, dan pada kedaaan ini enzim-enzim glukoneogenesis memperlihatkan 

penurunan aktivitas. 

Glukagon dan epinefrin merupakan hormon yang berperan menurunkan 

kadar glukosa darah, menghambat glikolisis, dan merangsang glukoneogenesis di 

hati dengan meningkatkan konsentrasi –cAMP. Hal ini pada gilirannya 

mengaktifkan protein kinase dependent –cAMP   sehingga terjadi fosforilasi dan 

inaktivasi piruvat kinase. Keduanya juga mempengaruhi konsentrasi fruktosa 2,6-

2bifosfat sehingga mempengaruhi glikolisis dan glukoneogenesis.
1 
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2.2.5 Pengaruh ketamin terhadap metabolisme glukosa 

 Efek zat anestesi terhadap metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein  

belum dapat dijelaskan secara pasti. Hal ini disebut sebagai akibat peningkatan 

kadar katekolamin, glucagon dan kortisol, sehingga terjadi mobilisasi karbohidrat 

dan protein yang menyebabkan terjadinya hiperglikemi. 

Respon stress oleh endokrin disebut dapat ditekan dengan tekhnik regional 

anestesi, general anestesi yang dalam dan dengan menghambat selama operasi 

sebenarnya disebutkan bahwa banyak faktor yang akan dapat menaikkan kadar 

glukosa darah. Misalnya, dengan pemberian ringer laktat saja dikatakan akan 

terjadi pembentukan glukosa dari laktat oleh hepar. 

  Hormon stress kortisol, glukagon dan epinefrin meningkatkan pemecahan 

glikogen menjadi glukosa, respon ini dengan cepat menurunkan cadangan 

glikogen setelah cedera. Glukosa juga dihasilkan oleh glukoneogenesis dari 

alanine dan asam-asam amino lainnya yang dilepaskan oleh pemecahan otot 

skelet. Oleh sebab itu, pemecahan otot skelet pada keadaan stress juga 

mengkontribusi produksi glukosa lebih besar. Glukosa dapat meningkat paling 

sedikit dua kali lipat. Karena metabolisme anaerobik menonjol pada jaringan yang 

mengalami cedera, banyak glukosa yang diubah menjadi laktat, laktat disikluskan 

kembali di liver pada siklus cori, mengisi bahan bakar tambahan produksi 

glukosa.
1 
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 Energi untuk meresistensi glukosa didapatkan dari oksidasi lemak di liver, 

karenanya cadangan lemak juga menurun oleh proses-proses yang menghasilkan 

glukosa. Efek bersih dari produksi glukosa yang lebih besar adalah untuk 

meningkatkan kosentrasi glukosa ektraseluler. Peningkatan pada glukosa 

menyediakan energi untuk perlukaan dan proses-proses inflamasi, makrofag dan 

leukosit juga menggunakan sejumlah besar glukosa setelah mengalami cedera. 

Organ yang berperan penting dalam pengaturan glukosa darah adalah 

hepar, pankreas, adenohipofisis dan adrenal. Perangsangan saraf simpatis yang 

menuju medula adrenal menyebabkan pelepasan sejumlah epinefrin dan 

norepinefrin ke dalam sirkulasi, sehingga sekresi epinefrin meningkat. 

Perangsangan saraf simpatis juga akan menyebabkan peningkatan konsentrasi 

glukosa sehingga merangsang sekresi insulin di dalam pankreas. Salah satu efek 

penting insulin adalah menyebabkan sebagian besar glukosa yang diabsorbsi 

sesudah makan segera disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Selanjutnya 

diantara waktu makan, bila tidak tersedia makanan dan konsentrasi glukosa dalam 

darah mulai berkurang, sekresi insulin menurun dan sekresi glukagon akan 

meningkat. Efek utama dari glukagon terhadap metabolisme glukosa adalah 

pemecahan glikogen di dalam hati (glikogenolisis) dan meningkatkan proses 

glukoneogenesis di dalam hati. Epinefrin dan saraf simpatis akan menghambat 

sekresi insulin dan merangsang sekresi glukagon. Hal ini akan menyebabkan 

kadar glukosa darah dalam plasma meningkat.
28 29 30 31 
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