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KETAMIN 

Struktur kimia ketamin 

 Ketamin,2-(o-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanonehydro 

chloride, suatu arylcycloalkylamine yang memiliki analogi struktur kimia dengan 

phencyclidine / PCP (obat yang digunakan dalam dunia kedokteran hewan, 

seringkali disalahgunakan) dan cyclohexamine (Rowland LM, 2005; Mion G, 

2013). Ketamin hidroklorid adalah molekul yang larut dalam air, dengan berat 

molekul 238 g/mol, pH 3,5-5,5, pKa 7,5 dan tersedia dalam larutan 1%, 5% dan 

10%. Walaupun larut dalam air, kelarutannya dalam lemak sepuluh kali dibanding 

tiopenton, sehingga dengan cepat didistribusi ke organ yang banyak 

vaskularisasinya, termasuk otak dan jantung, dan selanjutnya diredistribusikan 

organ-organ yang perfusinya lebih sedikit (Vuyk, 2013 ; Hirota, 2011).  

 

 

Gambar 1. Struktur kimia ketamin, etomidat dan propofol. 

Terdapat kemiripan struktur kimia ketamin dan phencyclidine 

 

 Molekul ketamin memiliki pusat chiral yang menghasilkan dua isomer 

optikal (enantiomer). Isomer S[+] ketamin memiliki efek anestesi dan analgesia 

yang lebih poten meskipun memiliki profil farmakokinetik dan farmakodinamik 

yang sama dengan racemic mixture atau isomer R[-].  Isomer S[+] ketamin 

memiliki afinitas lebih kuat terhadap reseptor N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) 

empat kali lipat daripada isomer R[-] ketamine (Mion, 2013; Morgan, 2013). 
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Gambar 2 Struktur kimia S[+] dan R[-] Ketamin 

 Ketamin memiliki potensi sepersepuluh dari phencyclidine namun masih 

memiliki efek psikomimetik dari phencyclidine. Ketamin digunakan sebagai obat 

induksi intravena, terutama pada kondisi di mana diperlukan efek perangsangan 

simpatis (misalnya pasien trauma, hipovolemik). Ketika tidak ada akses intravena, 

maka ketamin dapat diberikan secara intramuskular untuk induksi, misalnya pada 

anak atau dewasa yang kurang kooperatif. Ketamin dapat dikombinasikan dengan 

obat lain (misalnya propofol atau midazolam) dalam dosis bolus kecil atau infusan 

untuk sedasi dalam saat blok saraf tepi, endoskopi, dll. Sekalipun diberikan dalam 

dosis subanestetik namun ketamin dapat tetap memberikan efek halusinogenik, 

namun pada kenyataannya tidak demikian karena pasien umumnya diberikan 

terlebih dahulu dosis kecil midazolam (atau yang segolongan) untuk memberikan 

efek amnesia dan sedasi (Mion, 2013; Stoelting, 2015).  

Ketamin dapat memberikan potensi yang jauh lebih besar disertai efek 

psikomimetik yang lebih kecil sebagai hasil dari stereospesifik reseptor isomernya 

(S[+] dengan R[-]). Saat ini preparat stereoisomer S[+] tidak tersedia di Indonesia, 

dan diperkirakan memiliki afinitas yang jauh lebih besar daripada campuran 

rasemik reseptor NMDA, dimetabolisme lebih cepat, pemulihan lebih cepat, efek 

hipersalivasi minimal, insidensi terbangun lebih jarang, disertai potensi 7 kali lipat 

lebih besar sebagai agen anestesi umum dibandingkan ketamin R[-]. Namun 

keduanya memiliki efek menyerupai kokain, yaitu menghambat ambilan kembali 

katekolamin oleh saraf simpatis postganglionik (Hirota, 2011; Mion, 2013; Vuyk, 

2013). 
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Antagonis reseptor N-methyl-D-aspartate (NMDA) 

 Terdapat 3 neurotransmitter utama yaitu Glutamat, Glisin, dan GABA. 

Glutamat merupakan neurotransmitter eksitatori utama di sistem saraf. Hampir 

terdapat di semua bagian otak. Ikatan glutamat dengan reseptornya menyebabkan 

eksitasi dari saraf. Reseptor glutamat dibagi menjadi (Petrenko, 2003; Mion, 2013). 

- Reseptor Ionotropik : α-amino-3-hidroxy-5-methylisoxasole-4-propionic 

acid (AMPA), kainate acid (KA), dan N-methyl-D-aspartate (NMDA) 

- Reseptor Metabotropik : mGluR (terdiri dari 8 subkelas) 

 

 

Gambar 3 Glutamat dilepaskan dari ujung saraf presinaptik dan berikatan dengan 

reseptor postsinaptik 

yaitu α-amino-3-hidroxy-5-methylisoxasole-4-propionic acid (AMPA), kainate 

acid (KA), dan N-methyl-D-aspartate (NMDA) dan metabotropic (mGluR). Kerja 

dari glutamat berhenti ketika konsentrasi dari glutamate di celah sinaps berkurang 

oleh difusi dan diikat oleh transporter glutamat ke sel glial. 

 

Reseptor ionotropik glutamat dibagi menjadi tiga sub tipe berdasarkan kerja 

agonis selektifnya: α-amino-3-hidroxy-5-methylisoxasole-4-propionic acid 

(AMPA), kainate acid (KA), dan N-methyl-D-aspartate (NMDA). Dari ketiga 

reseptor ionotropik tersebut, reseptor NMDA mendapatkan perhatian khusus 
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karena perannya dalam transmisi rangsang sinaptik, plastisitas, dan 

neurodegenerasi di sistem saraf pusat (SSP). Reseptor NMDA terdapat di semua 

neuron sistem saraf pusat (Petrenko, 2003; Mion, 2013). 
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Gambar 4 Reseptor Glutamat 

 

Reseptor NMDA merupakan reseptor ionotropik yang memungkinkan 

transfer sinyal elektrik antara saraf-saraf di otak dan medulla spinalis. Agar sinyal 

elektrik dapat lewat, reseptor NMDA harus terbuka. Untuk mempertahakan 

terbukanya reseptor maka glutamat dan glisin harus terikat pada reseptor NMDA. 

Reseptor NMDA yang memiliki ikatan dengan glutamat dan glisin sehingga kanal 

ion terbuka disebut teraktivasi. Senyawa kimia yang menyebabkan deaktivasi 

reseptor NMDA disebut dengan antagonis. Antagonis dari reseptor NMDA terdiri 

dari 4 kategori, yaitu (Petrenko, 2003; Mion, 2013): 

1. Antagonis kompetitif : terikat dan menghambat tempat ikatan dari 

neurotransmitter glutamat. 

Contohnya : 

- AP5 (APV, R-2-amino-5-phosphonopentanoate) 

- AP7 (2-amino-7-phosphonoheptanoic acid) 

- CPPene (3-[(R)-2-carboxypiperazin-4-yl]-prop-2-enyl-1-

phosphonic acid) 

- Selfotel: ansiolitik, antikonvulsan namun memiliki efek neurotoksik 

2. Antagonis glisin : terikat dan menghambat tempat ikatan glisin 

Contohnya : 

- Rapastinel  

- 7-Chlorokynurenic acid 
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- 4-Chlorokynurenine 

- 5,7-Dichlorokynurenic acid 

- Kynurenic acid 

- 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACPC) 

- L-Phenylalanine :  salah satu asam amino  

- Xenon: agen anestesi 

3. Antagonis nonkompetitif : menghambat NMDA dengan mengikat 

tempat alosterik 

Contohnya : 

- Aptiganel  

- Remacemide 

- Rhynchophylline 

- Ketamine: agen disosiatif psikedelik dengan efek antidepresan 

digunakan pada manusia dan hewan, dapat digunakan sebagai agen 

terapi gangguan bipolar, seringkali disalahgunakan  

- Gabapentin: merupakan calcium a2-d ligand, yang sering digunakan 

sebagai agen terapi neuropati diabetikum 

4. Antagonis uncompetitive : menghambat kanal ion dengan mengikat 

tempat di antaranya. 

Contohnya : 

- Amantadine: digunakan sebagai agen terapi penyakit Parkinson, 

influenza dan Alzheimer 

- Atomoxetine: menghambat ambilan ulang norepinephrine, 

digunakan sebagai agen terapi ADHD 

- Chloroform: agen anestesi awal 

- Dextromethorphan: agen antitusif 

- Ethanol: atau dikenal sebagai alkohol 

- Nitrous oxide: agen anestesi analgetika 

- Phencyclidine 
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Gambar 5 Reseptor NMDA dan antagonisnya 

 

NMDA (N-methyl-D-aspartate) reseptor antagonis diberikan sebagai obat 

tambahan pada penatalaksanaan nyeri. Reseptor N-methyl-D Aspartate adalah 

ligand-gated ion channel yang memungkinkan masuknya kalsium, sodium, 

potassium ke dalam sel. Reseptor diaktifkan oleh glisin dan glutamat dan tidak 

terbuka saat membran potensial istirahat. Glutamat merupakan neurotransmiter 

eksitasi mayor pada susunan saraf pusat mempunyai peranan signifikan dalam 

modulasi nyeri di level medula spinalis. Peranan ini khususnya pada sensitisasi 

nosiseptor setelah paparan stimulasi nyeri sehingga meningkatkan besarnya dan 

durasi respon neurogenik terhadap nyeri, bahkan setelah inisial perifer telah 

dihentikan. Obat ini membawa efek antinosiseptif dengan menghambat sensitisasi 

sentral terhadap stimulasi nyeri (Price, 2000; Petrenko, 2003; Mion, 2013) 
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Mekanisme kerja 

 Ketamin memiliki efek multipel pada sistem saraf pusat yaitu menghambat 

refleks polisinaptik di medulla spinalis dan neurotransmitter eksitator di area 

tertentu di otak. Tidak seperti agen anestesi intravena yang lainnya, ketamin tidak 

berinteraksi dengan reseptor GABA, namun berikatan dengan reseptor NMDA dan 

reseptor non-NMDA : nikotinik, muskarinik, monoaminergik dan reseptor opioid. 

Ketamin juga menghambat gerbang natrium neuron (yang menghasilkan efek 

anestesi lokal) dan gerbang kalsium (yang menyebabkan vasodilatasi serebral) 

(Morgan, 2013; Petrenko, 2003). 

Ketamin menghasilkan dose-dependent CNS depression yang menghasilkan 

kondisi anestesia disosiatif, analgesia dan amnesia yang nyata, meskipun pasien 

sadar dan masih ada refleks protektif. Mekanisme dari kondisi kataleptik ini 

diakibatkan inhibisi pada jalur thalamokortikalis dan stimulasi pada sistem limbik. 

Ketamin memberikan efek disosiasi di area thalamus (yang memperlambat aliran 

sensorik dari sistem aktivasi retikular ke korteks serebral) dari korteks limbik (yang 

mencakup sensasi kesadaran). Hal ini berbeda dengan depresi sistem aktivasi 

retikular yang dicetuskan oleh golongan barbiturate. Secara klinis, kondisi anestesi 

disosiasi ini menyebabkan pasien terlihat sadar namun tidak dapat merespon 

rangsangan yang diberikan; sehingga menyerupai kondisi kataleptik dimana mata 

tetap terbuka disertai nistagmus lambat dan pasien tidak dapat berkomunikasi 

walaupun terlihat sadar (Rowland, 2005; Stoelting, 2015).  

Ketamin berikatan secara non kompetitif terhadap tempat terikatnya 

phencyclidine pada reseptor N-methyl-D-aspartate (NMDA), suatu subtipe dari 

reseptor glutamat, yang berlokasi di saluran ion. Ketamin menghambat aliran ion 

transmembran. Reseptor NMDA adalah suatu reseptor saluran kalsium. Agonis 

endogen dari reseptor ini adalah neurotransmiter eksitatori seperti asam glutamat, 

asam aspartat, dan glisin. Pengaktifan dari reseptor mengakibatkan terbukanya 

saluran ion dan depolarisasi neuron. Reseptor NMDA ini terlibat dalam input 

sensoris pada level spinal, talamik, limbik dan kortikal. Ketamin menghambat atau 

menginterferensi input sensoris ke sentral yang lebih tinggi dari sistem saraf pusat, 

dimana terdapat respon emosional terhadap stimulus dan pada tempat untuk proses 
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belajar dan memori. Ketamin menghambat pengaktifan dari reseptor NMDA oleh 

glutamat, mengurangi pelepasan glutamat di presinaps dan meningkatkan efek dari 

neurotransmiter inhibisi GABA (Cartensen, 2010; Petrenko, 2003). 

Ketamin juga berinteraksi dengan reseptor mu, delta dan kappa opioid. Efek 

analgesi ketamin mungkin disebabkan oleh pengaktifan reseptor ini di sentral dan 

spinal.  

Beberapa efek ketamin dapat disebabkan karena kerjanya pada sistem 

katekolamin, dengan meningkatkan aktivitas dopamin. Efek dopaminergik ini 

mungkin berhubungan dengan efek euforia, adiksi dan psikotomimetik dari 

ketamin. Kerja dari ketamin ini juga disebabkan oleh efek agonis pada reseptor 

adrenergik α dan β, efek antagonis pada reseptor muskarinik di sistem saraf pusat, 

dan efek agonis pada reseptor σ (Rowland, 2005; Vuyk, 2013). 

  

 

Gambar 6 Mekanisme kerja dari Ketamin 
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Farmakokinetik 

A. Absorbsi 

Ketamin dapat diberikan melalui oral, nasal, rektal, subkutan, dan epidural, 

namun umumnya diberiksan melalui intravena atau intramuskular. Kadar puncak di 

plasma terjadi 10-15 menit setelah pemberian intramuskular. Pemberian 

intramuskular memiliki bioavailabilitas tinggi (93%). Sebaliknya bioavailabilitas 

secara peroral sangat rendah yaitu sekitar 20% karena adanya metabolisme di hati. 

Bioavailabilitas secara intrarektal dan intranasal berturut-turut 25% dan 50%. 

Absorbsi ketamin melalui rektal pada pediatrik dalam suatu studi dapat mencapai 

45 menit. Setelah pemberian secara epidural, ketamin secara cepat masuk sirkulasi 

sistemik. Hal ini menjelaskan mengapa efek psikodisleptik ketamin sangat tinggi 

setelah pemberian intratekal atau epidural (Morgan, 2013; Stoelting, 2015). 

 

Tabel 1 Dosis ketamin, etomidat dan propofol 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Perbandingan karakteristik obat-obat induksi 
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Tabel 3 Perbandingan karakteristik obat-obat induksi 

Route of administration Bioavailability 

Intravenous 90% 

Intramuscular 90% 

Epidural 77% 

Nasal 50% 

Rectal 25% 

Oral 20% 

 

B. Distribusi 

Ketamin sangat larut dalam lemak sehingga dapat dengan mudah menembus 

blood brain barrier yang kemudian berefek peningkatan aliran darah ke otak. Sifat 

ketamin yang larut dalam lemak dan kurang terikat pada protein (12%) bila 

dibandingkan dengan thiopental menyebabkan aliran darah ke otak dan curah 

jantung meningkat, disertai ambilan cepat di otak dan redistribusi (waktu paruh 

ketamin 10-15 menit). Ketamin didistribusikan ke jaringan dengan perfusi tinggi 

seperti otak untuk mencapai level 4-5x lebih tinggi dibandingkan plasma. 

Terbangunnya pasien terjadi akibat redistribusi ketamin dari otak ke jaringan 

perifer (Morgan, 2013; Vuyk, 2013).  

 

C. Biotransformasi 

Metabolisme dari ketamin dipengaruhi oleh rendahnya ikatan dengan 

protein plasma yaitu sekitar 10-30% (Mion, 2013). Kelarutan ketamin dalam lemak 

lima kali lebih tinggi dari thiopental oleh karena itu ketamin didistribusikan secara 

luas. 

Induksi enzim hati P450 menjelaskan terjadinya toleransi pada pasien yang 

menerima dosis ulangan ketamin. Analog dengan barbiturat dan propofol, ketamin 
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relatif memiliki waktu paruh distribusi dan redistribusi yang pendek. Ambilan hati 

secara ekstensif (rasio ekstraksi hati 0,9) menjelaskan mengapa ketamin cenderung 

memiliki waktu paruh eliminasi yang cukup singkat (2 jam). Ketamin memiliki 

kecepatan klirens hepatik yang tinggi (1 L/menit) dan volume distribusi yang besar 

(3 L/kg), dengan waktu paruh eliminasi 2-4 jam. Tingginya rasio ekstraksi hepatik 

menimbulkan dugaan bahwa perubahan pada aliran darah hepatik dapat secara 

signifikan mempengaruhi kecepatan klirens ketamine (Morgan, 2013). 

Ketamin mengalami metabolisme di hati yaitu proses N-demetilasi oleh 

enzim sitokrom P450 menjadi norketamin (80%) yang merupakan metabolit aktif 

dari ketamin (gambar 7). Norketamin selanjutnya akan mengalami hidroksilasi 

menjadi 6-hidroksi-norketamin (15%). Selain norketamin, ketamin sebagian kecil 

dimetabolisme menjadi hidroksi-ketamin (5%) (Mion, 2013). 

Norketamin muncul di darah 2-3 menit setelah pemberian ketamin bolus 

intravena dan mencapai puncak dalam waktu 30 menit. Norketamin bertahan dalam 

plasma hingga 5 jam paska pemberian. Dengan adanya akumulasi norketamin maka 

kebutuhan ketamin seiring waktu akan berkurang. Dengan kata lain, norketamin 

berkontribusi terhadap pemanjangan efek ketamin terutama pada pemberian bolus 

ulangan atau infus kontinu intravena. Norketamin memiliki potensi sepertiga 

sampai seperlima dari ketamin. Metabolit norketamin ini diekskresi melalui ginjal 

sebagai hidroksilasi yang larut air dan konjugasi glukoronidasi (Stoelting, 2015). 
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Gambar 7 Metabolisme dari ketamin 

 

 

 

Ketamine : 

o t1/2(distribution) = 11 - 

16 minutes 

o clearance (Cl) = 12 - 17 

ml/kg/min 

o t1/2(elimination) = 2 - 3 

hours 

Gambar 8 Ketamin dan metabolitnya 

 

Demetilasi isomer S[+] superior terhadap isomer R[-], dimana klirens 

isomer S[+] 22% lebih tinggi dari isomer R[-]. Volume distribusi isomer S[+] juga 

lebih tinggi dari R[-]. Campuran keduanya tidak dianjurkan karena bersifat saling 

menginhibisi proses demetilasi satu sama lain (Mion, 2013). 
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D. Ekskresi 

Produk akhir metabolisme ketamin diekskresi melalui ginjal, dengan 

persentase kecil ditemukan di urin dalam bentuk utuh. Waktu paruh eliminasi 2 jam, 

yang dikarenakan kombinasi klirens yang cepat dan volume distribusi yang besar. 

Telah dilaporkan dalam studi penelitian bahwa pada pediatrik eliminasi ketamin 

dua kali lebih cepat dibanding dewasa (Vuyk, 2013; Stoelting, 2015). 

 

Farmakokinetik pada Pediatrik 

 Absorbsi ketamin pada anak-anak jauh lebih cepat dibandingkan dewasa. 

Fenomena ini mungkin terkait dengan lemahnya otot anak-anak. Volume distribusi 

sedikit lebih rendah (1.9 l/kg dibandingkan 2.3 l/kg pada dewasa). Waktu paruh 

juga lebih cepat pada anak-anak (100 menit dibandingkan 2-3 jam pada dewasa) 

(Mion, 2013). Farmakokinetik pada anak-anak mulai menyerupai dewasa pada usia 

4-10 tahun. 

 

Farmakodinamik 

A. Serebral 

Dogma mengenai ketamin terhadap serebral yaitu ketamin meningkatkan 

Cerebral Metabolic Rate O2 (CMRO2), Cerebral Blood Flow (CBF), dan 

Intracranial Pressure (ICP). Ketamin memvasodilatasi pembuluh darah otak yang 

menyebabkan peningkatan aliran darah serebral sebanyak 62-80%.  Efek ini 

terutama terjadi pada pasien dengan lesi intrakranial seperti halnya paska cedera 

kepala; sementara penelitian terakhir membuktikan bahwa ketika dikombinasikan 

dengan golongan benzodiazepine (atau golongan lainnya yang juga bekerja pada 

sistem reseptor GABA) dan dengan ventilasi terkontrol, namun tidak dengan N2O, 

ketamin tidak berkaitan dengan peningkatan tekanan intrakranial (Vuyk, 2013; 

Rosenquist, 2013). 

Pada tingkat medulla spinalis, ketamin memiliki efek antinosiseptif poten 

pada reseptor NMDA dan menghambat pelepasan asetilkolin. 
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Aktivitas myoklonik dari ketamin berkaitan dengan peningkatan aktivitas 

elektrikal subkortikal, yang mana tidak terlihat pada pemeriksaan EEG superfisial 

(Stoelting RK, 2015). 

Ketamin mempotensiasi efek pelumpuh otot dari agen pelumpuh otot non 

depolarisasi tergantung besar dosis. Mekanisme ini mungkin melibatkan reseptor 

muskarinik kolinergik. Ketamin dapat mengaktifkan gelombang epilepticform pada 

pasien dengan gangguan konvulsi. Efek psikomimetik yang tidak diinginkan 

(contoh mimpi buruk dan delirium) saat terbangun dan pemulihan jarang terjadi 

pada pasien yang mendapat premedikasi benzodiazepine atau bila dikombinasikan 

dengan propofol pada teknik TIVA. Tempat bekerja ketamin melibatkan reseptor 

NMDA (N-methyl-D-aspartate). Reseptor ini memainkan peranan besar dalam 

transmisi informasi sensorik dan memediasi neuron eksitasi di susunan saraf pusat 

setelah interaksi dengan neurotransmiter eksitatorik. Inhibisi NMDA memberikan 

efek katalepsi, konsisten dengan efek yang dihasilkan oleh ketamine (Vuyk J, 2013; 

Morgan, 2013). Efek ilusi konfusional, visual, auditorik, dan propioseptif dapat 

berkembang menjadi delirium. Buta kortikal dapat terjadi sesaat. Reaksi ini 

digambarkan sebagai rasa melayang, mimpi yang tampak jelas, halusinasi, dan 

delirium. Mimpi buruk dan halusinasi dapat terjadi hingga 24 jam paska pemberian 

ketamin (Rosenquist, 2013). 

Sebagai agen nonvolatil, ketamin hampir dapat disebut agen anestesi 

lengkap karena mencakup analgesia, amnesia, dan penurunan kesadaran. Ketamin 

berinteraksi dengan lebih dari 1 tipe reseptor untuk menghasilkan beragam efek. 

Efek analgesia sebagian dimediasi oleh reseptor opioid di otak, spinal, dan perifer. 

Ketamin lebih berikatan dengan resptor opioid mu dibandingkan dengan delta. 

Ketamin berinteraksi juga dengan reseptor opioid sigma/tempat ikatan 

phenyclyclinidine. Komponen sigma mungkin memediasi disforia yang dihasilkan 

oleh ketamin. Ketamin menghasilkan antinosisepsi melalui interaksi dengan 

reseptor mu pada saraf spinal, antagonis NMDA reseptor, dan aktivasi jalur 

monoaminergic  descending pain inhibitory. Afinitas ketamin pada reseptor NMDA 

lebih besar dibandingkan terhadap mu reseptor, dan jauh lebih besar dibandingkan 

reseptor monoamin atau reseptor non-NMDA lain (misalnya asetilkolinesterase dan 
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reseptor sigma), yang menyebabkan semakin kecil dosis ketamin semakin selektif 

ketamin berinteraksi dengan reseptor NMDA (Kawamata, 2000; Hirota, 2011).  

Efek analgetik dari ketamin didapatkan saat konsentrasi ketamin di plasma 

mencapai 200 ng/ml dimana melalui pencitraan resonansi magnetik fungsional 

dapat dilihat adanya penurunan aktivitas talamus dan korteks serebri (Mion G, 

2013). Penurunan persepsi nyeri terkait dengan penurunan aktivitas serebral 

terutama di korteks somatosensorik sekunder, insula, dan korteks singulata anterior 

yang terkait dengan komponen nyeri afektif yang memang merupakan kemampuan 

ketamin untuk bekerja pada proses modulasi nyeri afektif. Selain menghambat 

proses di supraspinal, ketamin juga menghambat proses penghantaran sinyal di 

medulla spinalis oleh jaras spinoretikular tanpa mengganggu proses konduksi dari 

jaras spinotalamikus. Impus kemudian mengalami perlambatan di formatio 

retikularis medial sehingga impuls nyeri dari medulla spinalis ke supraspinalis 

mengalami perlambatan. Berbeda dari agen anestesi lainnya, ketamin menguatkan 

proses penghambatan oleh jalur serotoninergik. Ketamin juga mengakibatkan 

perubahan dari gelombang elektroensefalogram yang berbeda dari agen anestesi 

lainnya. Ketamin menekan amplitude gelombang alfa tanpa mengubah 

frekuensinya dan merubah gelombang theta tanpa mempengaruhi kedalaman 

narkosis. Efek ini hanya ditimbulkan oleh S[-], sementara R[-] tidak menimbulkan 

pengaruh apapun pada EEG. Hal yang menarik adalah ketamin tidak dapat 

menurunkan indeks bispektral (bispectral index), sebaliknya justru meningkatkan 

indeks yang terkait dengan dosis pemberian. Pada pemberian 0,5 mg/kg ketamin 

meningkatkan indeks bispektral dari 40 ke 63 pada pasien yang sedang dalam 

pengaruh anestesi umum dengan fentanyl dan propofol sementara dosis 0,2 mg/kg 

tidak meningkatkan indeks (Mion, 2013). 

Ketamin mempengaruhi memori pada konsentrasi plasma 70 ng/ml dan 

menyebabkan nistagmus lateralis pada konsentrasi plasma 200 ng/ml. ED50 dari 

ketamine untuk narkosis anestesia (tidak berespon terhadap rangsang nyeri) adalah 

0,6-1,3 mg/kg. Untuk mempertahankan efek analgesianya diperlukan konsentrasi 

plasma di atas 100 ng/ml (Mion, 2013). 
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Insidensi  

 Insidensi delirium paska ketamin terjadi hingga 5-30% kasus dan sebagian 

terkait dengan dosis pemberian.  

 

Tabel 4 Faktor risiko efek psikedelik 

Faktor risiko efek psikedelik 

- Usia di atas 15 tahun 

- Wanita 

- Dosis ketamin lebih dari 2 mg/kg intravena 

- Prosedur singkat 

- Riwayat masalah psikologis atau mimpi buruk sebelumnya 

 

Pencegahan 

Benzodiazepine terbukti efektif mencegah fenomena ini, terutama 

midazolam dibandingkan diazepam. Pemberian benzodiazepine 5 menit intravena 

sebelum induksi anestesi dengan ketamin. Pemberian atropin sebagai premedikasi 

meningkatkan insidensi delirium.   

 

B. Respirasi 

Pada pasien dengan nafas spontan, pemberian obat anestesi umum lain dapat 

menyebabkan penurunan FRC (Functional Residual Capacity) secara cepat. 

Dengan menurunnya volume paru selama ekspirasi, jalan nafas yang kecil dan 

berdinding tipis pada paru dependen memiliki kecenderungan untuk kolaps. 

Volume di mana jalan nafas menutup disebut closing capacity. Efek 

mempertahankan FRC adalah menjamin tetap terbukanya bagian dependen paru ini. 

Hal ini penting terutama untuk pediatrik, di mana  closing capacity berbeda tipis 

dengan FRC dibandingkan dewasa. Pada pediatrik, penurunan kecil dari FRC dapat 

menyebabkan penutupan jalan nafas selama pernafasan normal, yang dapat 

menyebabkan abnormalitas ventilasi perfusi yang secara klinis terlihat sebagai 
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penurunan saturasi oksigen. Ketamin dianggap unik karena dapat mempertahankan 

FRC selama induksi anesthesia (Rosenquist, 2013; Stoelting, 2015) 

Selama pemberian ketamin pada pasien bernafas spontan, ventilasi semenit 

dipertahankan hampir sama seperti pasien sadar. Perubahan minimal terjadi pada 

pertukaran gas dan tidak adanya kejadian atelektasis dan shunting. Hal ini 

dikarenakan tonus otot skeletal dipertahankan selama pemberian ketamin (tidak 

seperti pada pasien dengan anestesi volatil) maka atelektasis, perubahan ventilasi 

perfusi, dan FRC tidak terjadi. Pernafasan dipengaruhi secara minimal oleh ketamin 

(Rowland, 2005).  

Ketamin memiliki efek menguntungkan yang lain, termasuk peningkatan 

pengembangan paru dan menurunkan resistensi jalan nafas. Mekanisme kerja efek 

ini belum dapat dimengerti sepenuhnya. Bronkodilatasi, yang dihasilkan ketamin, 

merupakan hasil inhibisi saluran kalsium oleh ketamin. Rasemik ketamin adalah 

bronkodilator poten, membuatnya menjadi agen induksi yang baik untuk pasien 

asma; bagaimanapun S[+] ketamin memiliki efek bronkodilator minimal. Ketamin 

dengan infus kontinu digunakan sebagai terapi asma yang tidak responsif terhadap 

pendekatan konvensional (Morgan, 2013). 

Pusat rangsangan nafas hanya sedikit terpengaruh oleh dosis induksi 

ketamin, meskipun terkadang bolus intravena cepat atau kombinasi ketamin dan 

opioid dapat menyebabkan apnea. Tonus otot jalan nafas atas tetap terjaga dan 

refleks jalan nafas atas relatif intak. Meskipun refleks jalan nafas atas tetap intak 

namun ketamin tidak mengganggu fungsi proteksi paru terhadap aspirasi pada saat 

pemasangan selang nafas di trakea. Beberapa penelitian menyebutkan meskipun 

refleks jalan nafas atas masih baik tetapi masih dapat terjadi obstruksi parsial jalan 

nafas dan pasien yang memiliki risiko mengalami pneumonia aspirasi harus 

diintubasi saat mendapat anestesi umum dengan ketamin. Hipersalivasi berkaitan 

dengan ketamin dapat diminimalisasi dengan pemberian premedikasi 

antikolinergik seperti glikopirolat (Vuyk, 2013; Rosenquist, 2013). 

Ketamin menyebabkan bronkodilatasi yang disebabkan oleh 2 mekanisme : 

(1) efek sentral melalui pelepasan katekolamin, merangsang reseptor β2 adrenergik 

sehingga terjadi bronkodilatasi, dan (2) inhibisi jalur vagal sehingga terjadi efek 
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antikolinergik yang secara langsung menyebabkan relaksasi otot bronkus 

(Stoelting, 2015). 

 

C. Kardiovaskular 

Berbeda dengan agen anestesi lainnya, ketamin menghasilkan efek 

kardiovaskular yang menyerupai perangsangan sistem saraf simpatis. Efek yang 

terlihat berupa peningkatkan tekanan arteri, denyut jantung, dan curah jantung, 

terutama setelah injeksi bolus cepat. Efek kardiovaskuler tak langsung ini akibat (1) 

stimulasi sentral dari sistem saraf simpatis dan (2) inhibisi dari ambilan ulang 

norepinefrin setelah pelepasan di ujung saraf (Rowland, 2005; Morgan, 2013).  

 

Tabel 5 Efek anestesi nonvolatile pada sistem organ 
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Tabel 6 Efek sirkulasi dari Ketamin 

 

 Bersamaan dengan efek tersebut, ketamin juga meningkatkan tekanan arteri 

pulmoner dan kerja myokardial. Oleh karena itu bolus ketamin dalam dosis besar 

perlu diperhatikan pada pasien dengan penyakit arteri coroner, hipertensi tidak 

terkontrol, gagal jantung kongestif, atau aneurisma aorta. Oleh karena ketamin juga 

memiliki efek meningkatkan tekanan arteri pulmonalis, maka pemakaiannya 

dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi ventrikel kanan yang buruk 

(Hirota, 2011; Rosenquist, 2013). 

Ketamin merupakan satu-satunya obat anestesi yang secara aktual 

meningkatkan resistensi arteriol perifer. Sebagai hasil dari efek vasokonstriksi 

tersebut, ketamin dapat mengurangi redistribusi hipotermia. 

Pada pasien sakit kritis, ketamin dapat menyebabkan efek tak terduga yaitu 

penurunan tekanan darah sistemik dan curah jantung. Depresi myokardial secara 

langsung setelah bolus ketamin dosis besar mungkin disebabkan oleh hambatan 

perpindahan ion kalsium, tertutupi oleh blokade simpatis (contohnya transeksi 

medulla spinalis) atau habisnya cadangan katekolamin (contohnya syok berat tahap 

akhir). Akan tetapi efek stimulasi ketamin secara tidak langsung dapat bermanfaat 

pada pasien syok akut (Rowland, 2005). 

Efek simpatomimetik ini akan meningkatkan kebutuhan oksigen miokard, 

oleh karena itu ketamin kontraindikasi pada pasien dengan kelainan jantung 
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iskemik. Disritmia kardiak jarang terjadi dalam pemberian ketamin, walaupun studi 

pada hewan menyatakan ketamin mensensitisasi miokardium sehingga 

menyebabkan efek disritmogenik seperti dengan epinerfrine. Berdasarakan efek 

kardiovaskular, terutama kemampuan mempertahankan tekanan darah, ketamin 

diindikasikan pemberiannya pada pediatrik dengan penyakit jantung bawaan 

sianotik, pasien hipovolemik, dan syok kardiogenik. Pada pediatrik dengan 

penyakit jantung bawaan sianotik, jumlah oksigen yang dapat diambil oleh paru 

tergantung pada aliran darah paru. ketamin digunakan untuk menurunkan pintasan 

kanan ke kiri, yang akan memaksimalkan aliran darah paru dan tekanan arteri 

oksigen (Rosenquist, 2013). Ketamin tidak memicu pelepasan histamin dan sangat 

jarang menyebabkan reaksi alergi (Morgan, 2013). 

 

D. Gastrointestinal  

Pada dosis anestesi, ketamin bersifat emetogenik jika dibandingkan dengan 

propofol atau thiopenthal. Meski demikian pada Chocrane review disebutkan 

pemberian perioperative ketamin pada dosis subanestetik menunjukkan bahwa 

secara statistik signifikan dalam mengurangi mual dan muntah, ini kemungkinan 

merupakan efek sekunder dari opioid-sparring effect yang dimiliki ketamine 

(Morgan, 2013; Stoelting, 2015). 

 

E. Mata  

Sama dengan efeknya pada tekanan intrakranial pada dosis anestesi, 

ketamin menyebabkan sedikit dan kemungkinan tidak signifikan tekanan 

intraokuler dalam waktu 15 menit setelah pemberian bolus intravena. Pada dosis 

subanestetik efek peningkatan terhadap tekanan intraokuler minimal. Pada 

penggunaan dosis besar maupun dosis subanestetik dilaporkan secara statistik 

peningkatan yang bermakna kejadian nistagmus dan diplopia (Rowland, 2005; 

Vuyk, 2013). 
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F. Temperatur 

Terdapat kekuatiran bahwa ketamin mencetuskan hipertermi malignan. Hal 

ini dikarenakan ketamin dapat meningkatkan katekolamin sirkulasi, yang dianggap 

sebagai pencetus hipertermi malignan. Meskipun demikian ketamin tidak 

mencetuskan hipertermi maligna pada suatu studi menggunakan babi. Hal ini 

diperkuat oleh rekomendasi Malignant Hyperthermia Association of the United 

States (Rosenquist, 2013). 

 

G. Inflamasi 

Tubuh manusia berevolusi dalam lingkungan yang terkadang bersahabat, 

terkadang tidak. Kelangsungan hidup didasarkan pada prinsip menjaga tubuh dalam 

kondisi homeostatis. Setiap agresi memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri agar 

tetap kompatibel dengan kelangsungan hidup. Sistem kekebalan memegang 

peranan utama dalam menjaga homeostasis yang mendeteksi dan bereaksi terhadap 

perubahan lingkungan yang dialami tubuh.  

Sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam kelangsungan 

hidup dengan memberi perlindungan terhadap patogen infeksius yang berpotensi 

mematikan di lingkungan kita, serta dari sel-sel kanker. Sistem kekebalan mampu 

mengenali patogen dan memicu eliminasi patogen melalui respon imun bawaan dan 

kemudian adaptif.  

Imunitas bawaan, juga disebut imunitas alami atau asli, adalah garis 

pertahanan pertama dan merujuk pada mekanisme per sistem pertahanan lindungan 

yang ada bahkan sebelum infeksi. Komponen utama adalah membran epitel (yang 

menghalangi patogen), sel fagosit (neutrofil dan makrofag), sel dendritik, sel 

pembunuh alami (NK) dan beberapa protein plasma, termasuk sistem komplemen. 

Reaksi seluler yang paling penting dari imunitas bawaan adalah peradangan. Proses 

peradangan dimediasi oleh sel dendritik dan NK, di mana sel-sel fagositik direkrut 

dan diaktifkan untuk menghilangkan agen aggressor (Cruz dkk, 2017). 
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Gambar 9 Sistem Kekebalan Innate dan Adaptif 

Sumber : https://www.researchgate.net 

 

Kekebalan adaptif, juga disebut kekebalan spesifik atau didapat, terdiri dari 

mekanisme yang diinduksi oleh pengenalan antigen patogen spesifik. Sistem imun 

adaptif dimediasi terutama oleh limfosit, yang berdasarkan fungsinya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis: imunitas humoral, dimediasi oleh limfosit B dan 

antibodi yang disekresikan; dan imunitas seluler atau seluler, yang sebagian besar 

dimediasi oleh limfosit T dan sitokinnya, yang memainkan peran penting dalam 

aktivasi, regulasi, dan komunikasi sel imun. 

Selain memberi peran dalam pertahanan inang terhadap agen infeksi dan sel 

tumor, respons inflamasi sangat penting untuk pemulihan jaringan setelah cedera 

jaringan akibat kecelakaan atau pembedahan. Gangguan regulasi proses inflamasi 

ini dapat meningkatkan kerentanan inang terhadap infeksi, mempercepat 

pertumbuhan dan metastasis sel kanker residual, dan mengakibatkan komplikasi 

pasca operasi, seperti gangguan penyembuhan luka dan infeksi yang menyebabkan 

sepsis diikuti oleh kegagalan organ multipel dan kematian. 

Penekanan sistem imun perioperatif pada pasien bedah berhubungan dengan 

stres neuroendokrin melalui aktivasi sistem saraf otonom dan aksis hipotalamus-

hipofisis-adrenal (HPA). Pelepasan hormon yang diinduksi stres pembedahan 

seperti katekolamin (norepinefrin dan epinefrin), hormon adrenokortikotropik dan 
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kortisol, melalui sistem saraf otonom dan HPA, memediasi efek penghambatan 

pada fungsi kekebalan tubuh, seperti monosit/makrofag dan sel-T dalam 

mengekspresikan β2-adrenoreseptor dan reseptor glukokortikoid, yang memicu 

pensinyalan seluler untuk menghambat produksi sitokin proinflamasi. Sitokin 

seperti interleukin (IL) -1, IL-6, dan tumor necrosis factor (TNF) -α dari monosit / 

makrofag dan limfosit yang diaktifkan oleh tindakan bedah dapat merangsang HPA. 

Oleh karena itu, sistem neuroendokrin, serta sitokin proinflamasi dan anti-

inflamasi, secara sinergis menekan sistem kekebalan pada periode perioperatif. 

Selain respon stres bedah, manajemen tekanan darah intraoperatif, transfusi 

darah, hiperglikemia, hipotermia, nyeri pasca operasi, dan anestesi, yang semuanya 

dikelola oleh ahli anestesi selama intervensi bedah, dapat menyebabkan 

imunosupresi perioperatif. Agen anestesi dan manajemen anestesi diduga merusak 

beberapa aspek dari proses respons inflamasi, baik secara tidak langsung dengan 

memodulasi respons stres atau secara langsung dengan mengganggu fungsi sel 

imun. 

     Obat-obatan anestesi menginduksi analgesia dengan mempengaruhi transmisi 

impuls saraf dan memodulasi stres pembedahan dengan bekerja pada poros HPA, 

sehingga mempengaruhi efek imunomodulatornya. Baru-baru ini, banyak 

penelitian telah menunjukkan bahwa, di samping penekanan kekebalan yang 

disebabkan oleh stres pembedahan, anestesi dan agen analgesik yang biasa 

digunakan dalam pembedahan dan dalam perawatan intensif dapat secara langsung 

mempengaruhi fungsi sel-sel imunokompeten (Cruz FF dkk., 2017) 
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Gambar 10 Pengaruh Stres Pembedahan dan Imunosupresif 

Sumber: Cruz FF dkk., 2017 

 

Respons peradangan yang disebabkan oleh agresi memungkinkan proses 

pertahanan dan penyembuhan (demam, eradikasi patogen, penyembuhan luka, dll). 

Namun, aktivasi kekebalan yang berlebihan diikuti oleh efek sekunder yang 

berbahaya. Sebagian besar komplikasi terlihat setelah cedera (SiRS, ALi, ARDS, 

TRALi, dll) adalah konsekuensi dari respon inflamasi yang tidak terkendali. Selain 

itu, komplikasi dari keadaan septik sering disebabkan oleh peradangan itu sendiri. 

Suntharalingam dkk, menggambarkan hal ini dengan menyuntikkan mediator 

inflamasi ke hewan coba sehat mereka mengamati komplikasi yang sama seperti 

yang terlihat pada keadaan septik yang parah. Studi ini menggambarkan efek 

paradoksal dari respon inflamasi yang berlebihan (Loix, 2011). Keseimbangan 

respon imun yang memadai terhadap perubahan homeostatis sangat penting. Sistem 

kekebalan tersusun dari dua kekuatan yang berlawanan yang saling bersaing yaitu 

komponen pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Asosiasi kedua faktor ini menentukan 

tingkat respons inflamasi. Keragaman rangsangan yang dapat dialami oleh tubuh 

menyiratkan bahwa respons imun pada awalnya tidak spesifik, yang disebut 

kekebalan bawaan (innate immunity). Pada fase kedua, ada ingatan tentang agresi, 
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yang akan mengarah pada respons spesifik jika diperlukan yang disebut dengan 

kekebalan adaptif (adaptive immunity) (Loix S dkk, 2011; Hirota, 2011). 

 

Gambar 11 Reaksi adaptif terhadap stres terdiri dari berbagai sistem yang saling 

berinteraksi dan memodulasi respons imun 

(Sumber : Loix S dkk, 2011) 

 

Untuk menjaga respons terhadap stres seakurat mungkin, sistem kekebalan 

berada di bawah pengaruh entitas lain seperti sistem otonom atau endokrin. Sekali 

distimulasi, respons imun menghasilkan modulasi sistem ini, yang membuka ke 

loop umpan balik baru, mengarahkan tubuh ke keseimbangan baru. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, peradangan adalah wajib dalam proses menjaga 

homeostasis setelah agresi tubuh. Secara lokal, peradangan membuat penyembuhan 

luka dan pemberantasan patogen. Selain efek lokal ini, ada aktivasi peradangan 

sistemik, yang dikaitkan dengan kerusakan jaringan dan komplikasi berbahaya jika 

berlebihan.  

Setiap agresi yang dialami tubuh manusia dimulai pada tingkat lokal dengan 

mengganggu penghalang alami (kulit, mukosa usus, lendir, dll). Langkah pertama 

ini diikuti oleh aktivasi sel-sel inflamasi lokal. Setiap proses agresif dikenali oleh 

makrofag. Sel-sel ini mengaktifkan proses inflamasi dengan membebaskan 

mediator yang disebut sitokin. Sitokin proinflamasi bertindak dengan menyebarkan 

sinyal inflamasi, menarik neutrofil ke lokasi agresi. In situ, neutrofil teraktivasi 

mengerahkan aktivitas bakterisida mereka dengan memfagosit benda asing, 

melepaskan radikal bebas dan membebaskan sitokin baru. Selain proses lokal ini, 
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jaringan sitokin juga mempromosikan perubahan sistemik: Trombosit diaktifkan 

oleh sitokin dan mempromosikan diapedesis neutrofil dengan membentuk 

mikrotrombi. Produksi leukosit yang bersirkulasi ditingkatkan, monosit mengalami 

perubahan menjadi makrofag yang matang. Sitokin juga mempengaruhi sistem lain 

(sistem endokrin dan otonom), untuk menyesuaikan tubuh dengan gangguan yang 

disebabkan oleh agresi (Loix  dkk, 2011; Hirota, 2011; Kock, 2013). 

Seluruh proses inflamasi diatur oleh produksi sitokin anti-inflamasi. Hasil 

sitokin pro dan antiinflamasi memodulasi respons inflamasi dalam ruang dan waktu 

untuk memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan homeostasis. Ini adalah 

ringkasan singkat dari apa yang disebut respon imun bawaan. Ada juga respon imun 

spesifik berdasarkan produksi antibodi spesifik antigen. dalam pengaturan ini, 

makrofag menghadirkan antigen patogenik ke limfosit yang menghasilkan antibodi 

spesifik. Ini adalah respon imun spesifik atau didapat. 

 

Gambar 12 Kekebalan bawaan: makrofag bertindak sebagai sensor dengan 

mengenali proses agresif 

Dengan memproduksi sitokin, mereka memulai respons imun. neutrofil tertarik 

keluar dari kapiler dan bergabung dengan tempat agresi. Neutrofil melepaskan 

kandungan bakterisida dan menghasilkan sitokin lain yang memodulasi respons 

imun dalam ruang dan waktu. Ketamin berinteraksi dengan respons imun pada 

tingkat yang berbeda  

(Sumber : Loix dkk, 2011) 
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Banyak obat berinteraksi dengan sistem kekebalan, dengan berbagai efek 

yang luas dan kompleks. Di antara mereka, satu obat tampaknya memiliki efek 

penghambatan ketat pada generalisasi peradangan, tanpa menghambat proses lokal. 

Obat ini disebut ketamin. Reseptor yang terlibat dengan aksi ketamin: efek sedatif 

dimediasi dengan mengantagonis reseptor nMDA. Efek sentral lainnya tergantung 

pada reseptor ini adalah anti-hiperalgesia, perlindungan terhadap neurotoksisitas, 

dan antikonvulsan. Reseptor GABA distimulasi tetapi dengan afinitas yang sangat 

rendah, yang tidak cukup signifikan untuk menjelaskan sifat hipnotik. Reseptor 

opioid juga merupakan target ketamin tetapi dengan afinitas yang sangat rendah, 

memberikan analgesia yang lemah. Ketamine berinteraksi dengan sistem kolinergik 

yang menyediakan bronkodilatasi dan berkurangnya tonus vagal ketika 

mengantagnois reseptor muskarinik dan mempotensiasi pelemas otot dengan 

reseptor nikotinik (Loix dkk, 2011). 

 

Tabel 7 Reseptor yang terlibat dengan aksi ketamin 

(Sumber : Loix dkk, 2011) 

 

Ketamin mempengaruhi peradangan yang disebabkan oleh kekebalan 

bawaan pada tingkat yang berbeda. Sel pertama yang dirangsang oleh agresi adalah 

makrofag. Makrofag bertindak dengan memproduksi mediator inflamasi (sitokin 

dan nitrat oksida), patogen fagosit, dan melepaskan zat oksidatif. Efek ketamin pada 

fungsi-fungsi ini telah dijelaskan dalam beberapa studi in vitro. Ketamine 

menghambat produksi sitokin (iL-6 dan Tnf-α) dan produksi oksida nitrat dalam 
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persiapan makrofag yang terisolasi dan diimunomodulasi. Apalagi fungsi oksidatif 

dari makrofag juga dihambat yang berarti bahwa ketamin tidak hanya menghambat 

fungsi pensinyalan makrofag tetapi juga fungsi bakterisidalnya (Kock, 2013).  

Sel berikutnya yang aktif dalam proses inflamasi adalah neutrofil. Neutrofil 

memainkan peran utama dalam peradangan, yang dapat dilanjutkan sebagai berikut: 

produksi sitokin baru, radikal bebas, dan fagositosis patogen. Ketamin menghambat 

fungsi-fungsi ini. Dalam penelitian pada hewan coba berdasarkan preparat terisolasi 

neutrofil, ketamin menghambat produksi radikal bebas dan sitokin. Fungsi 

fagositosit neutrofil juga dihambat oleh ketamin. Selain itu, ketamin membatasi 

diapedesis neutrofil ke tempat peradangan. Mekanisme yang mendasari adalah 

pengurangan ekspresi molekul adhesi pada membran neutrofil. Trombosit 

memainkan peran penting dalam diapedesis neutrofil dengan membentuk 

mikrotrombi. Ketamin menghambat agregasi dan aktivasi platelet tetapi tidak 

cukup untuk memiliki pengaruh klinis pada koagulasi (Loix dkk, 2011; Hirota, 

2011; Kock, 2013). 

Sitokin, yang merupakan mediator peradangan memainkan peran utama 

dalam sistem kekebalan tubuh. Protein ini dibagi dalam dua kelompok: sitokin pro 

dan antiinflamasi. Sitokin proinflamasi memulai peradangan. Sitokin antiinflamasi 

meredakan respons awal. Dalam keadaan normal, hasil dari dua kekuatan ini 

memandu tubuh untuk resolusi peradangan dan penyembuhan jaringan yang 

terluka. Jika tidak terkendali, produksi sitokin dapat menyebabkan kelebihan atau 

kekurangan peradangan dengan konsekuensi selanjutnya. Ketamin mempengaruhi 

respons kekebalan dengan mengganggu keseimbangan sitokin. Pengaruh ini 

pertama kali dijelaskan pada tahun 1994. Ketamin mengurangi produksi TnF-α 

pada tikus yang distimulasi kekebalan tubuh dengan lipopolysaccharide (LPS 

adalah komponen yang utama pada bakteri gram negatif untuk virulensi). Setelah 

imunostimulasi dengan LPS, ketamin mengurangi produksi iL-6 dan iL-8. tidak ada 

efek yang diamati tanpa imunostimulasi (Loix dkk, 2011). 

 

 

 



30 
 

Tabel 8 Peranan Sitokin 

(Sumber : Loix dkk, 2011) 

 

Pada akhir tahun sembilan puluhan, efek dari beberapa agen anestesi pada 

produksi sitokin telah dijelaskan. Efek thiopentone, etomidate, midazolam, fentanyl 

dan ketamine telah diamati pada leukosit sukarelawan manusia yang 

diimunostimulasi. Produksi sitokin dipengaruhi oleh pemberian semua obat ini. 

Cukup menarik, ketamin adalah satu-satunya obat yang memiliki efek 

penghambatan yang ketat pada sitokin proinflamasi. Anestesi IV lainnya 

menyajikan aksi variabel pada produksi sitokin. Ketamin adalah satu-satunya obat 

anestesi yang memiliki sifat anti-pro-inflamasi. Rasio antara interleukin-6 (pro-

inflamasi) dan interleukin 10 (anti-inflamasi) digunakan untuk mengevaluasi 

kekuatan respon inflamasi. Ketamin hanya menyebabkan penurunan yang 

signifikan dari rasio ini, yang berarti ketamin memiliki efek dominan pada sitokin 

proinflamasi (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011). 

 Efek ketamin juga telah dijelaskan dengan adanya imunostimuli selain LPS. 

Ketamin mengurangi produksi sitokin dalam darah sukarelawan manusia setelah 

imunostimulasi dengan gram positif enterotoksin. Studi terakhir ini menunjukkan 

bahwa efek imunomodulator ketamin tidak spesifik untuk stimulus tertentu. Itu 

menyiratkan bahwa ketamin tidak mengganggu pengenalan proses agresi tetapi 

mengganggu proses setelahnya dalam kaskade inflamasi. Ketamin yang diberikan 

sebelum imunostimulasi memberikan peran imunomodulator preventif pada 

molekul ini. Tetapi apa yang terjadi ketika diberikan setelah imunostimulasi? 

Dalam model hewan in vivo, efek ketamin pada produksi sitokin dibandingkan 

ketika diberikan sebelum dan sesudah imunostimulasi. Pada kelompok 
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preimunostimulasi, ketamin memiliki efek penghambatan pada produksi sitokin 

(pengurangan TnF-α dan iL-6). Pada kelompok post (2 jam pasca imunostimulasi), 

efeknya kurang tetapi masih signifikan (pengurangan iL-6, tidak ada efek pada 

TnF-α). Hal menarik lainnya, penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan 

dari asidosis dan hipotensi pada hewan yang mendapat ketamin dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Efek imunomodulator ketamin juga telah dijelaskan 

pada manusia in vivo. Dalam sebuah studi berdasarkan pada pasien yang menjalani 

operasi jantung (Roytblat L dkk, 1998), pemberian ketamin 0,25 mg / kg pada 

induksi anestesi cukup untuk mengurangi produksi iL-6. Pengurangan iL-6 ini 

masih ada tujuh hari pasca operasi. Pengamatan yang sama dilakukan dengan 

pemberian 0,5 mg / kg dengan efek yang lebih besar pada produksi iL-6, yang 

menghasilkan tingkat cRP yang lebih rendah pasca operasi. Penelitian lain pada 

pasien transplantasi hati, menunjukkan pengurangan TnF-α dan iL-6 setelah 

pemberian ketamin. Level iL-10 tidak terpengaruh (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011; 

Kock, 2013).  

nfĸ-B adalah protein intraseluler yang mengaktifkan transkripsi gen yang 

mengkode produksi sitokin. Ketamin menghambat faktor nuklir ini. Pada tikus yang 

diimunostimulasi, ketamin mengurangi ekspresi nFĸ-B (Sakai T dkk, 2000). Studi 

ini juga menggarisbawahi dua fakta penting. Yang pertama adalah imunomodulasi 

oleh ketamin tergantung dosis. Yang kedua adalah bahwa ketamin memberikan 

efek imunomodulator hanya dengan adanya imunostimulasi. Efek ketamin pada 

ekspresi nFĸ-B juga diamati ketika ketamin diberikan setelah imunostimulasi. 

Ketamin tidak hanya memberikan efek imunomodulator preventif tetapi juga peran 

aktif ketika peradangan telah dimulai (Loix dkk, 2011). 

Untuk memahami mekanisme antiinflamasi ketamin, kita perlu fokus pada 

sifat imunomodulator kelompok mediator lain: katekolamin. Katekolamin memiliki 

sifat anti-inflamasi. Dalam model endotoksin manusia, epinefrin menghambat 

produksi TnF-α dan mempotensiasi sitokin anti-inflamasi iL-10. Norepinefrin 

menghambat produksi TnF-α dan iL-6 dalam model septik gram negatif. Dengan 

menstimulasi reseptor β2, katekolamin merangsang pelepasan adenosin yang 

dikenal karena sifat anti-inflamasinya. Adenosin menstimulasi reseptor A2A yang 
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mengaktifkan siklo-oksigenase-2 (cox-2). Enzim ini menghasilkan prostaglandin 

seperti Pge2. Prostaglandin e2 adalah penghambat kuat fungsi leukosit. Kemudian, 

pada fase resolusi inflamasi, cox-2 berkontribusi pada produksi PgD2, yang 

merangsang pelepasan sitokin anti-inflamasi oleh sel mononuklear. Ketamine 

berinteraksi dengan sistem katekolaminergik dengan menstimulasi pelepasan 

katekolamin dan menghambat reuptake mereka. Mungkin tampak realistis untuk 

mendalilkan bahwa efek anti-inflamasi dari obat ini dimediasi oleh reseptor 

katekolaminergik. Memang, mengantagonis reseptor A2A menghalangi efek 

antiinflamasi ketamin. Ketamin dapat menggunakan jalur A2A-cox2-prostaglandin 

untuk memodulasi peradangan (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011; Kock, 2013). 

Ketamin tidak berinteraksi langsung dengan reseptor katekolaminergik. 

Ketamin merangsang pelepasan katekolamin dengan bekerja pada nukleus dari trus 

solitarii. Aksi ketamin pada adenosin sama sekali independen dari reseptor β2. 

Ketamine bergabung dengan mekanisme imunomodulator katekolamin di bagian 

hilir reseptor katekolaminergik. 

 

Gambar 13 Adenosine menstimulasi cox-2, menghasilkan prostaglandin yang 

berbeda. 

Prostaglandin ini memainkan peran yang bervariasi tergantung dari lokasi dan 

waktu produksi. Tindakan prostaglandin bervariasi dari merangsang produksi 

sitokin (pro-inflamasi) lokal hingga penghambatan fungsi leukosit (anti-inflamasi). 
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Ketamin merangsang produksi adenosin tanpa mengganggu reseptor 

katekolaminergik. 

(Sumber : Loix dkk, 2011) 

  

Prostaglandin adalah faktor peradangan yang sangat penting. Prostaglandin 

yang sama dapat memiliki aksi yang bertentangan secara diametral dalam fungsi 

lokalisasi atau genesis pada peradangan. Sebelumnya, Pge2 digambarkan sebagai 

penghambat neutrofil, namun juga diketahui memiliki sifat proinflamasi dengan 

merangsang produksi nFĸB oleh endothelium. Cox-2 juga memiliki sifat pro-

inflamasi dengan menonaktifkan iĸB-α yang merupakan penghambat ekspresi 

nFĸB. Cox-2 endotel dan produksi Pge2 yang mendasari memainkan peran pro-

inflamasi secara lokal yang wajib untuk memulai proses penyembuhan. Tindakan 

lokal cox-2 ini benar-benar menentang efek anti-inflamasi pada leukosit. Dualitas 

aksi cox-2 ini sangat penting. memang, obat antiinflamasi non steroid (nSAiD) 

digunakan dalam praktik saat ini untuk mengurangi peradangan lokal dengan 

menghambat cox-2, dengan membatasi aksi prostaglandin lokal. Tetapi 

penghambatan cox-2 ini memiliki efek yang bertentangan secara diametral pada 

leukosit. Cox-2 adalah penggerak leukosit. Ketamin mempromosikan efek anti-

inflamasi yang berbeda dari nSAiD. Dengan menghambat cox-2, ketamin 

menumpulkan aktivasi neutrofil tanpa mengganggu proses lokal. Hal itu 

dikonfirmasi oleh fakta bahwa ketamin tidak memiliki pengaruh pada produksi 

sitokin endotel. Ini membuat ketamin sangat asli di bidang anti-inflamasi. Ketamin 

tidak efisien dalam menghilangkan gejala lokal yang terkait dengan peradangan, 

tetapi ia bekerja sebagai pengatur, menghindari eksaserbasi respons inflamasi 

sistemik. 

Ketamin, merupakan antagonis reseptor N-metil-d-aspartat (NMDA), yang 

bertindak pada berbagai tingkat peradangan, berinteraksi dengan perekrutan sel 

inflamasi, produksi sitokin, dan regulasi mediator inflamasi. Efek penghambatan 

kekebalan ketamin baru-baru ini ditemukan sebagian karena penghambatan faktor 

transkripsi aktivator protein-1 dan nuklir factorkappa B (NF-κB), yang mengatur 

produksi beberapa mediator proinflamasi.  
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Gagasan bahwa ketamin mengganggu imunitas berasal dari pengamatan 

awal tentang peningkatan hasil pada pasien yang sakit kritis dan syok septik 

eksperimental. Secara in vivo, dosis ketamin subanestetik menghasilkan penurunan 

mortalitas yang bergantung pada dosis dengan penurunan yang signifikan dalam 

produksi TNF-α dan IL-6 pada tikus yang mengalami septik. Pemberian ketamin 

secara intravena berhubungan dengan ekstravasasi albumin pada model tikus yang 

mengalami peritonitis kimia. Dalam penelitian lain, dosis anestesi dari ketamin 

menurunkan jejas pada liver yang diinduksi lipopolisakarida (LPS), dengan 

mekanisme penurunan cyclooxygenase (COX) -2, diinduksi nitric oxide synthase 

(iNOS), dan aktivitas pengikatan NF-κB. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa 

ketamin dapat melakukan tindakan anti-inflamasi in vivo. Efek anti-inflamasi ini 

juga telah ditemukan di pengaturan klinis.  

Aktivitas sel NK dan jumlah sel berkurang masing-masing sebesar 28% dan 

33%, pada tikus setelah dianestesi menggunakan isoflurane dan ketamin (Estes S 

dkk, 2009). Pada penelitian tingkat aderensi leukosit dan perubahan 

mikrohemodinamik pada venula mesenterika tikus setelah paparan ketamin 

didapatkan hasil berupa peningkatan aderensi leukosit sebanyak 6.3 kali terjadi 

setelah pemberian endotoksin, sedangkan pada tikus yang sebelumnya telah 

diberikan ketamin, peningkatan aderensi leukosit hanya terjadi 2,6 kali lipat, hal ini 

menunjukkan penurunan ekspresi molekul adhesi (Schmidt H dkk, 1995). Pada 

penelitian yang menggunakan adhesi molekul sebagai penanda dan menemukan 

bahwa ketamin menghambat upregulasi CD18 dan CD62L dalam neutrofil manusia 

teraktivasi. CD11b dan CD16 dapat berikatan dengan komplemen atau partikel 

immunoglobulinopsonized dan mikroorganisme, dan meningkatkan kemampuan 

fagositosis (Weigand dkk, 2000). Penelitian yang mempelajari efek ketamin 

rasemik pada ekspresi CD11b dan CD16 oleh neutrofil setelah distimulasi oleh 

darah yang mengandung LPS menemukan bahwa peningkatan ekspresi CD11b dan 

CD16 pada neutrofil manusia yang distimulasi oleh LPS secara signifikan dihambat 

oleh ketamin (Welters dkk. 2010.). Beberapa penelitian berikutnya menunjukkan 

hasil yang sama mengenai efek imunosupresi ketamin dengan berbagai pengukuran 

sitokin yang memodulasi sistem inflamasi. 
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Sakamoto menemukan bahwa jalur p38 mitogen-activated protein kinase 

(MAPK) penting untuk aktivitas kemotaksis, dan memainkan peran penting dalam 

aktivasi NADPH oksidase dan generasi anion superoksida dalam neutrofil 

(Sakamoto K, dkk, 2006). Dibandingkan dengan inhibitor spesifik untuk p38 

MAPK, ketamin memiliki efek yang sama dengan SB203580 dalam menghambat 

pembentukan superoksida dan fosforilasi dari subunit p47foks NADPH oksidase, 

serta p38 MAPK (Lu HW, dkk. 2010). Kedua penelitian tersebut menunjukkan 

peran serta ketamin dalam menekan aktivitas kemotaktik dan produksi oksidan oleh 

neutrofil. Nikotinamid adenin dinukleotida fosfat (NADPH) oksidase adalah 

pengatur penting produksi anion superoksida oleh neutrofil; p47phox adalah salah 

satu subunit dari NADPH oksidase, dan fosforilasi meningkatkan produksi anion 

superoksida. 

 

Tabel 9 Penelitian yang Menunjukkan Efek Ketamin terhadap Imunosupresi 

 

Sumber : Liu dkk, 2012 
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Sebagai salah satu jenis neutrofil, makrofag juga memiliki peranan penting 

dalam sistem pertahanan seluler host terhadap infeksi dan cedera jaringan. 

Makrofag dapat menghancurkan mikroorganisme dan sel tumor yang menyerang 

selama proses inflamasi dengan mengadopsi reaksi seperti kemotaksis, fagositosis, 

produksi oksidan, dan pelepasan sitokin inflamasi. Dalam makrofag yang 

diaktifkan LPS, ketamin dilaporkan mengurangi produksi TNF-a dan nitrat oksida, 

yang memainkan peran penting selama inflamasi.  

Chang dkk mempelajari TNF-a, IL-1b, dan sintesis IL-6 messenger RNA 

(mRNA) pada makrofag murine dan menemukan bahwa ketamin menghambat 

sintesis mRNA oleh makrofag yang diaktivasi LPS. Selain itu, ketamin dapat 

mengurangi potensial membran mitokondria. Penelitian Chang dkk mendukung 

teori bahwa ketamin memberikan efek supresif pada fungsi makrofag melalui 

penghambatan aktivitas fagositik aktivitas, kemampuan oksidatif, dan hambatan 

sintesis mRNA TNF-a, IL-1b, dan IL-6 pada tingkat transkripsi. (Chang dkk, 2005) 

Tinjauan Sistematik dan Meta-Analisis oleh Dale O dkk menunjukkan 

bahwa pemberian ketamin intraoperatif secara signifikan menghambat respons 

inflamasi IL-6. Studi meta-analisis menunjukkan perbedaan konsentrasi IL-6 pra 

operatif dan pasca operasi (interval kepercayaan 95%) sebesar 71 (101 hingga 41) 

pg / mL (Dale, 2012). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketamin dapat menghambat 

ekspresi gen TNF-a melalui penekanan aktivasi faktor nuklear (NF)-kB. Selama 

peradangan, LPS pertama-tama mengikat protein pengikat LPS (LBP) dalam aliran 

darah. Kemudian, kompleks LPS-LBP menginduksi ekspresi gen tertentu melalui 

mekanisme yang bergantung pada toll-like receptor (TLR). TLR, yang merupakan 

protein transmembran tipe-I dengan domain ekstraseluler, mengenali struktur-

struktur penting yang diekspresikan oleh patogen dan juga beberapa mediator 

endogen yang dilepaskan oleh jaringan yang terluka. Selama peradangan, LPS 

pertama-tama secara khusus mengaktifkan TLR4 pada makrofag, dan kemudian 

merangsang translokasi faktor transkripsi, NFkB dan protein aktivator (AP)-1, dari 
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sitoplasma ke inti, akhirnya menginduksi ekspresi gen sitokin inflamasi seperti 

TNF-a dan IL -6.  

Wu dkk mengevaluasi fosforilasi c-Jun N-terminal kinase (JNK) 1/2 dan 

translokasi dari c-Jun dan c-Fos dari sitoplasma ke nuklei di makrofag. Mereka 

menemukan bahwa pengobatan dengan ketamin tidak hanya menurunkan 

fosforilasi JNK1 / 2 yang diinduksi LPS tetapi juga menghambat peningkatan yang 

disebabkan LPS dalam nuklear c-Jun dan c-Fos. Mereka menyimpulkan bahwa 

ketamin mengurangi biosintesis TNFa dan IL-6 dalam makrofag yang diaktifkan 

LPS melalui penekanan aktivasi JNK yang bergantung pada TLR4 dan translokasi 

dan transaktivasi AP-1. Dalam neutrofil dan sel mononuklear, penghambatan 

aktivitas NF-kB / AP-1 yang diinduksi LPS oleh ketamin juga diamati (Wu dkk, 

2008). 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transduksi dari pensinyalan TLR 

dimediasi oleh protein Ras. Setelah difosforilasi oleh protein Ras, Raf kinase 

teraktivasi memicu MAPK, (MEK) 1/2, dan extracellular signal-regulated kinases 

(ERK) ½, kemudian mentransaktivasi inhibitor of kB kinase (IKK) dengan 

merangsang translokasi dan transaktivasi NF-kB, yang pada gilirannya 

menginduksi ekspresi gen inflamasi tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa ketamin dapat mengurangi aktivasi NF-kB yang diinduksi LPS pada 

jejunum dan paru tikus. Chen dkk mencoba untuk mengevaluasi peran kaskade Ras 

/ Raf / MEK / ERK / IKK dalam regulasi yang diinduksi ketamin dari ekspresi gen 

inflamasi ini dalam makrofag. Konsentrasi ketamin terapeutik tidak hanya 

mengganggu ikatan LPS dengan LBP, tetapi juga menurunkan peningkatan 

aktivitas Ras dan Raf fosforilasi yang diinduksi LPS, dan kemudian mengganggu 

fosforilasi MPS1/2, ERK1/2, dan IKK yang diinduksi oleh LPS. Akibatnya, 

translokasi dan transaktivasi NF-kB yang diinduksi oleh LPS secara signifikan 

mengalami depresi setelah terpapar ketamin, yang kemudian menurunkan produksi 

TNF-a, IL-1b, dan IL-6 (Chen dkk, 2009).  
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Gambar 14 Mekanisme Molekular Ketamin dalam Imunosupresif 

Sumber: Liu dkk, 2012 

 

Asam Lipoteichoic (LTA) adalah komponen utama dari membran luar 

bakteri Gram-positif dan terbukti menjadi salah satu faktor kunci yang 

berpartisipasi dalam patogenesis sepsis oleh bakteri Gram-positif. Reseptor TLR2 

dilaporkan bertanggung jawab untuk aktivasi LTA pada makrofag.  

LPS adalah ligan spesifik untuk jalur pensinyalan TLR4 dan ekspresi TLR4 oleh 

monosit meningkat pada pasien septik, Dalam model tikus, LPS intravena 

menginduksi ekspresi TLR4 dan aktivasi NF-kB di usus dan paru-paru dan terbukti 

berkurang oleh pemberian ketamin. 

Ketamin mengganggu pengikatan LPS pada LBP dan juga menurunkan 

fosforilasi berbagai kinase yang terlibat dalam pensinyalan intraseluler TLR4, 
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sehingga menghambat jalur sinyal. Saat distimulasi oleh TLR2 agonis LTA, 

ketamin menurunkan produksi TNF-a dan IL-6 makrofag, yang merupakan hasil 

dari penurunan fosforilasi ERK1/2, sebuah protein kinase untuk mengaktifkan IKK, 

yang menyebabkan penurunan translokasi NF-kB ke inti sel (Chen dkk, 2009). 

Sistem kekebalan tubuh pasien yang menjalani operasi dipengaruhi oleh 

kerusakan jaringan, kerusakan jaringan, anestesi, nyeri pasca operasi, dan stres 

psikologis, yang mungkin memiliki pengaruh buruk pada hasil pasca operasi. 

Trauma bedah dapat menyebabkan sistem kaskade sitokin yang kompleks dengan 

efek berbeda pada pasien inang; misalnya, beberapa sitokin proinflamasi dalam 

sistem kekebalan dirangsang secara berlebihan, sementara beberapa imunitas yang 

dimediasi sel ditekan. Beberapa efek yang tidak diinginkan, seperti hipotensi, syok, 

dan kegagalan organ multipel, dapat terjadi dan menempatkan pasien dalam bahaya 

besar jika respons proinflamasi berlebihan. Disarankan bahwa ada interaksi dan 

regulasi antara sitokin nosiseptif dan proinflamasi. Oleh karena itu, penting untuk 

melemahkan rasa sakit pasca operasi, kemudian mengurangi penindasan respon 

imun yang dimediasi limfosit, dan melemahkan reaksi sitokin proinflamasi 

terhadap pembedahan dengan melakukan manajemen nyeri yang efektif untuk 

mengurangi respons stres bedah selama periode pasca operasi. Dalam sebuah studi 

pasien setelah pencangkokan bypass arteri koroner, ketamin menghambat 

reaktivitas leukosit dan menekan anion superoksida yang dihasilkan oleh neutrofil, 

sehingga menunjukkan efek anti-inflamasi. Roytblat dkk juga melaporkan bahwa 

memberikan dosis kecil ketamin kepada pasien yang menjalani bypass 

kardiopulmoner selama induksi anestesi dapat mengurangi kadar IL-6 serum secara 

signifikan selama 7 hari pasca operasi. (Hirota, 2011) 

Takahashi dkk menggunakan model hewan untuk menunjukkan bahwa 

anestesi ketamin dapat secara efektif meningkatkan kelangsungan hidup tikus 

setelah tantangan LPS dan Escherichia coli dibandingkan dengan anestesi 

sevoflurane. Dalam studi itu, tikus dibius dengan ketamin atau sevofluran selama 

laparotomi, dan kemudian tingkat kelangsungan hidup dan sekresi sitokin diperiksa 

setelah tikus mendapat paparan E. coli atau LPS. Netralisasi TNF-a dengan antibodi 

juga meningkatkan ketahanan hidup pada tikus yang mendapat anestesi 



40 
 

sevoflurane, menunjukkan bahwa tingkat ketahanan hidup yang lebih baik dengan 

ketamin mungkin disebabkan oleh penekanan TNF-a. TNF-a adalah sitokin yang 

merangsang produksi IL-6 dan IL-8 oleh makrofag. TNF-a dan IL-6 terlibat dalam 

peradangan akut dan kronis, dan dalam kasus sepsis polimikroba dalam penelitian 

pada hewan, produksi TNF-a dan IL-6 dihambat oleh ketamin (Takahashi dkk, 

2010). 

Perlu diingat 3 hal penting sebagai simpulan peran ketamin dalam inflamasi, 

yaitu : 

- Penting untuk diingat bahwa peradangan adalah proses 'pertahanan'. 

Memodulasi peradangan berpotensi meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, 

hingga kini sulit untuk memprediksi apakah respons inflamasi suatu 

organisme sesuai, berlebihan, atau tidak memadai. Ini membuatnya sangat 

sulit untuk mengetahui di mana organisme, kapan, dan di situasi mana, 

imunomodulasi akan menarik.  

- Menyangkut aspek peradangan yang dinamis dan kompleks. Masing-

masing mediator inflamasi mungkin memiliki tindakan yang berlawanan 

secara diametral dalam fungsi tempat dan waktu produksinya. Efek 

imunomodulator ketamin berpotensi bervariasi dalam fungsi ruang dan 

waktu. Efek ketamin yang jelas positif pada morbiditas-mortalitas dalam 

pengaturan peradangan.  

- Menyangkut loop umpan balik berganda dimana peradangan mengatur 

dirinya sendiri. Mengganggu peradangan juga akan mengganggu proses 

autoregulasi. Dengan ini, menumpulkan peradangan juga berarti 

menumpulkan proses penurunan respon peradangan, yang mungkin 

bertentangan (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011). 

Sebagai kesimpulan, ketamin, pada dosis yang sangat rendah (0,25 mg/kg), 

dapat menjadi obat yang menjanjikan yang dapat membatasi dan bahkan mencegah 

peradangan yang memburuk tanpa mengganggu proses penyembuhan lokal. Pada 

dosis ini, efek samping tidak umum terjadi. Ciri khas ini, terkait dengan sifat 

hemodinamik, pernapasan, dan efek sedasinya, menjadikan ketamin sebagai obat 
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polivalen di bidang anestesiologi dan perawatan kritis (Loix dkk, 2011; Kock, 

2013). 

 

Mekanisme efek ketamine terhadap interleukin 6 

Kerusakan jaringan akibat pembedahan akan mengakibatkan pelepasan 

glutamate yang mensensitisasi pathway nyeri di sentral dengan mengaktivasi 

reseptor NMDA di medulla spinalis sehingga mengakibatkan terjadinya sensasi 

nyeri yang lebih hebat. Ketamine akan memblok reseptor NMDA sehingga dapat 

menurunkan rasa nyeri pasca operasi. Selain itu mediator proinflamasi, termasuk 

cytokine, memiliki peran yang besar dalam perubahan metabolic yang terjadi akibat 

injury dan pembedahan. Respon inflamasi dihubungkan dengan pelepasan sejumlah 

sitokin proinflamasi, dimana IL-1β, IL-6, dan TNF-α merupakan mediator utama 

selama fase akut. IL-6 dilepaskan ke dalam plasma pada periode awal pasca operasi. 

Hal ini menggambarkan kerusakan jarigan berkaitan dengan kemampuan 

makrofag/monosit dan fibroblast untuk melepaskan IL-6, bukan IL-1β,  dan TNF-

α (Kartalov dkk, 2012).  

Chen dkk (2009) menyebutkan bahwa pemberian sel makrofag pada tikus, 

sel Raw 264.7, dengan dosis terapiutik ketamine akan menyebabkan penurunan 

afinitas lipopolysaccharide (LPS) dan protein pengikat LPS. Pemberian LPS sendiri 

pada sel Raw 264.7 akan mengakibatkan peningkatan ekspresi gen IL-1β, IL-6, dan 

TNF-α. Penggunaan ketamine secara klinis tidak mempengaruhi sintesis citokin 

proinflamasi, namun secara signifikan menurunkan LPS yang menyebabkan 

peningkatan sitokin tersebut. Pada pemeriksaan immunobolt dan luciferase activity 

assay mengungkap bahwa ketamine menurunkan translokasi yang diinduksi oleh 

LPS dan DNA binding activity dari nuclear factor-kappa B (NFκB). Pemberian LPS 

akan meningkatkan fosforilasi dari Ras, Raf, MEK1/2, ERK1/2, dan IKK. 

Pemberian ketain akan mengruangi efek fosforilasi tersebut. 

  Pemberian ketamine akan menyebabkan disfungsi TLR4 pathway dengan 

melakukan downregulation LPS dalam peningkatan aktivitas Ras dan fosofrilasi 

Raf, yang diikuti dengan supresi LPS yang menginduksi sinyal transduksi dari 

MEK1/2, ERK1/2, dan IKK. Inhibisi ikatan antara LPS dan LBP akan menghambat 
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aktivasi TLR4 oleh ketamine. Melalui inhibisi kaskade Ras/Raf/MEK/ERK/IKK, 

translokasi dan transaktivasi NF-κB yang diinduksi LPS akan menurun setelah 

pemberian ketamine. Sehingga ketamine akan menekan produksi TNF-α, IL-1β, 

and IL-6 (Liu dkk, 2012).  

Manipulasi pembedahan akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi 

citokin pro-inflamasi dan akan mempengaruhi respon imun. Citokin proinflamasi 

secara tidak langsung memodulasi nyeri melalui pelepasan berbagai substan seperti 

nitric oxide, radikal bebas oksigen, dan prostaglandin yang menyebabkan terjadinya 

sensitisasi perifer dan sentral serta terjadinya hiperalgesia. Produksi citokin pro 

inflamasi yang berlebihan akibat manipulasi pembedahan dan pembiusan akan 

memicu respon inflamasi yang berat dan komplikasi pembedahan. 

Pada prosedur radikal prostatektomi, seringkali disertai dengan respon inflamasi 

yang hebat. Cytokine proinflamasi yang meningkat seperti tumor necrosis factor-

alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), and IL-8. Pada radikal prostatektomi, epidural 

analgesia yang dikombinasikan dengan pemberian ketamine S (+), dosis 0,5 mg/kg, 

dapat menurunkan kadar IL-6 baik pada pemberian dosis tunggal maupun dengan 

pemberian berulang (Ali dkk, 2017).  

Pemberian ketamine melalui jalur non konvensional (inhalasi dan intravena) 

sebelum dilakukan one lung ventilation (OLV), pada pasien yang menjalani 

esophagektomy, menunjukkan bahwa ketamine mampu menurunkan serum level 

IL-6, IL-8, dan soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1 ). Hal ini akan 

mengakibatkan penurunan tekanan jalan nafas. Inhalasi ketamine dengan ultrasonic 

dapat menghindari peningkatan resistensi jalan nafas akibat pemberian ketamine 

intravena (Wang dkk, 2018).  
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Tabel 10 Perbandingan kadar TNF-α dan IL-6 pada masing masing 

kelompok perlakuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group I: GA-epidural tanpa pemberian Ketamine, Group II: GA-epidural dengan 

pemberian Ketamine S(+) 0,5 mg/kgBB, Group III: GA-epidural dengan pemberian 

Ketamine S(+) 0,5 mg/kgBB, dilanjutkan dengan dosis 0,2 mg/kgBB setiap 20 

menit hingga operasi berakhir (Ali dkk, 2017). 

 

 

Gambar 15 Perbandingan kadar IL-6 pada group II dan group III 

(Ali dkk, 2017) 
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Kadar IL-6 dalam serum merupakan indicator yang baik terhadap aktivasi 

kaskade inflamasi dan sebagai predictor morbiditas dan mortalitas. Penurunan 

kadar IL-6 akan menurunkan morbiditas pasien seperti rasa nyeri dan infeksi yang 

terlibat dalam fase akut suatu injury. Studi yang dilakukan Luggya dkk (2018). yang 

membandingkan kadar IL-6, pada operasi abdomen elektif di MNRTH, dengan GA 

+ Ketamine 0,5 mg/kgbb sebelum insisi (kelompok ketamine) dan GA tanpa 

Ketamien (kelompok placebo) didapatkan peningkatan IL-6 pada kelompok 

ketamine lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok placebo. Pemberian 

ketamine dosis kecil dapat menurunkan respon IL-6 terhadap tindakan 

pembedahan. Walapun didapatkan penurunan yang cukup besar, namun secara 

statistic tidak bermakna akibat jumlah sampel yang kecil dan variasi IL-6 yang 

cukup luas (tabel 11). 

 

Tabel 11 Perubahan kadar IL-6 pada kedua kelompok dari nilai awal hingga 

48 jam pasca operasi (Luggya dkk, 2018). 

 

Kartalov dkk (2012) membandingkan pemberian dosis kecil ketamine (0,25 

mg/kgbb) dan placebo (NaCl 0.9%) pada operasi laparoskopi kolesistectomy 

dengan GA, didapatkan kadar serum IL-6 rerata pada kelompok ketamine lebih 

rendah dari kelompok placebo baik pada 4 jam, 18 jam maupun 24 pasca operasi. 

Sedangkan perbedaan rerata IL-1β, dan TNF-α pasca operasi tidak berbeda 

signifikan pada kedua kelompok. 
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Tabel 12 Nilai rerata kadal IL-1β, IL-6, dan TNF-α pada kelompok ketamine 

dan placebo 

(Kartalov dkk, 2012). 

 

Penggunaan Klinis dari Ketamin 

 Ketamin dapat digunakan untuk sedasi preoperatif dan intraoperatif, balans 

anestesia, adjuvant anestesia regional, dan analgesia paskaoperasi. Ketamin 

digunakan untuk preoperatif untuk mengurangi ansietas dan memfasilitasi induksi 

anestesi umum. 

Ketamin merupakan agen unik yang memberikan efek analgesia kuat hanya 

dengan dosis subanestetik dan memberikan efek induksi anestesi pada dosis 

anestetik. Pemberian agen antisialagogue direkomendasikan sebagai premedikasi 

untuk mengurangi risiko batuk dan laringospasme akibat rangsangan sekresi saliva 

oleh ketamin.  

 

A. Analgesia  

Dosis Subanestetik Ketamin (Low Dose Ketamin) 

Ketamin dosis rendah disebut juga ketamin dosis analgesia atau dosis 

subanestetik yaitu 0,2 - 0,75 mg/kgBB intravena, infus kontinu 5-20 

mcg/kgBB/menit, 2-4 mg/kgBB intramuskular. Efek analgesia ketamin tercapai 
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pada konsentrasi plasma 100-150 ng/ml. Infus kontinu dosis rendah yaitu 4 

mcg/kgBB/menit intravena dilaporkan menghasilkan efek yang sama dengan infus 

kontinu morfin 2 mg/jam (Rowland, 2005 ; Singh, 2017). 

Suatu penelitian mengatakan bahwa analgesia dicapai dengan pemberian 

ketamin 125-250 mcg/kgBB intravena. Dosis ini cukup untuk mencapai konsentrasi 

plasma 100-150 ng/ml. Pemberian ketamin 50 mcg/kgBB tidak memberikan efek 

analgesia yang cukup, akan tetapi cukup untuk membuat drowsiness. Dosis 

analgesia paling rendah yang bermakna memberikan efek analgesia adalah 75 

mcg/kgBB. Konsentrasi plasma ini dapat dicapai dengan infus kontinu dengan dosis 

3-4 mcg/kgBB/menit setelah bolus awal dan 14 mcg/kgBB/menit tanpa dosis awal 

(Vuyk, 2013; Stoelting, 2015).  

Literatur lain menyebutkan dosis analgesia dicapai pada 0,2 - 0,5 mg/kgBB 

intravena. Efek analgesia ini lebih nyata pada nyeri somatik dibandingkan nyeri 

visceral. Efek ketamin ini disebabkan oleh aktivitasnya pada talamus dan sistem 

limbik yang bertanggung jawab terhadap interpretasi nyeri. Pada dosis 0,25-0,5 

mg/kgBB intravena yang diberikan setelah midazolam 0,07-0,15 mg/kgBB 

intravena dikatakan ketamin memberikan efek sedasi yang memuaskan, amnesia 

dan analgesia tanpa depresi kardiovaskular yang signifikan. Efek samping ketamin 

yaitu emergence reaction tidak meningkat dengan dosis kecil ketamin. Pada dosis 

0,15-1 mg/kgBB IV tidak meningkatkan efek psikomimetik seperti halusinasi 

ataupun efek sedasi yang dalam (Subramaniam, 2004; Jouguelet, 2015).  

Penambahan ketamin dosis kecil 0,5 mg/kgBB terhadap induksi propofol 

1,5 mg/kgBB IV dapat mengurangi kejadian desaturasi dan apnoe (Rowland, 2005).  

Penggunaan ketamin dosis rendah dengan obat anestesi lokal juga telah 

banyak dilakukan. Ketamin 0,05 mg/kgBB/jam intravena dapat diberikan sebagai 

tambahan terhadap infus epidural ropivakain dan morfin kontinu, dan diperoleh 

hasil bahwa ketamin meningkatkan efek analgesia dari ropivakain-morfin dan 

mengurangi nyeri paska torakotomi. 

Untuk pencegahan kejadian menggigil pada anestesi umum, profilaksis 

ketamin dosis 0,5 mg/kgBB intravena yang diberikan 20 menit sebelum operasi 

berakhir, telah terbukti efektif untuk mencegah menggigil paska operasi. Pada 
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anestesi spinal, ketamin 0,5 mg/kgBB intravena ataupun ketamin 0,25 mg/kgBB 

intravena + midazolam 37,5 μg/kgBB intravena dapat mencegah kejadian 

menggigil setelah pemberian bupivakain 15 mg. Ketamin yang diberikan sebelum 

insisi memiliki efek pada nyeri paskaoperasi dan mengurangi kebutuhan analgesia 

(Ahmed S, 2004). Masukan impuls nyeri durante operasi dan pascaoperasi 

menyebabkan stimulasi terus-menerus pada nosiseptor serabut C dan menyebabkan 

pelepasan glutamat. Glutamat adalah neurotransmiter eksisatori utama pada 

susunan saraf pusat yang mengaktifkan reseptor postsinaptik NMDA. Aktivasi 

reseptor NMDA ini berkontribusi pada proses nyeri seperti wind up dan sensitisasi 

sentral. Aktivasi reseptor ini yang terus-menerus memiliki peranan dalam inflamasi 

dan proses nyeri neuropatik, yang nantinya akan menyebabkan hiperalgesia 

sekunder. Intervensi analgesik sebelum terjadinya stimulasi nyeri dapat 

menghambat sensitisasi dan mengurangi nyeri akut (Michelet, 2007; Hirota, 2011; 

Helmy, 2014). 

Fenomena “wind-up” merupakan dasar dari analgesia pre-emptif, di mana 

memberikan analgesik sebelum terjadinya nyeri. Dengan menekan respon nyeri 

akut sedini mungkin, analgesia pre-emptif dapat mencegah atau setidaknya 

mengurangi kemungkinan terjadinya “wind-up”. Idealnya, pemberian analgesik 

telah dimulai sebelum pembedahan. Sebagai konsekuensi dari aktivitasnya sebagai 

antagonis NMDA-receptor, ketamin memiliki efektivitas yang tinggi untuk “pre-

emptive” analgesia dan kondisi opioid-resistant chronic pain. Pada sebuah studi 

digambarkan keuntungan opioid-sparing effect dari ketamin dosis kecil (75-150 

µg/kg IV) ketika digunakan sebagai ajuvan selama pembedahan. Indikasi untuk 

penggunaan perioperatif ketamin dosis subanestetik adalah (Buvanendran, 2009; 

Hirota, 2011; Parikh, 2011; Singh, 2013; Helmy, 2015): 

1. Prosedur yang sangat nyeri 

2. Pembedahan dengan resiko tinggi terjadinya nyeri kronis pasca operasi 

3. Pasien yang toleran terhadap opioid 

4. Pasien dengan opioid induced hyperalgesia 

5. Meminimalkan pemakaian opioid perioperatif 

• Refractory persistent chronic pain : 
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o Intravena :  

- Bolus awal 0,25-0,5 mg/kgBB selama 10 menit.  

- Infus kontinu mulai dari 0,1 mg/kg/jam dan ditingkatkan secara 

gradual sesuai kebutuhan dan toleransi.  

- Bolus intermitten 0,1-0,2 mg/kg tiap 30 menit bila diperlukan 

untuk breakthrough pain.  

- IV burst therapy  100-500 mg/24 jam (diberikan secara infus, 

dosis dititrasi sesuai respons pasien).  

- Dosis maksimal 600 mg/hari.  

o Oral :  

- 0,25-0,5 mg/kb atau  

- 10-25 mg saat sebelum tidur.  

- Dapat ditingkatkan sesuai toleransi sampai 50 mg tiga kali 

sehari.  

- Intermitten 5-10 mg/kg tiap 60 menit untuk breakthrough pain. 

• Refractory acute pain : 

o IV ketamin dosis 0,2-0,5 mg/kg 

o Pada satu studi untuk opioid dose-sparring effect IV bolus 0,2 mg/kb 

dalam 10 menit 

 

B. Induksi anestesi 

Efek induksi anestesi dari ketamin didapat setelah pemberian 1-2 mg/kg 

intravena atau 4-8 mg/kg intramuskular. Penurunan kesadaran terjadi 30-60 detik 

setelah pemberian intravena dan 2-4 menit setelah pemberian intramuskular. 

Pemberian secara rektal dengan dosis 10 mg/kgBB untuk induksi anestesi umum 

diawali dengan premedikasi midazolam dan atropin. Penurunan kesadaran terjadi 

dalam 9-15 menit. Therapeutic window untuk menjaga kondisi tidak sadar antara 

0,6-2 µg/mL pada dewasa dan 0,8-4 µg/mL pada anak-anak (Hirota, 2011). 

Kesadaran pulih kembali dalam waktu 10-20 menit setelah pemberian 

ketamin. Oleh karena onsetnya yang cepat, ketamin diberikan sebagai agen induksi 

intramuskular pada anak atau pasien yang tidak kooperatif. Ketamin juga seringkali 
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dipakai sebagai agen analgesik pada tindakan rawat luka bakar, debridment, dan 

prosedur tanam kulit oleh karena efek analgesiknya yang kuat. Pada pasien 

hipovolemik, ketamin memberikan keuntungan melalui efek stimulasi 

kardiovaskularnya. Namun apabila simpanan katekolamin endogen di tubuh 

berkurang atau respon sistem saraf simpatis terganggu, maka ketamin memberikan 

efek depresi myocardial (Stoelting, 2015). 

Efek nistagmus akibat pemberian ketamin menyebabkan ketamin tidak 

dipilih pada operasi mata. Ketamin dapat diberikan dengan aman untuk pasien 

dengan hipertermia malignan (Morgan, 2013). 

 

C. Reversal dari toleransi opioid 

Dosis subanestetik dari ketamin efektif untuk mencegah dan 

mengembalikan toleransi morfin. Hal ini berkaitan dengan interaksi pada reseptor 

NMDA, jalur nitrit oksida, dan reseptor mu opioid (Vuyk J, 2013). 
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Tabel 13. Keuntungan dan kerugian ketamin 

Keuntungan Kerugian 

Analgesia pada dosis subanestetik Emergence 

Amnesia Stimulasi kardiovaskular 

Mempertahankan FRC Hipersalivasi 

Reflek laringeal terdepresi minimal  

Onset yang cepat  

Lama kerja terprediksi  

Metabolit non-toksik  

Larut dalam air  

Stabil dalam larutan  

Tidak nyeri pasca injeksi  

Reaksi alergi minimal  
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Tabel 134 Dosis penggunaan ketamin 

PENGGUNAAN KLINIK KETAMIN 

 intravena intramuskular keterangan 

Sedasi dan analgesia  0,2 - 0,75 mg/kgBB 

IV 

 5-20 

mcg/kgBB/menit 

infus kontinu 

2-4 mg/kgBB 

IM 

Efek analgesia ketamin 

tercapai pada 

konsentrasi plasma 100-

150 ng/ml 

Induksi anestesi 

umum 

1-2 mg/kg IV 4-8 mg/kg IM Pemberian secara rektal 

dengan dosis 10 

mg/kgBB 

Pemeliharaan 

anestesi umum 

 0,5-1 mg/kb IV + 

N2O 50% dalam O2 

 15-45 mcg/kg/menit 

IV + N2O 50-70% 

dalam O2 

 30-90 mcg/kg/menit 

IV tanpa N2O 

 Therapeutic window 

untuk menjaga kondisi 

tidak sadar antara 0,6-2 

µg/mL (dewasa) dan 

0,8-4 µg/mL (anak-

anak) 

 

Preemptif atau 

preventif analgesia 

0,15-0,25 mg/kg IV   

Preventif shivering 

paska anestesi 

umum atau regional 

 0,5 mg/kgBB IV 

 0,25 mg/kgBB IV + 

midazolam 37,5 

μg/kgBB IV 
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Interaksi obat 

 Interaksi ketamin secara sinergis (lebih daripada aditif) dengan anestesi 

volatil namun aditif dengan propofol, benzodiazepin, dan agen lain yang berkaitan 

dengan reseptor GABA. Diazepam dan midazolam memperkuat efek 

kardiostimulatorik dari ketamin dan diazepam memperpanjang waktu paruh dari 

ketamin, sehingga waktu pulih sadar ketamin menjadi tertunda (Rosenquist, 2013). 

 Obat antagonis alfa adrenergik dan beta adrenergik (yang mengurangi 

stimulasi simpatis) membantu efek depresi langsung myokardial dari ketamin, yang 

mana secara normal tertutupi oleh stimulasi simpatis. Pemberian ketamin dan 

propofol secara kontinu, umumnya diberikan dalam jumlah tetap 1:10, untuk 

menghasilkan efek sedasi yang diharapkan (Morgan, 2013).  

 Ketamin memperkuat efek relaksasi otot dari agen pelumpuh otot non 

depolarisasi melalui proses terganggunya pengikatan atau penghantaran ion 

kalsium. Kombinasi teofilin dengan ketamin dapat mempredisposisi pasien 

terhadap kejang. Halotan memperlambat distribusi dan menghambat metabolisme 

hepatik ketamin, sehingga memperpanjang efek ketamin terhadap susunan saraf 

pusat. N2O mengurangi dosis ketamin dan memperpendek waktu pulih sadar 

ketamin. Ketamin dapat memiliki efek samping bila diberikan bersama dengan obat 

tricyclic antidepressants karena kedua obat tersebut menghambat norepinephrine 

reuptake dan menghasilkan hipotensi yang berat, gagal jantung dan/atau iskemi 

miokard (Vuyk, 2013; Stoelting, 2015). 

 Pemberian berulang ketamin dapat menyebabkan toleransi. Efek ini dapat 

terjadi secara akut yang disebabkan oleh perubahan pada tempat ketamin bekerja 

daripada karena peningkatan dalam kecepatan metabolisme, yang tampak dari 

terjadinya toleransi ini setelah suntikan pertama, tanpa perubahan dalam 

konsentrasi plasma (Vuyk, 2013). 
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