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ANESTESI SPINAL 

 

Sejarah 

Anestesia subaraknoid atau intratechal anestesia merupakan istilah yang 

digunakan untuk menyebut teknik anestesi spinal yang popular digunakan saat ini. 

Injeksi subaraknoid dengan menggunakan agen anestesi lokal dalam dosis kecil 

dapat memberikan kondisi anestesia yang optimal untuk pembedahan. 

Perkembangan anestesi spinal dimulai sejak tahun 1884, dimana Carl Koller, 

seorang dokter spesialis mata dari Wina, pertama kali menggambarkan penggunaan 

kokain topikal untuk analgesia mata. Kemudian oleh ahli bedah di Roosevelt 

Hospital di New York City, William Halsted dan Richard Hall, mengambil suatu 

ide dengan menyuntikkan anestesi lokal (kokain) ke jaringan manusia dan saraf 

untuk menghasilkan anestesi untuk operasi. James Leonard Corning, seorang ahli 

saraf di New York, pada tahun 1885 menggambarkan penggunaan kokain untuk 

anestesi spinal. Karena Corning sering menjadi pengamat di Rumah Sakit 

Roosevelt, gagasan untuk menggunakan kokain di ruang subaraknoid mungkin 

berasal dari mengamati Halsted dan Hall yang melakukan injeksi kokain. Namun 

karena Corning tidak menyebutkan eflux cairan serebrospinal (CSF), kemungkinan 

besar ia secara tidak sengaja memberikan epidural daripada suntikan tulang 

belakang kepada pasien.(Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010)  

Penggunaan anestesi spinal pada manusia secara resmi pertama kali 

diperkenalkan oleh Augustus Karl Gustav Bier pada tahun 1898 dengan 

menggunakan kokain sebagai agen anestesi lokal. Bier melakukan eksperimen pada 

dirinya sendiri dan melihat adanyanya keluhan nyeri kepala paska-penusukan 

(PDPH) dari hasil eksperimennya. Akibat PDPH tersebut, Bier tidak dapat 

melanjutkan eksperimennya dan asistennya, Otto Hildebrandt, mengajukan diri 

untuk melakukan prosedur tersebut. Bier mengamati tusukan jarum dan luka bakar 

cerutu di kaki, sayatan pada paha, avulsi rambut pubis, pukulan kuat dengan palu 

besi ke tulang, dan torsi testis tidak dirasakan oleh Hildebrant selama percobaan. 

Namun, setelah itu, ia menderita mual, muntah, PDPH, dan memar dan rasa sakit 

di kakinya. Bier mengaitkan PDPH dengan hilangnya CSF dan merasa penggunaan 
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jarum pengukur kecil akan membantu mencegah sakit kepala.(Richard dkk., 2015; 

Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010) 

Kemudian pada tahun 1905, Braun melakukan anestesi spinal dengan 

menggunakan prokain. Lincoln Sise, ahli anestesi di Klinik Lahey di Boston, pada 

tahun 1935 menggunakan teknik anestesi spinal hiperbarik Barker dengan prokain 

dan tetrakain. Penggunaan lidokain oleh Gordh pada anestesi spinal di tahun 1949. 

Hingga pada tahun 1966 Emblem memperkenalkan penggunaan Bupivakain hingga 

saat ini. Racoviceanu-Pitesti pertama kalinya memperkenalkan penggunaan morfin 

intratekal. Gaston Labat yang merupakan pendukung anestesi spinal di Amerika 

Serikat melakukan studi awal tentang efek posisi Trendelenburg pada tekanan darah 

setelah anestesi spinal. George Pitkin berusaha menggunakan anestesi lokal 

hipobarik untuk mengendalikan tingkat blok tulang belakang dengan 

mencampurkan prokain dengan alkohol (Richard dkk., 2015; Steven L. Orebaugh 

and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Anestesi spinal menjadi lebih populer ketika anestesi blok sadel oleh 

Adriani dan Roman-Vega diperkenalkan pada tahun 1946. Namun, pada tahun 1947 

kasus Woolley dan Roe yang dipublikasikan secara luas di Inggris mengakibatkan 

dua pasien menjadi lumpuh dalam satu hari. Perkembangan agen anestesi intravena 

baru dan neuromuskuler bloker bertepatan dengan penurunan penggunaan anestesi 

spinal. Hal ini membawa dampak negatif pada perkembangan anestesia spinal. Pada 

tahun 1954, Dripps dan Vandam menggambarkan keamanannya. Dalam studinya 

dilaporkan bahwa insiden komplikasi neuropati setalah dilakukannya tindakan 

anestesia spinal sangat kecil. Dalam study tersebut disimpulkan bahwa komplikasi 

neuropati yang terjadi tidak berhubungan dengan anestesia spinal. Studi ini 

membuat anestesia spinal berkembang kembali (Horlocker and Wedel, 2000; 

Richard dkk, 2015; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010) 

Anatomi 

Anestesi spinal dan epidural merupakan suatu latihan dalam anatomi 

terapan. Seorang ahli anestesi harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang 

hubungan antara landmark permukaan dan struktur-struktur yang lebih dalam 

secara tiga dimensional. Selain itu seorang ahli anestesi juga harus mengenali 
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hubungan antara dermatom kulit, saraf tulang belakang, tulang belakang dan 

segmen tulang belakang dari masing-masing saraf tulang belakang yang muncul 

(Bernards and Hostetter, 2018) 

 

 

Gambar 1 Kolom Spinal Manusia. A Posterior, B Variabilitas berakhirnya medula 

spinalis pada tingkat vertebra, C Lateral. 

 

Vertebra 

Tulang belakang tersusun dari 33 vertebra (7 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 

5 sakral yang menyatu dan 4 koksigeal yang menyatu) (Bernards and Hostetter, 

2018; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). Semua vertebra memiliki 

komponen struktur yang sama dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda 

sesuai dengan level vertebra tersebut. Dengan pengecualian dari C-1, servikal, 

torakal dan lumbal terdiri dari corpus anterior, dua pedikel yang memproyeksikan 

posterior dari tubuh dan dua lamina yang menghubungkan pedikel. Struktur ini 

akan membentuk suatu kanal vertebral, yang berisikan sumsum tulang belakang, 

saraf spinal, LCS dan ruang epidural. Prosesus transversus terproyeksi ke arah 

lateral dari corpus vertebra dan prosesus spinosus terproyeksi ke arah posterior. 

Proyeksi-proyeksi tulang ini berfungsi sebagai tempat menyatunya otot dan 
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ligamen. Pedikel memiliki tonjolan vertebra superior dan inferior yang akan 

menjadi tempat keluarnya saraf-saraf spinal dari kanal vertebral.  

 

Gambar 2 Corpus Vertebra 

 

Lima vertebra sakral bergabung untuk membentuk sacrum wedgeshaped, 

yang menghubungkan tulang belakang dengan sayap iliaka dari panggul. Sebanyak 

0,9-6,4% dari populasi didapatkan adanya sakralisasi (fusi L5 dan S1) dan 60% dari 

populasi tersebut terjadi hemisakralisasi (Bernards and Hostetter, 2018). Vertebra 

sakral yang kelima tidak menyatu di bagian posterior sehingga membentuk suatu 

rongga terbuka yang dikenal dengan sacral hiatus. Sacral hiatus memberikan akses 

Gambar 3 Kolom lumbar spinal dan ruang epidural 
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ke bagian kaudal dari ruang epidural. Sacral hiatus selalu terbuka pada anak-anak 

dan ketika dewasa patensi sacral hiatus bervariasi. Sacral cornua merupakan suatu 

tonjolan yang ada pada setiap hiatus dan menjadi patokan dalam proses identifikasi. 

Empat vertebra koksigeal dasar tergabung untuk membentuk tulang ekor (coccyx), 

membentuk struktur triangular sempit yang berbatasan dengan sacral hiatus dan 

dapat membantu dalam mengidentifikasinya (Bernards and Hostetter, 2018; Steven 

L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Untuk melakukan blok neuraksial pada pembedahan dan kebidanan dapat 

dilakukan tanpa bantuan pencitraan. Dibutuhkan suatu pemahaman mengenai 

landmark permukaan untuk dapat mencapai ketinggian blok yang diinginkan dan 

menghindari terjadinya komplikasi. Landmark yang diidentifikasi secara umum 

meliputi proses spinosus C7 (vertebra prominens), tulang rusuk kedua belas, dan 

puncak iliaka (iliac crest). Banyak ahli anestesi menggunakan garis antara puncak 

iliaka (garis Tuffier) untuk mengidentifikasi ruang antar L4-L5 (Richard dkk, 2015; 

Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). Seringkali landmark ini 

umumnya menyesatkan bahkan oleh ahli anestesi yang berpengalaman sekalipun. 

Menemukan ruang L5-S1 dan menghitungnya satu persatu ke atas adalah cara yang 

lebih dapat diandalkan untuk mengidentifikasi celah lumbar tertentu (Bernards and 

Hostetter, 2018). 

Ligamen 

Beberapa ligamen berfungsi untuk menstabilkan kolom vertebra.  

Ligamentum longitudinal anterior dan posterior menghubungkan permukaan 

ventral badan vertebra. Di bagian dorsal, terdapat ligamen supraspinous dan 

interspinous, serta ligamentum flavum yang menghubungkan vertebra. 

Ligamentum supraspinous menutupi ujung prosesus spinosus dari C7 hingga 

sakrum; dari C7 ke tonjolan oksipital eksternal didasar tengkorak, ligamentum ini 

berlanjut sebagai ligamentum nuchae. Ligamentum supraspinous menipis di daerah 

lumbar bawah, memungkinkan fleksi tulang belakang yang lebih besar. 

Ligamentum intraspinosus berjalan di antara proses spinosus dan menyatu secara 

posterior dengan ligamen supraspinosum dan secara anterior dengan ligamentum 

flavum. Pada struktur ini terdapat celah, seperti rongga berisi lemak yang dapat 
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membuat kehilangan resistensi (LOR) palsu sebagai upaya untuk mengidentifikasi 

ruang epidural (Bernards and Hostetter, 2018; Steven L. Orebaugh and Hillenn 

Cruz Eng, 2010). Ligamentum flavum (ligamentum kuning) adalah sepasang 

ligamentum berbentuk trapesium yang sebagian besar struktur terbuat dari elastin. 

Ligamentum ini merupakan struktur yang keras. Bagian paling tebal dari 

ligamentum flavum terletak pada garis tengah (midline), dengan tebal 3 -5 mm 

setinggi intervertebra L2-L3 pada dewasa. Jarak antara ligamentum flavum dan 

meningen spinal juga lebih besar pada garis tengah (midline), berukuran 4-6 mm di 

pada celah L2-L3. Hal ini mengakibatkan, penusukkan jarum epidural dengan 

pendekatan garis tengah (midline) menyebabkan minimalnya tusukan meningeal 

yang tidak diinginkan (Bernards and Hostetter, 2018). 

Ruang Epidural 

Ruang epidural terletak di dalam kanalis vertebra namun di luar kantung 

dura. Meluas dari foramen magnum ke hiatus sakral. Ruang epidural terikat di 

bagian anterior oleh ligamentum longitudinal posterior dan di bagian posterior oleh 

lamina dan ligamentum flavum. Pada bagian lateral, ruang epidural meluas ke 

pedikel di mana berhubungan dengan dengan ruang paravertebralis melalui 

foramina intervertebralis. Hal inilah yang menyebabkan ruang epidural bukan 

merupakan suatu ruang tertutup.  

Ruang epidural menyempit pada bagian anterior di mana pada beberapa 

tempat dura seringkali bergabung dengan ligamen posterior longitudinal. 

Sedangkan ruang epidural terdalam ditemukan pada bagian posterior. 

Bergabungnya duramater dan pedikel juga mengganggu ruang epidural pada bagian 

lateral. Sisa ruangan epidural terdiri dari kantong-kantong berisi lemak yang 

terputus-putus yang menyebabkan ruang epidural terdiri dari serangkaian 

kompartemen dan dapat menjadi kontinu ketika ruang potensial yang memisahkan 

kompartemen terbuka oleh injeksi udara atau cairan.  

Jaringan yang kaya pembuluh darah vena tanpa katup (pleksus batson) 

berada pada bagian anterior dan lateral dari ruang epidural (Richard dkk, 2015; 

Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). Hal ini sangat jarang ditemui 

pada bagian posterior ruang epidural. Vena-vena epidural beranastomosis dengan 
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vena ekstradural, termasuk sistem azigos, vena pelvik, dan vena intrakranial. Pada 

ruang epidural juga terdapat sistem limfatik dan arteri segmental disepanjang aorta 

dan medula spinalis. Foramen intravertebral memungkinkan transmisi tekanan 

intrabdomen ke ruang epidural. Kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan 

peningkatan tekanan intrabadomen akan menyebabkan pembengkakan vena 

epidural yang menyebabkan seringnya vena epidural tertusuk dan meningkatkan 

kemungkinan masuknya agen anestesi lokal ke dalam sirkulasi sistemik (Bernards 

and Hostetter, 2018). 

 

Gambar 4 Kompartemen dari ruang epidural (area merah muda) tidak tersambung. 

 

Lemak Epidural 

Lemak merupakan material yang paling banyak ditemukan dalam ruang 

epidural. Lemak epidural sering ditemukan di ruang epidural posterior dan lateral. 

Lemak epidural memiliki efek klinis yang penting pada farmakologi obat epidural 

dan intratekal. Terdapat hubungan yang linear antara kelarutan lemak opioid 

dengan waktu paruh eliminasi terminalnya di ruang epidural, waktu rata-rata tinggal 

dalam ruang epidural dan konsentrasi lemaknya dalam ruang epidural. Transfer 

opioid dari ruang epidural menuju intratekal paling baik pada opioid yang kurang 

larut lemak (morphine) dan paling sedikit pada opioid yang sangat larut lemak 

(fentanyl, sufentanil). Hal ini mengakibatkan meningkatnya kelarutan lemak opioid 
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menghasilkan “sekuestrasi” opiod di lemak epidural, sehingga bioavabilitas obat 

berkurang di ruang subaraknoid (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Lemak epidural juga memainkan peran dalam farmakokinetik anestestik 

anestesi lokal di ruang epidural. Sekuestrasi dalam lemak epidural menjelaskan 

mengapa anestetik lokal yang sangat larut lemak seperti etidokain ekuipoten dengan 

lidokain di ruang epidural meskipun secara in vitro etidokain tujuh kali lebih kuat 

dari lidokain. Karena kelarutan lipidnya yang jauh lebih besar, etidokain lebih 

banyak terjadi sekuesterasi pada lemak epidural daripada lidokain, sehingga jumlah 

obat yang menghasilkan blok pada akar saraf spinal dan medula spinalis berkurang. 

Dengan demikian, sekuesterasi lemak epidural tampaknya berperan penting dalam 

farmakokinetik anestetik lokal seperti halnya opioid epidural (Bernards and 

Hostetter, 2018; Richard dkk., 2015; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 

2010) 

 

Meningen 

Meningen spinal mengelilingi dan melindungi medulla spinalis, LCS, dan 

akar saraf. Meningens tersusun dari tiga membran pelindung yakni duramater, 

araknoidmater dan piamater, menjadi kontinu dengan meninges kranial. 

Duramater 

Duramater memiliki ketebalan 270-280 µm, merupakan jaringan meningeal 

terluar dan tertebal. Duramater sebagian besar terdiri dari serat kolagen yang 

tersusun dalam sekitar 80 lapisan lamela yang sangat halus yang diatur secara acak 

dan serat elastin yang diatur secara longitudinal dan melingkar. Bagian luar 

(permukaan epidural) mengandung pita serat kolagen yang berjalan ke arah yang 

berbeda. Duramater spinalis dimulai dari foramen magnum yang menyatu dengan 

periosteum pada dasar tengkorak, yang membentuk batas sefalad dari ruang 

epidural. Di bagian kaudal, duramater berakhir setinggi vertebra S2 yang menyatu 

dengan filum terminale. Duramater sebagian besar aselular kecuali pada lapisan sel 

yang membentuk batas antara duramater dan araknoidmater. Meskipun kurangnya 

elemen seluler, tepi bagian dalam duramater mempunyai vaskularisasi tinggi, yang 
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mungkin menyebabkan duramater menjadi jalur penting untuk clearence obat dari 

ruang epidural dan ruang subaraknoid. 

Bagian dalam dari duramater berbatasan langsung dengan araknoidmater. 

Ruang potensial subdural merupakan ruang antara kedua membran ini. Injeksi 

subdural diperkirakan terjadi pada 0.82% dari injeksi epidural (Bernards and 

Hostetter, 2018). 

 

Araknoidmater 

Araknoidmater terletak di dalam duramater. Merupakan suatu membran 

avaskular yang terdiri dari lapisan sel epitel pipih yang terhubung erat satu sama 

lain menutupi permukaan bagian dalam dura. Sel-sel pada araknoid memiliki 

interkoneksi oleh suatu tight junction dan occluding junction. Interkoneksi seluler 

ini menyebabkan araknoidmater adalah penghalang utama, secara anatomi, untuk 

obat yang bergerak di antara ruang epidural dan medula spinalis. Permeabilitas 

rendah dari araknoidmater inilah yang menjaga LCS berada di ruang subaraknoid, 

bukan di ruang subdural.  

Pada area dimana akar saraf spinal melintasi dura dan membran araknoid 

keluar dari foramen vertebra, terdapat herniasi pada araknoidmater melalui 

duramater ke dalam ruang epidural dan membentuk granulasi araknoid. Granulasi 

tersebut berfungsi sebagai tempat bagi keluarnya material dalam ruang subaraknoid 

(Bernards and Hostetter, 2018). 

Piamater 

Lapisan terdalam meningen adalah piamater.  Piamater terdiri dari sel-sel 

datar yang tumpang tindih yang melapisi medula spinalis dan akar saraf.  Trabekula 

menghubungkan antara piamater dan araknoidmater diaman sel-sel dari kedua 

meninges tersebut bersatu sepanjang trabekula. Piamater banyak memiliki 

fenestrated sehingga medula spinalis mendapat komunikasi langsung dengan ruang 

subaraknoid. Piamater meluas hingga ujung dari medula spinalis dan menjadi filum 

terminal (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

 

 



 

10 
 

Medula Spinalis 

Pada orang dewasa, ujung kaudal dari medula spinalis biasanya terletak di 

tingkat vertebra lumbal pertama. Namun, pada 30% dari individu, medula spinalis 

dapat berakhir pada T12, sementara pada 10% mungkin memanjang sampai L3. 

Fleksi dari kolom vertebra menyebabkan ujung dari medula spinalis bergerak 

sedikit ke arah sefalad (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Medula spinalis memunculkan 31 pasang dari saraf spinal, yang masing-

masing terdiri dari akar motorik anterior dan akar sensorik posterior. Akar saraf 

tersebut kemudian bercabang. Bagian medula spinalis yang memunculkan semua 

cabang dari saraf spinal tunggal disebut segmen spinalis. Daerah kulit yang 

dipersarafi oleh saraf spinal dan sesuai dengan segmen spinalis disebut sebagai 

dermatom. Gray matter intermediolateral dari T1- L2 segmen medula spinalis 

mengandung badan sel dari neuro simpatik simpatik praganglionik. Saraf simpatik 

ini berjalan sesuai dengan saraf spinal ke titik di luar foramen intervertebral di mana 

saraf simpatik keluar untuk bergabung dengan rantai ganglia simpatik. 

Saraf spinal dan segmen spinalnya dinamakan sesuai dengan foramen 

intervertebralis yang dilaluinya. Pada regio servikal, saraf spinal dinamakan sesuai 

vertebra yang membentuk setengah kaudal dari foramen intervertebral; sebagai 

contoh, C4 muncul melalui foramen intervertebral yang dibentuk oleh C3 dan C4 

(Richard dkk, 2015; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). Dalam regio 

torakal dan lumbal, akar saraf dinamakan sesuai vertebra yang membentuk setengah 

cephal dari foramen intervertebral; sebagai contoh, L4 muncul melalui foramen 

intervertebral yang dibentuk oleh L4 dan L5. Karena medula spinalis biasanya 

berakhir antara L1 dan L2, perjalanan akar saraf torakal, lumbal dan sakral lebih 

jauh pada ruang subaraknoid untuk mendapatkan segmen medula spinalisnya. Saraf 

yang memanjang pada akhir medula spinalis sampai tempat keluar saraf tersebut 

dikenal sebagai kauda equine (Bernards and Hostetter, 2018). 
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Gambar 5 Dermatom Sensori Manusia 

Fisiologi LCS 

LCS merupakan cairan penting dalam tubuh yang terdiri dari air (99%) dan 

beberapa molekul seperti protein, elektrolit, glukosa, neurotransmiter, metabolit 

neurotransmiter, asam amino,  nukleotida siklik lainnya. LCS dibentuk di pleksus 

koroidalis di ventrikel lateral yang manjang dari inferior horn ke bagian sentral dari 

ventrikel lateral (Artru, 2007). Selain itu LCS juga dibentuk di ventrikel tiga. Proses 

terbentuknya LCS terjadi akibat perbedaan struktur dari endotel kapiler pada 

pleksus koroidalis. Endotel pada plesus koroidalis tidak memiliki tight Junction 

antar-selnya namun memiliki struktur fenestrasi. Darah yang masuk ke dalam 

pleksus koroidalis akan terfiltrasi melalui struktur endotel tersebut dan akan 

terbentuk suatu cairan yang kaya protein yang biasa ditemukan pada ruang 

interstisial daerah lain. Volume LCS pada manusia dewasa berkisar 100-160 mL 

dan diproduksi sekitar 20-25 mL/jam atau setara 500-600 ml/hari. Akibatnya, 

seluruh volume CSF diganti kira-kira setiap 6 jam (Artru, 2007; Bernards and 

Hostetter, 2018; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010) 
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Konsentrasi glukosa pada LCS berkisar 60% dari kadar glukosa dalam 

darah. Rasio ini cenderung konstan selama peningkatan gula darah tidak lebih dari 

270-360 mg/dL. Sedangkan kadar protein dalam LCS hanya 0,5% dari konsentrasi 

plasma. Permeabilitas akan meningkat seiring meningkatnya usia dan tidak 

dipengaruhi oleh gender (Artru, 2007). 

CSF berosilasi karena ekspansi otak selama sistol memindahkan CSF secara 

kaudal ke dalam kanal spinal dan kontrak serebral selama diastol menyebabkan 

CSF dalam kanal spinal kembali ke kranial. Pergerakan CSF diperkirakan 0.04% 

per osilasi. Kurangnya jumlah pergerakan CSF menjelaskan mengapa distribusi 

obat selama infus lambat yang digunakan untuk analgesia intratekal kronik 

menghasilkan distribusi obat yang sangat terbatas (Bernards and Hostetter, 2018). 

 

 

 

Gambar 6 Proses  Pembentukan LCS pada pleksus Koroidalis. 
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Tabel  1 Tekanan LCS dan Volume LCS Manusia 

 

 

Tabel 2 Perbandingan Komposisi LCS dengan Plasma 

 

Kontra Indikasi, Indikasi dan Resiko Komplikasi 

Sebelum melakukan spinal anestesia, seorang ahli anestesia tidak hanya 

paham terhadap indikasi dan kontra indikasinya namun juga mampu 

mempertimbangkan resiko dan manfaat yang diberikan ketika melakukan anestesi 

spinal. Seorang dokter anestesi harus dapat memberikan pertimbangan kepada 
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pasiennya dan memberikan alternatif sehingga pasien dapat membuat keputusan 

yang tepat.  

Kontraindikasi anestesi spinal ada yang berupa kontraindikasi absolut dan 

relatif. Di mana kontraindikasi absolut meliputi: pasien yang menolak dilakukan 

spinal anestesia, adanya infeksi lokasi penyuntikan, alergi terhadap obat lokal 

anestesi yang digunakan, hipovolemia berat yang belum terkoreksi, dan 

peningkatan tekanan intrakranial. Kontraindikasi relatif berupa koagulopati, sepsis, 

permasalahan pada cardiac output dan penyakit neruologis tertentu (Richard dkk., 

2015; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Komplikasi dari anestesia spinal dibedakan menjadi komplikasi mayor dan 

minor. Komplikasi mayor yang terjadi sangatlah jarang, hal ini harus dijelaskan 

kepada pasien. Komplikasi minor lebih sering terjadi dan tidak dapat diabaikan. 

Komplikasi minor seperti mual muntah, hipotensi, menggigil, gatal, ganggun 

pendengaran, dan retensio urin. PDPH dan gagal blok merupakan komplikasi yang 

jarang terjadi (Liguori, 2014). 

Mual muntah intraoperatif (IONV) merupakan suatu hal yang kompleks dan 

multifaktorial. Hal hal yang tidak berkaitan dengan anestesia spinal pun dapat 

mempengaruhi seperti faktor pasien (misalnya, kecemasan, penurunan lower 

esophageal sphincter, peningkatan tekanan lambung, hiperaktif vagal, perubahan 

hormon); faktor pembedahan (eksteriorisasi uterus, traksi peritoneum); dan faktor-

faktor lain (misalnya, opioid sistemik, obat uterotonik, antibiotik, gerakan). 

Anestesi spinal sendiri dapat menyebabkan IONV ataupun mual dan muntah paska-

operasi (PONV) melalui berbagai mekanisme, termasuk hipotensi, peberian adiktif 

intratekal, blok yang tidak adekuat, ataupun blok yang tinggi. Adapun faktor risiko 

terjadinya  IONV pada anestesia spinal seperti ketinggian blok puncak yang lebih 

tinggi dari T6, denyut jantung awal (HR) 60 denyut / menit atau lebih, riwayat 

mabuk perjalanan, dan riwayat hipotensi sebelumnya setelah dilakukan anestesia 

spinal (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Hipotensi menjadi pertimbangan pertama ketika pasien mengeluh mual, 

terutama apabila terjadi segera setelah onset anestesi spinal. Evans, pada tahun 1929 
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tentang anestesi spinal, dikatakan bahwa penurunan tekanan darah yang tiba-tiba 

diikuti oleh mual (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Menggigil sering kali ditemuai pada anestesi spinal dan epidural. 

Hipotermia terjadi akibat terhambatnya kontrol termoregulator sentral pada blok 

neuroaksial. Blok pada simpatis dan motoris akan mencegah terjadinya 

vasokonstriksi dan mengakibatkan terjadinya proses menggigil. Dalam 30 menit 

pertama setelah blok, anestesi spinal lebih cepat menurunkan suhu tubuh inti 

daripada anestesi epidural. Setelah 30 menit, kedua teknik menyebabkan suhu turun 

pada kecepatan yang sama. Meskipun demikian, kejadian menggigil setelah 

anestesi spinal tidak lebih besar dari anestesi epidural. 

 

Tabel 3 Kontraindikasi Anestesia Spinal 
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Tabel 4 Resiko-resiko Pada Neuroaksial Blok 

  

Teknik Anestesi Spinal 

Anestesi spinal dan epidural dilakukan dikamar operasi atau di ruang tindakan 

dan hanya dengan monitor yang baik serta semua peralatan untuk tatalaksana jalan 

napas dan resusitasi tersedia. 

 

Jarum 

Jarum spinal dan epidural diklasifikasikan berdasarkan desain ujung jarum. 

Jarum Whitacre, Eldor, Marx, dan Sprotte memiliki ujung pencil-point dengan satu 

atau dua bukaan pada proksimal jarum. Jarum Greene, Atraucan, dan Quincke 

memiliki ujung beveled dengan cutting edge. Diperlukan kekuatan lebih untuk 

memasukkan jarum pencil-point dibandingkan dengan jarum beveled namun 

menghasilkan sensasi taktil pada beberapa jaringan ketika jarum dimasukkan. 

Sebagai tambahan, jarum bevel menyebabkan jarum bergeser dari jalur yang 
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diharapkan. Jarum epidural memiliki diameter yang lebih besar daripada jarum 

spinal yang berguna untuk memfasilitasi injeksi cairan atau udara ketika 

menggunaan teknik “kehilangan tahanan” dalam mengidentifikasi ruang epidural. 

Sebagai tambahan, diameter besar memudahkan untuk memasukkan kateter ke 

ruang epidural. Jarum epidural Tuohy memiliki ujung melengkung untuk membantu 

mengontrol arah pergerakan kateter saat di ruang epidural. Ujung jarum Hustead 

memiliki kelengkungan yang kurang dibandingkan jarum Tuohy. Ujung jarum 

Crawford lurus, sehingga tidak cocok untuk memasukkan kateter (Butterworth 

dkk., 2013).  

 

Gambar 7 Jenis jarum spinal dan epidural 

 

Diameter luar jarum epidural dan spinal digunakan untuk menentukan gauge. 

Semakin besar gauge jarum spinal yang digunakan (diameter kecil) maka akan 

semakin kecil menyebabkan postdural puncture headache (PDPH), namun lebih 

mudah bergeser dibandingkan dengan jarum gauge kecil. Jarum epidural biasanya 

berukuran 16G hingga 19G dan jarum spinal 22G hingga 29G. Jarum spinal kurang 

dari 22G biasanya lebih mudah dimasukkan apabila menggunakan introducer dan 

mencegah jarum spinal melengkung atau bergeser saat dimasukkan. Introducer 

dimasukkan ke ligamen intraspinosum di posisi jarum spinal akan dimasukkan, 

setelah introducer terpasang, jarum spinal dimasukan mealui introducer.  Diameter 

dalam jarum menentukan besarnya kateter yang dapat dimasukkan melalui jarum 
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dan menetukan seberapa cepat cairan serebrospinal muncul selama jarum spinal 

dimasukkan. Setiap jarum spinal dan epidural disertai stylet. Stylet mencegah jarum 

tersumbat oleh kulit atau lemak dan mencegah maasuknya kulit ke ruang epidural 

atau subarahnoid, dimana kulit dapat tumbuh dan membentuk tumor dermoid 

(Bernards and Hostetter, 2018). 

 

Sedasi 

Sedasi ringan dapat diberikan sebelum dilakukan blok spinal atau epidural. 

Pada umumnya, pasien sebaiknya tidak disedasi berat karena keberhasilan anestesi 

spinal dan epidural anestesi membutuhkan partisipasi pasien dalam menjaga posisi 

yang baik, evaluasi ketinggian blok, dan komunikasi dengan anestesiologis. 

Sebagai tambahan, kooperasi pasien dibutuhkan untuk mengevaluasi tes dosis 

epidural. Sedasi dengan 1,5 mg midazolam ditambah 75 µg fentanyl menunjukkan 

dapat menurunkan laporan pasien dengan gejala subyektif injeksi anestesi lokal 

intravena. 

 

Posisi 

Posisi pasien pada anestesi spinal yang tepat akan berpengaruh pada 

kecepatan dan kesuksesan dalam melakukan blok. Sebelum melalukan prosesud 

anestesia spinal, operator maupun pasien haruslah dalam posisi yang paling 

nyaman, termasuk posisi ketinggian meja operasi, memberikan kenyamanan 

selimut pasien, kenyamanan suhu ruang operasi, dan pemberian sedasi apabila 

diperlukan. Dalam pemberian sedasi, sangatlah penting untuk menghindari 

terjadinya oversedasi. Pasien haruslah tetap dapat diajak berkomunikasi sebelum, 

saat dan setelah pemberian anestesia spinal.  

Terdapat tiga posisi utama yang digunakan pada saat pemberian anestesia 

spinal yakni posisi lateral dekubitus, posisi duduk dan posisi pronasi. Posisi duduk 

merupakan posisi yang paling baik untuk mendapatkan blok lumbal bagian bawah 

dan blok sakral. Pada pasien dengan obesitas posisi duduk lebih sering digunakan 

karena lebih mudah untuk mengidentifikasi garis tengah. Tekhnik ini dikerjakan 

dengan memposisikan pasien dalam posisi duduk dengan kaki diletakkan pada 
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sandaran kaki, dan pasien memegang bantal. Leher pasien dalam posisi fleksi dan 

pinggang bagian bawah didorong ke belakang untuk membuka celah intervertebral 

lumbal, hal ini akan menyebabkan L4-L5 terlihat dengan jelas.  

 

Gambar 8 Posisi duduk akan membuat celah L4-L5 terlihat lebih jelas 

 

Pada tekhnik saddle block, pasien diposisikan duduk 5 menit setelah 

pemberian anestesia spinal dengan anestesi lokal hiperbarik. Penggunaan anestesia 

lokal hiperbarik memungkinkan obat anestesi lokal hiperbarik tetap berada di regio 

sakral. Namun apabila diperlukan blok yang lebih tinggi, pasien dapat diposisikan 

ke posisi supinasi segera setelah penyuntikan dan mengatur meja operasi sesuai 

dengan kebutuhan (Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 2010). 

Posisi lateral dekubitus merupakan posisi yang paling umum digunakan 

dalam melakukan anestesia spinal. Pasien diposisikan dengan punggung diletakkan 

pada tepi meja operasi sehingga membuat pasien mudah dijangkau oleh ahli 

anestesi. Lutut pasien dalam posisi fleksi ke arah dada, serta leher dalam posisi 



 

20 
 

fleksi. Hal ini akan melebarkan prosesus spinosus dan memaksimalkan ukuran 

foramen interlaminar. Krista illiaka digunakan sebagai acuan untuk 

mengidentfikasi celah interspinosus L4-L5. Adanya asisten akan sangat membantu 

untuk memposisikan pasien. Pada posisi lateral dekubitus, penggunaan obat 

anestesi hipobarik, isobarik maupun hiperbarik dapat digunakan sesuai dengan 

lokasi dan posisi operasi (Bernards and Hostetter, 2018; Steven L. Orebaugh and 

Hillenn Cruz Eng, 2010). 

 

 

 

Gambar 9 Posisi Lateral Dekubitus 

  

Posisi pronasi dalam anestesia spinal dilakukan apabila dibutuhkan posisi 

operasi dengan posisi tersebut, seperti operasi didaerah rektal, perineal ataupun 

prosedur pada daerah lumbal. Penggunaan anestesi lokal hipobarik dengan pasien 

posisi pronasi jackknife menghasilkan blok sakral pada operasi perirektal.  
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Gambar 10 Posisi Pronasi (Jackknife) 

Kulit dipersiapkan dengan cairan antiseptik dan ditutup. Semua cairan 

antiseptik merupakan neurotoksik dan harus diperhatikan agar tidak 

mengkontaminasi jarum spinal atau anestesi lokal. American society of Regional 

Anestesia (ASA) merekomendasikan chlorhexidine sebagai antisepsis kulit 

sebelum prosedur anestesia regional. 

 

Pendekatan Midline 

Pada pendekatan Midline ruang subarahnoid, dilakukan infiltrasi anestesi 

lokal pada kulit di daerah yang akan dilakukan penyuntikan untuk mengurangi nyeri 

saat prosedur dilaksanakan. Anestesi lokal (1-2 mL) diberikan di bagian jarum 

spinal akan ditusukkan sedalam 1-2 inch. Infiltrasi anestesi lokal di lateral midline 

menimbulkan nyeri dan tidak diperlukan. Jarum spinal atau introducer dimasukkan 

di sela dengan sedikit angulasi sefalad 10o-15o.  Selanjutnya jarum menembus 

jaringan subkutan, ligamen suprasinosum, ligamen interspinosum, ligamentum 

flavum, ruang epidural, duramater, dan araknoidmater. Terdapat sensasi ketika 

jarum menembus ligamen tersebut dan ahli anestesi harus mengembangkan 

kemampuan untuk membedakan apakah jarum menembus ligamen dengan 

resistensi tinggi atau otot paraspinosum dengan resistensi rendah. Penetrasi 

duramater sering menimbulkan bunyi “pop”dan merupakan hal yang paling mudah 

dideteksi dengan jarum pencil-point. Deteksi penetrasi dural akan menghindari 

masuknya jarum ke sepanjang ruang subaraknoid dan mengenai baadan vertebral. 

Sebagai tambahan, mempelajari deteksi penetrasi dural akan membuat seseorang 



 

22 
 

dapat memasukkan jarum spinal secara cepat tanpa harus berhenti setiap beberapa 

millimeter dan melepaskan stylet unntuk melihat adanya CSF yang keluar pada 

pangkal jarum (Richard dkk., 2015; Steven L. Orebaugh and Hillenn Cruz Eng, 

2010) 

 

Gambar 11 Pendekatan Midline pada ruang subaraknoid 

 

Gambar 12 Pendekatan Midline pada ruang epidural 

Dengan jarum diameter kecil (26G hingga 29G) secara umum 

membutuhkan 5-10 detik, namun bisa lebih pada beberapa pasien. Aspirasi pelan 

dapat mempercepat munculnya CSF. Jika CSF tidak muncul, ujung jarum 



 

23 
 

kemungkinan tersumbat oleh akar saraf dan putar jarum 90o untuk menimbulkan 

aliran CSF. Kemungkinan lainnya adalah ujung jarum tidak berada di ruang 

subaraknoid sepenuhnya dan menusukkan jarum lebih dalam 1 atau 2 mm dapat 

meningkatkan aliran CSF. Pada akhirnya, kegagalan aliran CSF menunjukkan 

jarum tidak berada ruang subaraknoid. 

Apabila saat jarum yang dimasukkan menyentuh tulang, maka sebaiknya 

jarum ditarik dan secepatnya kembali memasukkan jarum dengan arah yang 

berbeda. Ketika mengenai tulang, kedalaman penusukan harus diperhatikan dan 

arahkan jarum sedikit sefalad. Apabila mengenai tulang lagi pada kedalaman yang 

lebih dalam, maka jarum kemungkinan besar bergerak ke bawah inferior prosesus 

spinosus dan ini harus diarahkan lebih sefalad hingga ruang subaraknoid dicapai. 

Apabila jarum mengenai tulang lagi pada kedalaman yang lebih dangkal, maka 

kemungkinan besar jarum bergerak ke atas prosesus spinosus dan sebaiknya 

diarahkan lebih kaudal. Apabila mengenai tulang lagi pada kedalaman yang sama, 

maka kemungkinan jarum tidak di midline dan berjalan sepanjang lamina vertebra. 

Ketika mengarahkan kembali jarum atau introducer, penting dilakukan 

adalah menarik ujung jarum ke jaringan subkutaneus. Apabila ujung jarum berada 

di ligamen vertebra, usaha mengarahkan kembali jarrum akan berakhir dengan 

bengkoknya jarum dan bergesernya arah jarum. Pergeseran kecil jarum dapat 

mengakibatkan perubahan yang besar ketika mencapai kedalaman 4 -6 cm. 

Apabila pasien mengalami parestesia, hal penting yang harus diperhatikan 

adalah apakah ujung jarum telah mencapai akar saraf di ruang epidural atau ruang 

subaraknoid. Ketika parestesi terjadi, segera berhenti memasukkan jarum, lepaskan 

stylet dan lihat CSF di pangkal jarum. Adanya CSF memastikan bahwa jarum telah 

mencapai akar saraf kauda ekuina di ruang subaraknoid dan ujung jarum berada di 

posisi yang baik. Apabila tidak muncul CSF, maka parestesi yang muncul mungkin 

merupakan hasil dari akar saraf spinal memasuki ruang epidural. Pada kasus ini, 

kemungkinan besar jarum telah bergeser dari midline dan sebaiknya diarahkan 

ulang berlawanan dengan sisi parestesi. Terkadang pengalaman nyeri akibat jarum 

menyentuh tulang disalahartikan oleh pasien sebagai parestesi. 
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Setelah jarum dimasukkan ke ruang subaraknoid dengan benar, jarum 

difiksasi pada posisinya dan spuit berisi anestesi lokal dipasangkan. Secara lembut 

lakukan aspirasi untuk menentukan apakah jarum masih berada di ruang 

subaraknoid dan anestesi lokal secara perlahan diinjeksikan (<0,5 mL/detik). 

Setelah selesai injeksi, CSF kembali diaspirasi untuk memastikan ujung jarum 

masih berada di ruang subaraknoid dan CSF kembali diinjeksikan. Jarum, spuit dan 

introducer dilepaskan bersamaan. Apabila prosedur operasi dilakukan dalam 

keadaan supinasi, pasien dibantu untuk berbaring.  

Ketika blok sudah dipastikan posisinya, status hemodinamik dengan 

tekanan darah dan atau denyut jantung harus diperhatikan. Ketinggian blok juga 

dinilai dengan pin prick atau sensasi suhu dengan mengusap kulit menggunakan 

alkohol. Apabila, setelah beberapa menit blok tidak cukup tinggi atau terlalu tinggi, 

maka meja dapat dimiringkan sesuai yang mempengaruhi penyebaran lebih lanjut 

dari anestesi lokal hipobarik atau hiperbarik (Barash, 2013). 

 

Pendekatan Paramedian 

Pendekatan paramedian ke ruang epidural dan subaraknoid berguna dalam 

situasi di mana anatomi pasien tidak mendukung pendekatan midline, seperti 

ketidakmampuan untuk fleksi tulang belakang atau kalsifikasi berat ligamen 

interspinosum. Pendekatan ini dapat digunakan dengan pasien dalam posisi apapun 

dan mungkin merupakan pendekatan yang terbaik untuk pasien dalam posisi 

pronasi jackknife. 

Prosesus spinosus membentuk batas bawah dari sela diinginkan, jarum 

dimasukkan sekitar 1 cm lateral titik ini dan diarahkan ke tengah dengan 

mengarahkan  itu sekitar 45 derajat sefalad dengan cukup medial angulasi (sekitar 

15 derajat) untuk mengkompensasi titik penyisipan lateral. Tahanan pertama yang 

dirasakan merupakan ligamentum flavum. Tulang ditemukan sebelum ligamentum 

flavum biasanya lamina vertebra dari sefalad vertebra dan jarum harus diarahkan 

kembali. Metode alternatif lainnya adalah memasukkan jarum tegak lurus dengan 

kulit hingga mencapai lamina. Jarum kemudian berjalan ke tepi superior lamina dan 
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ke dalam ruang subaraknoid. Lamina merupakan penanda tempat yang 

memfasilitasi penempatan jarum yang benar. 

 

Gambar 13 Pendekatan Paramedian 

 

Pendekatan Lumbosakral (Taylor) 

Pendekatan lumbosakral menuju subaraknoid dan ruang epidural 

merupakan pendekatan pada sela L5- S1, yang merupakan ruang interlaminar 

terbesar. Pendekatan ini mungkin berguna ketika terdapat kendala anatomi yang 

membuat pendekatan lain tidak layak. Pasien diposisikan lateral, pronasi, atau 

duduk, dan jarum dimasukkan pada titik 1 cm medial dan 1 cm lebih rendah 

daripada posterior superior iliaka tulang belakang. Jarum diarahkan sefalad 45 

sampai 55 derajat dan cukup medial untuk mencapai midline pada tingkat prosesus 

spinosus L5.  
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Gambar 14 Pendekatan Lumbosakral (Taylor) 

Spinal Anestesi Kontinu 

Memasukkan kateter ke dalam ruang subaraknoid meningkatkan utilitas 

anestesi spinal dengan memungkinkan pemberian obat diulang sesuai yang 

diperlukan untuk memperpanjang tingkat atau durasi blok tulang belakang. 

Rekomendasi umum dosis berikutnya pada blok spinal kontinu adalah setengah 

dosis awal anestesi lokal ketika blok telah mencapai dua pertiga dari durasi yang 

diharapkan. Teknik yang digunakan sama dengan spinal anestesi pada umumnya, 

hal yang berbeda hanyalah diameter jarum yang lebih besar untuk mengakomodasi 

kateter yang diinginkan. 

Berbagai kateter dan jarum yang tersedia untuk anestesi spinal kontinu. 

Umumnya, jarum epidural 18G dan kateter 20G digunakan. Namun, jarum dan 

kateter ukuran ini membawa risiko yang lebih tinggi terjadinya PDPH, terutama 

pada pasien muda. Karena risiko ini, jarum lebih kecil dan kateter kombinasi telah 

dikembangkan dengan ukuran mulai dari 24G hingga 32G. Meskipun kateter kecil 

mengurangi risiko PDPH, mereka juga dikaitkan dengan beberapa laporan cedera 

neurologis, terutama sindrom kauda ekuina. Untuk alasan ini, Food and Drug 

Administration telah menyarankan untuk tidak menggunakan kateter lebih kecil 

dari 24G untuk anestesi spinal kontinu (Bernards and Hostetter, 2018). 
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Anestesi Lokal 

 

Anestesi lokal didefinisikan sebagai sebagai hilangnya sensasi di area 

tertentu dikarenakan depresi dari eksitasi ujung saraf atau inhibisi dari proses 

konduksi di saraf perifer. Banyak metode untuk membuat kondisi anestesi lokal 

antara lain, trauma mekanis, temperatur yang sangat rendah, tidak adanya oksigen 

(anoksia jaringan), iritan kimia, zat neurolitik (alkohol dan phenol) maupun agen 

kimia seperti obat anestesi lokal. Namun, hanya obat anestesi yang dapat 

menyebabkan kondisi anestesi dan dapat dikembalikan seperti semula setelah efek 

obat habis dan tanpa efek samping residual di serat saraf (Morgan dan Mikhail, 

2006). 

Syarat zat untuk menjadi obat anestesi lokal, antara lain: 

1. Tidak iritatif ke jaringan 

2. Tidak menyebabkan kerusakan permanen pada struktur saraf 

3. Toksisitas sistemik rendah 

4. Efektif dalam penggunaan injeksi maupun aplikasi topikal 

5. Mula kerja cepat dan durasi kerja yang cukup lama. 

Kebanyakan obat anestesi lokal umumnya memenuhi syarat tersebut, 

kecuali beberapa obat yang relatif tidak efektif sebagai topical kecuali dosis tinggi 

namun menyebabkan iritasi pada jaringan (prokain dan mepivakain). Lidokain dan 

tetrakain efektif untuk injeksi dan topical (Prithvi, 2002 ; Morgan dan Mikhail, 

2006).  

Adapun syarat karakteristik tambahan untuk obat anestesi local antara lain 

1. Harus punya potensi yang cukup tanpa mengunakan larutan dengan 

konsentrasi yang membahayakan 

2. Relatif bebas alergi 

3. Stabil di larutan dan harus bisa membuat biotransformasi yang aman 

4. Steril atau mampu disterilisasi di panas tinggi tanpa mengalami 

perubahan 
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SEJARAH 

Suku inka di peru menggunakan daun coca sebagai anestesi lokal sebagai 

tambahan dari efek stimulannya. Pada tahun 1860, kokain diisolasi dan digunakan 

sebagai anestesi lokal pada than 1884, penelitian dan pencarian akan obat yang 

lebih aman, kadar toksisitas rendah dan kadar kecanduan yang rendah 

menghasilkan stovain sebagai anestesi lokal golongan amino-ester pada tahun 1903 

dan prokain pada tahun 1904, setelah itu semakin berkembangnya penelitian 

lidokain ditemukan pada tahun 1943, bupivakain pada 1957 dan prilocaine pada 

tahun 1959 (Rathmell, 2004). 

 

MEKANISME AKSI 

Anestesi lokal memproduksi anestesi dengan menghambat eksitasi dari 

ujung saraf atau menghentikan konduksi di saraf perifer dengan cara mengikat dan 

menonaktifkan chanel sodium, masuknya sodium melalui jalur ini diperlukan untuk 

depolarisasi membran sel dan jalannya impuls sepanjang jalur saraf. Ketika saraf 

kehilangan depolarisasi dan kapasitas menghasilkan atau meneruskan impuls, 

sensasi pada lokasi persarafan tersebut akan menghilang Lou dkk, 2002; (Morgan 

dan Mikhail, 2006).  

Konsepnya dapat dibayangkan sebagai dinamit. Sumbu dinamit sebagai 

ujung saraf dan dinamitnya sebagai otak. Api ketika dibakar(nyeri) akan menjalar 

ke sumbu dan akan meledak. Ketika air dibasahi ke sedikit saja bagian sumbu, ini 

diandaikan sebagai obat anestesi lokal. Ketika api dinyalakan dan sumbu terbakar, 

api tidak akan sampai meledakkan dinamit karena api akan padam ketika sampai ke 

bagian yang basah (Rathmell, 2004). 
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Gambar 15 Ilustrasi mekanisme anestesi lokal 

Membran saraf adalah tempat kerja utama obat anestesi lokal, berdasarkan 

tempat kerja spesifik di membran sel ini, obat anestesi terbagi menjadi beberapa 

golongan,  

1. Amide tersier dengan tempat kerja di chanel sodium(lidokain, 

bupicakain dan mepivakain) 

2. Menginhibisi influx Na dengan mengikat reseptor di kanal Na. 

(konfigurasi I/O normal) 

3. Ester dengan tempat kerja di membran sel kanal dengan cara 

menutup kanal (konfigurasi C) 

4. Biotoksin dengan tempat kerja di membran luar 

5. Dan beberapa toksin lain mempengaruhi membran sel membuka 

atau menutup (Prithvi, 2002) 

Cara kerja primer dari anestesi lokal adalah dengan menghasilkan blockade 

terhadap konduksi untuk menuruknak permeabilitas kanal ion terhadap ion sodium 

(Na+). Anestesi lokal menginhibisi permeabilitas puncak terhadap sodium secara 

selektif, yang pada nilai normalnya berkisar antara lima hingga enam kalo lebih 

tinggi dibandingkan kebutuhan minimum untuk menghasilkan konduksi impuls. 

Anestesi lokal menghambat nilai permeabilitas tersebut, sehingga menurunkan 
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potensial aksi dan kecepatan konduksi sel. Saat permeabilitas tersebut tidak dapat 

mencapai angka minimum yang ditimbulkan oleh anestesi lokal, konduksi tidak 

dapat terjadi dan timbul blokade saraf (Rathmell, 2004). 

Anestesi lokal menghasilkan sedikit penurunan konduksi ion kalium pada 

membran saraf. Ion kalsium yang berikatan dengan membran sel memegang 

peranan dalam mengatur pergerakan ion sodium melalui membran sel. Pelepasan 

ion kalsium dari reseptor kanal ion  dapat menjadi factor utama yang menyebabkan 

peningkatan permeabilitas ion sodium pada membran sel. Peristiwa ini 

menggambarkan langkah pertama dari depolarisasi membran sel. Molekul anestesi 

lokal bekerja sebagai antagonis kompetitif terhadai kalsium pada beberapa tempat 

di membran sel (Lou dkk, 2002; Prithvi, 2002). 

Urutan peristiwa ini menjadi suatu mekanisme kerja dari anestesi lokal, di 

mana terjadi pelepasan ion kalsium dari reseptor kanal sodium yang memungkinkan 

perlekatan molekul anestesi lokal pada reseptor tersebut. Molekul anestesi lokal 

yang berikatan tersebut kemudian menyebabkan blokade dari kanal sodium dan 

menurunkan konduksi dari ion sodium. Penurunan konduksi ion sodium tersebut 

menyebabkan penurunan laju depolarisasi sel dan kegagalan sel dalam mencapai 

ambang batas konduksi. Blokade tersebut disertai dengan kurangnya pembentukan 

potensial aksi akan menyebabkan blokade konduksi yang dikenal sebagai anestesi 

lokal (Prithvi, 2002; Miller, 2005; Morgan dan Mikhail, 2006). 

Mekanisme dasar di mana ion sodium masuk ke dalam axoplasma dari saraf 

dan menyebabkan potensial aksi dimodifikasi oleh obat anestesi lokal. Membran 

saraf tetap pada status terpolarisasi karena pergerakan ion yang bertugas 

menimbulkan potensial aksi gagal terjadi akibat hambatan dari obat anestesi lokal. 

Karena potensial listrik pada membran sel tidak berubah, impuls lokal tidak 

terbentuk dan penghantaran impuls terhambat. Impuls yang sampai ke saraf yang 

terpengaruh obat anestesi lokal akan terhambat akibat ketidakmampuan untuk 

melepaskan energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penghantaran impuls 

tersebut. Blokade saraf yang ditimbulkan oleh obat anestesi lokal disebut 

nondepolarizing nerve block (Rathmell, 2004). 
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Gambar 16 Anestesi lokal amin tersier menghambat influx dari natrium saat 

konduksi saraf 

 

Gambar 17 Perubahan transisi kanal natrium 

 

Gambar 18 Entri dari kanal 

Secara garis besar obat anestesi lokal terbagi 2, amino ester dan amino 

amide, berdasarkan struktur kimianya. Struktur kimia ini menentukan 

biotransformasinya dan sifat hidrofilik, lipofilik dan hidrolisisnya. Golongan amide 

lebih sulit dihidrolisis daripada ester, oleh karena itu kadar kelarutan plasmanya 

akan lebih lambat dan lebih sedikit konsentrasinya di urin (Prithvi, 2002; Miller, 

2005). 
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Tabel  5 Klasifikasi anestesi lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakokinetik 

Anestesi lokal merupakan basa yang lemah yang memiliki nilai pK diatas 

pH fisiologis. Sebagai akibatnya, <50% anestesi lokal berada dalam bentuk larut 

lemak tak terionisasi pada pH fisiologis. Sebagai contoh, pada pH 7,4 hanya 5% 

tetrakain yang berada dalam bentuk tak terionisasi. Asidosis dalam lingkungan 

dimana diinjeksikan anestesi lokal (seperti yang terlihat pada infeksi jaringan) lebih 

lanjut meningkatkan fraksi obat yang terionisasi. Hal ini konsisten dengan kualitas 

anestesi lokal yang buruk yang sering dihasilkan jika sebuah anestesi lokal 

diinjeksikan kedalam area terinfeksi yang asam. Anestesi lokal dengan pKs yang 

paling dekat dengan pH fisiologis memiliki onset yang paling cepat, mencerminkan 

keberadaan rasio fraksi obat terionisasi dan tak terionisasi yang optimal (Rathmell, 

2004). 

Aktivitas vasodilator intrinsik juga akan mempengaruhi potensi yang 

terlihat dan durasi aksi. Sebagai contoh, aksi lidokain sebagai vasodilator yang lebih 

besar dibandingkan dengan mepivakain mengakibatkan absorsi sistemik yang lebih 

besar dan durasi aksi yang lebih pendek pada lidokain. Bupivakain dan etidokain 

menghasilkan vasodilatasi yang sama, tetapi konsentrasi plasma bupivakain setelah 

pemberian epidural melebihi etidokain. Diduga, kelarutan lipid etidokain yang lebih 

besar menghasilkan sekuestrasi jaringan dan lebih sedikit obat yang tersedia untuk 

absorbsi sistemik. Pemanjangan blokade sensoris yang kadang terjadi setelah 
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injeksi etidokain telah dianggap terjadi karena sekuestrasi jaringan ini (Prithvi, 

2002; Morgan dan Mikhail, 2006). 

 

Metabolisme 

Kecuali dalam jumlah sedikit yang diekskresikan tanpa perubahan dalam 

urine, anestesi lokal amida secara enzimatik berubah dalam hati lebih dahulu untuk 

diekskresi dalam urine dan feses. dengan obat lipofilik lainnya, metabolitnya secara 

umum lebih hidrofilik dibandingkan dengan senyawa aslinya. Meskipun toksisitas 

metabolitnya secara umum lebih rendah daripada senyawa utamanya, hal ini tidak 

selalu sebagai alasan (Laidler, 1997). 

 

Absorbsi dan distribusi 

Absorbsi dan distribusi anestesi lokal dari tempat penyuntikannya kedalam 

sirkulasi sistemik dipengaruhi oleh tempat injeksi dan dosis, penggunaan epinefrin, 

dan karakteristik farmakologis dari obat. Konsentrasi plasma anestesi lokal 

ditentukan dengan kecepatan distribusi jaringan dan kecepatan klirens dari obat. 

Sebagai contoh, infus lidokain selama 1 menit diikuti dengan sebuah penurunan 

yang cepat pada konsentrasi plasma obat yang paralel dengan uptake inisial yang 

tinggi kedalam paru-paru dan distribusi anestesi lokal ke dalam jaringan yang 

memiliki perfusi tinggi (otak, jantung, ginjal). Kelarutan dalam lemak penting 

dalam redistribusi ini, dan menjadi penentu utama potensi intrinsik anestesi lokal, 

setelah distribusi pada jaringan yang memiliki perfusi tinggi, anestesi lokal 

diredistribusikan kepada jaringan yang memiliki perfusi lebih sedikit, yang meliputi 

otot skelet dan lemak. Memperhatikan output jantung penting untuk menjelaskan 

keseluruhan distribusi jaringan anestesi lokal dan mungkin juga klirens 

intrakomprementalnya. Akhirnya, anestesi lokal dieliminasi dari plasma dengan 

metabolisme dan ekskresi (Prithvi, 2002). 

Selain aliran darah jaringan dan kelarutan dalam lemak, faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pasien seperti usia, status kardiovaskular, dan fungsi hepar 

juga akan mempengaruhi absorbsi dan konsentrasi plasma resultan dari anestesi 

lokal. Pengikatan protein anestesi lokal akan mempengaruhi distribusi dan 
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ekskresinya. Dalam hal ini, pengikatan protein paralel dengan kelarutan lemak 

anestesi lokal dan berbanding terbalik dengan konsentrasi obat dalam plasma. 

Secara keseluruhan, setelah absorbsi sistemik, anestesi lokal amida lebih luas 

terdistribusi dalam jaringan daripada anestesi lokal ester (Lou dkk, 2002; Rathmell, 

2004). 

 

Klirens 

Nilai klirens dan waktu paruh eliminasi untuk anestesi lokal amida mungkin 

terutama mencerminkan metabolisme hepatik, karena ekskresi renal dari obat yang 

tidak berubah adalah minimal. Penelitian farmakokinetik untuk anestesi lokal ester 

masih terbatas karena pendeknya waktu paruh eliminasi karena hidrolisisnya yang 

cepat dalam plasma dan liver (Stoelting, 2006).  
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Tabel  6 Perbandingan Farmakologi obat anestesi lokal (1) 

Klasifikasi Poten

si 

Onse

t 

Durasi 

setela

h 

infilta

si 

(mnt) 

Maksim

al dosis 

tunggal 

untuk 

infiltrasi 

(mg) 

Konsentra

si toksis 

dalam 

plasma  

(µg /ml) 

p

K 

Protei

n 

bindin

g (%) 

Prokain  1 Slow 45-60 500  8,

9 

6 

Chloroprokai

n 

4 Rapi

d 

30-45 600  8,

7 

- 

Tetrakain 16 Slow 60-

180 

100 

(topical)  

 8,

5 

76 

Lidokain 1 Rapi

d 

60-

120 

300 >5 7,

9 

70 

Etidocaine 4 Slow 240-

480 

300 -2 7,

7 

94 

Prilocaine 1 Slow 60-

120 

400 >5 7,

9 

55 

Mepivakain 1 Slow 90-

180 

300 >5 7,

6 

77 

Bupivakain 4 Slow 240-

480 

175 >3 8,

1 

95 

Levobupivaka

in 

4 Slow  240-

480 

175  8,

1 

>97 

Ropivacaine 4 Slow 240-

480 

200 >4 8,

1 

94 
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Tabel  7 Perbandingan Farmakologi obat anestesi lokal (2) 

Klasifikasi Frak

si 

non 

ion 

(%) 

pada 

PH 

7,2 

Fraks

i 

noni

on 

(%) 

pada 

PH 

7,2 

Fraks

i 

noni

on 

(%) 

pada 

PH 

7,6 

Kelarut

an 

dalam 

lemak 

Volum

e 

distrib

usi 

(liter) 

Klirens 

(liter/men

it) 

Elimin

asi 

paruh 

waktu 

(mnt) 

Prokain  2 3 5 0,6 65 - 9 

Chloroproka

in 

3 5 7 - 35 - 7 

Tetrakain 5 7 11 80 - - - 

Lidokain 17 25 33 2,9 91 0,95 96 

Etidocaine 24 33 44 141 133 1,22 156 

Prilocaine 17 24 33 0,9 191 - 96 

Mepivakain 28 39 50 1 84 9,78 114 

Bupivakain 11 17 24 28 73 0,47 210 

Levobupivak

ain 

11 17 24 - 55 - 156 

Ropivacaine - 17 - - 59 0,44 108 

Sumber : Stoelting, 2006 
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Tabel  8 Dosis penggunaan lokal anestesi yang direkomendasi 

Blok Lidokain 2% + 

tetrakain 0,1% 

Bupivakain 0,25 

% 

Levo-bupivakain 

0,25 % 

Ropivacaine 0,2% 

Pleksus brachial 0,25-0,5 cc/kg 0,25-0,5 cc/kg 

Femoral 0,25-0,5 cc/kg 0,25-0,5 cc/kg 

Sciatic 0,25-0,5 cc/kg 0,25-0,5 cc/kg 

Lumbar epidural  0,5cc/kg 

Caudal sampai 

level T10 

 0,5 cc/kg 

Caudal sampai 

level T6 

 1,0 cc/kg 

Penile   2cc 

Ilio inguinal  5 cc 

Sumber : Guidelines for pediatric regional anesthesia, 2002 
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Tabel  9 Penggunaan dosis anestesi lokal untuk spinal pada pediatrik 

Local Anesthetic 0–5 kg 5–15 kg >15 kg 

 

Plain tetrakain 

(1%) 

   

Dose (mg/kg) 0,5 0,4 0,3 

Volume (mL/kg) 0,05 0,04 0,03 

Duration (min) 75 80 85 

Tetrakain (1%) 

with epinephrine 

   

Dose (mg/kg) 0,5 0,4 0,3 

Volume (mL/kg) 0,05 0,004 0,003 

Duration (min) 120 120 125 

Bupivakain 

(0.5%) 

   

Dose (mg/kg) 0,5 0,4 0,3 

Volume (mL/kg) 0,1 0,8 0,6 

Duration (min) 65-75 70-80 75-85 

Sumber : Miller, 2005 

 

Levobupivakain dan kemungkinan ropivacaine dapat menjadi kandidat 

untuk anestesi spinal di masa depan. Dosis anestesi lokal yang dibutuhkan tampak 

pada . Secara klasik larutan hyperbaric digunakan untuk anestesi spinal, tetapi 

larutan isobaric juga efektif dan bahayanya terbatas bila terjadi blokade yang 

melampaui batas atas karena gerakan ekstremitas bawah bayi. Epinephrine 

meningkatkan durasi  blockade 30% sampai 50% bila ditambah tetrakain tetapi 

tidak memiliki keuntungan farmakologik bila ditambahkan bupivakain (Miller, 

2005). 
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Efek antiinflamasi anestesi lokal mungkin bertanggungjawab terhadap efek 

menguntungkan dalam periode perioperatif pada anestesi spinal dan epidural 

(Stoelting, 2006). 

 

Tabel  10 Penggunaan klinis obat anestesi lokal 

 Penggunaan 

klinis 

Konstentasi 

(%) 

Onset Durasi 

(min) 

Rekomendasi 

dosis 

maksimal 

(mg)  

Lidokain Topical 

Infiltasi 

IVRA 

PNB 

Epidural 

Spinal 

4 

0,5-1 

0,25-0,5 

1-1,5 

1,5-2 

1,5-5 

Fast 

Fast 

Fast 

Fast 

Fast 

Fast 

30-60 

60-

240 

30-60 

60-

180 

60-

120 

30-60 

300 

300 atau 500 

300 

300 atau 500 

300 atau 500 

100 

Mepivakain Infiltasi 

PNB 

Epidural 

Spinal 

0,5-1 

1-1,5 

1,5-2 

2-4 

 

Fast 

Fast 

Fast 

Fast 

60-

240 

120-

240 

60-

180 

60-

120 

400 atau 500 

400 atau 500 

400 atau 500 

100 

Bupivakain Infiltrasi 

PNB 

Epidural 

Spinal 

0,25 

0,25-0,5 

0,5-0,75 

0,5-0,75 

Fast 

Slow 

Moderate 

Fast 

120-

480 

240-

960 

175 atau 225 

175 atau 225 

175 atau 225 

20 
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120-

300 

60-

240 

Levobupivakain Infiltasi 

PNB 

Epidural 

Spinal 

0,25 

0,25-0,5 

0,5-0,75 

0,5-0,75 

Fast 

Slow 

Moderate 

Fast 

120-

480 

840-

1,020 

300-

540 

60-

360 

150 

150 

150 

20 

Ropivacaine Infiltrasi 

PNB 

Epidural 

Spinal 

0,2-0,5 

0,-1 

0,5-1 

Fast 

Slow 

Moderate 

120-

360 

300-

480 

120-

360 

200 

250 

200 

Chloroprokain Infiltrasi 

PNB 

Epidural 

Spinal 

1 

2 

2-3 

2-3 

Fast 

Fast 

Fast 

Fast 

30-60 

30-60 

30-60 

30-60 

800 atau 

1000 

800 atau 

1000 

800 atau 

1000 

 

Sumber : Stoelting, 2006 

 

Penggunaan anestesi lokal untuk teknik anestesi spinal 

Anestesi spinal dihasilkan oleh injeksi larutan anestesi lokal kedalam ruang 

subarakhnoid lumbar. Larutan anestesi lokal dimasukkan kedalam cairan 

serebrospinal lumbar, bekerja pada lapisan superfisial dari korda spinalis, tetapi 
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tempat kerja yang utama adalah serabut preganglionik karena mereka 

meninggalkan korda spinal pada rami anterior. Karena konsentrasi anestesi lokal 

dalam cairan serebrospinal menurun sebagai sebuah fungsi dari jarak dari tempat 

penyuntikan, dan karena tipe serabut saraf yang berbeda dalam hal sensitivitasnya 

terhadap efek anestesi lokal, terjadilah perbedaan zona anestesi. Karena serabut 

sistem saraf simpatetik preganglionik terblokade dengan konsentrasi anestesi lokal 

yang tidak memadai untuk mempengaruhi serabut sensoris dan motoris, tingkar 

denervasi sistem saraf simpatetik selama anestesi spinal meluas kira-kira sekitar 

dua segmen spinal cefal dari tingkat anestesi sensoris. Untuk alasan yang sama, 

tingkat anestesi motoris rata-rata dua segmen dibawah anestesi sensoris (Morgan 

dan Mikhail, 2006; Stoelting, 2006).  

Dosis anestesi lokal yang digunakan untuk anestesi spinal bervariasi 

menurut (a) berat pasien, yang menentukan volume dalam ruang subarakhnoid, (b) 

tingkat segmental anestesi yang diinginkan, dan (c) durasi anestesi yang diinginkan. 

Dosis total anestesi lokal yang diberikan untuk anestesi spinal lebih penting 

daripada konsentrasi obat atau volume larutan yang diinjeksikan. Tetrakain, 

lidokain, bupivakain, ropivakain, dan levobupivakain adalah anestesi lokal yang 

paling sering diberikan untuk anestesi spinal (Prithvi, 2002). 

Anestesi spinal dengan lidokain telah dilaporkan menghasilkan insidensi 

gejala neurologis sementara yang tinggi daripada anestesi spinal yang dilakukan 

dengan bupivakain. Untuk alasan ini, bupivakain telah diusulkan sebagai alternatif 

bagi anestesi lokal bagi lidokain untuk anestesi spinal. Jika dipilih lidokain, 

mungkin bijaksana untuk membatasi dosis sampai 60 mg. bupivakain yang 

digunakan untuk anestesi spinal lebih efektif daripada tetrakain dalam mencegah 

nyeri tornikuet ekstremitas bawah selama bedah ortopedi. Kefeektifan ini mungkin 

mencerminkan kemampuan bupivakain untuk menghasilkan blokade konduksi 

tergantung frekuensi yang lebih besar pada serabut saraf daripada tetrakain. Pada 

wanita yang melahirkan, pemberian bupivakain 2,5 mg secara intratekhal plus 

sufentanil 10 μg, membrikan analgesi persalinan dan memungkinkan pasien untuk 

langsung rawat jalan. Penambahan fentanil 5 μg intratekhal memberikan sebuah 

efek penghematan dosis bupivakain sama seperti yang bisa diberikan oleh fentanil 



 

42 
 

15 μg atau 25μg, menghasilkan lebih sedikit tetapi pemendekan dalam durasi aksi 

(Rathmell, 2004; Stoelting, 2006). 

Ropivakain 0,5% atau 0,75% 3 mL memberikan anestesi sensoris, meskipun 

blokade motor yang lengkap hanya terlihat pada 50% pasien yang menerima dosis 

yang lebih rendah. Ropivakain adalah sebuah anestesi lokal yang diterima untuk 

menghasilkan anestesi spinal untuk SC, dan menurunkan blokade ekstremitas 

bawah dibandingkan jika menggunakan bupivakain. Levobupivakain memiliki 

efikasi klinis yang sama dengan bupivakain untuk anestesi spinal. Dibukain adalah 

1,5 sampai 2,0 kali lebih poten dibandingkan dengan tetrakain jika digunakan untuk 

anestesi spinal. Pada masa lalu, kloroprokain tidak direkomendasikan untuk 

diberikan kedalam ruang subarakhnoid karena potensi neurotoksisitas. Namun 

demikian, larutan 2-kloroprokain yang bebas pengawet (2% dan 3%) tersedia untuk 

injeksi intratrakeal dan telah menunjukkan mampu menghasilkan blokade motoris 

dan sensoris dengan durasi yang singkat dengan sedikit atau tanpa gejala neurologis 

sementara, membuat anestesi lokal ini menjadi pilihan yang menarik untuk 

prosedur pembedahan pasien rawat jalan yang menggunakan anestesi spinal (Lou 

dkk, 2002; Prithvi, 2002 ;Stoelting, 2006). 

Gaya berat spesifik larutan anestesi lokal yang diinjeksikan kedalam cairan 

serebrospinal lumbar penting untuk menentukan penyebaran dari obat. 

Penambahan glukosa kedalam larutan anestesi lokal meningkatkan gaya berat 

spesifik larutan anestesi lokal diatas cairan anestesi lokal (hiperbarik). Penambahan 

air terdestilasi memperendah gaya berat spesifik larutan anestesi lokal dibawah 

cairan serebrospinal (hipobarik). Cairan serebrospinal tidak berisi ezim 

kolinesterase dalam jumlah yang bermakna, karenanya durasi aksi anestesi lokal 

ester dan amida yang dimasukkan kedalam ruang subarakhnoid terhgantung pada 

absorbsi sistemik obat (Morgan dan Mikhail, 2006). 

 

Toksik 

Overdosis terhadap obat anestesi lokal dapat bermanifestasi pada system 

saraf sentral dan sistem kardiovaskuler yang dapat disebabkan oleh kelebihan dosis 

obat, absorbs yang terlalu cepat, injeksi masuk ke intravaskuler. Adapun gejala-
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gejala yang mungkin timbul antara lain tinnitus, pusing, tremor, gelisah, mual 

muntah, delirium, kehilangan kesadaran, kejang otot, kejang tonik klonik karena 

rangsangan sentral, nafas tidak teratur, gagal nafas, bradikardi, hipotensi sampai 

dengan asistol, paralisis komplit dan koma. Absorbsi sistemik dari anestesi lokal 

akan mengakibatkan efek pada sistem kardiovaskuler dan saraf pusat. Pada 

konstentrasi dalam darah yang mendekati dosis terapi normal, maka perubahan 

konduksi jantung, eksitabilitas, refraktoris toksis dalam darah akan menekan 

konduksi dan eksitabilitas jantung yang memivu timbulnya blok atrioventrikuler, 

aritmia ventrikuler dan henti jantung yang fatal (Stoelting, 2006 ; Rathmell, 2004 ; 

Huford, 2002) 

 

Tabel  11 Kecepatan reaksi obat anestesi lokal berdasarkan cara pemberian 

 

 

Bupivakain 

Bupivakain merupakan anestetik lokal golongan amida yang mempunyai 

masa kerja panjang, dengan efek blokade terhadap sensorik lebih besar daripada 

motorik. Bupivakain digunakan untuk anestesi lokal termasuk infiltrasi, blok saraf, 

epidural, dan anestesi intratekal (Prithvi, 2002). 
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Gambar 19 Struktur kimia Bupivakain 

Mekanisme Kerja 

Obat bekerja pada reseptor spesifik pada saluran natrium, mencegah 

peningkatan permeabilitas sel saraf terhadap ion natrium dan kalium, sehingga 

terjadi depolarisasi pada selaput saraf dan hasilnya tidak terjadi konduksi saraf. 

Potensi dipengaruhi oleh kelarutan dalam lemak, makin larut makin poten. 

Ikatan dengan protein mempengaruhi lama kerja dan konstanta dissosiasi (pKa) 

menentukan awal kerja (Miller, 2005). 

 

Farmakodinamik 

Susunan saraf pusat : bupivakain menyebabkan kegelisahan dan tremor 

yang mungkin berubah menjadi kejang klonik. Sistem kardiovaskular : pengaruh 

utama anestetik lokal pada miokard ialah menyebabkan penurunan eksitabilitas, 

kecepatan konduksi dan kekuatan kontraksi. Anestetik lokal sintetik juga 

menyebabkan vasodilatasi arteriol. Efek anestetik lokal terhadap system 

kardiovaskular biasanya baru terlihat sesudah dicapai kadar obat sistemik yang 

tinggi, dan sesudah menimbukan efek pada SSP (Rathmell, 2004; Miller, 2005). 

 

Farmakokinetik  

A. Absorbsi sistemik dipengaruhi oleh (Lou dkk, 2002; Prithvi, 2002; 

Morgan dan Mikhail, 2006): 

1 Tempat suntikan 

Kecepatan absorbsi sistemik sebanding dengan banyaknya 

vaskularisasi di tempat suntikan. Absorbsi intravena > trakeal > 

interkostal > kaudal > epidural > pleksus brakialis > subkutan. 
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2 Penambahan vasokonstriktor 

Penambahan epinefrin pada larutan anestetik lokal akan membuat 

vasokontriksi pembuluh darah dan dapat memperlambat absorbsi 

sampai 50 % sehingga memperpanjang dan memperkuat kerja 

anestetik lokal. Larutan yang biasanya diapakai antara lain epinefrin 

(1 : 200.000 ), norepinefrin ( 1 : 100.000 ) dan fenilefrin.  

 

3 Karakteristik obat 

Obat anestetik lokal terikat kuat pada jaringan sehingga dapat 

diabsorpsi secara lambat. 

 

B. Distribusi 

Distribusi obat dipengaruhi oleh ambilan organ (organ uptake ) yang 

ditentukan oleh faktor-faktor : 

a. Perfusi jaringan 

b. Koefisien partisi jaringan / darah 

c. Massa jaringan 

 

C. Metabolisme dan Ekskresi 

Metabolisme obat oleh enzim mikrosomal di hati. Metabolit diekskresi 

lewat urin dan sebagian kecil diekskresi dalam bentuk utuh. 

 

Indikasi 

Bupivakain dapat digunakan pada anestetik lokal seperti infiltrasi, blok 

saraf, epidural dan spinal intratekal (Stoelting, 2016).  
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Dosis 

Tabel  12 Konsentrasi dan Volume obat Bupivakain berdasarkan prosedurnya 

Prosedur Konsentrasi ( % ) Volume ( ml ) 

Infiltrasi 0,25 – 0,50 5-60 

Blok mayor perifer 0,25 – 0,50 20-40 

Blok epidural lumbal 0,5 – 0,75 15-20 

Spinal Intratekal 0,5 2-4 

 

Konsentrasi efektif minimal 0.125 %. Mula kerja lebih lambat dibanding 

lidokain, tetapi lama kerja sampai 8 jam. Setelah suntikan kaudal, epidural atau 

infiltrasi kadar plasma puncak dicapai dalam 45 menit kemudian menurun 

perlahan-lahan dalam 3 – 8 jam. Larutan bupivakain hidroklorida tersedia dalam 

konsentrasi 0,25% untuk anestesia infiltrasi dan 0,5% untuk suntikan paravertebral. 

Tanpa epinefrin, dosis maksimum untuk anestesia infiltrasi adalah sekitar 2 

mg/KgBB (Stoelting, 2016). 

 

Efek Samping 

 Efek samping Bupivakain antara lain: kardiovaskular : Hipotensi, aritmia, 

henti jantung; Pulmoner : Relaksasi otot bronkus, henti nafas; SSP : Kejang, tinitus, 

penglihatan kabur; Alergi : Urtikaria (Miller, 2005; Stoelting, 2016). 

Lidokain 

Lidokain merupakan obat anestesi golongan amida, selain sebagai obat 

anestesi lokal lidokain juga digunakan sebagai obat antiaritmia kelas IB karena 

mampu mencegah depolarisasi pada membran sel melalui penghambatan masuknya 

ion natrium pada kanal natrium (Rathmell, 2004). 

 

Gambar 20  Struktur Lidokain 
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Pemakaian lidokain di klinik antara lain sebagai: anestesi lokal, terapi 

aritmia ventrikuler, mengurangi fasikulasi suksinilkolin dan untuk mengurangi 

gejolak kardiovaskuler serta menekan batuk pada tindakan laringoskopi dan 

intubasi endotrakhea. Dosis yang diberikan pada terapi aritmia ventrikuler 

(takikardi ventrikel) adalah 1-1,5 mg/kgBB bolus intravena kemudian diikuti infus 

1-4 mg/kgBB/menit.  Cara ini biasanya menghasilkan kadar dalam plasma 2-6 

mg/L, bila tidak diikuti dengan infus, kadar dalam plasma akan menurun dalam 30 

menit setelah dosis bolus. Hal ini memerlukan bolus lanjutan 0,5 mg/kgBB. Untuk 

mengurangi gejolak kardiovaskuler pada tindakan laringoskopi biasanya diberikan 

dosis 1-2 mg/kgBB bolus intravena sebelum tindakan. Efek ini sebagian disebabkan 

oleh efek analgesik dan efek anestesi lokal dari lidokain (Prithvi, 2002; Stoelting, 

2016). 

Sebagai obat anestesi lokal lidokain dapat diberikan dosis 3-4 mg/kgBB, 

bila ditambahkan adrenalin dosis maksimal mencapai 6 mg/kgBB. Lidokain 

menyebabkan penurunan tekanan intrakranial (tergantung dosis) yang disebabkan 

oleh efek sekunder peningkatan resistensi vaskuler otak dan penurunan aliran darah 

otak (Miller, 2005; Stoelting, 2016). 

 

Struktur Lidokain 

Sampai saat ini lidokain masih merupakan obat terpilih untuk berbagai 

tindakan dalam bidang kedokteran gigi, karena lidokain mempunyai potensi 

anestesi yang cukup kuat, mula kerja cepat, masa kerja cukup panjang dan batas 

keamanan yang lebar. Obat ini ter- masuk golongan amino asilamid yang jarang 

menimbulkan alergi. Rumus kimianya terdiri dari tiga komponen dasar yaitu: gugus 

amin hidrofil, gugus residu aromatik dan gugus intermedier (Morgan dan Mikhail, 

2006; Stoelting, 2016). 
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Gambar 21 Rumus bangun kimia Lidokain 

Lidokain pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Swedia yaitu Nils Lofgren 

pada tahun 1943. Lidokain dengan nama dagang Xylocain merupakan anestetik 

lokal golongan - amino asid amid yang pertama kali ditemukan. Lidokain mempunyai 

rumus dasar yang terdiri dari gugus amin hidrofil, gugus residu aromatik dan gugus 

intermedier yang menghubungkan kedua gugus tersebut. Gugus amin merupakan 

amin tarsier atau sekunder, antara gugus residu aromatik dan gugus intermedier 

dihubungkan dengan ikatan amid. Bersifat basa lemah dengan pKa antara 7,5  9,0 

dan sulit larut dalam air, kemampuan berdifusi ke jaringan rendah dan tidak stabil 

dalam larutan. Oleh karena itu preparat anestetik lokal untuk injeksi terdapat  dalam 

bentuk garam asam dengan penambahan asam klorida. Dalam sediaan demikian, 

anestetik lokal mempunyai kelarutan dalam air tinggi, kemampuan berdifusi ke 

jaringan  besar dan stabil dalam larutan (Lou dkk, 2002; Prithvi, 2002; Rathmell, 

2004). 

 

Mekanisme Kerja 

Setelah disuntikkan, obat dengan cepat akan dihidrolisis dalam jaringan tubuh 

pada pH 7,4 menghasilkan basa bebas (B) dan kation bermuatan positif (BH). 

Proporsi basa bebas dan kation bermuatan positif tergantung pada pKa larutan 

anestetik lokal dan pH jaringan. Hubungan kedua faktor tersebut dinyatakan dengan 

rumus: pH = pKa  log (BH/B) yang dikenal sebagai persamaan Henderson 

Hasselbach. Anestetik lokal dengan pKa tinggi cenderung mempunyai mula kerja 

yang lambat. Jaringan dalam suasana asam (jaringan inflamasi) akan menghambat 

kerja anestetik lokal sehingga mula kerja obat menjadi lebih lama. Hal tersebut 
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karena suasana asam akan menghambat terbentuknya asam bebas yang diperlukan 

untuk menimbulkan efek anestesi. Dari kedua bentuk di atas yaitu B dan BH, bentuk 

yang berperan dalam menimbulkan efek blok anestesi masih banyak dipertanyakan. 

Dikatakan baik basa bebas (B) maupun kationnya (BH) ikut berperan dalam proses 

blok anesteri. Bentuk basa bebas (B) penting untuk penetrasi optimal melalui 

selubung saraf, dan kation (BH) akan berikatan dengan reseptor pada sel membran. 

Cara kerja anestetik lokal secara molekular (teori ikatan reseptor spesifik) adalah 

sebagai berikut: molekul anestetik lokal mencegah konduksi saraf dengan cara 

berikatan dengan reseptor spesifik pada celah natrium. Seperti diketahui bahwa 

untuk konduksi impuls saraf diperlukan ion natrium untuk menghasilkan potensial 

aksi saraf (Prithvi, 2002). 

 

Indikasi dan dosis 

Lidokain sering digunakan secara suntikan untuk anestesi infiltrasi, 

blockade saraf, anestesi epidural ataupun anestesi selaput lender. Pada anestesi 

infitrasi biasanya digunakan larutan 0,25% – 0,50% dengan atau tanpa adrenalin. 

Tanpa adrenalin dosis total tidak boleh melebihi 200mg dalam waktu 24 jam, dan 

dengan adrenalin tidak boleh melebihi 500 mg untuk jangka waktu yang sama. 

Dalam bidang kedokteran gigi, biasanya digunakan larutan 1 – 2 % dengan 

adrenalin; untuk anestesi infiltrasi dengan mula kerja 5 menit dan masa kerja kira-

kira satu jam dibutuhkan dosis 0,5 – 1,0 ml. untuk blockade saraf digunakan 1 – 2 

ml (Lou dkk, 2002; Rathmell, 2004). 

Lidokain dapat pula digunakan untuk anestesi permukaan. Untuk anestesi 

rongga mulut, kerongkongan dan saluran cerna bagian atas digunakan larutan 1-4% 

dengan dosis maksimal 1 gram sehari dibagi dalam beberapa dosis. Pruritus di 

daerah anogenital atau rasa sakit yang menyertai wasir dapat dihilangkan dengan 

supositoria atau bentuk salep dan krem 5 %. Untuk anestesi sebelum dilakukan 

tindakan sistoskopi atau kateterisasi uretra digunakan lidokain gel 2 % dan selum 

dilakukan bronkoskopi atau pemasangan pipa endotrakeal biasanya digunakan 

semprotan dengan kadar 2-4%. Lidokain juga dapat menurunkan iritabilitas 

jantung, karena itu juga digunakan sebagai aritmia (Miller, 2005). 
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Kontra Indikasi 

Kontraindikasi untuk penggunaan lidokain meliputi: Kontraindikasi obat 

Inflamasi lokal dan atau sepsis, septicemia, tirotoksikosis, ekstremitas, hipersensitif 

terhadap anestesi lokal tipe amida (Morgan dan Mikhail, 2006). 

 

Efek Samping 

Efek samping lidokain biasanya berkaitan dengan efeknya terhadap SSP, 

misalnya mengantuk, pusing, parestesia, gangguan mental, koma, dan seizures. 

Mungkin sekali metabolit lidokain yaitu monoetilglisin xilidid dan glisin xilidid 

ikut berperan dalam timbulnya efek samping ini. Lidokain dosis berlebihan dapat 

menyebabkan kematian akibat fibrilasi ventrikel, atau oleh henti jantung (Stoelting, 

2016). 

 

Farmakokinetik 

Absorbsi 

Lidokain lebih efektif bila diberikan intravena. Pada pemberian peroral 

kadar lidokain dalam plasma sangat kecil dan dicapai dalam waktu yang lama. Pada 

pemberian intravena kadar puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 3-5 menit 

dan waktu paruh 30-120 menit. Lidokain mudah diserap dari tempat suntikan, dan 

dapat melewati sawar darah otak (Prithvi, 2002) 

Metabolisme 

Lidokain hampir semuanya dimetabolisme di hati menjadi 

monoethylglycinexylidide melalui proses dealkylation, kemudian diikuti dengan 

hidrolisis menjadi xylidide. Monoethylglycinexylidide mempunyai aktivitas 80% 

dari lidokain sebagai antidisritmia, sedangkan  xylidide  mempunyai aktivitas 

antidisritmia hanya 10%.  Kadarnya dalam plasma fetus dapat mencapai 60% kadar 

dalam darah ibu. Di dalam hati, lidokain mengalami deakilasi oleh enzim oksidase 

fungsi ganda (Mixed-Function Oxidases) membentuk monoetilglisin xilidid  dan 

glisin xilidid. Kedua metabolit monoetilglisin xilidid maupun glisin xilidid ternyata 

masih memiliki efek anestetik lokal (Miller, 2005; Morgan dan Mikhail, 2006). 

Ekskresi 
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Xylidide diekskresi dalam urin sekitar 75% dalam bentuk hydroxy-2,6-

dimethylaniline. Lidokain sekitar 50% terikat dengan albumin dalam plasma. Pada 

penderita payah jantung atau penyakit hati, dosis harus dikurangi karena waktu 

paruh dan volume distribusi akan memanjang. Indikasi utama pemakaian lidokain 

selain sebagai anestesi lokal juga dipakai untuk mencegah takikardi ventrikel dan 

mencegah fibrilasi setelah infark miokard akut. Lidokain tidak efektif pada aritmia 

supraventrikuler kecuali yang berhubungan dengan sindroma wolf parkinson white 

atau karena keracunan obat digitalis. Pada manusia 75% dari xilidid akan disekresi 

bersama urin dalam membentuk metabolit akhir, 4 hidroksi-2-6 dimetil-anilin 

(Rathmell, 2004; Stoelting, 2016). 

 

Farmakodinamik 

Sebagai obat antiaritmia kelas IB (penyekat kanal natrium) lidokain dapat 

menempati reseptornya pada protein kanal sewaktu teraktivasi (fase 0) atau 

inaktivasi (fase 2), karena pada kedua fase ini afinitas lidokain terhadap reseptornya 

tinggi sedangkan pada fase istirahat afinitasnya rendah.  Bila resptornya ditempati 

maka ion Na+ tidak dapat masuk ke dalam sel (Gambar 2-b). Lidokain menempati 

reseptornya dan terlepas selama siklus perubahan konformasi kanal Na+. Kanal sel 

normal yang dihambat lidokain selama siklus aktivasi-inaktivasi akan cepat terlepas 

dari reseptornya pada dalam fase istirahat. Sebaliknya kanal yang dalam keadaan 

depolarisasi kronis yaitu potensial istirahatnya (Vm) lebih positif, bila diberi 

lidokain (atau penyekat kanal Na+ lainnya) akan pulih lebih lama. Dengan cara 

demikian, maka lidokain menghambat aktivitas listrik jantung berlebihan pada 

keadaan misalnya takikardi (Lou dkk, 2002; Rathmell, 2004; Miller, 2005). 
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Gambar 22 Diagram kanal Natrium 

Pada sistem kardiovaskuler lidokain merupakan stabilisator membran 

dengan efek elektrofisiologinya meliputi pengurangan durasi aksi potensial, 

periode refrakter efektif, respon dan otomatisasi membran sistem his-purkinje dan 

otot ventrikel secara bermakna, tetapi kurang berefek pada atrium. Pada penderita 

dengan gangguan konduksi atrioventrikuler sebelumnya dapat menginduksi 

blokade otot jantung total atau henti jantung. Pada blok total atrioventrikuler, 

lidokain dapat menyebabkan bradikardi berat sampai asistol. Lidokain mempunyai 

efek elektrofisiologi yang kecil pada jaringan jantung normal. Sebaliknya, sebagian 

kanal natrium yang terdepolarisasi tetap terhambat selama diastolik. Lidokain 

menekan aktivitas listrik jaringan aritmigenok yang terdepolarisasi, sehingga 

lidokain dapat untuk menekan aritmia yang berhubungan dengan depolarisasi, 
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tetapi kurang efektif terhadap aritmia yang terjadi pada jaringan dengan polarisasi 

normal (fibrilasi atrium) (Morgan dan Mikhail, 2006; Stoelting, 2016). 

Lidokain menekan masa kerja potensial aksi dan masa refrakter efektif pada 

serabut otot ventrikel dan serabut purkinje secara bermakna tetapi tidak berefek 

pada atrium. Lidokain meninggikan nilai ambang fibrilasi ventrikel pada serabut 

purkinje. Lidokain meninggikan konduksi ion K+ transmembran tetapi tidak 

mempengaruhi potensial istirahat. Pada depolarisasi parsial awal potensial 

membran, lidokain menurunkan respon ion Na+ pada kanal cepat yang disebabkan 

oleh peningkatan aliran ion K+ keluar. Hal ini merupakan pengaruh langsung 

konsentrasi ion kalium ekstrasel. Sebagai obat anestesi lokal lidokain enstabilisasi 

membran sel saraf dengan cara mencegah depolarisasi pada membran sel saraf 

melalui penghambatan masuknya ion natrium. Lidokain berdifusi menembus 

membran yang merupakan matriks lipoprotein terdiri dari 90% lemak dan 10% 

protein masuk ke dalam aksoplasma kemudian memasuki kanal natrium dan 

berinteraksi dengan reseptor di dalamnya. Lidokain bekerja pada penghambatan 

transmisi (salah satu rangkaian proses nyeri) yaitu proses penyaluran impuls nyeri 

melalui serabut A delta dan serabut C tak bermielin dari perifer ke medula spinalis 

(Prithvi, 2002; Rathmell, 2004; Morgan dan Mikhail, 2006).  
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