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LAPORAN  PENELITIAN HUBUNGAN KEBERHASILAN BLOK ARIF JOHANSYAH 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Anestesi regional merupakan teknik anestesi yang cocok pada 
operasi ekstremitas dan abdomen. Saat ini, menilai kualitas keberhasilan anestesi 
regional dilakukan dengan test pinprick, bromage dan nyeri yang merupakan indikator 
blokade motorik, sensoris dan nosiseptik. Secara teori sistem simpatis juga mengalami 
blokade akibat anestesi regional, efeknya antara lain vasodilatasi pembuluh darah 
bagian distal dari lokasi blok dan peningkatan suhu akibat terganggunya sistem 
regulator suhu inti tubuh. Penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara 
keberhasilan blok subarachnoid (SAB) dan PNB dengan  peningkatan panjang 
keliling vena perifer dan peningkatan suhu kulit perifer yang merupakan respon 
blockade simpatis. Nilai delta peningkatan suhu dan panjang keliling vena yang 
diperoleh diharapkan dapat menjadi marker untuk memprediksi keberhasilan blok. 

Metode: Telah dilakukan penelitian observasional analitik terhadap 18 pasien PNB 

dan 16 pasien SAB di RS dr. Soetomo Surabaya. Data peningkatan panjang keliling 

vena perifer diambil  1 jam setelah PNB dan SAB, sedangkan data peningkatan suhu 

kulit perifer diambil dalam rentang 5 menit dari menit ke-0 sampai menit ke-30 setelah 

blok. Hubungan keberhasilan blok dengan peningkatan panjang keliling vena perifer 

dan peningkatan suhu kulit perifer diuji secara statistik dengan bantuan SPSS versi 

20. 

Hasil: Tidak dijumpai hubungan jenis kelamin, usia, berat badan, dan jenis blok 

dengan peningkatan panjang keliling vena perifer dan suhu kulit perifer dengan nilai 

p> 0,05. Keberhasilan blok didapatkan mempunyai hubungan dengan peningkatan 

panjang keliling vena perifer dan peningkatan suhu kulit perifer dengan nilai p ≤ 0,001 

baik pada blok PNB maupun SAB. Rata – rata blok PNB berhasil pada menit ke-20 

sedangkan SAB menit ke-5 dengan nilai p < 0,05 . Nilai delta peningkatan suhu blok 

berhasil  adalah 0,7°C pada PNB dan 0,2750°C pada SAB. 

Kesimpulan: Keberhasilan blok PNB dan SAB memiliki hubungan dengan 
peningkatan panjang keliling vena perifer dan peningkatan suhu kulit perifer. 

Kata kunci: Anestesi regional,; PNB; SAB;  blok simpatik. 
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