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Summary
The effects of a modified combination of three agentswere assessed in the case of 3 experimental horses and

12 patients of a clinic. After being pre-medicated with a small dose of butorphanol and detomidine, each hor§e
was put under anaesthetic by a rapid I.V. infusion (0.5 mVkg) of a compound containing 100 mg of glycerol
guaiacolate,2 mgof ketamine, and 1 mg of xylazine in 1 ml of 5%o dextrose (mixtureA). The horses werlt under
slowly and quieĘ; no traumatic complications were noted. Anaesthesia was m*intained hy continuous I.V.
administration of the same drug composition but of higher concentration.In 1 ml of 5%o dextrose: 200 ńg of
glycerol guaiacolate, 6 mg of ketamine, and 3 mg of xylazine (mixture B). Pilot studies had re t the
infusion of mixture B at a rate of 3.5 mV500 kg/h produced adequate and useful surgical The
average duration of the anaesthesia was 56 min (+12). The proposed technique provides satisfactory, uńevent-
ful induction, stable anaesthesia and smooth recovery. After anaesthesia the horses were recumbent for a
short time (24 min +12) without any signs of excitement. In twelve of fifteen cases of anaesthesia the horses
stood up at the first attempt. Respiratory and heart rate stayed within physiological ranges. According to the
authors, this kind of procedure is relatively inexpensive and easy. That is why it gives an opportuniĘ for,the
broader use of socalled total intravenous anaesthesia (TIVA) in horses.

Keywords: intrayenous anaesthesia, glycerol guaiacolate, ketamino, xylazine, horse.

An e s te zj ę w ziew nąuzn aj e s i ę za b ar dzo b e zpi e c zną
u koni jednak wykorzystuje się jąw wąskim zakresie
z uwagi na skomplikowaną procedurę i wymagania
aparaturowe (1, ll). Alternatywą pozostaje znieczu-
lenie ogólne infuzyjne;jako metodaw realizacji prost-
sza jest lepiej akceptowana przęz praktykujących le-
karzy (2, 8). Wadą tradycyjnej formuły znlęczulenia
infuzyjnego (iniekcyjnego, dożylnego), np, ketaminą
lub thiopentalem, jest krótkotrwała tolerancja na ból
(I,2,8, 9, 16). Dla jej przedłużenia powtarza się
wstrzyknięcia tego samego anestetyku (4, 7).Porcja
supl ementuj ąca leku gwałtownie po głębia anestezj ę,
ktorej poziom po kilku, najdalej kilkunastu minutach
ponownie opada. Niestabilne znięczu\enie utrudnia
operowanie, a momenty poruszania się pacjenta na sto-
le, pogarszaj ą warunki czystości zabiegu.

Dotychczasowe doświadczenia u psów wykaz aĘ, że
lepszą kontrolę nad znieczuleniem iniekcyj nym daj e
jednoczasowe użycie kilku leków i dozowanie ich nie
p oj edynczy m zastr zyki em (b o lu s), Ie cz tnfuzją konty-
nuowaną (10, 14). Tę technikę określa się współcze-
śnie mianem zrównoważonego lub całkowitego znie-
czulenia ogólnego dożylnego (TIVA - total intraveno-
us anaesthesia), U kucy wykorzystaliją Green i wsp,

(3) próbując kombinacji ksylazyny,ketaminy i gwaja-
maru (eter glicerynowy gwajakolu). Wykazali mini-
malne wpływy kardiopulmonarne 2 - go dzinnego wl e -

wu roztworu tych leków. Young i wsp. (17) ustalili
nadto, że powyższa kompozycja farmakologiczna za-
pewnia znięczulenie chirurgiczne. Jego godzinne pod-
trzymywanie (nie licząc indukcji) wymaga jednak u
konia o masie 500 kg podania dożylnie minimum 600
m l mie szaniny, W tej sytuacj i natężenie infuzjt, zależ-
nie od wydajności zestawu do kroplówki, wynosić
powinno 140-180 kropli/min. Przy tej częstotliwości
dokładne wyliczenie spadających kropli nie jest moż-
ltwe. Zatemjeśli nie dysponuje się pompą wolume-
trycznąsterowanie poziomem anestezji staje się nie-
precyzyJne.

Z ało żeniem b adań b ył o op rac o wani e znte c zulenta,
które można by kontrolować poprzez infuzję grawita-
cyjną zatęm naturalną i najprostszą metodę dawko-
wania, dającą się zastosowac w każdych warunkach i
okoliczno ściach. Zadanię p owy ższe próbowano roz-
w lązac proponuj ąc odmienne przedznieczulenie, in-
dukcję, zmianę receptury mieszaniny anestetycznej i
sposobu jej ordynowania. Cel badańobejmował usta-
len ie regu ł-przygotowan i a roztworów m i Ószan iny ane-



stetycznej, techniki oraz szybkość
infuzj i i wreszcie sprawdzeni e ptzy -
datności tak zmodyfikowanego znie-
czulenia.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzano na 3 ko-

niach doświadczalnych i 12 będących
pacj entami, wymagaj ącymi zn ieczulenia
o gólnego dla przeprow adzenia czynno -
ści diagnosty czny ch lub chirurgic zny ch.
ByĘ to zwierzętaróżnych ras ipłci, w
wieku 2-I'7 lat, o masie ciała 410-600
kg, u których badaniem lrzykalnym stan

ogólny oceniono jako prawidłowy (tab.

1 ). Masę cińa vrylriczano metodą pomia-
rów tułowia (I2). Przed znieczuleniem
konie byĘ separowane i poddane l2-go-
dzinnej diecie głodowej bez ogranicza-
nia dostępu do wody.

Prace przebiegały dwuetapowo. Na
podstawie informacji źródłowych, w
Ęm własnych doświadcz eń (3, 9 -II, 1 4,

17 ), zaŁożono hipotetycznie optymalne
formuĘ dwóch mieszanin anestetycz-
nych (indukcyjnej miesz. A i podtrzy-
mującej - miesz. B), które wstępnie w l
etapie zastosowano tylko u 3 koni do-
świadczalnych. Każdy osobnik podda-
ny był tej samej próbie 2-krotnie w od-
stępie minimum 2 dni. Próba obejmo-
waŁa przedznieczulenie (opisane poni-
żej),hJadzenie (indukcję) konia i godzin-
ne podtrzymanie anestezji. W ten spo-
sób empiryc znte, wyznaczono przyblt-
zonądawkę nalemąmiesz. A (0,6 ml/kg),
wy.wołującą położenie konia. W odnie- Objaśnienia: O ogier,W wałach,K kiacz

Tab. 1. CharakterysĘka znieczulanych koni i przeprowadzonych zabiegów

0steOsynteza ZESPOL

usunięcie nakostnlaka na Ślódtęczu

znieczulenie doświadczalne

usunięcie tlzeszczki

wyięcie śrub ze śródlęcza

laparotomia - niedrożność

przetOka i. Ślepego

pEepuklina pOOperacyina

przetOka i. Ślepego

przetoka i. Ślepego

Wyc. pEetOk lopnych na brzuchu

kasttac ja

trepanacja zal. szczękowei

znieczulenie doświadczaIne

znieczulenie doświadczalne

W

0

W

0

0

K

K

K

W

K
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7
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2

2
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60

45
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45
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75
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60

45

30

60

60

60

15

56
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Tab.2. Kryteria oceny jakości efektów postępowania anesteĘcznego

spokoine leżenie p0 odłąGze-
n iu m iesz. B, p o je dynczy
skootdynowany wysiłek w
czasie wstawania, brak

chwiejności p0 wstaniu

spOkoine leżenie, więce j niż

ie d na p róba wsta n ia,

chwiejność nie gtożąca

u padkiem

gWałtOWne, nieskoordyno-
wane próby wstawania,
zagroŻenie urazami

pełna - brak reakcji na

stymulacię elektryczną
(pogan iacz elektryczny

,,PikadOr" ) i chirurgiczną

osłabiona - niegWałtOWne
]eakcie obronne (powolne
cofanie kończyny,
napinanie mięŚni)

brak - wyraźne Ieakcie
(szarp nięcie kończyną,
pOdryWanie głowy)

siln ie

stłumiony

stłumiOny

zaGhOWany,

lub brak
0druchu

3

zadoWalaiąca

1

nie d ostateczna

2

d o state czna

beztuch (blak
przestępOWania) w trakcie
wlewu miesz. A, btak
obrony p0 położeniu
(tuchów kończyn, prób
pOdnOszenia głowy)

przestępOWanie w trakcie
wlewu miesz. A, mietna
oblona p0 pOłOżeniu

trudności w utlzymaniu
konia w miejscu w ttakcie
wlewu miesz. A, silna
obrona po położeniu,
próby wstawania



sieniu do miesz. B, za optymalną szybkość wlewu uznano
tę, pozwalającąpodczas trwania infuzji utrzymać pełnąim-
mobilizację zwterzęcia na stole operacyjnym i jednocze-
śnie uzyskać analgezlęnapoziomie 2lub3 punktów (tab.2);
wg wstępnych oznaczeń prędkość wlewu miesz. B wyno-
sić powinna 0,006 ml/kg/min. W Z-glm etapie - na stawce
koni liczącej ogółem 15 osobników- sprawdzono w zasto-
sowaniu praktycznym całość postępowania.

Postępowanie anestetyczne. Koniom, w boksie stajen-
nym, podawano i. v, zmieszanę w jednej strzykawce: deto-
midynę - 10 pg/kg (Domosedan, Pfizer) i butorfanol - 15
pglkg (Torbugesic, Fort Dodge Animal Health). Po 5 min.
zw ier zęta prz eprowad zano lla s alę operacyj ną nakłuwano
żyłę szyjnąlewą lub prawą wprowadzając kateter (Intra-
flux G, 12, Vygon). Około 5 min, poprzedznieczuleniuroz-
poczynano infuzję miesz. A, słuzącąpołożeniu konia.Przed
przystąpieniem do infuzji miesz. B, konie doświadczalne -
układano w pozycji bocznej lewej, kliniczne zależnie od
potrzeb, na boku lewym, prawym, bądźw ułozeniu grzbte-
towym, IJ zwierząt doświadczalnych wlew miesz, B kon-
tynuowano przez 60 min. Konie znieczulane ze wskazań
lekarskich otrzymywały wlew podtrzymujący przez różny
okres czasu (30-75 min,). ZwierzętawybudzaĘ się i wsta-
waĘ w tym samym pomieszczeniu, w ktorym byĘ znie-
czulane. Po znieczuleniu nie katmiono lch przez okres 5
godzin.

Sporządzanie mieszanin anestetycznych. Miesz. A: 25 g
gwaj amaru (eter glicerynowy gwaj akolu, FatmaceuĘczna
Spółdzielnia Galena) wsypFvano do 232,5 ml5To gluko-
zy l podgrzewano w łażni wodnej do momentu rozpusz-
czenia substancji, Po uychłodzeniu do temperatury poko-
jowej uzupełniono roztwór do objętości 250 ml, dodając 5
ml 10% ketaminy (Bioketan 10%, Biowet-Gorzów) i 12,5
mI20ń ksylazyny (Rometar, Spofa), Miesz. B: 50 g gwaja-
maru wsyp}nvano do 19'7 ,5 mI50ń glukozy i podgrzewano
w łaźni wodnej. Po wychłodzeniu uzupełniano roztwór do
objętości 250 ml, dodając 15 ml l0% ketaminy i 37,5 ml
2Yoksylazyny (tab. 3).

Ocena znleczulęnia. Liczba tętna (HR - mierzona pal-
pacyjnie lub osłuchowo), oddechów (RR ruchy klatki
piersiowej); pomiary notowano w stałych okresach: przed
i po premedykacji, po indukcji (po zakończeniu wlewu
miesz. A), a następnie w 15-minutowych odstępach, pod-
czas trwania wlewu i wybudzania.

Po połozeniu koni protokołowano, w odstępach 15-mi-
nutowych, punktową ocenę odruchu powiekowego i anal-
gezji (stymulacja elektr. i chirurgiczna) i wryIiczano śred-
niąza cały okres zntęczllenia. Zal<res klasyfikacji śred-
nich ocen jakości odruchu powiekowego i analgezji był
następujący: 2,6-3,0 - zadowalająca; 1,6-2,5 - dostatecz-
na; 1,0-1,5 -niedostateczna.Przyjęto zasadę, że gdy jedna
z obserwacji uzyskiwała notę najniższą końcową średnią
pomniejszano o l punkt. Jakość indukcji i budzenia klasy-
fikowano jednorazowo, wg tej samej trójstopniowej skali,
opierając się na kryteriachwyszczególnionych w tab.2.

Ponadto mierzono czas: indukcji (od włączenia wlewu
miesz. A do położenia konia); znieczulenia (trwania wle-
wu miesz. B); leżenia (od wyłączenia wlewu miesz. B do
przyjęcia pozycji mostkowej); budzenia (od wyłączenia
wlewu miesz. B do przyjęcia postawy stojącej). Rejestro-

wano objętość zażytej miesz. A i B, orazryliczano zlży-
cię trzech leków wchodzących w skład mieszanin. Obser-
wowano i notowano obecność lub brak odruchu rogówko-
wego, połykania orazwszystkie inne efekty wynikające z
zastosowanej procedury anestetycznej.

Ana7iza statystyczna polegała na obliczeniu wartości
średnich (x) i odchyleń standardowych (s). W celu zbada-
nia istotno ś c l, r ożnic między średnią wyników wyj ś ciowych
(przed premedykacją) a średnimi uzyskanymi w czasie i po

,,::ll :,:: "' t

Tab. 3. Skład mieszanin anesteĘcznych

Gwa jamar

Ketamina

Ksylazyna

Tab. 4. ZuĘcie mieszanin anesteĘcznych, oraz czas budzenia

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

11

12

13

14

15

n

x

ts

0,59

0,45

0,53

0,54

0,51

0,41

0,53

0,6

0,6

9

0,529

0,066

0,0012

0,0074

0,0068

0,0066

0,0076

0,0066

0,0066

0,0070

0,0068

9

0,0070

0,0003

36

15

17

10

20

16

43

36

39

20

38

15

8

20

14

24

12

43

16

24

12

35

34

53

44

45

47

52

20

26

26

14

34

13,5
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anestezji - zastosowano test t-Studenta dla prób powiąza-
nych,

Wyniki iomówienia

Dla miesz, A przygotowywano I0oń roztwór, dla
miesz. B ż0% roztwór gwajamaru w 5'ń roztwoTze
glukozy. IJpraszczało te czynności wcześniejsze od-
wazenie substancji gwajamaru w ilości ż5 gdlamiesz.
A i 50 g dla miesz, B. Dzięki temu, w razlę potrzeby
możnabyło szybciej sporządzic roztwor, podgrzac go
celem rozpuszczenia substancji, potem schłodzić i na
końc u uzup ełn ić pr zew i dzianymi obj ęto ściami o dpo-
wiednio stężonych preparatów ketaminy i ksylazyny.
Ze względuna łatwość ponownej krystalizacj l (zwłasz-
cza roztworu żOoń dla miesz. B), butelkę z roztwotęm
gwajamaru podgrzewano ex tempore i w przypadku
ntższel temperatury otoczenia (poniżej I]"C), po wy-
jęciu z łaźni wodnej schładzano do temp. nie niższej
niż 39"C. Sporządzanie mieszanin było czynnością
prostą zajmującą nie więcej niż 15 min. Sredni czas
trwania poszczególnych etapów znjeczulenia (w na-
wias ach warto ś c najntższa - najwy ższa) wyno sił : kła-
dzenl,a 3,2 min, (2,ż-3,9 min.), wlewu miesz. B (znie-
czulenia) 56 min. (30-75 min.), lezenia 24 min. (8-43
min,), wstawania 34 min. (12-53 min.) (tab. 1, 4).

Wyznaczona w i etapie, dawka miesz. A okazała
się zbyt wysoka. W dalszych próbach uznano za fla-
Ieżnądla indukcji dawkę 0,53 ml/kg. Niedoszacowa-
no natomiast dawkowania miesz, B, którąjak ustalo-
no w 2-gim etapie badań, należało podawac w więk-

Tab. 5. Liczba oddechów (RR) i tętna (HR) na minutę w po-
szczególnych okresach postępowania anesteĘcznego

Objaśnienie:* ńżnl,ca statystycznie istotna w porównaniu do
wartości wyjściowej (przed premedykacj{ przy p < 0,05

Me 6 (2] B,,,,,, 
,

Tab. 6. Jakościowa ocena postępowania anestezjologicznego
(punkty)

szym natęzeniu infuzji wynoszącej 0,007 ml/kg/min.
(tab. 4). Wartość tętna obniżyła się po premedykacji i
byŁaprzez cały czas wlewu miesz. B statystycznie istot-
ntę niższawz ględem warto ści wyj śc iowych, O ddechy
zachowywały się podobnie. Spadek ich frekwencji był
szczególnie wyrażny w 15 min. trwania znięczulenta
(tab. 5),

U 13 koni indukcję u'znano zazadowaląącą zwle-
rzętaw czasie wlewu staŁy, a potem kładły się spokoj-
nie na boku, 1- 1,5 min. po zakończeniu infuzji miesz.
A. Przypadki 2 zwterząt sklasyfikowano jako dosta-
teczne, w związku z konl,eczno ścią wsp a r cia kŁadzę -
nia pociągnięciem za ogonw kierunku stołu. Przvczyną
tego stanu rzeczy była zbyt wolna infuĄa wywołana
błędami metodycznymi. Obj awy ana7gezjt uj awniały
się już po zakończeniu aplikacji miesz. A. Podczas
trwania wlewu rniesz. B u 8 koni analgezję sklasyfi-
kowano jako zadowalającą u 6 koni jako dostatęczną
(tab. 6).

U wszystkich koni odruch rogówkowy zachowany
był w peŁni przez cały czas znieczulenia. Odruch po-
wiekowy był silnie stłurnionv w 6 przypadkach, w 7
stłumiony w zakresie oceny dostatecznej i w 2 osza-
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Po premedykatii

Po indukcji

15 min. wlewu

30 min. wlewu

45 min. wlewu

60 min. wlewu

75 min. wlewu

15 min. po

odłączeniu wlewu

30 min. po

odłączeniu wlewu



cowano go jako niedostateczny, Oczopląs obecny u 11
koni po miesz. A, w trakcie aplikacji miesz. B poja-
wiający się okresowo u 10 koni. Odruch połykania
można było sprowokować u wszystkich znieczulonych.
Obfite pocenie zanotowano u 5 koni. Pozostałe wyka-
zyw ały podwyższoną wil gotno ś ć powierzchni skóry
szyi. W czasie znięczulenia u 4 koni wystąpił chwilo-
wy łzotok, obserwowano także zgrzytanie zębam1
strzy żenie uszami, parskanie, westchnienia,

W 12 przypadkach budzenie sklasyfikowano na 3
pkt., w 1 oceniono na 2 pkt. i w 1 przypadku na 1 pkt.
Koń nr 1 nie był wybudzany z przyczyn pozaaneste-
ty c zny ch. P o w s taniu zw ier zęt a pr zy tr zy my w ano pr zęz
5-10 min. w miejscu, nie pozwalającrra chodzenie. W
ciągu tego okresu bezruchu, u koni obserwowano drże-
nia mięśniowe, oddawanie moczu, (także w 4 przy-
padkach odnotowane jeszcze w trakcie leżenia), u
wszystkich opuszczenie głowy średniego stopnia, zda-
r zały si ę pr zy p adki c hw i ej n o ś c i zadu. Z auw aż o no nie -
prawidłową postawę; bezpośrednio po wstaniu jedna
ztylnychkończyn opierała się o podłoże ścianąprzed-
niąkopyta lub jej brzegiem.Przy przeprowadzaniu do
s taj ni u w s zy stki c h mo żna było zauw aży c nie zb orno ś c,
nle zagrażającą upadkiem. Po godzinie wszystkie ko-
nie przetrzymywane w boksach wykazywały prawi-
dłową postawę, normalną aktywność, zainteresowa-
nie otoczeniem i chęć jedzenia.

Przęd anestezją ketaminową koniom najczęściej
podaje się agonistę alfa}receptora (15, 16). W naszej
metodzie zr ęzy gnow ano z premedykacj i ksylazyną
ponieważ stanowiła już składnik mieszanin anestetycz-
nych. ChodzlŁo o to by ograniczać jej zlżycie w ca-
łym postępowaniu. Ksylazyna wyróżnia się bowiem
dłuższymniż gwajamar i ketamina okresem biologicz-
nego półtrwania, co jak się przypuszcza, jest czynnt-
kiem wydłlżającym okres lezenia koni (7). Zamiast
niej użyto detomidyny i butorfanolu, Oba leki apliko-
wano w dawkach najntższy ch z dotąd prop onowanych
(15). Mimo to w łącznym działaniu dobrze przygoto-
wywały konie do bezstresowego kontaktu z obcym
środowiskiem. Na salę zwierzęta wchodziły uspoko-
jone, bez oporóą nie reagowały nadmiernie na nie-
znanę im miejsce, dźwtęki, osoby. Wybrany sposób
premedykacji miał ponadto korzystny wpływ naprze-
bieg kolejnego okresu postępowanta, zapewniał spo-
kojne zachowanie koni przy nakłuciu i kateteryzacji
przezskórnej żyŁy oraz w czasie aplikacji wlewu in-
dukcyjnego.

Green i wsp. (3)bęzpremedykacji kładli pony pęta-
mi, wprowadzalihalotanem na maskę i dopiero po tym
podłączali infuzję. Young i wsp. (17) - po przedznie-
czuleniu i.v. ksylazyną detomidyną lub acepTomazy-
ną - kładli koni e zaw szę farmako l o g lcznte, uży w aj ąc
wariantowo: ketamina -2mglkg, thiopental- 5,5 mg/
/kg lub gwajamar wg efektu ł thiopental. Technika
własna zakŁadała wykorzystanie zarówno do kładzę-
nia (indukcji) jak i podtrzymanja - mieszaniny tych
samych leków inaczej tylko dawkowanych. Pomysł

zręalizow ano przęz zastosowanie dwóch mieszanin,
rożniących się koncentracją składników. Do położe-
nia konia przygotowano mieszaninę, której podstawą
był mniej stężony, l)ońroztwór gwajamaru aplikowa-
ny szybkim wlewem, sprzyjającym uzyskaniu we krwi
w krótkim czasie poziomu leków wywołującego po-
łożęnie się zwierzęcia. Niskie stężenie gwajamaru
wybrano dla uniknię cia hemo lizy wewnątrz naczy nio -
wej, jakkolwiek inni autorzy sugerują iz zjawisko to
nie występuje nawet po szybkiej infuzji I5oń roztwo-
ru (6, 13).

Konie kłady się po przyjęcir,l, około 50 mg/kg gwa-
jamaru, 1 mg/kg ketaminy i 0,5 mg/kg ksylazyny. Su-
mujące się wpływy trzęch leków pozwoliły na zmniej-
szenie ich dawek referencyjnych o połowę. Hubbell i
wsp. (5) stwierdzili bowiem, że położenie konia na-
stępuje po podaniu około 140 mg/kg samego gwaja-
manr;jeśli stosuje się premedykację i.v. ksylazyną 1,1
mg/kg, jego dawka skuteczna obniża się do 90 mg/kg.
U koni tak samo premedykowanych, zastosowanie w
miejsce gwajamaru, ketaminy - jako środka do far-
makologicznego kładzenia - wymaga zastosowania jej
w dawce 2,2 mglkg (ż,4,8,16),

Kontynuowanie wlewu samego gwajamaru do cza-
su spontanicznego położenia się konia jest uznaną
metodą indukcji (11, 17). Przy stosowaniu miesz. A
pełny efekt miorelaksacyjny ujawnia się z opóźnie-
n i em. Przyp us zc zamy, że ma to zw i ązek z niższą dawką
gwaj amaru i z właściwo ś ciami farmakody namlczny -
mi ketaminy oraz ksylazyny (5,6,I7). Zatempo zę-
braniu doświadczeń, w dalszych próbach nie wlewa-
no mieszaniny do momentu połozenia leczprzerywa-
no infuzję jużprzy pierwszych oznakach słabości koń-
czyn lub lekkiego zakołysania tułowia, Po tych zwia-
stunowych symptomach położenie się koni następo-
wało w ciągu 0,5-1 min. Ta modyfikacj apozwollłana
obniżenie dawki na|eżnej miesz. A do 0,53 mllkg.

W porównaniu z kładzeniem thiopentale m (I, 2, 6),
miesz. A działa łagodniej. Pokładanie przypomina
zdarzęnię oglądane na filmie prezentowanym w zwo|-
nionym tempie. Większość koni pokładała się samo-
istnie. W naszej opinii pomoc człowieka, choć nie
obowiązkowa, moze usprawniać procedurę. Ingeren-
cja ta winna polegać na pociągnięciu zwierzęcla za
ogon do tyłu i w kierunku stołu. Ten nie wymagający
dużej siły bodziec zapoczątkowyłvał kładzenię i nada-
wał mu kierunek; chodziło o to by koń położył się na
właściwą prawą lub lewą stronę. Ważne aby pocią-
gnięcie następowało w odpowiednim czasie, którym
jest moment silnego opuszczenia głowy i ugięcia koń-
czyn. Cechę generalną etapu indukcji - okres od włą-
czenia się z wlewem miesz. A do zapoczątkowania u
położonego konia wlewania miesz. B - stanowił brak
p obudzeń i komplikacj i traumaty zujący ch.

Dawka łączna leków indukujących była na tyle do-
brze skalkulowana, że zapewniała kilkunastominuto-
we obezwładnienie zwierzęcia po połozeniu. Wyko-
rzystywano je do ułożenia koni w pozycji adekwatnej



dla danego zabtegu, a potem podłączenta wlewu pod-

kontrolowanego.
Techniczne zakłócęnia dały w dwóch ptzypadkach

co skutkowało rozciryniętym w czasie narastaniem
zwiotczenia mięśni. Koń przestępował znogi na nogę
lub pociągany za ogon ustawtałkończyny szeroko,
bronląc siĘ przed połozeniem; te okoliczności sprawi-
ły, że a\bo kładł się na niewłaściwy bok albo poza sto-
łem.

Analgezję w jednym przypadku uznano za ntędo-
statecznądla danego zabiegll. Dotyczyło to operacji

racj ę oceniono j ako zadow alającą lub do stat eczną. T ę
ostatnią ocenę formułowano wtedy gdy w trakcie ca-

czulenie, nigdy nie manifestowała się tak gwałtownie
jak to ma miejsce przy nieodpowiednim poziomie ane-

zjt. Zdaruały się jednak okresy utrzymy-
dłowego odruchu i całkowitej tolerancji
samo niej e dnoznaczny dla interpretacj i

okazał , n arefleksji
pola op Ró erwowali
boczny ko hnadraż-
nienie skóry i tkanek głębiej leżących.

nia. Inne zachowania. które odnotowano w tych bada-

korzystania tych symptomów dla ltrzy mania stabilnej
tolerancji, wymaga dalszych badań.

OkreŚ budzenia, uzyskał wysoką ocenę z tej racjt,
że 12 z 15 koni po zaplzęstaniu wlewania miesz. B

w technikach proponowanych wcześniej, gdzie zwte-
rzęta okres poŚtańestetyczny spędzały w izolowanych
boksach (3,7, I]).

Wlew miesz. B w ilości średnio 0,007 ml/kg/min.
(0,42 mllkg/h) wydaje się być optymalną wielkością
dawko w ani a, dla utr zy manta należy tej to 1 eran cj i c h i -

ksyla
W ymt przęz nas rezultata-

mi, d owanej kombinacji keta-
glkg,
płyt-
a do-
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procz efektów zwiotczĄących odznacza się działaniem
analgetycznym (5, 13).

W ocenę znieczulenia włączono także frekwencję
tętna i oddechów. Należy wnosió, ze nienaturalnie
wysokie wartości tych parametrów sprzed premedy-
kacj i, kształtował ni epokój zwierząt wywołany pomia-
rami. Stąd po uspokojeniu detomidynąi butorfanolem
uzyskano istotne statystycznie obniżenie RR i HR
lnimo, iż średnie tego okresu były wielkościami fizjo-
logicznymi. Korzystne rezultaty wynikająz użycia obu
premedykantów w niskich dawkach. Nie bez znacze-
nia może być takze interakcja butorfanolu, któremu
przypisuje się łagodzenie ubocznych wpływów deto-
midyny, rn.in. bradykardii (l5). W dalszych etapach
postępowania, zarówno w okresie anestezji jak i bu-
dzenl,a, badane wskazniki utrzymywały się na podob-
nym poziomie. Prace hemodynamiczne innych auto-
rów dostarczają dowodów, że konibinacja ksylazyny i
ketaminy, także z dodaniem gwajamaru , zapewnla dużą
stabilność kardiopulmonarnąu koni (3, 16, 17).

P o dsumow uj ąc należy p o dkre ś lić, ze proponowane
p o stępowani e, wykor zy stljąc ni sk ie dawki ane stety-
ków, zapervnia b ezp iec zne kładzenie farmakolo gicz-
ne, indukcj ęznieczllenia ogólnego, a potem jego pod-
trzymanie na poziomi e przydatnym w chirurgii. Wy-

,|:|||ź|liiB

budzanie w stosunku do porównywalnych technik
wyróżńa się podobnie krótkirn snem ponarkotycznym.
Wymieni one właściwości zmodyfi kowanej procedury
są szansą na szersze wykorzystanie u koni znieczule-
nia ogólnego iniekcyjnego,
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