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Özet
Son yllarda veteriner cerrahi alannda, atlar üzerinde yaplan uygulamalarla α2-adrenoseptör agonist
ilaçlarn yararllğnn farkna varlmştr. Preanestezik olarak kullanlan bu maddeler, uçlarndan epinefrin ya
da norepinefrin açğa çkaran adrenoseptör ajanlarn etkilerini azaltrlar. Alfa2-adrenoseptor agonistler
enjektabl ve inhalan ajanlardan önce preanestezik olarak kullanlr. Veteriner hekimlikte kullanlan ilk α2adrenoseptör agonist xylaxine’dir. Bunu detomidine, medetomidine, romifidine ve klonidine kullanm takip
etmiştir. Alfa 2-adrenoseptör agonistlerin dozu, istenilen sedasyon ve analjezinin derinliğine ve baz
organlardaki, özellikle kardiyovasküler sistem üzerindeki muhtemel yan etkilerine göre belirlenmelidir.
Bütün α 2- adrenoseptör agonistler sedasyon, analjezi, hipotansiyon, bradikardi, ürinasyonda artş,
salivasyonda azalma, barsak motilitesinde azalma, uterusta stimülasyon, gözlerde midriyazis ve intraoküler
basnçta azalmaya neden olurlar. Bu maddelerin en büyük avantaj, kullanmlar sonucu oluşabilecek tüm
yan etkilerin spesifik antagonistleriyle tamamen geriye döndürülebilmesidir.
Anahtar sözcükler: Alfa2-adrenoseptör agonist, Anestezi, Fizyolojik parametre, At

Effects of Alpha2 Adrenoceptor Agonists on Some
Physiological Parameters in Horse
Summary
Recently, in the field of veterinary surgery, clinical applications made on horses have indicated that
alpha2 adrenoceptor agonists are valuable agents for horse’s anaesthesia. These agents used as
preanaesthetic reduce the effects of adrenoceptor agents which release epinephrine and norepinephrine in
their ends. Alpha2 adrenoceptor agonists are used as preanaesthetic agents before injectable and inhalant
agents. Similarly, they are administered before local, regional and epidural anaesthesia. The first alpha2
adrenoceptor agonists used in veterinary medicine is xylazine. Detomidine, medetomidine, romifidine and
clonidine come after this. Appropriate dosage of alpha 2 adrenoceptor agonists should be calculated
according to required analgesia, sedation and their possible side effect on some organs mainly
cardiovascular systems. All α2- adrenoseptör agonists cause sedation, analgesia, hypotension, bradycardia,
increased urination, decreased salivation, decreased imotility in gut, stimulation in uterus, mydriasis and
decreased intraocular pressure in eyes. The main advantages of these agents are that their effects can be
reversed if required.
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GİRİŞ
Alfa 2-adrenoseptör agonistler, α2-adrenoseptörlere presinaptik ve postsinaptik olarak bağlanp
membranda intrinsik değişikliğe yol açarak norepinefrin salnmn engellerler. Böylece sedasyon
ve analjezi oluştururlar. Sedatif etkileri beyin gövdesinin alt bölgesindeki Locus coeruleus nöronlarnn depresyonundan dolay görülür. Bu maddelerin en büyük avantaj, kullanmlar sonucu
oluşabilecek tüm yan etkilerin spesifik antagonistleriyle tamamen geriye döndürülebilmesidir. Bu
derlemede yaplacak araştrmalara şk tutmak
amacyla, bu konuda yaynlanmş güncel bilgilerin değerlendirilmesi amaçlanmş ve α2-adrenoseptör agonistlerinin atlarda önemli fizyolojik
parametreler üzerindeki etkileri açklanmaya çalşlmştr.
ALFA2 ADRENOSEPTÖR AGONİSTLERİN
KULLANIM AMAÇLARI
Alfa 2 -adrenoseptör agonistler sedasyon ve
analjezi oluşturmak amacyla kullanlrlar. Bunlar
premedikasyon için faydaldrlar ve diğer sedatif/
analjezik ajanlarn etkilerini önemli derecede
kuvvetlendirirler 1,2.

Premedikasyon: Premedikasyon; hayvann
daha kolay bir şekilde anesteziye girişine, anestezinin devamna, ayn zamanda anestezistin rahat
ve güven içerisinde çalşmasna olanak sağlar 3.
Premedikasyonda kullanlan α2-adrenoseptör
ajanlarn amac şunlardr: Metabolizmay yavaşlatarak verilecek anestezik madde miktarn azaltmak, anestezik ilacn verilmesi srasnda görülebilen aşr savunma hareketleri ve çabalamalar ortadan kaldrmak, anestezi srasnda solunum yolunda tkanklğa neden olan salivasyon ve bronş
sekresyonunu azaltmak, parasempatikolitik etki ile
gastro-intestinal motiliteyi azaltarak kusmay önlemek, eksitasyonsuz bir anesteziye giriş ile kolay,
eksitasyonsuz ve ağrsz uyanmay sağlamak 3-5.
Sedasyon: Atlara α2-adrenoseptör agonistleri
verildiğinde doza bağl sedasyon etkisi gözlenir.
Sedatif etkilerinin gerçekleştiği ana merkezin, beyinde vazomotor özellikli Locus coerulsus olduğuna inanlr 6,7. Hayvanlarda sedasyon sağlayan bu
ajanlar yüksek dozlarda genellikle hipnotik etki

yaparlar 8,9.

Analjezi: Alfa 2 -adrenoseptör agonistler,
opioidler kadar güçlü analjezik etkiye sahiptir.
Ayrca anksiyolitik etkilerinden dolay, anksiyete
ve strese bağl saldrgan davranş görülme olaslğn da azaltrlar 1,2,8,10.
ALFA2 ADRENOSEPTÖR AGONİSTLERİN
ETKİ MEKANİZMASI
Alfa2-adrenoseptör agonistler, α2-adrenoseptörlere presinaptik ve postsinaptik olarak bağlanp
membranda intrinsik değişikliğe yol açarak norepinefrin salnmn engellerler. Salnmnn bu maddeler tarafndan bloke edilmesi sedasyon ve analjezi oluşturur 1,8,11. Böylece santral sempatik aktivitede düşüşe (hipotansiyon, sistemik vasküler dirençte artş ve bradikardi), parasempatik tonusta artşa
ve periferal sempatik aktivitede (nabz, kardiyak
output ve kan basnc) düşüşe neden olurlar 1,8,10,12.
ALFA2 ADRENOSEPTÖR AGONİSTLERİN
KLİNİK UYGULAMASI
Veteriner sahada α2-adrenoseptör agonistlerin
kullanldğ değişik klinik endikasyonlar vardr.
Bunlar sedasyon, analjezi, miyorelaksi ve anksiyolizistir. Sedatif etkileri beyin gövdesinin alt bölgesindeki Locus coeruleus nöronlarnn depresyonundan dolay görülür. Alfa2-adrenoseptör agonistler analjezik etkileri spinal veya santral etki yoluyla sağlarlar. Sedasyon yapmaya gerek duyulduğunda, analjezi sağlamak için α 2-adrenoseptör
agonistlerin yüksek dozda kullanlmas gerekir.
Ancak sedatif ve analjezik etkiler arasndaki fark
görmek genellikle zordur 1,6,8,13-16.
Anestezinin indüksiyon ve devam için kullanlan bu maddeler IV, IM ve epidural yolla tek
başlarna veya değişik ajanlarla kombine edilerek
kullanlrlar 6,14. Alfa2-adrenoseptör agonistler, kaşeksi, kardiovasküler, respiratorik, hepatik ve renal
disfonksiyon ile diabet durumlarnda, ayrca prematür doğum ve abort olaslğ nedeniyle gebe
hayvanlarda kullanlmamaldr 17. Ancak, sekiz
aylk gebe bir ksrakta larengial granulasyon dokusunun endoskopik elektro-cerrahi yöntemiyle çkarlmasnda, premedikasyon için 20 μg/kg romifidine
IV yolla kullanlmş ve ksrağn komplikasyonsuz
doğum yaptğ gözlenmiştir 18.
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ALFA2 –ADRENOSEPTÖR AGONİSTLERİN
ATLARDAKİ ETKİLERİ
Alfa2-adrenoseptör agonistler atlarn fizyolojik
fonksiyonlar üzerinde önemli derecede etkiye
sahiptir 6,13,19 (Tablo 1).

1. Kalp Atm ve Ritmi: Atlara çok düşük oranlarda bile α2-adrenoseptör agonistlerin verilmesi
ciddi bradikardi oluşturur. Bu ajanlarn IV verilmesini takiben genellikle 1 dak. içerisinde kalp atm
hzla düşer. Kalp atm ve ritmi üzerinde en az
etkiye sahip olan xylazine (1 mg/kg)’dir. Detomidine (20 μg/kg) veya romifidine (80 μg/kg)’in
kalp oran üzerindeki etkisi daha uzun sürelidir
1,2,6,19,20
. Bütün α2-adrenoseptör agonistlerin verilmesini izleyen ilk 5 dak’da kalp bloku oldukça
şiddetlidir. Sonra kalp atm zamanla yavaş yavaş
büyür ve kalp bloku kaybolur. Romifidine’in
bradikardi ve kalp bloku etkisi xylazine veya detomidine’den daha uzun sürelidir 6,12,19.
2. Arteriyel Kan Basnc: Alfa 2-adrenoseptör
agonistlerin IV verilmesini takiben, doza bağl
olarak başlangçta geçici bir hipertansiyon meydana gelir. Bunu takiben kan basncnda sürekli fakat
hafif bir azalma görülür 7,14,19,21.
Ksaca, α2-adrenoseptör agonistlerin verilmesiyle görülen hipertansif fazn uzunluk ve devamllğ dozla ilişkilidir. Hipertansif faz, hipotansif
periyod takip eder 6,7,19,21.

3. Kardiyak Output: Atlara xylazine’in IV verilmesi kardiyak outputta önemli bir azalma (%40)
meydana getirir 6,14. Medetomidine de hem kardiyak outputta hem de vuruş saysnda önemli bir
azalma meydana getirir. Maksimum etki medetomidine’in verilmesinden sonra 5 dak’da meydana
gelir. Kardiyak outputtaki azalma muhtemelen bradikardi sonucudur. Çünkü arteriyel kan basnc artarken kardiyak output azalr 6.
4. Solunum: Alfa2-adrenoseptör agonistler bazen solunum depresyonuna neden olur. Xylazine
başlangçta hzl ve yüzeysel solunuma, sonra yavaş ve derin solunuma neden olur 6. Detomidine
verilmesini izleyerek görülen etkiler doza bağl
olarak değişir 19.
5. Arteriyel Kan Gazlar: Arteriyel kan gaz konsantrasyonu α 2 -adrenoseptör agonistlerlerce

değiştirilebilir. Xylazine, paO2’de hafif azalma ve
paCO2’de minimal bir artşa neden olur 14. Detomidine ve romifidine, verilmelerinden 5 dak sonra
paO2’de az fakat önemli bir azalma ve paCO2’de
artşa neden olur 6,19.

6. Sedatif Etkiler: Alfa2-adrenoseptör agonist
verilen atlarda ilk olarak korku görülür. Bunu takiben baş aşağ doğru düşer, göz kapaklar ve alt
dudak aşağ doğru sarkar. Atlar hzl bir şekilde
ataksik olurlar ve bazen peniste gevşeme görülür.
Dş uyarlara tepki meydana gelebilirse de genellikle çevreye duyarllk azalr 6,7.
Xylazine’de maksimum sedatif etki IV verilmesinden sonra 5 dak içinde görülür ve 15-60 dak
devam eder. Detomidine’in IV verilmesinden sonra 2 dak içinde sedatif etki başlar ve etki süresi doza
bağl olarak 30-200 dak’dr. Medetomidine atlarda
sedatif dozda xylazine’e göre daha büyük ve uzun
süreli ataksi meydana getirir. Bu nedenle medetomidine’in atlarda kullanm önerilmez ve sadece
küçük hayvanlarda kullanm uygundur 6,22. Romifidine’in sedatif etkisi dozla ilişkilidir, daha derin
ve daha uzun süreli bir sedasyon sağlar. Romifidine’le oluşan ataksinin derecesi daha düşüktür
6,8,23
.

7. Analjezik Etkileri: Hayvanlarda analjezinin
derecesini saptamak oldukça zordur 6. Alfa2-adrenoseptör agonistlerin analjezik etkisi kullanlan
ajana ve doza bağldr 13. Xylazine atlarda sancy
önlemek için mükemmel bir ajandr. Detomidine
dozla ilişkili olarak uzun ve kuvvetli bir analjezi
sağlar 13.
8. Diğer Etkileri: Çoğu α2-adrenoseptör agonistin verilmesini takiben atlarda çeşitli yan etkiler
görülür ve bunlar ajanlar arasnda önemli farkllk
göstermez. Xylazine, detomidine ve romifidine
doza bağl bir hiperglisemi oluşturabilir 17. Bazen
idrar glikoz konsantrasyonunun arttğ gözlenir.
Alfa2-adrenoseptör agonistlerin çoğu benzer derecede ve sürede diüresis oluşturur. Bunun kanglikoz konsantrasyonundaki artştan kaynaklanan
osmotik bir diüresis olduğu düşünülür ve muhtemelen antidiüretik hormonun inhibisyonu buna
araclk eder. Bu ajanlara bağl olarak vücut ssnda önemli bir değişiklik gözlenmez 6. Ayrca hipertansif hastalarn plateletleri daha fazla α2-adrenoseptör eksprese eder 24. Alfa2-adrenoseptör agonistler midriazis ve oküler hipotansif etki göste-
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rirler. Bu etkilerini humor aköz yapmn azaltp,
uveoskleral yoldan atlmn arttrarak, göz içi basncn düşürerek gerçekleştirdikleri düşünülmektedir 25.
Xylazine, detomidine ve romifidine, ksraklarda
uterus basncnda artş oluşturarak, gebeliğin çok
erken ve geç dönemlerinde abortusa neden olabilirler 26. Terleme, salivasyon artş, kas titremesi,
horultu ya da horlama, barsak motilitesinde azalma ve penil protruzyon gibi etkileri de benzerdir
6,15,17
. Romifidin kullanmnda sklkla ürtikarial reaksiyonlar meydana gelebilir 14.
YAYGIN OLARAK KULLANILAN
ALFA2-ADRENOSEPTÖR AGONİSTLER
Yaygn olarak kullanlan α2-adrenoseptör agonistler xylazine, detomidine, medetomidine, romifidine ve klonidine’dir 6,8 (Tablo 2).

1. Klonidine
Daha çok insan hekimliğinde kullanlr. Hafif
sedatif etkiye sahiptir ve kan basncn düşürmek
amacyla (özellikle erkeklerde) kullanm yaygndr. Bu etkisi ile analjezik ve anestezik madde miktarn azaltr. Solunum üzerinde değişken etkiye
sahiptir 6,27. Gastro intestinal motiliteyi azaltr 28.
Sedasyon, yorgunluk, ağz kuruluğu, ortostatik
hipotansiyon ve impotans gibi yan etki gösterir 24.

2. Medetomidine
Medetomidine, pre ve postsinaptik α 2-adrenoseptör üzerinde oldukça etkili, seçici ve spesifik
α2-adrenoseptör agonistidir 10,17. Medetomidine’in
sedatif, analjezik ve hipnotik etkileri vardr 27. Önemli hipnotik özelliğinden dolay atlarda sedatif
amaçla rutin olarak kullanm için uygun değildir 14.
Medetomidine önemli derecede bradikardi ve
vagal kökenli disritmilere neden olur 17. Solusyon
non-irritandr ve IV, IM ve SC yolla uygulanabilir.
Daha çok kedi ve köpeklerde kullanm uygundur 17.

ilk α2-adrenoseptör agonisttir 6,13. Xylazine, güçlü
sedatif ve analjezik etkiye sahiptir, IV, IM ve SC
yolla uygulanabilir 1,3,5-8,13,14,16. Atlardaki sedatif etkisi daha azdr ve analjezik etki süresi diğer α2-adrenoseptör agonistlere göre daha ksadr 1,5,8,14.
Analjezik etkisini, beyindeki α2-adrenerjik reseptörleri uyararak noradrenalin ve dopamin salnmn engelleyerek oluşturur 8,14,29.
Xylazine HCl, 0.5-1.1 mg/kg dozda IV verildiğinde 3-5 dk içinde etki göstermeye başlar 5,7,11,14.
Sedasyon oluştuğunda baş aşağ doğru eğilir, göz
kapaklar yar kapal bir hal alr, alt dudakta sarkma
görülür. Sedasyon srasnda sallantl yürüyüş meydana gelse bile, atlar genellikle ayakta durabilirler.
Sedasyonun maksimum etkisi 5 dk içinde oluşur
ve doza bağl olarak 30-60 dk kadar sürer 5,14,30.
Xylazine HCl 2-3 mg/kg dozda IM yolla uygulandğnda IV uygulamadaki benzer etkiler görülür. Ancak istenilen etki yaklaşk olarak 20 dk sonra gerçekleşir 1,5,14.
Atlarda xylazine, kardiyovasküler sistemde bir
takm değişiklikler meydana getirir. IV enjeksiyonu
takiben 1-2 dak’lk süre ile kan basncnda geçici
bir artş (hipertansiyon) görülür, daha sonra yavaşça normal değerlerin altna düşer ve en az 1 saat
basklanmş olarak kalr 1,5,13,14,20,27. Hipertansif faza
uygun atrio-ventriküler ve sino-atrial kalp blokunun her ikisiyle ilişkili, ileri derecede bir bradikardi meydana gelir. Kalp bloku, ilk birkaç dakikada
oldukça şiddetlidir ve kalp ritminin artmasyla ortadan kaybolur. Arteriyel kan basncndaki değişikliklerin şiddeti ve süresi doza bağldr; 1.1 mg/kg IV uygulandğnda kardiyak output önemli derecede (%20-40 kadar) azalr 1,5,15,20,30.
Kaln derili atlarda, özellikle atmosferik s yüksek olduğunda terleme görülebilir 1,14,27. Derin sedasyonda kas titremesi görülebilir 18. Xylazine’in
diğer yan etkileri; gastro-intestinal motilitede azalma, hipoinsülinemi sonucu hiperglisemi ve diürezistir 14,20,27.

Xylazine’in Taylar Üzerindeki Etkileri
Medetomidine, kritik ve acil hastalar için kontrendikedir 28.

3. Xylazine
Veteriner sahada 1962’den bu yana kullanlan

Xylazine, taylarda güvenli bir sedasyon sağlar.
Sağlkl taylarda xylazine’in yüksek dozlar (1.1
mg/kg, IV) ile sedasyonda kardiopulmoner yantta
önemli değişiklikler görülmez. Bu doz 60-90
dak’lk sedatif bir etki gösterir. Bu esnada kalp
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ritmi yaklaşk olarak %20-30 kadar düşer. Ancak
kan basnc iyi korunur ve yetişkinlerde tipik olarak görülen ikinci derece atrio-ventriküler blok
taylarda nadiren görülür 31.

4. Detomidine
Detomidine atlarda 1982 ylndan beri kullanlan non-narkotik, sedatif ve analjezik özelliğe
sahip α2-adrenoseptör agonistidir 31. Xylazine’e
göre 10 kat daha güçlüdür ve yan etkisi daha azdr
13
. Xylazine’le sağlanandan daha derin ve daha
uzun süreli sedasyon ve analjezi oluşturur Çoğunlukla IM, IV ve SC yolla kullanlr 13,14,30. Maksimum
sedatif etkinin 20 μg/kg dozda IV verilmesiyle sağlandğ görülmüştür. Ancak iyi analjezi sağlamak
amacyla daha yüksek dozlar tercih edilebilir 14.
10-20 μg/kg dozda IV verilmesinden sonra sedatif
etkisi 5-20 dak’da pik yapar. Sedatif ve kas gevşetici
etkisi 90 dak kadar uzun sürer 7,14.
Detomidine, SC dokulardan ve mukoz membranlardan iyi absorbe edilir 14. Detomidine atlarda
akut kutanöz ve visseral ağr durumlarnda, ayrca,
kolik, ayakta kastrasyon, üreme sistemi cerrahisi,
tendon yaralanmalar, kronik trnak ağrs ile trnak
cerrahisi ve dental uygulamalarda güvenle kullanlabilir 1,32. Detomidine, 20 μg/kg üzerindeki dozlarda hipertansif, daha düşük dozlarda hipotansif
etki gösterir. Bütün dozlarda bradikardi oluşturur
1,8
. Detomidine’in solunuma etkisi değişkendir. Atlarda solunum frekansn değiştirir ve önemsiz bir
solunum stimülasyonu görülür 8.
Detomidine’le görülen diğer yan etkiler; piloereksiyon, terleme, salivasyon, horlama, barsak
motilitesinde azalma, yüzeysel kas titremeleri,
idrar volümünde artma, 60 μg/kg üzerindeki dozlarda kullanldğnda baş ödemi, penil prolapsus,
ürtikaryal reaksiyonlar ve ataksidir 1,8,13,14.
Atlarda ekstremitelerin scaklğ, yorgunluk ya
da ileri derecedeki karaciğer ve böbrek hastalklarnda kontrendikedir 1.

5. Romifidine
Romifidine, atlarda kullanmak amacyla klonidine’den geliştirilmiş en yeni ve en güçlü sedatif
preanestezik bir ajandr 7,27,30. Romifidine’le sağlanan sedasyonun tipi diğer α2-adrenoseptör agonistlerle sağlanandan farkldr ve ataksi oldukça

azdr 14,30. Diğer α2-adrenoseptör agonistlerle karşlaştrldğnda anesteziden sonra kendine gelme
daha kolay ve daha sakindir 30.
Klinik pratikte romifidine, özellikle istenilmeyen ataksi durumlarnda yaygn olarak kullanlmaktadr. Romifidine cerrahi işlemler için hayvanlarda sedasyon amacyla kullanldğnda genellikle
opioid ajanlarla kombine edilir 7,14. Sedasyondan
sonra , atlar başn aşağya doğru tuttuğundan venöz konjesyon nedeniyle yüz ödemi şekillenir 12.
Romifidine’in farmakolojik etkileri, diğer α2–
adrenoseptör agonistlerinkine benzerdir. IV verilmesini takiben bradikardi, paCO2’de minimal artş
ve hipertansiyonu takiben hipotansiyon görülür 14.
Bradikardinin şiddeti ve süresi ilacn dozuyla ilişkilidir 13,19,21,23.
Romifidine, doza bağl olarak barsak motilitesini azaltr. Ürtikaryal reaksiyonlar oluşturabilir.
Romifidine’le sağlanan analjezinin derecesi şüpheli bulunmaktadr. Buna rağmen romifidine premedikasyon amacyla yaygn olarak kullanlmaktadr 14.
ALFA2-ADRENOSEPTÖR ANTAGONİSTLER
Alfa 2-adrenoseptör antagonistler, α2-adrenoseptör agonistlerin santral ve periferal etkilerini ortadan kaldrmada kullanlan preparatlardr 1,27,33. En
çok kullanlan α2-adrenoseptör antagonistler; tolazoline, yohimbine, idazoxan ve atipamezole’dir
1,17,33
(Tablo 3).

Yohimbine: Paranteral yolla ve ağzdan verildiğinde kolay emilen bir alkaloiddir 11,17. Atlarda detomidine’in etkisini geriye çevirmek için 20-50
mg/kg dozlarda kullanlr 2.
Tolazoline: Alfa 2-adrenoseptör antagonistler
arasnda en düşük α2-adrenoseptör spesifitesine
sahiptir 10.
Atipamezole: Veteriner hekimlikte medetomidine antagonisti olarak sentezlenmiştir 10. Atlarda
daha çok detomidine’nin sedasyonunu geriye
çevirmede etkilidir 27.
ATLARDA ALFA2-ADRENOSEPTÖR
AGONİSTLERİN KULLANIMI
Atlarda yaygn olarak kullanlan α 2-adreno-
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septör agonistlerin hepsi benzer özelliklere sahiptir. Kullanmlar, istenen etki süresine, verilme yoluna ve uygulamay yapacak olan hekimin kişisel
tercihine bağldr 14.
Atlarda ksa süreli genel anestezi; enjektabl
anestezikler, bunlarn sedatif, trankilizan ve analjezik ilaçlarla yaplan kombinasyonlar ile güvenli
bir şekilde uygulanabilir 34.

1. Sv Ajanlarla Kombinasyonlar
Alfa2-adrenoseptör agonistler önemli derecede
kardiyopulmoner yan etkilere sahiptir. Bazen kollaps ve ölüme neden olabilirler. Bu nedenle bu ajanlar kullanrken yan etkilerini en aza indirebilmek
için çeşitli ilaçlarla kombinasyonlar gerekir 13-15,22.
Atlarda ksa süreli anestezinin indüksiyonu ve
idamesi için xylazine ve ketamine kombinasyonu
yaygn olarak kullanlmaktadr 15,35.
Ketamine, tek başna kullanldğnda ideal bir
genel anestezik olmamas nedeniyle premedikasyon uygulamas gerektirir. Böylece, anestezi indüksiyonu kolaylaşr, indüksiyon ajan daha az
dozda kullanlr, anesteziye bağl yan etkiler azalr ve anesteziden uyanma rahat olur. Bu nedenle
ketamine, premedikasyon amacyla α 2 -adrenoseptör agonist ilaçlarla birlikte kullanlmaktadr 36.
Atalan ve ark.37 12 sağlkl köpekte, düşük dozdaki α2-adrenoseptör agonistlerinden xylazine ve
medetomidine’nin ayr ayr ve ketamine’le kombine edilerek oluşturulan genel anestezinin, kan parametreleri, kardiyovasküler sistem üzerine etkileri
ve klinik uygulamadaki kullanlabilirlikleri yönünden
karşlaştrlmasn yapmş, her iki anestezik kombinasyonun da veteriner pratikte güvenle kullanlabileceğini kantlamşlardr. Topal 38 yaptğ çalşmada, kedilerde tiletamin/zolazepam ve xylazine/
ketamine anestezisinin her ikisini de güvenli bulmuştur. Özba ve ark.39’nn yaptğ bir çalşmada
xylazine ve atropin uygulanmasndan 10 dak sonra zolezepam/tiletamine’nin IM enjeksiyonuyla 510 dak içerisinde 45-90 dak süren derin bir anestezi sağlandğ, kalp ritmi, solunum oran ve rektal
sda önemli değişikliklerin olmadğn gözlemişlerdir.

2. Diğer Ajanlarla Kombinasyonlar
Alfa2-adrenoseptör agonistlerle sedate edilmiş
atlar, uyarlara ani tepki gösterebilirler. Alfa2-adrenoseptör agonistlerle opioid ilaçlarn kombinasyonu bu tepkiyi azaltr 6.
Halothane gibi inhalan anesteziklerle xylazine
ve detomidine kombine kullanldğnda, inhalasyon anestezisi için gerekli olan halothane’n dozu
%55 azalr ve kardiyopulmoner yan etkiler minimize edilir 35. Alfa2-adrenoseptör agonistlerle morfin kombine edildiğinde (özellikle detomidin) atlarda ağrnn azalmasnda güvenle kullanlabilir 40.
ATLARDA ALFA2-ADRENOSEPTÖR
AGONİSTLERİN İNFÜZYONU ve DİĞER
YOLLARLA VERİLMESİ
Sedasyon için kullanlan α2-adrenoseptör agonistlerin, bazen etki sürelerini arttrmak gerekir. Bu
amaçla uygulanan orijinal dozun %25-50’si kadar
fazla doz uygulamas etkili olur. Atlara xylazine
’nin 0.55 mg/kg infüzyonu minimal ataksiyle iyi
bir sedasyon sağlar 14. Alfa2–adrenoseptör agonistlerin epidural veya subaraknoid enjeksiyonla verilmesi, α2-adrenerjik reseptörler araclğyla derin
anesteziye neden olur ve kuvvetli analjezik etki
oluşturur 14,41.
SONUÇ
Sonuç olarak, atlarda birçok muayene ve operatif girişimde sedasyon, premedikasyon ve analjezinin sağlanmas amacyla atlar üzerinde yaygn
olarak kullanlan α2-adrenoseptör agonistlerinin,
fizyolojik ve hemodinamik etkilerinin iyi bilinmesinin önemi büyüktür.
Bu ajanlarn aktivitelerindeki baz farkllklar,
çeşitli reseptörler için seçiciliklerindeki farkllklar
sonucu oluşabilmesine rağmen, farmakolojik etkileri benzerdir. Özellikle kardiyopulmoner etkileri,
atlarda etkili olan sedatif dozlar verildiğinde benzerdir. Romifidine ile sağlanan sedasyonun tipi
diğer α2-adrenoseptör agonistlerle sağlanandan
farkldr ve ataksi oldukça azdr. Bu nedenle atlarda kullanlmas tavsiye edilmektedir.
Bu maddelerin en büyük avantaj, kullanmlar
sonucu oluşabilecek tüm yan etkilerin spesifik
antagonistleriyle tamamen geriye döndürülebilmesidir.
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Tablo 1. Alfa2- adrenoseptör agonistlerin etkileri
Table 1. Effects of α2-adrenoseptör agonists
Etkilenen Bölge

Etki

Merkezi Sinir Sistemi

Sedasyon, analjezi, hipotansiyon,
bradikardi

Kardiyovasküler Sistem

Periferal vazokonstriksiyon →
başlangıçta hipertansiyon. Merkezi
bradikardi ve vazomotor depresyon
→ hipotansiyon

Barsak

Relaksiyon, motilitede azalma

Salivasyon

Azalma

Gastrik Sekresyon

Azalma

Uterus

Stimülasyon

Hormonlar

İnsülin, renin ve antidiüretik hormon
(ADH)’un salınımında azalma

Gözler

Midriazis ve göziçi basıncında azalma

Trombositler

Kümeleşme

research news. Erişim tarihi: 13.04.2008.
41. McMurphy RM: Providing Analgesia. In, White NA,
Moore JN (Eds): Current Techniques in Equine Surgery and
Lameness. p. 2-6, WB Saunders Co, Philadelphia, 1998.

Tablo 2. Atlarda kullanılan α2-adrenoseptör agonistler ve ticari preparatları
Table 2. Alpha2- adrenoceptor agonists and commercial products in horses
Etken
Madde

Dozu

Xylazine

0.5, 0.8, 1.0 mg/kg, IV
1.0-2.0 mg/kg, IM

Detomidine

Orta düzeyde sedatif doz
10-20 μg/kg, IV, IM
En büyük sedatif doz
20-40-(80) μg/kg, IV, IM
En düşük sedatif doz
4-10 μg/kg, IV, IM

Romifidine

Orta düzeyde sedatif doz
60 μg / kg, IV, IM
En büyük sedatif doz
102 μg / kg, IV, IM
En düşük sedatif doz
30 μg / kg, IV, IM

Tablo 3. Alfa2- adrenoseptör agonistler ve antagonistler
Table 3. Alpha2- adrenoceptor agonists and antagonists
Agonist

Antagonist

Clonidine
Xylazine (Rompun)
Detomidine (Domosedan)
Medetomidine (Domitor)
Romifidine (Sedivet)

Yohimbine (Yobine)
İdazoxan
Atipamezole (Antisedan)
Telazoline (Priscoline)

Ticari
Preparat Adı
Rompun %2
(Bayer)
Alfazyne %2
(Alfasan)
Rompun %10
(Bayer)

Domosedan

Sedivet
(Boehringer
Ingelheim)

Önerilen
Doz
5-10 ml / 500 kg, IM
12-20 ml/ 500 kg, IV
25-50 ml / 500 kg, IM

Orta düzeyde sedatif doz
0.5-1 ml/500 kg, IV, IM
En büyük sedatif doz
1-2-(4) ml/500 kg, IV, IM
En düşük sedatif doz
0.2-0.5 ml/500 kg, IV, IM
Orta düzeyde sedatif doz
3 ml/500 kg, IV, IM
En büyük sedatif doz
6 ml/500 kg, IV, IM
En düşük sedatif doz
1.5 ml/500 kg, IV, IM

