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Giriş

Operatif tedavinin önemi çok eskiden beri bilinmekteydi. Yirminci yüz
yılda, bu gerçek, daha aşikar olarak meydana çıkmıştır. Her gün yerli ve yaban-
cı havadisler arasında çok önemli ve başarılı şirurjikal ve ortopedik operasyon.:
lara tesadüf etmek garipsencek olaylardan değildir. Böylece ümitsiz hastalar
dahi yeniden sağlıklarına kavuşabilmektedirler.

Veteriner ve İnsan Tabebetinde, Anestezi alanında oldukça ileri hamleler
yapılmış ve durmadan yapılmağa çalışılmaktadır. Bu maksatla her gün yeni yeni
Anestezi - Narkoz'la ilgili neşriyatlara tesadüf edilmektedir. Maksat
her şeyin en iyisini ve en zararsızını bulmaktır.

Carnivor Şirurjisin'de kullanılıpta iyi neticeler verdiğini gördüğümüz
ve bildirdiğimiz Özel Karmayı (Nembutal + Novalgine) geviş getiren-
lerde de (Büyük, Küçük Baş Gevişenler) tatbik ederek iyi neticeler aldık.
Yaptığımız çalışmaları ve aldığımız neticeleri faydalı olur umuduyla ya-
yınlamayı uygun bulduk.

Anestezi - Narkoz'a Dair Kısa Bir Tarilıçe'

Hekimlikte, son sen~lerde,. operatif sığıtımın üstün öneminden dolayı
Anesteziyoloji ilmi süratlı bir gelişim kaydetmiştir.. ~

Eskiden genç, dinç, sağlam, dişini sıkabilen, of demiyecek kadar cesur
olanlar ameliyathanelere girebilirlerdi (32). Çesurluk - korkaklık Veteriner
tababette bahıs konusu değildir.

Hekimliğimizde önemli olan konu, operatörün - ortopedistin sakin, hare-
ketsiz duran bir hayvan üzerinde her türlü korku ve endişeden uzak olarak
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emniyetle çalışabilmsidir. Ancak bu şartlar altında yapılacak müdahaleden
müsbet ve olumlu bir netice almak imkanı sağlanabilir (4, 8, 3°) Tabiatıyla
radikal netice hayvan sahibi içinde maddi - manevi bakımdan o kadar çok
memnuniyet vericidir. Korku ve endişe içerisinde operasyon yapmak, kolay
bir iş değildir. Hele insandan daha kuvvetli - mantıksnz - düşüncesiz bir canlı
üzerinde, hissiyetsizlik - narkoz temin etmeden, operasyon yapmanın ne kadar
tehlikeli olacağı gayet tabidir. Bunun sebebIerini izaha lüzum yoktur. Kı-
saca, hayvanlarda Anestezi General'ın lüzum ve ehemmiyeti belirtilmiş
oluyor.

Dünyanın her tarafında insan hastahaneleri yanında, azda olsa hayvan
hastahane ve dispanserleri de açılmağa başlanmıştır. Sosyal ve ekonomik ihti-
yaçlar bu işi kuvveden fiile getirmektedir. Özel ve resmi Veteriner Hastahane
ve dispanserleri pek kıssa bir zamanda memleketimizinde her tarafında acı-
lacaktır. Açılacak bu özel ve kişisel müesseselerde radikal sağıtımın bir kısmının
operatif olacağı düşünülürse Anestezi 'ninde önemi aşikar olarak ortaya
çıkar. Anestezi - narkoz sayesinde zaman ve insan gücünde de tasarruf sağlamak
keza mümkündür.

Anestezi - Narkozda kullanılan ilaçlar her canlı için ayni derecede faydalı
değillerdir (5). Hatta birinde iyi bir narkoz temin eden ilaç, diğeri için tehlikeli
olabilir (31). Bu yüzden dolayı hastaya göre faideli ve zararsız olan anestezik
droğu tanımak, bilmek ve arayıp bulmak icabeder

Anesteziyolojide bu gün her hastaya, her halikarda, zarar vermeden anes-
tezi general temin eden, bir droğun aranması başlıca bir gaye olmuştur. Bu gaye
için dünyanın her yerinde gerek beşeri ve gerekse veteriner ane~teziyoloğlar
durmadan çalışmaktadırlar.

Bu gün çok mütekamil bir halde bulunan' beşeri narkoz usul ve tekniği,
Carnivor Şirurjisinde aynen uygulanmaktadır. Tek tırnaklılar içinde ayni
şekilde ileri natkoz tekniği ve droğları muvaffakiyetle kullanılmaktadırlar
(3° - 31).

Geviş Getirenlerde Anestezi General

(Narkoz)
'.

Her canlı gibi, geviş getirenlerde operatif tedaviye muhtaçtırlar. Bunun
için de anestezi - narkoza ihtiyaç vardır. Fakat bu hayvanlarda hasseten narkoz
(anestezi general) işi, diğer canlılarınkine nazaran daha ayrı bir farklılık gösterir
(5 - 37)'

Bilindiği gibi geviş getirenler i - Küçük gevişenler,
:z - Büyük geviş~nler diye ayrılırlar.
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Küçük gevişenlerin yerde ve ayakta zapt ve tesbitleri kolay ve mahzur-
suzdur. Halbuki büyük gevişenlerde bu mesele oldukça güç ve mahzurludur.
Hele yerde zapt ve tesbitleri bir çok kpmplikasyonların meydana gelmesine
sebeb olurlar.

Küçük gevişenlerde narkoz meselesi çok ileri bir safhadadır (19) Hatta
Carnivorlarda uygulanan bütün natkotik drog ve vasıtalar aynen küçük
gevişenler içinde kullanılabilmektedi! (37).

Halbuki büyük gevişenlerde Narkoz durumu ne diğerlerindeki gibi
müteHmil ve nede kolaydır.

Her canlının narkozunda önemli tehlike kalp ve teneffüse ait hususlardır
(14 - 17)' Tabiatiyle büyük gevişcnlerdede ayni tehlike vardır. Bu tehlikelerden
korunma çareleri ve devaları vardır. Bu gün insan ve carnivor anestezi Jeneral'-
ında, hastanın, böyle hayatı önemi haiz organ ve merkezleri devamlı olarak
Elektro - Kardiografi ve Kardiak manitor gibi araçlarla Kontrol altında
bulundurulur. En ufak bir aksaklık veya tehlike anında gerekli işlemler
yapılarak, hastanın hayatı kurtarılmış olur. Aksi halde telafi si güç durum-
larIada karşılaşmak mümkündür (5 - 10 - 31).

Büyük Gevişenlerde Anestezi Generali Güçleştiren Bir Takım
Özel Fizyolojik Hususiyetler Vardır.

Şöyleki;

- Ev\;'ela bunlar ağır cüsselidirler.

2 - Alimanter sistemleri diğer hayvanlara nazaran daha geniş ve kamp-
likedirler.

3 - Yerde uzun müddet kalmaları RUMEN'in atonıesıne, binnetiçe
tympanitis, ~yncop cardıac ve rumen ruptur'una sebebiyet verebilir.

4 - Rumen bağırsakların boşaltılması uzun bir zamana ihtiyaç gösterir
(narkoza hazırlık için).

5 - Alim~nter sisteminin tamamen boşaltılması hayvanda bir açlığa
(inanition), depresion'a sebebiyet verir. Uzun boylu bir açlık, gerek anes-
tezi ve gerekse genel sağlık yönünden zararlıdır.

6 - Ağır cüsseli bir hayvanı anesteziye etmek için yüksek doz.
da ilaç kullanılması gerekir. Bu durumdada hayvan narkozda uzun müddet
kalır. Halbuki gevişenlerin, yerde uzun zaman kalması, narkossuz
dahi tehlikelidir (3 - 4 - 7)' Narkoze olmuş bir sığırın yerde uzun müddet
kalması ise daha ziyade tehlikenin meydana gelmesini doğurur. Yani bu
halde uyanma - acılma, oriyantasyon (orientation), gecikir (37)'
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Yukarıda kısaca belirttiğimiz çeşitli hadiseler büyük geviş getiren hayvan-
lardan anestezi genaralı güçleştirmektedirler. Bununla beraber B. Geviş getiren-
lerdede operatif sağıtım için keza anestezi - narkoz bir zarurettir.

B. gevişenlerde, operatif çalışmalar tetkik edilecek olursa görülür ki;
bunlarda narkoz dışında kalan anestezi şekil ve usulleri daha çeşitli ve müte-
kamildir. Bütün bunlar yukarıda bildirdiğimiz fizyolojik ve indivüidel özellik-
. lerden ileri gelmektedirler.

Büyük çift ttrnakhlarda:

i - Caudal - Epidural Anesthesie,

2 - Lumbar - Epidural

3 - Paravertebral

4 - Pudental

5 - Volar - Plantar " v. s. gibi (Spinal ve
Perineural) lokal ve regional anestezi şekilleri NAR K O Z'a nazaran daha
revactadırlar (5 - 29 - 37)' Lokal ve reginal anestezi şekilleri diğer hayvanlar
içinde tatbik edilmektedirler. Fakat onlar hiç bir zaman sığırlardaki kadar
geniş çapta kullanılmamaktadırlar. Çünkü tek tımaklılar, camivorlar ve küçük
geviş getirenlerde Anestezi jenaral daha geniş çapta uygulanmaktadır.

Büyük geviş'getirenlerde narkoz tehlikeli veya komplike bir iş olduğundan
yukarıda kısaca isimlerini bildirdiğim lokal ve regional anestezi şekil ve usul-
leriyle bir çok operasyonlar kolaylıkla, hayvanın yatırılması kap etmeden
uygulanırlar.

Son zamanlarda Axillar ve İnguinal sinir ganglion ve pleksuslerinin
\ anestezi k droğlarla blokajı ilede regional anestezi temin edildiği bildiril-
mektedir. Ne bunlar ve nede Elektrikle meydana getirilen anestezi henüz
daha pratikte yer~eşmemişlerdir (24 - ı6).

Önemli olan konu, bu hayvanları yatırmadan veya pek az bir zaman için
yerde yatırarak veya narkoze ederek ameliyatlarını yapmayı gerektirmektedir.

Lokal ve yersel, bölgevi anestezi de muvaffakiyeti arttırmak üzere hasta-
lara önceden bir sedatif, analgazik, antispozmatik bir drog tatbik etmek uygun
olur. Trankitizasyon için Magda, bir antihistaminik (Amazin) tavsiye
etmektedir. (Bu maksatla diğer hayvanlar için tatbik edilen bir sürü ilaçlar
vardır (20 - ıı - 23)'

Narkozun Kısaca Definition'u

Bir drog vasıtasiyle bütün vucutta geçici (reversible) olarak his, şuur ve
beden hareketlerinin kaybolması demektir (3 ı). Yerde yatan hayvana narkozda
inzimam edince tehlike bir kat daha artmış olur.
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Büyük çift tırnaklıların narkozunda bildirilen tehlikeleri. önlemek için
ajağıda sıralanan tedbirleri almak zaruret olur.

l - Vak'a urjen (acil) değilse hastayı, diğer hayvan türlerinde olduğu
gibi, anestezi jenerala nisbeten hazırlamak uygun olur.

2. - Bunun için operasyondan bir hafta önceden hastanın tedricen
gıdası azaltılır ve bilhassa sadece ot ile besletilir.

3 - Operasyona iki,gün kala verilen ot miktarı daha çok anıtılır, bir
gün kala ot ve sudan hayvan tamamen uzak tutulur.

4 - Son bir hafta içinde hayvana tuz verilmez.

5 - Anestezi jenerl için kullanılacak droğun Spastik karekterlerde olma-
ması (Chloral Hydrete gibi) temin edilmelidir.

6 - Mümkünse natkoz esnasında, hastanın yemek borusuna (Oesopha-
gus) bir sonda tatbik edilmesi yerinde olur. Bu halde devamlı oİarak işkembede
(Rumen) teşekkül edecek gaz. kolaylıkla dışarı alınmış olur. Aksi halde
yemek borusu spastik olarak veya bir tazyike uğraması sonu kapalı kalır,
layıkıyla açık kalmazsa, o zaman işkembede gaz toplanacak, önce hast~da bir
Thympanitis, sonra sıra ile rumen felci, ruptur'u nihayet diafhragma yoluyle
kalp üzerine vaki olacak işkembe tazyiki sonunda bir Syncop Cardiac - Arryt-
mie gibi haller teşekkülederek hasta elden çıkarılmış olur. Yemek borusunun
açık bulundurulması ile hastanın hayatı sigorta edilmiş olur. Bu husus Marech,
Neuman, Thiro'nun özel sonalarıyle olduğu' gibi, uzun Magill tüpleriylede
temin edilir, hatta alelade su hortumlarıda (sert) bu işi kolaylıkla temin edebilir.

Yemek borusunun bir hortum veya sonda ile açık bulundurulması hastayı
sadece thympanitis ve ötesi için korumaz, ayni zamanda rumen muhtevisinin
teneffüs yollarına kaçmasına (Pneumorue Gangreneuse), (Aspiration .Pneu
morue'sine) ma;ıi olur. (9 - 36).

7 - Anestezi jeneral için kullanılacak drogun kıssaca şu özellikleri
haiz olması da hatırdan asla çıkarılmamalıdırlar.

Bunlar şunlardır:

ı - Narkotik drog beyni çalışmaktan alakoymalıdır.
2. - Beyinciği çalışmaktan keza alakoymalıdır.
3 Medulla Spinalis'i felce uğratmamalıdır.
4 - Med. oblangata'daki hayati merkezlerin felcini

mucip olmamalıdır.
5 - Kalbi narkoze etmemelidir.
6 - Metablizmada değişiklik meydana getirmemetidir
7 - Narkotiğin idaresi anestezintin elinde olmalıdır.
8 - Narkotik drog hastada excitation doğurmamalıdır.
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9 - Narkotik drogda doz genişliği mevcut olmalıdır.

i i - Narkozdan hasta erken, zararsız veya kolaylıkla
kurtulmalıdır. Bütün bu saydığımız özellikler hastanın hayatı için lüzumlu
ve önemlidirler (I 6 - 33 - 38).

Dr. Temizer kullanılacak narkotik droğda şu hususların bulunmasını
her zaman düşünmekte ve onları çok önemli ve lüzumlu addetmektedir.

Şöyle ki : Kullanılacak narkotik droğ, sedatif, antispozmodik, analjezik ve
en sonundada hipnotik bir karekterde olmalıdır. Bu taktirde hayvan üzerinde
tehlikesizce radikal bir operasyon yarmak imkanı sağlanmış olur (3°)'

Zira, yukarıda söylenen kıssa özellikleri kendinde taşımayan bir narkotik
hayvanda ağrı ve eksitasyonların tehlikeli bir şekilde meydana gelmesine
binnetiçe olumlu bir opreatif müdahalenin imkansızlığına ve hatta hastanın
ölümüne sebebiyet verir.

Dr. VOLKER - KRAUSE, narkoz esı:ıasında görülen ölümlerin sebebini
kat'iyetle tesbit etmiş bulunmaktadırlar. Bu değerli araştırıcılar, ölümlerin
daha ziyade Ch/oral Hydeate, Thiobarbiturate, N - Methyl Barbı'turate gibi droğ-
larla yapılan narkozlarda görüldüğünü hasseten tesbit etmiş bulunmaktadırlar.
Zira bu ihlçların analjezik, antispozmodik özellikleri pek az veya hiç yoktur (33)
Bundan dolayı yukarıda isimlerini bildirdiğimiz droğlarla yapılan narkozlar-
da hasta cerrahi stimülasyonları ağrılı olarak duyar ve, netiçeten aşırı eks-
tasyonlar, çarpınmalar - vücut hareketleri gösterir.

Ağrı ve eksitasyonlar, vucutta (Adrenal Guddelerden) bol miktarda
Adrenalin'in çözülerek açığa çıkmasına sebeb olur. Bu ilaç N. Accele
rans' ı (Kalp sinİri) uyarması (stimule) sonu ani kalp durması (Arythmie)
meydana gelir (33). Yukarıda adları geçen narkotik droğlarla yapılan çalışma-
larda, kliniklerimizde bu kabil ani ölümlere tesadüf edilmektedir. Bundan
dolayı yukarıdaki ilaçlarla yapılan anestezi jeneralde behemahel bir analjezik-
antispozmotik, sedatifbir prenarkotik droğuda birlikte kullanmak içap etmektedir
Dr. Temizer bu zarurete 1958 den beri inanmış ve ona göre hareket etmiş ve
etmektedir (;0 - 3ı).

Büyük gevişenlerde narkoz esnasında görülecek veya görülmesi mümkün
olabilen Apne vak'alarında sun'i teneffüs yapma imkanının olmadığını
da hatırdan çıkartmamak kap eder.

Büyük Gevişen Hayvanlarda Kuııanılan Narkotikler

1- Ether (Aether - Ether Ethyl): TABURİN ve SAUGİER'in
çalışmalarına göre diğer hayvanlarda olduğu gibi gevişenlerde de İNHALASi-
YON NARKOTiKERiNDEN olan ETHER ile narkoz elde etmek mükün-
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dür(4, 5, 12). Fakat ether ile anestezi jeneral temin etmek için çok fazla ilaç
sarfetmek ve çok yorulmak, zaman kaybetme k gerekir. Bu. arada hayvanın
zapt ve tesbiti, yere yatırılması kolay _olmayıp, tehlikeli 'olduğunu hatırda
tutmak icap eder. Çünkü başlangıç narkozunda hasta önemli derecede aşırı
iradi, gayri iradi eksitasyonlarda bulunur. Bu hareketler vahim komplikasyon-
ların meydan gelmesine sebeb olurlar. Ayrıca Apne vukuunda tehlike bir

~ kat daha artmış olur. Çünkü büyük çüsseli hayvanlarda sun'i teneffüs çok
güçtür.

Yüksek miktarda ether kullanarak, büyük bir efor sarfederek narkoz
temin edilse dahi alimanter sisteminde meydana gelecek Atonie ve bunun
kötü neticeleri ve ayrıca kandaki Asidosis'de ap ne kadar tehlikeli sonuçlar
verebilir. Bu hususları göz önünde tutarak şayet ether ile narkoz tevlit edilecekse
prenarkotik olarak Dominal gibi bir sedatifin kullanımasını ihmal etmemek
icap eder (27)'

Netice itibariyle gerek şahsi ve gerekse litaratür bilgilerine istinaden
söyliyebilirizki, Ether ile büyük geviş getiren hayvanlarda NARKOZ kont-
rendikedir (I 2 - 3°)'

2 - Chloroforme (Chloroformium) Bu da bir inhalasyon natkotiğidir.
Kloroform, ether'e nazaran daha irritan olması, vaz o - motor merkezleri dep-
rese etmesi, kan basıncını düşürmesi, kalp adelelerinin kontrabilitesini durdur-
ması, genç ve gebelerde ve plesenta'da patalojik bozukluklar (Necrose) yap-
ması gibi daha bir çok çeşitli, zararlı fena tesirleri vardır (4 - 5 - 3ı). Narkoz
temin etmek içinde çok miktarda drog kullanılması lüzumludur. idaresi güç
olan bu narkotiğin, yukarıda kısaca belirtilen fena tesirleride hesap edilirse,
bu droğunda ether gibi büyük geviş getiren hayvanlar için kontrendike olduğu
anlaşılır (4 - 5). .

3 - Carbone Dioxyde(COz): Buna İngilizce Dry İce' da denir Amerika-
da, domuzların anestezi jenaralı bu ilaçla yapılmaktadır. Bilindiği üzere gaz
h::ılinde çelik tüplerde sıkıştırılmış olarak bulunan (02 serbest hale gelince buz
haline inkilap eder, bu da açık havada kalınca tedricen gaz haline gelerek çüzülür.
İşte bu çözülüş esnasında husule gelen duman hayvana inhale ettirilirse, hastada
kısa süren bir narkoz elde edilir. Domuzlarda uygulanan bu narkotik, sığırlar
içinde kullanılmışsada teammüm etmemiştir. Bununla beraber Vahşi sığırların
yakalanmasında Projektil (02 kullanılmaktadır. Ayni maksatla ve aynı
tarzda (urare, Succinylcholine de muvaffakiyetle kullanılmaktadırlar
(6 - 37- 38). Hatta son zamanlarda yabani sığır, domuz ve arslanların yakalan-
maları için Phenyclidine + Largactil -i- Hyoscine den müteşekkil karmanın
daha elverişli olduğu bildirilmektedir (I 8)

4 - Fluothane (HALOTHANE) : İntubation narkotiklerinden olan bu
droğ son zamanlarda i ( i firması (İngilterede) tarafından piyasaya çıkarılmıştır.
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Açık formülü bu olan Fluothane'nin kimyasal aqı=
2-bromo - 2 - chloro - 1 : 1: 1 - trifluoroethane'dir.

Renksiz, berrak görünüşlü, güzel hoş kokulu, melekül ağırlığı 179, 39, kaynama
derecesi 50,2 derece (Cantigrate), yağ - su erime kocfisiyonu 330, kan - gaz
tevzi koefisiyonu 3, 6, buhar tazyiki 241, 5 mm IIg (20 C. derccede), suda erime
nisbeti % o, 345 w IValan bir narkotiktir (13 - 22 - 28).

Fluothane, ticarette 50 - 250 cl. lik şişelerde satılmaktadır.

Bu ilaç, Chlroforme'dan 2 defa, Ether'den 4 defa daha kuvvetli bir droğ
olup açık damla, insuflasyon, kapalı ve yarı kapalı narkoz usul ve metotlarıyle
kullanılmaktadır (31).

Bu ilaç ilk defa Anesteziyolojiye Reventos tarafından getirilmiştir
(2). Beşeri ve Veteriner Tababette daha" yenidir. Bununla beraber bu ilaç ile
yapılan tatbikat ve neşriyatlar her iki hekimlikte de günden güne artmaktadır.

Beşeri narkoz tekniğinde, Fluothane'ın- emin, tam ve, kolaylıkla
bir anestezi jeneral temin ettiği bildirilmektedir. Ayrıca çeşitli operasyonlarda
ve her yaşta tatbikinin korkusuzca yapılabileceği keza iddia edilmektedir.

Başlangıç (induction) narkozunun çabuk, kolay, eksitasyon, sayıklama
göstermediği bildirilmektedir. Ayrıca narkozu, istenildiği seviyeye veya derin-
liklerde tuturulmasının mümkün old~ğu, yani narkozun anestezistin idaresinde
bulundurulmasının kabil olduğutecrübelere müsteniden bildirilmektedir
(15 - 19)' Narkozdan uyanma - acılma, oriyantasyominda ayni şekilde kıssa bir
zaman içinde olduğu keza bildirilmektedir. Bütün bu özellikler iyi bir narko-
tikte bulunması gerekli hususlardır.

Fluothane, Protoxyde d 'azote, Oxygene, Chloroforme, Trilene, Ether,
V. S. gibi inhalatian narkotikleriyle birlikte kullanılabilmckle beraber GaL-
Lamine, D - Tubocurarine ve Curare gibi ilaçlarlada kullanılmaktadır.

İntravenöz Narkotiklerlede. (Barbiturat'la) kulanılabildiğini bildirmek
icap etmektedir (19 - 37)'

Özet olarak, Fluothane'm en ufak bir taksitesi yoktur. Tükürük
ve gastrik sekrasyonları inhibe eder (bu önemli bir konudur, aksi halde hasta-
larda Aspirasyon pnömonisi, asfeksi - boğulma gibi teneffüs sistemine teal1ük
eden komplikasyonlar zuhur edebilir). Drog keza irritan değildir (teneffüs
yolları için). Şok sendromuna sebebiyet vermez, asgari kan kaybı husule getir-
mesi gibi müsbet ve faydalı tarafları vardır (9 - 13)'

Tehlikeli olan hususiyetleri: 1 - Hastada bir HİPPOTANSiON,

2 - BRADYCARDİE yapmasıdır (2).
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Flothane'ın Kullanılışı

Bu drog bu gün insan dahil bütün evcil hayvanlar içinde narkotik olarak
kulanıldığından, her cins için ayrı bir pozolojisi ve premedikasyonu vardır

'(ı - 13),

Genel olarak, önce bir barbiturat, sonra Atropine veya benzerleri tatbik
edildikten sonra Fluothane ya yalnız veya diğer inhalasyon narkotikleriyle
birlikte kullanılır (13).

Almanyada premedikasiyon Cambelen ile yapılmaktadır (ı).
Çift tırnaklılarda da yukarıda söylenen premedukasyon yapıldıktan sonra

hayvan kolayca zapt ve tesbit altına alınarak yere yatırılır ve sonra Açık veya
Kapalı - Yarı Kapalı teknikle Entubation Yapılır .ve nihayet drog Ensufle
edilir (ı - 33).

Fluothane ile yukarıda s~ylenen şekilde yapılan narkoz da hayvan ne
Cerrahi narkoza girerken ve nede çıkarken Eksitasyon göstermez veya
zararsız şekilde hareketlerde bulunmaz. .

Son zamanlarda gerek tek ve gerekse Çift tırnaklılarda Fluothane'ın
kullanılması için özel Narkoz Cıhazları yapılmış bulunmaktadır (9).

\

Bu drog hakkında bildiklerimiz literatür kaynaklarından gelmektedir.
Maalesef henüz kliniklerimizde kullanma imkanına sahip değiliz, pek kıssa bir
zaman sonra temin edebilirsek bizde deneyerek bulgularımızı takdim ederiz.

, 5 - Cyclopropane - 'protoxyde D'Azote gibi gaz olan inhalasyon
narkotiklerinin' büyük hayvanlarda kullanılması pek pratik görülmemiştir.
Bununla beraber Küçük Çift tırnaklılarda ihtiyaç vukuunda kullanabildik-
lerini kaydetmek gerekmektedir (9 - ~1).

6 - Alehol (eau de vie) = rakı

% 30 luk alkol konsantr~syonlarının at ve büyük geviş getirenlerde kul-
lanıldığı literatür kayıtlarında vardır(4).

Eğer yukarıda bildirilen oranda alkoldan 1 - 3 litre veya daha yukarı
miktarlarda ağızdan (Peros) bir şişe ile içirilmek suretiyle hayvanda bir
uyuşukluk başlar (Hyboeshesie). Bu hal yavaş yavaş derinleşebilir ve
bir sarhoşluk hali başlar, bu durum 1 - ı saat devam edebilir. İşte bu sarhoşluk
halinden istifadeederek, hayvanda ufak bir ensizyon, ponksiyon gibi önemsiz
şirirjikal müdahaleleri çok huysuz sığırlarda yapmak mümkün olabilir. Fakat
alkol ile meydana gelen uyuşukluk ve sarhoşluk hiç bir zaman Narkoz
sayılamaz. Zira sarhoşluk bir narkoz değildir. Bununla beraber bu gün rakı ile
cerrahi müdahale hemen hemen pratikte hiç tatbik edilmemektedir. Ama bazı
sadist insanlar rakıyı hem bir keyf hemde zapt, tesbit gibi işlerde kullananlar
olabilir.
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7 - ChIoral hydrate (Kloral hidrat)

Büyük gevjş getjren hayvanlarda bjr çok mahzurlarına mukabjl en çok
kullanılan narkotjk drog Chloral Hydr,ate'dır.

Chloral Hydrate'ın % 7 - LO oranındakj solusyonları Damar dan, % 2 - 3
njsbetjnde olanları ise Rectal yolla kullanılmaktadır.

Her jkj şekjlde de kullanılsa, bugünkü anlamda, beklenen neticeyj (jyj bjr
Anestezj Jeneral'ı) vermez (16).

Yapılan çalışmalar göstermjştjrki, Chloral hydrate'ın kokusu et ve süte
geçmez (4).

Bu drog jle narkoz elde etmek jçjn hayvanın beher kjlogram canlı ağırlığı
jçjn 9 - LO gr. hesap edilierek yukarıda bildirilen solusyonları hazırlanır ve sonra
kullanılır. Damardan veya rektal yolla kullanılmasına tabj olmak üzere 5 - 15
dakika sonra bir uyku (Hypnose) elde edilir. Bu uyku sathjdjr,hasta ağrı
ve Cerrahi stjmülayonları duyar ve eksjtasyon gösterir. Ekstasyonların şjd-
detjyle mütenasjp olarak hayvanda her türlü kontüzyon, kırik, çıkık, hjperpne,
polipne, arrytmje ve asistol gjbj kaza ve komplikasyonlar husule gelebiljr.
Bu hususta bjldirilen kazalar kliniklerjmjzde görülmüştür. Vahim neticelerjn
neden meydan geldiğj de artık biljnmektedjr (33).

Biz yukarıda bildjrilen mahzurları gjdermek jçjn Chloral Hydrate ve
Nembutal'ın jçerısıne Novalgine jlavesjyle yapmış olduğumuz tecrü-
belerle çok müsbet netjceler almaktayız. Bu husus çeşjtlj neşriyatlarımızla
bjldjrjlmjştjr (3o - 3ı).

Chloral Hydrate'ın dahjl olduğu Aldehid grubu içerjsinde biı:de
Cdorolose vardırkj bu da çift tırnaklılarda naeı:.koz tamjn etmek jçjn
kullanılmaktadır. Çok pahalı olduğundan pratjkte tutunamamıştır (I 6).

8 - Thiarnbutane (Thernalon)

Adamson ve Green tarafından bulunan bu narkotjk hasseten analjezik
ve hjpnotik karekterde djr. Owen bu droğun köpeklerdekj narkotjk tesjrinj
meth etmektedjr.

Narkoz elde etmek jçjn 5 - 22 mgr. beher canlı klogram jçin hesap edilerek,
damar, ağız ve deri altı yolla kullanılmakta ve buna göre de 5 - 15 dakjka sonra
narkoz meydana çıkar. Bu droğun narkozunda sık olarak görülen Apne
tehlikesi oldukça önemli addedilmektedir (3 ı).

Sığırlar için hasseten bu droğa Phenydidine ve I-Iyoseine gibi maddeler
katılmak üz~re daha olumlu neticeler alındığı bildirilmektedir (3 ı). Yukarıda
bildirilen bjrinci jlaveye pek yakın olan i - ( - Phenylcydohexyl) Piperidine
Hd ile kuşlarda iyi netice veren narkoz elde edildiği bildirilmektedir (2 ı).
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9 - Barbiturat'lar (Bazal veya parapulmoner An)

ı924 tarihinde ilk barbitudk (Somnıfene) Piyasaya narkotik olarak
çıkarıldıktan bu yana adetleri yüzü bulan çeşitleri yapılarak tatbikata sürülmüş
bulunmaktadır (3 ı). Barbituatların bu kadar çok çeşitleri olmasına mukabil
içlerinde pek azı bu gün Veteriner ve Beşeri Anesteziyoloji'de tutuna
bilmişlerdir (37).

Genel olarak barbituratlar denilebilirki iy~ birer hipnotik droğdurlar.
Tesirleri merkezi sinir sistemi üzerindedirler. Hissi merkezlere tesirleri az olduk-
larından hastalar cerrahi stimülasyonları duyarlar ve binnetice eksitasyon gös-
terirler. Bundan dolayıdırki bunlarla yapılan narkozlarda Rölaşman gözükmez

Az dozları teneffüs merkezini deprese eder. Yüksek dozları ise bu merkezi
Felçe uğratır. bu nokta aleyhte bir husustur. Hastaları bundan korumak
kap eder. Kalbe vaki fena tesir Teneffüse.olan zararlı tesirden sonra gözükür.
Yani evvela teneffüs durur sonra kalp durur. Bu noktayı hatırdan çıkarmamak
icap eder. Betlak tesbit etmiştirki; lüzumundan fazla barbiturat konsan-
trasyonları Şok husule getirmektedir (I 9)'

. Kara ciğer üzerine fena tesirleri tesbit edilmemiş sede kara çıgeri hasta
olanlara kullanılmasının kontrendike olduğu bildirilmektedir (25).

Yavruya fena tesirleri de bildirilmektedir (3 ı), Metabolizmaya her hangi
bir kötü tesiri olduğu bildirilmemiştir (37).

Barbituratlarda emniyet hududu normal kabul edilmektedir. En büyük
tehlikesi Apne dir. Bundan da daima korunmak icap eder. Keza Şoklu,
Kaşektik, Toksemik ve çok genç yaşlılarda kulIanılmamalıdırlar.

Fazla dozdan (Over Dosage) ölen hayvaların organlarında beyin ve
beyin zarlarında kanama ve edem görülmektedir, (ı ı).

Sığırlarda en çok kullanılan ve tavsiye edilen bartitüriklerden Methoh-
exitone, Thioterrabarbital ve Nembutal dır (ı6).

Yüksek dozların sığırlarda Analgezi'yi uzattığı ve
Atonie'si gibi bozukluk ve komplikasyonlara sebeb
tehlikedir. Ganapatthy barbituratların gençler için
bildirmektedir (34).

Barbituratların tesirlerini müsbete, olumlu bir şekle koymak ve zararların-
dan korunmak için bunları Promazine gibi antihistaminiklerle birlikte
kullanılmasını savunanlarda vardır. Hatta qu arada Walden - Rex
gibi araştırıcılar, Barbituratları bir antihistaminik, Prolodone gibi bir
analgazik ile birlikte kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Oxymorphane'ı
barbituriklerle birlikte ıullanan Pal - Minteryadlı araştırıcılar kendi
çalışmalarını tavsiye ...etmektedirler (23)' Daha bir çok araştırıcılar yukarıda-
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kiler gibi barbituriklerin kombinasyonlarını tercih etmektedirler. Bu cümleden
olmak üzere bizde kliniklerimizde barbituriklerden N EMB U TA L'ı NOVAL-
GİNE ile birlikte kullandık ve çok iyi neticeler aldık. Bu hususta yapılan
çalışmalarımızı ileride teferruatiyle bildireceğiz.

ro - Anevenol (B - Naphtoxyethanol)

İntra - venöz narkotiklerinden olan bu drog, İngilterede ICI firması
tarafından piyasaya sürülmüş ve halıhazırda değerini kaybetmiş bir genel anes-
teziktir.

Avevenol, narkoz için bidayette hem çift ve hemde tek tırnaklılar için
geniş çapta kullanılmıştır. Tesir mihanikiyetinin ASSENDEZ olmasıyle
hayvanlar kolayca yere kendiliklerinden yıkılmaları ve sonra kolaylıkla zapt
ve tesbit edilmeleri drogun iyi tarafları olarak bildirilmiştir. Fakat anesteziye
tekaddüm eden anlarda gözüken APN E vak'aları oldukça önemli ve tehlikeli
görülerek bu droğun kullanılmasını frenlemiştir (4).

II - Anevenol k (anevenol + kemithal)

Assendes ve dessendes makanikli bir tesirin daha faideli olacağı düşünülerek
böyle bir konbinasyon yapılmıştır (4). Fakat her iki drogunda ayrı ayrı APNE
yapma tehlikesi mevcut olduğundan meydana gelen bu gibi kazıların önlen-
mesinin daha tehlikeli olması karşısında bu droğ da pratikte tutunamamıştır(4).
Gerek bu ve gerekse yukarıda ki (Anevenol) sıgırlarda ancak 40 dakikalık bir
narkoz temin edilebilmektedir.

Materyal ve Metod

.Çift tırnaklılarda, Özel Nembutal + Novalgine karmasiyle yaptığımız
i

çalışmalar 7/1 /1960 tarihinde başlamış ve bu güne kadar devam etmiştir.
(Araştırma 4 seneyi doldurmuştur).

Fakütede, 195° de başlıyan ve 1960 yılına kadar geçen ıo senelik klinik
görgü ve tecrübelerimiz karşısında, ,Çift tırnaklılarda kliniğimizde uygulanan
anestezi jeneral vasıta, drog ve şekilleri Gzerinde olumlu bir kanaata sahip
olamadık. Bununla beraber, .bu müddet içerisinde klinik ihtiyaçlar lokal, reji-
yonel anestezi ile halledilmiştir.

1959 yılında Cornivor Şirurjisinde uygulanarak iyi netice aldığımız özel
karmayı bu kerre ihtiyaca binaen Çift tırnaklılarda da tatbike karar verdik.. .

Çalışmal~rımız bilhassa aşağıdaki şu hayvanlar üzerinde yapılmıştır.

i - Fakültemizin Patolojik Anatami Kürsiisii tarafından 7/1 1/1960
14/1 /1964 tarihleri arasında Kanser Araştırmaları için temin ettiği 55 baş
düğe,
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2 - Fakültemiz Bakteriolqji ve Salgın/ar Kürsüsü tarafından 28/12/1960
8 /8 / i 9Ui tarihleri arasında At V E BA S i virusunun tiftik keçileri- beynine
adeptasyonu üzerinde yapıları araştırmalar için temin ettiği 36 baş kıl keçisi
(adaptasyon 76 baş keçi de yapılmıştır, geriye kalan 40 keçiye özel karma tatbik
edilmemiştir, diğerleri başka şekilde anestezi ye edilmişlerdir), üzerinde yapıl-
mıştır.

3 - Fakültemiz, Protozooloji kürsüsü tarafından 3°/6/1961 - 28/6/1963
tarihleri arasında İnvaziyonla ilgili araştırmalar için temin ettiği i i baş
koyun,

4 - Ayrıca kliniğimize muhtelif tarihlerde, çeşitli operatif müdahaleler
için getirile'n 3 dana üzerinde çalışmalarımız yapılmıştır.

Hülasa çalışma, 105 baş hayvan üzerinde yapılmıştır.

Özel karma: Nembutal + Novalgine den müteşekkildir.

Çift tırnaklılarda Barbituratlar adlı fasılda Nembutal hakkında yeterli
bilgi verilmiştir. Bununla beraber daha geniş malumat Karnivor Şirurjisinde
Anesthesie General ve Nembuta. + l'-:ovalgine Kombinasyonu Üzerinde
Araştırmalar" adlı eserde vardır (MüeIIifin 1963 yılı neşriyatlarından).

. Novalgine, bilindiği üzere Antipiryne deriveleri grubuna _yakın bir
ilaç ve özellikle i - Analgesique, 2 - Antipyretique, 3 - Antispazmo-
dique, ve 4 - Sedative karekterlidir (ı). Bu arada şunu da memnuni-
yetle kayd ~tmek gerekirki, bu gün Yerli İlaç Sanayimizde gerek beşeri ve
gerekse Veteriner ilaçları yeteri 'kadar yapabilmektedir. Bu ara da Noval-
gine'ide ayni şekilde yapmaktadır. Eczacı Başı ilaç firması Ronalgin adlı,
Doğu ilaç firması Novomin adlı novalgini yaparak piyasaya sürmüşler-
dir. Hoechst firmasının yaptığı Novalgine'ide bu arada saymak gerekir.
Her üçü de ayni tesirli ilaçlardır. Biz çalışmalarımızda Ronalgin'i ~ de bol
miktarda kullandık .

. Novalgin'in Analgesik tesiriyle operasyonlarda görülmesi mümkün olan
Şoku (Schokt bertaraf eder. Keza,. Antispozmodik özelliğiylede Motorik
reflekslerin tesirini azaltarak hem hayvana ve hemde etrafa vaki ola-
cak zararlı olayları durdurur veya haddi azamiye indirmiş olur. Antipüretik
etkisiylede operasyonlarda görülmesi mümkün olan Fievre Travmatiq-.
ue'e mani olur Nihayet Sedatif vasfiylede neşterin ve operatörün rahatça
çalışması mümkün olur. Bütun bunların üzerinde Novalgine, nembutal-
chloral ~drate gibi hipnotique droğlarında zeralıklarını gidererek onları daha
faydalı duruma sokar (30 - 3ı). Bu hususu Dr. Volker - Crause da yaptık-
ları çalışma ve neşriyatlariyle de teyit etmektedirler (33).
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Kliniklerimize son 5 yıl içerisinde gelen Kedi, Köpek, Tek ve Çift
tırnakıılarda gerek bizzat kendim ve gerekse arkadaşların Novalgine'li Kar-

_ malarla yapılan Narkoz mevcudu 700'ü aşmak~adır. Bu kadar vaka'dan ölen
sadece iki adettir. Onlarda da klinikman anlayamadığımız Kara çiğer yırtıl-
malan olduğunu 'opepsilerinde öğrenmiş olduk. Bu müsbet olumda bize 'kar-
manın ehemmiyetini açıkça tecrübeye müsteniden göstermektedir.

Karmanın Teknik Olarak Hazırlanması

Nembutal'ın pozolojisi: 100 klogram canlı ağırlığı kadar olan çift tırnak-
lılar, beher kilo ağırlık için 15 - 20 miligram hesap edilir. (HayvaQhyper reflex
ise 20 miligram üzerinden hesap edilmelidir) Yukarıdaki hesaba göre hazırlanan
drog (Nembutal) steril bir tüpe konur. Üzerine 10 - 20 cc sıcak dıstile su konur
;Veilacın su içiq.de .c:rim_esiiçin hafif hafif tüp çalkalanır.

Novalgine'in PoZoLojisi: % 50 lik novalginden beher 10 kilogram
canlı ağırlık için i cc he~ap edilerek elde edile~ miktar önce hazırlanan Nem-
butal solüsyonu içerisine konur, bu kerre birlikte kaynayan bir suda 2 - 5
dakika tüple birlikte tutulursa çok güzel ve hemojen bir solusyon - karma
elde edilmiş olur. Eğer 37 dereceden fazla sıcak değilse _narkoze olacak çift
tırnaklı hayvanın Vena Jugularis'inden enjeksiyon tekniğine uyularak verilir.
Enjeksiyon Vena Tarsalis Recurrent v~ Vena Sefena'dan da yapılabilinir. Bunun-
la beraber Vena Jugularıs'i daha uygun bulduk. Karmanın taze yapılması
tecrübelerimize istinade'n daha muafıktır. .

Nembutal + Novalgine Ait Klinik Müşahadelerimiz

i - Vak'alarımız gerek Kürsümüz vizite defterinde ve gerekse ait ol-
dukları Patoloji - Bakteriyoloji - Protozooloji kürsüleri kayıtlarında bulun-
duklarından bunların teker teker takdimleri yerine Danalara - Koyunlara - Ke-
çilere ait olan bulgu. ve görgülerimizi gruplar halinde toptan bildirmeyi
daha uygun bulduk. Böylece okuyucuda durumu kolayca takip ederek bir
fikİr elde edebilir.

Danalara Ait Görgü ve Bulgularımız

Öncede bildirdiğimiz üzere 55 dana Kanser araştırmasına tabi tutulmuş
ve bunlara Celiotomie - Cyctotorriie operasyonları, 3 klinik vak'aya da Her-
nia Umblicalis operasyonları tatbik edilmiştir. Dana yekunu : 58 dir.

Bunların ağırlıkları 32 - 120 kilo gram olup vasatisİ 75 kilodur.
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ANESTEİ JENERAL'dan önce Hayvan Teneffüs Beden
Nabzı Adedi Derecesi

----".-
60 IZ 38,s

" 15 dak Sonra 9° 18 38,6

" ;. " 7° 14 38,1

" " 45 " " 60 IZ 37,8
" - " 9° " ... " 5° io 36•8

Karma enjeksiyonu i - Z dakika sonunda tamamlandıktan sonra hasta
gevşemeye kendinden geçmeye başlar. Kolaylıkla hiç bir eksitasyon emaresi
gözükmeden hasta Cerrahi narkoza girer. Bu halde hayvanlarda Pedal-
Poda1. ve Perin~al refleksler ortadan kalkar, Korneal ve Palpebr~l ref-
leksler bakı kalır. Gözler karnivorlarda olduğu gibi cranio ventral bir pozisyo-
na girer. Çeneler gevşer, ağız kendiliğinden acılır. Dil ağızdan pörsümüş bir
paçavra gibi sarkar. Ağızdan bir su, salya kaybı başlar. Gerek bu suyun ve
gerekse mide muhteviyatının ağıza gelerek oradanda akcığerlere gitmemesi
için hayvanın başını hafifçe sağa veya sola döndürmekle beraber operasyon
ı:nasasında, başa doğru olan tarafına hafif bir'mayiliyet verilir.

58 baş.dana ameliyatlarında en ufak kayda değer bir zarar müşahade etme-
dik. Bununla beraber Karmanın vermiş olduğu narkoz ile çok rahat ve
emin olarak çalışma imkanını da bulduğumuzu kayd etmek lazımdır.

Hastalarımızın narkozdan çok rahat, eksitasyon göstermeden, kinetik
enerjiye zarar vermeden, yorgunluk, bitkinlik işaretleri göstermeden, hatta ~ski
halinden farksız veya daha iyi olarak uyandıklarını müşahade etmiş bulunyoruz.
Hastalar analgesie'de 4 - 8 saat kalmışlardır.

Koyunlara Ait Görgü ve Bulgularımız

Evvelce bildirdiğimiz gibi i i (onbir) baş koyun experimental kan parazit-
leri invaziyonundan sonra. hayvanın Hemato - Poitik sisteminde ve bilhassa
Dalakta ve içerisindeki kanda (kan hücrelerinde) meydana gelecek düzensiz-
likleri tesbit için Spilenectomi operasyonu tatbik edilmiştir.

Bunların vu<;üt ağırlıkları zo - 35 kilogram olup vasatileri Z7,5 kilogram-
dır. Danalarda olduğu gibi bunlarada operasyona tekaddüm eden günde su ve
yemden alakonulmuşEirdır.

_ Anestezi Jeneralden önce Hyv. Nabzı Teneffüs Adedi Beden der.
---------- ..-- -------------------

5° 14 38;S
" •"i 5 D . S. 7° 18 38,S

" 30 D. S. 5° 14 38,0
"45 D. S. So IZ 37, S

" "9° D. S. 60 14 38,0
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. olarak tesbit edildi. Önceden bildirilen hesap ve usul ile karma hazirlanıp

. V. Jugularisten verildikten 2 - 5 dakika sonra danalarda olduğu üzere Koyun-
larda narkoza girdiler. Aşaği yukarı tesbit edilen narkoz beldekleri hep
birbirlerine benzemektedirler. Yalnız Carnivorlarda ağızdan salya - su akışı
veya kayb oluşu çift tırnakıılarda olduğu gibi vazıh ve belirgen değildi. İsmi
geçen operasyonlar koyunlar üzerinde çok rahat ve kolaylıkla yapıldı.

Keçilere Ait Bulgu ve Görgülerimiz

Keçilerde Cranium Trepanasium'u operasyonu yapılmıştır. Operasyon
için narkoze edilen keçi sayısı 36 dır.

,
Bunların vücut ağırlıkları koyunlara nisbetle bir az daha eksiktir.Operas-

yondan önce ve narkoz esnasında hayvanlarda tesbit ettiğimiz teneffüs, nabız
adetleri ve beden dereceleri hemen hemen k~yunlarınki gibi olduğundan
" ,!

ayrıca yazmaya lüzum görmedik. Hayvanların narkoza giriş ve çıkışları az çok
bir değişiklik gösterdi. Şöyleki, Karma enjeksiyonundan sonra hastalar diğer-
lerinde olduğu gibi hemen gevşeyerek narkoza girmediler. Bunlar eksitasyon
- göstermeden birer kramp pozisyonu gösterdiler ve yine 2 - 5 dakika sonunda
diğerlerinde olduğu gibi Cerrahi n~rkoza girdiler. Uyanışlarında koyunlara
nazaran biraz daha erken oldu. B~ da bunların daha genç ve ağırlıklarının az
olması hasebiyle drogunda azlığından ileri geldiği kanaatına vasıl olduk. Yine
. kısace karmanın tesir ve neticelerinin ayni olduğunu söyliyebiliriz.

Tartışma

Narkotik bir droğda aranılacak özellikler hayat için 'önemlidir. Bu hususu
önceden bilmek zarureti vardır. Aksi halde hastayı kaybetmek, başarısızlığa
uğramak tehlikesi vardır. Onun iç,in narkozda kullanılacak droğun evvel
emirde özelli~lerine bakmak ve ondan sonra karar vermek icap eder.

Karma'nın (nembutal + novalgine) özellikleri
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3
4-
5
6

7
8

Karma

"
"
"
"

Analgeziktir (Novalgine'den),
Rölaksandır (Novalgine'in Antispozmodik
Antipüretiktir (Her ikisinin tesirinden),
SEDATİPTİR (Novalgine'den),
Hipnotiktir(Nembutal' dan),
Nontüksiktir (Bizce Novalgine'den),
Metabolizmaya zararı yoktur,
Kalbi Na~koze Etmez;

'.

tesirinden) ,

i
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9 Teneffüs merkezini felce düçar etmez,
LO Narkoza giriş ve çıkışta cxsitasyon göstern:ez,
i i Yaşlı ve gençlerde emniyetle kullanılabilir,
1z - 'Nembulal-Novolgine ile nar koz da cerrahi stimülasyon refleksizdir.

Yukarıda sıralananhususlar bir narkotik için cidden çok önemlidirler. Diğer bir
çok narkotiklerle bu hususlar kıyaslanacak olursa KAR MA'run önemi kolayca
anlaşılmış olur.

Hülasa: Çift tırnaklılardaki r05 adetlik klinik vak'alarımız da KARMA'-
nın emin, rahat bir Anestezi Jeneral temin ettiğini göstermektedir;

Öze t

Çift tırnaklılarda Anestezi - Anestezi Jeneral, kullanılan narkotik
dröglar ve bu arada özel karmanın !05 baş Geviş Getiren hayyanlardaki
kullanışları bildirildi,

Netice: Karma, çift tırpaKlılarda da çok rahat ve emin bir narRoz teı~'ıin
etmektedir.

Summary

The Results of The Use of The New. Combination (Nembutal +
'.0

Novalgine) In 105 Cases

This atticle reports the 'resultsof the use of the new combinatian (Nem-
butal Novalgine) in 105 cases.

. These animals were cattle ~58), sheep (11) and goats (36).
This combinati~n was prov~d most ~atisfactorily on ;he ~~rni~~rs (dogs -

cats). It is pu bIished in 1963 by the author (31). • ,
. . .:",

Patierts were deprived of food and water fO,r 6 - J Z ,hours beforebeing
anaesthetized.

The dosage of nembutal was 15 - ZO mgr. per klgr. body weight and
novalgine was 1 ml.'( % 5o) per 10 klgr. bad y weight.

Novalgine and nembutal were combined in 15 - zo mL. physiologic saline
solition. Before the injection, it is better to hold 5 minutes in a hat water bath.

This combination is injectest mostll' by the jugular vein, NarcQsis begin:s
in abau.t 5 minutes, lasts at least one to one and half hours.

" _" .

Analgesie usually lasts for 4 - 1 Z hOıırs ..
No excitation in ei~her the pre or post anesthetic period has been noted.
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No death and no untoward resi.ılts have been seen in any of animals.

According the results of this findings, This Combinatian can be recomm-
ended fDr the safe anesthesia and operation.
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Resim - i

Bir düğede karma ile eldi edilen iyi bir narkoz pozisyonu ve üzerınde
yapılan operasyon görülmektedir.
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Resim -- 2

Bir başka düğede, karma ile yapılan anesrezi jenara! ve emniyet içerisinde
Hernia Vemralis Op. görülmektedir.

\
"'\ .:\ .

:\j.\

\

Resim - 3
Koyunda karma ile elde edilen iyi bir narkoz şeklı görülmektedir. Hastaya

Splenectomy operasyonu tatbik edilmiştir.
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Resim - 4
Kliniklerimizde kullanılan modern bir.
narkoz cıhazı (BOYLE) görülmektedir.

..•

Rcsim - \
Özel karma ilc köpektc elde edilen çok iyi ve
emin bir anestezi jeneral durumu görülmektedir.

Resim - G
Post operatif (Desarticulation) bir köpekte analgesie durumu görülmekte-

dir (Hasta özel karma ile narkoze cd.).
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Resım - 7
Resim: 8 de taktim edilen hastanın narkozdan kurtulduktan (Oriantation)

sonraki durumu görülmektedir (Tck Bacaklı).

/
Resim - 8

Özel karma ile (Chloral hydrate + Novalgine) ilc Tek Tırnakhlarda elde
edilen emin ve rahat bir narkoz durumu görülmektedir. Hastaya kolayca tatbik edilen

koterizasyon da . görülmektedir.
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