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A study on ceserian section and gynecological operadons using
Combelen and Jetohin

Summary: In this study, we have performed 51 cesarian sections and gynecologieal
operations in bitehes, using 0.05 - 0.10 ml/kg Combelen (i/m) and % 2 Jetokain epidurally.

The doses ofjetokain were i ml per LO em body length (the distanee between protuberen-
tia occupitalis and i st vertebra eaudalis).

The results were; 38 cases were succesful but 13 cases were a failure, this was due to
the diITieulıy of 10ealizİng ıhe right plaee of the injection in fat dogs.

Resume: Emploi de la Combinaison Combelen Jetokain en operation gynceologi-
ques et Ceeariennes.

Dans ce travail, on a applique des operations gyneeologiques et cCsarieinnes aux 51
chienncs en injeetant du Combelen i/m de 0.05 - 0.10 ml/kg ct du Jetokain 2 % par voie
lumbo-saerale.Comme dose du Jetokain, on a calculı i ml pour une des LO em de la longueur
de la ehienne. Dans les 38 des cas, on a obtenu un operation sens pein et durant en moyen-
ne i heure.Dans le 13 des eas, on n'a pas pu obtenir une anesthesie eonvenable a l'operation.

Cette non-rcussite a ete la cause de l'inapplieation de l'injection du jetokain a sa plaee
juste en raison que les chiennes etaient fort grasses.

Özet: Bu çalışmada 5 i dişi köpeğe 0.05 ila o. LO ml/kg Combekn i.m. ve % 2 Jetokain
lumbo-sakral yolla enjekte edilerek sezaryen ve jinekolojik operasyonlar uygulandı. Jeto-
kain'in dozu köpeğin uzunluğunun her LO cm sine i ml olarak hesaplandı.

Olayların 38 inde ortalama i saat süren ve rahat operasyona müsaade eden mükemmel
bir anestezi elde edildi; i3 ünde operasyon için elverişli anestezi sağlanamadı; bu başarısızlık
köpekleri n çok yağlı olmaları nedeniyle jetokain enjeksiyonuııun yerine yapılamamasına
bağlandı.
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Giriş

Bugün köpeklerde entübasyon narkozu ve enjektabi anestezik
ilaçlarla mükemmel bir genel anestezi, dolayısıyla da rahat operasyon
olanakları sağlanmaktadır. Ancak entübasyon narkozu için modern
cihazların gerckmesi, enjektabi anesteziklerin, özellikle kliniklerimizde
çok kullanılan (Nembutal) in, hastayı operasyondan sonra da uzun sü-
re uyutması gibi olumsuz faktörler göz önünde tutularak, köpeklerde
lumbal anestezi ile jinekolojik operasyonların ve operasyon sezaryen'-
in uygulanabilmesi üzerindeki bu çalışmayı yapmayı uygun gördük.

Spinal veya medullar anestezi, bazı anestezi k solusyonları spinal
kanala enjekte ederek medulla spinalis'ten çıkan sensibl ve motorik
sinirleri geçici olarak bloke etmektir (2). Köpeklerde lumbo-sakral
spasiyuma lokal anesteziklerin verilmesiyle vücudun arka kısmındaki
operasyonların özellikle sezaryen operasyonunun başarılı olarak ya-
pıldığını bildiren yayınlar vardır (I, 4, 6, 8). Özellikle genel anestezi-
nin rizikolu olduğu düşkün, yaşlı, toksemili hayvanlarda, gecikmiş
pyometra olaylarında lumbal anestezinin genel anesteziye tercih edil-
mesi önerilmektedir (6, 7). Sezaryen operasyorlarında ana kanında
fazla konsantre anestezik maddelerin bulunmasının yavrular için sa-
kıncalı olacağı, operasyondan sonra ananın yavrularına ihtimam gös-
termesinin arzulandığı ve bu giQi durumlarda lumbal anestezinin ava n-
tajları olduğu kabul edilmektedir (4, 6).

~ateryaı ve ~etot

Eylül 197° ve Ekim 1973 tarihleri arasında tablo i de gösteri-
len 51 köpektc Jetokain (Lignocain Chl (% 2) Epinephrin (% 0.00-

125)) lumbo-sakral epidural anestezi için kullanıldı. Ayrıca premedi-
kasyon için epidural enjeksiyondan i5 dakika önce Combelen i im en-
jekte edildi.

Tablo

Olayın tipi
Ovario-histerektomi
Meme tümörü operasyonu
Operasyon sezaryen
Pyometra

Köpek sayısı

39
6
4
2

--------------- --- ---1------------
TOPLAM 51

Bu çalışmaya başlamadan önce, ön çalışma olarak 8 köpek te fark-
lı zamanlarda Combelen'in değişik miktarları (normal, iki misli, üç

-
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misli doz) kas içi enjekte edildikten sonra çeşitli lokal anestezikler lum-
bo-sakral yolla verilerek denemeler yapıldı. Normal dozun iki katı Com-
belen (0.05 x 2 ml/kg) ile Jetokain kombinasyonuyla vücudun arka
kısım operasyonları ve laparotomilerin yapılabilmesi için uygun anes-
tezi elde edileceği düşünülerek klinikteki hastalarda uygulamaya ge-
çildi. Bir phenothiazin derivatı olan (N- (3-Dimcthylamino-propyl)-
3-propionylphenothiazin) ve pratikte hem sedatif hem de preanestezik
olarak kullanılan Combelen, 4 sezaryen ve 2 pyometra operasyonunda
normal dozda (0.05 ml/kg) uygulandı. Şimik yapısı (IX - diethylami-
nO-2, 6-acetoxylidide hydrochloride) olan.Jetokain (lignocain) in dozu
ise köpeğin uzunluğuna göre hesaplandı. Standart doz olarak, protu-
berantia occipitalis ext. ile kuyruk sokumu arasındaki uzunluk ölçü-
lüp her lO cm için i ml anestezik solusyon (% 2) kullanıldı. Küçük
köpeklerde bundan bir miktar daha aL, büyüklerde ise biraz daha
fazlası verildi.

Lumbo-sakral anestezı ıçın Combelen ile preanestezi yapıldık-
tan sonra i 5 dakika beklendi. Bu zamanda hayvan ayakta duramaz
hale gelmekte ve yarı uykulu bir duruma geçmektedir. Daha sonra
hayvan bir masa üzerine alınarakI7. vertebra lumbalis ile os sacrum ara-
sındaki lumbo-sakral boşluğa iğne dikeyolarak batırılıp jetokain en-
jekte edildi. Anesteziğin kranial yönde yayılmasını önlemek için altı-
na konan bir yastık vasıtasıyla hayvanın başı hafif yukarı kaldırıldı.
Enjeksiyonların yapıldığı saatler, anestezinin başlaması ve süresi, ope-
rasyondan sonra hayvanın normale dönmesi için geçen süre kaydedil-
di.

Sonuçlar

Com bd en 1-Jetokain kombinesyonunun tatbik edildiği 51 köpekte tablo 2 de görülen
sonuçlar alındı.

Tablo: 2

YAK'ANIN Ttpt Başarılı anestezi Başarısız anestezi Toplam
-------- _.- -------- ._-----

Ovario-histerektomi 29 ıo 39
Pyometra 2 - 2
Meme tümörü çıkartma 3 3 6
Operasyon sezaryen 4 - 4-------1-----.

TOPLAM 38 13 51

Bütün köpeklerde (0.05) ile (0.05 x 2) ml/kg miktarında Combe-
len gerekli sedativ etkiyi sağladı. Kas içi enjeksiyondan kısa bir süre
sonra sallantılı yürüyüş, daha sonra ayakta duramama hali ve nihayet
yarı uyku durumu ortaya çıktı, i 5 dakika sonra hayvanlar lumbo-sak-
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ral enjeksiyon için operasyon masasına alınırlarken gayet sakin idiler
ve enjeksiyonu rahatça yapmak mümkün oldu.

Çok yağlı olan bazı hayvanlarda, anestezik solusyon lumbo-sak-
ral aralığa uygun şekilde enjekte ediiemedi. Böyle olaylarda istenen
anestezi hasıl olmadığından ya hemen genel anestezi yapılarak ya da
24 saat sonra tekrar lumbal anestezi tatbik edilerek operasyon tamam-
mamlandı.

Epidural enjeksiyon uygun olarak yapıldıkta, hayvanların ço-
ğunda 30-40saniye süren bir titreme ve bunu takiben tam bir gevşeme
hali görüldü. Genellikle anal sfinkterin gevşemesi, kuyruğun düşmesi,
arka bacaklarda ve abdominal kaslarda hissin kaybolması ile anestezi
husule geldi.

Genellikle, epidural enjeksiyonu takiben 5-15 dakika içinde ope-
rasyona rahatlıkla başlanabildi. Anestezi meydana geldikten sonra
bazı hayvanlar derin bir uyuma hali gösterirken bir kısmı da zaman za-
man başını kaldırıp operasyon sahasına bakacak kadar kendilerine
hakim fakat hissiz idiler. Sadece bir tek hayvanda (ovario-histerek-
tomi) enjeksiyonu takiben kalbi düzensiz attığı ve zayıfladığı tesbit
edildi. Bu durumda kalp takviye edilip, hayvanın başı biraz daha yük-
seltildi, ıo dakika sonra normale döndü ve operasyona devam edildi.

Lumbo-sakral anestezinin tatbik edildiği 4 adet sezaryen operas-
yonunda gayet başarılı sonuçlar alındı. Bütün yavrular canlı olarak
çıkartıldılar ve kısa bir süre sonra ana yavruları ile ilgilenebildi.

Yapılan 2 pyometra operasyonunda 0.05 ml jkg miktarında i. m
normal doz Combelen ve Jetokain ile yapılan anestezi, hayvanların
her ikisinin de çok yaşlı olmalarına rağmen, gayet başarılı idi.

Meme tümörleri operasyonlarında, inguinal bölgedeki yüzlek
basit tümörlerin rahatça çıkartılmasına mukabil, daha öndeki geniş
tümörler için anestezi tam çalışmadı ve genel anestezinin yardımı ile
operasyonlar tamamlandı.

Otuzdokuz adet ovario-histerektomi operasyonunda, 29 unda
rahatça çalışılabilmesine rağmen, ıo tanesinde anestezi başarılı ol-
madı ve bunlarda operasyonlar genel anestezi yapılarak tamamlandı.

Anestezi ortalama i saat devam etmekte, operasyondan sonra
kendine gelme süreleri ise ortalama 1-2.5 saati bulmakta idi. Bu süre-
nin sonunda genellikle hayvanlar ayağa kalkıp, kafesleri içinde dola-
şabiliyorlardı.

J
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Köpeklerde entübasyon anestezinin gerektirdiği modern cihazla-
rın güç bulunması ve enjektabl genel anesteziklerin sakıncaları göz-
önünde bulundurularak combelen + jetokain kombinasyonunun uy-
gulanabilme olanaklarını incelemek üzere bu çalışma yapıldı. Peanes-
tezik olarak combelen'in çift dozu (o, i ml/kg) kullanıldı, çok rahat
bir sedativ etki sağlandı ve hiçbir can sıkıcı komplikasyon ortaya çık-
madı. Fritsh (5) preanestezik olarak kullanılan morfin ve deriveleri,
atropin, skopolamin ve phenothiazin derivelerinin (combelen, megap-
hen, decentan) operasyonda tehlikeleri ve yan etkileri rahatlıkla ön-
lediğini bildirmektedir. Evers- Williams (4) 224 olayda preanestezik
olarak morfin kullanıp çok iyi sonuçlar aldığını bildirmektedir.

. Lokal anestezi k olarakjetokain'in dozu köpeğin uzunluğunun her
i o cm'ne i ml hesaplanarak verildi; Harthoorn-Brass (6) laparotomi-
ler için bu usulle ve dozda kullandıkları % 2 lik lokal anestezi kıerden
çok iyi sonuçlar aldıklarını bildirmektedirler. Colombo-Poz70li (3)
kuyruk kaidesi ile occipital kemik arasındaki uzunluğun her 8.5 cm'si
için 0.5 ml anestezi k solusyonun verilmesini, hoş olmayan sonuçlardan
sakınmak için önerirler ve anestezik solusyonun son toraks omurunu
geçtiği hallerde ağır hipotonilerin meydana gelebileceğini bildirirler.
Roberts (9) ise dozu vücut ağırlığına göre ayarlamayı öngörinekte ve
% 2 lik xylocain'den 7.5'-10 pound ağırlığa i ml % 2 lik procain'den
ise 5 pound'a i ml önermektedir. Yine Klide (7) köpekler için ortala-
ma doz olarak % 2 lidocain'den ıo lb (4'5 kg) vücut ağırlığına i ml
en uygun bulmaktadır. Bu çalışmada 5 i dişi köpeğin lumbo-sakral
aralığına verilen % 2 lik jetokan solusyonu ile 38 olayda çok mükem-
mel anestezi elde edildi ve operasyonlar rahatlıkla yapıldı, hiçbir can
sıkıcı komplikasyon ortaya çıkmadı; yalnız bir olayda (ovario-histe-
rektomi) dolaşım ve teneffüs bozukluğu görüldü, müdahele ile bu arıza
da kısa zamanda giderildi. Ancak i 3 olayda (% 25) epidmal anestezi
çalışmadı. bu köpeklerin çok yağlı olmaları nedeniyle anestezik solus-
yonun lumbo-sakral boşluğa verilernemesine (enjeksiyon hatası) bağ-
landı.

Evers-Williams (4) i 13 sezaryen operasyonundan 2 adedinde Hart-
hoorn-Brass (6) 30 olaydan 3 ünde anestezinin başarısız olduğunu hil-
dirirler; fakat bu epidmal anestezinin yaptıkları operasyonlar için ge-
nellikle çok başarılı olduğunu ilave ederler. Addis-Colombo (I) yap-
tığı 223 operasyondan özellikle sezaryenler için çok başarılı sonuçlar
aldığını bildirirler.
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Çalışmamızdajetokain enjeksiyonlarından 5-ı5 dakika sonra ope-
rasyona başlanahilecek anestezi ele edildi, bu anestezi otalama i saat
devam etti ve genellikle köpekler 1-2.5 saat sonra ayağa kalkabiIdiler.
Uyguladığımız operasyonlar için ı saatlik süre rahatlıkla yetiyordu.
Bu özellikleri nedeniyle, epidural anestezi yaşlı ve genel durumu bo-
zuk köpeklerde genel anesteziye tercih edilebilir. Ayrıca operasyon
sezaryende ameliyatı takiben kısa zamanda ananın yavruları ile ilgi-
lenebilme üstülüğü de vardır. Lokal anestezinin başlama süresi ve has-
tanın ayağa kalkabilmesi için geçen zaman hakkında Evers-Willi-
ams (4), Harthoorn-Brass (6) bu çalışmadaki bulgulara benzer rakam-
lar bildirmektedirler. Yine yukarıda adı geçen araştırıcılar ile Meynard
(8) köpeklerde sezaryen operasyonları için lu~bal anestezinin seçkin
bir metod olduğunu kabul ederler.

Harthoorn-Brass (6) Buldog, Boxer ve Peke ırkı köpeklerde genel
anestezi için c:ndotraheal tüpün zor geçmesi nedeniyle epidural anes-
tezinin tercih edilmesi gerektiğini bildirirler. Bu araştırıcılar, epid.ural
anestezi için IUJT!.balve sakral vertebralar bölgesindeki lezyon ve mal-
formasyonlarda, hipotansiyon, şok, ataksiya durumlarında epidural
anestezinin kontrendike olduğunu bildirirler. Ayrıca yaşlı köpeklerde
lumbal omurlarla sakrumun kaynaşması nedeniyle enjeksiyonun güç
veya imkansız olacağına dikkati çekerler. Bu çalışmada yukarıda sayı-
lan nedenlere bağlı enjeksiyon ımkansızlıkları görülmedi.

Sonuç olarak epidural yolla uyguladığımız combelen + jetokain
kombinasyonunun genel anestezinin rizikolu olduğu durumlarda ter-
cih edilebilir, özellikle sezaryen operasyonlarında bazı üstünlükleri
oları ve teferruatlı alet ve m<ılzeme) i gerektirmemesi nedeniyle taşra-
da da uygulanabilir bir anestezi metodu olduğu kanısına vardık.
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