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Clinical, biochemical and haematological Cindings in dog~ given Xylazlne hydrochloride

Summary: This study includes the effects of Xylazine hydrochloride
on plasma glucose and urea levels, haemoglobin content, erythrocyte
counı, haematocrit values and pulse rate in len dogs of 6 to 24 monıhs
old.

Sativation, vomitus, muscular re/axation were the main symptoms
observed within four lo eight minutes af ter the injection of Xy/azine hyd-
rochloride as 1.5 ml per kilogram body weight, intramuscularly.

The onseı, duration and subsidence of sedaıion with Xylazine hydcor-
hloride were recorded. The average onset of sedation appeared in 5.8
minutes af ter the apptication, and reached Us peak in 12.8 minutes. The
approximate duration were found to be 47 minutes. Subsidence of seda-
tionfinished at the 1. 5th hoıır, on the average.

An inerease in plasma glucose and urea in 15 minutes af ter injection
of Xylazine hydrochloride and a decrease in heamatocrit values, haemog-
/obin content, erythrocyte count and pulse rate in the first hour of trial
were estimated. The increase in plasma glucose and urea continued app-
roximately eight hours. Af ter that they began to decrease and fel! to the
[evel determined before the injection, about 28th hours of the trial. The.
decremel1ts in haemoglobin col/tent, haematocrit value, erthrocyte count
and pulse rate stopped in seventıı, nineth, fi/tlı and first hour af ter injec-
tion of Xylazine hydroch/oride, respectively. The values of haemoglobin,
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haematocrit and ertythrocyte rose to normal about 27 hours alter the
injection while it was 12 hours for the pulse rate.

The results of this investigation showed that Xylazine Iıydrochloride
had caused transient increments in plasma glucose and urea and transient
decrements in Iıaematocrit value, haemaglobin content, erythrocyte count
and pulse rate.

Özet: Bu çabşma, yaşları 6 ile 24 ay olan on köpek te Xylazine
hydrochloride'in plazma glukoz, üre değerleri, hemoglobin miktan, erit-
rosit sayısı, hematokrit değerleri ve nabız sayısı üzerine etkisini içermek-
tedir.

Xylazine hydroclıloride'in enjeksiyonundan sonraki 4-8 dakika
içinde gözlenen belli başb semptomlar salivasyon, kusma ve kaslann
gevşmesiydi.

Sedasyonun başlama zamanı, devam ettiği süre ve azalma zamanı
kaydedildi. Sedasyon, uygulamadan ortalama 5.8 dakika sonra başladı
ve 12.8 dakikada en yüksek düzeye çıktı, yaklaşık 47 dakika devam
ettiktensonra ortalama 1.5 saat içinde azaldığı gözlendi.

Plazma glukoz ve üre düzeyinde Xylazine Iıdyroclıloride enjeksiyo-
nundan 15 dakika sonra bir yükselme belirlenirken, hematokrit değerle-
rinde, hemoglobin miktarında, eritrosit sayısı ve nabız sayısında dene-
menin birinci saatinde azalma saptandı. Plazma glukoz ve üre düzeyle-
rindeki yükselme yaklaşık sekiz saat devam etti ve sonra azalmaya
başlayarak denemenin yaklaşık yirmisekizinci saatinde enjeksiyon ön-
cesi değerlere varıldı. Hemoglobin mikian, hematokrit değeri, eritrosit
sayısı ve nabız sayısındaki azalma sırasıyla enjeksiyondan sonraki ye-
dinci, dokuzuncu,' beşinci ve birinci saatler durdu. Hemoglobin, Iıema-
tokrit ve eritrosit değerleri enjeksiyondan yaklaşık 27 saat sonra, nabız
sayısı ise 12 saat sonra normal değerlere yükseldi.

Bu araştırma sonuçlan, Xylazine Iıydrochloride'in plazma glukoz ve
üre düzeylerinde geçici yükselmelere, hematokri! değeri, Iıemoglobin
miktarı, eritrosit sayısı ve nabız sayısında geçici düşüşlere neden olduğunu
gösterdi ..

Giriş

Xy1azine hydroch1oride (2-2.6 Xyhdino, 5,6-Dihydro-4 H-1,3-
Thiazin-hydroch1oride), değişik hayvan türlerinde sedatif ve ana1jezik
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olarak kullanılmaktadır (4,6,15). Kısa süreli operasyonlarda başarı ile
kullanılan Xylazine hydrochloride (6,11), plazma glukoz ve üre düzey-
lerinde geçici yükselmeye (7,13), nabız sayısında, hemoglobin miktarı,
alyuvar sayısı, ve hematokrit değerde geçici düşmeye (3,7) neden ol-
maktadır. Campbell ve ark. (5), buzağılarda uyguladıkları Xylazine
hydrochloride'in nabız sayısında ve arteriel kan basıncında düşmeye
neden olduğunu bildirmişlerdir. Xylazine hydrochloride'in köpeklerde
kalp kası üzerinde depressif etki yaptığı, bradikardinin oluştuğu ve
kanı n kalpten çıkış hızının azaldığı araştırmalarla ortaya konulmuştur
(3,9,12).

Bu çalışma, köpeklerde sedatif ve analjezik olarak kullanılan Xyla-
zine hydrochloride'in kan glukoz ve üre değerleri ile nabız sayısı, he-
moglobin konsantrasyonu, eritorsit sayısı ve hematokrit yüzdesindeki
değişikliklerin araştırılması amacına yöneliktir.

~ateryaı ve ~etot
Bu araştırmada yaşları 6-24 ay olan her iki cinsten on yerli köpek

kullanıldı. Köpekler Ankara Altındağ Belediyesi Veteriner Müdür-
lüğünden sağlandı. Köpeklerin ortalama canlı ağırlıkları 8.2 kg (6-14
kg) idi. Denemeye alınan köpeklerin klinik muayeneleri yapıldı, endo
ve ektoparazitlere karşı ilaçlandı1ar ve deneme süresince türüne özgü
beslendiler.

Deneme yapılacak köpt>kkr bir gece önce aç bırakıldı. Canlı ağır-
lıkları tartıldı, biyokimyasal ve hematolojik kontroller için kan örnek-
leri alındı. Nabız sayısı belirlendi.

ROMPUN (Bayer, Xyhzine hydrochloride, 23.32 mg / ml) pros-
pektüsünde bildirildiği gibi on kilogram canlı ağırlığa 1.5 ml kas içi
uygulandı. Plazma glukoz ve üre değerlerinin belirlenmesi için enjeksi-
yondan sonra 15 dakika arayla dört defa; birer saat ara ile üç defa;
iki saat ara ile 3 defa, onuncu saatten sonra 6 saat ara ile 28. saatte
kadar 3 defa kan alındı ve 12 saat süreyle her saat nabız sayıları kayde-
dildi.

Plazma glukoz tayini için Folin Wu metodu (8), üre tayini için
modifiye Gentzkow metodu (8), hematokrit değerler mikrohematokrir
yöntemle, eritrosit sayıları Thoma lam), lamel, Hayem eriyiği, eritrosit
sulandırma pipeti kullanarak, hemoglobin ise Sahlj metodu (10) ile
yapıldı.
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Bulgular

Xylazine hydrochloride verilen köpeklerde ortalama 5.8 dakika
(4-8 dakika) içinde salya akıntısı ve kusma hareketlerinin başladığı,
kasların gevşediği belirlendi. Sedasyonun ortalama 12.8 dakika (8-22
dakika) bu düzeyde kaldıktan sonra, köpeklerin enjeksiyon öncesi ak-
tivitelerini ortalama 1.5 saat (1-2 saat) sonra elde ettikleri saptandı.

Denemenin başlamasından önce dakikada ortalama 104 (90-110)
olarak belirlenen nabız sayısının ilk bir saat içinde oı talama 78
(71-94)'e düştüğü, daha sonra yükselmeye başladığı ikinci saatte orta-
lama 87.2 (79-97)'ye, altıncı saatte ortalama 99.3 (86-1 04)'e on-
ikinci saatte 102.6 (89-107)'yeyükseldiği belirlendi.

Enjeksiyondan önce %74.9 mg olarak bulunan plazma glukoz
düzeyinin tabloda görüldüğü gibi ilk i5 dakika içinde ortalama %77.5
mg (62-92 mg)'a birinci saatte ortalama %104.4 mg (%94-112 mg)'a,
ikinci saatte ortalama % 108 mg (%98- i14 mg)'a, sekizinci saatte or-
talama %109.6 mg (%105-121 mg)'a ulaştıktan sonra düşmeye baş-
ladığı; onuncu saatte ortalama %100.1 mg (%92-100 mg)'a, onaltıncı
saatte ortalama %88.8 mg (%82-10 i mg)'a ve yirmisekizinci saatte
ortalama %75 .5 mg (%63-90 mg)'a indiği gözlendi.

Plazma üre düzeyi xylazine enjeksiyonu öncesi ortalama %7.29
mg (% 5.8-9.7 mg) olarak belirlendi. Denemenin başlamasından on
beş dakika sonra ortalama %7.44 mg (% 5.7-9.8 mg), birinci saatte
ortalama % 9 . 8 mg (~,;,7.9- 10.8 mg), üçüncü saatte ortalama % i0.26
mg (% 8. I-Iı. 3 mg), sekizinci saatte orta.lama % 10.42 mg (% 8.4-
i1.6 mg) olarak belirlendi. Bu saatten sonra değerlerin düşmeye baş-
ladığı ve onuncu saatte ortalama % 9.67 mg (% 8.6- i i .4 mg), yirmi
ikinci saatte ortalama % 8.07 mg (% 6.0-10.3 mg) ve yirmisekizinci
saatte ortalr.ma % 7.72 mg (% 6.1 -8.7 mg) olduğu saptandı.

Uygulama öncesi on köpekte ortalama hemoglobin konsantras-
yonu % 13.45 gr (% i2-15.5 gr), hematokrit yüzdesi ortalama ~~
37.4 (% 34-38), eritrosit sayısı 6.34x106jmm3 (5.4-7.3x106jmm')
olarak belirlendi. Bu değerler birinci saatte sırayla ortalama % 12.9
gr (% iı. 5-15 gr), % 36.8 (% 34-39), 5,81xıo6 j mm' (4. 7-6.8xI06,'
mm3) bulundu. Tabloda görüldüğü gibi değerler dokuzuncu saatten
sonra yükselmeye başladı. Enjeksiyon sonrası onbeşinci saatte ortala-
ma hemoglobin kansantrasyonu % 13 gr (% 12-14.5 gr), hematokrit
yüzdesi ortalama % 33.2 (% 30-37), eritrosit sayısı ortalama 6.04xl06 j
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mm3 (5.0-6. 9x 106!mm3) olarak belirlenen değerlerin yirmiyedinci
saatte enjeksiyon öncesi değerlere yakın bir düzeye ulaştığı ortaya
kondu.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, Xylazine bydrochloride uygulanan on köpekte göz-
lenen sedasyon bulguları, değişik hayvan türlerindeki uygulama so-
nuçlarına benzerlik göstermekteydi (3,4, iI).

Bolbol ve arkadaşlarının (3), develerde, Campbell ve arkadaşları-
nın (5) buzağılarda, Muir ve Piper'in (12) köpeklerde sedasyonun baş-
laması ile birlikte nabız sayısında belirledikleri düşüşe, bu çalışmadaki
köpeklerde de rastlandı. Aynı araştırıcıların bildirdikleri gibi Xylazine
hydrochloride'in etkisini kaybetmesine paralelolarak nabız sayısının
tekrar yükselmeye başladığı saptandı.

Xylazine hydrochloride'in sığırlarda kan glukoz, insulin ve üre
değerlerinde değişiklikler oluşturduğu araştırıcılar tarafından ortaya
konulmuştur (7,13). Köpeklerde Xylazine hydrochloride'in kan glukoz,
insulin ve üre değerlerinde oluşan değişiklikleri içeren bir çalışmaya
rastlanamamasına rağmen Eicher ve ark. (7) ile Symonds'un (13) sı-
ğırlarda yaptıkları iki ayrı çalışmada belirledikleri gibi bu çalışmada
da plazma glukoz düzeyinde ilk onbeş dakika içinde başlayan yüksel-
menin yaklaşık üç dört saat devam ettiği daha sonra düşmeye başladığı
belirlendi. Kan glukoz düzeyindeki yükselmeninnedenlerinin araşt~-
ran Symonds (13) konunun açıklık kazanmadığını vurgulamakta_ve
Xylazine'in dokularda glukoz kullanımını inhibe ettiğini öne sürmek-
tedir. Aynı araştırmacı glukoz infuzyonu yaptığı sığırlarda karaciğer
glukozunun değişmediği, idrarJa önemsiz miktarda glukoz atıldığını
belirlemiştir. Bu verilere dayanarak verilen glukozun perifer doku ta-
rafından tutulduğunu, dolayısıyla xylazine verilen hayvanlarda kan
glukoz düzeyindeki yükselmenin perifer dokuların glukoz tutma ka-
pasitesindeki azalmaya bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu hayvan-
larda glukojenik aktivitedeki artışın kan glukoz düzeyinin yükselmesine
neden olduğunu bildirmektedir.

Metabolik aktivitenin en yavaş olduğu ve enerji gereksiniminin
azaldığısedasyon durumundaki hayvanlarda glukoz kullanımının da
az olacağı, dolayısıyle kan glukoz düzeyinin yükseleceği kanısındayız.
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Tablo Xylazine hydrochloride uygulanan on köpelle ait ortalama plazma glukoz,
üre, hemoglobin miktarı, hemakotrit değeri ve eritrosit sayıları.

Xylazine uygula-
masından sonra Plazma Plazma hemoglo- Hematok- Eritrosit
geçen süre (za- Glukoz Üre bin rit

man) % mg % mg %g % lOG/ mm'
----_.-

O 74.9 7.29 13.45 37.4 6.34
--"--- ------- -_._-_._-

15 Dakika 77.5 7.44 - - -
_._-- ----_.-

30 Dakika 86.1 8.1 _. - --
---- --.- ----

45 Dakika 96.8 9.14 - . _. -

-- ------ --"--- -.-

60 Dakika 104.4 9.8 12.9 36.8 5.81
----- -_ .._--

2 Saat ıo8 9.93 - - _ ..

---- --~-_.
3 Saat 118.3 10.26 12.7 34.6 5.45

--
4 Saat 118.9 10.24 -- - .--

--'--

5 Saat - -- 12.85 33.4 5.56
-- ---- -_._---

6 Saat 119.9 10.53 - - -

7 Saat - -- 12.55 32.5 5.76
8 Saat 109.6 10.42 - - -

9 Saat - -- 12.7 32.5 5.86
ıo Saat 100.1 9.67 - - -

--
lS Saat - -- 13.0 33.2 6.04

.

16 Saat 88.8 8.75 - - -

21 Saat - - 13.4 34.7 6.19
22 Saat 80.3 8.07 - .- -

.- -----
27 Saat - - 13.5 36.0 6.42

i
28 Saat 75.5 7.72 - - -

Sedasyon amaciyle xylazine verilen hayvanlarda kan üre düzeyinin
yükselmesi Eichner ve ark. (7) tarafından, karaciğerde amino asitler-
den üre oluşumu mekanizmasının hızlanmasına bağlanmakta, böb-
reklerde patolojik bir değişikliği gösterecek bulgular elde edemedi k-
lerİni bildirmektedirler. Ayrıca aynı araştırıcılar arteriel kan basıncının
ve kamn kalpten atılmının azaldığından da söz etmektedirler. Bu neden-
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le kan üre düzeyindeki yükselmede Tennant ve ark. (l4)bildirdikleri
gibi arteriel kan basıncındaki düşüşün etkili olacağını düşünmekteyiz.

Xylazine hydrochloride verilen hayvanlarda stress sendromu de-
nen bir sendrom oluşmaktadır. Bu şartlar altında organizmanın nor-
male dönme çalışmaları fazla enerjiyi gerektirmektedir. Eichner ve ark.
(7) söz ettikleri gibi bu durum özeııikle glukoneogenezis ile sağlan-
maktadır. Glukoneogenezis'in artışı protein metabolizmasının hızlan-
masına ve üre sentezinin artmasına neden olmaktadır.

Eichner ve ark. (7) Xylazine hydrochloride verdikleri sığırlarda,
Bolbol ve Misk (2) ise koyunlarda hemoglobin miktarı, eritrosit sayısı
ve hematorkrit değerdeki düşüşleri dalağm eritrosit tutma kapasitesi-
tesinin ve xylaiine'in kanı sulandırıcı bir etkisinin var olmasına bağ-
lamaktadırlar. Konunun başka bir araştırmada incelenmesinin yararlı
olacağına inanıyoruz.

Sonuç

Sonuç olarak; yapılan bu çalışmada, xylazine hydrochloride veril-
miş köpeklerden biyokimyasal ve hematolojik kontroHer için alınacak
kan örneklerinde yukarda sözü edilen parametrelerde meydana gele-
cek değişikliklerin göz önünde tutulmasının yararlı olacağını umuyo-
ruz.
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