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Effects of xylazine and xylazine plus ketamine on blood gases and some hematological
parameters in healthy dogs

Sumınary: in this survey, one to two year-old crossbreed 22 healthy dogs
of both sexes were used. Of the 22 dogs, 16 were given xylazine im at a dose
rate of 2 mglkg body weight and 6 were given both xylazine (2 mglkg im) and
ketamine (l2 mglkg im).

Sedative, muscle relaxant and anesthetic effects were observed. In the dogs
given only xylazine statistically insignificant increase in erythrocyte count, hem-
atocrile value, blood glucose, venous blood pH, CAı' HCO .•and base status val-
ues and statistically insignificant decrease in pulse and respiratory rates, body
temperature, leucocyte count, hemoglobin value, venous blood pOı and SatOı
values were detected. In the dogs given xylazine plus ketamine, statistically in-
significant decrease in pulse and respiratory rates, body temperature, erythro-
eyte and leucocyte counts, hematocrite and hemoglobin values, venous blood
pCOı and HCO; values, and statistically insignificant increase in venous blood
pH, pAı' SatOı and base status values were estimated.

As a result, it was concluded that both xylazine and xylazine plus ketamine
didn't cause any statistically significant changes in blood gases and hematologi-
calparameters in healthy dogs.

Özet: Bu çalışmada, her iki cinsiyetten, 1-2 yaşlı melez 22 sağlıklı köpek
kullanıldı. Köpeklerin I6'sına 2 mglkg vücut ağırlığı dozunda xylazine kas içi,
6'sına ise xylazine (2 mglkg) ve ketamine (12 mglkg) kas içi uygulandı.

Sedatif, kas gevşetici ve anestezik etkiler gözlendi. Sadece xylazine verilen
köpeklerde alyuvar sayısı, hematokrit değer, kan glukozu, venöz kan pH, pCOı,
HCOj ve baz durumu değerinde istatistiki olara.k önemsiz artış, nabız ve so-
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lunum sayısı, beden ısısı, akyuvar sayısı, hemoglobin değeri, venöz kan pH ve
SatOı değerlerinde istatistiki olarak önemsiz düşüş belirlendi. Xylazine ve keta-
minin birlikte verildiği köpeklerde nabız ve solunum sayısı, beden ısısı, alyu-
var ve akyuvar sayıları hematokrit ve hemoglobin değerleri, venöz kan pCOı
ve HCOj değerlerinde istatistiki olarak önemsiz azalma ve venöz kan pH, pAı'
SatOı ve baz durumu değerlerinde istatistiki olarak önemsiz artma saptandı.

Sonuç olarak, Sağlıklı köpeklerde xylazine veya xylazine + ketamine enjek-
siyonlarının kan gazları ve hematolojik değerlerde istatistiki olarak önemli de-
ğişikliklere neden olmadığı anlaşıldı.

Giriş

aı adrenerjik reseptör antagonisti olan xylazine, sedasyon, muskuler relak-
zasyon ve analjezi oluşturma özellikleri nedeniyle veteriner kliniklerinde kö-
pekierde tek başına veya tranklizan, sedatif, dissosiatif anestezi k ve analjezik
ajanlarla birlikte kullanılmaktadır (2, 5, 9, 16, 22, 23, 25). Dissosiatif aneste-
ziklerden ketamine'nin xylazine ile kombinasyonunun yapıldığı kamivorlarda
anesteziye giri'ş ve çıkış dönemlerinin ekzitasyonsuz olduğu, muayene ve ope-
rasyonlar için uygun sedasyon ve myorelakzasyonun sağlandığı belirtilmektedir
(5, 9, 17, 25). Xylazine'in sedatif, myorelakzan ve analjezik özelliği ilacın oto-
nom ve merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisinden (1, 5, i2, 15), ketamine'nin
dissosiatif anestezi k özelliği ise merkezi sinir sistemi üzerindeki depresant akti-
vitesinden (17, 25) ileri gelmektedir. Xylazine'in köpeklerde 2-2.2 mglkg doz-
larda, ketamine'in 10-20 mglkg dozlarda kullanılabileceği, xylazine + ketamine
kombinasyonunun 1:5 oranında uygulanabileceği belirtilmektedir (2, 5, 25).

Xylazine enjeksiyonundan kısa süre sonra hipertansiyon, bradikardi, arit-
mi, solunum sayısında azalma; ketamine uygulamalannda ise, geçici taşikardi,
solunum sayısında azalma ve hipertansiyon gibi yan etkilerin ortaya çıkabilece-
ğinden söz edilmektedir (I, 5, 8, 9, i2, 19, 25). Ayrıca heriki ilacın birlikte uy-
gulandığı hayvanlarda eritrosit ve lökosit sayılannın, hematokrit ve hemoglobin
değerlerinin düştüğü, kan glukozunun yükseldiği bildirilmektedir (3, ii, 20,
23). bu ilaçların uygulandığı hayvanlarda bazı araştırıcılar kan gazlarında deği-
şikliklerin meydana geldiğini, bazıları ise değişiklik oluşmadığını rapor etmek-
tedirlerO, 15, 16, 18,21,24). Çeşitli araştırıcılar, kalp ve akciğer rahatsızlığı
bulunanlarda, gebelerde, uretral obstruksiyonlarda ve serebrovasküler bozuklu-
ğu bulunanlarda xylazine ve ketamine'in kullanılmasının kontraendike olduğuna
işaret etmektedirler (12, 16, 2 i, 24). Xylazine'in doz aşımlannda veya duyarlı
bireylerde ortaya çıkacak yan etkilerin yohimbine, 4-aminopyridine ve idazoxan
gibi ilaçlarla giderilebileceği bildirilmektedir (10, 14).

Bu araştırmanın amacı sağlıklı köpeklerde xylazine ve xylazine + ketamine
kombinasyonunun kan gazları ve hematolojik değerler üzerindeki etkisini araş-
tırmaktır.
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Bu araştırmada, 1-2 yaşlı, 5-26 (ortalama 14.2) kg canlı ağırlıkta, heriki
cinsiyetten melez 22 sağlıklı köpek kullanıldı. Ankara Keçiören Belediyesi'nden
sağlanan köpekler~ kuduz aşısı (Rabisin, Rhone Merieux) yapıldı. İç parazitlere
karşı ivermectin (lvomec, Topkim) ve niclosarnid (Şeridif, DIF); dış parazitlere
karşı phoxim (Sebacil, Bayer) uygulandı. Köpekler türlerine özgü gıdalarla bes-
lendiler ve bokslarında sürekli su bulunduruldu.

Araştırmada kullanılan 22 köpeğin i6'sına 2 mglkg canlı ağırlığı dozunda
xylazine (Rompun, Bayer) kas içi (im) uygulanırken, 6'sına önce 2 mglkg canlı
ağırlık dozunda xylazine im enjekte edildi, sedasyon başladıktan sonra i2 mg!
kg canlı ağırlık dozunda ketamine (Ketalar, Padeko) im uygulandı. .

Araştırma xylazine veya xylazine + ketamine enjeksiyonundan önce kan
örneklerinin alınmasıyla başladı ve xylazine uygulanan köpeklerde sedasyonun
tam olarak yerleşdiği, xylazine + ketamine uygulananlarda ise derin anestezinin
belirlendiği dönemlerde kan örneklerinin tekrar alınmasıyla son buldu. Bu süre
içinde köpekler gözetim altında tutularak klinik gözlemleri yapıldı.

Heparinize edilmiş 2 mrlik plastik enjektörlere vena sefalika antebrahi'den
havayla teması minimum olacak şekilde ve antikoagülantsız cam tüplere aynı
damardan enjeksiyon öncesi ve sonrası (Xylazine uygulananlarda sedasyonun
belirginleştiği, xylazine + ketamine uygulananlarda derin anestezi dönemlerin-
de) ikişer ml kan alındı. Heparinize edilmiş enjektörlere alınan kanlarda venöz
kan pH, pCOı, pOı' Sat02, HC0:i' baz durumu, alyuvar sayısı, ortalama alyuvar
hacmı, hematokrit yüzdesi, akyuvar sayısı ve hemoglobin miktarı, cam tüplere
alınan kanların serumlarında ise glukoz düzeyi belirlendi. Kan pH, pC02, P02'
Sat02, HC0:i ve baz durumu değerleri Ciba Corning 170 marka Blood Gase
Analyser'de (Diagnostic Ltd Halstead, England), alyuvar sayısı, ortalama alyu-
var hacmı, hematokrit yüzdesi ve akyuvar sayısı Contraves Digicell 3 i00 h mar-
ka ve hemoglobin miktarı..Contraves Haemocell 400 h marka kan hücresi sayım
cihazlarında belirlendi. Kan serumu glukoz düzeyi glukoz oksidaz kiti (Sigma)
ile Schimadzu UV 120 Olmarka spektrofotometrede belirlendi.

Sonuçların istatistiki değerlendirilmesinde "t" testi ve eşlemeye dayalı "t"
testi kullanıldı (6). İstatistiki değerlendirmeler xylazine ve xylazine + ketamine
uygulanan gruplar arasında ve deneme öncesi ile belirgin sedasyon veya derin
anestezi dönemlerindeki değerler arasında yapıldı.

Bulgular

Araştırmada kullanılan köpeklerin xylazine enjeksiyonundan 6.72 :t 2.66
(3- i3) dakika sonra ilk sedasyon belirtilerini gösterdikleri, 1O.00:t 2.44 (7- 13)
dakika sonra kustukları, i 1.77 :t 6.05 (4-25) dakika sonra yerlerinden kalkama-
dıkları ve 21.4 :t i1.0 (9-44) dakika sonra belirgin sedasyon gösterdikleri sap-
tandı. Xylazine + ketamine uygulanan köpeklerde; xylazine uygulamasından
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5.33 :t 2.21 (3-10) dakika sonra ilk sedasyon belirtilerinin görüldüğü, bu aşa-
mada 12 mglkg dozunda im uygulanan ketamine enjeksiyonundan 2.25 :t 0.82
(1-3) dakika sonra köpeklerin ayağa kalkamadıkları, 4.66 :t 1.59 (3-8) dakika
sonra uyudukları saptandı.

Sadece xylazine uygulanan köpeklerde enjeksiyon öncesi vücut ısılan
38.9 :t 0.52 (38.0-39.8) Co, nabız sayısı 99.37 :t 16.8 (72-128)/dakika, solunum
sayısı 22.25 :t 4. i 7 (20-32)1dakika olarak belirlendi. Sedasyonun belirginleştiği
dönemde beden ısısı 38.6 :t 0.82 (36.8-39.7) Co, nabız sayısı 71.6 :t 26.3 (36-
128)/dakika, solunum sayısı 17.18:t 3.95 (l2-24)/dakika olarak saptandı. Ayrı-
ca köpeklerin lO'unda aritmi de belirlendi. Enjeksiyon öncesi ve sedasyonun be-
lirginleştiği dönemdeki verilerin istatistiki incelemesinde beden ısısı, solunum
ve nabız sayılarındaki farklılıkların önemli olmadığı saptandı. Xylazine + Keta-
mine uygulanan 6 köpekte deneme öncesi beden ısısının 38.6 :t 0.22 (38.3-39.0)
Co, nabız sayısının 105.33 :t i 8. i (80- 136)1dakika, solunum sayısının 25.0 :t
6.29 (I6-36)/dakika olduğu, ketamin enjeksiyonundan sonra derin anestezi dö-
neminde; beden ısısının 37.6:t 0.80 (36.0-38.5) CO,nabız sayısının 81 :t 19 (64-
1i 8)/dakika, solunum sayısının 20. i :t 7.03 (I2-32)/dakika olduğu kaydedildi.
Deneme öncesi ve derin anestezi dönemlerinde beden ısısı, nabız ve solunum
sayıları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olmadığı belirlendi. Köpekle-
rin ikisinde derin anestezi döneminde aritmi saptandı.

Araştırmada kuııanılan köpeklere ait venöz kan pH, pCü~, PÜı' Satüı,
HC~ ve baz durumu ortalama değerleri Tablo 1'de, ortalama alyuvar sayısı, or-
talama alyuvar hacmi, hematokrit yüzdesi, akyuvar sayısı, hemoglobin ve glu-
koz miktarları Tablo 2'de gösterildi. Sadece xylazine uygulananlarda deneme
öncesi ve belirgin sedasyon dönemlerindeki kan parametreleri arasında, xylazi-
ne + ketamine uygulananlarda deneme öncesi ve derin anestezi dönemlerindeki
kan parametreleri arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenemedi.

Tartışma ve Sonuç

Xylazine ve xylazine + ketamine kombinasyonu ülkemiz veteriner klinikle-
rinde sedasyon, myorelakzasyon, analjezi ve anestezi sağlamak amacıyla köpek-
lerde sıkça kuııanılmaktadır (2, 23). Köpeklerde xylazine'in 2-2. mglkg ketami-
ne'in 10-20 mglkg dozlarında kuııanılabileceği, xylazine ve ketamine'in 1:5
oranında kombinasyonlarının çeşitli operasyon ve uygulamalara olanak sağlaya-
biieceği bildirilmektedir (9, 23). Bu araştırmada klinik uygulamalar ve önceki
araştırmalar (2, 23) gözönünde tutularak xylazine 2 mglkg dozunda, ketamine
12 mglkg dozunda, xylazine ve ketamine kombinasyonu 1:6 oranında gerçekleş-
tirildi. Çeşitli araştırıcıların bildirimlerine (5, 9, 10, 17, 23) uygun olarak xylazi-
ne uygulamalarında sedasyon ve myorelakzasyon, xylazine + ketamine kombi-
nasyonunda bu etkilerin yanısıra derin anastezi de sağlandı. araştırıcıların (I, 4,
12, 13) nabız ve solunum sayılarında belirledikleri azalmaya bu çalışmadaki kö-
pekierin iS'inde (I iii xyla?:ine, 4'ü xylazine + ketamine kombinasyonu) rastlan-
dı. Bolbol ve ark. (3) ile, Unsüren ve ark.'nın (23) alyuvar sayısı ve hematokrit
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Tablo i. Xylazine ve xylazine + ketaminc uygulanan sağlıklı köpeklerde kan gazları değerleri

ı
------------ -----_ ..._-----

Xylazine Xylazine + Ketamine
i Parametreler (2 mglkg) (2 mglkg + 12 mglkg)

n:16 belirgin n:6
Deneme öncesi sedasyon dönemi Deneme öncesi Derin anestezi

dönemi

i 7.298 7.301 7.208 7.215

pH Sx 0.04 0.02 0.02 0.04

min. 7.209 7.272 7.174 7.136

max. 7.377 7.335 7.222 7.295

i PCOı
x 45.54 46.94 51.36 47.51

Si 4.85 5.46 4.76 5.89

i min. 40.7 34.2 26.6 36.5

i max. 59.9 58.8 47.4 55.4

i PO,
--

r: 48.60 39.67 39.07 50.30

si 12.25 5.18 6.17 7.58

min. 25.7 29.0 26.6 34.8

max. 72.9 48.6 47.4 59.8

x 21.99 22.73 19.48 19.18

HC03- Si 2.33 2.36 1.48 3.29

min. 17.8 16.2 17.8 12.2

ı max. 24.6 25.7 22.6 22.1

15"'0,
x 70.80 62.11 54.70 73.00

si 15.11 7.69 10.02 9.75

min. 34.8 45.0 33.9 51.1

max. 89.8 75.7 65.5 81.5

- -3.50 -3.01 -8.01 -8.35x

Baz si 2.50 2.02 1.59 3.69

Durumu min. -9.2 -9.0 -10.2 _-16.2

max. -0.3 -0.2 - 5.3 - 5.0
------- --- ----- ---- - -- -- ------
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Tablo 2. Xylazine ve xylazine + ket amin e uygulamalannın sağlıklı köpeklerin bazı hematolojik
değerleri üzerindeki etkileri

Xylazine Xylazine + Ketamine
Parametreler (2 mg/kg) (2 mg/kg + 12 mg/kg)

n:16 belirgin n:6
Deneme öncesi sedasyon dönemi Deneme öncesi Derin anestezi

dönemi
l-- __
!
i x 4.25 4.99 3.35 3.04

Alyuvar sX: 1.14 l.35 1.03 0.60

mm'l1()6 min. 3.11 2.19 2.79 2.07

max. 6.69 8.42 5.90 4.08

x 76.0 76.5 75.62 75.33

Ortalama Si 4.21 4.16 2.28 2.13

Alyuvar min. 66 65 71 72

ihacmi }l' max. 82 83 78 78
._---_._-- ____ oj

- 32.29 38.26 25.93 23.20
i

x

Hema- sX: 9.16 10.80 8.21 5.13

tokrit min. 19.4 16.8 21.2 14.9

% max. 53.0 66.8 45.7 31.9

- 9.0 8.67 7.67 6.78x

Akyuvar Si( 4.16 4.09 3.64 2.98

mm'l1o-' min. 4.4 3.9 2.7 1.4

max. 18.3 18.7 12.5 i l.3
.. -,._- _._- -_._--

x 14.46 14.39 15.35 14.53

Hemo- Si( 2.71 2.24 1.84 1.27

globin min. 9.7 10.5 13.2 13.6

% gr. max. 19.0 18.0 19.0 17.3

----_._ ..__ ..
x 82.5 103.5

Glukoz Si( 9.93 26.60

%mg. min. 60 62

max. 103 185
- .._-----_._-
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yüzdesinde belirledikleri azalmalara, bu araştırmada xylazine + ketamine kom-
binasyonunun yapıldığı köpeklerde, aynı araştırıcıların (3, 23) hemoglobin mik-
tarı ve akyuvar sayısında belirledikleri düşüşe ise bu araştırmadaki köpeklerin
hepsinde rastlandı. Xylazine'in kan glukoz düzeyini yükselttiği bildirimlerine
(11,20) benzer olarak araştırmanuzda xylazine enjeksiyonu yapılan 16 köpekte
kan glukoz düzeyi, sedasyonun belirginleştiği dönemde deneme öncesine göre
yükseldi. Xylazine ve xylazine + ketamine uygulamalarında bazı araştırıcılar
(16, 18, 21, 24) kan gazları değerlerinde değişiklik oluşacağını bildirirlerken,
bazıları (7, 15) değişiklik belirleyemediklerini rapor etmektedirler. Bu araştır-
mada, xylazine enjeksiyonu uygulaması venöz kan pCOı değerinde yükselme-
ye, pOı ve SatOı değerlerinde düşüşe neden oldu. Xylazine + ketamine uvgula-
masında belirlenen pCOı değerindeki düşüş ile pOı ve SatOı değerlerindeki
yükselme ketamine'in geçici taşikardi ve hipertansiyon oluşturama (25) özelliği-
ne bağlandı. Hsu ve ark. (14) ile Wyatt ve ark (24), xylazine ve xylazine + keta-
mine'in kan gazlarında neden oldukları değişikliklerin kan pH'.sınl etkilemeye-
ceği bildirimlerine uygun olarak bu araştırmada kan gazları ile kan pH'sındaki
değişiklikler arasında ilişki belirlenemedi.

Sonuç olarak, sağlıklı köpeklerde xylazine ve xylazine + ketamine uygula-
malarının kan gazları ve bazı hematolojik değerlerde istatistiki olarak önemli
değişikliklere neden olmadığı anlaşıldı. Ancak araştırmadaki bazı köpeklerde
belirlenen bradikardi ve aritmi ile kan gazlarında bireysel bazda dikkati çeken
değişiklikler gözönünde tutulduğunda sağlıklı olmayan köpeklerde sözkonusu
ilaçların daha dikkatli kuııanılmasının yararlı olacağı söylenebilir.
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