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Clinical Use of Xylazine AnlJlgonists in Veterinary Medicine
Summary: in this ardcle, cu"ently available clinical results with the Alfa2blockers yohimbine, idazoxan, tolazoline and piperoxan and the analeptic drugs
doxapram, 4- aminopyrif1ine and caifeine, all of which are used as antagonists to
xylazine, are summamed. It is seen that the specifically antagonisticAlfa2- blockers
are generally preferable as antagonists to xylazine componen!. The pasitive results
in each species have been a"anged in tabular form for easy reference. For reasons
connected wiıh dosage and onset of action, administratian should be intravenous,
İn

damestic animals.
Özet : Bu makale kapsamında ksilazin antagonistleri olarak kullanılan
Alfa2- reseptör blokarlerinden yohimbin, idazoksan, tolazolin,piperoksan ve analeplik ilaçlardan daksapram ve 4- aminopiridinin kliniksel sonuçlan özetlenmiştir.
Ksi/azin ve ksi/azinle yapılan kombine anestezinin genelde antagonisti spesifik
Alfa2- reseptör blokarlerldir_Pozitif sonuçlar her hayvan türü için kolay anlaşılabilir
tablolar halinde gösteriimiştir. İlaçlann evcil hayvanlarda damar içi uygulama,
dozaj ve etkilerinden bahsedilmektedir. Sığırlarda kas gevşemesiyle birlikte sedasyon
Giriş

Premedikasyon, veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anesteziye
alınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla bir çok ilaç kullanılmakla
hiç kuşkusuz ksilazindir (Rompun). Ksilazin, Bayer
Rompun adı altında piyasaya sunulan bir tiazın türevidir.
Kimyasal yapısı, 5,6- Dihidro-2-(2,6-Ksilidino) -4H-l,3-tiyazin'dir.Renksiz, acı
lezzetıe, kristalize bir maddedir. Suda kolay ÇÖzünür. Relaksan, analjezik ve
sedatif etkili bir ilaçtır. Sığırlarda kas gevşemesiyle birlikte sedasyon
birlikte en fazla

kullanılanı

firması tarafından
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veya uykuya benzer bir anestezi sa~ar. Sedatif etki enjeksiyondan 15 dakika sonra
ba§lar ve 1-2 saat devam eder. Ancak analjezik etki süresi 15-30 dakikadır
(1,6,15,17,18,19,21 ).
Ksilazinin etki mekanızması clonidine benzer. Bir Alfa2- adrenoreseptör
agonistidir. Etkisi santral presinaptik Alfa2- adrenerjik reseptörlere etki etmesiyle ortaya çıkar. Bu reseıtörıerin stimOlasyonu sinir sonundan .
norepinefrinin salınımını ve ca + 'un hücreye giri§ini inhibe eder. Ksilazin bu
reseptörlerin yanında diger reseptörlere de etki etmektedir. Bunlar kolinerjik,
betaadrenerjik, dopaminerjik, serotonerjik, H2 - histaminerjik ve opioid
reseptörlerdir. Ksilazinin kardiyovasküler depresan etkisi Alfa2 - reseptörlerin
stimülasyonu sonucu vagal tonusun artmasına baglıdır. Burada epinefrin
salgılanmasının azalması da bir roloynamaktadır (1,2,6,9,14,15,17,21).
Ksilazin iyi tolere edilebilmesi nedeniyle fazla bir k ullanım alan ı
bulmu§tur. Kas içi ve deri altı yollarla kullanılmaktadır. Yalnız ba§ına
kullanılabildigi gibi diger anesteziklerle kombine edilerek de kullanılır.
Parenteral uygulanması nedeniyle uçucu anesteziklerin aksine anesteziyi kontrol
altında tutmak oldukça zordur. Dolayısıyla doz ayarlamasının çok iyi yapılması
gerekir (2,6,21).
Yüksek dozlarda hipotansiyona, kalp ve solunum frekansının azalmasına
yol açar. Gebeligin son dönemindeki di§ilerde kullanılmaz. Doz ayarlanmasının
iyi yapılamaması zehirlenmelerinin b3§lıca nedenini tC§kil etmektedir. Bu gibi
hallerde ksilazin antagoniznıasına ba§ vurulmalıdır. Bu amaçla ba§lıca iki grup
ilaç kullanılır (3,20,21 ,22).
1. Analeptikler: (4- aminopiridin , doksapram).
2. Alfa2 - adrenerjik reseptör blokörleri: (yohimbin, tolazolin, piperoksan,
idazoksan).
Bunlardan birinci gruptaki ilaçlar ksilazinin meydana getirdiği etkileri
ortadan kaldırırlar. Bunlara fizyolojik antagonistler adı da verilebilir. İkinci grup
ilaçlar ise, ksilazinin farmakolojik antagonistleridir. Yani bunlar Alfa2 reseptörlere kar§ı ksilazin ile yarı§mak suretiyle onun etkisini ortadan kaldırırlar.
İlaçların tür ve uygulandıkları dozlardaki farklılıklar nedeniyle ksilazin
antagonistlcri hayvan tü rlerine göre §öyle incelenebilir.
1. Sıgır ve Koyun:
Ruminantlar, ksilazinin küçük dozlarına kar§l çok iyi cevap vermeleri
nedeniyle özellikle veteriner pratikte bu sahada kullanım alanı bulunmu§tur (2,-
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4,21,22,23,24). Sıgırlarda kullanıldıgında arzu edilmeyen yan etkiler görülebilir.
Bunlar; bradikardi, kan basıncının dÜ§mesi , negatif inotrop etki, 02 basıncın
da azalma, solunum frekansı ve solunum hacminde azalma §eklinde ortaya çıkar.
Kan pH'sl ve C02 artar, rumen otomasyonu degi§ir ve rumende felç görülebilir.
Hiperglisemi ortaya çıkar (23).
Ksilazin uygulandıktan sonra hayvanların rumeninde motulite aza lmı§ ve
timpani geli§mi§se bunun bir risk Oldugu anla§ılmalı ve sedatif amaçla
uygulandıgında agır bir tablonun olu§ması gibi acil durumlarda hayvanlara hemen
ksilazin anıagonistıeri verilmelidir.Bu gibi durumlarda ilk tercih edilecek ilaç
hemen el altında bulundurulmalıdır.
Bu amaçla degi§ik ilaçlarla çalı§malar yapılmı§tır. Ksilazinden (0.26 mg/kg
damar içi yolla) 15 dakika sonra Alfa2- reseptör blokörü olan tolazolin sıgıra
1.5 mg/kg dozda damar içi yolla verilmi§tir. Bir kaç dakika sonra kalp ve solunum
oranı artmı§, ruminal motulite düzelmi§tir (23,24).
Tolazolinin 0.2 mg/kg daınar içi yolla ve 0.5 mg/kg deri altı yolla uygulanan
dozları ksilazinin etkilerini anıagonize etmektedir. Kitzman ve Arkada§ları (16),
yohimbini 0.125 mg/kg, 4- aminopiridini 0.3 mg/kg dozda kombine halde damar
içi yolla ksilazinin etkisindeki sığırlara verıni§lerdir. Analjezi ve sedasyon belirgin
derecede düzclmi§tir. Yine bir Alfa2- reseptör blokörü olan idazoksan, ksilazinin
etkisindeki danalara 0.05/0.075/0.1 mg/kg dozlarında damar içi yolla verildikten
sonra kalp ve solunum hızlı bir §ekilde normale dönmü§tür (3).
Zahner ve Arkada§ları (27), ksilazin kullandıktan sonra doksapramı 1
mg/kg, doksapram+ yohimbini 1 mg/kg+ 0.125 mg/kg, doksapram+ 4aminopiridini 1 mg/kg+0,3 mg/kg, 4- aminopiridin + yohimbini 0.3 mg/kg+
0.125 mg/kg dozlarında kullandıktan sonra ba§arılı sonuçlar almı§lardır.
Koyunlarda da bir Alfa2- reseplÖr blokörü olan tolazolin kullanılmı§ıır.
Bu ilacın 2 mg/kg dozunda damar içi yolla verilmesiyle kalp, solunum oranı ve
ruminal motulite bir kaç dakika sonra normale dönmü§tür. Aynı amaçla yohimbinin 0.2 mg/kg dozda damar içi yolla kullanılabilecegi bildirilm~tir (3).
Nolan ve Arkada§ları (19), 0.1 mg/kg dozda damar içi yolla uyguladıkları
idaroksan tedavisinden ba§arılı sonuç almı§lardlr.
Ksilazin zehirlenmelerinde verilebilecek ilave dozlar Tablo l'de
gösterilmi§tir.
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2. At:
Ksilazin tek

tırnakWarda deği§ik

amaçlar için kullanılmaktadır. Sedasyon
olu§turmak amacıyla, koliklerde yalnız ba§ına, ya da ketamin ve diğer ilaçlarla
kombine halde kullanılmaktadır (2,6,17,22). Hayvanlarda bireysel farklılığın
olması, yüksek dozlarda uygulanması antidotların uygulanması zorunluluğunu
doğurmaktadır.

atlarda 0.55 mg/kg dozunda damar içi yolla verilmesi
ksilazinin kan ve kalp üzerine etkilerini ortadan kaldırmaktadır (8). Ksilazin +
ketamin anestezisine kar§ı 4-aminopiridin 0.2 mg/kg, Alfa2- reseptör blokörü
yohimbin 0.075 mg/kg ya da 0.15 mg/kg dozunda yalnız ba§larına ve
kombinasyonları yakla§ık 10-25 dakika içerisinde etkisini gösterir. Solunum ve
kalp etkilerini en iyi §ekilde 4- aminopiridin düzelımektedir (3).
Ponilere 1.1 mg/kg dozunda damar içi yolla ksilazin enjeksiyonundan 5
dakika sonra 12.7 mg/kg dozunda damar içi yolla pentobarbital sodyum enjeksiyonu ilc 64 16.4 dakika anestezi süresi ve 89 34.2 dakikalık immobilizasyon
elde edilmi§lİr. Pentobarbital dodyum cnjeksiyonundan 50 dakika sonra yohimbin 0.1 mg/kg dozunda damar içi yolla verilecek olursa, anestezi süresi 52 1.4'e
14.8 dakikaya inmekte, bradikardi ortadan
ve immobilizasyon süresi 65
kalkmaktadır. Yohimbin enjeksiyonundan iki dakika sonra dü§ük olan kan
basıncı normalc dönmekte, solunum oranı ve derinliği artmaktadır (18).
Hsu ve Arkad3§ları (13), yaptıkları çalı§mada poni atlarına 1.1 mg/kg
dozunda ksilazin enjeksiyonundan 5 dakika sonra 6.6 mg/kg dozunda damar içi
yolla tiyopental vermi§lcrdir. Tiyopental enjeksiyonundan 10 dakika sonra damar
içi yolla 0.1 mg/kg dozunda yohimbin verilmesi anestezi ve immobilizasyon
süresini kısa1tml§tır.
Doksapramın

3. Köpek:

Kliniklerde köpek operasyon larında ksilazin önemli bir roloynamaktadır.
Bazı basit uygulamalardan önce hayvanları yaıı§ıırmak amacıyla
kullanılmaktadır. Postanestetik periyodun uzaması ve doz a§ ı mlarında ksilazin
antagonistleri kullanım alanı bulmaktadır (1,2,6,17). Diğer hayvan türlerinde
olduğu gibi burada da iki grup ilaçtan yararlanılmaktadır.
Doksapramın damar içi yolla 1 mg/kg dozunda ksilazin anestezisini takiben
verilmesi kalp ve solunumu çok iyi bir §ckilde düzeltmektedir. Doksapramın 1.1
mg/kg dozunda damar içi yolla verilmesinden sonra nabız oranı çok hızlı bir
§ekilde normalc dönmektedir (3).

Short (26), doksapramı 5.5 mg/kg dozunda damar içi yolla kullanıldı~ınd'
ksilazinin etkisini anıagonize eııi~ni tespit etmi§tir,
Atropinize edilıııi§ köpelderde ksilazin premedikasyonu doksapram 0.5
4 mg/kg dozunda damar içi yolla enjekte edilerek giderilmi§tir. Alla2- reseptö
blokörü yohimbin 0.1 mg/kg dozunda damar içi yolla uygulandı~da solunum v,
kalp bozuklu~u kısa süre sonra düzelmektedir (3). Hsu (11), yohimbinin plazm,
insülin düzeyini deprese eııi~ini bildirmektedir.
Köpeklerde bu amaçla 5 mg/kg dozunda damar içi yolla !Olazolin d,
kullanılmaktadır. 4- aminopiridin 0.3 mg/kg dozunda damar içi yolla, yohimbiı
0.125 mg/kg dozunda damar içi yolla ya da ikisibirlikteverilmekle ksilazinin etkis
ortadan kaldırılmakıadır. Ksilazinin etkisini 0,125 mg/kg dozundayohimbin ya d,
0.3 mg/kg dozunda aminopiridin + 0.125 mg/kg dozunda yohimbin kombinasyonı
anıagonize etmektedir (3). Schaffer ve arka~ları (25), ksilazin depresyonunı
analeptiklerle anıagonize etmi§tir. Bu amaçla 4-aıninopiridin 0.5 mg/kg v,
doksapram 5.5 mg/kgve yohimbin 0.1 mg/kg dozunda verilerek gerçekl~tirmi§tir
Cronin ve arka~ları (4), atropinize edilmi§ köpeklerde asepromazin + ksilaziniı
etkilerini damar içi yolla uygulanan 4- aminopiridin 0.5 mg/kg dozunda, yohim
bin 0.25 mg/kg dozunda ya da bu iki ilacın birlikte verilmesinden b3§arılı sonuçla]
almı§tır.

Hsu (10), ksilazin+ pentobarbilal anestezisinden sonra 0.1 mg/kg dozun·
da damar içi yolla yohimbin vermekle solunurnun düzeldi~ini ve anestez
süresinin kısaldı~ını tespit etmi§tir.
Atropinize edilmi§ köpeklerde ksilazin + pentobarbiıaı anestezisi O.~
mg/kg 4- aminopiridin + 0.25 mg/kg dozunda yohimbinin damar içi yollı
uygulanmasıyla 60 dakikadan 3.3 dakikaya dü§mektedir. Ksilazin + levometador
anestezisi ise 0.25 mg/kg dozunda yohimbin ve bundan 20-30 saniye somı
uygulanan 0.008 mg/kg dozunda nalokson ile antagonize edilmi§tir (3).
4. Kedi:

Yüksek dozlarda ksilazin uygulaması sonucu olu§an depresyonu ortadaD
kaldırmak amacıyla ksilazin anıagonizmasına b3§ vurulur (1,2,6,17).
Ksilazinin 1-10 mg/kg dozlarındaki etkileri 0.1 mg/kg dozunda yohimbiniD
damar içi enjeksiyonu ile yakl3§lk 8-9 dakika içersinde anıagonize edilir (3).
Jensen (14), 4 mg/kg dozunda uygulanan ksilazinin etkisini 0.1 mg/k~
yohimbinin antogonize eııi~ini rapor etmi§tir.
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Veteriner Hekimlikte yaygın bir §ekilde kullanılan ksilazin + ketamin
anestezisi 0.1 mg yohimbin ile antagonize edilir.. Yobimbin enjeksiyonundan bir
dakika sonra solunum, iki dakika sonra anestezi durumu normale dönmektedir.
Aynı amaçla 0.25 mg yohimbin + 0.6 mg 4- aminopiridin damar içi yolla verilir
(3).
Hatch ve arka~lan (8), atropinize edilmi§ kedilerde ksilazin+ tbiopental .
anestezisini damar içi yolla birlikte uyguladıklan 0.15 mg/kg 4- aminopiridin +
0.125 mg/kg yohimbin ile antogonize etmi§lerdir.
Ksilazin+pentobarbital anestezisi ise 4- aminopiridin 0.5 mg/kg, yohimbin 0.4 mg/kg dozunda ya da iksinin birlikte verilmesiyle antagonize edilir (7).
5. Rat ve Farelerde:
Daha çok deneysel amaçla uygulanmaktadır. Ksilazin 15.4 mg/kg+
ketamin 33 mg/kg anestezisi ratlarda 1mg/kg dozunda yohimbinin periton içi
uygulaması ile antagonize edilmi§tir (12).Aynca farelerde YOhimbin, piperoksan,
tolazolin kullanılml§tır. Bu amaçla 1mg/kg dozunda yohimbin kullanılır (5).
Ratlarda 0.5 mg/kg dozunda deri altı yolla tolawlin, rat ve farelerde 1-2 mg/kg
dozunda yohimbin ve 2.5-10mg/kg dozunda piperoksan bu amaçla kullanılmı§tır
(3).
Hayvan türlerinde ksilazin anestezisinde kullanılabilecek antagonistler
Tablo l'de gösterilmi§tir.
Tablo ı. Deği§ik hayvan t ürlerinde ksilazin antagonizması için
kullanılabilecek ilaçlar ve uygulama yolları:
Hayvanın

türü

Agonist

Antagonist

Sığır

Ksilazin

Tolawlin

,
,
,

,
,

"

"

"

Koyun

Ksilazin

"
"

"

,

,

idazoksan
Yohimbin+
4-aminopiridin
Doksapram
Tolazolin
Yohimbin
İdawksan

Antagonistin
dozu (mg/kg)

Uygulama
yolu

1.5
0.2
0.05
0.125+
0.3
0.5
2
0.2
0.1

Damar içi
"

"
,
"
"

,
,
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Tablo l'in
Hayvanın

devamı

Agonist

Antagonist

Antagonistin
dozu (mg/kg)

Uygulama
yolu

Ksilazin
Ksilazin+
Ketamin
Ksilazin+
Pentobarbital
Ksilazin+
Tiyopental
Ksilazin

Doksapram
4-aminopiridin

0.55
0.2

Damar içi

Yohimbin

0.1

,

Yohimbin

0.1

"

Doksapram
"
"

1

"
,

türü

At

,

Poni

,
Köpek
"

"
"
"
"
"
"

,
"

"

"
Köpek

,
Kedi

"

"
"
"
,
"
,
Ksilazin+
Atropin
Ksilazin+
Atropin
Ksilazin+
Asepromazin
Ksilazin+
Asepromazin
Ksilazin+
Pentobarbital
Ksilazin+
Pentobarbital
Ksilazin+
Levometadon
Ksilazin
Ksilazin+
Ketamin

1.1

,

Tolazolin
Yohimbin

5.5
0.5-4
0.1
0.125
5
0.125

.Yohimbin
4-aminopiridin
Yohimbin

0.125+
0.3
0.25

"

Yohimbin+
4-aminopiridin
Yohimbin

0.25+
0.5
0.1

"

Yohimbin+
4- aminoDiridin
Yohimbin+
Nalokson
Yohimbin

0.25+
0.5
0.25+
0.008
0.1
0.1

"
Yohimbin

,

,

"
"
"

"

"
"

"

,---

"
ım

"
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Tablo l'in

Hayvanın

devamı

Agonist

Antagonist

Antagonistin
Dozu (mg/kg)

Uygulama
yolu

Ksilazin +
Ketamin
Ksilazin+
Tiyopental
Ksilazin+
Pentobarbital
Ksilazin

Yohimbin +
4-aminopiridin
Yohimbin +
4-aminopiridin
Yohimbin

0.25 +
0.6
0.125 +
0.15
0.4

Damar içi

Tolazolin
Yohimbin
Piperoksan

0.5
1.2
2.5-10
1

Deri alu
Periton içi

1
2.5-10
5-10

Kas içi
Periton içi
"

türü

Kedi

"
"
Rat

"

"
"

"
"
Fare

"
"

Ksilazin +
Ketamin
Ksilazin

"
"

"

"

"
"

Yohimbin

"
Pipcreroksan
Tolazolin

Kaynaklar: (3,4,5,8,10,13,14,18,23,24).
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