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Дисертацията е написана на 165 стандартни машинописни 

страници и е онагледена с 22 таблици. Структурирана е съобразно 
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Дисертантът е  докторантът в катедра "Ветеринарна хирургия" на 

ВМФ при Тракийски университет, гр. Стара Загора. 
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коне, клиничнатаа лаборатория към клинико-диагностичния блок и 

лабораторията на катедра "Ветеринарна хирургия при  ВМФ  на  

ТрУ  гр.  Стара Загора. 

Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет на 

19. 04. 2016 год. със Заповед на Декана № 27/12. 04. 2016 год. 
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на планирането, разработване и написването на дисертационния 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

AG -(Anion Gap)-йонна разлика   

APTT- активираното частично тромбопластиново време; 

CAT -каталазна активност;   

DIA –диастолично кръвно налягане; 

EtCO2- издишани фракции на въглеродния окис; 
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EtO2- издишани фракции на кислорода;  

FiCO2-вдишаните фракции на въглеродния окис;  

FiO2- вдишаните фракции на кислорода; 

GSH -редуциран глутатион в еритроцитите;   

HR- сърдечната честота;  

 MAC - минималната алвеоларна концентрация на инхалационните 

анестетици; 

 MEAN -средно артериално налягане;  

OSI - (Oxidative stress index)- индекс за оксидативен стрес;  

PIVA-  (Partial Intravenous Anesthesia) – частична интравенозна анестезия; 

PON- параоксоназа/арилестераза 1;  

PT -протромбиновото време;  

RR -дихателна честота;  

Sat%- хемоглобиновата концентрация на кислорода;  

SID -(Strong ions difference)- разлика между силните йони;  

SYS –систолично кръвно налягане; 

TAC респ. FRAP -Общ антиоксидантен капацитет на плазмата;  

TIVA- (Total Intravenous Anesthesia) – обща интравенозна анестеизия; 

TT -тромбиновото време;   

Калий (K
+
) – в mmol /l; 

Лактат - в mmol /l;  

МDA –малондиалдехид; 

Натрий (Na
+
); 

Хемоглобин (Hb);  

Хлориди (Cl 
- 
)
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

„Няма сигурен анестетик 

или анестетична процедура, 

има само сигурен 

анестезиолог !“ 

William Muir III 

 

 

Смъртността след анестезия при конете е много по-висока 

отколкото при другите животински видове (Johnston et al., 2002, 

2004), поради което конят е труден за управление животински вид.  

По-важните  физиологични особенности, които го правят 

рисков във всеки един момент на анестезията, са следните: 

1. Почти всички основни анестетици, прилагани при 

коня водят до хипотензия и хипоксия или и до двете; 

2. Средното артериално кръвно налягане следва да се 

следи и поддържа в границите на 60-80 mmHg, включително и чрез 

прилагането на медикаментозни средства; 

3. Голям обем на сърцето, което е причина за 

неефективен газообмен на бeлия дроб даже и при фиксиране в 

гръбно лежащо положение. 
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4. Трудното въвеждане в анестезия и бурното 

възстановяване, което изисква специални условия за провеждане 

на общата анестезия. 

Качественият мониторинг на коне, подложени на анестезия и 

хирургическа интервенция, изисква специална апаратура и 

оборудване, различни от тези използвани при котки, кучета и хора.  

Алфа 2 агонистите са с широко приложение в конската 

медицина и в частност ветеринарната хирургия. Причините за това 

са някои от характеристиките им, които ги доближават до 

идеалното седативно средство. В същото време те притежават и 

недостатъци включващи кардиоваскуларна и дихателна депресия, 

атаксия. 

В контекста на изложеното, във ветеринарната 

анестизиология се търсят нови подходи при избора на 

анестезиологични схеми, които да съчетаят позитивните страни от 

действието на различни групи седативни и анестетични средства, 

вкл. инхалационни анестетици. Целта е от една страна да се 

постигне сигурност на анестезията, а от друга - да се удължи 

действието им за по-дълъг период от време. 

Счита се, че тоталната интравенозна анестезия (TIVA)  и 

частичната интравенозна анестезия (PIVA) са свързани със 

сигурност и добри резултати (Doherty, 2006).  

Известно е, че най-голям процент усложнения се наблюдават 

при въвеждане и извеждане от анестезия. Като показатели за 
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пригодността на определен анестетик или анестетична комбинация 

се сочат гладкостта на увода, времето и качеството на 

възстановяване след края на анестезията, настъпилите усложнения. 

От изложеното дотук, може да се заключи че редица 

обстоятелства продиктувани от физиологичните и анатомични 

особености при коня, многообразието на хирургическите 

интервенции изискващи продължително и пълно подтискане на 

болката, големият набор от седативни и наркотични средства, 

възможностите за прилагане на разноообразие от анестетични 

процедури, развитието на инженерната мисъл осигуряваща 

използването на все по-съвършена апаратура за мониторинг, са 

реални предпоставки за провеждането на все по-задълбочени 

научни изследвания с крайна цел – усъвършенстване на 

анестетичните техники при този животински вид.  

При настоящите проучвания дексмедетомидинът е избран, 

защото той е нов селективен алфа – 2 агонист поради което 

очакването е за най-силно потенциране на инхалационните 

анестетици, при ниска доза на подаване и минимални странични 

ефекти ( Gonsalo-Marcilla et  al., 2014).  

До 1960 год. когато при конете е въведена инхалационната 

анестезия, най-широко е прилагана комбинацията хлоралхидрат 

допълнен от пентобарбитал натрий или магнезиев сулфат. От 

тогава досега, постоянно се предлагат нови анестетични средства и 

процедури насочени към подобряване ефективността им при  този 
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труден за управление животински вид. Усилията са насочени в 

няколко насоки: 

а/. Да се постигне сигурност на анестетичния метод, както 

при животни с нисък анестезиологичен риск, така и при такива с 

висок; 

б/. Да се осигури достатъчна продължителност на анестезията 

позволяваща извършването на тежки хирургически интервенции; 

в/. Ефективно овладяване на болката позволяващо 

извършване на хирургически интервенции при пациенти в 

правостоящо положение.α 

Основни анестезиологични методи  

При анестезия в стоящо положение.  Определените средства 

се въвеждат в организма под формата на болус (bolus – B), или под 

формата на постоянна инфузия (constant rate infusion - CRI). Най-

често се използват самостоятелно или в комбинации  α - 2  

агонисти и опиоиди (Benet and Steffey 2002; Bettschart – 

Wolfensberg et al., 2001;  Popel et al., 2012). Проучванията на редица 

автори сочат като най-успешни комбинациите между медетомидин 

и буторфанол (Tomizawa et al., 1997).   

При анестезия в лежащо положение.  Основно се има 

предвид общата анестезия, която се постига в две фази. Първата 

фаза, наречена въвеждане (индукция ) се постига чрез инжектиране 

на анестетично средство, най-често I.V. Втората фаза се означава 

като поддържане и се постига чрез инжектиране на инжективни 
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анестетици (кетамин, тиопентал) или инхалационни такива 

(халотан, изофлуран, севофлуран), а е възможно и комбинации 

между тях.   

В последните години широка популярност придобиха два 

нови метода на обща анестезия, означавани като тотална 

интравенозна анестезия (Total Intravenous anesthesia - TIVA) и 

съответно частична интравенозна анестезия (Partial Intravenous 

Anesthesia - PIVA).  

Методите за инжектиране на анестетиците при TIVA се 

свеждат до периодично интравенозно инжектиране, чрез „капково“ 

подаване или чрез подаване с инфузионна помпа.  

За поддържане на анестезията са проучени редица средства, 

подавани под формата на CRI: лидокаин (Dohorty and Frazier, 

1998), кетамин (Muir and Sams, 1992), различни α-2 агонисти 

(Wagner et al., 1992; Kunh et al., 2004; Devisscher et al., 2010; 

Schauvliege et al., 2011).  

Дексмедетомидинът (търговско наименование  Dexdomitor ®) 

е мощен α-2 адренорецепторен агонист. Представлява S- 

енантиомер на друго широко използвано във ветеринарната 

медицина средство медетомидин.  

Това средство е подходящо за седация на коне, поради 

неговите краткотраещи странични кардиопулмонарни ефекти. За 

дълготраен ефект, фармакокинетиката на препарата показва 

необходимостта от продължителна инфузия. Напр., 
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дексмедетомидинова инфузия в натоварваща доза от 0.5 μg kg−1 

IV, последвана от константна инфузия от  0.5 μg kg−1 hour−1, не 

причинява никакви съществени прмени. В същото време 

дексмедетомидинът приложен IM за премедикация преди началото 

на инфузията, показва типични промени в параметрите на 

сърдечно-съдовата дейност (Congdon et al., 2013). Освен това, 

кардиопулмонарните промени след приложени ниски дози (0.5 μg 

kg−1 hour−1) дексмедетомидин са свързани с  приемлив резултат, 

докато високите дози (3 μg kg−1 hour−1)  водят до значителни 

промени в тези показатели при изофлуранова анестезия.  

По тези причини изглежда, че ниските дози дексмедетомидин 

са много по-сигурни и подходящи като допълнение на 

инхалационна анестезия в PIVA протоколите. 

 

II. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Основната цел на дисертационният труд е да се проучи 

влиянието на   дексмедетомидин въвеждан чрез продължителна 

венозна инфузия (CRI - constant rate infusion) като елемент на  PIVA  

при халотанова, изофлуранова и сефофлуранова анестезия върху 

нуждите от изпаряем анестетик, влиянието на тези комбинации 

върху сърдечно-дихателните функции, алкално-киселинния статус, 

кръвните газове, хемогоагулацията, нивото на оксидативен стрес и 

възстановяването при клинично здрави коне.   
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За успешното решаване на тази основна цел бяха поставени 

следните задачи:  

1. Да се проучи влиянието на чиста халотанова, 

изофлуранова и севофлуранова анестезия върху посочените по-

горе параметри. 

2. Да се проследят в динамика и в сравнителен аспек 

(между чиста инхалационна анестезия и PIVA) промените в някои 

клинични и анестезиологични показатели. 

3. Да се проследят в динамика и в сравнителен аспект 

(между чиста инхалационна анестезия и PIVA) промените в някои 

електролити, показателите на кръвните газове, тези 

характиризирщи киселинно – алкалното равновесие.  

4. Да се проследят в динамика при всяка група и в 

сравнителен аспект (между чиста инхалационна анестезия и PIVA) 

промените в системата на хемогуагулация. 

5. Да се проследят в динамика и в сравнителен аспект 

(между чиста инхалационна анестезия и PIVA) промените в 

показателите характеризиращи оксидантната и антиоксидантната 

системи.  

6. Да се проследят в динамика при всяка група 

промените във времето и качеството на възстановяване. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

2.1. Опитни  животни и експериментални групи 



 

13 

 

Това проучване е проведено с разрешението на Етичната 

комисия към ВМФ на Тракийски университет, гр. Стара Загора 

(Разрешително №46/13.06.2012) 

В експеримента бяха включени 18 клинично здрави коня, 

равен брой женски и мъжки. Животните бяха на средна възраст 

9,0±5,1години години и живо тегло 247,7±71,4кг. След две 

седмици, същите животни бяха използване отново.  

Предварително, те бяха поставени при еднакви условия на 

гледане и хранене в продължение на един месец за да се избегне 

влиянието на средата върху резултатите.През този период бе 

извършено.   

Непосредствено преди началото на експеримента, беше снет 

тяхния здравен статус чрез провеждане на клинични и лабораторни 

изследвания. Всички животни бяха отнесени към I –ва или II-ра 

категория на риск. Данадесет часа преди началото на 

експериментите животните бяха подложени на гладна диета при 

свободен достъп до вода. 

С оглед извеждане на работната хипотеза животните бяха 

разделени в 6 експерименталн групи:  

Първа група (n=6) – инхалационна анестезия с халотан (H); 

Втора група (n=6)- PIVA с халотан и дексмедетомидин 

(HD); 

Трета група (n=6)-инхалационна анестезия с изофлуран 

(ISO); 
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Четвърта група (n=6)– PIVА с изофлуран и 

дексмедетомидин (ISOD) ; 

Пета  група (n=6)  – – Инхалационна анестезия със 

сефофлуран (S); 

Шеста група(n=6)- PIVA със сефофлуран (S) и 

дексмедетомидин (SD); 

2.2. Анестезиологичен протокол 

Всички животни включени в  групите бяха подлагани на 

инхалационна анестезия, а след  двуседмичен интервал  и на   

PIVA с дексмедетомидин и същите инхалационни анестетици 

(cross-over design).   

 

2.2.1.  Премедикация 

При всички групи премедикацията беше една и съща. 

Ацепромезинов малеат (Neurotranq®, Alfasan International, Holland) 

в доза 0.03 mg/kg се инжектираше  IV. Тридесет минути по-късно 

два 14–gauge 2.1x50 mm катетера (Venocan plus®, Kruuse, 

Denmark) бяха поставяни във v. jugularis и след което се 

инжектираше ксилазинов хидрохлорид (Alfasan International, 

Holland) в доза 0.8 mg/kg.  

2.2.2. Въвеждане 

Въвеждането в анестезия се осъществяваше в рамките на 5-

10 min. след  интравенозното въвеждане на смес от кетаминов 
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хидрохлорид (Anaket®, Richter Pharma, Austria) 2.2 mg/kg и 

диазепам (Diazepam, Sopharma, Bulgaria) 0.05 mg/kg . 

Непосредственно след въвеждането се поставяше урeтрален 

катетър.     

2.2.3.Поддържане 

2.2.3.1. При групи Н и HD (група 1 и група 2) 

След ендотрахеална интубация ендотрахеалия тубс (20-

22mm OD tracheal tube, Cook) се свързваше със затворен дихателен 

кръг за анестетичен апарат  LDS 300 (Surgivet, USA) снабдена с 

халотанов изпарител (Fluoteck Mark III) и механичен вентилатор 

DHV 1000 (Surgivet, USA). 

Животните се фиксираха върху операционна маса тип Snell 

– 2000 върху мека основа, в гръбно лежащо положение 

Анестезията при групa H (група 1) беше поддържана с 

халотан (Narcotan®, Zentiva, Check Republic)  и 100% кислород при 

използване на затворена система за 3 часа.  След включване на 

вапоризатора група HD (група 2) получаваше чрез CRI 

допълнително дексмедетомидинов хидрохлорид (Dexdomitor®, 

Orion Pharma, Finland) в доза 1.75 μg. kgˉ¹. hˉ¹разтворен с 

физиологичен разтвор в концентрация  0.01 μg.ml ˉ¹, докато 

групата само с халотан, също чрез CRI, до края на анестезията 

получаваше еквивалентното  количество само физиологичен 

разтвор при използването на инфузионна хомпа WZ–50C6 (All Pro, 

China). Спринцовките с означения на инжектираните средства се 
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подготвяха предварително, но без означения  за да се избегне 

субективното влияние върху регистрацията на параметрите от 

мониториращия анестизолог. 

2.2.3.2. При групи ISO и ISOD  (група 3 и група 4) 

При конете от група ISO (група 3) анестезията се 

поддържаше с изофлуран (Forane ®,) и 100% кислород с изпарител 

за изофлуран  Penion Limited Abington, Oxon Ox 143 PH, докато 

тези от група ISOD (група 4) получаваха допълнително 

дексмедетомидинов хидрохлорид (Dexdomitor®, Orion Pharma, 

Finland) чрез  CRI в същата доза от 1.75µg.kgˉ¹. hˉ¹ разреден във 

физиологичен разтвор в същата концентрация от 0.01mg.mlˉ¹, 

подаван с микроинфузионна помпа WZ-50C6 (All Pro, China).  

Чрез CRI при група ISO със същата скорост, чрез 

инфузионна помпа се подаваше еквивалентно количество 

физиологичен разтвор 

 

2.2.3.3. При групи S и  SD (група 5 и група 6) 

При конете от група S (група 5) анестезията се поддържаше 

със севофлуран (Sevorane®, Abbot Laboratories Ltd., UK), подаван 

чрез севофлуранов изпарител и 100% кислород, Aeonmed VP300  

(Aeonmed Co. Ltd., Beijing, China) , докато тези от група SD (група 

6) получаваха допълнително дексмедетомидинов хидрохлорид 

(Dexdomitor®, Orion Pharma, Finland) чрез  CRI в доза 1.75µg kgˉ¹ 
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hˉ¹разраден във физиологичен разтвор в концентрация  0.01mg ml-

1, подаван с микроинфузионна помпа WZ-50C6 (All Pro, China).  

Чрез CRI при група S със същата скорост, чрез инфузионна 

помпа, се подаваше еквивалентно количество физиологичен 

разтвор.  

 

 2.2.4.Изкуствена вентилация (IPPV - intermittent positive 

pressure ventilation) 

Всички животни включени в експеримента дишаха 

спонтанно. В случай, че артериалното парциално налягане на 

въглеродния окис  (PaCO₂) се повишаваше над 60 mmHg, 

артериалното парциално налягане на кислорода (PaO₂) намаляваше 

под 100 mmHg, а дихателната честота (RR) под 4 удара в минута за 

повече от три минути, се предприемаше изкуствена вентилация на 

белия дроб  със следните параметри: дихателен обем (Vt) - 20 

ml.kgˉ¹, максимално налягане при вдишване (PIP) не повече от 30 

cm H₂O, дихателна честота 8 движения.minˉ¹ и време на вдишване  

2.5 sec. 

   

2.2.5. Възстановяване 

Всяка анестезия бе с продължителност 3 часа, считано от 

момента на интубация до момента на изключване на изпарителя. 

След края на 3-я час от трахеалната интубация, изпарителя се 

изключваше и животните се оставяха в специално оборудван бокс 
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за възстановяване, където те излизаха от анестезия без помощ, 

подаване на кислород или допълнително инжектиране на някакви 

средства.  

След като животните възстоняваха гълтателен рефлекс, 

ендотрахеалния тубус беше отстраняван. 

Качеството на възстановяването се определяше чрез 

отчитане на времето за екстубация, времето за заемане на 

стернално положение и времето за изправяне. Отчитаха се също 

броят на опитите за изправяне, наличие на буйство, атаксия или 

нараняване. Качеството на възстановяване се отчиташе по точкова 

система от 1 до 5 степени (Табл. 1  ). 

Taбл. 1: Точкова система за определяне качеството на 

възстановяването (по Marcilla et al., 2010). 

Описание  Точки 

Ставане след един опит, липсва атаксия 1 

Ставане след един-два опита, слаба атаксия 2 

Повече от два опита за ставане, но спокойно 3 

Повече от два опита за ставане, възбуда 4 

Значителна възбуда, самонараняване 5 

 

3. Мониторинг на анестезята 

Артериален досъп се осъществяваше след катетеризация на 

a. facialis при използването на  22–gauge 0.9x25 mm катетер 

(Venocan plus®, Kruuse, Denmark), за определяне показателите 
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характеризиращи газовия състав на кръвта и киселинно-алкалното 

състояние. По-нататък, пациентен монитор (PM–9000Vet (Mindray, 

China) беше използван за отчитане на сърдечната честота (HR), 

снемането на електрокардиограми, дихателна честота (RR), 

хемоглобиновата концентрация на кислорода (Sat), вдишаните(Fi) 

и издишаните(Et) фракции на инхалационните анестетици, 

вдишаните (FiCO2), и издишани фракции (EtCO₂) на въглеродния 

окис, вдишаните (FiO₂), и издишани фракции на кислорода (EtO₂), 

минималната алвеоларна концентрация  (MAC) на инхалационните 

анестетици. 

Артериалният достъп се използваше също и за инвазивно 

определяне на кръвното налягане–систолично(SYS), 

диастолично(DIA) и средно артериално налягане (MEAN). 

Електрокардиограмата се получаваше от три електрода, 

поставени в конфигурацията стернум-холка, а нейните елементи се 

регистрираха от II отвеждане. Сензорът за отчитане на сатурацията 

се поставяше на езика. 

Посочените параметри се снемаха на всеки 10 минути. 

Разтвор на Ringer (Actavis, Bulgaria) със скорост 10 ml kgˉˡ / 

hˉˡ  се въвеждаше през втори венозен катетър с цел поддържане на 

средно артериално налягане над  60 mmHg. В случаите когато 

артериалното налягане продължаваше да пада, под формата на 

инфузия, се въвеждаше допаминов хидрохлорид в начална доза 0.5 

µg.kgˉ¹.minˉ¹ (Warsaw Pharmaseutical Works Polfa SA, Poland). 
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4. Определяне дълбочината на анестезията 

Дълбочината на анестезията се определяше чрез отчитане на 

основните показатели характеризиращи дишането и сърдечно – 

съдовата дейност, позиция, движенията и рефлексите на окото, 

наличието на сълзотечение.  

За определяне на дълбочината на анестезия се използваше 

още  електрическа стимулация чрез прав ток (Levionnois et al., 

2009).   Cтимулацията се възпроизвиждаше от електрически 

стимулатор  Tonus 2M (Drujba Ltd., Vratza, Bulgaria). 

За целта два повърхностни електрода се фиксираха с 

превръзка върху избръснатата и влажна кожа, встрани над 

латералния палмарен дигитален нерв, между венеца и бабковата 

става на десния тазов крайник. Стимулите се състояха  от серия 40 

mA електрически вълни с продължителност от 1,5 sec,  отделени от 

of 50 Hz 1.5 seconds продължаващи паузи от 6 sec.    

Ноцицептивна електрическа стимулация се правеше на 

всеки 30 мин. след въвеждане в анестезия. В случаите на 

положителна реакция към електрическия стимул(свиване на 

крайника) или спонтанно движение на коня без стимулация, 

концентрацията на подавания инхалационен агент се повишаваше. 

 

5. ИЗСЛЕДВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1. Клинични и анестезиологични показатели 
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- Сърдечна честота – (в удари/min); 

- Дихателна честота – (движения / min); 

- Систолично- в mmHg; 

- Дистолично - в mmHg; 

- Средно артериално налягане -в mmHg; 

- Сатурация- в % ; 

- Време на възстановяване - по скалата на  Marcilla et 

al.,(2010); 

 

5.2. Кръвна газове и електролити 

Артериалните кръвни проби се получаваха от а. facialis, 

непосредствено след поставяне на катетера и втори път - в края на 

анестезията за определяне на кръвните газове, електролитите и 

киселинно – алкалния статус. Използвани бяха специални касети 

(Repiratory/blood gases VetStat® cassettes) за работа с  анализатор за 

кръвни газове и електролити (VetStat® electrolyte and blood gas  

analyzer, IDEXX Laboratories, Inc., USA).  

- Хемоглобин (Hb) – в g/l; 

- Калий (K+) – в mmol /l; 

- Натрий (Na+) – в mmol /l; 

- Хлориди (Cl–) в mmol/l; 

- Лактат - в mmol /l. Артериалните нива се определяха по 

бихромен метод използвайки Roche/Hitachi lactate reagent (Roche 

Diagnostica, Germany).  
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- Йонна разлика  (Anion Gap- AG) – определя се по 

формулата на Constable et al., (1998): [Na  +] + [ К +] – [Cl ˉ] – 

[HCO3 ˉ]. 

- Разлика между силните йони (Strong ions difference SID) 

– изчислява се по формулата на Steward (1983): [Na +] + [ К +] – 

[Cl ˉ] – [ L-Lactate]. 

- Последните два показателя са част от т. нар. физико-

химичен подход при определяне на АКС. 

- PaO₂ ; PaCO₂ ;  HCO3ˉ ; tCO₂ ;BE ; Sat % 

 

5.3. Показатели и методи за определяне нивото на 

оксидативен стрес 

Кръвта се получаваше от v.jugularis в два периода: 

непосредствено след поставяне на I.V.  катетър и преди 

исключане на изпарителя.  

Бяха определени нивата на: 

- малондиалдехид (МDA)- Използван бе тиобарбитуров 

метод, по спектрофотометрично измерване (λ = 532 nm) в 

модификация на Andreeva и кол., (1988).  

- каталазна активност  (CAT) –Определяна бе по метода на 

Goth (1991). 

- Общ антиоксидантен капацитет на плазмата ( TAC респ. 

FRAP) Определян бе чрез Ferric Reducing / Antioxidant Power 

(FRAP) метод.. 
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- Индекс за оксидативен стрес-OSI (oxidative stress index) - 

изчислява се по формулата на Harma et al. (2003): OSI= 100. MDA 

[μmol/l] / 1000. FRAP [mmol/l] 

- редуциран глутатион (GSH) в еритроцитите – Определян бе 

по метода на Beutler E, Duron O, Kelly B M, 1963/.  

- параоксоназа/арилестераза 1 (PON1). –Определя се по метода 

на Lorentz et al. (1979).  

   

 5.4.  Показатели и методи за определяне състоянието на 

хемогоагулацията 

В динамика, във венозни кръвни проби  бяха проследени 

следните параметри: 

- протромбиновото време (PT) в sec;  

- тромбиновото време (TT) в sеc;   

- активираното частично тромбопластиново време 

(APTT) в sеc; 

 За посочените три параметри бяха използвани китове на 

Human Diagnostica GmbH, Германия. Фибриногенът бе определян с 

кит на Spinreact – Испания по оригиналния метод на Клаус 

- концентрацията на фибриногена (в g/l). Фибриногенът се 

изследваше в цитратна кръв (9 части кръв и 1 част 3.8% натриев 

цитрат) с електро-механичен коагулометър KC 1 A (Heinrich 

Amelung, GmbH, Германия).   
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 - Fibrinogen, prothrombin time (PT), activated partial 

thomboplastin time (APTT), and thrombin time (TT) – с 

коагулометър Amelung KC1A (Germany) и тестове на  Human 

Diagnostica (Germany).  

- За определяне на D-димер (в  µg/ ml) беше използван 

количествен латекс-аглутационен метод и комерсиални китове 

(Spinreact, Spain).  

  

5. 5. Динамика на получаване на кръвните проби 

и отчитане на показателите 

- Клинични и анестезиологични показатели –измерват 

се през интервали от 10 min, от 30 до 180 min.  

 Средната стойност на МАС и Et на инхалационния 

анестетик за всяка група бяха изчислявани като средно 

аритметично от 16 – те периода на отчитане 

- Кръвни газове и електролити– в началото и на 3-ия 

час; 

- Параметри на хемокоагулацията – фибриноген, 

APTT, PT, TT, D-dimmer– в началото и на 3-ия час; 

-      Лактат – в началото и на 3-ия час;  

-      Параметри за нивото на оксидативен стрес – MDA, 

CAT, GSH, FRAP , OSI, PON   - в началото и на 3-ия час 
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6. Статистически анализ  

 Влиянието на времето и метода за анестезия върху всеки 

един клиничен и анестизиологичен  показател бе определено 

чрез вариационен анализ ANOVA за повтарящи е измервания. 

Правилното разпределение на данните се определяше  

посредством теста на Kolmogorov-Smirnov.В случай на 

равномерно разпределение за анализ се използваше T-test,а при 

неправилно разпределените на данните  си послужихме с теста 

на Mann-Whithney.  

 Времената за възстановяване бяха сравнявани между 

групите посредством еднофакторен вариационен анализ 

ANOVA и Post-hoc Fisher тест, докато качеството на 

възстановяване се оценяше в сравнителен аспект между 

отделните протоколи чрез Wilcoxon rank sum тест. 

Всички статистически анализи бяха извършени с помощта на 

компютърна програма Statistik® версия 6-0 (Stat soft in,USA).За 

статистически достоверни бяха приети само разлики при 

р<0,05. 

 Факторен ANOVA анализ бе използван за определяне 

влиянието върху показателите на газовия състав на кръвта , 

киселинно- алкалният статус, електролите, хемокоагулацията и 

оксидатвен  стрес. 
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III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

 

1. Инхалационна халотанова анестеизя (група H) и РIVA с  

халотан - дексмедетомидин ( група HD)  

Установено беше намаляване на МАС с 8%, както и 

намаляване на издишаните концентрации халотан (EtHal) с 11, 1 % 

при групата НD (фиг 1 ). 

Фиг.  1. Ет %, МАC% , Vol %, регистрирани през интервали от 10 

минути и  представени  като средна стойност ± стандартно 

отклонение при  коне, подложени на халотанова анестезия  (група. H) 

и коне, предложени на   частична интравенозна анестезия  с халотан  

и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (група 

HD) .   

 

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Vol HD        ▲ ▲   ▲ ▲▲ ▲▲   ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ 

 

Установени бяха също значителни по-ниски стойности на 

вапоризатора при групата HD необходими за поддържане на 

хирургическата анестезия, както и редукция на вдишваните и 

издишвани халотанови концентрации в сравнение с група Н, при 

това със значителни разлики в някои периоди. По отношение на 
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показателя издишани CO2 концентрации, по-ниски стойности бяха 

установени при НD групата. 

Таблица 2. Кръвни газове и киселинно-алкални параметри,  представени  като 

средна стойност ± стандартно отклонение при  коне, подложени на халотанова  

анестезия  (група H) и коне, предложени на   частична интравенозна анестезия  с  

халотан и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (HD 

група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 час). 

показател H група (n=6) HD група (n=6) 

час 0 час 3 час 0 час 3 

pH 7,423 ±0,067 7,285 

±0,120** 

7,416 

±0,023 

7,306 ±0,040* 

PaCO2, mmHg 49,67 ±13,0 61,83 ±13,5 44,83 ±3,54 57,50 ±9,7 

HCO3, mmol/l 29,37 ±4,85 26,87 ±4,71 26,55 ±1,59 26,35 ±3,1 

tCO2, mmol/l 30,9 ±5,21 28,75 ±4,84 27,93 ±1,67 28,12 ±3,39 

BE, mmol/l 4,55 ±2,99 -0,4 ±5,67* 2,07 ±1,35 -0,85 ±2,14* 

PaO2, mmHg 181,5 ±26,11 117,17** 

±34,72 

201,83 

±33,98 

72,16 

±28,61***
▲

 

tHb, g/l 87,17 ±10,7 79,17 

±12,67 

95,0 ±8,49 89,83 ±8,73 

Sat, % 98,0 ±1,67 94,17 ±3,54 99,17 ±0,75 86,17 ±13,36** 

Na
+
, mmol/l 142,5 ±5,58 148,0 ±7,69 140,0 ±3,58 145,5 ±6,92 

K
+
, mmol/l 4,033 ±0,31 3,83 ±0,5 4,5 ±0,73 4,72 ±1,16 

Cl
-
, mmol/l  108,33 ±3,61 115,0 ±8,74 105,83 

±2,32 

109,5 ±5,28 

Лактат, mmol/l 2,32± 0,7 2,70± 0,57 1,77± 0,79 2,89± 0,88* 

AG, mmol/l 9,95 ±3,24 9,95 ±3,45 12,25 ±1,8 14,43 ±2,57
▲

 

SID, mmol/l 35,88±1.58 34.13± 1.12 36.9±1.2 37.83±1.92
▲▲

 

* p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 за дадена група между час 0 и час 3;  

▲ p< 0.05 между двете групи за един и същи период; 
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Нашите резултати показаха, че при Н и НD анестезия 

настъпва респираторна ацидоза и хипоксемия, по-добре проявени 

при HD групата (Table 2), за което допринася и лактата, достоверно 

повишен на 3-ия час от HD анесетзията. Тези промени рефлектират 

и на показателите AG и SID които показват достоверни разлики 

между двата анестезиологични протокола  на 3- ия час, а за SID и 

към началния период (37,83 ±1,92 към 2, 89±0,88 при р˂0, 001). 

За разлика от халотановата анестезия, PIVA с халотан и 

дексмедетомидин активира коагулационната система като 

показател за това са промените в ТТ и D–dimer при конете от тази 

група. (Taбл 3). 

Таблица  3. Коагулационни параметри,  представени  като средна стойност ± 

стандартно отклонение при  коне, подложени на халотанова  анестезия  

(група H) и коне, предложени на   частична интравенозна анестезия  с  

халотан и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (HD 

група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 час). 

Показател H група (n=6) HD група (n=6) 

час 0 час 3 час 0 час 3 

Фибриноген, g/l 3,44± 0,91 3,16± 1,02 3,59± 0,34 3,19± 0,42 

APTT, s 60,82± 4,04 68,63± 8,89 58,73± 9,5 64,95± 12,35 

PT, s 12,32± 1,92 16,32± 5,89 14,48± 1,29 17,58± 4,76 

TT, s 22,15± 3,83 26,63± 5,0 20,23± 4,06 28,52± 6,8* 

D-dimer, µg/ml 0,5± 0,03 0,51± 0,02 0,79± 0,37 1,31± 

0,5**
▲▲▲

 

* p<0.05; **p<0.01  за дадена група между час 0 и час 3; 
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▲▲▲

 p<0.001 между двете групи за един и същи период; 

 

Промените в показателите характеризиращи нивото на 

оксидативен стрес са посочени в Табл. 4 . 

 

 

Таблица  4. Параметри, характеризиращи оксидативния стрес и 

антиоксидантната защита в кръвта  при  коне, подложени на 3 часова 

халотанова  анестезия  (група H) и частична интравенозна анестезия  с  халотан 

и продължителна венозна инфузия   (CRI) на дексмедетомидин (HD група). 

Данните са представели като средна стойност ± SD. 

Показател n  0 hour  3 hour H group  3 hour HD group 

MDA, µmol/l 6 19.14 ± 5.42 16,52 ± 3,81 14,44  ± 1,84 

CAT, kU/L 6 143.67 ± 53.82 85,6 ± 27,37* 60,8  ± 23,42** 

GSH, mmol/l 6 0.59 ± 0.21 0,55 ± 0,07 0,42  ± 0,17 

FRAP, mmol/l 6 0.78 ± 0.18 0,56 ± 0,13*
▲

 0,85  ±   0,2 

OSI 6 2.59 ± 1.03 3,12 ± 1,13 1,78  ± 0,45
▲

 

PON, kU/L 6 29.67 ± 4.5 25,76  ± 3,65 26,2  ± 3,56 

* p<0.05; **p<0.01; за дадена група между час 0 и час 3;  

▲ p<0.05; ▲▲ p<0.01 между двете групи за един и същи период; 

 

Изглежда, че и халотановата и халотан-

дексмедетомидиновата анестезия водят до незначителни промени в 

равновесието на оксидантна–антиоксидантна системи, показател за 

което са намалените стойноститте на отделните изследвани 

показатели както във всяка група, така и между тях в сравнителен 

астект. Налице е статистически достоверно намаляване на CAT и 
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то по отношение на изходните стойности при Н и HD групите.  

FRAP се променя само в сравнителен аспект между групите и то в 

противоположни посоки. При Н групата FRAP намалява от 0, 78 ± 

0,18 в началото, на 0,56 ±0,13 на 3-ия час, докато при  HD групата, 

се увеличава на 0, 85 ± 0,2  на 3-ия час (р˂0, 05). В противовес на 

това увеличение,  OSI намалява със статистичеса достоверност 

между групите за същия период: от 2, 59 ± 1, 03 на 1, 78 ± 0, 45 

(р˂0, 05) след добавянето на дексмедетомидин.  

Промените по отношение на PON са незначителни при H и 

HD групите с тенденция за намалена активност,  което все пак е 

доказателство за ангажирането му в борбата със свободните 

радикали.  

Таблица  5. Качество  и време за възстановяване  на коне, 

подложени на халотанова анестезия (група H) и на коне,  

продложени на частична интравенозна анестизия с халотан и 

продължителна венозна инфузия на дексмедетомидин (група 

HD).  

Показател 
H група (n=6)  HD група (n=6) 

Оценка (Mean±SD) 2,66 ± 0,52 3,0 ± 0,0 

Оценка: медиана (IQR) 3 (2-3) 3 (3-3) 

Време на екстубация, min. 10,0 ± 5,48 7,0 ± 2,45 

Време до стернално 

положение, min. 

23,17 ± 9,28 25,83 ± 9,7 

Време за изправяне, min. 61,0 ± 24,58 71,67 ± 29,78 
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По-отношение на показателите време и качество на 

възстановяването следва да се посочи, че не бяха установени 

същественни различия между двете групите.  Следва да се 

отбележи, че и в двата случая възстановяването беше плавно и без 

негативни странични реакции (Taбл 5). 

 

2. Инхалационна изофлуранова анестезия (група ISO) и 

PIVA с  изофлуран –дексмедетомидин (група ISOD) 

Получените резултати за проследените клинични параметри 

от прилагането на двате схеми на анестезия са отразани в (фиг 2 , 

3). 

Фиг.  2. Сърдечна честота при изофлуранова  анестезия   

 

 

 

  

30’ 40’ 50’ 60’ 70’ 80’ 90’ 100’ 110’ 120’ 130’ 140’ 150’ 160’ 170’ 180’ 
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Фиг.  3. Дихателна честота при изофлуранова  анестезия   
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При групата ISO промени в HR, SYS, MEAN, DIA липсват в 

началните периоди, докато слаби незначителни такива се 

установяват в по-късните етапи на изследване – 110 – 180 min. в 

сравнение с ISOD групата,  различията се заключават в намален 

брой сърдечни удари, учестена  дихателна дейност, повишаване на 

систоличното (SYS) и средното артериално налягане (MEAN).  

Фиг. 4. Промени в систоличното кръвно налягане при ISO 

и ISOD групите 
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ISO и ISOD  протоколите  поддържат стабилна 

кардиоваскуларна функция в рамките на 3- часовата 

продължителност, доказателство за което е липсата на сърдечни 

аритмии в ECG за целия проследен период. 

Дихателната честота се запазва в относително постоянни 

граници, с изключение на 60-та и 100 – та минути, когато 

разликите между двете групи остават достоверни в посока 

учестяване на дишането  в полза на  ISOD групата. 

Сатурацията показва тенденция за намаляване спрямо 

началните стойности при ISOD групата в края на изследвания 

период(180 min).  
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След анализ на получените резултати от изследваните газове, 

може да се заключи, че издишваните фракции въглероден диоксид 

(EtCO2), вдишваните (FiO2) и издишвани фракции  кислород (Et 

02) не претърпяват съществени промени през целия период на 

изследване.  

Съвсем естественно това не може да се каже за издишаните 

(Et ISO)и вдишани (Fi ISO) фракции изофлуран, като с високо ниво 

на достоверност (p ˂ 0, 01на 140 min ,  p ˂ 0, 001 на 150, 170 и 180 

min)  се отличава по-ниската концентация на издишания 

изофлуран  и то за цялото времетраене на анестезията след 

добавянето на дексмедетомидин под формата на CRI.  Особено 

отчетливо намаляване на количеството вдишан и издишан 

изофлуран се установява след  140 min.    

Макар и без статистическа достоверност за целия период на 

изследване след побавката на дексмедетомидин МАС намалява, 

като достоверност между двете групи се установява след 50 и 60 

min от анестезията: на 50 min при група ISOD – (0,85±0,21); за 

рупата ISO  (1,15±0, 2).  Близки до посочените стойности са и тези 

отчетени на 60 min (p ˂ 0, 05 и за двата периода).  (фиг   5).  

Фиг.   5. Стойности на основните анестезиологични параметри, регистрирани 

през интервали от 10 минути и  представени  като средна стойност ± стандартно 

отклонение при  коне, подложени на изофлуранова анестезия  (група. ISO) и 

коне, предложени на   частична интравенозна анестезия  с изофлуран анестезия  

и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (група ISOD) , за  

Ет %, МАC% , Vol % 



 

35 

 

 

  
30

’ 

4

0

’ 

50

’ 

60

’ 

7

0

’ 

8

0

’ 

9

0’ 

100

’ 

110

’ 

12

0’ 

130

’ 

14

0’ 

150

’ 

160

’ 

170

’ 

180

’ 

Vol 
IS
O     ** ** 

*
*
* 

*
*
* 

*
*
* *** *** 

**
* *** 

**
* *** *** *** *** 

Vol 
IS
OD  

▲
▲
▲ 

▲
▲ 

**
▲
▲ 

**
▲
▲ 

▲
▲ ▲ 

*
▲
▲ 

**
▲
▲
▲ 

**
▲
▲
▲ 

**
▲
▲ 

***
▲
▲
▲ 

**
*
▲
▲ 

***
▲
▲
▲ 

***
▲
▲
▲ 

***
▲
▲
▲ 

***
▲
▲
▲ 

 

Със същата степен на достоверност се отличава намалението 

на МАС при ISOD групата на 150 min - (0,82 ±0, 15) в сравнение с 

ISO групата – (1, 05±0,01).  И тук стойностите на показателя на 170 

и 180 min са близки до тези посочени за 150 min.  

Обобщавайки посоченото, може да се заключи, че 

продължителната инфузия с дексмедетомидин  намалява EtISO  с 

23% и съотнветно на МАС с 15%. 

Още по- отчетливи са тези зависимости за показателя Vol%, 

които са в корелация с промените в EtISO и EtISOD . Неговите 
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стойности намаляват с течение на времето и при двата анестичини 

протокола, с явни разлики между групите, проявени още в 

началните етапи. Тези резултати са убедително доказателство, че 

дексмедетомидин  в приложената доза от 1, 75 mg/kg  намалява 

нуждите от инхалационен анестетик. 

Показателите характеризиращи кръвно-газовия обмен и тези 

на КАС не претърпяват същественини отклонения при животните 

подложени на изофлуранова анестезия. При внимателен анализ на 

тези данни (Табл.6) може да се направи заключението, че и при 

тези две групи е налице тенденция за развитие на дихателна 

ацидоза, която по-добре се проявява след добавянето на 

дексмедетомидин. В ISOD групата PaO2 намалява статистически 

достоверно по отношение на началния период (187, 17 ±34,25 на 

92, 33± 26, 16 при р ˂0,001); ВЕ cъщо намалява статистически 

достоверно (3 h), но по отношение на групата на чистата анестезия 

(ISO 5,13±1,53, ISOD 1, 75 ±3,24, p˂0, 05 ). 

SID нараства недостоверно на 3-ия час от ISO анестезията 

спрямо началния период, което обаче се изразява с достоверно 

намаляване след въвеждането на дексмедетомидин между двете 

групи за същия период ( ISO - 39,66  ± 0,39; ISOD – 37, 33 ± 0,19; p 

˂0,001). 

Лактатът се повишава в групата ISOD, както спрямо 

изходните нива, така и спрямо групата с ISO.  
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Таблица  6. Кръвни газове и киселинно-алкални параметри,  представени  като 

средна стойност ± стандартно отклонение при  коне, подложени на 

изофлуранова анестезия  (група ISO) и коне, предложени на   частична 

интравенозна анестезия  с  изофлуран и продължителна венозна инфузия (CRI)  

на  дексмедетомидин (ISOD група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 

час). 

Показател група ISO (n=6) група ISOD (n=6) 

час 0 час 3 час 0 час 3 

pH 7,418 ±0,07 7,317 ± 0,117 7,428 ± 0,054 7,315 ± 0,06 

PaCO2, 

mmHg 

50,0 ± 12,47 71,33 ± 19,37 45,0 ± 6,2 63,83 ± 20,55 

HCO3, 

mmol/l 

29,18 ± 4,53 32,68 ± 2,25 27,20 ± 1,87 29,23 ± 4,8 

tCO2, mmol/l 30,70 ± 4,79 34,85 ± 2,67 28,6 ± 1,96 31,2 ± 5,39 

BE, mmol/l 4,33 ± 3,37 5,13 ± 1,53 2,87 ± 1,96 1,75 ± 3,24
▲

 

PaO2, mmHg 175,33 ± 

59,17 

134,5 ± 51,07 187,17 ± 

34,25 

92,33 ± 26,16*** 

tHb, g/l 85,33 ± 12,45 80,17 ± 17,24 97,17 ± 27,18 107,5 ± 37,0 

Sat, % 98,83 ± 1,47 97,17 ± 2,32 99,0 ± 0,89 93,17 ± 4,79 

Na
+
, mmol/l 143,83 ± 4,58 144,17 ± 3,06 140,67 ± 3,5 142,0 ± 7,59 

K
+
, mmol/l 4,17 ± 0,8 3,68 ± 0,47 4,48 ± 0,77 3,53 ± 0,51 

Cl
-
, mmol/l 107,0 ± 2,53 106,67 ± 2,5 106,33 ± 1,97 105,17 ± 6,68 

Лактат, 

mmol/l 

1,16 ± 0,49 1,52 ± 0,64 1,64 ± 0,86 3,03 ± 1,23*
▲

 

AG, mmol/l 11,97 ± 3,16 8,45 ± 1,07 11,63 ± 1,95 11,0 ± 3,25 

SID, mmol/l  39.84±2.36 39.66±0.39 37.18±1.44 37.33±0.19
▲▲▲

 

* p<0.05; ***p<0.001 за дадена група между час 0 и час 3;  
▲

 p< 0.05; 
▲▲▲

 p<0.001 между двете групи за един и същи период; 
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По отношение на показателите характеризиращи 

кръвосъсирващата система  (Табл. 7).може да се заключи, че не са 

налице съществени отклонения, освен в стойностите на 

фибириногена на 3-ия час при групата ISOD (3,44± 0,64, при p˂ 0, 

05). 

Таблица  7.  Коагулационни параметри,  представени  като средна стойност ± 

стандартно отклонение при  коне, подложени на изофлуранова анестезия  

(група ISO) и коне, предложени на   частична интравенозна анестезия  с  

изофлуран и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин 

(ISOD група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 час). 

Показател група ISO (n=6) група ISOD (n=6) 

час 0 час 3 час 0 час 3 

Фибриноген, g/l 2,85 ± 0,80 2,34 ± 0,75 3,67 ± 0,28 3,44 ± 0,64
▲

 

APTT, s 53,05 ± 

10,23 

54,83 ± 

11,68 

57,68 ± 10,38 65,68 ± 9,02 

PT, s 11,78 ± 

0,84 

13,3 ± 1,86 14,42 ± 1,31 15,35 ± 5,06 

TT, s 18,70 ± 

2,53 

20,17 ± 

1,66 

18,93 ± 3,43 21,10 ± 7,94 

D-dimer, µg/ml 1,40 ± 0,62 1,86 ± 0,99 0,97 ± 0,55 2,51 ± 1,92 

▲ p< 0.05; между двете групи за един и същи период; 

 

Резултатите от проучванията върху оксидативния стрес (Табл. 

8) при посочените две схеми на анестезия сочат, че липсват 

промени при самостоятелна ISO анестезия с изключение 

намалението на САТ към изходните стойности. 

Установено е статистически достоверно намаляване в 

стойностите на MDA за групата с ISOD  в сравнение с ISO  (18,47± 
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4, 03 при ISO и 13, 22 ±3,24 за ISOD в края на анестезията (р˂ 0, 

05).  

Таблица  8. Параметри, характеризиращи оксидативния стрес и 

антиоксидантната защита в кръвта  при  коне, подложени на 3 часова 

изофлуранова  анестезия  (група ISO) и частична интравенозна анестезия  с  

изофлуран и продължителна венозна инфузия   (CRI) на дексмедетомидин 

(ISOD група). Данните са представели като средна стойност ± SD. 

Parameter n  0 hour  3 hour I group  3 hour ID group 

MDA, µmol/l  6 18.41 ± 4.19 18.47 ± 4.06 13.22 ± 3.24*
▲

 

CAT, kU/L 6 147.08 ± 55.77 89.33 ± 34.5* 119.17 ± 65.97 

GSH, mmol/l 6 0.73 ± 0.37 0.55 ± 0.10 0.45 ± 0.18 

FRAP, mmol/l 6 0.67 ± 0.22 0.53 ± 0.17 0.53 ± 0.16 

OSI 6 3.16 ± 1.85 4.02 ± 2.3 2.58 ± 0.71 

PON, kU/L 6 39.05 ± 14.5 35.35 ± 6.52 26.75 ± 7.02
▲

 

* p<0.05; за дадена група между час 0 и час 3;  
▲ p< 0.05; между двете групи за един и същи период; 

 

Таблица 9. Качество  и време за възстановяване  на коне, продложни на 

изофлуранова анестези (група ISO ) и на коне,  продложни на частична 

интравенозна анестизия с изофлуран и продължителна интравенозна инфузия 

на дексмедетомидин (група ISOD).   

Показател група ISO (n=6) група ISOD (n=6) 

Оценка (Mean±SD) 2,17 ± 0,75 1,67 ± 0,52 

Оценка: медиана (IQR) 2 (2-3 ) 2 (1-2 ) 

Време на екстубация, min. 8,0 ± 2,45 7,33 ± 2,58 

Време до стернално положение, 

min. 

18,5 ± 8,26 21,0 ± 4,34 

Време за изправяне, min. 41,17 ± 9,15 38,33 ± 6,15 
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Налице е също статистическо достоверно намаление (p˂ 0, 

05) в активноста на ензима PON при ISOD групата на 3-ия час . 

FRAP и OSI не търпят съществени промени и при двете 

групи. 

По отношение на времето и качеството на възстановяване 

не бяха установени съществени различия между двете групи 

(Табл.9).  

 

3. Инхалационна севофлуранова анестезия (групи S ) и PIVA 

с севофлуран – дексмедетомидин (група SD)  

Систоличното артериално налягане беше по-високо при група 

SD на 90 min от анестезията, което може би се дължи на 

въвеждането на допамин.  

Допамин беше инжектиран при 3 животни от група S и само 

при 1 от група SD. Не бяха установени никакви форми на аритмии 

при двете групи, поради ацепромазина включен в схемите или 

ниските подавани концентрации на инхалационен анестетик. 

Ацепромазинът намалява чувствителноста на миокарда по 

отношенние на циркулиращите катехоламини, което го прави едно 

от най-добрите антиаритмогенни средства.  

Известно е, че IPPV причинява нарушения в циркулацията. В 

нашето проучване 5 животни от двете групи се нуждаеха от 

периодично IPPV, така че влиянието на изкуствената вентилация 
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върху кардиоваскуларни параметри следва да се взамат под 

внимание и при двата подхода (допамин и IPPV). 

 Същият резултат беше установен и при параметрите 

характеризиращи дишането - SAT and Et CO2.( фиг.6) 

Фиг.6. Промени в систоличното кръвно налягане 

 

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

SD             **     *           * 

 

 Отчетени бяха по-високи стойности на дихателните 

движения при SD групата, но със статистическа разлика само на 50 

min.  

Добавянето на дексмедетомидин намалява слабо нуждите от 

севофлуран  за поддържане на хирургически план на анестезията 

при здрави коне.  

 Това заключение се прави на базата на резултатите свързани 

с промените в EtSevo, MAC and Sevo Vol %. Всички тези 
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параметри бяха с по-ниски стойности при групата SD в сравнение 

с групата S . (фиг.6) 

фиг   7. Стойности на основните анестезиологични параметри, регистрирани 

през интервали от 10 минути и  представени  като средна стойност ± стандартно 

отклонение при  коне, подложени на севофлуранова анестезия  (група. S) и коне, 

предложени на   частична интравенозна анестезия  с севофлуран  анестезия  и 

продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (група SD) , за  Ет 

%, МАC% , Vol % 
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 EtSevo беше с 12% по-ниско при SD групата (mean ± SD of 

EtSevo – 2.0 ± 0.31%) в сравнение със S групата (mean EtSevo – 

2.26 ± 0.24%). 
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Установено беше намаление на МАС от 15%  при SD групата 

(mean ± SD на MAC – 0.93 ± 0.09) в сравнение със S групата (mean 

± SD of MAC – 1.09 ± 0.11). 

 Намаляването на скалата на вапоризатора (vaporizer setting) 

беше изчислено на 19%. (mean ± S of Vol% - 3.48 ± 0.56; mean ± SD 

of Vol%  – 2.83 ± 0.65). Севофлурановата анестезия при здрави 

коне с продължителност от 3 часа води до дихателна ацидоза 

придружена с хипоксемия (Табл.10)  

 Подобни, но по-слаби промени бяха установени при конете 

подложени на PIVA със севофлуран и дексмедетомидин (SD), но в 

същото време хипохлоремията и хипоксемията  бяха значително 

по-добре изразени при тази група.  

Хипоксемията се развиваше при всички животни независимо 

от вдишваните високи концентрации кислород при всяка от тях: S 

(mean FiO2 of 88.96%)  и SD (mean FiO2 of 87.27%). 

Стойностите на изследваните електролити не се променят и 

при двете групи през целия обхванат период, противно на кръвния 

лактат който се повишава статистически достоверно между двете 

групи на 3-ия час от анестезията (p˂ 0,01). Ние не установихме 

разлики в стойностите на SID между групите, но намаляване на  

показателя беше регистрирано при група в края  на периода (p˂ 

0,05). 



 

44 

 

Севофлурановата анестезия не влияе на нито един от 

изследваните показатели характеризиращи хемокоагулацията. 

Добавяннето на дексмедетомидин към севофлуранова анестезия 

 

Таблица  10. Кръвни газове и киселинно-алкални параметри,  представени  като 

средна стойност ± стандартно отклонение при  коне, подложени на 

севофлуранова  анестезия  (група S) и коне, предложени на   частична 

интравенозна анестезия  със севофлуран и продължителна венозна инфузия 

(CRI)  на  дексмедетомидин (SD група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 

час). 

показател S група (n=6)  SD група (n=6) 

час 0 час 3 час 0 час 3 

pH 7,388 ±0,053 7,261 ± 

0,065** 

7,395 ± 0,052 7,318 ± 0,095 

PaCO2, mmHg 50,67 ± 5,57 71,50 ± 

10,29** 

52,0 ± 3,95 69,0 ± 21,65* 

HCO3, mmol/l 28,15 ± 1,84 29,67 ± 2,93 29,48 ± 1,89 31,48 ± 3,89 

tCO2, mmol/l 29,7 ± 1,87 31,88 ± 3,04 31,1 ± 1,85 33,58 ± 4,51 

BE, mmol/l 2,67 ± 2,22 1,5 ± 3,42 3,85 ± 2,61 3,88 ± 2,63 

PaO2, mmHg 150,83± 71,48 85,33± 34,11 144,0± 86,25 90,0± 32,73 

tHb, g/l 93,67 ± 14,71 76,67 ± 10,80 97,5 ± 11,15 66,03 ± 

32,89*   

Sat, % 97,0 ± 2,96 89,0 ± 6,45 96,5 ± 3,08 81,83 ± 

19,53* 

Na
+
, mmol/l 145,0 ± 3,35 145,5 ± 1,38 145,17± 3,66 142,67± 4,68 

K
+
, mmol/l 4,02 ± 0,32 3,78 ± 0,25 4,08 ± 0,29 4,15 ± 0,36 

Cl
-
, mmol/l 107,83± 2,48 108,17± 1,6 108,17± 2,79 106,33± 3,08 

Лактат, 

mmol/l 

1,51 ± 0,47 3,94 ± 2,23** 0,92 ± 0,22 1,56 ± 0,43
▲▲

 

AG, mmol/l 13,27± 1,01 11,60 ± 3,56 11,85 ± 2,12 9,3 ± 3,45 

SID, mmol/l  39.68±0.72 37.17±2.2* 40.16±0.94 38.93±1.53 

* p<0.05; **p<0.01 за дадена група между час 0 и час 3;  
▲▲

 p<0.01 между двете групи за един и същи период; 
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причиняваа слабо скъсяване времето на APTT, докато останалите 

параметри не се променят (Табл. 11). 

 

 

Таблица  11. Коагулационни параметри,  представени  като средна стойност ± 

стандартно отклонение при  коне, подложени на севофлуранова  анестезия  

(група S) и коне, подложени на   частична интравенозна анестезия  със  

севофлуран и продължителна венозна инфузия (CRI)  на  дексмедетомидин (SD 

група), регистрирани в начало (0 час) и в края (3 час). 

 

Показател S група (n=6) SD група (n=6) 

 час 0 час 3 час 0 час 3 

Фибриноген, g/l 2,91 ± 0,85 2,36 ± 1,17 3,57 ± 1,01 3,3 ± 1,07 

APTT, s 57,82 ± 8,86 65,75 ± 9,75 58,08 ± 

14,31 

49,47 ± 9,11
▲

 

PT, s 12,02 ± 1,84 13,37 ± 2,5 13,17 ± 0,47 12,78 ± 0,91 

TT, s 19,72 ± 2,55 19,92 ±2,27 18,47 ± 3,32 18,63 ± 2,6 

D-dimer, µg/ml 2,19 ± 1,1 2,18 ± 0,92 2,18 ± 0,96 2,92 ± 1,12 

▲
 p<0.05 между двете групи за един и същи период; 

Таблица  12. Параметри, характеризиращи оксидативния стрес и 

антиоксидантната защита в кръвта  при  коне, подложени на 3 часова 

севофлуранова  анестезия  (група S) и частична интравенозна анестезия  със  

севофлуран и продължителна венозна инфузия   (CRI) на дексмедетомидин 

(SD група). Данните са представели като средна стойност ± SD. 

Показател N  0 hour  3 hour S group  3 hour SD group 

MDA, µmol/l 6 18.73 ± 4.03 13.32  ± 0.82* 17.71  ± 5.2 

CAT, kU/L 6 161.75 ± 41.94 119.17  ± 32.56* 129.83  ± 41.97 

GSH, mmol/l 6 0.85 ± 0.3 0.45  ± 0.16** 0.62  ± 0.26 

FRAP, mmol/l 6 0.56 ± 0.28 0.34  ± 0.2
▲

 0.72  ± 0.26 

OSI 6 4.15 ± 1.99 4.39  ± 1.91 2.55  ± 0.42 

PON, kU/L 6 43.64 ± 2.39 42.4  ± 3.95 42.28  ± 3.34 
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Промените в показателите характеризиращи нивото на 

оксидативин стрес при самостоятелна  севофлуранова анестезия се 

характеризират със значително намаляване на  MDA, САТ и GSD 

по отношение на началните стойности (Табл. 12).   

FRAP също намалява в сравнение със SEVOD групата, но 

добавянето на дексмедетомидин не води до промени в останалите 

показатели на 3- ия час от анестезията.  

PON не се влияе съществено и при двата анестезиологични 

протокола.  

Таблица 13 . Качество  и време за възстановяване  на коне, подложени на 

севофлуранова анестезия (група S) и на коне,  подложeни на частична 

интравенозна анестизия със севофлуран и продължителна венозна инфузия 

на дексмедетомидин (група SD).   

Показател 
S група (n=6) SD група (n=6) 

Оценка (Mean±SD) 3,17± 0,41 2,0 ± 1,1
▲

 

Оценка: медиана (IQR) 3 ( 3-3) 2 (1-3) 

Време на екстубация, min. 5,83 ± 2,04 7,17 ± 3,37 

Време до стернално положение, 

min. 

12,33 ± 3,56 14,5 ± 7,37 

Време за изправяне, min. 26,17 ± 6,46 24,67 ± 12,01 

▲
 p<0.05 между двете групи за един и същи период; 

Времето на екстубация, времето за заемане на стернално 

положение и времето на изправяне на животните не се отличаваха 

при двете групи (Табл.13). CRI на дексмедетомидин при 

севофлуранова анестезия се отличава с по-нисък брой събрани 
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точки, което означава по-бързо възстановяване, в сравнение с 

чистата севофлуранова анестезия. 

Основната идея при частичната интравенозна анестезия 

(PIVA)  е да се намали минималната алвеоларна концентрация 

(MAC) и по такъв начин се преодолеят депресиращите 

кардиоваскуларни ефекти на инхалационните средства след 

инжектирането на аналгетици  въведени под формата на CRI 

(Clarke, 2011).  

Дексмедетомидинът причинява седация без риск от 

дихателна депресия дори във високи дози (Govannitti et al., 2015) и 

с него могат да се избегнат  и нежеланите кардиоваскуларни 

ефекти настъпващи след активация на alpha–1 рецепторите. 

(Yazbek–Karam and Aouad, 2006). Тези страни от ефекта  на 

дексмедетомидина донякъде се потвърждават и от получените 

резултати при всички изпитани анестезиологични протоколи при 

конете в нашия експеримент. Като цяло в схемите с 

дексмедетомидин артериалните налягания се поддържаха по-

високи със слабо изразена брадикардия само в отделни периоди. 

Дихателната честота също показа по – високи нива  в ISOD и SD 

групите в сравнение с чистите инхалационни анестезии. 

Сатурацията бе с тенденция за понижаване както при животните 

подложени на инхалационна анестезия, така и при онези под PIVA 

с дексмедетомидин.  
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Възможното обяснение на относителната сигурност на 

изпитаните схеми е, че за премедикация ние използвахме 

ацепромазин и ксилазин, а за въвеждане в анестезия съответно 

диазепам и кетамин.  

Относно влиянието на дексмедетомидина върху 

кардиоваскуларната и дихателна функции нашите резултати 

показват, че изофлурановата и севофлурановата анестезия с или 

без добавянето на дексмедетомидин поддържа стабилни 

кардиоваскуларни параметри и ниските дози дексмедетомидин не 

задълбочават кардиоваскуларната депресия причинявана от 

изпаряемия анестетик. Изложенте резултати са в съгласие с тези на 

други изследователи (Gonzalo-Marcilla et al., 2010; 2012). 

Хемодинамиката и дихателните индекси по време на 

севофлурановата анестезия са подобни при тези при изофлуранова 

анестезия (Grosenbaugh and Muir, 1998), нещо което се 

потвърждава и  от нашите изследвания.  

Ние използвахме IPPV за поддържане на адекватна 

респирация, но кардиоваскуларните параметри оставаха стабилни 

при MAC около единица. Съгласно резултатите на Gonzalo Marcilla 

et al., (2010), CRI на дексмедетомидин причинява подобни 

кардиоваскуларни ефекти при коне подложени на изофлуранова 

анестезия независимо от нивата на инфузия (1 μg kgˉˡ hˉˡ и 1.75 μg 

kgˉˡ hˉˡ).  
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При нашите експеримeнти беше избрана втората доза при 

което установихме, че сърдечната честота не се променя 

значително, което води до нормална кръвна циркулация. 

По принцип дихателната честота при използването на 

севофлуран и изофлуран е по-ниска в сравнение с тези при халотан 

(Grosenbaugh and Muir, 1998). Тази дихателна депресия корелира 

със значителното повишаване на PaCO₂ и намаляване на pH когато 

севофлуранът и изофлуранът се сравняват с халотана. Съгласно 

нашите резултати, добавянето на дексмедетомидин към 

севофлуранова анестезия изглежда задълбочава дихателните 

ефекти, като води до значителен спад в SAT, Hb и Pa02 при 

сравнително по-висока дихателна честота.  

Както вече беше посочено, желанието при PIVA е да се 

намали МАС на основния анестетик, с което да се избегнат 

рисковете които носи всяка инхалационна анестезия.  

Ние установихме, че въвеждането на дексмедетомидин по 

време на халотанова анестезия осигурява ограничен потенциращ 

ефект на инхалационния анестетик, като намалява МАС  с 8%.  

При изофлуранова анестезия намалението на МАС е  15, 6 %. което 

е почти в двойно по-висока степен в сравнение с намалението при 

първия анестетик.  Подобно е и намалението на МАС при 

севофлуранова анестезия - 15 %.  
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В проучване на Gonzalo-Marcilla et al. (2012) върху 

изофлуран-спестяващия (sparing) ефект на дексмедетомидина 

авторите използват същата ниска доза като нас от 1.75 μg kg-ˡ h-ˡ 

след начална доза от 3.5 μg kg-ˡ и заключават, че 

дексмедетомидинът не намалява значително  нуждите от 

изофлуран при коне подложени на хирургическа интервенция.

   

Всички изпитани анестезиологични протоколи причиняват 

намаляване на артериалното рН. Добавянето на дексмедетомидин 

не води до същественни промени в показателя установени при 

анализ на кръвните газове. В същото време бе установена ясна 

тенденция към хиперкарбия във всички протоколи, което определя 

ацидозата като респираторна.   

 За ацидоза от респираторен тип се съобщава в подобни 

проучвания при коне (Dinev and Hubenov, 2002), при която е било 

налице незначително повишаване на Pa CO₂ след 3-ия час от 

халотанова анестезия. Следва да се поясни обаче, че анестезията е 

била съчетана с коремна операция. 

При  оценката на алкално-киселинните нарушуния са 

възможни два подхода: класическият на Henderson-Hasselbanch (H-

H) и физико-химичният подход (Stewart, 1983; Constable, 1997). 

Първият фокусира вниманието на плазменните бикарбонати 

(HCO3) и излишъка от бази (BE). При количественния физико-
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химичен подход се набляга на важната роля на разликата между 

силните електролити (Na
+
, K

+
, Clˉ, Mg ²+, SO4 ²ˉ, Ca ²+, L-laktat), 

pCO2, общата плазменна концентрация на слабите киселини 

(HC0³ˉ,HPO3 ²ˉ, албуминˉ) при определянето на рН (Stewart, 1983). 

Нашите резултати показват противоположни посоки на 

отклонения в показателя разлика в силните йони (strong ions 

differences - SID). При групата НD е налице увеличение на 

показателя в сравнение с Н групата, докато в ISOD групата e 

налице намаление в сравнение със ISO групата на 3-ия час, без 

достоверние разлики спрямо изходните стойности. И при двата 

протокола за изофлурановаа анестезия се наблюдава понижение на 

SID, което е достоверно в група S. При тези групи са налице 

повишени стойности на лактата, а лактатът е включен във 

формулата за изчисление на SID, докато промени в останалите 

измерени силни йони не се установяват. 

Може би ниската информативна стойност на новите методи 

се дължи на установената от нас дихателна ацидоза, при която 

промените в стойностите на силните йони са незначителни.  

Установените по-ниските стойности на AG следва да се 

обвържат със стойностите на Na
+
, K

+
 и Clˉи  HC0³ˉ, които не 

търпят значителни промени през целия обхванат период. В същото 

време хиперлактемията може да е причината за повишените 

стойности на SID и AG при групите НD, но повишените стойности 
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може да се дължат на някои други неизмервани силни анийони - 

SO4 ²ˉ и HPO3 ²ˉ.  

Общото заключение е, че PIVA с дексмедетомидин не води 

до значителни разлики в количествата на силни йони.   

Лактатът  се повишава значително при групите с допълваща 

CRI  на дексмедетомидин на  3-ия час, по отношение на чистите 

инхалационни протоколи за съответния период. Лактатът  се 

повишава значително и при групата със севофлуранова анестезия, 

но само по отношение на изходните стойности, без да е налице 

някаква разлика между двата анестезиологични протокола – със S 

и SD. Това може би се дължи на по-ниските начални нива отчетени 

при група SD или на по- ясно изразената хипоксемия. 

Pang, Boysen (2007) считат, че за хиперлактемия или за 

значителна хиперлактемия следва се приемат стойности на 

показателя в плазмата ˃ 1-2 mEq/L и съответно ˃ 5 mEq/L.  В 

нашият случай стойностите на лактата се колебаят около 2 mEq/L, 

което определя промените като слаба хиперлактемия.  

В същото време повишените стойности на лактата 

рефлектират и върху повишените такива на AG и SID в HD и  

ISOD групите.  

Лактатът е индикатор за тъканна хипоперфузия и изпълнява 

ролята на прогностичен показател за летален изход от 
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заболяването (Lagutchuk et al., 1996; De Backer, 2003; Pang, Boysen, 

2007).  

 Летален изход обаче при обхванатите експериментални 

групи не бе установен, като възможното обяснение на този факт е, 

че анестезията по-принцип не води до драстичен срив в киселинно-

алкалното състояние, електролитния статус и стойностите на 

лактата, така както това се наблюдава при редица критични за коня 

заболявания (Corley et al., 2005; Stämpfli et al,. 2011; Gomes et al., 

2013). 

Както вече беше посочено, ние установихме ясни признаци 

или тенденция към хипоксемия при  почти всички обхванати 

групи, след добавяне на дексмедетомидин. При занижени 

стойности на PaO₂,  % на сатурация също намалява след добавяне 

на дексмедетомидин към халотанова и изофлуранова анестезия, но 

само по отношение на изходните стойности. Върху сатурацията 

влияе и подаването на 100% кислород, което е принцип при всяка 

инхалационна анестезия.   

 Проявите на хипоксия зависят в голяма степен и от начина 

на фиксацията на конете. Гръбно лежащото положение допринася 

значително за развитието на хипооксигенация и дихателна ацидоза 

при конете. При нашите експерименти намалението на PaO₂ беше 

най-незначително при S и SD групите и значителни при ISO, ISOD 

и най-добре изразено при H и HD групите Същото е установено и 
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от Gonzalo Marcilla et al., (2012),  който сравнява изофлуранова и 

изофлуран – дексмедетомидинова анестезия при коне.  

При константно парциално налягане на CO₂, халотанът 

предизвиква по-голяма депресия на сърдечната функция, 

отколкото изофлурановата анестезия (Steffey and Howland, 1980). 

Предполага се, че това е в резутат на по-голямата депресия на 

миокардиалната контрактилност причинена от халотана отколкото 

от изофлурана (Brunson, 1990). Потвърждение на това е по-

високото артериално кръвно налягане на a.femoralis при 

изофлуранова анестезия в сравнение с халотанова (Raisis et al., 

2005). По-високи стойности на SYS кръвно налягане бяха 

установине от нас при ISOD и HD групата в периода 100 – 120 

min., което потвърждава протективния ефект на дексмедетомидина 

( Yazbek – Karam, and Aouad, 2006).  

В същото време след IPPV кардиоваскуларната депресия е 

била по-слаба при изофлуранова в сравненние с халотанова 

анестезия (Steffey and Howland, 1980). За осигуряване на адекватна 

вентилация, ние използвахме IPPV само при отделни животни, при 

което кардиовскуларните параметри оставаха стабилни при MAC 

около единица.   

Повърхностно анестезирани коне при концентация около 

MAC обикнивено имат РаCO₂> 65 mmHg и се нуждаят от 

вентилаторна поддръжка. Ние установихме хиперкарбия и 
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хипоксемия с ацидемия изискващи периодична вентилация при 

всички групи. За подобни промени съобщава и Matthews et al. 

(1999).  

Simeonova and Sleiman, (2014) установяват, че в контраст със 

самостоятелна халотанова анестезия, комбинацията халотан и 

дексмедетомидин, причинява промени в коагулационната система, 

доказателство за което са повишените нива на D-dimer и TT на 3-ия 

час от анестезията.   

Севофлуранът има по-силен супресивен ефект върху 

тромбоцитната агрегация в сравнение с халотана и изофлурана 

(Elrachidy et al., 2007). От друга страна се счита, че 

взаимодействито на дексмедетомидина с α–2 адренергичните 

рецептори  също причинява намаляване на тромбоцитната 

арегация (Yazbek–Karam and Aouad, 2006).  

Прибавянето на дексмедетомидин към севофлуранова 

анестезия в нашите експерименти причинява скъсяване само 

времето на АРТТ, докато останалите параметри остават 

непроменени. Известно е, че активираното парциално 

тромбопластиново време (APTT), отчита  активността на 

факторите на вътрешната система на кръвосъсирване, от които 

най-важен за активирането на APTT е фактор VIII (Mitsuguro et al., 

2015). APTT е важен скринингов показател при налични проблеми 
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при формиране на кръвния съсирек в т.ч. при колики (Imaz et al., 

2002; ) и обобщено - при развитието на DIC (Monreal et al., 2000).   

D-димерът е един от крайните продукти на фибринолизата, 

получен от разграждането на фибрина. Плазменната концентрация 

на D-dimer е чувствителен тест при оценяване на коагулационната 

система  с прогностично значение. При коне с колики в 

терминално състояние стойността на показателя е била около 4000 

ng/ml (Cesarini et al., 2010).  

  Ние установихме различия в стойностите за показателя 

между групите H и HD на 3-ия час от анестезията с тенденция за 

повишаване при втората група. Халотан-дексмедетомидиновата 

анестезия  причивява повишаване нивата на D–dimer от 0,79 ±0,37 

до 1,31 ± 0,5 ng/ml при много високо ниво на достоверност. При 

останалите групи D-dimer показваше подобно поведение през  

цялото време на изследване, както по отношение на началните 

периоди, така и между групите, но разликите не бяха 

статистически достоверни.  

При 9-часова изофлуранова анестезия и CRI на медетомидин 

и кетамин при коне с продължителност 9-часа подложени на 

експериментална коремна операция, стойностите на D-dimer са се 

повишавали, което е кореспондирало с повишаване на кръвния 

лактат (Simeonova, 2012). Нашите резултати потвърждават тази 

взаимовръзка.  
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Изложените данни предполагат, че минимални промени в 

коагулационната система на коне получили дексмедетомидин CRI 

като добавка на изпаряем анестетик при PIVA изглежда се дължат 

на комбинирания ефект върху организма на множество фактори 

като хипотензия, хипоксемия, лактатна ацидоза, понижената 

телесна температура, ранното активиране на антикоагулационната 

система (D-dimer) и в по-малка степен се дължат на 

фармакологичните характеристики на анестетичните средства. Ние 

проучихме влиянието на шест анестетични протокола към 

разстройствата в кръвосъсирващата система. Краткият срок на 

поддържане на анестезията (3h) не води до съществени нарушения 

в кръвосъсирващата система, респ. летален изход на тази база. 

Антиоксидантите инактивират или трансформират 

оксидантите в по-слабо реактивни или химически стабилни 

молекули. Двете системи – оксидантна и антиоксидантна се 

активират от редица патологични състояния и въздействия. Неясен 

остава въпроса за въздействието на анестезията върху показателите 

на оксидативен стрес. Проучванията в тази посока са ограничени. 

Анестезията всъщност е въздействие върху организма посредством 

различини механизми индуцирани от фармакологични средства 

въведени по разнообразни начини и комбинации. 

Счита се, че инхалационните анестетици, чрез един от 

пътищата си за метаболизиране произвеждат свободни радикали 
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(Kovacic, Somanathan,  2011). Потвърждение на този факт са 

проучванията върху хора работещи в операционни зали – сестри, 

хирурзи. Установено е вредното въздействие на тези газове даже в 

минимални количества, въпреки системите за извеждането им 

(Vronska – Nofel et al., 2012; Cerit et al., 2014).  

Всеки случай на повишена консумация на кислирод, води до 

развитие на оксидативен стрес (Fisher-Wellman, 2009).  При обща 

инхалационна анестезия това условие е налице, тъй като 

инхалационния анестетик се подава примесeн със 100 % кислород. 

Нещо повече - при случаи на проблеми по време на анестезията, 

подаването на анестетик се прекратява и за определен период се 

подава само чист кислород.  

Добавянето на дексмедетомидин към чистите схеми на 

инхалационна анестезия води до допълнително снижаване нивото 

на оксидативен стрес, но като че ли този ефект подтиска в някаква 

степен антиоксидантния ефект на  инхалационните анестетици. 

Потвърждение на това предположение е запазената тенденция за 

такова подтискане , но без значими разлики между групите.  

Възможно е, за установения антиоксидантен ефект да 

допринася и използвания за въвеждане в анестезия кетаминов 

хидрохлорид. Alici et al. (2008) са проучили ефектите на 

интравенозните анестетици етомидат, пропофол, и кетамин върху 
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активността на серумната параоксоназа при хора. Трите анестетика 

намаляват по дозозависим начин активността на ензима PON.  

Подтискане на серумната РОN беше установена единствено 

при групата ISOD, което предполага че инхибирането на ензима се 

дължи на действието на дексмедетомидина, тъй като такъв ефект 

не беше установен при всички останали групи, т.е. прилаганият 

кетеминов хидрохлорид не е причина за установеното въздействие.  

Други автори считат, че дексмедетомидинът притежава   

протективен ефект върху черния дроб, органът в който се 

извършва синтезата на РON. Защитното му действие е доказано 

хистопатологично. Поради това, се препоръчва  

дексмедетомидинът да се използва за допълваща анестезия при 

пациенти с вероятност за чернодробно увреждане (Tufek et al.,  

2013). С протективния ефект на дексмедетомидинът върху черния 

дроб следва да се обясни липсата на съществени отклонения в 

активноста на ензима при повечето от групите . 

Всички изпитани анестезиологични протоколи имат 

протективен ефект по отношение развитието на оксидативен стрес, 

което се потвърждава от занижените стойности на проследяваните 

показатели, което е ясно изразено  при групите самостоятелна 

инхалационна анестезия - H, ISO и S. Добавянето на 

дексмедетомидин не води до съществена промяна в нивото на този 

ефект, върху про- и антиоксидантните фактори.  
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Тридeсeт и два процента (32%)  при фатален изход за конете 

се установява в процеса на възстановяване от анестезия. Рисковите 

фактори са строго свързани с продължителността на анестезия и 

приложения протокол при отчитане на големите рискове от 

инхалационната анестезия в сравнение с TIVA (Johnston et al., 

2002). 

В  настоящото проучване не открихме разлика във времето на 

възстановяване  и сборът на точките след халотанова анестезия 

приложена самостоятелно или с дексмедетомидин CRI  при здрави 

коне. 

Възстановяването на конете при групите S и SD беше най-

бързо и спокойно, но все пак с по-добро качество в сравнение със 

случаите, в които дексмедетомидинът беше добавен към 

севофлурана. Приблизително по същият начин стоят нещата и в 

ISO и ISOD групите, като и при тези групи добавяннето на  α- 2 

агонист е причината за по доброто качество, вероятно поради 

икономията на инхалационен анестетик и ниската приложена доза 

от него.  

Времето за изправяне беше най-дълго при групите H и HD, 

следвани от ISO/ISOD. Най-кратко е времето за изправяне при 

S/SD групите.  Matthews et all. (1999) също съобщават за успешно 

възстановяване на севофлуран анестезирани коне подложени на 

различни хирургически процедури. Средното време за заемане на 
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стернално положение е било 27 min, средното време за изправяне е 

било 33 min и времето за възстановяване на координацията - 44 

min. Посочените резултати бяха по-удължени в сравнение с 

нашите, като вероятната причина за това е, че повечето коне са 

получавали ксилазин по време на възстановяването.  

Ние установихме, че  добавянето на дексмедетомидин CRI 

може да подобри качеството на възстановяването при здрави коне, 

като по най-добър начин това става при севофлуранова анестезия. 

 Времето на екстубация, времето за заемане на стернално 

положение и времето за изправяне не се различаваха съществено 

между групите със севофлуран и севофлуран – дексмедетомидин. 

CRI на дексмедетомидин към севофлуран събира най-малък 

брой точки, което означава по-добро качество на възстановяване в 

сравнение със самостоятелната севофлуранова анестезия. Тези 

констатации се покриват напълно с тези на Kushiro et al. ( 2005). 

които посочват ставане на крака в диапазона 23– 44 min.  

Hubbell et al., (2011) съобщават за по-продължително 

времетраене за екстубацията (31 min), до стернално (88 min) и до 

ставането (96 min) през периода на възстановяване при чиста 

изофлуранова анестезия от 3 часа. Нашите резултати са в унисон с 

едно проучване на Kazuto (2001) който се съобщава за по-

качествено възстановяване след халотанова анестезия, отколкото 

след изофлуранова анестезия при коне, дължаща се вероятно на по 



 

62 

 

дългото време за изправяне, с по-нисък риск от атаксия, падане и 

нараняване. 

V. ИЗВОДИ 

 

1. Добавянето на дексмедетомидин в доза 1.75 μg kgˉˡ hourˉˡ 

под формата на CRI към инхалационна анестезия при здрави коне 

намалява слабо нуждите от инхалационен анестетик за 

осигуряване на хирургически план на анестезия.  

 2. Най-слабо проявен потенциращ ефект при PIVA с 

дексмедетомидин е установен при халотанова анестезия 

(намаление на МАС  от 8%) и в приблизително еднаква степен 

при изофлуранова  (намаление с 15, 6 %)  и севофлуранова 

анестезия (намаление с 15 %). 

3. Халотановата, изофлурановата и севофлурановата 

анестезия с или без дексмедетомидин, поддържа стабилен 

кардиоваскуларен статус, докато в същото време е налице 

дихателна депресия дължаща се на дихателна ацидоза и 

хипоксемията развиваща се по-често при групата с добавен 

дексмедетомидин. 

 4. При всички изпитани схеми се установява ясната 

тенденция за дихателна ацидоза – хипоксия - хиперлактемия – с 

или без повишиени стойности на d-dimer.  

5. AG и SID не носят съществена информация при 

интерпретация на алкално-киселинния статус, тъй като  кръвните 
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електролити не се променят значително в хода на анестезията, а 

ацидозата е от респираторен тип.  Стойностите на SID са 

значително по-високи от тези на AG, като вероятната причина за 

това е натрупването на лактат.  

 6. Изпитаните схеми на чиста халотанова, севофлуранова и 

изофлуранова  анестезия причиняват спад в прооксидантната и 

антиокидантната активност, като най-добре този ефект е 

проявен при самостоятелната севофлурановата анестезия.   

 7. Включването на DЕX в анестезиологичините протоколи 

не води до промени в нивото на оксидативен стрес, в сравнение 

с чистите схеми,  потвърждение за което са  непроменените 

стойности на OSI спрямо началните нива. 

8. Комбинацията халотан - дексмедетомидин причинява 

активация на фибринолитичната система, потвърждение на което 

са повишените плазменни нива на D–dimer. При останалите групи 

такава тенденция не беше установена. 

9. Добавянето на дексмедетомидина CRI причинява 

скъсяване на АPTT при севофлуранова анестезия, което е указание 

за развитие на ранна стимулация на кръвосъсирващата система.  

10. Възстановяването на конете при групите S и SD е най-

бързо и спокойно и с по-добро качество в сравнение с останалите 

изпитани анестезиологични протоколи. Най-дълго възстановяване 

се установи при групите H и HD, но в същото време с добро 

качество.  
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VI. ПРИНОСИ 

VI.1. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

 

1.  Доказано е, че добавянето на дексмедетомидин към 

халотанова, севофлуранова и изофлуранова инхалационна 

анестезия при здрави коне,  намалява слабо нуждите от 

инхалационен анестетик като в същото време осигурява 

хирургически план на анестезия, при запазване на негативните 

супресивни ефекти върху кардиоваскуларната и дихателна 

системи, но не влияе съществено върху времето и качеството на 

възстановяване. 

2. Установен е самостоятелния ефект на инхалационната 

анестезия с три инхалационни средства и този на PIVA с 

дексмедетомидин върху оксидантно  - антиоксидантния баланс при 

здрави коне.  

3. Проследена е реакцията на кръвосъсирващата и 

фибринолитичната системи след добавяне на дексмедетимидин 

под формата на CRI като елемент на PIVA с халотан, изофлуран и 

севофлуран при здрави коне.  

4. Проучено е поведението на D-dimer’а при три схеми на 

инхалационна анестезия при коне, както и ефекта на  допълващата 

дексмедетомидинова анестезия. 
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VI.2. ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ  

1. При различни схемии на анестезия при коне, промените в 

КАС са оценявини по Н-Н и физико-химичен подход при отчитанe 

на  AG и SID. 

2. Изпитаните схеми за анестезия на здрави коне водят до 

сериозна хипотензия и поддържането на средното артериално 

налягане изисква постоянен контрол и прилагане на вазопресорен 

агент.  

3. Промените в коагулационната система на коне получили 

дексмедетомидин CRI като добавка към изпаряем анестетик при 

PIVA се движат по веригата хипотензия – хипоксемия - лактатна 

ацидоза - ранното активиране на антикоагулационната система 

чрез повишени нива на D-dimer . 

4. Три часовата анестезия в гръбно лежащо положение на 

конете води до дихателна ацидоза и хипоксемия и при трите 

проучвани инхалационни анестетика, с или без добавянето на 

дексмедетомидин.  

 

VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Бързото възстановяване характерно за S и ISO анестезия, 

не е свързано с по-добро качество, докато халотанът осигурява по-

бавно, но също качествено възстановяване.  
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2. При PIVA съобразно изпитаните анестезиологични 

протоколи  с продължителност  до 3 часа при гръбно лежащо 

положение  IPPV e желателна, предвид осигуряване на адекветна 

оксигенация и евакуация на СО₂  за  поддържане на PaCO₂ в 

границите под 50 mmHg.  

3. Ацепромазинът включен в схемите за премедикация 

стабилизира сърдечният ритъм при всички използвани в 

настоящето проучване анестетични протоколи.  
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SUMMARY 

 

The primary aim of the PhD thesis was to investigate the effect 

of dexmedetomidine  constant rate infusion (CRI) as an element of 

PIVA  in clinically healthy horses submitted to halothane, isoflurane and 

sevoflurane anaesthesia on volatile anaesthetic requirements,  cardiac 

and respiratory functions, acid-base status, blood gases, blood 

coagulation, systemic oxidative stress level and recovery quality.   

The experiments were carried out in 18 clinically healthy horses, 

equal number from both genders. The average age of horses was 

9.0±5.1 years and the average body weight – 247.7±71.4 kg.  The 

horses were distributed in 6 experimental groups: Group I (n=6) – 

inhalational anaesthesia with halothane (H); Group II (n=6) – PIVA 

with halothane and dexmedetomidine (HD); Group III (n=6) – 

inhalational anaesthesia with isoflurane (ISO); Group IV (n=6) –PIVA 

with isoflurane and dexmedetomidine (ISOD); Group V (n=6)  – 

inhalational anaesthesia with sevoflurane (S); Group VI (n=6) – PIVA 

with sevoflurane and dexmedetomidine (SD). 

It was established that dexmedetomidine CRI at a dose of 1.75 

μg kg
-
ˡ hour

-
ˡ in healthy horses submitted to inhalational anaesthesia 

decreased substantially the amount of volatile agent necessary for 

surgical plane of anaesthesia. The least potentiating effect was found 

out in the group with halothane anaesthesia (MAC reduction by 8%) 

while MAC reduction in ISOD and SD groups was similar – by 15.6% 

and 15% respectively.  
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 At the same time, the anaesthesia with halothane, isoflurane and 

sevoflurane, either with or without dexmedetomidine CRI, maintained a 

stable cardiovascular status, but provoked respiratory depression due to 

occurring respiratory acidosis and hypoxaemia, which were more 

pronounced in the groups with dexmedetomidine CRI. In all 

investigated protocols, the respiratory acidosis and the hypoxia resulted 

in hyperlactaemia accompanied or not with increased blood d-dimer 

concentrations.  

It was demonstrated that the parameters anion gap (AG) and 

strong ion difference (SID) were not consistent for acid-base status 

interpretation, because blood electrolytes were not significantly changes 

in the course of anaesthesia, and the occurring acidosis was from the 

respiratory type. In all groups, SID values were considerably higher 

than those of AG, which was possibly due to the accumulation of lactate 

in blood.  

 The tested protocols of pure halothane, sevoflurane and 

isoflurane inhalational anaesthesia induced a reduction in the 

prooxidant and antioxidant activity of horses, with most obvious effects 

during single sevoflurane anaesthesia. The inclusion of 

dexmedetomidine CRI in anaesthetic protocols did not alter the 

oxidative stress levels compared to protocols without CRI, as could be 

seen from the insignificant differences in oxidative stress index values 

vs baseline. 

 The changes in blood coagulation were not relevant, attributed 

to the short duration of the anaesthesia. The combination halothane- 

dexmedetomidine activated the fibrinolytic system as indicated by the 

increased blood plasma d-dimer concentrations. In the other groups, this 

tendency was not observed. Only in horses anaesthetised with 

sevoflurane, the addition of dexmedetomidine shortened АPTT, 

suggesting an early stimulation of the blood coagulation system.  

The recovery of horses from the anaesthesia was the most rapid, 

smooth and with better quality in S and SD groups compared to all 

other tested protocols. The longest recovery was found out in the groups 

anaesthetised with H and HD, although the quality of recovery was 

good.  


