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Ή σημασία τον

προβλήματος

Έ ν τη κτηνιατρική ως και εν τη εν γένει πειραματική ιατρική, ή γε
νική αναισθησία του κυνος παρουσιάζει πάντοτε μέγα ενδιαφέρον, τόσον
από πρακτικής όσον και από καθαρώς επιστημονικής απόψεως. 9 Απο πρα
κτικής πλευράς ή σημασία είναι μεγάλη διότι εις τον κυνα διενεργούνται
συνεχώς και περισσότερον αϊ πλέον λεπταί καί σοβαραί εγχειρήσεις αί Ικτελοΰμεναι εν τη κτηνιατρική, εξ δλων 'ίσως τών εϊδών τών κατοικίδιων
ζώων. 8 Απο καθαρώς επιστημονικής απόψεως ή σημασία δεν είναι μικρό
τερα διότι ό κΰων αποτελεί σήμερον εις τα πλείστα τών ερευνητικών
εργαστηρίων του κόσμου το πλέον εν χρήσει πειραματόζωον. Το πρόβλημα
δθεν μιας καλής γενικής αναισθησίας ενέχει μεγάλην σημασίαν, τόσον από
κτηνιατρικής δσον καί γενικώτερον από Ιατρικής απόψεως, διότι αποτελεί
το πρώτον προς επίλυσιν θέμα τών πλείστων εκ τών χειρουργικών καί
πειραματικών εν γένει εργασιών.
Σπεΰδομεν να εΐπωμεν δτι τέλειον γενικον άναισθητικον δεν υπάρχει
εισέτι. Ή χρήσις άλλωστε αΰτοΰ ή εκείνου του γενικού αναισθητικού,
εξαρτάται συν τοις άλλοις καί εκ τοΰ επιδιωκομένου σκοπού (βραχεία ή
μακρά χειρουργική επέμβασις, διαφόρου φύσεως πειραματισμοί κλπ.).
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Ιστορικόν
Εις την Εΰρώπην ή νεμβουτάλη τοΰ οίκου Abbot ήρχισε να χρησιμοποιήται εις συνεχώς αΰξανομένην κλίμακα κατά τα τελευταία ε τη. Εις
5
την Άμερικήν αποτελεί το κατ εξοχήν γενικον άναισθητικον τόσον εϊς
τον άνθρωπον, δσον και εις τα ζώα, ιδίως δε εις τα μικρά τοιαύτα. Εις
την Ελλάδα δεν εισήχθη εισέτι εν τη καί)' ήμερα πράξει. Τοΰτο εμφαί
νεται και εκ τοΰ γεγονότος δ τι δεν υπάρχει εν τφ εμπορία) παρ' ήμΐν κόνις ή διάλυμα νεμβουτάλης.
Έ ν τφ εργαστήριο,) Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας της Κτηνιατρι
κής Σχολής κατά την τελευταίαν τριετίαν εχρησιμοποιή{)η ή νεμβουτάλη
δια γενικήν άναισθησίαν επί 300 και πλέον κυνών με άριστα πάντοτε απο
τελέσματα, δι' δ και θεωρείται χρήσιμος ή μετάδοσις δια των ολίγων αυ
τών γραμμών τής πείρας και των συμπεράσματα)ν τοΰ εργαστηρίου.
Ή προς το παρόν ελλειψις κόνεως ή διαλύματος νεμβουτάλης παρα
κάμπτεται δια τής χρήσεως καψακίων νεμβουτάλης, ά'τινα κυκλοφορούν
εν Ελλάδι δια καταπραϋντικούς τοΰ νευρικού συστήματος σκοπούς, εις
τον ανθρωπον. Τα καψάκια ταυ τα άποσυσκευαζόμενα και διαλυομένου
τοΰ περιεχομένου αυτών εντός ύδατος, δίδουν κατόπιν διηθήσεως — προς
απομάκρυνσιν τοΰ εκδόχου — καθ 9 δλα ενέσιμον διάλυμα.
Φαρμακολογικοί χαρακτήρες
Ή νεμβουτάλη είναι βαρβιτουρικον (νατριοΰχος πεντοβαρβιτάλη, Pen
tobarbital Sodium, Pentobarbitalum Solubile), δπερ αποτελεί λευκήν
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Νεμβουτάλη (νατριούχος πεντοβαρβιτάλη)

κρυσταλλικήν κόνιν, γεΰσεως ολίγον πίκρας. Είναι εΰδιάλυτος εν ΰδατι.
Τα υδατικά αυτής διαλύματα δεν διατηρούνται επί μακρόν.
Παρασκευή καΐ διατήρησις διαλυμάτων
Χρησιμοποιοΰμεν διάλυμα 3,5 °/0. Έ ά ν ΰπάρχη κόνις νεμβουταλης ή
παρασκευή τοΰ διαλύματος είναι ευχερής. "Αλλως δύναται, ώς ανωτέρω
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ελέχθη, να γίνη εκ too ασφαλούς χρήσις καψακίων νεμβουτάλης χρησιμο
ποιουμένων δια κατευναστικούς τοΰ νευρικού συστήματος σκοπούς, εις τον
ά'νθρωπον.
Το διά/υμμα των 3,δ°/0 έχει το προσόν ότι περιέχει 35 mg νεμβου
3
τάλης κατά cm , ήτοι δση είναι ή δόσις κατά χιλιόγραμμον ζώντος βά
ρους. Δι' έ'καστον όθεν χιλιόγραμμον ζώντος βάρους κυνος ενίεται ενδο
φλεβίως 1 cm 8 τοΰ ως άνω διαλύματος νεμβουτάλης. ΕΙς κΰνα π.χ. 7 χι
λιόγραμμων ένίενται ά'νευ έτερων φροντίδων υπολογισμού 7 cm 3 εκ τοΰ
διαλύματος κ.ο.κ.
Γεννάται δμο>ς το ερώτημα, διατηρείται το διάλυμα επ' άρκετόν ;
Έ ν φ το διάλυμα της πεντοθάλης πρέπει να διατηρήται εν ψυγείω και δια
βραχύ μόνον διάστημα, το διάλυμα της νεμβουτάλης διατηρείται επ' άρκετας ημέρας έκτος ψυγείου. Τελικώς δμως αναπτύσσονται εν αύτω μύκη
τες και το διάλυμα καθίσταται άκατάλληλον.
Έ ν τφ ήμετέρω εργαστηρίφ επετεύχθη ή διατήρησις του διαλύματος
επί μακρόν εάν ή διάλυσις γίνη ουχί εν ύδατι, αλλ3 εντός αραιωμένου οι
νοπνεύματος. Εύρομεν δτι εάν το διαλύον μέσον αποτελείται εξ αλκοόλης
1 8 e , τότε το διάλυμα διατηρείται επ'αόριστον. Έχρησιμοποιήσαμεν ούτω
διαλύματα ηλικίας 2 και πλέον ετών μετά πλήρους αποτελεσματικότητος.
Είναι δυνατόν επομένως να διατηρήται ποσότης διαλύματος νεμβου
τάλης 3,5 °/0 εντός αλκοόλης 1 8 e , εξ ου και να χρησιμοποιήτυα κατά τας
παρουσιαζομένας άνάγκας I cm e /Kg. ζ. βάρους.

Ποσολογία
Έ π ' αριθμού κυνών υπερβαίνοντος τους 300 ευρέθη δτι εις 85 °/0
περίπου των περιπτοίσεων ή καταλληλότερα δόσις νεμβουτάλης προς πρόκλησιν βαθείας χειρουργικής αναισθησίας εις τον κύνα είναι ίση προς 35
mg περίπου κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους. Ή δόσις αύτη εϊς 15 °/0
περίπου των περιπτώσεων αποδεικνύεται χαμηλή, αλλά κατά την διάρκειαν
της επεμβάσεως δύνανται να γίνουν συμπληρωματικά! ενδοφλέβιοι ή καί
ενδοπεριτοναϊκαί ενέσεις, ανά 1 cm 3 εκάστοτε, μέχρις επιτεύξεως τοΰ επι
θυμητού βάθους αναισθησίας. Ό Meyer Jones (1954) αναφέρει την δόσιν των 28,7 mg/Kg. ζ. βάρους ην θεωρούμεν οπωσδήποτε χαμηλήν.
Δόσεις κατώτεραι των 20 mg/Kg. ζ. βάρους ουδέποτε επροκάλεσαν
κατά τους ημετέρους πειραματισμούς βαθεΐαν χειρουργικήν άναισθησίαν.
Δόσεις 25 mg/Kg. ζ. βάρους, άλλοτε μέν προκαλούν βραχείας μόνον διαρ
κείας βαθεΐαν χειρουργικήν άναισθησίαν (μέσος δρος 14'), άλλοτε δε ου
δόλως προκαλούν τοιαύτην. Δόσεις 30 mg/Kg. ζ. βάρους προκαλούν βα
θεΐαν χειρουργικήν άναισθησίαν μέσης διαρκείας 75' καί 40 mg/Kg. ζ.
βάρους, 225'.
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Ή προτεινομένη αρίστη δόσις των 35 mg/Kg. ζ. βάρους αφίσταται
αισθητώς τών τοξικών δόσεων. Ώ ς θα εΐδωμεν περαιτέρω ή ελαχίστη θα
νατηφόρος δόσις ύπελογίσθη εϊς 62 mg/Kg. ζ. βάρους. Το θεραπευτικον
πλάτος δθεν της νεμβουτάλης εις τον κΰνα, είναι εΰρΰ, άνερχόμενον εϊς
6 2 : 3 5 = 1,8.
Ά π ο απόψεως ποσολογίας δέον να σημειωθή επίσης, δτι οσάκις ό
επεμβαίνων είναι αρκετά πεπειραμένος, δύναται να ρυθμίζη την òóciv δια
της συριγγος, ήτοι να ενίη τόσην ποσότητα εκ του διαλύματος νεμβουτά
λης 3,5 °/οι δση είναι επαρκής δια την πρόκλησιν βαθείας χειρουργικής
αναισθησίας. 'Αρκεί ή παρακολοΰθησις του κυνος κατά την ενδοφλέβιον
ενεσιν. Ή ενεσις γίνεται βραδέως καί εξακολουθεί μέχρι της επελεύσεως
της βαθείας χειρουργικής αναισθησίας. Αΰτη είναι και ή καλλίτερα ποσο
λογία λαμβανομένων υπ' δψιν τών παρατηρουμένων ευρειών διαφορών από
ατόμου εϊς ατομον.

Τρόπος

ενέσεως

Ή ενδοφλέβιος ενεσις γίνεται εις την κεφαλικήν ή και εις την εξω
σαφηνή φλέβα. Το ήμισυ του περιεχομένου τής σΰριγγος ενίεται ταχέως.
Το έτερον ήμισυ βραδέως εντός Γ περίπου. Ή νεμβουτάλη εγχεομένη
εκτός του αγγείου ερεθίζει τον ΰποδόριον κυτταροόδη ίστόν, δέον δθεν
δπως αί ενέσεις γίνωνται μετά προσοχής. Ή προκαλούμενη πάντως το
πική φλεγμονή, ώς επανειλημμένως διεπιστώσαμεν πειραματικώς ή είναι
ασήμαντος ή παρέρχεται συνήθως άνευ ετέρων συνεπειών.

Διάρκεια

ηΰξημένης έγερσιμότηΐος

Ώ ς γνωστόν προ τής επελεύσεως τής χειρουργικής αναισθησίας παρα
τηρείται το στάδιον τής ηύξημένης εγερσιμότηνος, δπερ προκειμένου ιδίως
περί τών ζώων, ουδόλως είναι επιθυμητόν. Κατά την δια νεμβουτάλης
αναισθησίαν το στάδιον τοΰτο πρακτικώς απουσιάζει Μόνον δια μεθόδων
φυσιολογικής ερεΰνης καταγράφεται βραχεία περίοδος κ α θ ' ην παρατηρεί
ται ποια τις ηΰξημένη έγερσιμότης, ήτις παρέρχεται σχεδόν απαρατήρη
τος εν τη πράξει. Ή διάρκεια αΰτη κατεγράφη κυμογραφικώς ως 'ίση

προς 2 5 " περίπου.

Διάρκεια

αναισθησίας

Μετά το στάδιον τής ηΰξημένης εγερσιμότητος επέρχεται το στάδιον
τής χειρουργικής αναισθησίας, δπερ διακρίνεται εις την ελαφράν καί την
βαθείαν χειρουργικήν αναισθησίαν, άναλόγο)ς του βαθμού τής βαθΰτητος
αυτής. Κατά την βαθείαν χειρουργικήν αναισθησίαν εκτελούνται συνήθως
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αΐ επεμβάσεις, δι δ και εις τους ημετέρους πειραματισμούς ομιλούντες
περί χειρουργικής αναισθησίας εννοοΰμεν την βαθείαν και μόνον τοιαύτην.
Θεωροΰμεν δτι επέρχεται ή βαθεΐα χειρουργική αναισθησία εϊς τον
κΰνα αμα τη εξαφανίσει του δακτυλικού αντανακλαστικού. Ή διάρκεια της
ισούται εν τη πράξει με τον χρόνον καθ" ον ευρίσκεται εν καταλύσει το
χρήσιμον τούτο άντανακλαστικόν. Ούτως δταν πιέζωμεν ισχυρώς τα άκρα
των δάκτυλων ενός των οπισθίων άκρων του κυνος και δεν παρατηρείται
άντίδρασις του ζώου, τότε θεωροΰμεν δτι ευρισκόμεθα εις το στάδιον της
βαθείας χειρουργικής αναισθησίας.
Μεταξύ ετέρων ληφθέντων αντανακλαστικών ΐδιαίτερον ενδιαφέρον
παρουσίασεν ή κατάλυσις και επανεμφάνισις του αντανακλαστικού του κε
ρατοειδούς, εν χρονικφ συσχετισμοί προς το δακτυλικον άντανακλαστικόν.
Οΰτω το άντανακλαστικόν του κερατοειδούς ενφ εξαφανίζεται σχεδόν συγ
χρόνως με την κατάλυσιν του δακτυλικού αντανακλαστικού (προκειμένου
560 Η

{*"""{ JÎepioâoç χειρ
UÊÊ
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άνανήψόοίζ

320260
2ΑΟ ·
200
&
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120
βο

20mg
25mg 3ûmg
35 mg 40mg
Mg vy*pouzòuìvQ/kg,Z. βάρους
E Ι κ. 1.—Διάγραμμα εμφαΐνον τήν διάρκειαν της βαρείας χει
ρουργικής αναισθησίας αναλόγως των ενιεμένων ενδοφλεβίως
δόσεων νεμβουτάλης.
περί ενδοπεριτοναϊκής εγχύσεως νεμβουτάλης εύρομεν δτι επέρχεται καθυστέρησις καταλύσεως τοΰ αντανακλαστικού τού κερατοειδούς κατά 3'
περίπου) επανεμφανίζεται 60' περίπου προ τής επανεμφανίσεως τού δα-
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κτυλικοϋ άντακλαστικοϋ. Έ κ τούτου εμφαίνεται, OIL εφ* δσον ευρίσκεται
εν καταλύσει το άντανακλαστικον του κερατοειδούς ό κΰων διατελεί υπό
τάς βαθυτέρας βαθμίδας της βαθείας χειρουργικής αναισθησίας. Έπανεμ3
φάνις του αντανακλαστικού του κερατοειδούς σημαίνει προσεχή, αλλ ουχί
πάντοτε ταχείαν, επανεμφάνισιν τοϋ δακτυλικού αντανακλαστικού, ήτοι
του πέρατος της βαθείας χειρουργικής αναισθησίας.
Ή διάρκεια τής βαθείας χειρουργικής άναισί)ησίας εξαρτάται έκ τής
ενιεμένης δόσεως. Δια την άρίστην δόσιν των 3δ mg κατά χιλιόγρ. ζ. βά-

Ε Ι κ. 2.—'Ομάς κυνών διατελούντων εν βαθεία χειρουργική αναισθη
σία συνεπεία ενδοφλεβίου ενέσεως νεμβουτάλης 35mg/kg ζ. βάρους.

ρους ή μέση διάρκεια βαθείας χειρουργικής αναισθησίας επί πειραματι
σμού άφορώντος 10 κΰνας διαφόρου βάρους (3,4 —10,8 kg) άνήλθεν εις
2 ώρ. 09' (2 ώρ. 0 9 ' ± 4 9 , 3 ' ) .

Περίοδος ανανήψεως
Διακρίνομεν αυθαιρέτως 2 στάδια. Το πρώτον στάδιον αφορά εις την
περίοδον από τής επανεμφανίσεως τοϋ δακτυλικού αντανακλαστικού, ήτοι
του πέρατος τής βαθείας χειρουργικής αναισθησίας, μέχρι τής εγέρσεως
του ζώου. Το δεύτερον στάδιον, δπερ δυνάμεθα να άποκαλέσωμεν και
ά τ α ξ ι κ ό ν, είναι ή περίοδος κ α θ ' ην παρατηρούνται αταξικά φαινό
μενα, ατινα προοδευτικώς παρέρχονται μέχρι πλήρους επανόδου είς την φυσιολογικήν κατάστασιν. Παρετηρήσαμεν συνήθως, δτι όσον μεγαλύτερα
είναι ή διάρκεια τής βαθείας χειρουργικής αναισθησίας, τόσον μακροτέρα
είναι ή περίοδος ανανήψεως εις αμφότερα τα στάδια αυτής, ιδίως δε κατά
το αταξικον τοιούτον.
Ή ολική περίοδος ανανήψεως, ήτοι από τής επανεμφανίσεως τοϋ δακτυλικοϋ άντανακλαστικοΰ μέχρις επανόδου εις την φυσιολογικήν κατά
στασιν, επί πειραματισμοϋ 10 κυνών δια 35 mg νεμβουτάλης κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους άνήλθεν είς 5 ώρ. 03' (5 ώρ. 0 3 ' + 2 ώρ. 16').
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Μέση διάρκεια από της επανεμφανίσεως τον δακτυλικοί αντανακλαστικού
— τέλος χειρουργικής αναισθησίας — μέχρι της εγέρεως του ζώου 2 ώρ. 35'
(2 ώρ. 35' + 1 ώρ. 42') και μέση διάρκεια από της εγέρσεως μέχρι της
πλήρους ανανήψεως — ήτοι της παντελούς εξαφανίσεως των αταξικών φαι
νομένων 2 ώρ. 28' (2 ώρ. 28'+60').
Έ κ των ανωτέρω προκύπτει δτι ή περίοδος της ανανήψεως (5 ώρ.
03'+2 ώρ. 16') είναι σχετικώς μακρά, δι3 δ και δια βραχείας επεμβάσεις μετ3
επιθυμητής βραχείας ανανήψεως δέον να προτιμάται ή πεντοθάλη, ήτις δμως
έχει το μειονέκτημα δτι τα διαλύματα αυτής διατηρούνται επ* ολίγον μόνον
χρονικόν διάστημα και εν ψυγείω, ως και δτι παρατηρούνται οΰχι σπανίως
κατά τον χρόνον τής ενέσεως ή ολίγον μετά ταΰτην επικίνδυνοι άπνοιαι.
Φαρμακολογικοί ένεργειαι
Θερμοκρασία.
Όλίγον μετά την ενδοφλέβιον ενεσιν παρατη
ρείται γενικώς πτώσις τής θερμοκρασίας, ήτις φθάνει το ελάχιστον αυτής
συνήθως ολίγον προ του πέρατος τής βαθείας "χειρουργικής άναισθη-

Ε ί κ. 4. — Διαγράμματα εμφαίνοντα την πτωσιν τής θερμοκρασίας κατά την
διάρκειαν τής δια νεμβουτάλης γενικής αναισθησίας 35 tug/kg ζ. βάρους.
Etc το δεξιον διάγραμμα θερμοκρασία περιβάλλοντος 22° C, εις το άριστερον
18° C. Εις το Δ έπανεμφάνισις δακτυλικού αντανακλαστικοί», ήτοι πέρας βα
θείας χειρ. αναισθησίας (πειραματισμός επί 10 κυνών).

σίας. Ή εκ νέου άνοδος τής θερμοκρασίας παρατηρείται χρόνον τινά προ
η ολίγον μετά τήν επανεμφάνισιν του δακτυλικού αντανακλαστικού. Ή
θερμοκρασία αποκαθίσταται εις τα φυσιολογικά της δρια κατά τον χρό
νον τής εγέρσεως του ζώου ή ολίγον τι μετά ταΰτην.
Το μέγεθος τής πτώσεως τής θερμοκρασίας εξαρτάται ουχί μόνον εκ
του ποσοΰ τής ενιεμένης νεμβουτάλης, άλλα και εκ τής θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος. Κατά τους ημετέρους πειραματισμούς Ιπί σταθεράς χορη
γήσεως νεμβουτάλης 25 mg κατά χιλ. ζ. βάρους, εΰρομεν δτι ή πτώσις
τής θερμοκρασίας διαφέρει ουσιωδώς αναλόγως τής θερμοκρασίας του πεβάλλοντος. Εις μίαν πρώτην ομάδα 10 κυνών μέσης θερμοκρασίας 39° C
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(39 + 0,4° C) δεχθεΐσαν την ανωτέρω δόσιν εις θερμοκρασίαν εργαστηρίου
22° C ή μέση ελαχίστη τιμή της θερμοκρασίας των κατήλθεν είς 35,4° C
(35,4 + 0,3° C). Είς ετέραν ομάδα 10 κυνών μέσης αρχικής θερμοκρασίας
38,6° C (38,6 + 0,14° C) ή αύτη δόσις νεμβουτάλης επροκάλεσεν εις θερ
μοκρασίαν περιβάλλοντος 18° C μεγαλ^τέραν ετι πτώσιν της μέσης ελαχί
στης θερμοκρασίας, ήτις κατήλθεν εις 34° C (34 + 2,2° C).
Π ί ε σ ι ς αίματος.
Ή πίεσις του αίματος πίπτει ελαφρώς ευ
θύς μετά την ενδοφλέβιον ε'νεσιν νεμβουτάλης και διατηρείται είτα στα
θερά επί μακρόν. Ε π ί 5 περιπτώσεων λήψεως καρωτιδικής πιέσεως προ
και μετά της δια νεμβουτάλης αναισθησίας 35mg/kg ζ. βάρους, ή επερ
χόμενη κατά την βαθείαν χειρουργικήν άνασθησίαν πτώσις της πιέσεως
τοΰ αίματος ύπελογίσθη είς 10 — 35 χιλ. H g . e H περαιτέρω σταθερότης
της πιέσεοις επιτρέπει τον άνετον και ακριβή πειραματισμοί».
Σφύζεις.
Ή νεμβουτάλη ευθύς μετά την ενεσιν αναστέλλει το
κάρδιο - ανασταλτικον κέντρον καί ως Ικ τοΰ ίου παρατηρείται μεγάλη επιτάχυνσις της καρδίας. Έ π ί πειραματισμού άφορώντος 10 κΰνας με μέσον

Xpòvoc

tic, ώρας

ΕΙ κ. 6.—Διάγραμμα έμφαΐνον την έπίδρασιν της νεμβουτάλης επίτοΰ ρυθμού
των σφΰξεων (35 mg νεμβουτάλης/kg ζ. βάρους). Είς το Α επανεμφάνισις δα
κτυλικού αντανακλαστικού, ή coi πέρας της βαθείας χειρουργ. αναισθησίας.
αριθμόν σφύξεων 107 (107+35,6) δ αριθμός αυτών καταμετρηθείς 1' από
της ενέσεως άνήλθεν εις 163 (163 + 38,4). Έ ν συνεχεία αποκαθίσταται
ωρισμένος τόνος τοΰ κάρδιο - ανασταλτικού κέντρου και δ αριθμός τών
σφύξεων μειούται μέν, αλλ9 εξακολουί^εΐ να διατηρήται συνήθως είς ση-
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μαντικώς υψηλότερα επίπεδα του κανονικού κ α θ ' δλην την διάρκειαν της
βαθείας χειρουργικής αναισθησίας. Εις τον ανωτέρω πειραματισμον ευρέθη
εις το μέσον της περιόδου της χειρουργικής αναισθησίας αριθμός σφΰξεων ίσος προς 121 + 1 4 , 9 . Χαρακτηριστικον είναι δτι δ ηΰξημένος αρι
θμός τών σφΰξεων δεν συμβαδίζει προς την παρατηρουμένην κατά την
αυτήν περίοδον πτώσιν τής θερμοκρασίας (ύπομεταβολισμός καί περιφε
ρική αγγειοδιαστολή) καί τής πιέσεως του αίματος (περιφερική αγγειοδια
στολή). "Υπάρχει δθεν θερμό - πιεσο - σφυγμομετρικος διαχωρισμός.
'Αναπνοή.
Κατά τήν διάρκειαν τής ενέσεως η ολίγον μετά ταΰτην ή αναπνοή γίνεται ανώμαλος, τοΰτο όμως δεν έχει σημασίαν διότι
διαρκεί δλιγώτερον του ενός λεπτού (φάσις ηυξημένης εγερσιμότητος). Έ ν
συνεχεία αί άναπνοαι καθίστανται ουσιωδώς έπιπολαιότεραι και λίαν όμα-ο
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E î κ. 7.—Διάγραμμα εμφαϊνον τήν επίδρασιν τής νεμβουτάλης επί τοΰ ρυ
θμού τών αναπνοών (35 mg νεμβουτάλης / kg ζ. βάρους). ΕΙς το Λ έπανεμφάνισις δακτυλικού αντανακλαστικού, ήτοι πέρας τής βαρείας χειρουργι
κής αναισθησίας.
λαί. Ή δμαλότης τής αναπνοής καταγραφομένη κυμογραφικώς είναι δ'ντως
καλλιτεχνική. Ώ ς προς τον ρυθμον των αναπνοών κατά τήν έπέλευσιν
τής βαθείας αναισθησίας ευρίσκεται οΰτος συνήθως ελαφρώς ηΰξήμένος,
εν συνεχεία δμως επιβραδύνεται, ώστε αί άναπνοαι Ιν σχέσει προς τάς κανονικάς τοΰ εν εγρηγόρσει ζώου να είναι άραιότεραι, έπιπολαιότεραι και
εξαιρετικώς δμαλαί.
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Έ π ί 10 κυνών ών ό μέσος αριθμός αναπνοών ανήρχετο εν εγρηγόρσει εις 22 (22 + 3,7) εμειώθη κατά το μέσον του σταδίου της βαθείας
χειρουργικής αναισθησίας εις 12 (12 + 1,9).
Ώς απεδείχθη και εν τφ ανωτέρω πειραματισμέ ή μείωσις τοΐ5 ρυ
θμού των αναπνοών συμβαδίζει με την πτώσιν της θερμοκρασίας (ύπομεταβολισμός).
"Ε τ ε ρ α ι ενέργεια
ι. Πολλάκις παρατηρείται σιελίρροια, ουρησις, άφόδευσις κτλ., άτινα δεν έχουν ίδιαιτέραν τινά σημασίαν.
'Ελαχίστη
θανατηφόρος
δ ό ο ι ς (Minimal lethal dose
M.L.D.). 'Ως ελαχίστη θανατηφόρος δόσις νεμβουτάλης ελήφθη ή δόσις

Ε ί κ. 9.— Εγκέφαλος κυνος θανόντος δι*
ύπερδοσίας νεμβουτάλης. Συμςρόρησις εγκεφά
λου και μηνίγγων. Έ π ί των μηνίγγων παρετηρήθησαν πάντοτε εύρείαι χαρακτηρησηκαί
αιμορραγικοί πλάκες.
εκείνη ήτις ένιεμένη βραδέως, εντός 2'— 3', προκαλεί ά'πνοιαν και εν συ
νεχεία θάνατον.
Πειραματισθέντες επι 10 εν δλφ κυνών είΐρομεν Οτι ή ελαχίστη θανα
τηφόρος δόσις της νεμβουτάλης εις τον κΰνα ανέρχεται εϊς 62 + 1 4 , 1 m g / k g
ζ. βάρους.
M - L . D l 0 = 62 mg/kg ζ. βάρους
Μετά την επέλευσιν της άπνοίας ή καρδία εξακολουθεί

παλλόμενη
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επί τίνα εΙσέτι χρόνον, όσας ευρέθη ως ίσος προς 2 ' , ò 0 " + 4 9 , 2 " (δυνατότης εφαρμογής επί τίνα χρόνον τεχνητής αναπνοής).
Αι νεκροψίαι απέδειξαν o n at θανατηφόροι δόσεις νεμβουτάλης
προκαλούν συμφόρησιν των σπλάγχνα)ν, του εγκεφάλου και των μηνίγ-
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Σχηματική παράσταση εμφαίνουσα χρονικώς τα διάφορα εν γένει vsyovota
τα λαμβάνοντα χώραν ;κατά την δι' ενδοφλεβίου εγχύσεως νεμβουιάλης γενικήν άνάισθησίαν χυνος (35 mg/kg ζ. βάρους).
γων. Έ π ί τών μηνίγγων παρατηρούνται πάντοτε εύρεϊαι χαρακτηριστι
κά! αιμορραγικά! πλάκες.
'Ως ελαχίστην θανατηφόρον δόσιν εις τον κΰνα οι Stephenson και
Milks αναφέρουν την δόσιν των 50 mg /kg ζ. βάρους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Ή νεμβουτάλη είναι μία τών πλέον χρησιμοποιουμένου γενικών
αναισθητικών ουσιών και ενδείκνυται ή περαιτέρω διάδοσις αυτής εν Ε λ 
λάδι καί ειδικώτερον εν τη κτηνιατρική πράξει και τή πειραματική ερεΰνη
επί κυνών.
2. £Ως αρίστη αναισθητική δόσις θεωρείται συνεπείς εφαρμογής τής
νεμβουτάλης επί 300 περίπου κυνών ή τών 35 mg/kg ζ. βάρους. Αΰτη προ"
καλεί βαθεϊαν χειρουργικήν άναισθησίαν εις τα 8 5 % περίπου τών περι
πτώσεων. 'Θσάκις ή δόσις αΰτη είναι σχετικώς χαμηλή (15°/°), δύνανται να
επακολουθήσουν μία ή περισσότεραι ενδοφλέβιοι ή καί ενδοπεριτοναϊκαι
ενέσεις εξ l e m 8 εκάστοτε, μέχρις επιτεύξεως επιθυμητού βάθους αναι
σθησίας.
3. Συνιστάται ή χρήσις διαλύματος 3,5 °/0 ουχί εντός ύδατος, αλλ'
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εντός αλκοόλης 18 . Tò διάλυμα τοϋτο διατηρείται επ αόριστον, δεν
χάνει την αποτελεσματικότητα του και δεν αναπτύσσονται εν αΰτφ
μύκητες:
4. Δι' εκαστον χιλιόγραμμον ζώντος βάρους κυνος ενίεται ενδοφλε
8
βίως l e m διαλύματος. Το διάλυμα όθεν άπαξ παρασκευαζόμενον διατηςεΐται ευχερώς και απαλλάσσεται φροντίδων ποσολογίας.
5. Δόσεις 20mg/kg ζ. βάρους και κάτω δεν προκαλούν βαθείαν χειρουργικήν άναισθησίαν. Δόσεις άνώτεραι των 4 0 m g ' k g ζ. βάρους δέον
ν' άποφεΰγωντ«ι.
6. Το στάδιον ηύξημένης εγερσιμότητος εν τχι πράξει ελλείπει. Κυμογραφικώς μόνον ΰπελογίσθη εις 2 5 " περίπου.
7. Ή μέση διάρκεια βαθείας χειρουργικής αναισθησίας εις τον κΰνα
επί της αρίστης δόσεως τών 35 mg/kg ζώντος βάρους ανέρχεται εις
2 ώρ. 0 9 ' + 49,3' (πειραματισμός επί 10 κυνών).
8. Ή μέση διάρκεια ανανήψεως κατόπιν γενικής αναισθησίας δια
35 mg/kg ζώντος βάρους ανέρχεται είς 5 ώρ. 03' + 2 ώρ. 16', ήτοι
2 ώρ. 3 5 ' + 1 ώρ. 42' από τής επανεμφανίσεως τοϋ δακτυλικού αντανα
κλαστικού — τέλος βαθείας χειρουργικής αναισθησίας — μέχρι τής Ιγέρσεως του ζο)ου και 2 ώρ. 2 8 ' + 6 0 ' από τής ε/έρσεως μέχρι τής εξαφανί"
σεο)ς τών αταξικών φαινομένων (πειραματισμός επί 10 κυνών).
9. Λόγω τής μακράς διαρκείας τής βαθείας χειρουργικής αναισθη
σίας ην προκαλεί ή νεμβουτάλη και του παρατεινομένου χρόνου ανανή
ψεως εξ αυτής, ενδείκνυται ή χρήσις της δια τας σχετικώς μακράς (άνω
τών 30') κτηνιατρικός ή πειραματικός εργασίας.
10. Αί σπουδαιότεροι φαρμακολογικοί ενέργειαι τής νεμβουτάλης
είναι αι εξής : Πτώσις τής θερμοκρασίας (π.χ. εξ αρχικής θερμοκρασίας
38,6+0,14°C παρετηρήθη μείωσις εις 3 4 + 2 , 2 ° C ε'ις θερμοκρασίαν πε
ριβάλλοντος 18°C, επί πειραματισμοί) 10 κυνών), πτώσις τής πιέσεως του
αίματος (10 — 35 χιλ. H g επί πειραματισμού 5 κυνών), αυξησις τών σφΰ~
ξεων εις άναλογίαν 107 + 2 5 , 6 : 163 + 38,4 εν λεπτόν μετά την ενεσιν και
107 + 35,6:121 + 14,9 κατά το μέσον τής περιόδου τής βαθείας χει
ρουργικής αναισθησίας (πειραματισμός επί 10 κυνών), μείωσις του ρυθμού
τών αναπνοών εις άναλογίαν 22 + 3,7:12 + 1,9 κατά το μέσον τής βα
θείας χειρουργικής αναισθησίας (πειραματισμός επί 10 κυνών).
11. Ή ελαχίστη θανατηφόρος δόσις M.L.D. 1 0 τής νεμβουτάλης εις
τον κυνα ευρέθη ίση προς 6 4 + 1 4 , 1 m g / k g ζ. βάρους (πειραματισμός επ
10 κυνών).
12. Τό θεραπευακόν πλάτος τής νεμβουτάλης εις τον κΰνα ευρέθη
ως ίσον προς 1,8 ήτοι είναι αρκετά εύρΰ.
. . .
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13. Ή διάρκεια της λειτουργίας τ η ; καρδίας μετά την επέλευσιν
άπνοιας, συνεπεία ύπερδοσία; νεμβουτάλης, ε υ ρ έ θ η επί πειραματισμού
10 κυνών ί σ η π ρ ο ; 2 ' 5 0 " + 4 9 , 2 " ( δ υ ν α τ ό τ η ; ε φ α ρ μ ο γ ή ; τ ε χ ν η τ ή ς
αναπνοής).
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S Ο Μ Μ A I R Ε
L'Anesthesie générale du chien pat le nembutal
par
Nicolas
Aspiotis
Professeur de physiologie et de pharmacologie à la Faculté Vétérinaire
de l'Université de Thessalonique (Grèce)
e t
0 . Papadopoulos, P. Papapanayotou, T. Zerzelidis et V. Klezoglou
Assistants au laboratoire de physiologie
1. Le nembutal (pentobarbital de sodium) est l'un des barbituriques à
injection intraveineuse les plus ulitisés pour l'anesthésie générale du chien,
aussi bien en médecine opératoire qu'en médecine expérimentale.
2. Comme dose anesthésique optima, on peut considérer d'après des expé'
riences pratiquées sur 300 chiens celle de 35 mg/kg poids vif. Cette dose pro"
voque une anesthésie chirurgicale profonde dans 85 %, des cas environ. Quand
la dose se révèle trop faible (15°/0 des cas), il est posible de la faire suivre
d'une ou de plusieurs injections intraveineuses ou intraperitoneales de lcmM
de la solution ci-après, jusqu'à obtention du degré d'anesthésie désiré.
3. Les auteurs préconisent l'usage d'une solution de 3,5 °/0 non dans
l'eau, mais dans l'alcool à 1 8 e . Cette solution se conserve à l'infini, ne perd
pas son efficacité et ne se laisse pas souiller pas des champignons.
4. Pour chaque kilogramme de poids vif du chien, les auteurs injectent
lcm s , de solution. Cette solution une fois préparée se conserve aisément et
dispense d'autres soucis de posologie.
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5. Les doses de 20mg/kg poids vif et inférieures, ne provoquent pas une
anesthésie chirurgicale profonde. Les doses supérieures à 40 mg/kg poids vif
sont à éviter.
6. La phase d excitation est pratiquement absente; kymographiquement
seulement, elle a été évaluée à 25" environ.
7. La durée moyenne de l'anesthésie chirurgicale profonde chez le chien
par 35 mg nembutal/kg poids vif est de 2 h. 09' + 49,3' (epxérimentation sur
10 chiens).
8. La durée moyenne de la période de réamination après anesthésie générale par 35 mg nembutal/kg poids vif est de 5 h 03'+ 2 h 16', c'est-à-dire
2 h 35'+ 1 h 42' de la réapparition du réflexe podal — fin de l'anesthésie chirurgicale profonde — jusqu'à 1,'élévation de l'animal et 2 h 28'+ 60' de l'élévation de l'animal jusqu'à la disparition des phénomènes ataxiques (experimentation sur 10 chiens).
9. A cause de la longue durée de l'anesthésie chirurgicale profonde que
le nembutal provoque et du temps prolongé de réamination, l'usage de cet
anesthésique est indiqué pour les interventions chirurgicales ou expérimentales qui sont relativement longues, c'est-à-dire qui durent au delà de 30'.
16. Les actions pharmacologiques les plus importantes du nembulal sont
les suivantes : chute de la température (par exemple, étant donné une température initiale de 38,6 + 0,14° C on a constaté une chute de la température à
34 + 2,2° C, la température ambiante étant 18° C, l'expérimentation ayant
porté sur 10 chiens); chute de pression artérielle (10 — 35 mm H g sur expérimentation de 5 chiens); augmentation de pulsations de 107 + 25,6 à 163 + 38,4
une minute après l'injection et de 107 + 35,6 à 121 + 14,9 vers le milieu de période d'anesthésie chirurgicale profonde (expérimentation sur 10 chiens); diminution du rytme respiratoire dans une proportion de 22 + 3,7 :12 + 1,9 vers
le milieu de l'anesthésie chirurgicale profonde (expérimentation sur 10 chiens).
11. La dose léthale minima (D.L MM0) de nembutal chez le chien a été
trouvée égale à 62 + 14,1 mg/kg poids vif (expérimentation sur 10 chiens).
12. L'index thérapeutique du nembutal chez le chien a été trouvé égal
à 1,8; il est donc assez large.
13. La durée du foncionnemet du coeur après apnée par suite de surdosage de nembutal, a été trouvée à la suite d'une expérimentation portant sur
10 chiens égale à 2'50" + 49,2" (possibilité d'application de respiration artificielle).
14. L'uniformité de l'anesthésie chirurgicale profonde provoquée par le
nembulal intraveineux (35 mg/kg poids vif), démontrée kymographiquement
donne toutes les garanties d'un bon accomplissement de toute intervention
chirurgicale ou expérimentale.
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