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Kobaylarda Baz› Anestezik Maddelerin Elektrokardiyogram
Üzerine Etkileri
‹lksin P‹fiK‹N, Meltem fi‹REL‹, Vedat SA⁄MANLIG‹L, Bahri EMRE
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal›, D›flkap›, 06110, Ankara-TÜRK‹YE
Gelifl Tarihi: 28.05.1997

Özet : Araflt›rma, droperidol-fentanil ve ketamin-ksilazin kombinasyonlar› ile üretan ve sodyum pentotalin anestezi dozlar›n›n
elektrokardiyogram üzerine etkilerini incelemek amac›yla yap›lm›flt›r.
Bu çal›flmada, deneme hayvan› olarak 4-5 ayl›k, 540-600 gram a¤›rl›¤›nda ve her iki cinsten 35 albino kobay kullan›ld›. Kobaylar eflit
olarak befl gruba bölündü. 1. grup, kontrol grubu kabul edilerek hiçbir uygulama yap›lmad›. 2. gruptakilere droperidol (20mg/ml)
ve fentanil (0.4 mg/ml) kombinasyonundan 0.8 ml/kg kas içi (K‹), 3. gruptakilere 35mg/kg ketamin ve 0.2 mg/kg ksilazin
kombinasyonu K‹, 4. gruptakilere %30’luk üretan solüsyonundan 0.5 g/kg periton içi (P‹) ve 5. gruptakilere %2.5’luk sodyum
pentotal solüsyonundan 25 mg/kg P‹ uyguland›.
Elektrokardiyografi, bipolar ekstremite derivasyonlar› (I, II ve III) fleklinde yazd›r›ld›. Elde edilen elektrokardiyogramlar›n her birinde
II. derivasyonda dakika kalp at›m say›s›, P, R, S ve T dalgalar›n›n amplitüdleri, P, T dalgalar› ve QRS kompleksinin süreleri ve PR ile
QT aral›klar›n›n süreleri belirlendi. Ayr›ca I. ve III. derivasyonlardan QRS kompleksinin ortalama elektriksel ekseni hesapland›.
Ketamin-ksilazin kombinasyonunun etkisi ile P dalgas› amplitüdü azal›rken süresinin uzad›¤› fakat di¤er anesteziklerin herhangi bir
etkisinin olmad›¤› görüldü. Sodyum pentotal d›fl›ndaki anesteziklerin PR ile QT aral›klar› sürelerini uzatt›klar› ve dakika kalp at›m
say›s›nda azalmaya neden olduklar› tespit edildi. Buna karfl›n QRS kompleksinin süresini hemen hepsinin k›saltt›¤› gözlendi. Üretan›n
neden oldu¤u k›salma ise istatistiksel olarak önemli bulunmad›. QRS kompleksi elektriksel ekseninin kullan›lan anesteziklerden
etkilenmedi¤i de bulunan sonuçlar aras›ndayd›.
Anahtar Sözcükler : kobay, EKG, droperidol-fentanil, ketamin-ksilazin, üretan, sodyum pentotal.

The Effects of Some Anaesthetics on the Electrocardiograms of Guinea Pigs
Abstract : This study was carried out to observe the effects on electrocardiography of using droperidol-fentanyl and ketaminexylazine combinations, urethane and pentothal sodium as anaesthetic doses.
In this study, thirty-five 4-5 months-old quinea pigs of both sexes weighing 540-600 g were used. The quinea pigs were divided
equally into 5 groups. The first group was used as the control group and nothing was given to this group. The combination of
droperidol (20 mg/ml)-fentanyl (0.4 mg/ml) in a dose of 0.8 ml/kg b.wt., was intramuscularly injected into the second group. The
combination of ketamine-xylazine was intramuscularly injected into the third group in doses of 0.8 ml/kg and 35 mg/kg b.wt. and
0.2 mg/kg b.wt. respectively. The solutions of 30% urethane for the forth group and 2.5% pentothal sodium for the fifth group
were intraperitoneally injected in doses of 0.5 g/kg b.wt. and 2.5 mg/kg b.w. respectively.
Electrocardiograms were recorded on bipolar extremity leads (I, II and III). The quantitative measurements namely: heart rates,
amplitudes of the P, R, S and T waves, the durations of the P and T waves, the QRS complex and finally the durations of the PR
and QT intervals were evaluated from lead II. In addition the electrical axis of the QRS complex was obtained from leads I and III.
The duration of the P wave was prolonged while its amplitude was decreased with the combination of ketamine-xylazine. However,
any effects on the P wave caused by the others were not observed.
All the anaesthetics except pentobarbiton sodium prolonged the duration of the PR and QT interval and decreased the heart rates.
In contrast to this, all decreased the duration of the QRS complex, but the decrease caused by urethane was not signifnanty different
from that of the control group.
One of the observed results was that the electrical axis of the QRS complex was not affected by the anaesthetics.
As a conclusion, it was observed that the combinations of droperidol-fentonyl and ketamine-xylazine had clear effects but urethane
and pentothal had only limited effects on the ECG.
Key Words : Guinea pig, ECG, droperidol-fentanyl, ketamine-xylazine, ürethane, pentothal sodium.
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Girifl
Deneysel çal›flmalarda ac›y› ve yap›lan ifllemlerden
kaynaklanan rahats›zl›¤› azaltmak ya da ortadan
kald›rmak kadar hayvanlar›n yapacaklar› savunma
hareketlerini önlemek amac›yla anestezik ve analjezik
maddelerin kullan›ld›¤› bilinmektedir (1). Deney
hayvanlar› üzerinde yap›lan elektrokardiyografik
çal›flmalarda da bu maddelerin s›kl›kla kullan›ld›¤›
görülmektedir (2, 3, 4). Bu amaçla kullan›lan
anesteziklerden butinofenon türevi olan droperidol,
dihidrobenzperidol olarak da bilinen kompleks bir
kimyasal yap›ya sahiptir. Droperidol nöroleptik,
tranklizan veya psikotropik ajan olarak s›n›fland›r›lm›flt›r
(5, 6). Droperidolün hayvanlarda tek bafl›na kullan›m›na
izin verilmemifl, ancak fentanil ile birlikte kombine
edilerek
kullan›lmas›
tavsiye
edilmifltir.
Bu
kombinasyonun
önceden
bir
antikolinerjik
uygulanmad›kça, kalp at›m say›s›n› azaltt›¤› ve genellikle
de sinus bradikardisi oluflturdu¤u bilinmektedir (7). Yine
fentanilin de dakika kalp at›m say›s›nda azalma yapt›¤›
baflka bir deyiflle bir kardiyovasküler depresan etkiye
sahip oldu¤u ortaya konulmufltur (8).
Fensiklidinin bir türevi olan ketamin hidroklorür ise
bir non-barbiturat anesteziktir (9). Tek bafl›na
kullan›ld›¤›nda yeterli bir gevfleme sa¤lamad›¤› gibi, kötü
ay›lma, konvülüzyon ve yo¤un tükrük salg›s›na neden
oldu¤u da bildirilmektedir (10). Bu yan etkilerini
giderebilmek için bir sedatif analjezik olan ksilazin
hidroklorür ile birlikte kullan›lmaktad›r (9, 11). Ketaminksilazin kombinasyonunun dakika kalp at›m say›s›nda
azalma yapt›¤› kaydedilmifltir (12). Köpeklerde anestezik
dozda ketamin uygulamas›ndan sonra ise dakika kalp at›m
say›s›n›n ve solunum say›s›n›n artt›¤› bildirilmifltir (9, 13,
14).
Karbamik asidin etil esteri olan üretan›n, uzun süreli
hafif bir anestezi sa¤lad›¤› bilinmekle birlikte solunum
sistemi ve arteriyel kan bas›nc› üzerine çok az bir etkisinin
olmas›ndan dolay› deneysel amaçlar için kullan›labilece¤i
ifade edilmektedir (15).
Tiyobarbitürat türevi olan sodyum pentotal çok k›sa
etkili anestezi oluflturmaktad›r (6). Barbitüratlar temel
olarak kalp kas›na etki ettikleri ve k›smen de
ganglionlarda iletimi durdurduklar›ndan hipotansiyon
olufltururlar (16). Köpeklerde uygulanan sodyum pentotal
anestezisinde çok hafif bir kalp ve solunum uyar›m›
gözlendi¤i ancak EKG bulgular›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›
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kaydedilmifltir (17). Di¤er bir çal›flmada (18) ise sodyum
pentotalin dakika kalp at›m say›s›n› artt›rd›¤› ve solunum
say›s›n› azaltt›¤› bildirilmektedir.
Deneysel çal›flmalarda yap›lan ifllemlerden kaynaklanan
rahats›zl›¤› azaltmak, hayvanlar›n yapacaklar› savunma
harekterlerini önlemek ve maniplasyonlar› kolaylaflt›rmak
amac›yla kullan›lan anesteziklerin kalp üzerine etkilerinin
oldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla anesteziklerin EKG’de
fizyolojik parametreleri de¤ifltirece¤i ya da as›l kullan›lan
maddenin etkisinin hatal› yorumlanmas›na yol açaca¤›
düflünülmektedir. Bu nedenle yukar›da bahsedilen
anesteziklerin EKG üzerine olabilecek etkilerinin ortaya
konmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rmada deneme hayvan› olarak her iki cinsten 45 ayl›k, 540-600 gram a¤›rl›¤›nda 35 albino kobay
kullan›ld›. Hayvanlar su ve yeflil yemle ad libitum beslendi
ve laboratuvar flartlar›na uyum sa¤lamalar› için bir hafta
süreyle bekletildi.
Kobaylar her birinde 7 adet olmak üzere 5 gruba
bölündü. Hayvanlar anestezik maddeler uygulanmadan
önce 12 saat süreyle aç b›rak›ld›. 1. grup, kontrol grubu
kabul edilerek hiçbir uygulama yap›lmazken, 2.
gruptakilere droperidol (20 mg/ml) ve fentanil (0.4
mg/ml) kombinasyonundan 0.8 ml/kg kas içi (K‹) (7, 15,
19), 3. gruptakilere 35 mg/kg ketamin ve 0.2 mg/kg
ksilazin kombinasyonu K‹ (12, 20), 4. gruptakilere %
30’luk üretan solüsyonundan 0.5 g/kg periton içi (P‹) (1,
2) ve 5. gruptakilere % 2.5’luk sodyum pentotal
solüsyonundan 25 mg/kg P‹ (6, 17, 18) uyguland›.
Hayvanlar›n ön ve arka bacaklar›nda elektrotlar›n
yerlefltirilece¤i yerler olan dirsek ve diz ekleminin üst
k›sm›n›n k›llar› k›rp›ld› ve alkollü pamukla temizlendi.
Derinin direncini düflürmek ve dokularla elektrotlar
aras›nda ak›m geçiflini kolaylaflt›rmak için elektrotlar›n
yerlefltirilece¤i bölgelere elektrot macunu sürüldü. Sonra
timsah a¤›zl› küçük k›skaç elektrotlar ön bacaklarda
dirsek ekleminin, arka bacaklarda ise diz ekleminin
üzerine tutturuldu (4, 21).
1. grup kobaylar yüzükoyun yat›r›l›p, sakinleflmeleri
ve ortama al›flmalar› sa¤land›ktan (21), 2, 3, 4 ve 5. grup
kobaylar›n anesteziye giriflleri reflekslerin kayboluflu ile
kontrol edildikten (9, 14) sonra elektrokardiyografi,
bipolar ekstremite derivasyonlar› (I, II ve III) fleklinde
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yazd›r›ld›.
Elektrokardiyogramlar
yazd›r›l›rken
elektrokardiyograf›n (Nihon Kohden, Cardiofax ECG6851 K) h›z› 50 mm/sn ve duyarl›l›k 1 mV = 1 cm olarak
ayarland›.
Elde edilen elektrokardiyogramlar›n herbirinde II.
derivasyonda dakika kalp at›m say›s›, P, R, S ve T
dalgalar›n›n amplitüdleri, P,T dalgalar› ve QRS
kompleksinin süreleri ve PR ile QT aral›klar›n›n süreleri
belirlendi. Ayr›ca I ve III. derivasyonlardan QRS
kompleksinin ortalama elektriksel ekseni hesapland›.
Gruplar aras›ndaki farkl›l›¤› ortaya koymak amac›yla
Varyans analizi ve farkl›l›¤›n hangi gruplardan
kaynaklan›¤›n› bulmak içinde Duncan testi uyguland› (MS
Windows için SPSS 5.0 paket program olarak kullan›ld›).
Önemlilik derecesi olarak p< 0.05 kabul edildi.

Bulgular
Bu araflt›rmada kontrol grubuna ve anestezik
maddelerin verilmesiyle oluflturuluan deney gruplar›na ait
de¤erler tablo da, yine bu gruplara ait ortalama de¤erleri
temsil eden birer elektrokardiyogram örne¤i de flekilde
verildi.
Kontrol ve deney gruplar›ndaki kobaylar›n
elektrokardiyogramlar›
P
dalgas›
yönünden
incelendi¤inde, 3. gruptaki amplitüd de¤erinin
(0.117±0,089 mV), kontrol grubundakine (0.183 ±
0.017 mV) göre daha düflük oldu¤u gözlendi. Süre

Tablo

yönünden ise 3. gruba ait de¤erin (0.042 ± 0.003 sn),
kontrol grubuna (0.035 ± 0.002 sn) göre uzam›fl oldu¤u
tespit edildi. P dalgas›, amplitüt ve süre bak›m›ndan 2, 4
ve 5. gruplarda kontrol grubuna göre de¤iflimler
göstermesine ra¤men istatistiksel aç›dan önemli
bulunmad›.
R dalgas›n›n amplitüdü kontrol grubunda 0.900 ±
0.078 mV olarak belirlenirken 3. grupta 0.550 ± 0.082
mV, 4. grupta 0.286 ± 0.062 mV ve 5. grupta 0.607 ±
0.074 mV’a düfltü¤ü gözlemlendi. R dalgas› amplitüdünde
2. grupta istatistiksel bir de¤ifliklik olmad›¤› belirlendi. S
dalgas›n›n amplitüdünde, kontrol grubu ile di¤er gruplar
aras›nda fark görülmedi. QRS kompleksinin süresi
kontrol grubunda 0.038 ± 0.003 sn olarak kaydedilirken
2. grupta 0.028 ± 0.003 sn, 3. grupta 0.028 ± 0.02 sn
ve 5. grupta 0.028 ± 0.02 sn’ye k›salm›fl oldu¤u buna
karfl›l›k 4. grupta ise de¤iflmedi¤i belirlendi. QRS
kompleksinin
ortalama
elektriksel
ekseni
de¤erlendirildi¤inde ise gruplar aras› fark ortaya ç›kmad›.
T dalgas› amplitüdünün kontrol grubunda 0.133 ±
0.017 mV oldu¤u 3. grupta 0.067 ± 0.011 mV ve 5.
grupta ise 0.057 ± 0.007 mV’a düfltü¤ü ancak 2 ve 4.
gruplarda de¤iflmedi¤i belirlendi. Kontrol grubunda
0.040 ± 0.000 sn olan T dalgas›n›n süresinin 2. grupta
0.072 ± 0.005 sn ve 3. grupta 0.053 ± 0.003 sn’ye
uzad›¤› gözlendi. Buna karfl›l›k, 4 ve 5. grupta görülen
uzaman›n ise istatistiksel olarak önemli olmad›¤› bulundu.
PR aral›¤›n›n kontrol grubunda 0.050 ± 0.003 sn

Kontrol grubuna (1. grup) ve anestezik maddelerin verilmesiyle oluflturulan deney gruplar›na (2,3,4 ve 5. grup) ait baz› EKG de¤erleri.
1. Grup (n=7)
Kontrol
_
X ± Sx-

P amp (mV)
P süre (sn)
R amp (mV)
S amp (mV)
QRS süre (sn)
T amp (mV)
T süre (sn)
PR aral›¤› süre (sn)
QT aral›¤› süre (sn)
Dakika kalp at›m say›s›
Kalbin elektriksel ekseni

0.183
0.035
0.900
0.091
0.038
0.133
0.040
0.050
0.128
292.7
36.8

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.017
0.002
0.078
0.024
0.003
0.017
0.000
0.003
0.005
11.54
8.67

2. Grup (n=7)
Droperidol-Fentanil
_
X ± Sx-

3. Grup (n=7)
Ketamin-ksilazin
_
X ± Sx-

4. Grup (n=7)
Üretan
_
X ± Sx-

0.200 ± 0.018
0.038 ± 0.002
0.683 ± 0.158
0.102 ± 0.053
0.028 ± 0.003 a
0.117 ± 0.017
0.072 ± 0.005 a
0.062 ± 0.003 a
0.190 ± 0.011 a
189.7 ± 9.50 a
26.5 ± 5.49

0.117 ± 0.089 b
0.042 ± 0.003 b
0.550 ± 0.082 b
0.075 ± 0.025
0.028 ± 0.002 b
0.067 ± 0.011 b
0.053 ± 0.003 b
0.065 ± 0.004 b
0.185 ± 0.008 b
209.3 ± 10.46 b
25.5 ± 5.71

0.157 ± 0.017
0.040 ± 0.002
0.286 ± 0.062 c
0.107 ± 0.039
0.030 ± 0.002
0.143 ± 0.023
0.047 ± 0.002
0.057 ± 0.003
0.153 ± 0.007 c
201.9 ± 13.78 c
32.7 ± 7.66

Grup (n=7)
Sodyum
_ pentotal
X ± Sx0.200 ± 0.011
0.300 ± 0.000
0.607 ± 0.074 d
0.086 ± 0.018
0.026 ± 0.002 d
0.057 ± 0.007 d
0.049 ± 0.003
0.049 ± 0.001
0.130 ± 0.004
288.4 ± 4.45
33.4 ± 8.77

p< 0.05; (1-2): a, (1-3): b, (1-4): c, (1-5): d
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1. Grup (Kontrol)

fiekil 1.

2. Grup (Droperidol-Fentanil)

3. Grup (Ketamin-Ksilazin)

4. Grup (Üretan)

5. Grup (Sodyum pentotal)

Kontrol grubu (1. grup) ve baz› anestezik maddelerin verilmesiyle oluflturulan deney gruplar›nda (2, 3, 4 ve 5. grup) II. derivasyona ait
elektrokardiyogram örnekleri (50 mm/sn, 1 mV = 10 mm).

olarak tespit edilen süresinin 2. grupta (0.062 ± 0.003
sn) ve 3. grupta (0.065 ± 0.004 sn) uzad›¤›, 4 ve 5.
gruplarda ise de¤iflmedi¤i gözlemlendi.
QT aral›¤›n›n süresi kontrol grubunda 0.128 ± 0.005
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sn iken 2. grupta 0.190 ± 0.011 sn, 3. grupta 0.185 ±
0.008 sn ve 4. grupta 0.153 ± 0.007 sn uzad›¤› buna
karfl›l›k 5. grupta
(0.130 ± 0.004 sn) önemli
de¤iflmedi¤i belirlendi.

‹. P‹fiK‹N, M. fi‹REL‹, V. SA⁄MANLIG‹L, B. EMRE

Dakika kalp at›m say›s› kontrol grubunda 292.7 ±
11.54 olarak belirlenirken, 2, 3 ve 4. gruplarda s›ras›yla
189.7 ± 9.50, 209.3 ± 10.46 ve 201.9 ± 13.78’e düfltü,
5. grupta ise kalp at›m say›s› önem ifade edecek flekilde
de¤iflmedi.

Tart›flma
Genellikle çeflitli hastal›klar›n ve ilaçlar›n etkilerini
de¤erlendirmekte kullan›lan QT süresi ventriküler
depolarizasyon ve repolarizasyonla iliflkili elektriksel
olaylar› temsil eder. QRS kompleksi, ST parças› veya T
dalgas› sürelerinin herhangi biri veya hepsi uzad›¤› zaman
QT aral›¤›nda da uzama görülür (22,23). Bu çal›flmada ise
droperidol-fentanil kombinasyonu uygulanan 2. grupta
QRS kompleksinin süresi k›salm›fl olmas›na karfl›n QT
aral›¤›n›n ve T dalgas›n›n süresi uzam›flt›r. Droperidol
uygulamalar›ndan sonra QT aral›¤›n›n ve dolay›s›yla da T
dalgas›n›n süresinin uzamas› ventriküler depolarizasyon
+
s›ras›nda Na giriflinin artmas› ile aç›klanmaktad›r (22).
Weiskopf ve ark. n›n (8), fentanil uygulamas›n›n efferent
sempatik aktiviteyi azaltarak kalp ve damarlar üzerine
etki etmesiyle insanlarda dakika kalp at›m say›s›n› doza
ba¤l› olarak %61-70 oran›nda düflürdü¤ünü kaydetmifl
olmalar› bu çal›flmadaki kalp at›m say›s›n›n düflmesi ile
benzerlik göstermektedir. Yukar›da aç›klanan nedenlere
ba¤l› olarak 2. grupta dakika kalp at›m say›s›n›n düflmesi,
EKG de oluflan PR ve QT aral›klar› ile T dalgas›n›n
süresindeki uzamay› aç›klar niteliktedir. Oguchi ve Hamlin
(23), fentanil ve droperidol kombinasyonu ile anestezi
oluflturduklar› köpeklerden kaydettikleri EKG’lerde
benzer sonuçlara yer vererek dakika kalp at›m say›lar›n›n
azald›¤›n› bildirmifllerdir.
Lele ve Bhokre (11), köpeklere ksilazin verdikten
sonra kaydettikleri EKG’lerde P dalgas›n›n amplitüdünün
de¤iflimler gösterdi¤ini ve süresinin k›sald›¤›n› buna karfl›n
PR aral›¤›n›n süresinin uzad›¤›n› bildirmifllerdir. Bu
çal›flmada ise ketamin-ksilazin kombinasyonu uygulanan
3. grupta P dalgas›n›n amplitüdü düflmüfl ve P dalgas› ile
PR aral›¤›n›n süresi uzam›flt›r. Ketamin-ksilazin
kombinasyonunun k›sa ifllemler için küçük dozlarda
kullan›lmas› bile (7,15) kalp depresyonu yapt›¤›ndan
(12,14) P dalgas›n›n ve PR aral›¤›n›n süresinin uzamas›
bu duruma ba¤lanabilir. Bu çal›flmada ketamin-ksilazinin
kombine olarak kullan›lmas› sonucu 3. grupta R
dalgas›n›n amplitüdü küçülürken QRS kompleksinin süresi

de k›salm›flt›r. Kumar ve Singh (9), sadece ketamin
uygulad›klar› köpeklerin EKG’lerinde herhangi bir önemli
de¤ifliklik bulmamalar›na ra¤men bu anestezi¤in sempatik
kordon üzerine etki etti¤ini ve kalp uyar›m›
oluflturdu¤unu kaydetmifllerdir. Buna karfl›n ksilazinin
QRS süresinde sabit de¤ifliklikler yapmad›¤› da
bildirilmektedir (11). QRS kompleksinin süresinin
k›salm›fl olmas›, ventriküllerin depolarizasyon zaman›n›n
azal›fl›yla ilgili olabilece¤i tezini akla getirmektedir. T
dalgas› amplitüdünün küçülmesi ve süresinin uzamas› ise,
ksilazin-ketamin kombinasyonunun ventriküllerin
repolarizasyonuna etki etti¤inin göstergesi olarak
düflünülmektedir. Brown ve ark. n›n (14), ketaminksilazin kombinasyonunun kedilerde dakika kalp at›m
say›s›n› azaltt›¤›n›, ayr›ca Bone ve ark. n›n (12) ise bu
kombinasyonun ketaminin yanl›z kullan›lmas›na oranla
dakika kalp at›m say›s›n› daha fazla azaltt›¤›n› ve QT
aral›¤›n›n süresinde uzama oluflturdu¤unu bildirmeleri, bu
araflt›rmada da 3. grupta dakika kalp at›m say›s›n›n
azalmas› ve buna ba¤l› olarak QT aral›¤›n›n uzamas›
sonucuyla birbirlerini destekler niteliktedir.
Üretan›n kardiyovasküler ve solunum sistemi üzerine
çok az bir etkisi oldu¤u (2) ifade edildi¤inden yayg›n
olarak fizyolojik ve farmakolojik deneylerde
kullan›labilece¤i tavsiye edilmifltir (15). Bu çal›flmada 4.
grupta kullan›lan üretan etkisini R dalgas›n›n
amplitüdünde azalma, QT aral›¤›nda uzama ve dakika kalp
at›m say›s›nda azalma ile göstermifltir. Üretan›n EKG
üzerine etkileri ile ilgili araflt›rmalara rastlanamad›¤›ndan
herhangi bir karfl›laflt›rma yap›lamam›flt›r.
Pentotal ile yap›lan anestezinin hafif bir kalp uyar›m›
oluflturdu¤u bildirilirken, EKG bulgular›nda da önemli
de¤ifliklikler yapmad›¤› kaydedilmifltir (17). Sharma ve
ark. (24) ise pentotal ile anestezinin QRS kompleksinin
süresini k›saltd›¤›n› bildirmeleri, bu araflt›rmada 5. grupta
QRS kompleksi süresinin k›salmas› ile benzerlik
göstermektedir. Ayr›ca bu grupta R ve T dalgalar›n›n
amplitüdlerinin küçülmüfl olmas› pentotalin serum
+
+
–
elektrolitlerinden olan K , Na ve Cl düzeyini düflürerek
R ve T dalgas› amplitüdlerini azaltt›¤› bildirimlerine
uymaktad›r (25). Bunlardan K+ düzeyindeki azalman›n T
dalgas› amplitüdüne, Na+ ve Cl– miktar›ndaki azalman›n
ise ventriküler depolarizasyona etki ederek R dalgas›
amplitüdüne etki edebilice¤i düflünülmektedir.
Sonuç olarak, droperidol-fentanil ve ketamin-ksilazin
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kombinasyonlar›n›n EKG’de yazd›r›lan dalgalar›n süre ve
amplitüdleri ile aral›klar›n süreleri üzerine etkilerinin daha
belirgin oldu¤u ortaya ç›karken, üretan ve pentotalin
yapt›¤› de¤ifliklikler daha s›n›rl› kalm›flt›r. Bu bulgular
›fl›¤›nda elektrokardiyografik çal›flmalarda mümkünse
hayvanlar›n anestezi yap›lmadan EKG’leri çekilmeli ancak

zorunlu hallerde üretan ve pentotal gibi EKG’yi az
etkileyen anestezikler tercih edilmelidir. Bu anesteziklerin
EKG üzerinde yapabilece¤i de¤ifliklikler çal›flma
sonuçlar›n›
de¤erlendirirken
gözönünde
bulundurulmal›d›r.
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