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Laparoskopia jest techniką endoskopową ktora ze
względu na małą inwazyjnoś ó coraz szerzej stosowa-
na j est w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej. Pozwala
na wykonanie wielu zabiegów w chirurgii, tj.: chole-
cystectomii, enterotomii, splenectomii. Coraz częściej
wyko nuj e s i ę z ab i e g i na uŁJadzi e r o zr o dc zy m: u suni ę-
cia jajnikow i macicy oraz operacje wnętrostwa.
W ostatnich latach rozwinęła się laparoskopia układu
moczowego. Przeprowadza się ltcznę operacje na ner-
kach, nadn er czach, mo czowo dach, p ęcher zll mo czo -

wym i gruczole krokowym. Stosowana takze jest w le-
częniuprzepuklin (ryc. 1). Laparoskopia jest cenioną

metodą diagnostyczną. W celach doświadczalnych
wykonuje się zabiegi laparoskopowe u świń. Jedno-
cze śnie świnie są szcze golnie wrazliw ę na r óżnę czyn-
niki stresow ę oraz wykazujązmienną reakcję na wie-
le anestetyków.

Do zniecnllenia ogólnego świń stosowane jest wiele
różnych środków, jak,, azaperon i ketamina, mieszan-
ka etomidatu i midazolamu, ketaminy i midazolamu
(I) b ądż preme dykacj a atrop iną p rop i onyl o pr omazy -

ną stresnilem, diazepamem, a następnie stosowano
ketaminę, isofluran lub desfluran (2,6,I7).Nadal chęt-
nie stosowane sąbarbiturany (9, 14, 15). Do zabiegów
laparoskopowych stosowano różnę kombinacj e ane-
stetyków: midazolam, ketaminę i ahopinę (12) lub dia-
zępami podlenek azotl(l6). Często stosowane barbi-
fu rany p owoduj ą depre sj ę o środka oddechowego. Staj e

się on mniej wrażliwy na COr. Występuje hipowenty-
Iacja na skutek zmniejszenió objętości oddechowej.
Prowadzi to w wielu przypadkach do bezdechu (9,I4).
Ten stan pogłębiony zostaje pod wpływem stosowa-
nia odmy dwutlenkiem węgla podczas zabtegow lapa-
roskopowych. Większość środków powoduj e nieko-
rzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy świń.
Niektore z nich nie powodują dostatecmego zvviotcze-
nia i uspokoj el7lazwlerząt. Jest toważny element znie-
c zulęnia o g ó lne g o pr zy zabie gach 1 ap aro skop owych.

P o s zukiwana j e st taka komb inacj a znię cnllęnia zŁo -

żonego, która pozwoliłaby zredukować dawkę anęste-Ryc. 1. Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej



tyku, skróciłaby okres indukcji i wyeliminowała po-
budzenie psychomotorycznę oraz dostos owała czas
znię czulęni a do c z asu zab ie gu l ap aro skop o we go.

Celem badań była ocena przydatności w leczeniu
przepuklin metodą laparoskop ow ą znieczulenia zło-
żonego z zastosowaniem atropiny, azoperonu i propo-
folu oraz ich działania z uwzględnieniem badań he-
matologicznych i biochemicznych.

Z asto s owany w zntę cntlęniu prop o fo 1 j e st do zylnym
ane stetykiem, które go nviązkiem czynnp j e st 2, 6 -di-
izopropylofenol. Jest on środkiem wysoce lipolitycz-
nym. D o stępny j e st w IYo r oztw gr ze wo dnym z do dat-
kiem 10% oleju sojowego,2,25%o glicerolu iI,2ońfos-
foranów z jajka kurzego. Podany dozylnie szybko
i równomiemie ulega dystrybucji w organizmie. Sto-
piehwtązania zbiałkami osocza wynosi 97%o. Ol<res
połtrwania u ludzi wynosi 1,8-8,3 min. (11).

Mateilał i metody
Znieczllenie złożonę u,ykonano u 32 świń o masie ciała

35-60 kg. Na 18 godzin przed planowanym zabiegiem wstrzy-
mano podawanie karmy. Zwierzęta premedykowano atropi-
ną (Atropinum sulfuricum) w dawce 0,05 mg/kg m.c. i.m,
i azaperonem (Stresnil) w dawce 2 mglkg m.c, i.m, Znie-
czulenie ogolne uzyskiwano, stosując propofol (Diprivan)
w dawce początkowej 6,5 mg/kg m.c. i.v. i dawce podtrzy-
mującej 0,5 mg/kg/minutę.

U świń przepr ow adzono laparoskopowe zabiegi leczenia
przepuklin (20 pachwinorł,ych i 12brzusznych). Czas zabie-
gów nie przekaczał 30 min. Wszystkim zwierzętom mie-
rzono temperaturę wewnętrzną liczbę tętna i oddechów przez
caĘ okres trwania znieczulenia. Badano zanikanie odruchow,
głębokośc analgezji i miorelaksacj i,

Od 15 zwierząt pobrano krew do badań hematologicznych
i biochemicznych bezpośrednio przed przystąpieniem do
znieczulenia ogólnego, a następnie po 15, 30 i 60 min, oraz
po 24 godzinach od zakoiczęnia narkozy. Krew do badań
p o b i eran o katętęr em z o s łoną te fl onow ą typu Happ ic alh z ży -
ły czczej przedniej.

W badaniach hematologicznych uwzględniono liczbę
krwinek czetwonych (Erys) i białych (Lkcs), liczbę hemato-
krytową (Ht) oraz poziom hemoglobiny (Hb). Badania bio-
chemiczne obejmowały oznaczenia w surowicy aktywności
aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginianowej
(AST) orazfosfatazy zasadowej (ALP). W krwi pełnej żyl-
nej oznaczono wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej :

pH, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (pCO,), stęzenie
wodorowęglanów (HCQ ) oraz nadrniar lub niedobór zasad
(BE). Oznaczenia biochemiczne obejmowaĘ takze określe-
nie poziomu elektrolitów: Na , K'i Cl . Badania hematolo-
giczne wykonano przy lżycill weterynaryjnego analizatora
hematologicznego wet ABC 18. Oznaczęnia aktywności en-
zymów przeprowadzono metodą kineĘ cznąz zastosowaniem
zestawu Alpha Diagnostics. Parametry rownowagi kwaso-
wo-zasadowej badano metodą Astrupa (Coming 246). Po-
ziom elektrolitów oznaczono metodą elektrod j onoselektyw-
nych aparatem Easylyte Plus.

Wyniki iomówienie
Swinie charakteryzują się siln5lm przeclĘeniem ukła-

du sercowo-naczyniowego. Już przy niewielkim po-

budzeniu, wysiłku dochodzi u tych zwierząt do gwał-
townego wzrostu Iiczby uderzeń serca orazzmianpracy
serca. Obserwuje się w tym czasie zablrzenia energe-
tyczne mięśnia sercowego i nieekonomiczną pracę
serca, a takim czynnikiem dodatkowo pobudzającym
jest znteczulenie ogólne (8, 9, 14). Natomiast przy
znie c zulęniu halotanowym ob s erwow ano wy stęp owa-
nie zespołu złośliwej hipertermii - ZZH (15). Stosu-
jąc propofol u świń genetycznie skłonnych do wystą-
pienia ZZH nię stwierdzono występowania tego zes-
połu (13).

Po premedykacji podawano propofol, uzyskując
vuryraźme objawy uspokojenia, a następnie łagodne prze-
chodzenie w stan tolerancji chirurgicznej. Nie obser-
wowano u zwierząt fazy ekscytacji z zaznaczonymi
objawami pobudzenia. Stopniowo, w miarę samodaw-
kowania propofolu zanikał odruch powiekowy, a na-
stępnie rogówkowy. Po uzyskantu znieczulenia ogó1-
nego stwierdzono dobre zwlotczenie mięśni. Pomiary
tętna wykazaĘ ntewielki wzrost w miarę pogłębiania
sięnarkozy. Liczbaoddechow nięznacznię spadła, a po
zakohczęniu podawania propofolu ich liczba wzrosła.
Natomiast pomiary temperatury nie wykazńy istotnych
r o żnic w p o s zc zę go lnych etap ac h znię c zulęnta.

Wyniki b adań hemato 1o gi czny ch i b io chemic zny ch
mieściĘ się w granicach norm :uznanych za fizjolo-
giczne dla tego gatunku (3-5, 10, 19,20). W zakresie
oznaczęń hematolo gi czny ch zaob s erwowano niewielki
spadek poziomu hemoglobiny, ltczby krwinek czer-
wonych orazliczby hematokrytowej w 15 minut po
zastosowaniu narkozy. W 60 minut po zakończęniu
narkozy poziom wskaźników hemogramu podwyzszył
się, a po 24 godzinach wrócił do wartości początko-
wyc.h (tup t). Aktyrvność badanych enzymów w su-
rowi cy ni ez nac znię w zr o sła, o s i ąg aj ąc najwy ższe w ar -
tości w 30, minucie narkozy dla AST i ALP i w 60.
minucie narkozy dla ALT. Po24 godzinach od zakoń-
czenia narkozy aktywność wszystkich badanych en-
zymów wróciła do wartości przedzastosowaniem znie-
cnllenia(tab.2). Obserwowane upsów w 30. minucie
trwania narkozy nlęzrracznę przesunięcie pH krwi
w kierunku kwaśnym przy niewielkim wzroście stę-

Tab. l. Średnie wartości wskaźników hematologicznych

Hb mmol/|

Erys " 1012/|

Lkcs " 109/|

Ht 1ń

Tab.2. Srednia aktywność enzymów w surowicy

ALT U/

AsT U/

ALP U/



Wskaźnik Prze d

n a rkozą
15. min,
na*ozy

30. min.
narkozy

60. min.
na rkozy

24 godz.
po narkozie

pH

pCOz kPa

H C0,3 m mol/|

BE mmol/|

7 ,37

5,87

25,08

+2,07

7,34

6,02

23,29

-1 ,,l5

7,33

6,53

22,42

-2,04

7,35

6,32

23,86

-1,89

7,36

6,1 1

24,40

+1 ,10

Tab. 4. Średni poziom elektro|itólv w surowicy

Tab. 3. Średnie wartości
-zasadowej

parametrów równowagi kwasowo-

Wskaźnik Prze d

nalkozą
15. min.
na rkozy

30. min.
na rkozy

60. min.
na lkozy

2Ą godz,
po narkozie

Na+ mmol/|

K+ mmol/|

Cl- mmol/l

134,70

3,54

96,80

132,60

3,73

99,40

1 32,90

3,69

95,50

,136,80

3,58

94,30

135,20

3,61

97,10

zenia wodorowęglanów oraz podwyższęntu clśnlenla
parcjalnego dwutlenku węgla wskazuje na występo-
wanie u badanych zwierząt tendencji do wyrównanej
kwasicy oddechowej. Po okresie doby od podania pre-
paratów anestetycznych warloŚci parametrów równo-
wagi kwasowo-zasadowej zbllżyły się do poziomów
oznaczonych przed zabiegiem (tab. 3). Nie zaobser-
wowano wahań poziomu elektrolitow w surowicy
(tab.4); mieściĘ się one w granicachuznanychzaft-
zjo7ogiczne (10, 20). Reasumując należy podkreślić,
że p ar ametry równowagi kwasowej - zasadowo or az p o -
zostałe oznaczane wskaźniki hematologi cznę lbioche-
miczne mieszczą się w granicach norm fizjologtcz-
nych. W trakcie przeprowadzania doświadczenia za-
obserwowano jedynie niewielkie wahania wartości
parametlÓw biochemicznych bez istotnego wpływu na
homeostazę ustroju. Badania równowagi kwasowo-
- z as adowej przeprowadzono w krwi żylnej, poni eważ
badaniom podlegali pacjenci kliniki. Pobieranie krwi
z naczyh tętniczych prowadzone jest w badaniach na
materiale czysto doświadczalnym (m.in. z powodów
natury doświadczalnej). Prezentowana metoda możę
być wykorzystywana przezlekarzy praktyków w mo-
nitorowaniu stanu zdrowta zwterzęcia podczas zabie-
gu operacyjnego. W praktyce lekarsko-weterynaryjnej
powszechnie stosuje się określanie parametrów rów-
nowagi kwasowo-zasadowej w krwi ży|nej.

Dużym obciązeniem organizmu j est zastosowanie
odmy otrzewnowej, wywołanej wprowadzeniem do
jamy otrzewnowej dwutlenku węgla. Absorpcja CO,
z jamy otrzewnowej moze przyczyniaó się do powsta-
nia kwasicy oddechowej.

P o dczas właś c iwi e pr zebie gaj ącej funkcj i wentyla-
cji minutowej moze być on wydalany, w związkllz je-
go wysokim stopniem rozpuszczalności i zdolnością
natychmiastowego rozpraszania. Jednak, gdy proces
oddychania pęcherzykowego j est zakłoc ony poprzez
zmienioną mechanikę oddychania, wówczas ten do-
datkowy CO, pochodzący z odmy nie jest wystarcza-
j ąco wydal any bądż metabolizowany, co w rezultacie
możę prowadzić do groźnej hiperkapii i kwasicy od-

, l,,,::,,,,],,,,,l,]l, l l MedyCyna Wet.20M, 60 (2}

dechowej. Wyniki badań własnych nie wykazały ta-
kiego powikłania przebrcgu anestezj i.

Propofol ulega metabolizmowi w wątrobie i wyda-
lanyjest przez nerki w postaci nieczynnychzwiązków.
Nie obserwowano jego wpływu na nadnercza i wy-
dzielanie histaminy, nie obserwowano więc reakcji
anafilaktycznych(7).

Podsumowuj ąc własne wyniki badań klinicznych,
h emato 1o gi c zny ch i b i o chemi c zny ch naleĘ stwi erdzi ć,
ze stosowanę znięcnllenie złożonę zudziałem atropi-
ny, azaperonu i propofolu w krotkotrwałej anestezji
do zabiegów laparoskopowych nie wykazuj e dziaŁa-
nia ubocznego na oIganizm zwierząt. Wykazano, że
jest to znięczuleniebezpiecznę oraz dające stan dob-
rej tolerancji chirurgicznej. Po zaprzestaniu podawa-
nia propofolu pozwala ono na szybki powrót zwierząt
do stanu przed narkozą.
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