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ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СХЕМ ПРЕМЕДИКАЦІЇ СОБАК ПЕРЕД 

ЗАГАЛЬНОЮ ВНУТРІШНЬОВЕННОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ 

 

У статті наведені результати вивчення і порівняння седативно-транквілізуючих 

властивостей різних за складом варіантів премедикаційних сумішей (ПС) та визначення 

оптимальної з них для собак перед проведенням загальної внутрішньовенної анестезії (ЗВА). 

Встановлено, що вибір комбінації ПС залежить від особливостей проведення ЗВА: бажана 

швидкість та ступінь седативно-транквілізуючої дії ПС, можлива тривалість ЗВА, стан 

тварини до анестезії. ПС, що містить у своєму складі ацепромазин (АЦ), викликає 

гіпотермію, але при цьому незначно впливає на кардіоваскулярну і респіраторну системи 

організму порівняно з ПС, в яких містяться ксилазину гідрохлорид (КС) або медетомідіну 

гідрохлорид (МД). 

Ключові слова: собаки, премедикація, премедикаційна суміш, загальна 

внутрішньовенна анестезія, седативно-транквілізуюча дія. 

 

Вступ. Анестезія − одне з найвизначніших наукових відкриттів минулого 

століття, що дозволило здійснити давнішню мрію хірургів оперувати без болю 

[1, 2]. Стрімкий розвиток ветеринарної хірургії також значною мірою 

обумовлений досягненнями ветеринарної анестезіології та реаніматології [3–5]. 

Активне впровадження у практичну ветеринарну діяльність сучасних засобів і 

методів пермедикації та загальної анестезії, високотехнологічного 

анестезіологічного обладнання та засобів моніторингу стану тварин дозволяє 

ветеринарним хірургам виконувати оперативні втручання будь-якої складності 

на різних ділянках тіла та різних органах з мінімальною кількістю 

післяопераційних ускладнень [6–10]. 

В українських ветеринарних клініках для дрібних тварин активно 

використовують два види загальної анестезії – внутрішньовенну та інгаляційну, 

при цьому застосовують один загальний анестетик (мононаркоз) або декілька 

(комбінований наркоз) [2, 4, 6–8]. При проведенні будь-якої загальної анестезії 

(наркозу) тварини анестезіологом виконується ряд послідовних дій [2–10]: 

- підготовка тварини до анестезії (збір анамнезу з особливим акцентом 

на породу, стать, вік, вагу, загальне клінічне обстеження, обмеження корму та 

води напередодні наркозу, катетеризація периферійної вени); 
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- премедикація; 

- введення у наркоз (як правило, за допомогою ін’єкційних анестетиків); 

- підтримка наркозу (за допомогою внутрішньовенних або інгаляційних 

анестетиків); 

- виведення (вихід) тварини з наркозу. 

Як відомо, премедикація – це фармакологічна підготовка організму до 

загальної анестезії, яка дозволяє полегшити технічне її виконання, усунути 

побічну дію засобу/ів загальної анестезії, зменшити або усунути небезпечні 

вегетативні рефлекси, знизити дозу засобу/ів для загальної анестезії та 

поліпшити перебіг і поглибити її [3–8]. Досягнення всіх цих ефектів можливе 

лише за умови багатокомпонентністі премедикації [8]. При цьому перелік 

засобів премедикації собак в Україні достатньо великий, тоді як дослідження з 

вивчення їх дії на організм тварин, як окремо, так і в складі премедикаційних 

сумішей (ПС), поодинокі, фрагментарні та не доступні широкому загалу 

ветеринарних анестезіологів. 

Мета роботи. Вивчити і порівняти седативно-транквілізуючі властивості 

різних за складом варіантів ПС та визначити оптимальний варіант ПС для собак 

перед проведенням загальної внутрішньовенної анестезії. 

Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували в умовах клініки 

ветеринарної медицини м. Києва. Матеріалом для досліджень були собаки 

безпородні та різних порід і статі, віком 1–5 років і живою вагою від 10 до 20 кг. 

Собаки утримувалися в умовах міських квартир із щоденним вигулом. Їх 

годували переважно сухими кормами та напували за існуючими 

загальноприйнятими нормами. Усім собакам систематично проводили 

дегельмінтизацію, обробку від ектопаразитів та щеплення проти сказу, чуми 

м’ясоїдних, парвовірусного ентериту та лептоспірозу згідно настанов до 

відповідних ветеринарних препаратів та вакцин. Тварин за принципом пар-

аналогів розділили на три групи по 5 голів у кожній. 

Дослід з вивчення порівняльної ефективності різних за складом ПС при 

виконанні премедикації собак проводили за схемою, наведеною в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Схема досліду з вивчення порівняльної ефективності ПС для собак, n = 5 

 

Групи Лікарські засоби, що застосовували для премедикації 

1 (АЦ) «Ацепромал» – 0,5 мг/кг, в/м «Атропін–

Дарниця» – 0,04 

мг/кг, в/м 

«Димедрол–

Дарниця» – 1,5 

мг/кг, в/м 

«Бутолар-ЗОО» – 

0,1 мг/кг, в/м 
2 (КС) «Седацил» – 2,0 мг/кг, в/м 

3 (МД) «Медісон» – 0,05 мг/кг, в/м 
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При проведенні дослідів використовували наступні препарати: «Атропін–

Дарниця» виробництва ЗАТ «Фармацевтична фірма Дарниця» (Україна), який 

містить в 1 мл 1 мг атропіну сульфату; «Димедрол–Дарниця» виробництва ЗАТ 

«Фармацевтична фірма Дарниця» (Україна), який містить в 1 мл 10 мг 

дифенгідраміну гідрохлориду; «Бутолар-ЗОО» виробництва Борщагівський 

ХФЗ (Україна), який містить в 1 мл 10 мг буторфанолу (що відповідає 14,58 мг 

буторфанолу тартрату); «Ацепромал» виробництва ТОВ НУ НВФ «Бровафарма» 

(Україна), який містить в 1 мл 10 мг ацепромазину малеату; «Седацил» 

виробництва ТОВ НУ НВФ «Бровафарма» (Україна), який містить в 1 мл 20 мг 

ксилазину гідрохлориду; «Медісон» виробництва ТОВ НУ НВФ «Бровафарма» 

(Україна), який містить в 1 мл 1 мг медетомідіну гідрохлориду. 

Для визначення реакції організму тварин на дію ПС проводили 

моніторинг кардіо-васкулярної, респіраторної та нервової систем, а саме 

оцінювали загальний стан тварин, визначали тонус скелетних м’язів, розмір 

зіниць, рефлекс рогівки і гортані, секрецію сльози і слини, стан слизових 

оболонок, реєстрували тривалість стадій дії премедикації (початок, розвиток, 

ослаблення, закінчення) і визначали ступінь седативно-транквілізуючої дії 

(СТД) премедикації за розробленою нами методикою [8, 11]. Вимірювали 

ректальну температуру тіла (РТТ) за допомогою електронного термометру 

Sitizen CT-461C (Japan), визначали частоту серцевих скорочень (ЧСС), характер 

електрокардіограми (ЕКГ) і сатурацію артеріальної крові (SpO2) за допомогою 

3-х канального електрокардіографу з вбудованим пульсоксиметром «Heart 

Screen 60G VET» («Innomed Medical», Угорщина), вимірювали систолічний 

(САТ) і діастолічний (ДАТ) артеріальний тиск за допомогою цифрового 

вимірювача артеріального тиску і пульсу UA–705 («FND», Japan), реєстрували 

частоту спонтанного дихання (ЧД) за допомогою стетофонендоскопу, 

оцінювали стан кровообігу методом визначення тканинної перфузії 

(реєстрували час наповнення капілярів після надавлювання пальцем на ясна) за 

загальноприйнятими методами [8–12]. Всі перераховані показники реєстрували 

через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 хвилин після введення препаратів.  

Результати досліджень та їх обговорення наведені в табл. 2, з якої 

видно, що найбільш вираженою СТД володіють ПС, які вводили собакам другої 

та третьої груп, до складу яких входять, відповідно, ксилазину гідрохлорид та 

медетомідіну гідрохлорид, тоді як у собак першої групи ступінь СТД була 

помірною (++). 

Характеризуючи окремі стадії СТД різних за складом премедикаційних 

сумішей, слід відзначити, що початкова стадія, тобто проміжок часу між 

введенням премедикаційної суміші і розвитком сонливого стану в тварини, була 

найкоротшою у групи 3 (МД) – 7,3 хв. При цьому собаки швидко 
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заспокоювались, лягали, і в них розвивався стан, що нагадує фізіологічний сон. 

На дотик і голосні звуки навколо собаки не реагували. 

Таблиця 2 

Характеристика стадій СТД премедикації собак, n=5 

 

Групи 

тварин 

Тривалість стадії СТД премедикації, хв 
Ступінь СТД 

премедикації початок розвиток 
ослаблення і 

закінчення 

1 (АЦ) 12,5 73,9 94,3 ++ 

2 (КС) 9,1 51,3 60,7 +++ 

3 (МД) 7,3 45,5 53,9 +++ 

Примітка: + – слабка (незначна); ++ – середня (помірна); +++ – сильна (виражена). 

 

У собак групи 2 (КС) початкова стадія розвивалася в середньому на 1,8 хв 

повільніше, ніж у тварин групи 3 (МД), однак клінічна картина була 

аналогічною. 

Найповільніше СТД ПС розвивалась у собак групи 1 (АЦ) – 12,5 хв., при 

цьому ступінь СТД дії була помірною, розвивався стан, який нагадував 

фізіологічний сон. Розбудити собак легким дотиком або неголосними звуками 

на вдавалося. 

Аналізуючи тривалість стадії розвитку СТД премедикаційної суміші, 

тобто проміжок часу між початком і ослабленням її дії, слід відмітити, що 

найбільш тривалою вона була у собак групи 1 (АЦ) і складала в середньому 

73,9 хв, тоді як у собак групи 2 (КС) вона була на 22,6 хв, а у собак групи 3 

(МД) – на 28,4 хв коротшою. Тобто стадія розвитку СТД є найдовшою при 

застосуванні ацепромазину і найкоротшою при застосуванні медетомідіну 

гідрохлориду в складі ПС. 

Стадії ослаблення і закінчення характеризують проміжок часу між 

пробудженням тварини і здатністю тримати підняту голову та її самостійним 

зведенням на ноги і вільним пересуванням. З табл. 2. видно, що найдовше 

собаки не могли вільно пересуватися після введення в складі ПС ацепромазину 

(група 1 (АЦ)). В них час між пробудженням і самостійним підняттям 

дорівнював 94,3 хв. У тварин інших груп цей час був значно меншим. Так, у 

собак групи 2 (КС) стадія закінчення тривала на 33,6 хв, а в собак 

групи 3 (МД) – на 40,4 хв менше, ніж у собак групи 1 (АЦ).  

При аналізі ступеню СТД різних за складом ПС було встановлено, що при 

застосуванні в складі ПС ксилазину гідрохлориду та медетомідіну гідрохлориду 

ступінь їх дії практично не відрізняється і характеризується як сильна 

(виражена) – тварина лежить, м’язи частково розслаблені, а її стан нагадує 

фізіологічний сон, при спробі розбудити її вона не пробуджується або 

пробуджується дуже важко і не підіймається; РТТ знижується більш, ніж на 1ºС, 

ЧСС зменшується більш, ніж на 10 за 1 хв, а ЧД зменшується більш, ніж на  
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5 дихальних рухів за 1 хв, середній артеріальний тиск (СрАТ) знижується на  

15-20 мм рт. ст., рефлекси послаблені. 

У групі 1 (АЦ), де в складі ПС собакам вводили ацепромазин, ми 

реєстрували середню (помірну) ступінь СТД, яка характеризувалась тим, що 

тварини заспокоювались, приймали лежаче положення, інколи засипали, але 

при спробі розбудити вони просипалися, деякі намагалися встати; тонус м’язів 

при цьому в них був знижений, через це вони не могли встати; реакція на 

зовнішні подразники (тактильні стимули або голосний звук) була послаблена; 

рефлекси – також послаблені. 

Зміни показників РТТ собак під дією різних за складом ПС наведено на 

рис. 1, з якого видно, що найбільш швидке і виражене зниження температури 

тіла відбувалося у собак третьої групи, яким в складі ПС вводили медетомідіну 

гідрохлорид, і на 40-ву хвилину спостереження цей показник дорівнював 

36,7ºС, але протягом наступних 60 хв він повертався до вихідного рівня. 

Аналогічна динаміка даного показника спостерігалась у собак другої групи, 

яким в складі ПС вводили ксилазину гідрохлорид. 

35,5
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36,5
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37,5
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38,5

39

39,5

°C

Група 1 (АЦ) Група 2 (КС) Група 3 (МД)

 
Рис. 1. Зміни показників РТТ собак за різних схем премедикації, n=5. 
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Дещо іншою була динаміка змін показників РТТ у собак першої групи, 

яким в складі ПС вводили ацепромазин. Так, ця ПС викликала повільне 

зниження РТТ протягом 120 хв до 36,8ºС, і хоча впродовж наступних 60 хв цей 

показник збільшувався, але незначно  до 37,3ºС. 

Вплив різних за складом ПС на кардіоваскулярну систему, а саме на ЧСС 

собак, наведено на рис. 2, з якого видно, що найбільш суттєво впливають на 

ЧСС ксилазину гідрохлорид та медетомідіну гідрохлорид. Так, через 10 хв після 

їх уведення ЧСС збільшувалась, але незначно  на 34 скорочення за хв, а потім 

динамічно знижувалась протягом 30 хв до 83,2 скорочень за хвилину в другій 

групі (КС) та до 78,3 скорочень за хв в третій групі (МД). Надалі впродовж 

200 хв цей показник у собак обох груп повертався до вихідного рівня. 
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Рис. 2. Зміни ЧСС собак за різних схем премедикації, n=5. 

 

У собак першої групи після введення в складі ПС ацепромазину 

реєструвалось впродовж перших 30 хв збільшення ЧСС на 5 скорочень, але 

впродовж наступних 20 хв цей показник зменшився до 95,8 скорочень за хв, а 

потім протягом 120 хв досягнув вихідного рівня. 
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Динаміка ЧД у собак під впливом різних за складом ПС також суттєво 

відрізнялася. Так, з рис. 3 видно, що найбільшу депресію дихання реєстрували у 

собак другої (КС) і третьої (МД) груп. Через 10 хв після введення ПС частота 

дихання у собак другої групи (КС) зменшилася на 5,8 дихального руху за хв, а 

на 30-ту хв – на 2,6 дихального руху за хв й дорівнювала 12,8, а протягом 120 хв 

після введення цей показник досягнув вихідного рівня. У собак третьої групи, 

яким в складі ПС вводили медетомідіну гідрохлорид, динаміка ЧД була 

аналогічною.
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Рис. 3. Зміни показників ЧД собак за різних схем премедикації, n=5. 

 

Після застосування ацепромазину в складі ПС собакам групи 1 (АЦ) 

спостерігали такі зміни ЧД: впродовж перших 20 хв після введення ЧД 

зменшилась на 3,4 дихального руху за хв, а потім поступово збільшувалась і на 

120-у хвилину спостереження досягла вихідного рівня. 

Моніторинг насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем (SpO2), 

тобто середньої кількості кисню, яка зв’язана з кожною молекулою гемоглобіну, 

засвідчив відсутність суттєвих відмінностей цього показника у собак всіх трьох 
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груп (табл. 3). Вимірювання цього показника ми починали проводити через 

20 хв після введення ПС і повторювали ще два рази з інтервалом 10 хв.  

Таблиця 3 

Зміни показників SpO2 у собак за різних схем премедикації, n=5 

 

Час дослідження 

Сатурація артеріальної крові (SpO2), % 

Групи тварин 

1 (АЦ) 2 (КС) 3 (МД) 

до премедикації – – – 

через 20 хв 98,4 97,6 97,1 

через 30 хв 97,1 96,8 96,9 

через 40 хв 97,8 97,0 97,1 

 

Визначення артеріального тиску (АТ), як і ЧСС, також дозволяє 

контролювати адекватність кровообігу, тому їх слід визначати кожні 510 хв 

анестезії. Необхідно враховувати, що зміни систолічного артеріального тиску 

(САТ) корелюють зі змінами потреби міокарду в кисні. Рівень діастолічного 

артеріального тиску (ДАТ) відображає коронарний перфузійний тиск, а СрАТ 

являє собою «гідростатичну силу», що визначає функції дифузії і фільтрації. 

При дослідженні динаміки САТ та ДАТ у собак після введення ПС ми 

встановили, що найбільше зниження цих показників реєструється в тварин 

другої (АЦ) та третьої (МД) груп, яким в складі ПС вводили відповідно 

ксилазину гідрохлориду та медетомідіну гідрохлорид (табл. 4). 

Таблиця 4 

Зміни показників САТ та ДАТ у собак за різних схем премедикації 

 

Час 

дослідження 

Групи тварин 

САТ, мм рт. ст. ДАТ, мм рт. ст. 

1 (АЦ) 2 (КС) 3 (МД) 1 (АЦ) 2 (КС) 3 (МД) 

до премедикації 113,2 116,1 117,9 63,3 68,9 71,2 

через 10 хв 98,3 125,2 131,1 57,2 79,3 81,1 

через 20 хв 95,4 119,5 124,1 51,2 72,3 78,1 

через 30 хв 96,3 101,3 105,2 52,3 62,4 73,9 

через 40 хв 99,1 95,2 96,7 57,9 55,9 54,2 

через 50 хв 103,2 92,6 91,2 59,9 52,3 51,1 

через 60 хв 105,1 92,8 90,5 60,2 53,7 53,3 

через 120 хв 108,1 102,1 110,2 60,9 61,8 65,9 
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З даних табл. 4 видно, що через 50 хв після введення ПС у собак цих груп 

САТ складав 92,591,2 мм рт. ст., а ДАТ  52,351,5 мм рт. ст., тобто 

артеріальний тиск знижувався в середньому на 23,526,7 мм рт. ст. порівняно з 

вихідним рівнем. Надалі впродовж 60 хв ці показники хоча й зростали, але не 

досягали вихідного рівня. 

Уведення собакам першої групи ацепромазину в складі ПС викликало 

більш швидке зниження артеріального тиску. Так, вже через 20 хв 

спостереження САТ знижувався на 17,8 мм рт. ст., а ДАТ  на 12,1 мм рт. ст. 

Надалі реєстрували поступове підвищення цього показника, і на 120-ту хвилину 

він практично досягнув вихідного рівня. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

1. Порівняння різних за складом ПС свідчить, що всі вони можуть з 

успіхом використовуватися для премедикації собак перед проведенням ЗВА. 

2. Вибір комбінації ПС буде залежати від особливостей, які повинен 

враховувати анестезіолог перед проведенням ЗВА: бажана швидкість та ступінь 

СТД ПС, можлива тривалість ЗВА, стан тварини до анестезії. 

3. ПС, що містить у своєму складі ацепромазин, викликає гіпотермію, але 

при цьому незначно впливає на кардіоваскулярну і респіраторну системи 

організму порівняно з ПС, в яких містяться ксилазину гідрохлориду або 

медетомідіну гідрохлорид. 

4.  Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні економічної 

ефективності різних за складом ПС перед проведенням ЗВА у собак, а також 

впливу ПС безпосередньо на ефективність ЗВА. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ СХЕМ ПРЕМЕДИКАЦИИ СОБАК ПЕРЕД ОБЩЕЙ 

ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ / Меженский А.А. 

 

В статье представлены результаты изучения и сравнения седативно-

транквилизирующих свойств различных по составу вариантов премедикационных смесей 

(ПС) и определения оптимальной из них для собак перед проведением общей внутривенной 

анестезии (ОВА). Установлено, что выбор комбинации ПС зависит от особенностей 

проведения ОВА: желательная скорость и степень седативно-транквилизирующего 

действия ПС, продолжительность ОВА, состояние животного до анестезии. ПС, 

содержащая в своем составе ацепромазин, вызывает гипотермию, но при этом 

незначительно влияет на кардиоваскулярную и респираторную системы организма по 

сравнению с ПС, в состав которых входят ксилазина гидрохлорид или медетомидина 

гидрохлорид. 

Ключевые слова: собаки, премедикация, премедикационная смесь, общая 

внутривенная анестезия, седативно-транквилизирующее действие. 

 

COMPARISON OF DIFFERENT SCHEMES OF PREMEDICATION OF DOGS 

BEFORE GENERAL INTRAVENOUS ANESTHESIA / Mezhenskyi A.O. 

 

Introduction. Premedication is the pharmacological preparation of the body for general 

anesthesia. The list of drugs for premedication of animals in Ukraine is constantly growing, but 

studies on the study of their effect on the body of dogs as part of premedication mixtures have not 

been conducted recently. 

The goal of the work. To study the sedative-tranquilizing properties of premedication 

mixtures of different composition and to determine the best option for dogs before general 

intravenous anesthesia. 

Materials and methods. The work was performed in a veterinary clinic on dogs of different 

breeds and gender, aged 1–5 years, weighing 10–20 kg, divided into three groups (n=5). Atropini 

sulfate, Dimedrol and Butorphanol were administered to animals for the premedication, in addition 
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Acepromazine maleate to the dogs of the first group, Xylazine hydrochloride – to the second, 

Medetomidine hydrochloride – to the third one. To determine the body’s response to the effect of 

premedication mixtures, the cardiovascular, respiratory and nervous systems were monitored, the 

duration of premedication stages (beginning, development, weakening, end) was recorded, and the 

degree of sedative-tranquilizing effect of premedication was determined. 

Results of research and discussion. Premedication mixtures that were administered to dogs 

of the second and third groups, which included Xylazine hydrochloride and Medetomidine 

hydrochloride, respectively, had the most pronounced sedative-tranquilizing effect, while the degree 

of sedative-tranquilizing effect was moderate in dogs treated with Acepromazine maleate. 

Comparison of premedication mixtures of different composition indicates that all of them can be 

successfully used for premedication of dogs before general intravenous anesthesia. 

The choice of a combination of premedication mixtures should depend on the features that 

the anesthetist must take into account before conducting general intravenous anesthesia: the 

desired speed and degree of sedative-tranquilizing effect of premedication mixtures, the duration of 

general intravenous anesthesia, the condition of the animal before anesthesia. 

Conclusions and prospects for further research. A premedication mixture containing 

Acepromazine maleate in its composition causes hypothermia, but it has insignificant effect on the 

cardiovascular and respiratory systems of the body, compared with premedication mixtures 

containing Xylazine hydrochloride or Medetomidine hydrochloride. 

Prospects for further research are to study the cost-effectiveness of premedication mixtures 

of different composition before general intravenous anesthesia in dogs, as well as the effect of 

premedication mixtures directly on the effectiveness of general intravenous anesthesia. 

Keywords: dogs, premedication, premedication mixture, general intravenous anesthesia, 

sedative-tranquilizing effect. 
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