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Latvijā veterinārmedicīnā mūsdienās vispārējās anestēzijas nodrošināšanai visbieţāk 

izmanto atropīna sulfātu kopā ar acepromazīna maleātu, bet vispārējai anestēzijai ketamīna 

hidrohlorīda un diazepāma kombināciju. Tāpat plaši tiek pielietots ievadnarkozes līdzeklis 

propofols, sedatīvie līdzekļi medetomidīna hidrohlorīds un deksmedetomidīna hidrohlorīds, 

kā arī inhalācijas anestēzijas līdzekļi izoflurāns un sevoflurāns.  

Oftalmoloģiskajiem pacientiem anestēzijas laikā jānodrošina vienmērīga ievadnarkoze un 

atmošanās, pietiekama pirms un pēc operācijas analgēzija, stabila kardiopulmonālā funkcija, 

kā arī nemainīgs acs iekšējais spiediens jeb intraokulārais spiediens (IOS) (Collins et al., 

1995; Brunson, 1980). IOS paaugstināšanās var būt kritiska tiem dzīvniekiem, kuriem ir 

radzenes vai cīpslenes trauma, vai arī radzenes čūla, tādēļ, ka, anestēzijas līdzekļu izsauktas 

IOS paaugstināšanās rezultātā, iespējama radzenes plīšana un varavīksnenes vai stiklaveida 

ķermeľa izkritums. IOS paaugstināšanās var būt kritiska arī intraokulāro ķirurģisko operāciju 

(kataraktas, lēcas ekstrakcijas) laikā, kā arī dzīvniekiem ar glaukomu (Brunson, 1980). 

Premedikācijā, bradikardijas profilaksei un elpceļu sekrēcijas samazināšanai, lietotais 

atropīna sulfāts IOS paaugstina, bet acepromazīna maleāts, ko lieto dzīvnieku nomierināšanai, 

miega efekta ātrākai sasniegšanai, muskuļu relaksācijas nodrošināšanai, kā arī, lai novērstu 

spontānas dzīvnieku kustības operācijas laikā, IOS samazina, tomēr, lietojot šos 

medikamentus kombinācijā, IOS paaugstinošā ietekme saglabājas (Kovalcuka, Birgele, 2008; 

Kovalcuka, Birgele, 2009, Kovalcuka, Birgele, 2011).  

Vispārējā anestēzijā ketamīna hidrohlorīds tiek lietots miega nodrošināšanai, tomēr tas ne 

tikai paaugstina intrakraniālo un cerebrospinālo spiedienu un paaugstina asinsspiedienu, bet 

arī paaugstina IOS (Antal et al., 1978; Kovalcuka et al., 2012). Diazepāmam piemīt spēcīga 

sedatīva, muskuļus relaksējoša un pretkrampju iedarbība, tas pazemina arteriālo spiedienu, 

samazina cerebrālo asinsriti un pazemina intracerebrālo spiedienu, tomēr tā ietekme uz IOS 

nav viennozīmīga. Lietojot šos medikamentus kombinācijā, IOS būtiski paaugstinās 

(Kovalcuka, Birģele, 2011). 

Savukārt īslaicīgas darbības intravenozs vispārējas anestēzijas līdzeklis propofols IOS 

nemaina (Hofmeister et al., 2009). Pētījumos parādīts, ka inhalācijas – gāzes anestēzijas 

līdzeklis – sevoflurāns, izoflurāns un desflurāns, lietots ar propofola ievadnarkozi, IOS 

nemaina (Almeda et al., 2004). Kas attiecās uz medetomīna hidrohlorīdu un 

deksmedetomidīna hidrohlorīdu, tā lietošanas laikā novēro strauju IOS paaugstināšanos un 

tam sekojošu samazināšanos, kas parāda šī līdzekļa nepiemērotību oftalmoloģisko-

intraokulāro manipulāciju veikšanai. 
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