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SEDATIE BIJ DRACHTIGE MERRIES

VRAAG
“Wat is het advies met betrekking tot het gebruik van sedatie (met een alfa2-agonist zoals
domidine) bij drachtige merries? Zowel in het
begin van de dracht, het midden als op het einde
van de dracht.”
ANTWOORD
Alfa2-agonisten worden courant gebruikt als sedativum bij de drachtige merrie. In de literatuur en in de
praktijk is er weinig melding van nefaste effecten op
het veulen die te relaterenen zijn aan het gebruik van
alfa2-agonisten tijdens de dracht (Tertutt et al., 1994).
Er werden echter wel effecten op de uterus beschreven. Een verhoogde contractiliteit, verminderde
doorbloeding en zuurstofvoorziening voor de foetus
werden vastgesteld bij het gebruik van verschillende alfa2- agonisten (Le blanc, 1984; Dobrinski et
al., 1994; Gibs, 1995; Hodgson, 2002; Schatzmann,
1994). Deze effecten worden voornamelijk gezien
bij herkauwers. Xylazine veroorzaakt hier een meer
uitgesproken effect dan detomidine zijnde contracties
vergelijkbaar met het effect van oxytocine (Le blanc,
1984; Dobrinski et al., 1994). Om deze reden wordt
het gebruik van xylazine afgeraden en geniet detomidine de voorkeur bij het drachtige rund (Riebold,
2001). Bij de merrie werd dit dusdanig niet bewezen;
toch wordt er rekening mee gehouden bij de keuze
van een alfa2-agonist in de praktijk.
Volgens de auteur kan sedatie van de drachtige
merrie doorgaans veilig gebeuren. Het praktisch belang van de effecten van alfa2-agonisten op de uterus
weegt bij een gezonde merrie niet op tegen de positieve effecten van het vermijden van stress en pijn,
die bij drachtige dieren eveneens negatieve gevolgen
kunnen hebben.
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