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EX P E R I M E N T E EL E B IJ DRAG E TOT 

DE BEHANDEILING VAN. DE ACUTE 

SLAAPMIDDELVERGIFTIGING 

MET DOODELIJKE DOS IS 

A. J. H. EBES 



EXPERIMENTEELE BIJDRAGE TOT 

DE BEHANDELING VAN DE ACUTE 

SLAAPMIDDELVERGIFTIGING MET 

DOODELIJKE DOSIS 



STELLING EN 

I 

Plotseling optredende kamerbigeminie kan een prognostisch 
niet-emstig syndroom te voorschijn roepen, dat zich nauwe
lijks of niet van een aanval v�n St o k e s  -A d a m  onder
scheidt. 

II 

Het instellen van een behandeling met Uliron bij subacute, 
subchronische of chronische gonorrhoe zonder positieve Go.
complementsbindingsreactie is een kunstfout. 

III 

Als voedingsmethode is het toedienen van glucosebevat
tende clysmata waardeloos; slechts door de vochttoevoer 
kan er van nut voor de patient sprake zijn. 

IV 

De vervaardiging van nieuwe kininederivaten alsmede het 
onderzoek van deze op mogelijke gametocide eigenschappen, 
is een landsbelang en client van regeeringswege bevorderd 
te worden. 

V 

Inplaats van met de, in de apotheek van tusschen Djeddah 
en Ned. Indie varende pelgrimsschepen, aanwezige ,, verster
kende middelen" als bijvoorbeeld 19 flesschen cognac en SO 
flesschen witte en roode wijn, zou met SO Liter van een to
nicum, dat arsenicum, strychine, extractum colae en vitamine 
A, C en D in doelmatige verhouding bevat, meer resultaat 
bereikt kunnen worden. 

--------------- -

- -



VI 

Hoewel de therapie van de lobaire en van de broncho
pneumonie in de toekomst die met het typespecifiek antiserum 
zal zijn, verdient, zoolang het determineeren der pneumococ
censtammen en het beschikbaarstellen der antisera neg op 
groote moeilijkheden stuit, de vroegtijdige parenterale be
handeling met chinine-calciumpreparaten en vitamine C, 
sterke aanbeveling. 

VII 

Een wettelijk voorschrift, houdende het in slaapmiddelta
bletten of -soluties verwerken van een dusdanige hoeveel
heid emeticum, dat, door overschrij ding van tweemaal de 
maximaaldosis, braken wordt opgewekt, zou het aantal acute 
slaapmiddelvergiftigingen belangrijk doen verminderen. 

VIII 

Aankondigingen als bijvoorbeeld ,,Jjansen, med docts. arts" 
of ,,med docts. (.iuis)arts P. Pietersen" of "med. docts. 6. Gerrit
sen, arts" zijn een contaminatie, bevatten een tendens van 
misleiding en behooren daarom vermeden te worden. 
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Aan mijn Ouders. 





Het is mij een voorrecht hier openlijk te kunnen getui
gen van mijn erkentelijkheid voor het door mij lgenoten 
onderricht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 

Hooggeleerde d e  B o e r, Hooggeachte Promotor, de 
tijd, waarin ik als Uw particulier assistent een experi ... 
menteel malaria ... onderzoek mocht verrichten, zal ik nooit 
vergeten. Het f eit, dat Gij mij daarna in de gelegenheid 
stelde, in Uw laboratorium het onderzoek over acute 
slaapmiddelvergif tiging te doen, waarvan deze dissertatie 
de resultaten bevat, stemt m!j tot diepgevoelde dankbaar ... 
heid. 

Hooggeleerde W i e r  s m a. Uw persoonlijke belang ... 
stelling in mijn pharmacologische proefnemingen was voor 
mij een stimulans, in de .gekozen richting voort te gaan. 

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik, mijn 
dank uit te spreken aan arts Be r i n s  o h  n, chef van 
den geneeskundigen dienst der K.N.S.M. en V.N.S., aan 
Dr. U t e r m o h I e n, chef van den geneeskundigen 
dienst der stoomvaartmij. ,,Nederland" en aan Dr. 
B r e ij e r, chef van den geneeskundigen dienst der stoom ... 
vaartmij. ,,Rotterdamsche Lloyd" voor het vertrouwen, mij 
als scheepsarts en pelgrimsarts geschonken. 

Zeer geachte d e  G r o o t, N i e  b o e r  en L e g  ... 
g e r, destijds resp. 1 e, 2e en 3e officier aan boord van het 
m.s. ,,Poelau Tello", Uw steun bij de organisatie van de 
medische hulp aan de Mekka ... gangers tijdens de peJ .... 
grimsreis blijft mij een aangename herinnering. Met de
zelfde gevoelens richt ik mij tot gezagvoerder B r o m e ... 
Io w, le off. Go e d e  w a a g e  n, 2e off. v an 
L e u n e n en 3e off. v a n H a s e I e n. Hun steun als 
tolk tijdens de spreekuren gedurende de hadji--reis met het 
s.s. ,,Buitenzorg" heh ik ten zeerste gewaardeerd. 

Terugkeerende tot dit proefschrift dank ik allen. die mij 
bij de totstandkoming daarvan op eenigerlei wijze behulp
zaam zijn geweest. 
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INLEIDING. 

W anneer in vroeger jaren iemand tot het besluit kwam 
vrijwillig uit het Ieven te scheiden, was de weg daartoe 
bijna altijd een mechanische: kogel, verdrinking, ophan-
ging en dergelijke. Minder vaak werden vergiften als 
sublimaat, rattenkruid en cyaankali toegepast, omdat in 
het algemeen, en speciaal van sublimaat en rattenkruid 
bekend is, welk een af schuwelijk lijden men nog moet 
doormaken alvorens de dood daar een einde aan maakt. 

Ongetwijfeld behoort er, ondanks de lafheid op zich 
zelve in de daad van de zelfmoord, groote moed toe om 
via een der genoemde methoden suicide te plegen. Oat 
menigeen op het laatste moment voor een van die direct 
beslissende handelingen is teruggedeinsd, zal mij wel niet 
bestreden worden. 

Zeer te betreuren is dan ook, dat sinds de enorme vlucht 
der slaapmiddelenindusfrie, vooral voor den intellectueel 
als methodiek: doodelijke slaapmiddelvergiftiging voor de 
hand ligt, omdat deze door zijn onpijnlijke factoren de ten-
uitvoerlegging van de droeve daad gemakkelijk maakt. 
V raagt men een eenigszins ontwikkelden leek een slaap-
middel te noemen, dan kan men in 99 %: het antwoord 
veronal verwachten. De algemeene bekendheid van dit 
middel vindt clan ook zijn uitdrukking in gegevens van 
groote ziekenhuizen waar men veel gevallen van slaap ... 
middelvergiftiging te behandelen krijgt. 

Men onderscheidt de acute en de chronische ver.gifti-
gingen, waarbij opgemerkt wordt, dat er bij de eerste 
vrijwel uitsluitend sprake is van pogingen tot zelfmoord 
en slechts sporadisch van op een fout berustende over
doseering. 
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Voor de stad Berlijn hebben P o h I i s c h en P a n s e 1 ) 
de volgende gegevens verzameld, die uitsluitend betrek
king hebben op gevallen van acute vergiftiging: 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 '25-'32 Rud.-Virchow-Krankenhaus 25 34 36 34 51 67 91 102 440 Wittenauer Heilstatten 2 3 1 1 15 16 17 9 64 Psychiatr. Klinik d. Charite 4 2 8 2 6 4 9 14 49 
------··--· Totaal: 31 39 45 37 72 87 117 125 553 Totaal aantal zelfmoordge-vallen in Berlijn: 1587 1779 1687 1481 1678 1831 1903 2226 

Het fotaal aantal zelfmoordgevallen in 1932 vergeleken 
met 1 925 nam dus toe met ongeveer 40 %, de stijging van 
de acute slaapmiddelvergif tiging bedroeg 300 % . Bij 
de beoordeeling van deze enorme stijging client in aan-
merking genomen te warden dat de periode '29--'32 er 
een was van finantieele en economische depressie. 

De keuze van het middel ziet men uitgedrukt in een 
volgende tabel, samengesteld uit gegevens van dezelf de 
z•iekenhuizen. 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Totaal Verona! 172 15 12 213 242 333 365 367 19422 Medina! 1 1 3 2 1 1 9 Veramon 1 2 3 8 6 4 22 Somnacetin 1 1 1 3 Luminal 9 15 151 6 192 303 283 307 1s21u Phanodorm 1 2 1 4 4 19 27 58 Cumrl 2 3 1 2: 9 Cibalgin 4 3 8 Allonal 21 41 3 1 1Q:l Noctal 5 2 1 2 3 17 Somnifen 1 2 2 1 71 Optalidon 1 1 Bromural 2 1 2 2 2 10 Adalin 3 2 21 4 1 8 7 281 Abasin 1 1 Sedormid 2 Paraldehyd 2 Slaapmiddelen zonder nadere aanduiding 41 3 21 91 188 

312 39 451 375 7'2'6 876 1179 12515 55346 

De kleine cijfers geven het aantal sterfgevallen aan. 
1) Pohlisch, K. en Panse, F.: Schlafmittelmissbrctuch. Leipzig, 1934. 
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Veronal en luminal genieten blijkens deze statistiek 
wel zeer duidelijk de voorkeur, ofschoon beide in tegen .... 
stelling met vele andere slaapmiddelen slechts op recept 
afgeleverd mogen worden. Voor phanodorm valt de on .... 
evenredige toename op in 1931 en 1932, hetgeen een 
snelle verbreiding van dit in 1925 in den handel 
gebrachte medicament bewijst. Bij de 58 gevallen van 
phanodorm .... vergif tiging kwam geen doodelijk verloop voor 
terwijl de mortaliteit bij veronal en luminal ongeveer 10 % 
bedroeg. 

Cijfers op dit gebied afkomstig uit N ederlandsche 
ziekenhuizen zijn mij niet bekend, maar wel heeft 
S i e g e n b e e k v a n H e u k e I o m 1 ) geobserveerd, 
dat het aantal patienten met een acute slaapmiddelvergif .... 
tiging - allen adspirant .... zelfmoordenaars - in de Cen-
trale Burgerlijke Ziekeninrichting te Batavia is toege .... 
nomen, van 5 in 1 934 tot 1 3  in 1 935 en 3 1  in 1 936. Hierbij 
is gebleken, dat adalin het meest gebruikte middel was. 

Het komt gelukkig nog al eens voor, dat een patient, 
die een dopdelijke dosis hypnoticum ingenomen heef t, 
gevonden wordt voor de dood - door verlamming van 
het ademhalingscentrum - ingetreden. is. Hij of zij ligt in 
diep coma, een leeg buisje al of niet vergezeld van een 
briefje verraadt de opzet en uiteraard wordt onmiddellijk 
een medicus ontboden. Aangezien de dan, begrijpelijker .... 
wijze liefst direct, toe te passen therapie nog geenszin.s 
vaststaat, heh ik geprobeerd langs experimenteelen weg 
aan de ontwikkeling van die behandeling mee te werken. 

Hiermede is het doel van dit proef schrif t nader toege .... 
licht, maar alvorens met het verslag omtrent dat experi .... 
menteel onderzoek te beginnen, moge een bespreking van 
hetgeen bekend is over de slaap en hare beinvloeding 
voorafgaan. 

1) Siegenbeek van Heukelom. A. Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 81. II. 14. 
bJz. 1413. 



HOOFDSTUK I. 

DE INVLOED VAN DEN SLAAP OP DE WERKZAAMHEID 
DER ORGANEN. 

De slaap als probleem is oud. Overleveringen uit de 
vroegste tijden met mystieke fantasieen over slaapgoden, 
het geloof aan zielsverhuizing, enz. hebben zich er reeds 
mee bezig gehouden. Philosof en en medici uit alle eeuwen 
hebben over het slaapprobleem de meest uieeenloopende 
theorieen opgesteld. Niettemin is de slaap steeds een bij ... 
zonder geheimzinnig gebeuren gebleven en pas in de 
laatste decennia is men erin geslaagd, hierin eenig inzicht 
te krijgen. 

Tot en met de negentiende eeuw heeft men steeds 
geprobeerd, alle verschijnselen en eigenaardigheden van 
den slaap te verklaren uit een enkele z.g. ,,slaap oorzaak". 
Een belangrijke vooruitgang was, dat men in het begin van 
deze eeuw er toe overging, den slaap te beschouwen als 
een gecompliceerd biologisch proces, waarbij de afzon ... 
dergelijke orgaanfuncties, tot op zekere hoogte ook onaf ... 
hankelijk van elkaar, onderhevig zijn aan een functie ... 
cyclus, die een periode heeft van 24 uur. Aanvankelijk 
heeft het uitgangspunt van den slaap zich stellig niet in 
het centrale zenuwstelsel bevonden, want ook lagere 
dieren, die geen centraal zenuwstelsel hebben, komen 
regelmatig in een foestand, die misschien geen slaap ge ... 
noemd mag worden, maar er toch zeer veel op lijkt. Zoo 
is de opvatting van een 24 ... urigte functiewisseling in het 
leven van de planten tegenwoordig door de botanici, waar ... 
bij men ook spreekt van waken en slapen, algemeen aan..
genomen. Pas bij de hooger ontwikkelde dieren en bij den 
mensch ziet men om een regelmatig verloop van het wak ... 
ker zijn en het slapen te krijgen, secundair een regulatie 
door het centrale zenuwstelsel optreden. 

De verschijnselen, die met den slaaptoestand verbonden 
zijn en deze karakteriseeren, zijn nauwkeurig onderzocht. 
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In dit verband moet in de eerste plaats v � n E c o
n o m o 1 ) genoemd worden, die in het jaar 1917 een tot 
dusver onbekende epidemisch optredende ziekte beschreef, 
waarbij naast vele andere neurologische symptomen con
stant oo.gspierverlammingen en slaapzucht voorkwamen. 
Deze aandoening, de encephalitis lethargica, werd steeds 
vaker gediagnostiseerd en door het op den voorgrond tre
dende verschijnsel van de slaapzucht hebben physiologen 
en pharmacologen zich sindsdien meer met het slaappro
bleem bezighouden. Gezien de experimenteele resulta
ten van deze onderzoekingen, alsmede de niet minder be
langrijke waarnemingen van de klinici, mag men aannemen 
dat de regulatie van den slaap van de hoogere dieren en 
van den mensch gebonden is aan biochemische processen, 
die zich a£ spelen in het hersengebied tusschen het mes
en diencephalon. 

De veranderde orgaanfuncties omvatten: 

1. De invloed op de stof wisseling en op de lichaams
temperatuur. 

Beide zijn gedurende den slaap verminderd. S c h r  i e
v e r 2) is van meening, dat het verschil tusschen de stof
wisseling in den slaap en die in absolute rust quantitatief 
gering is. Door de meeste auteurs wordt dit verklaard, 
doordat gedurende den slaap de ontspanning van de 
spieren het meest volkomen is. 3) Het respiratoire quotient 
� is in beide omstandigheden gelijk. Bij nieuwere 
onderzoekingen over de alveolairlucht is gebleken, dat 
er tijdens den slaaptoestand een geringe acidosis van 
het bloed bestaat, d.w.z. er is een verminderde titreerbare 
akalireserve. (H. St r a u b.) De daling van het aantal 
bloedlichaampjes per m.m. 3 en de verminderde droogrest 

1) Economo, C. v.: Die Pathologie des Schlafes. Handb. d. norm. u. pathol. Physiol. 17, ID, 591 (1926). Economo, C. v.: Schlaftheorie. Ergebn. d. Physiol. 28. 312 (1929). 2) Schriever, H.: Normale und krankhafte Steuerung im menschlichen Organismus, Jena (1937). 3) Rubner, M.: Warmehaushalt. Handb. d. Hygiene Bd. 1 biz. 64. 
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van het bloedserum gedurende den slaap zijn te verkla
ren, doordat er meer vocht uit de weefsels naar de bloed
baan gaat clan omgekeerd 1). Tijdens den slaap bevindt 
zich meer koolzuur in de weefsels, dat de hier aanwezige 
chloriden en phosphaten verdringt, die met de vermeer ... 
derde lymphstroom in het bloed komen en de urine �an 
den slaper zuur maken. (P u t z  i ,g en Vo 11 m e r). 

De normale temperatuurcurve van den mensch heeft 
's middags om 5 uur een maximum, terwijl een minimum 
waar te nemen is in de vroege morgenuren. (3 tot 6 uur.) 
Deze temperatuursschommelingen bedragen ongeveer 
½ tot 1 °, blijven dezelf de gedurende bedrust en voedse} ... 
onthouding en handhaven zich ook, wanneer men zijn 
levenswijze plotseling verandert, d.w.z. ov�dag slaapt 
en 's nachts wakker is. Ook clan vindt men in den namid
dag het temperatuurmaximum, 's morgens vroeg het mi
nimum 2 ) Slechts bij menschen, die jaar in, jaar uit over ... 
dag slapen en 's nachts werken, zooals bakkers, nacht
verpleegsters enz. vindt men een omgekeerde temperatuur
curve. M utatis mutandis komt een verandering in de 
curve het gemakkelijkst tot stand onder voorwaarden, die 
min of meer physiologisch zijn en een geleidelijke aan--
passing mogelijk maken, zooals b.v. tijdens scheepsreizen, 
waarbij men in streken komt, waar de plaatselijke tijd 
vergeleken met die van de haven van vertrek, 1 2  uur 
verschilt. Stoornissen in het verloop van de dagelijksche 
temperatuurcurve of zelf s een typus inversus met betrek-
king tot de nieuwe plaatselijke tijd komen clan niet voor. 

Ofschoon het dus gelukt, de normale 24--urige tempera ... 
tuurcurve om te keeren, is het toch merkwaardig, met welk 
een taaiheid het organisme aan de habitueele schommelin
gen vasthoudt. Men mag hierin een bewijs zien voor de 
juistheid van het in het begin medegedeelde, dat het op 
het centrale zenuwstelsel primair in het geheel niet aan
komt. Onafhankelijk van het CZS zijn de organen aan een 
24-urige periodieke functiecyclus onderworpen en men zal 
alleen nader komen tot een juist begrip omtrent den slaap, 

1) Gollwitzer-Meyer en Krotz, Bioch. Zeitschr. Bd. 154, blz. 83, (1924). 2) Zwaardemaker, H., Die Energetik der autochthon periodischen Lebens� erscheinungen. Ergebn. d. Physiol. Bd. 7, biz. 1. ( 1908). 
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wanneer men steeds het polyforme beeld van alle orgaan
functies bestudeert. 

2. Ademhaling. De ademhaling tijdens den slaap is 
langzamer en dieper clan gedurende het wakker zijn, er 
bestaat een groote ,gelijkmatigheid en bovendien over-
weegt het costale mechanisme boven dat van het dia-
fragma. De uitademing geschiedt onmiddellijk na de be-
eindiging van de inademing, terwijl daarentegen de pauze 
tot de volgende inademing verlengd is. De slaapadem-
haling kan men het beste vergelijken met het type respi-
ratie, dat men krijgt na experimenteele vagusdoorsnijding. 
Men zou dit kunnen verklaren door aan te nemen, dat de 
impulsen, die van de long uit via de aff erente vagusbanen 
naar het centrale zenuwstelsel ,gaan, hier het ademcentrum 
verminderd prikkelbaar vinden en dat daardoor de reflec-: 
toire regulatie van de ademhaling door den vagus bemoei-
lijkt is. De verminderde prikkelbaarheid van het adem-
centrum is onlangs door B a s s en H e r r1) op over-
tuigende wijze aangetoond. De vermindering van het aan-
tal adembewegingen heeft relatief meer invloed clan de 
toename in diepte; daarom is het ademvolume tijdens den 
slaap kleiner. Het gevolg hiervan is vermeerdering van de 
koolzuurspanning in de alveolairlucht. De koolzuurstuwing 
verdwijnt onmiddellijk na het ontwaken, want clan toont 
het ademcentrum zitch weer als gewoonlijk voor CO2 
prikkelbaar en wordt met enkele versnelde adembewegin
gen het teveel aan koolzuur verwijderd. Door de vermin-
derde prikkelbaarheid van het ademcentrum onderscheidt 
de ademhaling tijdens den slaap zich principieel van die 
gedurende absolute lichamelijke rust; zij gelijkt meer op die 
tijdens narcose. 

3. Hart en circulatie. Tengevolge van de vermindering 
van de hartfrequentie en amplitude treedt in den slaap 

1) Bass, E. en K. Herr. Z. Biol. 75, 279 (1929). Idem: Untersuchungen iiber die Erregbarkeit des Atemzentrums gemessen an der Alveolarspannung der Kohlensaiire. Zeitschr. f. Biologie Bd. 75, biz. 279 ( 1922.'). Straub, H., Ober Schwankungen in der Tatigkeit des Atemzentrums speziell im Schlaf. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 117t biz. 397 (1915). 
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verlangzaming op van de circulatie 1 ) en daardoor wordt 
ook het minuutvolume kleiner. Samen met een vermin-
dering van de vaattonus, speciaal in de huid en ook wel 
in de hersenen, voert dit tot daling van den bloeddruk. 
Subjectief kan men die tonusverandering van de huid ... 
vaten, die een grootere bloedrijkdom in de huid tot gevolg 
heeft, waarnemen door een pulseeren en brandend gevoel 
van wonden. Vermeldenswaard zijn in dit verband de 
proefnemingen van M o s s o2 ) met zijn ,,menschenweeg ... 
schaal", waarmee de gewijzigde bloedverdeeling geduren ... 
de den slaap gemakkelijk aan te toonen is. Het pri!lcipe 
hiervan is, dat een rustbank met een as in het midden, die 
loodrecht op de lengterichting staat, als een weegschaaL 
bewegelijk is opgesteld. Een proefpersoon legt zich hierop 
ter ruste en na het inslapen ziet men een naar beneden 
hellen van het voeteneinde. Het ontwaken en dikwijls ook 
reeds geringe slaapstoornissen zijn aanleiding tot een 
dalen van het hoof deinde. 

M o s s o geloof de, dat het dalen van het voeteneinde 
na het inslapen op hersenanaemie berustte en dacht dat 
deze de slaap,,oorzaak. ,  was. Ongetwijfeld is deze een ... 
voudige veronderstelling niet juist want E. W e b  e r3 ) 
heeft later het bewijs geleverd, dat met de evenwichts ... 
constructie uitsluitend de verhouding van de hoeveelheden 
bloed aanwezig in de extremiteiten en in de buikvaten 
geregistreerd wordt. Ook helt men tegenwoordig steeds 
meer over tot de opvatting, dat de gedurende den slaap op 
een zeker moment in de hersenen aanwezige hoeveelheid 
bloed, tengevolge van de ook de venen en capillairen aan ... 
grijpende vaatverwijding, juist vermeerderd is 4 ) .  Niette ... 
min is het volume bloed, dat in de tijdseenheid gedurende 
den slaap door de hersenen stroomt, kleiner, hetgeen komt 
door de verlangzaamde circulatie, welke eveneens maakt, 

1) Klewitz, Der Puls im Schlaf. Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1913. Klatsch en Pansdorf, Munch. med. Wochenschr. 1923 no. 50. Wiechmann en Bamberger, Puls und Blutdruck im Schlaf. Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 41, hit. 27 ( 1924). �) Mosso, A,. Die Ermiidung, Leipzig (1892). 3) Weber, E., Korperliche Ausserungen psychischer Zustiinde (1910). 4) Brodmann, K., Plethysmografische Studien am Menschen. Marchand, Die Storungen der Blutverteilung. In Krehl-Marchand, Handb. d. allg. Path. Bd. 2, biz. 1. ( 1910). 
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dat de zuurstof voorziening beperkt wordt. In het algemeen 
zijn de oxydaties van veel kleinere omvang, hoewel zij 
natuurlijk niet opgeheven zijn, aangezien een gedeelte der 
organen, zooals b.v. hart en diafragma, verder werkt. Zijn 
de geschetste circulatievoorwaarden voor een bedrijfsstof-
wisseling zeer ongunstig, voor een stofwisseling inhaerent 
aan herstellings-- en opbouwprocessen zijn zij waarschijnlijk 
een voordeel. Men vergelijke hiermee de langzame bloeds-
omloop in de groote vaten van lever en nieren van het zich 
ontwikkelende embryo. 

4 .  Klieren. In de eerste plaats zijn er klieren, waar-
van de werkzaamheid in den slaaptoestand zoogoed als 
niet veranderd is, waartoe behooren de stofwisselings-
klieren in het maagdarmkanaal, alsmede lever en pancreas 
( A b d e r h a 1 d e n 1 ) . V olgens S c h ii I e 1a) be-
staat er tijdens den slaap hyperaciditeit. Een ver-
hoogde functie wordt uitsluitend bij de zweetklieren 
aangetroff en. Bij het slapende kind is het gezicht dik-
wijls met zweetdruppels overdekt. lb ) De nachtelijke 
daling van de gewichtslijn van de volwassenen berust 
hoof dzakelijk op waterverlies tengevolge van de vermeer-
derde zweetsecretie. ( M e y  e r--B i s  c h) . Nauwkeu-
riger is' dit bepaald door W i e r •S m a 2 ) • Hij nam kleine 
ronde glazen bakjes met een diameter van 2½ cm. en 3½ 
cm. hoog. Hierin werd een weinig glaswol gedaan, ge-
drenkt in ongeveer 5 cm.3 geconcentreerd zwavelzuur. 
Zoo'n bakje werd afgesloten met een gummi stop en na 
eerst gewogen te zijn gedurende 5 minuten op de huid 
geplaatst, waarna de hoeveelheid zweet van een omschre-
ven gebied geabsorbeerd is. Na de proef wordt het vat 
weer onmiddellijk met de rubberdop af gesloten en op
nieuw gewogen. Het verschil in gewicht geeft clan nauw-
keurig het geproduceerde zweet. 

1) Abderhalden, E., Lehrb. d. Physiologie, biz. 605, BerliJn 1927. Ook Ebbecke, Physiologie des Schlafes, Handb. d. norm. u. pathol. Physiologie 17 III, 563. 
1a) Schiile, Klinische Beitrage zur Physiologie des Magens. Berl. klin. Wochenschr. ( 1 895) , biz. 32. 
1b) Czerny, A., Beobachtungen iiber den Schlaf im Kinderalter unter physic. logischen Verhaltnissen, Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 33 ( 1892) id. Bd. 41 biz. 337 

( 1896) . 2) Wiersma, E. D., Lectures on Psychiatry, Landen 1932, biz. 453, 

1 
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De verminderde af scheiding van de traanklieren is sub ... 
jectief te merken als een jeuken en branden van de oogen. 
Wanneer men zich 's  morgens de oogen uitwrijft, heeft 
dat onbewust tot doel, reflectoir de traansecretie aan te 
zetten. Kinderen vertelt men 's avonds graag van Klaas 
Vaak, die zand in de oogen strooit. Objectief is de traan ... 
secretie ook door W i e r s m a  gemeten, die in elke onder ... 
ste conjunctivaplooi een reepje filtreerpapier van ½ c.m. 
breedte en 3 c.m. len.gte aanbracht; het eene uiteinde van 
het filtreerpapier zit in de conjunctivaplooi geklemd, het 
andere hangt vrij en loodrecht naar hen eden. N ormaal is 
dit filtreerpapier binnen enkele minuten met tranen door ... 
drenkt, gedurende de slaap duurt het minuten of langer. 
Toevallig werd de verminderde speekselsecretie gedurende 
de slaap door W i e r s m a  geobserveerd aan een patient 
met bulbairparalyse. 1 ) Als uiting van zijn ziekte kon deze 
patient zijn speeksel niet doorslikken. Gedurende enkele 
dagen werd dit verzameld, en toen bleek, dat, terwijl de 
gemiddelde hoeveelheid overdag ongeveer 2 L. bedroeg, er 
' s  nachts bijna niets werd afgescheiden. 

De per uur ,geproduceerde hoeveelheid urine loopt tij ... 
dens de slaap tot de helf t of een derde terug. Misschien 
berust deze verandering mede op de daling van den bloed ... 
druk, maar in ieder geval beteekent de grootere concen-
tratie van nachturine een verhoogde osmotische prestatie 
van de nieren ( E b b e c k e )  2 ) .  Over de ninvloed van den 
slaap op de klieren met inwendige secretie is nog zeer 
weir1ig bekend. Wei heeft men op veranderingen hierin 
reeds in 1 9 1 0  slaaptheorieen opgebouwd ( S a I m o n ) ,  
maar op het oogenblik hebben deze slechts nog historische 
beteekenis. 

5. Het centrale zenuwstelsel. De actieve rol. die het 
C Z S gedurende de slaap heeft, moet streng gescheiden 
worden van de passieve, immers de intrede en de beeindi
ging van den slaaptoestand is waarschijnlijk gebonden aan 
biochemische processen in een omschreven hersengebied 

1) Wiersma, E. D., Lectures on Psychiatry, Londen 1932 blz. 489. 2) Ebbecke, U., Handb. d. norm. u. path. Physiol. 17 m, blz. 564 (1 926). 
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gelegen tusschen het mes ... en diencephalon, waarover later 
uitvoeriger zal worden bericht. Met uitzondering van dit 
gebied ondergaat het centrale zenuwstelsel f unctieveran ... 
deringen, die te vergelijken zijn met de wijzigingen in de 
werkzaamheid van de vegetatieve organen. lndien men 
deze laatste ,,lichaamsslaap" noemt, clan kan men analoo,g 
ten opzichte van het cerebrum van , ,hersenslaap" spreken. 
Deze laatste is in eerste instantie gekarakteriseerd door 
gedeeltelijke uitschakeling van de psychische werkzaam ... 
heid en door de typische veranderingen in de motorische 
en sensorische innervatie. Men ziet dus een gedeeltelijk 
bewustzijnsverlies, samengaand met een vermindere prik ... 
kelbaarheid voor sensibele en sensorische impulsen en als 
uitdrukkin.g van de veranderde motorische innervatie een 
beperking of opheffing van de spontane bewegingen. In 
verband hiermede is interessant de waarneming van 
G. B o u r g  u i g n o n  1), dat de chronaxiewaarden van de 
vingerextensoren na het inslapen zeer sterk stijgen en na 
het ontwaken weer dalen, terwijl de rheobase slechts ge ... 
ringe afwijkingen ondergaat. :W aarschijnlijk mag men die 
veranderde chronaxiewaarden als van centralen oorsprong 
beschouwen. 

Toch blijven soms bepaalde innervaties intact. Men 
denke aan de speciale slaaphouding, die vele dieren en 
ook menschen plegen aan te nemen en die op geen enkele 
manier op een gelijkmatige verslapping van alle spieren 
terug te brengen is. De sJaaphouding van vele dieren client 
tot bescherming tegen koude, bij kleine kinderen schijnt 
gedurende den slaap de embryonale houding terug te kee-
ren. Het staande slapen van paarden en overtuigender nog 
van steltvogels, die slapende op een been staan, zijn be-
wijzen voor het blijven bestaan van spierspanning en even-
wichtsregulatie. Merkwaardig is ook de verhouding 
tusschen de uitwendige en inwendige oogspieren ,gedu ... 
rende den slaap. Zooals bekend veroorzaakt facialisver-
lamming naar beneden hangen van het bovenste ooglid 
en onvermogen het oog te sluiten. Wanneer in den slaap 
het oog niettemin gesloten is, clan is dat slechts te ver--

1) Bourguignon, G., Soc. Biol. Paris 107, 1365 (1931). 
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klaren door een voortdurende contractie van de musculus 
orbicularis. In diepen slaap zijn de pupillen maximaal ver ... 
nauwd. Na het ontwaken verwijden zij zich onmiddellijk. 
Over het geheel genomen is de instelling van de oogspieren 
tijdens den slaaptoestand als beschermings ... reflex tegen 
intrede van licht begrijpelijk; in ieder geval berust zij niet 
op een algemeene passieve verslapping. 

Men kan gedurende den slaap reflexen opwekken. 1 ) 
Weliswaar kunnen de patellair ... , buik ... , cremasterreflexen 
enz. in diepen slaap ontbreken, maar meestal zijn ze aan ... 
wezig. In het algemeen is echter het verloop gekenmerkt 
door langzaamheid en krachteloosheid. N iet zelden kan 
men tijdens den slaap spontane bewegingen waarnemen. 
In dit verband zijn er geleidelijke overgangen tot de meest 
verschillende ziekelijke toestanden. :Wij noemen de onre ... 
gelmatige trekkende bewegingen van de ledematen, plot ... 
seling samentrekken van het geheele lichaam, het uitstoo ... 
ten van gearticuleerde en ongearticuleerde ,geluiden, 
onrustig heen en weer rollen,2 ) enz. Dit alles duidt er op, 
dat verschillende centra althans gedeeltelijk in functie 
blijven. Sensorisch geldt hetzelf de; bekende voorbeelden 
zijn hier dat van den soldaat, die ondanks hevig kanon ... 
gebulder doorslaapt, maar bij het zachtjes noemen van zijn 
naam wakker wordt; dat van de moeder, die niet het 
geloei van een orkaan, daarentegen wel het klagend 
kreunen van haar kindje hoort en dat van den hoofd ... 
machinist, die als de scheepsmachine 's nachts stilgezet 
wordt, ontwaakt. Ondanks de gecompliceerdheid van de 
wekwerking door zintuigprikkels gedurende den slaap 
heeft men zich niet la ten weerhouden, hierover nauwkeurige 
quantitatieve onderzoekingen te verrichten. Reeds in 1 863 
heef t K o h I s c h ii t t e r 3 ) op instigatie van F e c h n e r 
als eerste de sterkte van zintuigprikkels bepaald, die een 
slapende op verschillende tijden nog juist wakker kunnen 
maken. Als prikkel gebruikte hij het geluid, dat een kogel 

1) Rosenbach, Das Verhalten der Sehnenreflexe bei Schlafenden, Zeitschr. 
f. kiln. Med. ( 1 880) , biz. 358. 

2) Zappert, Ober nachtliche Kopfbewegungen bei Kinderen. Jahrb. f. Kinder 
heilk. ( 1905) . 

3 ) Kohlschiitter, Messungen der Festigkeit des Schlafes. Zeitschr. f. ration. 
Med. Bd. 17 ( 1863) .  
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gee£ t, die van telkens veranderde hoogte op een koperen 
bekken valt. Soortgelijke curven ( zie afb. 1 ) heeft men 
later ook opgenomen door als wekmiddel, aanrakings ... , 

5 6 7 8 
pijn ... , thermische prik ... 

0 1 Z 3 11 kels enz. te gebruiken. 
1ii Daarbij is gebleken, 
�� dat de soort prikkel 
jgg weinig verschil maakt. 
Jso W el bestaan er enorme 
l/0(} 
l/50 individueele verschil ... 
:m len. Men vindt als 
�z uitersten twee slaap ... 
�j typen. Het eene, waar ... 
� bij de sterkte van de 

wekprikkel zeer snel 
stijgt om na een naar 

verhouding kortdurend maximum eerst snel en clan Jang ... 
zamer te dalen en het andere, waarbij de sterkte 
van de wekprikkel langzaam stijgt, een kleinere 
hoogte bereikt en min of meer op dat niveau 
blijft tot het oogenblik van ontwaken. Tot dit 
laatste type behooren de menschen, die 's avonds 
moeilijk inslapen, 's morgens niet goed uitgeslapen zijn en 
pas in de loop van den dag weer over hun volle arbeids ... 
kracht beschikken. Over de beteekenis van zulke curven 
heeft men veel gediscussieerd, vooral over het punt, in 
hoever zij gelijktijdig als een maatstaf voor de slaapdiepte 
gebruikt kunnen worden. Sinds de onderzoekingen van 
B a s s en H e r r  over het koolzuurgehalte van de alveolair ... 
Iucht heeft de het laatst genoemde veronderstelling steun 
gekregen. Bij koolzuurbepalingen van de alveolairlucht, die 
zonder slaapstoornis of reactie van een proef per soon 
uitgevoerd werden, vonden deze auteurs namelijk een 
curve, die in principe gelijk is aan die van K o h J ... 
s c h  ii t t e r. ( Zie afb. 1 ) . 

Afb. 1. Curve van .de slaapdiepte 
volgens KOHLSCHiiTTER. 



HOOFDSTUK II. 

BESCHOUWINGEN OVER DE REGULATIE 
VAN DEN SLAAP. 

Wat betreft de voorwaarden voor het tot stand komen 
van slaap, is P a w I o w 1 ) van meening, dat innerlijke 
remmingen de voornaamste rol spelen. Deze zouden in de 
hersenschors aangrijpen en zich over de subcorticale centra 
verbreiden. Wilskracht, de gewoonte van bepaalde uren, 
zacht bed, donkere stille kamer, kunnen de intrede van 
den slaaptoestand vergemakkelijken, maar helaas niet ten 
allen tijde veroorzaken, anders zou immers het euvel der 
slapeloosheid niet bestaan. Het is waarschijnlijk, dat het 
slaapmechanisme vanuit het centrale zenuwstelsel geregeld 
wordt, waaraan, evenals bij de regulatie van de lichaams-
temperatuur, hormonale, ionale en perifere invloeden b.v. 
in het zenuw-- en spierstelsel, deelnemen. In hoeverre de 
laatstgenoemde factoren op hun beurt weer onder de 
heerschappij van het centrale zenuwstelsel staan, omdat 
van daar uit impulsen naar de endocrine klieren worden 
geleid via het vegetatieve zenuwstelsel, is moeilijk te beslis
sen. Dat niettemin het vegetatieve zenuwstelsel een zeer 
groote beteekenis heeft, ziet men uit het feit, dat gedurende 
den slaap klaarblijkelijk de parasympathicus, gedurende 
het wakker zijn echter de sympathicus een verhoogde 
tonus heeft. Naar een oplossing in deze richting hebben 
H e s s2 ) evenals C I o e t t a 3 ) en zijn leerlingen gezocht. 
De eerste toonde aan, dat injectie van het althans de 
perif ere uiteinden van den sympathicus verlammende ergo-
tamine, in de zijventrikels van de hersenen van een kat, 
slaap te weeg brengt. De school van C I  o e t  t a  kon 
door injectie van kleine hoeveelheden calciumchloride in 
de omgeving van het infundibulum een status veroorzaken, 

1 ) Powlow, J., Skand. Arch. Physiol. 44, 42 (1923) . 2 ) Hess, W. R., Schweiz. Arch. Neur. 1925 H. 2. 3) Cloetta, M. en E. Brauchli, Arch. f. exp. Pathol. 111, 254 (1926) ; Cloetta, M. en H. Thomann, idem 103, 260 ( 1924). 
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welke die van den natuurlijken slaap zeer nabijkomt. Dit 
is door M a r i n e s  c o 1 ) en zijn medewerkers herhaalde-
lijk bevestigd. Het lijkt of deze uitkomsten elkaar tegen-
spreken, omdat men van het calciumchloride meestal een 
sympathicusprikkelenden invloed waarneemt. Daarom 
moet er den nadruk op worden gelegd, dat calciumionen 
in kleine doses den tonus van den parasympathicus kunnen 
versterken ( B a r a t rh ) 2 ) • Tengevolge van beide ingre-
pen, calcium ... en ergotamine--injecties, zou dus een over
wegen van den parasympathicus boven den sympathicus 
mo.gelijk zijn. 

Afgezien van de beteekenis dezer proeven voor de 
tonusbeinvloeding van de beide zoo dikwijls antagonis-
tisch werkende deelen van het vegetatieve zenuwstelsel 
toonen zij aan, dat het noodzakelijk is, de werkzame sub ... 
stanties, ergotamine, calciumionen, op een bepaalde plaats 
in de hersenen te deponeeren, n.l. de grijze massa om de 
derde ventrikel. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming 
met klinisch--pathologische waarnemingen, die v on 
E c o n o m o in 1 9 1 7 bij de encephalitis lethargica en 
andere ziekelijke slaaptoestanden heeft gedaan. Reeds 
toen kwam hij ertoe, de regulatie van de periodieke afwis .. 
seling wakker zijn tegenover slapen aan te nemen in de 
parainfundibulaire en suprachiasmatische grijze hersen,.. 
stof. 

D e m o I e 3 ) zag bij katten een snel optredende diepen 
slaap, wanneer hij oplossingen van calciumchloride injici,.. 
eerde in de streek van het tuber cinereum en naaste om,.. 
geving. lnjecties in andere hersendeelen veroorzaakten 
geen slaap. Hij kon duidelijk aantoonen, dat de diepte 
van den slaap afhing van de concentratie en hoeveelheid 
van het ingespoten calciumchloride. Zeer fraaie proeven 
zijn op dit gebied onlangs door H e s  s4 ) verricht. Hij 
bracht bij katten allerf ijnste electroden in de stamgang .... 
lien; na het sluiten van een uiterst zwakke electrische 1) Marinesco, G., 0. Sager en A. Kreindler: Z. Neur. 119, 227: 122, 23 (1929). 2) Barath, E., Z. exper. Med. 45, 395 (1925) Meer literatuur bfj H. H. Meyer, R. Gottlieb en E. P. Pick, Die exp. Pharmakologie 1933, biz. 280. 3) Demole, V., Arch. f. exp. Pathol. 120, 229 (1927). 4) Hess, W. R., Schweiz. Arch. Neur. 1925, H. 2. 
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stroom werden de dieren slaperig, kropen in een hoek van 
hun kooi en namen de typische slaaphouding aan. Meestal 
bevonden zij zich reeds na enkele minuten in diepen slaap. 
Het bleek, dat de stroomsterkte zoowel op de intrede als 
op den duur van den slaap van invloed was. Ook M a r i  .... 
n e s  c o  heeft door anodische polarisatie van het zelfde 
hersengebied slaap kunnen opwekken, terwijl deze ver .... 
traagd optrad als hij daar de kathode aanbracht. 

Men is op grond van al deze proefnemingen gerechtigd 
in deze gedeelten van de hersenstam het slaapregulatie .... 
centrum aan te nemen. Zelf s is men .geneigd, mede door 

klinische observaties 
in het voorste deel 
van het genoemde ge .... 
bied (zie afbeelding 
2) een waakcentrum, 
in het achterste het 
eigenlijke slaapcen .... 
trum te projecteeren. 
Deze veronderstelling 
is volgens vele onder-
zoekers van belang 
voor de theorie over 
de pharmacologische 
werking van hypno .... 

Afb. z. Vermoedelijke localisatie van het slaap- tt'ca, waa1.·over later reguleeringscentrum, aa,ngegeven door de stippel-
lijn a, na.bij de overga,ng tusschen mes- en meer. diencephalon. 

Aq - aquaeduct. Sylvii, Hy - Hypophyse, I - In- Het fundibulum, 0 - chiasma nervi optici, th -
thiala,mua opticus, V., V, = derde en vierde 

aangenomen 
centrum moet uiter-
aard in verbinding 

· staan met andere dee--

ventrikel. 
Vertica,a,l gea,rceerd : gebied, bij ziekelijke 

st-0ornis waarvan slaap optreedt. 
Horiz.ontaal gearceerd : a.a.ndoening van dit ge

bied veroorzaakt alapeloosheid. 
<Naar voN ECONOMO).  len van het zenuwstel--

sel, het stuurt daar prikkels naar toe, en krijgt eveneens 
impulsen terug. Zoo wordt het ingewikkelde polyforme 
beeld van verschijnselen, dat men gedurende den slaap kan 
observeeren, eenigszins begrijpelijk, temeer als men zich 
herinnert de functie van de groote ... hersenschors als om-
schakelstation van sensorische en sensibele prikkels in 
motorische impulsen. 
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lnzicht in wat er eigenlijk biochemisch gebeurt in het 
slaapregulatiecentrum danken wij ook aan C I o e t t a 1 ) 
en zijn school. Ontstaat er door injectie van calciumchlo ... 
ride slaap, met kaliumchloride ziet men opwindingstoe ... 
standen optreden. Er werd o.a. vastgesteld, dat de ca} ... 
ciumspiegel van het bloedplasma gedurende den slaap 
regelmatig, zij het ook voor verschillende diersoorten wis ... 
selend, met ongeveer 6 tot 1 0  % daalt. W eliswaar is ook 
het kaliumgehalte 1 3  tot 1 6½ %, verminderd. Belangrijk 
is, dat het er hierbij niet toe doet, of de slaap natuurlijk, 
clan wel door slaapmiddelen ( paraldehyde, barbituurzuur ... 
derivaten enz. ) tot stand gekomen is. Omgekeerd ziet men 
bij psychomotorische onrust een toename van de genoemde 
ionen in het bloed, die in procenten uitgedrukt nagenoeg 
even hoog is. Aangezien in den slaaptoestand het cakium.
gehalte van het infundibulum met 7 % foeneemt, bij op ... 
windingstoestanden echter afneemt, zijn de genoemde on ... 
derzoekers van meening, dat deze verandering voor den 
slaap noodzakel(jk is. Het werkingsmechanisme van 
Ca en K wordt, ,gedeeltelijk tenminste, verklaard 
door zijn invloed op de permeabiliteit 2 ) van eel ... 
en vaatwand. Calcium geeft vermindering, kalium 
verhooging, met als gevolg beperking respectieve ... 
lijk vermeerdering van de biochemische processen, in het 
bijzonder de oxydatie. De vermindering van de bloedkalk 
zou meer perif eer geschieden, waarbij zij zich overwes:fend 
in het neuromusculaire deel der ctwarsgestreepte spieren 
zou afzetten, hetgeen dan client om de contractiele elemen
ten te beschermen en de assimilatie te beperken. Naar ver-
houding wordt in het infundibulum weinig Ca opgehoopt. 

Hoewel dit alles zeer bemoedigend klinkt blijven er nog 
vele problemen onopgelost. Men kan zich b.v. afvragen, 
waarom het niet gelukt, door toediening van kalk en de 
aldus veroorzaakte stijging van de calciumspiegel in het 
bloed, slaap te verwekken; verder waarom Ca zich onder 
die omstandigheid niet in het infundibulum afzet. 

1) Cloetta, M., H. Fischer en M. R. van der Loeff, Arch. f. exper. Path. 173, 
589 ( 1934) . 

2 ) Permeabiliteitsveranderingen zijn ook door Marinesco aangenomen. 
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N emen wij met C I o e t t a aan, dat voor den slaaptoe..
stand een noodzakelijke voorwaarde is ophooping van kalk 
in het infundibulum, clan rijst de vraag: welke zijn de oor..
zaken die het slaapcentrum kalk doen opnemen? Of anders 
gezegd: zijn de vermoeidheidsstoff en of hormonale ge..
beurtenissen bij den natuurlijken slaap, de slaapmiddelen 
bij den kunstmatigen, misschien het primaire moment en is 
de kalkvermeerdering het secundaire? Voor deze laatste 
suppositie pleiten uitkomsten, waaruit blijkt dat door com..
binatie van hypnotica met calciumzouten een versterkte 
werking kan optreden.1 ) 

Een volgend zeer gewichtig punt is de vraag of men bij 
het inslapen aan een prikkeling of aan een remming in het 
regulatiecentrum moet gelooven. V olgens H e s s el) 
M: a r i n e s c o, gezien hun faradische prikkeling en ano..
clische polarisatie ongetwijfeld aan een prikkeling, volgens 
C I o e t t a aan een door calcium ontstane remming. Dit 
laatste ligt meer voor de hand, wanneer wij slaap con..
stateeren door injectie van urethaan (E b b  e c k  e )  of 
luminal ( S a h I g r e n )  2 ) in het infundibulum. 

Volgen wij v o n E c o n o m o in zijn theorie over een 
voorste waak..- en achterste slaapcentrum, clan is het nog 
niet opgehelderd of de in beide gebieden waargenomen 
ontstekingsprocessen de basis voor een prikkeling clan wel 
voor een verlamming vormen. In het algemeen zal men 
eerder tot het aannemen van een verlamming neigen, om..
dat zenuwfibrillen door ontsteking en tumoren bescha..
digd en vernietigd warden. 

Elkaar tegensprekende gegevens zijn er dus nog ge ... 
noeg. K o c h m a n n 3 ) tracht ze zelf s met behulp van de 
beschouwingen van C I  o e t  t a  te overbru.ggen door voor 
te stellen, dat door faradische prikkeling ( H e s s ) anelec..
trotonus ( M a r i n e s c o ) ,  door ontstekingen en tumoren 
( v. E c o n  o m  o ) ,  door de tijdens het wakker zijn ontstane 
vermoeidheidsstoffen (W e i c h  a r d, L e g e  n cl r e, 1) Ogawa, M., Fol. pharmacol. jap. 8, 1 ( 1 928). Volgens Pick en zijn leerlingen (Fortschr. Ther. 1 930, Sonderdr.) werkt calcium bij dieren, waarbij de hersenschors vernietigd is, sla-apverwekkend. 2) Sahlgren, E., Acta psychiatr. 9, 129 ( 1 934). 3) Kochmann, M., Schlafmittel. Hefter's Handb. d. exp. Pharmakol. 1, 389 ( 1 923 )·. Erganzungswerk 2, 1 ( 1 936). 
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P i e r o n) of door hypnotica de cellen van het slaap ... 
regulatiecentrum beinvloed worden totdat zij voor het in 
zich opnemen van calcium geschikt zijn. 

Deze beschouwingswijze heeft het voordeel, dat zij zoo ... 
wel de natuurlijke als de pathologische en de door hypno ... 
tica of dergelijke ingrepen van physische of chemische na ... 
tuur te voorschijn geroepen slaap in een theorie samenvat, 
n.l. de sensibiliseering van het centrum voor de werking of 
opname van het cakiumion. Een ander voordeel is, dat het 
clan niet noodig is een gescheiden waak ... en slaapcentrum 
aan te nemen, aangezien de intrede van den slaaptoestand 
zich door afzetting van kalk laat verklaren. Waken en 
slapen zouden clan samen als een actief reversibel biolo ... 
gisch proces op te vatten zijn, wat met de meeningen van 
de meeste auteurs op dit gebied overeenstemt. 

De beteekenis van den slaap als zinvolle en doelmatige 
gebeurtenis komt door nieuwere inzichten in een ander· 
licht te staan. Tot nu toe stond men op het standpunt, dat 
de· slaap slechts tot herstel diende, waarbij de opbouwende 
krachten de afbrekende overtreff en. C I a p a r e d e1 ) 
echter kwam op het idee, dat bovendien hierbij sprake is 
van een beschermend moment voor het organisme. Anders 
gezegd, de mensch zou niet slapen omdat hij vermoeid is, 
maar opdat hij niet vermoeid wordt! De gevolgtrekkingen 
van C I o  e t t a  naar aanleiding van zijn experimenten 
dekken deze geniale gedachte volkomen. 

AI deze opvattingen, die gegrond zijn op klinische waar ... 
nemingen, patholoog ... anatomische vondsten en experimen
teele feiten, hebben ook de zienswijze over de werking en 
het gebruik van slaapmiddelen niet onaangetast gelaten. 
Hoewel in het vooraf gaande uiteengezet werd, dat bij den 
natuurlijken en kunstmatigen slaap identieke biochemische 
veranderingen in bloed en infundibilum aanwezig schijnen 
te zijn, moet nochtans vermeld worden, dat sommige on
derzoekers er anders over denken. V e r  w o r  n2 ) b.v. 
gelooft dat gedurende den slaap de anabolische herstel
lingsprocessen plaats vinden onder zuurstofopname door 

1) Claparede, E., J. de Physiol. 26, 433 ( 1933), Arch. de Physic!. 4, 245 ( 1905). 2) Verwom. M., Arch. f. Physiol. 1900, biz. 152. 
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de hersencellen, terwijl in narcose dit herstel evenals de 
prikkeling geremd zou zijn. V o n E c o n o m o wijst er ... 
op, dat de bewustzijnsinzinking na plotseling ontwaken 
uit den normalen slaap onmiddellijk verdwijnt, terwijl mer 
zich na een kunstmatige meestal suf en zwaar in het hoof d 
voelt. 

S t a n o j e v i c 1 ) heef t vastgesteld, dat ergogrammen 
na gebruik van slaapmiddelen onregelmatig en abnormaaJ 
laag zijn, terwijl W u  t h 2 ) zag dat gedurende natuurlijke 
slaap steeds acidosis optreedt terwijl na hypnotica soms 
acidosis, soms akalosis gevonden wordt. 

Beslissend zijn deze verschillen niet, zelf s ervan af ge ... 
zien, dat de beweringen van V e r w o r. n en W i n t er ... 
s t e i n 3 ) weerlegd werden en dat de andere vondsten 
door invloed op de ademhaling en de nawerking van menig 
slaapwekkend medicament te verklaren zijn. In ieder geval 
is het volgens M e y e r e n P i c k zoo, dat bij den n� ... 
tuurlijken slaap de biochemische veranderingen in de eerste 
plaats het slaapreguleeringscentrum aangrijpen, terwijl 
hypnotica ook in de groote ... hersenschors en waarschijnlijk 
ook in andere hersendeelen een aangrijpingspunt hebben. 
De beinvloeding van deze laatste zou dan die van het 
centrum in tijdsduur overtreffen, hetgeen misschien de 
nevenverschijnselen kan verklaren. 

1) Stanojevic, C., Mschr. Psychiatr. 74, 131 ( 1929). 2 ) Wuth. 0., Z. Neur. 118, 447 ( 1929). 3) Winterstein, H., Die Narkose. Berlijn 1926. 



HOOFDSTUK III .  

ONDERZOEK VAN SLAAPMIDDELEN. 

De proefnemingen, die tot doel hebben uit te maken, 
of een chemische stof hypnotisch werkt, gaan gepaard 
met verschillende moeilijkheden. Reeds werd erop gewe..

zen, dat het karakteristieke van den slaaptoestand bepaald 
wordt door de mogelijkheid deze door wekprikkels te 
onderbreken. Hierin ligt het verschil ten opzichte van de 
narcose, want hoewel in narcose van geringen graad af ... 
weerbewegingen en soortgelijke reacties te voorschijn 
geroepen kunnen worden, blijft de narcotische toestand 
toch bestaan. Bij dieren zijn deze verschillen vervaagd, 
aangezien hypnotica in zekere doseering slaap, bij hoo..

gere, narcose verwekken. Ter beantwoording van de vr�ag 
of men met slaap of narcose te doen heef t moge verwezen 
warden naar de publicaties van H o n d e I i n k 1 ) . Hij 
vond, dat slapende vinken nagenoeg doodstil op hun stok 
blijven zitten, terwijl ze in narcose de bodem opzoeken. 
Daaruit moet men concludeeren, dat er tijdens den slaap..
toestand nog bepaalde richtreflexen aanwezig zijn, die 
tijdens narcose verdwijnen. Ongeveer dezelfde waarne..
ming deed D o s t 2 ) bij kanaries. Helaas ontbreken der..

gelijke waarneembare verschillen bij de gebruikelijke proef ... 
dieren, in het bijzonder bij de zoogdieren, maar aangezien 
bij de vogels een werking op de richtreflexen voor de 
hand ligt, kan men in analogie daarmee ook bij de 
zoogdieren door beoordeeling van de richtreflexen 
van M a .9 n u s het verschil tusschen narcose en slaap 
aangeven. Op die manier heef t G i r n d t 3 ) een serie 
slaapmiddelen onderzocht en uit de protocollen belangrijke 
conclusies getrokken. Bij den mensch zijn de moeilijkheden 
bij het onderzoek naar de slaapverwekkende werking van 

1)  Hondelink, H., Arch. f . exp. Path. 163, 662 ( 1932 ) .  
2 )  Dost, H., Arch. f .  exp. Path 175, 725 ( 1934 ) .  
8) Girndt, 0., Arch. f. exp. Path. 147, 67 ( 1929) , 167, 90 ( 1932) . 
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hynotica minder groot, vooropgesteld dat men omtrent 
toxiciteit, werki_ngsbreedte, invloed op voor het leven on-
misbare orgaanfuncties, uitscheiding, verdeeling, enz. op 
de hoogte is. 

Wil men zich orienteeren over de werkingsgraad, clan 
wij zen wij op twee method en, die zich beide met de slaap-
diepte bezig houden. De eene methode is gebaseerd op de 
algemeen bekende en voor den slaaptoestand karakteris-
tieke eigenschap van de onderbreking door sensibele en 
sensorische prikkels van bepaalde sterkte. In dit verband 
noemen wij de naam van K o h I s c h ii t t e r zie biz. 20 ) . 
De and ere methode is gegrondvest op het f eit, dat ge-
durende den slaap de koolzuurspanning van de alveolair-
lucht vergroot en evenreclig daarmee de slaap clieper is 
( B a s s en H e r r, 1 ) R e g e! I s b e r g e r 2 ) ) • J uist bij 
den mensch is het mo.gelijk, op die manier zonder stoornis 
voor den slapenden proefpersoon, voortdurend de slaap-
diepte te registreeren. Hier bestaat het voordeel van de 
grootste nauwkeurigheid. 

Andere methoden om bijvoorbeeld de slaapdiepte te me-
ten naar de veranderde electrische weerstand van de huid, 
( door W i e r s m a o.a. bij ratten gemeten ) hebben tot nu 
toe geen algemeene toepassing gekregen. R i c h t e r )  3 ) • 

Door E n d r e s  14 ) is het begrip slaaphoeveelheid in-
gevoerd, waaronder hij verstaat het product van slaap-
diepte en --duur. Stelt men deze grafisch voor, clan wordt 
op de abscis de tijdsduur en op de ordinaat de slaap-
diepte uitgezet. De beteekenis van de slaaphoeveelheid 
ziet men misschien het beste daaruit, dat zij na lichamelijke 
inspanning ondanks korten tijdsduur zeer groot kan zijn. 
Wellicht is zoo de verfrisschende invloed van zoo'n kor-
ten slaap te verklaren._ In ieder geval is het mogelijk de 
totale uitwerking van het slaapmidclel in getallen uit te 
drukken door het bepalen van de genoemde slaaphoeveel-
heid. 

1) Bass, E. en K. Herr, Z. Biol. 75, 279 (1922). 2) Regelsberger, H., Dtsch. med. W.schr. 1927, blz. 1847. Z. klin. Med. 126, 395 (1934). 3) Richter, C., J. of Pharmacol. 42, 471 ,  (1931j. 4) Endres, G. en W. v. Frey, z. Biol. 90, 70 (1 930). Verb. physik. Math. Ges. Wiirzburg, 54, 133, (1930). 
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het inslapen stoort; in dit geval zal men door wegneming 
van deze pathologische omstandigheden de intrede van 
den slaaptoestand mogelijk kunnen maken. 1 ) Hier uit 
volgt, dat het aangrijpingspunt van slaapmiddelen theo-

retisch in het slaapcentrum, in de groote hersenen of ge-
lijktijdig in beide gelegen kan zijn. Wanneer men de hypo-

these van een regulatiesysteem met een slaap-- en waak-
centrum in beschouwing neemt, zal men moeten gelooven, 
dat slaapmiddelen het eerste kunnen prikkelen, het tweede 
kunnen verlammen. Echter is reeds opgemerkt, dat men 
eenvoudiger de periodieke afwisseling van slaap-- en 
waaktoestand door een reversibel biochemisch proces 
- de verandering van het kalkgehalte in het centrum -
kan verklaren. Het probleem van het aangrijpingspunt 
van hypnotica zou clan in eenvoudiger vorm op te lossen 
zijn met de beantwoording van de vraag: Zijn er slaap-
middelen, die uitsluitend of bij voorkeur de hersenstam 
aangrijpen en zulke die op dezelfde manier hun aangrij-
pingspunt hebben in de groote--hersenschors? 

Hierover zijn de meeningen verdeeld. P i c k 2 ) , van 
wien immers de indeeling in schors-- en stammiddelen af .. 
komstig is, geeft evenals zijn leerlingen een bevestigend 
antwoord op grand van talrijke eigen onderzoekingen, 
die ongetwijfeld veel tot de kennis van de werkingswijze 
van hypnotica hebben bij gedragen. Toch staat menig 
antler onderzoeker afwijzend tegenover deze opvatting. 
De indeeling in de beide genoemde groepen steunt voor-
namelijk op de experimenteele vondst, dat groote--hersen-
looze dieren reeds na hoeveelheden veronal in slaap val-
len, welke bij niet--geopereerde dieren zonder werking zijn, 
en op het f eit, dat na slaapverwekkende doses de slaap bij 
de groote--hersenlooze dieren veel langer duurt. 
( K e e s e r ) 3 ) .  

Tegen de vermeende bewijskracht van deze proef kan 
men evenwel aanvoeren, dat ook na chloralhydraat, 

1) V. Demole [Cervello 7, 22 (1928)] neemt een parainfundibulair en een corticaal slaapcentrum aan. 2) Pick, E. P., samenvatting in Fortschr. Tuer. 1930, nr. 6. 3) Keeser, E. en J., Arch. Exp. Path. 125, 251 ( 1928); 137, 214 (1928); Dtsch. Med. Wschr. 1928, 650; J. of Pharmacol. 53, 1 37 ( 1935} . 
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urethaan en verschillende andere narcotica, waartoe ook 
z.g. schorsmiddelen behooren, soortgelijke uitkomsten 
word en verkregen. 1 ) Boven di en heef t E s s e n 2 ) bij den 
gedecerebreerden kikvorsch geen versterking van de 
veronalwerking waargenomen, hoewel dit barbituurzuur--
derivaat ongetwijfeld tot de stammiddelen gerekend zou 
moeten worden. Een verder argument voor de indeeling 
van hypnotica is hierin gelegen, dat volgens P i c k andere 
zich in de buurt van het slaapreguleeringscentrum bevin..
dende centra slechts door de stam---, echter niet door de 
schorsmiddelen beinvloed worden. Zoo zou het, overigens 
hypothetische centrum, dat de waterhuishouding regelt, 
door stammiddelen een dergelijke invloed ondergaan, waar ... 
door de diurese verminderd wordt, terwijl schorsmiddelen 
nauwelijks eenige werking erop uitoefenen. Op dezelfde 
manier is het braken, bij duiven door digitalis veroorzaakt, 
slechts door stammiddelen op te heff en ( A v e r b u c k en 
P i c k) 3 ). Tegenover deze beschouwingswijzen moet 
echter weer een aantal uitkomsten van andere onderzoe--
kingen gesteld worden, die tot andere conclusies leiden en 
welke besproken zullen worden in de samenvatting over de 
werking van barbituurzuren op de waterhuishouding. Ook 
de reeds aan.gehaalde experimenten van G i r ·n d t ( zie 
blz. 29) over den invloed van verschillende hypnotica op 
de richtreflexen van het konijn worden in ontkennenden 
zin verklaard, terwijl de proefnemingen van L e n  d I e 4), 
die eveneens de richtreflexen en de therapeutische breedte 
van een aantal slaapmiddelen onderzocht, slechts gedeelte..
lijk ten gunste van de indeeling van P i c k uitgelegd 
kunnen worden. 

N och voor bevestiging, noch voor ontkenning bezitten 
al deze verschillende experimenteele uitkomsten absolute 
bewijskracht. Daarom hebben K e e s  e r  5 ) en E h r i 5 ... 
m a n n 6 ) geprobeerd het probleem door chemische ana
lyse op te Iossen. Zij toonden aan, dat na therapeutische 

1) Morita, S., Arch. f. exper. Path. 78, 223 (1915). 2) Essen, K. W., Arch. f. exper. Path. 159, 387, (1921 . 
3 ) Averbuck, S. H., Arch. f. exper. Path. 1S7, 342 (1930). 
4) Lendle, L., Arch. f. exper. Path. 143, 108 (1929). 5) Zie noot biz. 32. 
6) Ehrismann, 0., Arch. f. exper. Path. 136, 113 (1928). 
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gif ten van adalin en bromural deze pharmaca in de groote 
hersenen alsmede Jn het mes ... en diencephalon terug te vin-

den waren. Analoog toegediend veronal werd alleen in 
den thalamus en in het corpus striatum, dus in den hersen ... 
stam aangetroffen. Evenwel verschaffen de analyses van 
V o g t 1 ) , die weer een bevestiging zijn van de door 
Amerikaansche onderzoekers verrichte bepalingen, andere 
cijfers. K o p p a n y  i2 ) en zijn medewerkers slaagden 
erin, barbituurzuren in verschillende hersendeelen quan...
titatief te bepalen en vonden toen bij den hond nergens 
een specifieke opeenhooping noch voor stam ... , noch voor 
schorsmiddelen. Hierdoor was een onderscheid tusschen 
de beide groepen van slaapmiddelen dus allerminst 
duidelijk. 

De verdeeling van slaapverwekkende therapeutica in 
de hersenen is een moeilijk vraagstuk. W el staat vast, dat 
er speciaal in het begin van de werking een grootere affi-
niteit voor gangliencellen en zenuwvezels bestaat. On ... 
clanks de onlangs van de hand van E. en J. K e e s e r 3) 
verschenen publicaties over proeven op het konijn kan 
men zich niet aan den indruk onttrekken, dat de uitkom-

sten van V o g t en K o p p a n y i de meest plausibele 
zijn; althans moet men eruit concludeeren, dat de omstan-
digheden voor konijn en hond verschillen en er dus geen 
algemeen geldige verdeelingswet is. 

Memoreeren wij het resultaat van C 1 o e t t a ( lit. zie 
blz. 22), die zoowel na toediening van het schorsmiddel 
chloralhydraat als het stammiddel veronal dezelf de 
biochemische verandering n.l. kalkvermeerdering in het 
infundibulum zag, clan valt ook dit niet ten voordeele uit 
van de stelling, die de indeeling in twee groepen slaap
middelen verdedigt. Resumeerende komt men voorloopig 
dus niet verder clan tot de conclusie, dat een duidelijk 
verschil tusschen stam... en schorsmiddelen niet bestaat. 
Op grond van zuiver pharmacologisch en uitsluitend che ... 
misch onderzoek moesten ook S c h  o e n  en K o  e p p  en  4 ) 1) Vogt, M., Arch. f. exper. Path. 178, 603, 628 {1935). 

2 ) Koppanyi, Th., J. Dill en St. Krop: J. of Phamacol. S2, 121 (1934) . S41 84 (1935) . 
3) Keeser, E. en J., Arch. f. exper. Path. 179, 226 (1935 . 4) Schoen, R. en S. Koeppen, Arch. f. exper. Path. 1S1, 115 (1930). 
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tot deze opvatting komen. Nu moet wel gezegd warden, 
dat eigenlijk ook P i c k een absoluut specifieke affiniteit 
van diverse hypnotica tot de verschillende hersendeelen 
niet aanneemt, maar de mogelijkheid van een werking van 
stam op schors en omgekeerd overweegt. Overigens rekent 
P i c k tot de corticale slaapmiddelen: alcohol, paralde
hyde, amyleenhydraat, chloralhydraat, morphine, chlora
lose, bromiden, mi,sschien ook: chloralamide, urethaan, 
avertin, bromural, adalin, en andere. Van zijn hypotha
lamische stammiddelen noemen wij de barbituurzuurderiva
ten, zooals veronal, pernocton, somnif en, luminal, alsmede 
het soortgelijke nirvanol, speciaal echter het chloreton; 
verder ook de magnesiumzouten en valeriaan. Aangezien er 
over de theorie van de schors- en stammiddelen zooveel 
tegenstrijdigs bestaat, zal men goed doen de groepeering 
der slaapmiddelen volgens de chemische structuur voor
loopig nog niet los te laten. 

lndicaties voor het gebruik van slaapmiddelen. 

Op klinische, echter tot op zekere hoogte ook pharma
cologische .gronden, onderscheidt men middelen om het 
inslapen te bevorderen en dezulke, die een langdurigen 
slaap veroorzaken. Onder inslaapmiddelen verstaat men 
substanties, die, zooals bijvoorbeeld het evipan, reeds na 
e.nkele minuten een kortdurende slaap te voorschijn 
roepen. Men verwacht van deze, dat de kunstmatige slaap 
zonder ontwaken overgaat in de natuurlijke, iets, dat in 
de practijk helaas niet altijd opgaat. Geindiceerd zijn 
dergelijke hypnotica bij bemoeilijkt inslapen, zooals dit 
typeerend is voor de agrypnie der hoof darbeiders, of bij 
de slapeloosheid van grijsaards, die te vroeg wakker 
worden en het opnieuw inslapen willen bevorderen. Wat 
betreft deze laatste indicatie concurreeren zij met de lang
zaam geresorbeerd wordende en daardoor laat hun wer
king ontvouwende slaapmiddelen, die, of schoon reeds 
's avonds ingenomen, hun maximale werking pas na vele 
uren, dus tegen het moment waarop anders het vervroegd 
ontwaken plaats vindt, bereiken (b.v. de sulphonalgroep ) .  
De ,,doorslaapmiddelen" geven een urenlang voortdurende 
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slaap, waarbij het weinig of niet op de snelle intrede aan.
komt, maar het effect uitsluitend door de werkingsduur 
bepaald wordt ( veronal ) .  Pharmacologisch bezien Hgt het 
verschil tusschen inslaap- en doorslaapmiddelen hierin, 
dat de eersten gemakkelijk geresorbeerd en snel vernietigd 
of geelimineerd warden, terwijl de anderen langzaam af ... 
gebroken en/ of uitgescheiden worden. Men vergete niet, 
dat ook hier weer een scherpe onderscheiding niet mogelijk 
is, aangezien immers zoowel de intrede als de duur van 
de slaapwerking van de wijze van toediening en de 
doseering afhangt. 

Eenige hypnotica zijn gebleken ook ,goed bruikbare 
narcotica te zijn, vooral in de chirurgie. Zoo vinden 
avertin, evipan e.a. in combinatie met een regelbaar inha
latieanaestheticum toepassing als basisnarcotica. Andere, 
zooals pernocton, noctal, rectidon, komen steeds meer in 
zwang als narcotica bij kortdurende operatieve ingrepen: 
in het bijzonder wordt evipannatrium hiervoor steed,s meer 
gebruikt, dat bij intraveneuze injectie in ontzaggelijk 
korten tijd een patient onder narcose brengt. 

Al het voorgaande samenvattend kan men wat het 
onderzoek over den slaap en haar beinvloeding heeft opge
leverd in de volgende punten neerschrijven: 1 ) 

1 .  De aanwezigheid van een vegetatief centrum, dat 
de periodieke afwisseling tusschen waken en slapen regu.
leert, staat vol.gens klinische en experimenteele waarne
mingen vast. De localisatie van dit slaapreguleerings-
systeem is de grijze hersenstof om de derde ventrikel. 

2. Gedurende den slaap komt een verlaging van den 
calciumspiegel van het bloed en een kalkvermeerdering .in 
het infundubilum tot stand, onverschillig of de slaap op 
natuurlijke wijze clan wel kunstmatig is ontstaan. Deze 
veranderingen zijn voor den slaaptoestand noodzakelijk 
(C l o e t t a ) .  

3. Aangezien calciumtoediening geen slaap veroor
zaakt, moet aangenomen worden, dat deze eerst clan op
treedt, wanneer het centrum voor de opname ervan ,,ge
sensibiliseerd" is. Bij den kunstmatigen slaap zou een 

1) Kochmann, in Heffter's Handb. der exp. Pharm. Erganz. w. 
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dergelijke geschiktheid tot het ophoopen van calium do�r 
prikkelende, de prikkelbaarheid verhoogende, alsmede 
verlammende processen, door ontstekingachtige beschadi
gingen en door hypnotica kunnen volgen: voor den natuur
lijken slaap komen hiervoor de tijdens den waaktoestand 
ontstane vermoeidheidsstoffen en hormonaal-nerveuze 
invloeden in aanmerking. 

4. Is de ophooping van kalk in het infundulilum het 
gevolg van plaatselijke injectie van CaC l 2 ,  dan treedt 
slaap op. 

5. Wanneer de slaapmiddelen of vermoeidheids
stoffen enz. uitgescheiden of vemietigd worden of de 
directe beinvloeding van het centrum, die den slaap heeft 
doen ontstaan, ophoudt, krijgt de verhouding van den 
kalkspiegel in bloed en centrum zijn vroegere waarde terug 
en treedt ontwaken op. 

6. De veronderstelling van een afzonderlijk waak..- en 
slaapcentrum wordt door een dergelijke beschouwings
wijze overbodig: zij verklaart slapen en waken, hoe ook tot 
stand gekomen, door een reversibel biochemisch proces in 
het voor het opnemen van kalk gesensibiliseerde resp. 
gedesensibiliseerde centrum. 

7. De indeeling van de hypnotica in schors..- en stam
middelen is niet, althans niet meer heelemaal, te hand
haven, omdat een specifieke verdeeling niet algemeen vast
gesteld kon worden en de karakteristieke veranderingen 
in het infundubilum ( C I o  e t t a ) voor beide dezelfde zijn. 

8. W ellicht richt het primaire aangrijpingspunt van 
slaapmiddelen zich naar de pathologische toestand, waarin 
zich cortex en thalamus bevinden. Heeft slapeloosheid 
overprikkelbaarheid van den schors als oorzaak, clan kan 
deze door opheffing daarvan bestreden worden. Het
zelf de slaapmiddel zou echter ook bij een van den thalamus 
uitgaande slapeloosheid werkzaam kunnen zijn. In beide 
gevallen wordt clan in eerste instantie de locus minoris 
resistentiae aangegrepen. 



HOOFDSTUK IV. 

OVERZICHT VAN EENIGE, IN VERBAND MET DE 
ACUTE SLAAPMIDDEL VERGIFTIGING ALS 

ZELFMOORDPOGING, BELANGRIJKE 
BARBITUURZUURDERIVATEN. 

Verona!, diaethylmalonylureum of acidum diaethylo-
barbituricum, met als structuurformule 

C2 H5 , C < CC
O
O

.. N
N

H
H >CO C2 Hn /  

in 1 903 door F i s c h e r en v o n M e h r i n  g ontdekt, is 
het uitgangspunt voor een groat aantal :verbindingen, waar
van er ongeveer twintig in de therapie gebruikt warden. De 
stoffen van veronal af geleid, onderscheiden zich van het 
stammolecule, doordat op de plaats van een of van beide 
aethylgroepen andere akoholradicalen, zooals de propyl .... 
isopropy} .... , butylgroep enz.  of resten van een onverzadigde 
verbinding, zooals b.v. de allylgroep, soms ook in gebro-
meerde toestand, ingevoerd werden. Ook resten van cycli
sche verbindingen werden daarvoor gebezigd. Een andere 
wijziging van het molecule kwam tot stand, doordat men 
de stikstof in de barbituurzuurring ging methyleeren. Van 
de zeer vele chemische lichamen, welke op die manier tot 
stand kwamen zullen de voornaamste met betrekking tot 
ons onderwerp in een tabel worden samengevat en be ... 
sproken. 

Algemeene eigenschappen: Alle verbindingen reageeren 
in waterige oplossing zwak zuur. Zij zijn in koud water 
moeilijk, in heet gewoonlijk iets beter oplosbaar. Gemak..
kelijk zijn zij op te lossen in alcohol, diaethylaether en 
azijnaether, iets minder gemakkelijk in chloroform. Met 
alkalien ontstaan goed oplosbare zouten, waarvan de 
waterige oplossingen alkalisch reageeren. Eenige van hen 
hebben als dyaethylairiineverbindingen ( somnifen ) toe-
passing gevonden. De vrije barbituurzuren kunnen ook 
door urethaan en soortgelijke substanties tot oplossing 
gebracht warden. 
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Qualitatieve en quantitative bepaling in het lichaam. 
Er zijn verschillende methoden aangegeven om de barbi .... 

tuurzuurderivaten in organen en lichaamsvloeistoff en terug 
te vinden. Men tracht clan het vrije barbituurzuur te 
isoleeren. Volgens de werkwijze van Stas .... Otto wordt na 
toevoeging van wijnsteenzuur en alcohol uit het fijnge .... 
malen orgaan een extract bereid. Het barbituurzuur laat 
zich clan bij zure reactie met aether o1 chloroform uit .... 
schudden. Heeft men met vloeistoffen te maken, b.v. urine, 
clan warden deze eerst ingedikt en met aether uitgeschud. 
0 f men dampt in tot de droogrest verkregen is, waarna 
de extractie met alhohol en het uitschudden met aether 
of chloroform vol.gt. Om tot de eigenlijke qualitatieve 
uitkomst te geraken, bepaalt men de natuurkundige eigen .... 
schappen: oplosbaarheid, smelt ... en sublimatiepunt enz., 
maar vooral de kristallijne vorm, terwijl eveneens calori
metrische en micro--analytische onderzoekingen warden 
verricht. 

Het werd voldoende geacht hier het principe aan te 
geven. Uitgewerkte methoden vindt men bij: 

H a n d  o r £, H.: Z. exper. Med. 28, 56 ( 1 922 ) ,  - P a r r  i, W.: 
Boll. Chim. Farm. 63, 401 ( 1 924 ) . - Z i m m e r m a n n, W. : 
Pharmaz. Zentralh. 65, 2 1 5  ( 1 924 ) . - G I y c a r t, C. K. : J. Assoc.  
Off. Agric. chem. 8, 47 ( 1924 ) . - I s  n a r d: J. pharm. Chem. 29, 
272 ( 1 924 ) .  - R a n w e z, F.: J. pharm. Beige 6, 4 1 0, 501 ( 1 924 ) . 
E k k e r t, L.: Pharmaz. Zentralh. 67, 48 1 ( 1 926 ) . - S a n d  q v i s  t 
H., u. F. H. L i n d s t r o m: Arch. Pharmaz. 266, 6 13  ( 1 928 ) . 
- W o I t e r: Pharmaz. Z. 73, 1 463 ( 1 928 ) .  - C h r i s t e n s e n,  
E. V. : Arch. Pharmaz. 267, 589 ( 1 929 ) . - R o m a n o v a, N. W.:  
Arch. Pharmaz. 267, 370 ( 1 929 ) . .- L y o n s, E. ,  u. A. W. Dox: 
J. amer. chem. Soc. 51, 288 ( 1 929 ) .  - D e n i  g e s, G.: Bull. Soc. 
pharm. 67, 1 65 ( 1 929 ) ; 68, 1 53 ( 1930 ) . - B a g g e s g a a r d
R a s  m u s s  e n, H. ,  u. A. W o h  I k: Farmac. Tidsskr. 1930, 89 . 
.- V a n  I t  a 1 1  i e, L., u. A. J. S t e e n  h a  u e r: Pharmac. Weekbl. 
67, 977 ( 1 93 1  ) .  - P a  I m  e, H. : Farm. Rev. 1930, Nr. 1 3. -
L a g a r c e, F.: J. Pharmacie 12, 364 ( 1 930 ) .  - B i a n c a l a n i , 
G., zit. n. Ber. Physiol. 61, 589 ( 1 93 1 ) .  - J o n s s o n, B. :  Svensk. 
farm. Tidsskr. 35, 659 ( 1 93 1  ) .  - B o u  g a u  I t, J., u. J. G u i  1 1  o n: 
C. r. Acad. Sci. Paris 193, 463 ( 1 93 1 ) ;  zit. n. Pharm. Ber. 193 1  . 
.- D a v i d, L.: Pharmaz. Z. 17, 1 1 65 ( 1 932 ) .  - F i s c h e r, R. : 
Mikrochem. N. F. 4, 409 ( 1 932 ) .  - F i s c h e r, R., u. 0. 
R e i c h e: Z. exper. Med. 95, 739 ( 1 935 ) . - D u m o n t, P. ,  u. 
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A. d e  C I  e r  c k: J. Pharm. Beige Ht 1 57, 855 ( 1932 ) .  - R u p p, 
E., u. A. P o  g g e n d o  r £: Arch. Pharmaz. 269, 607 ( 1932) . -
P a g e t u. D e s o d t : Bull. Sci. pharm. 39, 532 ( 1932 ) .  - H e r-
g r a v e s, G. W., u. H. W. N i x o n: J. amer. pharmaceut. Assoc. 
22, 1250 ( 1933) .  - K o p p a n y i, Th. , W. S. M u r p h y u. S t. 
K r  o p: Arch. internat. Pharmacodynamie 46, 76 ( 1 933) . - R o-
s e n t  h a l e r, L. :  A. Z. 48, 793 ( 1933) .  - S t r z y z o w s k i, C., 
u. L. D e v e r  i n: Helvet. chim. Acta 16, 1 288 ( 1933 ) . 

De resorptie van de barbituurzuurderivaten heeft ook 
vanuit het maagdarmkanaal met tamelijk groote snelheid 
plaats. Bij sommige b.v. evipan, begint de werking reeds 
na twee minuten. Ten aanzien van het therapeutisch ge-
hruik moet men van de verschillen in resorptie bij de 
diverse preparaten goed op de hoogte zijn. 

De verdeeling in het organisme werd tot nu toe bij een 
beperkt aantal barbituren onderzocht. Zooals vroeger 
werd beschreven, is het begrip , ,stammiddelen" leelijk in 
het gedrang gekomen, toen het gelukte om slaapmiddelen 
in verschillende hersengedeelten aan te toonen ( zie biz. 
34). Behalve in de hersenen zijn de barbituurzuurderivaten 
in bijna alle organen en lichaamsvloeistoffen, bloed, liquor 
cerebrospinalis e.d. teruggevonden. 

De uitscheiding is verschillend. Voor veronal geschiedt 
deze grootendeels onveranderd met de urine. Andere ver-
bindingen worden eerst afgebroken en zijn daardoor of 
heelemaal niet, of slechts in geringe hoeveelheid in de 
urine aan te toonen. De verbindingen, welke een gemethy-
leerd stikstof molecule of een gebromeerde alcoholrest be-
vatten, worden bijna geheel omgezet. 

Met ziet als algemeene werking na geringe doses een 
slaaptoestand optreden, die door middel van wekprikkels 
weer op te heff en is. Grootere doses, en speciaal wanneer 
zij intraveneus toegediend worden, veroorzaken meer of 
minder diepe narcose. 

In het algemeen is de invloed op ademhaling en circu-
latie na therapeutische hoeveelheden gering. De daling 
van de bloeddruk na toxische doses wordt door verlam-
ming van het vasomotorische centrum verklaard en althans 
voor veronal, mede door paralyse van de capillairwanden. 
De oorzaak van den dood na Ietale gif ten is verlamming 
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van het ademhalingscentrum vergezeld door circulatie-
insufficientie. 

Naar verhouding is de schadelijke invloed op de stof ... 
wisseling klein, wel is regelmatig verandering in de bloed-

suikerspiegel, vermeerdering van het melkzuur en vermin-
dering van de alkalireserve waargenomen. Ook zijn er 
na doodelijke vergiftigingen orgaanveranderingen be-
schreven. 

De grootte van de werkzame dosis is voor de meeste 
preparaten verschillend, evenals die van de doodelijke 
dosis. Het narcotische quotient, dat wil zeggen de ver-
houding van .de dosis letalis minima tot de dosis efficax 
is ongeveer 2, voor de meeste klinisch gebruikte derivaten 
ligt het daar echter boven. 

De duur van de werking is natuurlijk in de eerste plaats 
afhankelijk van de dosis, verder van de uitscheiding met 
de urine en van de vraag of het organisme tot omzetting 
in onschuldige verbindingen in staat is. Het is een op-
merkelijk feit, dat de werking soms voortduurt, terwijl het 
grootste deel der barbituren het lichaam reeds verlaten 
heeft. 

K o p p a n y i heef t een dergelijk geval waargeno-

men. Ofschoon reeds 60-70 % van de niet overmatig 
groote hoeveelheid veronal uitgescheiden was, trad toch 
nog de dood in. De oorzaak daarvan zou geweest kunnen 
zijn een door het veronal ontstane complicatie (b.v. bron-
chopneumonie ) of een dusdanige beschadiging van de 
centra in den hersenstam, dat de exitus op den duur on-

vermijdelijk was. 

1 .  VERONAL, diaethylbarbituurzuur, barbitonum, barbital, malonal, deba of hypnogeen. 
Kikker 

Muis 

Witte kristallen. Kookpunt 1 91 ° , in water (15 °) 1 : 1 70. (100 °) 1 : 1 7  oplosbaar. l lymfzak 100 mgr. 50 
25 per os 60 subcutaan 40 28 intraperiton. / 50--55 ! 25-30 

t Diepe nar--cose Beginnende narcose 
t 
.I. 
I 

t t narcose 

Kleist Grober 
Pohle 

I s,;inm,tzer Dox en Hjort 
ft ff 
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Rat subcut. 3 1-35 mgr. t Nielsen, Barlow 22,5 narcose Nielsen, Barlow, M. Vogt intraperit. 30 t Fitch en Tatum Konijn per os 25-30 t Grober, Fitch en Tatum 10-12 narcose Kleist, Gronberg subcut. 30-40 t Fitch en Tatum 1 0- 1 2  narcose intraperit. 22,5 t ,. intraveneus 35 t Launoy 18 slctap 13 beginnende narcose Frilh. Kat per os 25-30 t Grober 28 t Eddy 17 analgesie 15 narcose Bomer 6 verhoogde Hond prikk. b. h. Eddy per os 40-50 t Grober 20-30 t Fischer en v. Mehring 13-20 slaap 
Naast het moeilijk in water oplosbare zuur is 

spoedig het gemakkelijk in water oplosbare natriumzout 
(C2 Hs) 2 C<�8: � ia >CO veronalnatrium in den handel ge ... 
komen. Dit vindt men in de Ned. Pharmacopee als diathy ... 
lobarbituras natricus vermeld, de gedeponeerde naam is 
medinal en barbital solubile. Het kleur ... en reukeloos kris,.. 
tallijn poeder smaakt zwak bitter, reageert alkalisch en is 
1 : 1 00 in water oplosbaar. Grootste gift per keer 500 mgr. 
per etmaal 1 gram. 

Om bij veronal een behoorlijk snelle resorptie te krijgen, 
is het doelmatig dit medicament met veel warme vloeistof 
in te nemen, lief st ongeveer een half uur voor het naar bed 
gaan. Wil men de smaak corrigeeren clan wordt aanbe ... 
volen warme slappe thee met suiker te gebruiken. Wan,.. 
neer men het inneemt zonder de resorptie bevorderende 
maatregelen, is de nawerking den volgenden dag veel 
grooter. 

Verona! is een met zekerheid werkend middel. De ge,.. 
wone dosis van 0,5-0, 75 gram doet de slaap na ½ tot 
1 uur intreden, die meestal tot den volgenden morgen 
voortduurt. Het werkt specifiek, want ook overdag g,e ... 
nomen veroorzaakt het groote slaperigheid. Door de lang,.. 
zame uitscheiding gelukt het inslapen den volgenden 
avond dikwijls zonder of met halve dosis. Voor lijders 
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aan arteriosclerose en menschen met een labiel vaatstelsel 
geldt dit meestal niet. Een sedeerende werking zag 
W i e r s m a 1 ) , die het dikwijls met succes bij delirium 
tremens aanwendde. 

Bijwerkingen komen na therapeutisch gebruik weinig 
voor. Beschreven zijn roodheid van het gezicht, dermo-
graphie, oedeem der oogleden, ook circumscripte erythe..
men en mazelachtige exantheman (R e n n  e 'l° 2 ) 
S c h m i d t ) .  Niet zoo zeldzaam zijn albuminurie, hart-
kloppingen, dubbelzien, lichte ataxie, spraakstoornissen en 
sterk zweeten. Arteriosclerose en nierziekten zijn een con-
traindicatie voor het gebruik van veronal. 

Het beeld van de acute vergiftiging wordt later uit-
voerig beschreven. Dat" van de chronische zij hier summier 
behandeld. Men ziet clan als opvallendste symptomen: 
Iabiele gemoedtoestand, tremor. het duidelijkst aan de han-
den, maar ook aan tong en de gezichtsmusculatuur, paraes 
thesie in de extremiteiten, algemeene vermagering. slechte 
eetlust, slapp-e rimpelige huid. P o h I i s c h en P a n s e 3· ) 
zagen op 36 ,gevallen van chronisch misbruik 6 acute psy-
chosen optreden. 

Houden wij ons nog een oogenblik met de uitscheiding 
bezig, clan zij nogmaals gememoreerd. dat veronal na een ... 
malige toediening van een normale dosis bijna geheel en 
onveranderd met de urine het organisme verlaat. 

Hoewel bij het extraheeren uit de urine ongeveer 5 % 
verloren gaat. ( S •h o n I e en medewerkers ) 4 ) kon 
B a c h e m 5 ) 90 % van de hoeveelheid toegediend veronal 
in de urine van het proef dier ( hond ) terugvinden. Hij 
vond daarentegen na grootere doses een uitscheiding, die 
niet meer clan 45-50 % bedroeg. 

In groote lijnen zijn de uitkomsten van K o p p a n y i 

1) Wiersma, E. D. in: De behandeling der slapeloosheid (1931). 2) Renner, A.:  Ober Schlafrnittelgebrauch und -Missbrauch. Fortschritte d. Therapie, 8. H. 20 ( 1932). 3) Pohlisch en Panse: Schlaffrnittelmissbrauch. Leipzig 1934. 4) Shonle, H. A. K. Keltsch. G. F. Kempf en E. E. Swanson: J. of Pharmacol. 49 (1933). 5) Bachem, G.: Arch. f. exoer. Path. 63, 228 (1910). 
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en zijn medewerkers 1 ) daarmee in overeenstemming. Zij 
vonden bij den mensch, hond en kat 70-91 o/o terug, bij 
vogels echter slechts 28 o/o .  In de eerste uren na de toe ... 
diening verschijnt in de urine van een konijn 50 o/o ,  na 48 
uur is dit gestegen tot 75 o/o ,  na 72 uur tot 80 o/o 
(S c h l o s s m a n n ) 2 ) .  

P i n k h o f 3 ) probeerde de vraag van de uitscheiding 
langs biologischen weg te beantwoorden. Hij experimen ... 
teerde met caviae en bepaalde eerst van verschillende mid ... 
delen de hoeveelheid, die de dieren in zijliggin.g bracht. 
Bepaalde tijden na de toediening van een dergelijke dosis 
werd, terwijl het dier nu reeds weer gedeeltelijk hersteld 
was, vastgesteld, hoeveel opnieuw moest worden gegeven 
om de oude toestand weer terug te krijgen. Uit de groott� 
van de hiervoor benoodigde dosis mag men besluiten, dat 
in de tusschen twee toedieningen verloopen tijd ongeveer 
zooveel van de eerste dosis was omgezet plus verwijder�l, 
als met de tweede dosis overeenkomt. De uitkomst dezer 
proeven zijn het meest overzichtelijk, wanneer men nagaat 
in welken tijd de helft van de toegediende, nog juist zij ... 
Jigging verwekkende, dosis onwerkzaam wordt gemaakt. 
Deze tijd bedroeg voor: 

veronal 12-16 uur 
somnifen 9 uur 
luminal 8 uur 
bromural 6 uur 
neodorm 4 uur 
dial 4 uur 
urethaan 40-50 minuten 

In deze gegevens valt het op, dat bromural, voor men-
schen het type van een kortwerkend inslaapmiddel, hier 
een middenpositie inneemt, terwijl dial en urethaan, beide 
doorslaapmiddelen, geheel onderaan staan. 

1) Murphy, W. S. en Th. Koppanyi: J. of Phannacol. 52, 70 ( 1934); id. 52, 78 ( 1934); id. 52, 87; id. 52, 91; id. 52, 121 Amer. J. Physiol. 105, 64, ( 1933) ; 109, 64, 65, ( 1934). Proc. soc. exper. Biol. a. Med. 31, 345, 376 ( 1933); Arch. internat. Pharmacodynamie 46, 76 ( 1933). 
2) Schlossmann, H.: Arch. f. exp. Path. 173, 129 ( 1932). 
3) Pinkhof, J.: Arch. neerl. Physiol. 15, 475 ( 1930), Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1930, I, bl. 2991. 
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Dial wordt even snel onwerkzaam gemaakt als het in
slaapmiddel neodorm, urethaan zelf s nog belangrijk 
sneller. Deze uitkomsten kloppen dus niet met de ervaring 
bij den mensch. De afwijkingen kunnen misschien ten deele 
liggen aan het verschil in ontgiftigingsvermogen van cavia 
en mensch, dat niet voor alle middelen gelijk behoef t te 
zijn, maar verder moet men in aanmerking nemen dat de 
gebruikte doses geen slaapdoses, doch narcotische doses 
zijn geweest. 

Zoo zou het kunnen zijn dat P i n k h o f slechts 3 ½ 
· maal de slaapdosis van urethaan heef t gegeven, doch 
1 0  maal de slaapdosis van veronal, 8 maal die van somni ... 
fen. Wij zag en reeds, dat groote doses percentsgewijs 
niet even snel omgezet worden als kleine. 

Door diuretica kan men de uitscheiding van veronal 
versnellen. F r o s t i g en E n g e I b e r  g 1 ) zagen na 
diuretine bij den hond een snellere uitscheiding, die boven
dien 1 1-1 3 % grooter was. Hetzelfde bereikten G o w  e r  
en v a n d ·e E r v e 2 ) met vermeerderde vochttoevoer. 
Echter kon K o p p  a n y  i dit niet in alle gevallen van 
versterkte diurese vaststellen. 

Antipyretica hebben volgens S c h I o s s m a n  n geen 
invloed op de grootte en de duur van de uitscheiding. 

Het is overigens zeer opmerkelijk, dat de werkingsduur 
van veronal niet verkort wordt, wanneer het gelukt de uit
scheiding van het slaapmiddel door diuretica te bespoe ... 
di gen. Daaruit trekt K o p p a n y i de gevolgtrekking, 
dat de hoeveelheid, die in de hersenen vastgehouden 
wordt, niet verandert. 

Een verlangzaamde veronaluitscheiding ziet' men vol
gens B a c h e m 3 ) tengevolge van intraveneuze, niet 
door subcutane injectie, van 0,5 gram lecithine bij een 
konijn van 2-2,5 K.G. Van 0,3-1 ,0 gr. subcutaan inge
spoten veronal werd gemiddeld 42, 7 % tegenover 80,9 % 
bij de controle-dieren met de urine verwijderd. Men meent 
dit te kunnen verklaren doordat het lecithine hetzij in het 

1) Frostig, J. en H. Engelberg: Z. Exper. Med. 87, 132 (1933) .  2) Gower, W. E. en J. v. d. Erve: J. of Phannacol. 48, 141 (1933) . 8} Bachem, C.: Biochem. Z. 126, 1 17 (1921 ) .  
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bloed of in de organen waarin het zich ophoopt, het in 
lipoid oplosbare veronal vasthoudt. 

Na de resorptie komen de barbituurzuurderivaten in 
bijna alle organen voor. Verona! b.v. werd door K o  p-
p a n y i aangetoond in de spieren, lever, nieren, hersenen, 
liquor cerebrospin.; ook in het speeksel, vruchtwater en 
embryo. Het overgaan van moeder op foetus is eveneens 
door F a b r e 1 ) en D i 1 1  e 2 ) aangetoond. In het bloed 
verdeeld het veronal zich over plasma en erythrocyten in 
de verhouding van 1 op 3. 

Bij een onderzoek van F a b r e, die een proef dier ge-
durende 1 0  dagen 1 gram cl.cl. gaf, bl eek de verdeeling 
als volgt: bijnieren 9.69 mgr. o/o ,  1 1 ,25 mgr. o/o ,, in de 
schildklier, testis 2,4 mgr. o/o ,  pancreas 4,8 mgr. % , lever 
8,5 mgr. % ,  hersenen 5,79 mgr. %,  bloed 4,4 mgr. o/o .  

In de Casnistiek van ,P o h I i s c h en P a n s e over 553 
acute slaapmiddelvergif tigingen staat veronal met 1 94 
bovenaan, waarvan 22 gevallen doodelijk verliepen, d.i. 
1 1  o/o .  P o p p e r  zag van 1 921-1931  een mortaliteit van 
1 9,4 o/o op 1 80, terwijl deze bij de 269 veronal-- en luminal-
vergiftigingen door Bi a 1 a z s gepubliceerd 1 4,5 % be-
droeg. 

De gevarengrens ligt bij ongeveer 4,5 gram (maximaal 
dosis 0,75! ,  1 ,0!). Er bestaat een sterke individueele ge-
voeligheid, maar een dosis van 1 0  gram in een keer geno-
men is toch in den regel doodelijk. 

Hier mogen ook eenige opmerkingen volgen over het 
analgeticum veramon, een specialite dat volgens den fabri-
kant een chemische verbinding is van 1 1 4 mgr. pyramidon 
en 286 mgr. veronal. Een eenvoudig mengsel der twee 
middelen heeft echter dezelf de werking. M a g n u s be-
vestigde met een nauwkeuri.g onderzoek bij konijnen dat 
alle narcotische invloed verdwenen is bij therapeutisch ge-
bruik. Bij vergif tigingen met 2-1 6  gram zijn evenwel 
verschijnselen van een lichte veronalintoxicatie waarge-
nomen. De bewusteloosheid duurt niet Jang, en eenmaal 
zag men na aanvankelijke sufheid, de voor veronal karak--

1) Fabre, R.: Soc. Biol. Paris 1 16, 280 ( '34) . J. Pharmacie (8) 18, 417  ( '33 ) .  
2 ) Dille, J. M.: J. of Pharmacol. 52, 1 29 ( '34) . 
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teristieke opwinding. Na 4,8 en 7,2 gram is toxische ne
phrose voorgekomen met een albuminurie van 6 ° / 0 0 en 
slechte diurese. Deze gevallen zijn in 6 en 1 3  dagen ge
nezen. Over een agranulocytose, die men na dergelijke 
hoeveelheden pyramidon kan verwachten, vond ik geen 
gegevens. W aarschijnlijk is er geen bloedonderzoek ver
richt. 2. LUMINAL, phenylaethyl barbituurzuur, gardenal, phenobartital, kleur� en reuklooze kristallen, bittere smaak, reageeren op vochtig lakmoespapier zuur. Smeltpunt 1 70--176 °. In water 1 :  1000 ( 1 5  ° )  ; 1 : 40 ( 100 ° )  oplosbaar. In aether 1 : 1 5, in alcohol 1 :  10. Kikker Muis 
Rat 
Konijn 

Hond 
Kat 

lymfzak 50 mgr 
13 intraperiton. 12 
6-9 intraven. 20 subcutaan 18-20 
14 11  intraperiton. 15,5 per os 15 
8 subcutaan 17,5 
8 intraperiton. 15 intraveneus 12 per os 14-15 
4-5 subcutaan 15 

4-5 per os 12,5 
4-5 

t narcose 
t narcose 
t t 
t narcose 
t t narcose 
t narcose 
t narcose 
t t narcose 
t narcose 
t narcose 

lmpens . . Dox en Hjort " " " Flury�Zernik Vogt Nielsen. Barlow Fit�b en Tatum .. lmpens 
. . Fitch en Tatum 

,. u Launoy lmpens 

Luminal is in de Ned. Pharmacopee opgenomen onder 
de naam Acidum phenylaethylobarbituricum. De grootste 
gift bedraagt 250 mgr. per etmaal 500 mgr. Ook van dit 
zuur is een goed in water oplosbaar natriumzout, phenyl
aethylobarbituras natricus, luminalnatrium, in gebruik. l.n 
physische eigenschappen komt dit overeen met veronal
trium. 

De gebruikelijke doses zijn van 1 00 tot 300 mgr. De 
gewenschte werking blijft echter vaker uit clan bij veronal. 
Als slaapmiddel heeft het zich clan ook geen blijvende 
plaats kunnen veroveren, mede omdat de bijwerkingen, 
( sterke sufheid, motorische zwakte) zeer onaangenaam 
zijn. Ook zag men vaak op mazelen en roodvonk gelijkende 
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exanthemen. De voornaamste indicatie ligt clan ook op 
het terrein van de epilepsie, de daarvoor gebruikelijke 
doses van 50 ... 100 mgr. warden jarenlang, dikwijls zonder 
nadeel verdragen. 

Wat de uitscheiding betreft stelden F i s c h e r 1 ) en 
K o p p  a n y  i vast, dat deze voor de hond 13 ... 15  % 
bedraagt (urine) . Bij de bespreking van veronal werd 
reeds gewezen op de biologisch verkregen uitkomst van 
P i n  k h o £, die bepaalde dat 50 % van het toegediende 
luminal reeds na 8 uur geelimineerd is. 

Bij chronisch gebruik is slechts 1,68 en 6, 42 % in de 
urine terug te vinden. ( S ,h o n I e) . 

Voor het tot stand komen van vergif tigingstoestanden 
is hier de dosis van besiissende beteekenis. De therapeuti ... 
sche breedte is n.l. zeer gering en deze heef t daardoor meer 
invloed clan de individueele gevoeligheid. 

Er kan niet genoeg de nadruk op warden gelegd, dat 
men bij epilepsie kleine doses moet geven; doet men dat 
niet, clan ziet men precies hetzelfde intoxicatiebeeld ont ... 
staan als bij niet ... epileptici, die voortdurend te veel luminal 
tot zich nemen. Dit wordt beheersch door nystagnus, 
ataxie, spraakstoornissen en tremor. Psychische stoornis ... 
sen zijn meermalen beschreven, zelfs acute psychosen 
kwamen voor. ( 4 op 30 gevallen, P o  h I i  s c h  2) .  

In de tabel op blz. 10 ziet men luminal met 152 gevallen 
op de tweede plaats staan na veronal met 194 op 553 acute 
intoxicaties. De mortaliteit was daarbij ongeveer dezelfde. 
n.l . 10,5 % . Van luminal is de letale dosis minder goed 
bekend clan van veronal, omdat de tabletten, die in den 
handel zijn hoeveelheden van 0,015 tot 0,3 gram bevatten. 
De dosis letalis minima ligt volgens C I e m m e s e n bij 
2,0-2,5, volgens B a I a z s bij 4,0 gram. Orie maal werd 
6,0 gram, eenmaal zelfs 9,0 gram overleefd. 

1) Fischer, R.: Mikrochem, N. F. 4, 409 ( 1932). 2) Pohlisch, Schlafmittelmissbrauch, 1934, bl. 67. 
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3. PHANODORM, cyclohexenylaethylbarbituurzuur, cyclobarbitalum (Cod. � 
Kristallen, smelpunt 171-173 ° . 

Muis 

Rat 

Konijn 

Hond 

Kat 

CH CH2-CH2 >C <C (CO. NH) 2  CO 2 <cfu-CH2 C2H5 

subcutaan 40 mgr. t Impens 
intraveneus 20 t 

V;gt 21 t 
subcutaan 22 t Barlow 
intraperiton. 19,5 t Fitch en Tatum 
per os 45 t " 
subcutaan 30 t Impens 
intraperiton. 13 t Fitch en Tatum 
intraveneus 9 t Launoy 
per os 20-30 t lmpens 
subcutaan 10 t " 
per os 12-20 t Eddy, lmpens 

Phanodorm is een snelwerkend slaapmiddel, dat ge-

makkelijk in het lichaam afgebroken wordt en geen of 
geringe nawerking vertoont. Wij zagen reeds. dat veronal 
na een keer toediening van de gemiddelde dosis practisch 
onveranderd met de urine uitgescheiden wordt, alleen bij 
groote doses of na chronisch gebruik schijnt er van ge;.. 

deeltelijke omzettin_g sprake te zijn. B a  c h e m  zag hierin 
een verklaring voor het verschijnsel van de gewenning. 
terwijl K o p p a n y i van oordeel is, dat voortdurende 
toediening in het lichaam het vermogen doet ontstaan 
veronal af te breken. Volgens S h o n I e zou dat een 
proces met hydrolyse en openmaken van de ring zijn, 
waarna afsplitsing van CO2 en NH3 . De afbraak van 
phanodorm gaat volgens F r e t w u r s t, H a I b e r k a n 
en R e i c h e gepaard met oxydaties. hetgeen door 
S h o n 1 e in het algemeen onwaarschijnlijk wordt geacht. 
Deze onderzoekers slaagden er namelijk in een hexenonyJ ... 
verbinding uit de urine te isoleeren. Ook v. M a n n 
T i e c h  1 e r  1 ) vond van phanodorm (C1 2H1 603N2 ) 
een oxydatieproduct met als samenstelling C1 2H1 404N2 , 
dat voor 3 ½ % in de urine -aanwezig was. 

De goede eigenschappen van phanodorm vindt men in 
nog versterkte mate terug in het Ca ... zout, dat als phano..
dormcalcium in den handel is. Het inslapen en opnieuw 

1) v. Mann-Tiechler: Inaug. Dissert. Erlangen ( 1932 ) .  
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inslapen wordt hierdoor bevorderd. waarvoor een hoe-
veelheid van 200 mgr. voldoende is. Bij het ontwaken 
voelt men zich frisch en uitgerust. 

Helaas zijn vergiftigingen clan ook niet uitgebleven. In 
de casuistiek van P o  h 1 i s  c h  en P .a n s  e (zie biz. 1 0) 
neemt het op 553 gevallen na veronal ( 1 94) luminal ( 1 52) 
met 58 de derde plaats in. Hierbij kwam ,geen mortaliteit 
voor, hetgeen zeker in verband gebracht moet worden 
met de snelle afbraak en uitscheiding. W a g n e r be,.. 
schreef een doodelijk verloopend geval van een 52--jarige 
man na 9,6 gram. Een patient van K a i s  e r, die 1 2,0 
gram had geconsumeerd, bleef in leven, maar hier werd 
na twee uur maagspoeling verricht. Het acute vergifti-
gingsbeeld is dat van veronal, maar minder symptoomrijk. 
Men mist de euphorie en de toestand van geprikkelde 
opwinding ( zie Hoof stuk VI) is minder geprononceerd. 
Niet zelden ziet men juist een gedeprimeerde gemoeds-
toestand. 

Terloops zij hier nog even het evipan vermeld, dat nog 
sneller clan phanodorm geresorbeerd en uitgescheiden 
wordt, evenals evipan--natrium, dat steeds meer in de 
chirurgie als intraveneus narcoticum voor kortdurende 
ingrepen veld wint. Van evipan zijn nog geen doodelijke 
vergiftigingen bekend; met het natriumzout moet men 
voorzichtig zijn en zich streng aan de doseering ( voor een 
volwassene 7-1 0  c.c. oplossing) en het voorschrif t lang ... 
zaam ( 1 ½-2 minuten) in te spuiten houden, omdat reeds 
enkele injecties letale gevolgen hadden. Het geheele 
narcosebeeld is als het ware een versnelde veronalver ... 
giftiging. B a e t z n e r heeft soms geringe tremor van 
handen en voeten gezien, terwijl H o I t e r m a n n voort ... 
durende spiercontracties opmerkte. Bij kinderen schijnen 
stoornissen in de tonus in het begin van de narcose nog 
al eens voor te komen. V o s z noemt epileptiforme kram ... 
pen, die echter verdwenen, indien men met de injectie 
doorging. De verwachting, dat men bij te geringe hoevee} ... 
heid evipan--natrium in plaats van slaap excitatietoestan..
den veroorzaakt, zooals die bij de lichtere vergif tiging 
met veronal en luminal voorkomen, werd door V o s  z en 
B a e t z n e r bevestigd. 
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4. SOMNIFEN, Bevat in glycerine-waterig-alcoholische oplossing het diaethyl-aminezout van 0, 1 gram diaethylbarbituurzuur (veronal) en het diathyl-aminezout van 0, 1 gram allylisopropyl-barbituurzuur (numal), dus 

Rat subcutaan 17,5 mgr. t 1 Nie,sen 1 2,4 t Barlow 
10 t Vogt intraperit. 10 t Fitch en Tatum Hond per os 16 t ,, ,, intraperit. 9 t " ,. 5,4 narcose 6½ uur ,, " ,, Konijn intraveneus 10 t Massiere 

Als loco ... preparaat is somnif en onder de naam solutio 
barbamini in den handel. Therapeutische doseeringen zijn: 
intramusculair 2-4 cm3 , intraveneus tot 4 cm3 pro dosi 
en pro die. Per os 20-30 tot 60 druppels in warme vloei-
stof. Vol gens K I a s i is de werking van 3 cm 3 gelijk te 
stellen aan die van 0,35 gram veronal. Als middel voor de 
prolongeerende slaap bij de behandeling van psychosen, 
wordt het veelvuldig toegepast. Een onschuldig middel 
is het zeker niet, dikwijls moet een slaapkuur reeds na 
enkele dagen wegens bedenkelijke circulatiestoornissen 
worden afgebroken. Niet zelden treden plotseling hooge 
temperaturen op, die, als er geen organische afwijkingen 
zijn ( b.v. bronchopneumonie ) ,  een toxische oorsprong 
hebben. M ii I I e r, S c h m i d t en O b e r  h o I z e r 
zagen albuminurie, slechte diurese en soms delirante toe ... 
standen in plaats van slaap optreden. 

K u i p e r s  1 ) deed een onderzoek naar de clinische 
beteekenis van de haematolo,gische veranderingen. Er is 
een prikkelende en beschadigende werking. De leucocyten 
vertoonen als regel een voor het eerst door S t r o m ... O } ... 
s e n  beschreven, initiale toename. Daarna volgt een matige 
Ieucopenie met linksverschuiving. Op den duur vermindert 
het aantal erythrocyten, het haemoglobinegehalte varieert 

1) Kuipers, H.:  dissertatie Leiden ( 1938). 
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eveneens, maar minder sterk, zoodat de kleurindex veelal 
stijgt. 

B ij 1 s m a  1 ) stelde voor de rat na somnifeninjecties 
een verlaagd basaalmetabolisme vast, hetgeen hij wijt aan 
beschadiging van het ademhalingscentrum. Dit blijkt ook 
uit dezelf de soort onderzoekingen van L e e 2 ) • Bij den 
mensch zag C u r t i 3· ) , ook na therapeutische dosis, een 
verminderde grondstofwisseling, die lager was clan tijdens 
de physiolo,gische slaap. 

De vondsten uit de school van C 1 o e t t a, n.l. dat niet 
alleen tijdens de natuurlijke, maar ook gedurende de kunst-
matige slaap het cakium--gehalte van het bloed vermin-
derd is, zijn o.a. gegrondvest op de proefnemingen van 
B r a u c h 1 i en S c h n e i d e r 4 ) ,  die vaststelden, dat 
bij den hond na 30 mgr. somnifen intraveneus een niet 
onbelangrijke daling van de kalkspiegel in het bloed op-
treedt. Een derde van de dosis, welke geen slaap ver-
oorzaakt, blij ft tegenover de kalkspiegel eveneens on-
werkzaam. 

Bij pogingen tot zelfmoord met somnif een wordt 1 2  c.c. 
( een fleschje )  meestal niet door den dood gevolgd 
( B a 1 a z s,  B e r  g e r, H y p h e r, 0 d e f e y, L i  c h-
t e n  s t e i n, V i n  c i ) .  Niettemin zijn de vergiftigings-
verschijnselen na een dergelijke dosis zeer ernstig: diep 
coma, cyanose of sterke bleekheid, slechte pols, soms 
toxische koorts. De pupillen schijnen vaker clan bij veronal 
verwijd te zijn (Z o p p  i n  o ) .  R a b o n  beschrijft na 
6 gram, naast een drie dagen durende bewusteloosheid,  
tremor van de geheele musculatuur der linker lichaams..
helft en Z o p p i  n o na 1 2,0 gram kortdurende clonische 
krampen in de armen. H o m  m e r zag na 1 2  gram bij 
een 1 9..-jarig meisje een zeer zware postcomateuse opwin-
dingstoestand, die 6 dagen duurde. Als bijzonderheid zij 
vermeld, dat als complicatie zich een uiterst pijnlijke 
neuritis van de rechter N.  Radialis ontwikkelde. Orie 

1) Bijlsma, U. G.: Arch. internat. Pharmacodyn. 35, 13 (1928). 2) Lee, M. 0.: Amer. J. physiol. 85, 388 (1928). 
3) Curti, G.: Boll soc. Biol. sper. 7, 37 (1912). 
4) Brauchli, E. en 0. Schneider: Arch. f. exp. Path. 119, 240 (1926). 
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weken na de intoxicatie overleed patiente aan broncho ... 
pneumonie. 

De grootste dosis, welke een patient heef t overleef d, 
bedraagt 24 gram. Volgens berekening van K I a s i zou 
dit overeenkomen met 4,2 gram veronal. Exanthemen 
komen, volgens de ervaringen van O b e r h o I z e r, min ... 
der frequent voor den na veronal en luminal. 

5. DIAL, curral, diallylbarbituurzuur 
CO < NH-CO 

>C< CH�H = CH1 
NH-CO CH� = CH� kleurlooze, zwcrk bitter smakende kristallen, gemakkelijk in spiritus oplosbaar, smeltpunt 171 °, in water oposbaar (15 •) 1 : 300, (100 °) 1 : 50 

Kikker lymfzak 25 mgr. t Flury Rat subcutaan 1 1  t Vogt . 
6 narcose Vogt, Barlow Konijn per os 5 t Flury en Zernik subcutaan 10 t .. .. intraveneus 12 t Launey 

t Flury en Zernik 
5 slaap Launoy 

intra.- arterieel 2-i t 
12 cornea reflex verdwenen Wiki 
3 diepe slaap 

Het Zwitsersche dial en het Duitsche curral, dat de-
zelfde samenstelling heeft, is, evenals de ·andere barbi..
tuurzuren met onverzadigde allylgroepen, zeer werkzaam. 
Vergeleken met veronal bezit het echter grootere nadee-
len: sterkere nawerking, soms behalve de sufheid de vol-
gen de morgen ook duizeligheid. Er treedt dikwijls gewen-
ning op, zoodat men bij enkele menschen spoedig, in plaats 
van de gebruikelijke dosis van 1 00 tot 150 mgr. een hoe-
veelheid van 300 mgr. moet toedienen om no.g effect te 
zien. Na een zoo hooge dosis komen herhaaldelijk ataxie, 
Romberg en spraakstoornissen voor. 

De meeningen over dit middel zijn nogal verdeeld. 
L e s  c h k e beweert, dat het snel a£ gebroken en uit het 
lichaam verwijderd wordt, daarentegen vindt A. M ii I I e r 
het zoo gevaarlijk, dat hij het zou toejuichen als het uit 
den handel werd genomen. L i e k i n t en L e s c h k e 
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vermelden doodelijke vergif tigingen. 2 gram wordt in de� 
regel overleefd, zelfs is dat gebeurd na 2,4 en 2,7 gram. 
Het klinische beeld is weer dat van de zware veronal-
intoxicatie, soms met al of niet clonische krampen in de 
extremiteiten, hippus, wisselende ademhaling, trismus. 

De resorptie van hooge doses schijnt ten opzichte van 
analoge hoeveelheden veronal niet zoo snel te zijn. Een 
patient van H e i s e liep na 2,0 .gram curral nog een uur, 
zelfs na 7, 1 gram duurde het bij een patient van D e s-
b a r g e  r nog geruimen tijd alvorens de bewusteloosheid 
intrad. 

Volgens hetzelf de principe waaraan veramon zijn ont ... 
staan te danken heeft, kwam het preparaat cibalgine op 
de markt, dat bestaat uit dial en pyramidon, 0,25 gram 
per tablet. Hiermee zijn ook reeds verschillende suicide 
pogingen bekend geworden. P a n s e noemt �r acht, 
waarbij een met 5 gram d.i. 20 fabletten cibalgin;e. Deze 
verliepen gunstig. Beschadiging der nieren, zooals bij 
veramon beschreven, kwamen niet voor. 

6. NOCTENAL, bromallylisopropylbarbituurzuur Br CO< NH-CO > C< CH2-C=CH2 NH--CO CH CH3 "\_ CHa / Bittere kleurlooze kristallen, smeltpunt 1 78
°
. Lossen moeilijk in water, gemakkelijk in spiritus op. Een tablet bevat 1 50 mgr. werkzame substantie, d.i. de therctpeutische dosis. Kikker Rat Konijn 

Hond 

lymfzak subcutaan intraperit. per os intraperit. intraveneus 
per OS 

30 mgr. 
5 9 30 25.S 4,5 

12 
7,2 3,7 
2 

I 24 u. narc. l u. , , 
t t 
t 3 u. slaap 

I Boedeker en Ludwig 
I " Vogt Fitch en Tatum 

H Pt U Boedeker en Ludwig Fitch en Tatum 4 uur naro. I .. ,, . . 1 ½' u. slaap Boedeker en Ludwig 2½ u, ,. ,. ,, ,, 
Bij noctenal zien we dat een broomatoom in de onver

zadigde allylgroep is ingevoerd. Dit is van belang, want 
preparaten als dibroompropyl... en broompropyl ... aethyl-
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barbituurzuur, waarbij het broomatoom zich in de verza ... 
dig de zijketen bevindt, zijn onwerkzaam ( H e r  z o g, 
B o e d e k e r  en L u d w i g). 

Pharmacologisch is het zeer werkzaam. Om een hond 
gedurende 4½ uur in slaap te brengen heeft men per K.G. 
dier noodig: 1 40 mgr. veronal, 75 mgr. luminal, 45 mgr. 
dial en slechts 28 mgr. noctenal. 

De afbraak heef t vol gens B o e d e k e r e n L u d ... 
w i g 1 ) , die de resultaten van H a I b e r k a n e n 
R e i c h e  2 ) bevestigden, plaats via het acetonyJ..isopro ... 
py} ... barbituurzuur. Maar ook het gedeelte, dat niet in de 
acetonylverbinding overgaat wordt omgezet in een indif-
ferente verbinding. lntraveneus bij konijnen ingespoten 
hebben beide staff en geen enkele narcotische werking. 
Voor pernocton, dat in plaats van de isopropylgroep een 
secundaire butylgroep bevat, geldt hetzelf de. 

De nieren warden bij de uitscheiding gespaard . Dit 
blijkt uit experimenten van K o p p a n y  i en zijn mede ... 
werkers. Zij stelden vast, dat honden en konijnen zich na 
nierexstirpatie of nierbeschadiging met wijnsteenzuur, 
kaliumchromaat of uraanacetaat en daarna volgende toe ... 
diening van veronal niet meer herstelden, terwijl nog wel 
ontwaken uit de narcose geschiedde, indien noctenal en 
pemocton werden gegeven. Daaruit mag men concludee ... 
ren, dat de uitscheiding via de nieren ten opzichte van de 
afbraak in het organisme geen grootere beteekenis heeft. 

Volgens W o t  t s  c h  a 1 1  en W h e e  1 e r ... H i 1 1  3 ) 
is er geen cumuleerende werking, terwijl nawerkingen 
den volgenden dag ontbreken. De gunstige pharmacoJo ... 
gische eigenschappen zijn wel oorzaak, dat tot nu toe 
geen doodelijke vergiftigingsgeval is beschreven. De ge ... 
vallen van H e s s e l  ( 0,8), R e h m  Io w en R a a t z  
( 1 ,0 en 1 ,5), L e n h a r d t ( 1 ,0 ) ,  L a r d s c h n e i d e r  
( 1 ,0 ) ,  T r e n  d t e l ( 1 ,0 bij een 5 jarig kind! ) ,  K i r s c h ... 
b a u m ( 1 ,0 en 5,8), B r ii n i n g ( 2,0 bij een vrouw en 
1 ,6 bij een negenjarigen jongen) en K i  r c h b e r  g ( 5,0! ) 
verliepen gunstig. Bij vergiftigingen tot 2 gram freedt er 

1 ) Boedeker, F. en H. Ludwig: Arch. f. exp. Path. 139. Heft 5/6 ( 1928} . 2) Halberkan, J. en F. Reiche: Munch. Med. Wschr. 1927, H. 34. 3) Wottschall en Wheeler-Hill: Dtsch. med. Wschr. 1928. Heft 4. 
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wel is waar bewusteloosheid op, maar zelf s bij kinderen 
ontbraken levensgevaarlijke symptomen. 

Het geval van K i r c h b a u m  met 5,8 gram verliep 
met circulatie,... en ademhalingsstoornissen, maar ondanks 
bronchopneumonie als complicatie kwam het tot .genezing.  
K i r c h b e r g bericht een ernstig klinisch beeld met 
cyanose, rochelende bemoeilijkte ademhaling en nauwe 
lichtstijve pupillen. Terugkeer van het bewustzijn na drie 
dagen. Evenals bij veronalvergiftigingen zijn pemphigus .... 
achtige blaren, ook aan de voeten, beschreven ( P o h I i  s c h  
en P a n  s e ) . Men kan zeggen dat in het algemeen de 
twintigvoudige therapeutische dosis goed verdragen 
wordt terwijl zelf s in twee gevallen een vij ftig tot acht 
en vijftigmalige overdoseering doorstaan werd. 

7. ALLONAL. Een tablet bevat 160 mgr. werkzame substantie, overeenkomend met 60 mgr. allyl-isopropylbarbituurzuur (numal) en 100 mgr. pyramidon. 
Evenals bij veramon hebben we hier dus te maken met 

de combinatie van een hypnoticum met een analgeticum. 
De tabel op blz. 1 0  bevat 1 0  acute allonalvergiftigingen 

waarvan er 2 een doodelijk verloop hadden. B a  I a z s be ... 
schrijft een geval waarbij 1 00 tabletten werden ingenomen. 
Er ontstond diep coma, sterke bleekheid, rochelende adem .... 
haling en verhoogde spiertonus. Tengevolge van broncho-
pneumonie met circulatie insufficientie trad op den derden 
dag de dood in. S t i  x 1 ) ( 4 tabl. = 0,64 ) ,  W o I f 2 ) 
( 1 2  tabl .  = 1 ,92 ) .  R e m o n d en C o I o m  b1 i e s 3 ) 

publiceerden lichtere acute intoxicaties. Het is opvallend 
hoe veelvuldig bij allonal tonusveranderingen voorkomen. 
S t  i x zag reeds na 0,64 gram kortdurende krampachtige 
toestanden in de nekspieren en die van de extremiteiten. 
R e m o n d en C o I o m b i e s spreken zelf s van , ,epilepti .... 
forme insulten".  Bovendien was er hooge koorts en sterke 
albuminurie. 

P oh I i s c h en P a n s e behandelden een 23--jarige 
vrouw, die als poging tot suicide 36 tabl. dus 2, 1 6  gram 

1) Stix, J.: Med. Klinik 1925, biz. 629. 2) Wolf, J.E.: Schweiz. med. Wschr. 1928, biz. 188. 3) Remand en Colombies: Ann. med. leg. 5, 338 (1925). 
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numal en 3,6 gram pyramidon had ingenomen. Bij opname: 
volledige bewusteloosheid en cyanose. 3e dag: cyanose 
verdwenen, patellair- en achillespeesreflexen met clonische 
. ,Nachzuckungen", echter geen pathologisch reflexen. Bij 
een poging om de armen in de elleboogsgewrichten en de 
beenen in de kniegewrichten te buigen, ontmoet men hef--
tige weerstand, die bovendien wisselend in sterkte is. Ook 
ziet men in de beenen onregelmatige kortdurende tonische 
krampen, gevolgd door snel voorbijgaande myoclonische 
contracties. De armen bevinden zich in exorotatie. 4e dag: 
Patiente reageert op aanspreken met ,, ja" en onsamen--
hangende geluiden. Zij rolt zich in bed heen en weer en 
probeert overeind te gaan zitten. De myoclonische trek--
kingen zijn bijna opgehouden en beperken zich tot het 
linker been en de onderkaak. Se dag: Toestand gaat ach
teruit. 6e dag: Beginnende pleuritis en bronchopneumonie. 
12e dag: exitus. 

Hier heeft men dus dezelfde tonusveranderingen die 
soms ook bij vergiftigingen met andere barbituurzuurderi--
vaten zijn geobserveerd. Evenwel schijnen zij na allonal 
vaker voor te komen. De oorzaak ligt niet in de pyramidon
compoment, aangezien zij na intoxicaties met preparaten 
als veramon en cibalgine niet frequenter clan anders wer--

den vastgesteld. Tenslotte moeten nog emstige postcoma
teuze opwindingstoestanden vermeld worden, die na 
allonal, evenals na vergiftiging met andere malonylureiden, 
herhaaldelijk zijn opgetreden. 



HOOFDSTUK V. 

BESCHRIJVING VAN ENKELE SLAAPMIDDELEN, DIE 
NIET TOT DE BARBITUURZUURGROEP 

BEHOOREN. 

Gedurende de laatste jaren zij� meerdere suicide-
pogingen ,gesignaleerd, waarbij adalin of sedormid het 
gebezigde middel was. Wij willen deze medicamenten 
nog even apart beschrijven en tenslotte een groot aantal 
hypnotica in een tabel samenvatten, waarbij gedeeltelijk 
gebruik gemaakt is van het schema volgens E. W a s e r, 
dat een chemische indeeling heef t. Zooals in het voor-
gaande werd uiteengezet, heef t een verdeeling in hersen-
en stammiddelen geringe waarde. De bedoeling van deze 
tabel is, dat een arts, die voor de behandeling van een 
acute vergiftiging met een minder bekend middel komt 
te staan, zich snel over de samenstelling kan orienteeren 
en mede in verband met de overige besprekingen, een 
betere prognose kan stellen. 

Adalin is een gebromeerde ureumverbinding, en wel 
broomdiaethylacetylureum met als structuurformule 

'. , !· ·er 
CO NH-CO-C 

"- NH2 
1 / Cz  H5 
C2 Hs 

Een eveneens zeer bekende ureumverbinding met een 
broomatoom is het bromural, a bromiosovalerianylureum, 
dat als sedativum en licht inslaapmiddel veel wordt voor-
geschreven en waarvan enkele niet doodelijke vergif ti-
gingsgevallen bekend zijn geworden. Adalin, som�en, 
nyctal, planadaline, carbromal of uradal is in de Ned. 
Pharmacopee opgenomen ender de naam van diaethylo-

a bromoacetylureum 
Het zijn kleur-- en reuklooze, zwak bitter smakende 

kristallen, die bij 1 1 6-- 1 1 8  ° smelten. Zij zijn onop]osbaar 
in water, maar oplosbaar in kokend water en spiritus. 
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Grootste gift per keer 1 ,5 gram, per etmaal 3 gram. Het 
heeft dezelfde indicatie als de bromiden en in doses van 
0,5 tot 1 ,5 gram is het een betrouwbaar werkend slaap-

middel . Als sedativum kan men met kleinere doses vol-

staan, het geeft clan echter soms een gevoel van euphorie. 
Onaangename nawerkingen ontbreken, .geringe sufheid 
den volgenden dag komt voor. Andere bijwerkingen zijn 
hoogst zeldzaam, uitgezonderd broomacne na langdurig 
gebruik. Toch is de hoeveelheid toegediend broom gering, 
0,5 gr. adaline bevat evenveel broom als 0,22 gr. Na Br. 
Adalin wordt het grootste deel als anorganisch bromide 
ui tgescheiden. 

In de tabel op biz.  1 0  zien we adaline op de vierde 
plaats met 28 intoxicaties na veronal, luminal en phano-
dorm. P o p p e r beschrijft 1 2  gevallen, waarvan 2 doo-
delijk. Na 1 0--20 gram volgt diep coma met hartafwijkin-

gen als b.v. arythmie en wisselende frequentie. K I i e n  e-

b e r  g e r  heeft genezing meegemaakt na 40 gram. Het 
eerste doodelijk verloopende geval is door K I i e n  e b e r .. 
g e r gepubliceerd, de dosis bedroeg toen 20 gram bij een 
veertigjarigen man. Er was diep coma, de pupillen waren 
nauw en lichtstijf, alle reflexen verdwenen, armen spas-

tisch gestrekt. Exitus na 33 uur tengevolge van adem .. 
halingsverlamming en cyanose. Evenals bij veronal komen 
na de bewusteloosheid toestanden van hevige motorische 
onrust voor met desorientatie. In het algemeen ligt de 
gevarengrens bij ongeveer 20 gram, maar bij patienten 
met een reeds aanwezige slechte circulatie zijn letale intoxi .. 
ca ties na 5 en 1 0  gram waargenomen ( G r i g a s s y ) . 

De neurologische symptomen zijn vergeleken met die 
na malonylureiden minder duidelijk en frequent. Cerebel-
laire ataxie en nystagmus komen voor, maar kunnen zelf s 
na diep coma ontbreken. Dysarthrie schijnt vaker een ge-

volg te zijn. De pupillen zijn onveranderd of vernauwd, 
in de zwaarste gevallen lichtstijf. R e n  n e r  heeft een .. 
maal hippus vastgesteld. De peesreflexen kunnen tijdelijk 
verdwijnen, v o n H u e b e r vermeldt trismus. Onaan-

gename sensaties als hartkloppingen, angstgevoel, pols ... 
versnellingen en arythmieen treden vaker op dan bij 
acute vergiftigingen met barbituren. 
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Sedormid heef t een soortgelijke structuur als adalin, 
bevat echter geen broom en heef t and ere alkylgroepen. Het 
is allylisopropylacetylureum 

/ CI-fo-CH=CH2 

/ NH-CO-C-H 
CO ' CH< �� 

"NH2 

Minder als slaapmiddel is sedormid meer te be..
schouwen als een sedativum dat sneller werkt clan de 
broomzouten en sterker is clan valeriaan en valeriaanpre..
paraten. Het effect hangt af van de doseering, meestal 
gelukt het door toediening van kleine gif ten overdag de 
nervositeit zoover te kalmeeren, dat 's avonds het inslapen 
op natuurlijke wijze plaats heeft. De sedeerende en licht 
slaapverwekkende werking gaan dus als het ware in 
elkaar over. Een tablet bevat 250 mgr. werkzame sub..
stantie, de therapeutisch doses zijn 4..-6 halve tabletten 
in de loop van den dag of 1 ... 2 tabletten voor het naar bed 
gaan. Aldus gebruikt. laat het de bloeddruk, hart- en 
nierwerking ongemoeid. W el heef t F r e u d opgemerkt, 
dat bij nerveuze kinderen aan de slaap een toestand van 
verhoogde psychomotiliteit voorafging, terwijl Bi n d e r  
bij volwassenen wel eens een lichte euphorie heef t gezien. 

Bij de twee acute vergif tigingsgevallen van P o h..-
1 i s c h en P a n s e ( het eene met 20 tabletten, dosis bij 
het andere onbekend ) kwam slechts diepe slaap voor en 
een eenige uren durende depressieve stemming na het ont..
waken. V e r b i e s t beschreef in 1 935 een suicide 
poging van een 50..-jarige dame, waarbij de dosis 1 0  gr. 
bedroeg. ( 40 fabletten ) .  Hier werd met succes de strych..
nine..-therapie toegepast. Uitvoeriger zal deze casus in 
hoof dstuk VIII worden aangehaald. 

Wij komen thans tot het aanhangsel van dit hoofdstuk, 
waarin een groot aantal slaapmiddelen zal worden opge..
noemd. Deze tabel kan bezwaarlijk aanspraak maken op 
volledigheid, aangezien er bijna dagelijks specialite' s 
op dit ,gebied bijkomen en ook reeds vele niet meer 
in den handel zijn. De laatstgenoemden werden zooveel 
mogelijk weggelaten. 



OVERZICHT DER SYNTHETISCH BEREIDE SLAAP
MIDDELEN. 

A. Oxyverbindingen. 

Methylal, methyleendimethylaether, CH2 (OCH3 h, 
slechts kort als slaapmiddel in gebruik geweest. 

Acetal, aethyleendiaethylaether, C2 H4 ( OC2 H5 ) 2,  

heef t zich als geneesmiddel niet kunnen handhaven ( on
aangename geur en smaak) . 

Amyleenhydraat, dimethylaethylcarbinol of tertiaire 
isoamylalcohol. Hierbij zijn de drie H .... atomen van H3 COH 
door 2 methylgroepen en 1 aethylgroep vervangen. In de 
Ned. Pharmacopee onder de naam hydras amylenicus op
.genomen, is amyleenhydraat een van de oudste slaapmid-
delen, dat reeds in 1 88 7 door v o n M e h r i n g als zoo-
danig werd aanbevolen. Grootste gift per keer 4,0 gram, 
per etmaal 8 gram. Acute vergif tiging met 1 8  gram ( v o n 
H u e b e r )  bij een 73 .... jarigen man. Diepe bewusteloos-
heid, bemoeilijkte rochelende ademhaling, maximaal wijde 
lichtstijve pupillen, postcomateuse, zeer emstige motori-
sche onrust. Zelfmoordpo.ging met 27 gram ( L e w i n ) ,  
coma ( 48 uur ) ,  ademhalingsstoornissen, zwakke pols, 
miosis11 geen exitus: ander geval ( L e w i n )  29 gram, 
doodelijk verloopen door compliceerende pneumonie. 

Amyleenhydraat werkt snel en is betrouwbaar. Ben 
nadeel is de branderige smaak, als bijwerkingen worden 
genoemd: braken en maagpijn, nachtzweet, dikwijls, in 
plaats van slaap, opwinding. V rij geregeld treedt een 
daling van den bloeddruk op, de temperatuur daalt soms 
0,5 ° of meer, de ademhaling wordt verlangzaamd. 

Avertin, tribroomaethylalcohol, geen beteekenis als 
slaapmiddel, wel als rectaalnarcoticum, ,,basisnarcoticum" 
en voor den geprolongeerden slaap. 

I sopral, trichloonsopropylalcohol, werkt ongelijkmatig 
en is sterk toxisch. Therapeutische dosis 0,5 p. d., 1 ,0 d. d. 
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lndividueele gevoeligheid: L e w i  n vermeldt doodelijk 
verloop na een gram. K I e i n s c h m i d t zag 7 maal 
zware postcomateu�e opwinding en exitus na 5,0. 

Chloreton, trichloorisobutylalcohol. W ordt dikwijls 
tegen zeeziekte gebruikt. Toxische bijwerkingen: even..
wichtsstoornissen, ademhalings..-, pupil ... en polsanoma..
lieen (W y n t e r, L e w i n, M e n  k o ) .  

B. Oxoverbindingen. 
Paraldehyde (CH3 COH) 3 C h  a r v e I lo 1 883. 

Snelle en betrouwbare werking, speciaal bij groote onrust 
en verwardheid, zooals bij delirium tremens. Bezwaren: 
slechte smaak, knoflookachtige reuk ( ademhaling ) en 
prikkelende werking op het maagslijmvlies, waardoor ruc..
tus, misselijkheid, braken en diarrhee. Ther. ds. 3 tot 5 
gram. Een vergif tiging met 1 05 gram ( M a c k e n z i e) 
werd overleef d. Symptomen: langdurige diepe slaap, 
nauwe, lichtstijve pupillen, geen motorische onrust. 5 ge
vallen van B a u, elk met ongeveer 50 gram, vertoonden 
circulatieinsufficiente met cyanose of bleekheid, 1 geval 
verliep doodelijk. Meerdere doodelijke gevallen beschre..
ven door B a I a z s, M a c d o u g a 1 1  en W y 1 1  i e, 
alle na ongeveer 1 00 gr. 

Chloralhydraat, CC 1 3 CH (OH ) 2 Ned. Pharmacopee: 
hydras chorali, ontstaat uit chloral onder wateropname. 
L i  e b r e  i c h 1 869. Ther. ds. 3,0 p. d. 6,0 d.d . .  Wisselende 
therapeutische breedte, want 20..-30 gram is overleefd, 
terwijl R e n n e r en L u c k e r a t h doodelijke intoxi..
ties na 2 gram zag en. In 1 889 reeds 1 03 sterf gevallen 
door K o b e r  t verzameld. Acute intoxicatiesymptomen: 
trismus, krampen der bovenste extremiteiten, vasomoto..
rische stoornissen, soms hartverlamming. 

Choralose, condensatieproduct van chloral en glucose, 
is giftiger clan chloralhydraat. Reeds bij 0,2-0,5, de ge
bruikelijke dosis, is oorsuizen, dubbelzien, spierkramp, cy
anose, ademstilstand en zijn ook fibrillaire trekkingen en 
paraesthesieen in de ledematen geconstateerd. ( H e r z e n, 
D o u t y, M a r a n d o n d e M o n t y e I ) . Preparaten 
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van soortgelijke structuur zijn: chloralamid, chloralimid, 
hypnol ( bevat antipyrine ) ,  polychloral ( indentiek met 
viferral) ,  somnolin, lactochloral, salochloral en asiatine 
( bevat pyramidon ) .  

C. Zwavelverbindingen. 

Sulfonal, diaethylsulfondimethylmethaan ( C2H5 SO2 ) 2 

C ( CH 3 ) B a u m a n n en K a s t ( 1 888 ) .  Grootste 
gift per keer en per etmaal 2 .gram. Late werking, lange 
nawerking ( sufheid ) .  P e t i t t  zag exitus na 1 ,8 gr. ,  
vol gens N e i s z e r is  1 00 gram overleef d .  P o p p e r 
noemt als gemiddelde letale dosis 25 gram. Symtomato ... 
logie: maagdarmstoomissen, buikpijn, obstipatie, porphy-
rinurie, dysarthrie, ataxie, verlammingen, sensibiliteits.., 
stoomissen, anurie, albuminurie en cylindrurie. 

Trional, Ned. Pharm.: methylsulfonalum. Ther. doses 
gelijk aan die van sulfonal, het werkt vlugger, nawerking 
minder sterk. Het gevaar ligt voornamelijk in de cumula ... 
ti eve vergiftiging. Soortgelijke preparaten zijn methonal 
en tetronal. Vergeleken met de acute barbituurvergif ... 
tiging ziet men hier meer verschijnselen van de kant van 
het maagdarmstelsel. 

D. Afgeleiden van de carbomuren. 

a. E s t e r s e n a m i d e n. 

Valamine, amyleenhydraatisovaleriaanzuurester, 
( CH3 ) 2 CH.CH 2 .CO.O.C. ( CH3 ) 1 C1 H 5 • 

Gynoval, isoborneolisovaleriaanzuurester { CH3 ) 2 CH. 
CH2 . COO C1 0H1 1 •  

Chloralamide of chloralformamide CC1 3 • CH ( OH )  
NH. OCH. Vervangmiddel voor hydras chlorali. Onze .. 
kere werking, frequente ernstige maagbezwaren, opwin,.. 
ding, hoofdpijn, duizeligheid, ther. ds. 1 ... 4 gram per keer. 
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Neuronal, broomdiaethylacetamide, Br. ( C2H5 ) 2 C. 
CO.NH2 • Onregelmatige werking, excitatie, braken, diar-
rhee. Soortgelijke preparaten zijn novonal en neodorm. 
Van dit laatste preparaat is door D a r v a s doodelijke 
vergif tiging gezien na 5 gram. 

b. U r e t h a  n e n. ( esters van carbaminezuur). 
Aethylurethaan. C2H 50. CONH2', onzekere werking, 

ther. ds. 2--8 gr. Bijwerkingen: braken en euphorie. 
Soortgelijke verbindin.gen zijn calmonal. ( Bev at 60 % 

calciumbromide), hedonal (E c k s t e i n  en R o m  i n
g e r  vermelden voorbijgaande ademstilstand en collaps ) ,  
hypnodonal ( bevat codeine), voluntal ( is urethaan waar-
in van de ethylgroep 3 H--atomen door 3 chlooratomen 
zijn vervangen), compral ( mengsel van vuluntal en pyra-
midon) uraline, somnal ( verbinding van urethaan met 
chloral) aponal en aleudrine. 

c. N i e  t--c y c 1 i s  c h  e u r e  u m  d e  r i v  a't e n. ( ge-
bromeerde en niet gebromeerde) . 

Het carbaminezuur, waarvan urethanen af geleid war
den, is het zure amide van koolzuur. Het neutrale amide 
van koolzuur is ureum 

CO < NH2 
NH2 

Af geleiden hiervan zijn: 
Adalin, zie blz. 58. 
Demalgon, een mengsel van adalin met parakodin. 
Abasin, acetyldiaethylbroomacetylureum, dus de ace-

tylverbinding van ureum. 
Atempol, bevat 3 adalinmoleculen, waarvan de NH2 

groepen met carboxylgroepen in reactie werden gebracht. 
Albroman, hierbij is een van de beide aethylgroepen van 

adalin door een isopropylgroep vervangen. 
Bromural is broomisovalerianylureum. ( zie bl. 58) 
Chemisch met bromural identiek zijn: bromuresan, bro,.. 

mosom, dormigene, isoneurin, magnal, otidorm, B .. B .. H ... ta ... 
bletten, alphabroomtabletten, sedival, somnural en vero
broman. 
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Gecombineerde preparaten, die bromural bevatten zijn 
celodorm , f ernaletten, fineural, glyphedorm, hypnoval, 
lagunal en valerof orm. 

Dormen is diallylacetylbromural waaraan nog phena-

cetine en glycerophosphas calcius is toegevoegd. 
Voor sedormid, dat van dezelf de structuur is als 

adalin maar niet ,gebromeerd is en andere alkylgroepen 
bevat, zie men biz. 60. Uitgezonderd adalin kwamen met 
deze preparaten nog geen doodelijke vergiftigingen voor. 

E. Hydantoinen. 

Dit zijn af geleiden van het ureid van glycolzuur. De 
voornaamste is nirvanol, dat een phenylgroep bevat: 
Phenylaethylhydantoi·ne Ce H5 >C< CO-NH 

C2 H5 
· I 

NH-CO 

Hoewel nirvanol sterk slaapverwekkend is ( ther. ds. 
0,3-0,5 ) ,  heef t het zich als sla�pmiddel niet ingeburgerd, 
omdat het dikwijls met hooge koorts gepaard gaande 
exanthemateuse aandoeningen veroorzaakt, in den vorm 
van b.v. oedeem, urticaria, bulleuze uitslagen ( dikwijls 
met sterke jeuk gepaard ) ,  stoma ti tis, circumscripte 
eythemen en exanthemen, sterke zwelling der lippen. Ook 
wordt als bijwerking pijnlijke mictie en defaecatie, vulvo
vaginitis, neusbloeding, albuminurie of nierbloeding ge
noemd. Bij de oorzaak van deze vergif tigingsverschijnselen 
moeten plaatselijke factoren een rol spelen, omdat zij 
alleen in Denemarken en N oord Duitschland zijn waar
genomen. V a r t i a i n  e n vermeldt exitus 50 uur na het 
innemen van 22 ½ gram. Pogingen om de bijwerkingen 
te vermijden hebben geleid tot het ontstaan van verbin
dingen als nirvanolnatrium, nirvanolcalcium en acetyl
nirvanol. 

F. Cyclische ureumderivaten. 

De verbindingen van deze groep zijn alle afgeleiden 
van het ureid van malonzuur, dus malonylureum of -barbi-
tuurzuur. 
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a. M e t  t w e e · g e I ij k e a I k y l .g r o e p e n. : 

Veronal, diaethylbarbituurzuur, zie biz. 38. 
Dial, diallylbarbituurzuur, zie biz. 53. 
Curral, dipropenybarbituurzuur, zie biz. 53. 
Proponal, dipropylbarbituurzuur. 

' . . 

b. M e t t w e e v e r s c h i 1 1  e n d e a I k y lg r o e-
_ p e n : 

Luminal, phenylaethylbarbituurzuur, zie blz. 47. 
Soneryl, aethylbutylbarbituurzuur. · · 
N umal, allylisopropylbarbituurzuur. 
Sandoptal, allylisobutylbarbituurzuur. 
Rutonal, phenylmethylbarbituurzuur. 
Phanodorm, cyclohexenylaethylbarbituurzuur, zie biz. 48. 

c. A m i n e z o u t e n. 

Deze verbindingen ontstonden door den wensch, 
stabiele oplossingen van barbituurzuurderivaten te heh ... 
hen. Men kende reeds de gemakkelijk in water oplosbare 
natriumzouten, zooals b.v. veronalnatrium · en luminaJ ... 
natrium, maar deze verbindingen vallen in oplossing 
spoedig uiteen, waarbij een onwerkzaam product ontstaat. 
Deze groep is vertegenwoordigd in een specialite ge ... 
naamd somnifen, dat een mengsel in glycerinewaterig ... 
alcoholische oplossing is van de diaethylaminezouten van 
veronal en n umal ( zie blz. 5 1  ) . 

d. B r o o m s u b s t i t u t i e p r o d u c t e n. 
N octenal, isopropylbroomallylbarhituurzuur, zie biz. 54. 
Pernocton, isobutylbroommallylbarbituurzuur, dus een 
hooge'r homoloog van noctal. 

G. Mengsels van en met barbituurzuurderivaten. 

Allional = allonal, mengsel van isopropylpropenylbarbi ... 
tuurzuur en pyramidon ( zie biz. 56). 
Belladenal, luminal met bellafoline. 
Cibalgine, mengsel van dial en pyramidon. 
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Codeonal, mengsel van veronalnatrum en codeinediae..
thylbarbituurzuur. 
Coffeminal, mengsel van luminal met coffeine. 
Combinal, mengsel van de calciumzouten van diaethy} ... 
barbituurzuur en van pyrocatechinemonoazijnzuur. 
Dialacetine, mengsel van dial en allylphenacetine. 
Didial, mengsel van dial en dionine. 
Dormalgine, mengsel van pernocton en pyramidon. 
Lubrokal, mengsel van luminal met broom. 
Luniatol, mengsel van dial, aponal, phenacetine en valeri..
aanextract. 
Optalidon, combinatie van sandoptal met pyramidon en 
coffeine. 
Paranoval, mengsel van veronalnatrium en dinatrium ... 
phosphaat. 
Quinquenal, mengsel van luminal adaline, phosphas 
codeini, trional en phenacetine. 
Somnacetine, mengsel van veronalnatrium, phenacetine 
en codeinephosphaat. 
Somnabletten, mengsel van diaethylbarbituurzuur, phena ... 
cetine en 1 5  % pyrasulf ( amidophenazonstrontiumsulfosa..
lycilaat ) .  
Theominal, mengsel van luminal en theobromine. 
V eramon, mengsel ( of verbinding ) van diaethylbarbituur..
zuur en pyramidon. Een tablet bevat 286 mgr. veronal 
en 1 1 4 mgr. pyramidon! 
Verasulf, mengsel van veronal, phenacetine en 25 % 
pyrasulf. 
V eronacetine == somnacetine. 
V eropheen, mengsel van diaethylbarbituurzuur en phena ... 
cetine. 
V eropyrine, mengsel van veronalnatrium, dionine en 
calci umacetylsalicylzuur. 



HOOFDSTUK VI. 

SYMPTOMATALOGIE VAN DE ACUTE 
SLAAPMIDDBL VERGIFTIGING. 

Besproken wordt de acute veronalvergiftiging, omdat 
deze als prototype gelden mag voor alle vergiftigings .... 
toestanden veroorzaakt door barbituurzuurderivaten. 

Overeenkomstig de voornaamste werking van veronal 
treedt een sterke bewustzijnsinzinking op de voorgrond. 
Bij hooge doses treedt deze reeds enkele minuten tot een 
kwartier na het innemen op en wel plotseling. Er bestaat 
geen retrograde amnesie. 

Hoeveelheden tot ongeveer 4 gram doen een bewust-
zijnsvernauwing ontstaan, waarbij de patienten nog rea 
geeren op aanspreken of op door elkaar schudden e.d. , 
afweerbewegingen maken of even met de oogleden knip-
peren. Somtijds zien wij bij deze lichtere vergiftigingen 
in plaats van slaperigheid en versuffing een toestand van 
opwinding met prikkelbare euphorie. Toch bestaat dan 
een zekere doezeligheid. Het meest ziet men dit beeld in 
samenhang met een acute alcoholintoxicatie. 

Men vraagt zich af of deze atypische excitatiever
schijnselen te vergelijken zijn met die welke· bij het toe ... 
dienen van inhalatienarcotica warden waargenomen. 
Omgekeer,d komen deze symptomen van verhoogde 
prikkelbaarheid voor, wanneer na een veronalvergiftiging 
het bewustzijn begint terug te komen. Dit laatste 
geldt eveneens voor andere barbituren en adalin. 
P o h I i s c h en P a n s e vonden in hun casuistiek van 
1 94 gevallen een percentage van 28 ( veronal ) .  Dit waren 
acute veronalvergif tigingen met psychische complicaties, 
welke in een gesloten inrichting behandeld werden. 
Daarom zal het werkelijke percentage waarschijnlijk 
hooger zijn. 

De genoemde motorische onrust kan reeds tijdens het 
stadium van diepe bewusteloosheid beginnen. Zij heeft 
clan een onregelmatig karakter, de zieken rollen zich heen 
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en weer, vallen soms uit bed, maar ook rhythmische be-
wegingen zijn beschreven als het zich oprichten en weer 
achterover la ten vallen. N aarmate het bewustzijn helder-
der wordt, komt er weer coordinatie in de bewegingen. 
De patienten klimmen uit bed en trachten rond te loopen, 
hetgeen door cerebellair--ataktische stoornissen meestal 
eindigt met een valpartij. Tegelijkertijd treedt een zeer 
geemotioneerde stemming op, ongeremd wordt met 
lallende stem tegen arts en verplegend personeel geschol-
den, terugleggen in bed wordt voor mishandeling uitge-
maakt, de patienten slaan om zich heen en gooien met 
wat ze in handen kunnen krijgen. Des te meer het bewust-
zijn opklaart en de neurologische symptomen afnemen, 
des te meer lijkt het gedrag op psychopathische opwinding 
of dat bij een hysterische schemertoestand. Oat hier een 
toxische invloed in het spel is, wordt dikwijls miskend. 
De omgeving vindt de ( n )  patient brutaal, onbeschaamd en 
aanmatigend, kortom onhandelbaar. De klachten over 
vrijheidsberooving, de ostentatieve zelfmoordneigingen, 
als b.v. demonstratieve pogingen om de polsslagader door 
te snijden, worden beschouwd als zuiver psychopatische 
reacties en men is verwonderd, dat na 2-4 dagen die 
reacties plotseling verdwenen zijn. Dit beteekent niet, dat 
er in het geheel geen psychopathische constitutie aanwezig 
is, maar zonder toxische complicaties zou die op zichzelf 
nooit tot dergelijke zware en langdurige opwindings-
toestanden aanleiding hebben gegeven. 

Dikwijls ontbreekt elke herinnering aan de beschreven 
aff ectperiode, maar soms is dit verlies gering of afwezig. 
Er worden clan spontaan excuses aangeboden, maar ook 
ziet men het tegengestelde, dat de patient vasthoudt aan 
zijn foutieve interpretatie van bepaalde gebeurtenissen en 
heilig van plan is, officieel zijn beklag in te dienen. Het 
is van algemeen psychopathologische beteekenis, hoe zich 
hier op de basis van hersenintoxicatie vanuit diepe bewus.., 
teloosheid psychische verschijnselen kunnen ontwikkelen , 
die des te moeilijker van psychopathische reactievormen 
te onderscheiden zijn, naarmate het bewustzijn vollediger 
is teruggekeerd. De vraag ligt voor de hand of het juist 
de zware psychopathen zijn, die zoo abnormaal reageeren. 
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W el kan men in het algemeen zeggen, dat het meesta) 
psychopathen zijn, die naar slaapmiddelen grijpen als zij 
suicide plannen hebben. Een nader ingaan op deze 
kwestie valt buiten het bestek van dit proef schrift. Voor 
den medicus-practicus is het van belang te weten dat de 
eigenaardige gedragingen na slaapmiddelvergiftiging 
volgens Kr a 1 1 ) cerebrale symptomen van toxische aard 
zijn. 

Pathognomonische neurologische verschijnsellen, zoo
wel voor veronal als andere barbituurvergiftigingen 
zijn de nystagmus, cerebellaire ataxie, lallende ongearti-
culeerde spraak en het meestal verdwenen zijn van de 
buikhuidreflexen. Deze sympfomen zijn in den regel nog 
enkele dagen aanwezig nadat het bewustzijn reeds is 
teruggekeerd. 

De spieren zijn meestal geheel slap, maar soms komt 
juist verhooging van de spiertonus voor, die kan bestaan 
uit b.v. alleen een rigor van de beenspieren, tot een con-
tractietoestand van de geheele skeletmusculateur. In een 
door F I e i s c h e r beschreven geval met hypertonie van 
de extremiteiten traden lichte tonische en clonische spier
trekldngen op, terwijl mede de peesreflexen verhoogd 
waren. Versterkte spierfonus in de vorm van paroxysmen 
warden door H a I d  vermeld, die bij een dertigjarige 
vrouw na 9 ,0 gram veronal het hoof d achterovergebo.gen 
zag, dat met schokken nog meer naar achteren gestrekt 
werd, terwijl in het lichaam krampen optraden, die op 
tetanie leken. A c h a r d, M o n s o n en B I o c h publi-
ceerden katatonie-achtige lichaamshoudingen. Zij be
schreven ook het symptoom , ,poppenoogen",  dat is het 
openen van de anders gesloten oogen na overeind gaan 
zitten. Dit wordt door hen opgevat als een vroegsymp
toom van stoornis in de spiertonus. 

Of er echte epileptische aanvallen kunnen voorkomen 
valt te betwijfelen. De tonisch-klonische krampen in de 
publicatie van C o u s s a d e en T a r d i e u moeten waar
schijnlijk beoordeeld warden in het licht van de bovenge
noemde paroxysmale tonusverhoogingen. 1 ) Kral, A.: Zurn Erscheinungsbild der akuten Barbitursaurevergiltigung. Arch. f. Psychiatr. 100, 275 ( 1933) . 
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De pupillen worden bij niet ernstige vergif tigingen, 
maar ook in de overgroote meerderheid der zware intoxi ... 
caties wat betreft wijdte en reactie nauwelijks beinvloed. 
In diep coma is er echter een uitgesproken miosis en licht ... 
stijfheid. Voor de prognose is dit belangrijk. P a n  s e 
zag 1 4  maal opvallende nauwheid der pupillen, samen-
gaande met vertraging tot opgeheven zijn van de licht ... 
reactie; 5 van deze .gevallen, die met absolute lichtstijf ... 
heid, verliepen letaal. Opgemerkt wordt, dat toen de 
therapie met strychnine en cardiazol in hooge doses nog 
niet toegepast werd. 

Bij andere met de dood eindigende veronalvergifti-
gingen zag men pupillen, die gedurende het uren tot twee 
dagen durende coma wijd en lichtstijf waren. Anisocorie 
komt ook voor. Na een vergiftiging met 1 0  gram verona1 
bestonden wijde, verschillende en reactielooze pupillen. 
Tijdens het beginnend hersfel ( terugkeer der peesreflexen ) 
vernauwden zij zich en was ook langzamerhand de licht ... 
reactie weer op te wekken. In ieder geval zijn verwijde of 
nauwe pupillen met lichtstijfheid, vooral wanneer ook de 
peesreflexen opgeheven zijn, van prognostisch ongunstige 
beteekenis. 

Bijna even veelvuldig als nystagmus zijn de conver-
gentiestoornissen, speciaal de geconjugeerde blikparesen. 
Zij kunnen na de bewusteloosneid nog dagenlang voort-
d uren. Paresen van afzonderlijke oogspieren, zooals ptosis, 
zijn zeldzamer. 
· Oat de peesreflexen in het algemeen verzwakt en in 

zware gevallen ·verdweneri zijn, mag als bekend worden 
verondersteld. Daarteg·enover staat dat af gezien van ge ... 
lijktijdig- versterkte spiertonus, een enkele maal clonus 
werd geobserveerd. 

Een belangrijk ,gevolg van barbituurvergiftigingen 
zijn de vasomotorische stoornissen, die men uitvoerig bij 
P o p p e r beschreven vindt. Door :periphere capillair-
verlamming ontstaat een livide huidk1eur, de bloeddruk 
is verlaagd. Er wordt echter ook roodheid van het ge-
zicht, oedeem van de oogleden en roode dermographie 
aangetroff en. Volgens R e n n e r komen de veronalexan-
themen niet zoo vaak voor. In ernstige gevallen is er een 
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sterke ne1gmg tot decubitus, evenals tot vorming van 
pemphigusachtige blaren, vooral aan handen en voeten, 
verschijnselen, die eveneens een vasomotorische stoomis 
als oorzaak hebben. N euritische symptomen ziet men niet, 
daarom moet men bij het optreden van paraesthesie even-
eens rekening houden met een vasomotorische genese. 

Bij de verklaring van de veelvuldig als complicatie op-
tredende bronchopneumonie moet men aan de vaatwand-
schadiging als aetiologische factor denken. Reeds vroeg 
heef t H u s e m a n n op de abnormale vulling van ·de 
longcapillairen gewezen en de daardoor verminderde 
ruimte in de alveolen. Toch hoeft niet elke temperatuur-
stijging een bronchopneumonische haard te beteekenen. 
Ongetwijfeld is er in vele gevallen sprake van een zuiver 
toxische werking op het warmtecentrum en wel van dien 
aard, dat temperaturen tot 42 ° en hooger er het gevolg 
van zijn. ( B o e n h e i m, G e r m a n n ) .  Niettemin blij ft 
de bronchopneumonie een van de frequente, dikwijls tol 
den dood voerende complicaties. 

De pols kan gedurende het coma lang goed blijven, 
wordt evenwel later slap en draadvormig. Voor de ge-
vallen. die binnen 24 uur na de vergif tiging letaal ein-
digen, komt de doodsoorzaak op rekening van verlamming 
van het ademcentrum. 

Tenslotte noemen wij nog de albuminurie, door B o e n-
h e i m in al zijn gevallen vastgesteld. Zij is niet van 
ernstige aard en voorbijgaand. Spontaan braken komt 
voor en is uiteraard gunstig. Mijns inziens zou het nuttig 
zijn. indien de pharmaceutische industrie in elk slaap-
middeltablet of solutie een dusdanige dosis emeticum ver..
werkte, dat overschrijding van de therapeutische gift deze 
natuurlijke verwijdering uit de maag tengevolge had. 



HOOFDSTUK VII. 

EIGEN EXPERIMENTEN. 

In de voorgaande bladzijden zijn de uitkomsten van 
proeven over de werking van vele slaapmiddelen op ver
schillende dieren uitvoerig weergegeven. Ook kwam de 
antagonistische werking van analeptica en krampgiffen 
als strychnine en picrotoxine ter sprake. De techniek bij 
deze onderzoekingen was meestal zoo, dat men het proef
dier een zekere dosis slaapmiddel per os of parenteraal 
toediende en de werking beoordeelde naar de verande
ringen van de lichaamsrichtreflexen en labyrinthreflexen. 
Als voorbeeld noemen wij het schema van V e r s t e e g h , 
dat voorkomt in de monografie K orperstellung van 
M ag n u s. Bij een narcose met paraldehyde b.v. verdwij
nen de reflexen in de hierna te noemen volgorde. 

1 .  halsrichtreflex op het achterlichaam 
2.  progressieve reacties ( lift- en sprongreactie ) 
3. lichaamsrichtreflex QP het lichaam 
4. halsrichtreflex op het voorlichaam 
5. verticale oogdraai-nystagmus 
6. rotatoire oogdraai-nystagmus 
7. labyrinthrichtreflex op den kop 
8. lichaamsrichtreflex op den kop 
9. kop�raaireactie 

1 0. compensatoire oogstanden 
1 1 . horizontale oogdraai-nystagmus 
1 2. cornea-reflex 
1 3. oogdraai-reacties 
1 4. compensafoire ronddraaiing van het oog 
1 5. patellair reflex 

Het geheele proces tot de totale reflexie kan men clan 
indeelen volgens G i r n d t, die het door S c h o e n ge
geven schema uitbreidde. 

Stadium I. Dier zit normaal, gerlnge ataxie bij het 
loopen. Reflexen 1 en 2 uit het schema van V e r s t e e g h 
ontbreken. 



74 

Stadium II. Achterlichaam in zijliging, kop en voor-
lichaam in de normale houding, na prikkeling loopt het 
dier sterk ataktisch. Reflexen 1 tot 6 ontbreken. 

Stadium III. Geheele lichaam in zijligging. De kop 
wordt nog normaal gehouden. Pogingen tot het loopen 
mislukken, het dier valt om. Reflex 7 ontbreekt, 8 is 

• meestal zwak. 
Stadium IV. Algeheele zijligging. Reflexen 1 -- 1 0  ont-

breken. Cornea reflex dikwijls zwak. 
Stadium V. Alleen oogdraai--reacties, compensatoire 

ronddraaiing en ruggemer,greflexen nog aanwezig. 
Stadium VI. Totale areflexie. 
Volgens deze methode kan men van elk middel zeer 

individueel de uitwerking bepalen. Antagonistische in-
vloeden blijken uit de terugkeer van Stadium VI tot een 
met een lager kengetal. 

Een andere techniek voor individueele bepaling is het 
registreeren op een kymographion van bloeddruk, hart-
en ademfrequentie voor en na de toediening van het 
slaapmiddel en tijdens de therapie. Men kan eventueel ook 
bloed-- en urineanalyses doen volgen om een indruk van 
de uitscheiding te krijgen enz. 

Hoewel deze methoden een fijne onderscheiding der 
verschillende uitwerkingen mogelijk maken, zijn zij door 
het tijdroovende element voor een massaal onderzoek on-
geschikt. Bovendien hadden wij ons als opgave gesteld na 
te gaan of het mogelijk is, met een therapeutische injectie 
een proef dier na een een-- en tweemaal doodelijke dosis 
in het leven te houden. Daardoor werd een vastleggen 
van de verschillende stadia tot dat van het diepe coma 
van ondergeschikt belang, afgezien van het feit, dat dit 
niet nauwkeurig mogelijk ZOU zijn· door de snelle opeen-
volging van deze stadia tengevolge van de hooge dosee-
ring. 

Op grond van deze overwegingen viel de keuze op een 
eehvoudige methodiek, waarbij telkens series van 1 0  witte 
ratten intramusculair werden ingespoten met een oplos-
sing van veronalna'trium die 1 00 mgr. per cm. 3 in isoto-:
nisch medium bevatte. Zooals vroeger bleek, ·is het beeld 
van de acute vergiftiging met veronalnatrium geheel ge--
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lijk aan dat met veronal, hetw_elk als prototype voor de 
barbituur ... intoxicatie mag gelden en zeker wanneer er 
sprake is van een toestand, die onbehandeld tot den dood 
voert. 

Immers clan is verlamming van het ademcentrum het 
noodlottig gevolg. Oat met medinal werd gewerkt, vindt 
zijn verklaring in het f eit van de veel betere oplosbaarheid 
in physiologisch zout dan veronal, 1 : 1 00 tegenover 
1 : 1 70. 

Alvorens tot de antagonistische proefnemingen over te 
gaan werden eerst de opgaven uit de literatuur aangaande 
de Ietale dosis voor de rat door eigen onderzoek gecon ... 
troleerd. Deze opgaven varieeren van 25 .... 33 mgr. per 
1 00 gram proef dier. :Wij vonden een gemiddelde van 
30 mgr. Van 40 ratten bleef na deze dosis per 1 00 gram 
slechts een dier in ]even. 

Het standaardexperiment werd verder aldus ingericht, 
dat een uur na de doodelijke toediening het therapeutisclie 
mengsel werd geinjicieerd. Die tusschentijd lijkt kort, 
ma�u was niet langer te nemen, omdat anders een vrij 
groot gedeelte der ratten reeds .gesuccombeerd zou zijn, 
alvorens de therapiepoging werd ondernomen. Men mag, 
ook wat de uitkomsten betreft, natuurlijk geen absolute 
vergelijking met de verhoudingen in het menschelijk orga ... 
nisme treffen. Maar het is zonder meer duidelijk, dat de 
resorptie bij den mensch langzamer is, omdat de poging 
tot suicide bijna altijd met tabletten of druppels wotcTt 
gedaan, terwijl de intramusculaire injectie het slaapmid ... 
del vrijwel direct in de bloedbaan brengt. 

In het algemeen geldt voor de malonylureiden, dat de 
doodelijke dosis per os gelijk is aan anderhalf tot twee ... 
maal die dosis, parenteraal toegediend. W aar wij meesta1 
de tweemaal doodelijke dosis, per intramusculaire injectie 
toegediend, toepasten, zou deze dus ongeveer fe verge ... 
lijken zijn met een drie ... tot viermaal doodelijke intoxicatie 
per os veroorzaakt. 

Opzettelijk werd de therapie beperkt fot slechts een 
therapeutische injectie. In de practijk zal men die methode 
nooit gebruiken, omdat het gewenscht is na de eerste 
therapeutische ingreep de uitwerking gade te slaan, en 
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zich bij de verdere behandeling te laten leiden door klini..
sche observatie, wat betref t ademhaling, pols, tempera..
tuur, reflexen, graad der bewustzijnsinzinking, enz. Onge..
twijfeld zijn er bij onze proefnemingen ratten geweest, die 
na de therapeutische injectie stierven, maar die door voort ... 
durend stimuleeren in het leven zouden gebleven zijn. De 
verklaring hiervan moet mede worden gezocht in de in ... 
dividueele reactie na slaapmiddelver,giftiging. Op die 
manier zou evenwel het cijfermateriaal te veel vertroebeld 
worden. Hoewel het standaardexperiment met een thera
peutische reactie dus niet tot resultaten leidt, die als 
absolute maatstaf voor het genezend effect mogen gelden, 
zijn zij wel geschikt om vergelijkende conclusies te trek ... 
ken. Daarvan zij reeds nu medegedeeld, dat het aantal 
proef dieren, dat na tweemaal doodelijke intramusculaire 
medinalintoxicatie met een strychnine ... mengsel gered kan 
worden, constant kleiner is clan na eenmalige therapie met 
een picrotoxine ... combina tie. 

De experimenten liepen over in totaal 587 witte ratten. 
Terwille van de overzichtelijkheid is het materiaal ge ... 
splitst in de volgende groepen: 

a. cardiuol 

b. coraminc 

c. neospiran 

d. cycliton 

e. nitras strychnini 

f. picrotoxine 

g. cardiazol.-nitras strychnini 

h. cardiazol-picrotoxine 

i. coramine.-nitras strychnini 

j. coramine-picrotoxine 

k. neospiran-nitras strychnini 

1. neospiran-nitras strychnini 

m. cycliton-nitras strychnini 

n. cycliton-picrotoxine 

o. cardiazol.-ephedrine 

p. cardiazol-picrotoxine.-ephedrine 

q. cardiazol-nitras strychnini-ephedrine 

r. sulfas piperidini 
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s. sulfas sparteini 

t. cardiazol-sulfas piperidini en cardiazol-sulfas sparteini 

u. cardiazol-picrotoxine-nitras strychnini 

v. cardiazol-neospiran en cardiazal-neospiran-picrotoxine 

w. cardiazol-cycliton en cardiazol-cycliton-picrotoxine 

x. cardiazol-picrotoxine-physostigmine en cardiazol-nitras 
strychnini-physostigmine 

y. intraveneuse koolinjecties 

a. cardiazol. 
In den Codex medicamentorum neerlandicus vindt men 

cardiazol vermeld als pentamethyleentetrazolum. De han ... 
delsvormen zijn tabletten ( 0, 1 gram), cardiazol ... liquidum 
en cardiazol ... ampullen ( 1 ,  3 en 5 cm. 3· ) als 1 0  % oplossing, 
Door de bijzonder gemakkelijke oplosbaarheid in water 
kan men oplossingen snel en eenvoudig zelf bereiden. 
Een goed, maar veel lager in prijs N ederlandsch vervang ... 
preparaat is corvis. 

Op de volgende blz. vindt men een protocol af gedrukt 
van de bepalingen der kramp ... en doodelijke dosis. 

De gemiddelde krampdosis bedraagt 5 mgr. 1 00 gr. rat. 
letale 1 0  mgr./ 1 00 gr. rat. 

Cardiazol wordt snel geresorbeerd. Een vergelijkend 
onderzoek ten opzichte van kamf er en hexeton verrichtte 
H i 1 cl e b r a n d t. Hij stelde vast, dat men, om subcutaan 
krampen op te wekken, moet geven van 

kamf er 50 maal de intraven. dosis 
hexeton 1 0  ... 20 , ,  , ,  , ,  , ,  
cardiazol 2 ... 3 , ,  , ,  , ,  , ,  

De therapeutische breedte van cardiazol is groot. De 
dood treedt in voor 

kamf er na 1 ½ maal de minima le prikkeldosis 
hexeton , ,  1 2  
cardiazol , ,  20 

, ,  , ,  
, ,  , ,  

, ,  , ,  , ,  
, ,  , ,  , ,  



proefdier gewicht in grammen 
aantal mgr. cardiazol per 100 gr. proefdier 
werkelijke dosis in tram use. 
tijd : 10.20 
effect 

R21 R22 190 138 
4 4 

7,6 5,5 

na 8 min. na 6 min. onrustig ton. en 
I 

v. pr. don. kr. overleeft 
ton. = tonische don. = donische kr. = krampen 

R23 151 
4 

6,0 

na 6 min. onrustig v. pr. (geluid) 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar 

R2f 204 
8 

16,3 

na 6 min. ton. en don. kr. overleeft 

R25 R26 R21 R28 R29 RJO 165 252 166 135 150 172 
8 8 12 12 12 10 

13,2 20,1 19,9 16,2 18,0 17 ,2 

na 5 min. na 5 min. na 4 min. na 6 min. na 5 min. na 6 min, ton. en ton. en ton. en id. id. id. don kr. don. kr. don. kr. t t t t overleeft t 
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Witte ratten kunnen na eenmalige toediening van de 
gemiddelde doodelijke dosis veronalnatrium met 40 mgr. 
cardiazol per 1 00 gram proefdier gered worden. Dit bleek 
mogelijk in alle gevallen. 

proefdier gewicht in grammen 
aantal mgr.veronalna per 100 gram rat 
werkelijk dosis 
tijd 
aantal mgr. cardiazol per 100 gram rat 
werkelijk dosis 
tijd 

effect 

R31 R32 R33 R34 R35 

160 255 205 165 210 
30 30 30 30 30 
48 76 61 50 63 

14.32 14.32 14.33 14.33 14.34 
40 40 40 40 40 
64 102 82 66 85 

15.32 15.32 15.33 15.33 15.34 
14.40 14.41 14.42 14.40 14.42 
totale id. id. id. id. arefl. 
16.00 15.58 15.50 15.54 16.02 

v. pr. id. id. id. id. 
16.45 16.50 16.42 16.50 16.48 ont-waakt id, id. id. id. 

v. pr, = verhoogd prikkelbaar arefl. = areflexie 

-

R36 R37 R38 R39 

190 175 200 1 80 
30 30 30 30 
57 53 60 54 

14.35 14.35 14.36 14.36 
40 40 40 40 
76 70 80 72 

1 5.34 1 5.35 15.36 15.36 
14.45 14.45 14.46 14.47 
id. id. id. id. 

1 5.56 1 5.51 16.04 15.58 
id. id. id. id. 

16.41 16.35 16.55 17.00 
id. id. id. id. 

R40 

161  
30 
48 

1 4.37 
40 
64 

1 5.37 
1 4.45 

id. 
16.02 
id. 

16.50 
id. 
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Hoewel de proefdieren dus 4 maal de dosis letalis 
minima cardiazol en 8 maal de gemiddelde krampdosis 
cardiazol kregen, traden geen convulsies op. Wei bestond 
er verhoogde prikkelbaarheid, zoowel bij aanraking als 
voor geluid. Dit laatste was gemakkelijk vast te stellen, 
omdat de ratten zich tijdens het experiment in groote 
glazen stopflesschen bevonden. Ongeveer 20 minuten na 
de therapeutische injectie was clan het tikken met een 
metalen voorwerp tegen de fleschwand voldoende, om 
kortdurende spiercontracties op te wekken. Het ontwaken 
ging geleidelijk. De dieren bleven nog geruimen tijd atak
tisch, maar de volgende dag was niets abnormaals meer 
te ontdekken. 

Na tweemaal doodelijke intoxicatie is cardiazol in staat 
gemiddeld 4 van 1 0  proef dieren te redden. De dosis moet 
clan op,gevoerd worcten tot 75 mgr. per 1 00 gram rat, dus 
7 ½ maal de dosis letalis minima cardiazol. Hoogere en 
lagere dosis geef t, vasthoudende aan het principe van een 
therapeutische injectie, slechtere resultaten. 

b. coramine 

Een cm. 3 coramine bevat als werkzame stof 250 mgr. 
pyridine-diaethylamide a carbonzuur. Als locopreparaat 
is het onder den naam danamin in den handel. In onze 
experimenten bleek het minder werkzaam clan cardiazol. 

B.ij het bepalen van kramp- en doodelijke dosis werd het 
volgende gevonden: 

R. 1 2 1 239 gram 20 mgr. coramine/ 1 00 gram rat. 
tijd: 1 5, 1 5  48 mgr. intramusc. 

1 5  ,30 verhoogd prikkelbaar. 
1 5,50 aanduiding krampen. 
1 7,00 idem. 

R 1 25 1 72 gram 28 mgr. coramine/ 1 00 gram rat. 
tijd: 1 5, 1 8  47,6 mgr. intramus<=. 

1 5,25 verhoogd prikkelbaar. 
1 5,35 tonische kramp als gevolg van geluidsprikkel. 
1 6, 1 0  idem. 
1 7,00 
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R 1 27 1 77 gram 3 5  mgr. coramine/1 00 gram rat. 
tijd: 1 6,38 mgr. intramusc. 

1 6, 4:5 matige, snel opeenvolgende clonische 
krampen. 

1 6, 49 korte, hevige aanval, springt niet. 
1 6,52 recidief, met opspringen en schreeuwen. 
1 7,01  idem 
1 7.30 ,, 
1 8,00 spastische toestand, overleeft. 

Als gemiddelde van meerdere bepalingen werd gevon
den krampdosis 29 mgr. doodelijke dosis 39 mgr. 

Antagonistisch is coramine niet in staat ratten na de 
enkelvoudig-doodelijke veronalnatriumintoxicatie in het 
leven te houden. De oorzaak van dit falen ligt waarschijn
lijk in het door K o h n en J a c o b i 1 ) en H i I d e
b r a n d t 2 ) vastgestelde f eit, dat eoramine in hoogere 
doses direct verlammend werkt. Na een zekere hoeveel
heid zouden we dus, in plaats van antagonisme, syner..
gisme krijgen met de deprimeerende werking op het 
ademcentrum door het barbituurzuurderivaat. 

c. neospiran. 

Evenals cardiazol en coramine behoort het in 1 935 door 
H a  £ £ n e r, S c h  e 1 1  o n  g en B a e t z  n e r  3· ) in de 
therapie ingevoerde neospiran tot de stikstof bevattende 
analeptica. W anneer de waterstofatomen der aminogroep 
vervangen worden door aliphatische radicalen, neemt de 
centraal prikkelende werking sterk toe. Een voorbeeld 
van een dergelijke dubbel gealkyleerde stikstof groep 
zagen we reeds in coramine, het diaethylamide van pyri..
dinecarbonzuur. In deze rich ting verderzoekende, vond 
men in het Pharmacologisch lnstituut te Tiibingen een 
�erie zuuramiden met twee alkylgroepen aan het stikstof,., 
afoom, die een veel sterker prikkelende werking op het 
door morfine beschadigde ademcentrum van het konijn 
had dan coramine of cardiazol. Helaas werd aan de eisch 
van een goed analepticum: gemakkelijke oplosbaarheid in 

1) Kohn en Jacobi: Arch. f. exp. Path. 179, 448 (1935). 2) Hildebrandt, F.: Arch. f. exp. Path. 181, 89 (1936). 3) Haffner, F., F. Schellong en Wilh. Baetzner: Mediz. Klinik no. i8 (1935). 
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water, niet voldaan, zoodat de bedoelde preparaten voor 
therapeutisch gebruik niet in aanmerking kwamen. 

Daarna onderzocht men de werking van een aantal di..
amiden van tweewaardige zuren, welke eveneens twee 
alkylgroepen aan het stikstofatoom bevatten. Hiervan is 
het orthophtaalzuur..-di..-diaethy lamide CH 

I\ CH-C. CO. N (C2 H5)2  
t I CH-C. CO. N (C2 85)2 

V CH 
sinds kort ook in Nederland, onder den naam neospiran, 
verkrijgbaar. Als indicaties worden ,genoemd: alle toe..

standen van bewusteloosheid, collaps, coma, ademhalings ... 
verlamming, circulatieinsufficientie, zonnesteek, slaap..
midddvergif tiging en ter onderbreking van narcose. De 
voornaamste handelsvormen zijn ampullen van 2 cm. 3 , 
bevattende 1 00 mgr. neospiran in physiologische zoutopl. ,  
en van 20 cm. 3 met inhoud 1 00 mgr. werkzame stof in 
20 % glucose. 

In publicaties van D o r i n g 1 ) , S i n g e r 2 ) , iW i n..
t e r 3 ) , S c h a f e r 4 ) en B a e t z n e r 5 ) worden van 
neospiran eclatante successen genoemd bij zeer verschil..
lende, het leven acuut bedreigende toestanden, zooals bij..
voorbeeld operatieve collaps, ademstilstand tijdens nar..
cose, asphyxie van de pasgeborene, verschillende soorten 
vergif tigingen. 

Wij konden experimenteel bevestigen, dat de stof reeds 
in kleine dosis een buitengewoon sterke centraalprikke-
lende werking heeft. Als antidotum tegen een enke} ... 
voudige en tweemaal doodelijke medinalintoxicatie is het 
evenwel veel minder eff ectief clan cardiazol. Het voor-
naamste pharmacologische bezwaar dat wij van deze stof 
meenen naar voren te moeten brengen is 1 dat de therapeu..
tische breedte uiterst gering is. Dit blijkt uit de protocollen 
van het onderzoek naar de kramp-- en doodelijke dosis. 

1) Doring, 0., Medizin. Klinik no. 49 ( 1937). 2) Singer, R., Medizin. Klinik no. 28 ( 1937). 
3) Winter, H., Wiener Medizin. Wschr. no. 36/37 (1937). 4) Schafer, R., Fortschritte der Therapie. Heft. 3 blz. 168 (1937). 
6) Baetzner, W., Dtsch. Med. Wschr. no. 50 blz. 2041 (1936). 
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R 1 00 1 75 gram 3 mgr. neospiran/1 00 gram rat. 
tijd: 1 6,28 5, 1 mgr. intramusc. ( 1 cm. 3· = 20 mgr. ) .  

1 6,28 enorme tonische en clonische krampaanval. 
Het dier springt hoog op, tolt in het rond, be-
vindt zich in hevigst denkbare excitatie, 
schreeuwt. 

1 6,33 na een interval van een minuut recidief van 
de toestand onder 1 6,28 beschreven. Speek-
selvloed, tranenvloed. 

1 6,40 recidief, exitus. 

R 1 0 1 1 93 gram 2 mgr. neospiran/ 1 00 gram rat. 
tijd: 1 6,24 3,8 mgr. intramusc ( 1 cm. 3 = 20 mgr. ) .  

1 6,30 dier zit in elkaar gedoken, schijnt zich niet 
behagelijk te voelen, maar heef t geen kram-
pen. Tikken tegen het gias roept alleen 
schrikreactie te voorschijn. 

1 6, 40 beeld onveranderd, ook door geluidsprikkel 
,geen krampen op te wekken. Overleeft. 

R 1 02 1 55 gram L5 mgr. neospian / l O0gram rat. 
tijd: 1 6,25 2,32 mgr. intramusc ( 1 cm. 3 = 20 mgr. ) .  

1 6,30 dier is onrustig · en verhoogd prikkelbaar, 
echter niet zoo sterk dat na geluidsprikkel 
convulsie optreedt. 

1 6, 45 nog steeds onrustig, versnelde en verdiepte 
respiratie, overleeft. 

Wij zien uit deze voorbeelden dat 3 mgr. en hevige 
krampen en de dood veroorzaakt, daarentegen 2 mgr. nog 
,geen krampen verwekt. Van belang is 100k het totaal 
andere beeld der convulsies door cardiazol of neospiran te 
voorschijn geroepen. Na cardiazol rolt het proef dier zich 
heen en weer waarbij opisthotonus en myoclonieen elkaar 
afwisselen. De krampen tengevolge van neospiran zijn 
gekarakteriseerd door twee kenmerken, die bij cardiazo} .... 
convulsies nooit voorkomen, n.l. hoog opspringen ( onge .... 
veer tweemaal de eige� lengte ) en schreeuwen. V ergelij .... 
kend. wordt geconcludeerd dat neospiran een zeer snelle 
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en hevige centraalprikkelende werking heef t, terwijl die 
van cardiazol snel en krachtig is. 

Verdere proefnemingen wezen uit: 
dat 3,0 mgr. altijd krampen veroorzaakte (na 3,..4 min. ) 

en steeds doodelijk was ( na 1 0  ... 20 min. ) :  
dat 2,5 mgr. steeds convulsies gaf en in 50 % der ge ... 

vallen deed succonbeeren: 
dat 2,0 mgr. wel verhoogde prikkelbaarheid, maar geen 

krampstadium opwekte. 

Noch de concentratie van het ingespoten neospiran, 
varieerende van 5--20 mgr. per cm. 8 , noch het medium 
( physiologisch zout of 20 % glucose ) hadden invloed op 
deze cijfers. Om een indruk van mogelijk antagonistisch 
effect bij slaapmiddelvergiftiging te verkrijgen, werd eerst 
de uitwerking beoordeeld van verschillende dosis na toe-
diening van 30 mgr. veronalnatrium/1 00 gram rat. 

Zie protocol op biz. 85. 



proefdier 

gewicht in grammen I 
L aantal mgr. verona'lnatrium 

per 100 gram rat 

werkelijke dosis 
tijd: 9.30 

aantal mgr. neospiran 
per 100 gram rat 

werkelijke dosis 
tijd: 10.30 

effect 

I 

Rt84 

195 

30 

58,5 

5 

9.75 

1 1 .30 

totale 
are-

flexie 

1 2  u. 

t 

R1s1> 

189 

30 

56,7 

5 

9,45 

1 1 .30 

totale 
are-

flexie 

12. 10  

t 

R186 R1s1 Riss 

181 129 1 55 

30 30 30 

38,7 38,7 46,5 

10 10 13  

18,4 1 2,9 23,25 

10.50 1 0.50 10.45 

: prikkel-- prikkcl-- prikkel--
baar baar baar 

12.05 12 . 15 1 2.30 

t t t 

R188 R100 R1D1 R1D2 R1ea 

127 152 140 168 202 

30 30 30 30 30 

38, 1 45,6 I 42,0 50,4 I 60,6 

1 3  20 20 40 40 

19,05 30,4 28,0 67,2 80,8 

10.48 1 1 .00 1 1 .00 1 1 .28 1 1 .35 

prikkel--
verhoogd verhoogd 
, prikkel-- prikkel-- don. opistho--

baar baar baar krampen tonus 
15,00 cyanotisch en 
lang- don. 
zame krampen 
diepe 

12.30 14,00 resp. 13.30 14. 1 5  
cyano-- 16.30 

t tisch t t t 
I in leveo 
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Met de dosis van 20 mgr. werd een aantal experimenten 
overgedaan. Daarmee konden 3 tot 4 van 10  ratten gered 
warden. Na tweemalige doodelijke intoxicatie is een 
neospiran--injectie niet in staat het leven te behouden. 

Bij een paging dit geringe succes te verklaren, is het 
wellicht van belang andermaal te accentueeren, dat neospi-
ran een uiterst kleine therapeutische breedte heeft. Wei 
wordt onder invloed van de barbituur--intoxicatie de 
toxische dosis belangrijk verhoogd, evenals die van de 
andere krampgiffen onder dergelijke �mstandigheden. 
Maar breekt men met hooge dosis neospiran als het ware 
door de depressie heen, zoodat er lichte krampen ont-
staan, clan schijnen de centra in de medulla oblongata 
reeds dermate beschadigd te zijn, dat de intrede van den 
dood niet meer te voorkomen is. 

d. cycliton 

Dit centraalwerkende analepticum is evenals neospiran 
kortgeleden in de therapie ingevoerd. De stimuleerende 
werking op het vasomotorische-- en ademcentrum berust 
op het'zelfde chemische principe als dat bij het onder c. he-
sproken medicament. Cycliton is n.I. het diaethylamide 
van 3, 5, dimethylisoxazol--4--carbonzuur. 

CHa. C=C. CO. N(G.! H5i) 2 
I I 
0 C. CH:i 
'-- II 

N 

Het is verkrijgbaar als 25 % waterige oplossing in 
fleschjes van 1 5  cm.3 en in ampullen van 2,2 cm.3 , die 
dus per cm. 3 250 mgr. werkzame stof bevatten. Als indi-
caties warden genoemd: acute ademhalings-- en circulatie-
insufficientie bij slaapmiddel-- en gasvergif ti gin gen, post-
opera ti eve collaps, bronchiolitis, cyanose. De doseering is 
clan 2--6 cm. 3 intraveneus, intramusculair of subcufaan, 
indien noodig met tusschenpoozen van 1 ½ tot 2 uur te 
herhalen. 

In het kadet van dit onderzoek werd bij het bepalen 
van prikkel--, kramp-- en doodelijke dosis het volgende ge-
vonden: 



87 

R 436 Gewicht 1 20 gr. cycliton 1 5  mgr./ 1 00 gr. rat. 
tijd: 1 0,36 1 8  mgr. intramusc. 

1 0,40 dier zit in elkaargedrongen. 
1 0,46 heel lichte clonische krampen. 
1 1 ,06 langzame strekkramp. 
1 2, 1 5  t 

R 437 Gewicht 1 32 gr. cycliton 20 mgr./ 1 00 gr. rat. 
tijd: 1 0,36 26,4 mgr. intramusc. 

1 0,40 dier is onrustig en overprikkeld. 
1 0,46 plotselinge heftige springkrampen. 
1 1 , 06 recidief. 
1 1 ,3 1  sterke tonische en clonische krampen. 
1 2,40 t 

Ratten, die respectievelijk 30, 40, 50, 60 en 70 mgr. 
cycliton per 1 00 gram rat kregen, overleefden deze dosis 
natuurlijk niet, maar opmerkelijk is, dat ook na de hoogste 
dosis de dood na enkele uren intrad. In het geval van 
30 mgr. volgde exitus pas na 22 uur. De cyclitonoplossin_g 
werd geinjicieerd in een verdunning van 1 cm. 3 = 1 00 
mgr. In het algemeen hadden de krampaanvallen niet het 
alarmeerende karakter van neospiran--convulsies. Toch 
kwam eenmaal het verschijnsel schreeuwen voor. 
R 443 Gewicht 1 48 gr. 1 0  mgr. cycliton/1 00 gr. rat. 
tijd: 1 0,38 1 4,8 mgr. intramusc. 

1 0,50 proef dier is onrustig, versterkte schrikreactie 
na geluidsprikkel. 

1 1 , 1 0  beeld onveranderd. 
1 2,20 nog steeds overprikkeld, maar geen krampen. 
1 6,30 verhoogde reflexprikkelbaarheid verdwenen. 

R 444 Gewicht 1 33 gr. 1 5  mgr. cycliton/1 00 gr. rat. 
tijd: 1 0,39 1 9,9 mgr. intramusc. 

1 0,50 proefdier onrustig, loopt achteruit. 
1 1 ,23 aanduiding krampen. 
1 1 ,45 idem. 
1 2,20 door geluidsprikkel kortdurende myoclonieen 

op te wekken, proefdier bleef in leven. 
Voortgezet onderzoek leerde. dat de dood�lijke dosis 

ongeveer 1 8  mgr. is, de gemiddelde krampdosis 1 4  mgr. , 
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terwijl na 6 mgr. per 1 00 gram rat verhoogde reflex-

prikkelbaarheid ontstaat. 
Antagonistisch waren de resultaten nihil. Hierbij client 

gememoreerd te worden, dat cycliton alleen geprobeerd 
werd bij tweemaal doodelijke veronaJ.... en .somnif enin-
toxicatie. Zelfs 1 80 mgr., d.i. 1 0  maal de gemiddelde 
doodelijke dosis, had geen effect. Lichte krampen tijdens 
het coma, zooals men b.v. tijdens de gebruikelijke medinal-
intoxicatie na 5-6 maal de d.l.m. cardiazol ziet optreden, 
kw amen hier niet voor; de proef dieren overleden alle 
binnen 3 uur. 

e. nitras strychnini 
Strychnine, C21 H22 02 N 2 , bevindt zich voor ongeveer 

2,5 % in nux ·vomica, de bittersmakende vrucht van 
Loganiacea, een in Zuid--Amerika, Afrika en Britsdi 
lndie inheemsche boom. Nitras strychnini zijn glanzende, 
buitengewoon bitter smakende, in water 1 : 80 oplosbare, 
kleurlooze naalden. Hiervan bedraagt per os de grootste 
gift per keer 5 mgr., voor onderhuidsche inspuiting per 
keer 2 mgr., per etmaal 1 0  mgr. Er zij andermaal op ge-
wezen, welk een zeer groot aantal malen de maximaal-
dosis zoowel per keer als per etmaal overschreden moet 
warden, voor men van een rationeele behandeling met dit 
middel bij slaapmiddelvergif tiging kan spreken. 

lrt een door L a m p e  1 ) behandelde veronalnatrium-
intoxicatie met onbekende hoeveelheid werd bij voorbeeld 
in 4 dagen 525 mgr. ( ! ) nitras strychnini toegediend, 
waarvan 370 mgr. ( ! ) subcutaan. 

De voornaamste werking van strychnine is het na 
uiterst geringe dosis reeds sterk verhoogen van de reflex-
prikkelbaarheid. Bij rana esculenta ziet men dit al na 0,0 1 
mgr., terwijl 0,05 mgr. voldoende is om het beeld van een 
hevige vergiftiging te voorschijn te roepen. Aangezien 
de kikker zoo typisch op strychnine reageert, wordt dit 
dier in de gerechtelijke geneeskunde soms gebruikt om 
in verdachte stoff en het alkaloid aan te toonen. 

Tengevolge van den invloed op het adem--, vaat-- en 

1 ) Lampe, Ned. Tijdschr. v. G. 82 III no. 38 bl. 4527 (1938 ) .  
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vaguscentrum ontstaat versnelde en verdiepte respiratie, 
bloeddrukstijging en polsverlangzaming.  De eerste duide--
lijke teekenen van de verhoogde reflexprikkelbaarheid 
van het ruggemerg ziet men bij den mensch na subcutane 
injectie van 5-1 0  mgr. De spieren krijgen dan een pijn-
lijke stij fheid en neigen tot tonische contractie, waardoor 
bewegingen slechts moeilijker en langzamer uitgevoerd 
kunnen worden. Het slikken is gestoord, de masseterep. 
zijn hard en het gezicht heeft een starre uitdrukking:  risus 
sardonicus, terwijl het hoof d door de nekspieren iets naar 
achteren wordt getrokken. Fijne fibrillaire contracties. 
angst', onrust en soms braken zijn de voorboden, dat de 
plotselinge tetanische kramptoestand met contradie van 
alle spieren nabij is. Bij den mensch overwegen de strek-
kers, zoodat het lichaam in hyperextensie en geheel stij f 
nog slechts op hoofd en hakken rust. ( opisthotonus ) . On-
der toenemende cyanose ( dikwijls stopt de ademhalinH 
en blijft de borstkas in de inspiratiestand Hefixeerd ) kan 
de kramptoestand enkele seconden tot soms twee minuten 
voortduren: de spieren verslappen daarna tot een recidief 
zich aankondigt. VolHt de dood, dan is deze het HevolH 
van asphyxie of van directe verlamming der centra in het 
verlengde merg. 

Aangezien het. door de verplichte aanwezigheid in 
elke apotheek, voor de hand ligt, dat strychnine in de 
toekomst nog vaak voor de therapie van de acute barbi ... 
tuurintoxicatie zal worden gebruikt, client men ook Hoed 
op de hooHte te zijn van de svmptomatologie der plotse ... 
linqe strychninevergiftiHing. Dat omgekeerd hierbij de 
malonvlureiden specifiek werken, ziet men Hedemon-
streerd in het geval , dat K o u m a n s 1 ) in 1 933 te Bata-
via behandelde. Om suicide te plegen had een employe 
250 mgr. nitras strychnini ingenomen. Na 25 minuten 
ontstond een zeer pijnlijke, krampachtige stijfheid in alle 
spieren. De patient werd kermend en schreeuwend naar 
binnen gedragen. Psyche nog helder, gelaat verhit, sterke 
transpiratie, krachtige goed gevulde pols. De kaken kon-
den nog een weinig bewogen worden, maar het spreken 

1) Kaumans, A. K. J.: N. T. v. G. 77 IV 43 bl. 4914  (1933). 
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was onverstaanbaar. N adat door telefonisch onderhoud 
met den apotheker vast was komen te staan, dat de patient 
de doodelijke dosis ruim acht maal overschreden had, 
werd de prognose, mede door een met spoed ontboden 
consulent, volkomen infaust gesteld. 

Maatregelen voor de aanstaande begraf enis - het 
voorval speelde zich immers in de tropen af - werden 
genomen. Om het lijden te verzachten spoot K o u m  a n  s 
toen intraveneus 5 cm. 3 pernocton in. Tot ieders vreugde .... 
volle verbazing werden na 3 minuten de spieren slap en 
verdween het stootende van de ademhaling. Na 5 minuten 
lagen alle ledematen rustig uitgestrekt, was de adem .... 
haling diep en regelmatig, verdween de cyanose, kortom 
de patient sliep rustig. Twee uur later overheerschte op ... 
nieuw de strychninevergif tiging. Toen bl eek 2 cm. 3 per ... 
nocton voldoende om de dreigende symptomen weg te 
nemen. Patient herstelde volkomen. 

In Amerika zijn nadere onderzoekingen over het anta .... 
gonisme tusschen strychnine en barbituurzuurderivaten 
gedaan. Daarbij is gebleken dat de strychninevergiftiging 
beter op slaapmiddelmedicatie reageert clan omgekeerd. 
Naar optimale verhouding weergegeven als 70 : 4, d.w.z. 
de 70 maal doodelijke doodelijke dosis nitras strychini 
kon bestreden worden met de 4 maal doodelijke dosis 
veronalnatrium en omgekeerd. 

De krampwekkende dosis nitras strychnini bl eek bif -ae 
rat nogal wisselend te zijn. Dit komt waarschijnlijk, omdat 
tengevolge van de verhoogde reflexprikkelbaarheid reeds 
geringe sensibele en acustische impulsen tetanus deden 
ontstaan. 0, 1 5  mgr. per 1 00 gram rat was steeds doode .... 
lijk. Het beeld der convulsies is niet te vergelijken met dat 
van de reeds besproken krampgiffen: 

R 1 37 gewicht 1 99 gr. 0, 1 5  mgr. nitras strychnini/ 
1 00 gr. rat. 

tijd: 1 7, 1 1  0,3 mgr. intramusc. 
1 7, 1 8  langzame tetanische strekkramp. Proefdier 

rolt zich niet om, springt niet, schreeuwt niet, 
er bestaat geen excitatie. 

1 7,20 t 
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Antagonistisch toonde strychnine zich in het standaard ... 
experiment, dus met een therapeutische injectie na twee ... 
maal doodelijke dosis, onwerkzaam. 

i 
proefdier ! i Roi Ro2 Ro3 I Ro4 

I 
Reis Rao 

i 
gewicht in grammen 178 125 I 132 I 140 173 154 

. I aantal mgr. veronalmrtrium per 100 gram rat 60 60 60 60 60 60 werkelijke dosis tijd: 15.05 107 75 79 84 194 93 aantal mgr. n. strychnini per 100 gram rat werkelijke dosis ½ 1 1½ 
I 

2 2½ 3 

tijd: 16.00 0,9 1.25 1,95 2,8 4,25 4,6 

niet niet licht effect 16.15 v. pr. v. pr. v. pr. 
t 16.35

1 t 19.30 I t 16.43 v. pr. = verhoogd prikkelbaar. f. picrotoxine 

sterk sterk sterk v. pr. v. pr. v. pr. 
I 

t 16.35 I t 16.55 t 16.50 

Dit krampgif is de voomaamste vertegenwoordiger 
van een groep stikstofvrije, buitengewoon vergiftige, in hun 
chemische structuur nog niet opgehelderde groep plant
aardige stoff en, welke bij mensch en dier van de medulla 
oblongata uitgaande hevige convulsies doet ontstaan. In 
1 8 1 2  werd picrotoxine, s .  cocculine, C3 0 H 3 4  01 3 door 
B o u  I 1 a y voor het eerst uit de vruchten van anamirtae 
cocculus ( fructus cocculi s. anamirtae) , een klimplant die 
in Oost-lndie thuishoort, geisoleerd. 

Van de tot deze groep behoorende stof fen als coriamyr,.., 
tine, cicutoxine, toxiresine en samandarine, is uit Ameri,.., 
kaansche onderzoekingen van den laatsten tijd gebleken, 
dat ook coriamyrtine ( uit coriaria myrtifolia) zeer werk,.., 
zaam is als antidotum bij vergiftiging door barbituurzuur,.., 
derivaten. 

Na aanvankelijk vooral in Frankrijk en Amerika in ge,.., 
bruik te zijn geweest bij chorea, morbus Basedowi, 
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anorexie en nerveuze depressies, is picrotoxine langza
merhand uit de artsenijschat verdwenen om als het ware 
her .... ontdekt te worden toen M al o n e y, F i t c h  en 
T a t u m 1 ) en M a I o n e y en T a t u m 2 ) bij een on
derzoek van verschillende krampgiff en op hun werkzaam
heid bij experimenteele barbituurvergiftiging, picrotoxine 
het meest eff ectief gevonden. 

In Nederland heef t J o n g k e e s 3 ) in 1935 picro
toxine onderzocht als tegengif tegen eenige slaapmidde
len. Hij komt tot de volgende conclusies: Picrotoxine 
maakt bij konijnen, intraveneus toegediend in doses van 
¾ mgr. per K.G. of meer, de narcose door paraldehyde 
per os verwekt, in alle stadia ( M a g n u s, S c h o e n, 
G i r n d t )  ondieper, ook bij groote-hersenlooze dieren. 
Tegen aethylalcohol- en magnesiumsulfaatnarcose is het 
kramp.gif onwerkzaam, terwijl de evipan-natriumnarcose 
erdoor bekort en de doodelijke dosis van dit barbituur
zuurderivaat wordt verhoogd. Picrofoxine doet de respi
ratie sneller en dieper worden en den bloeddruk stijgen, 
zoowel bij het normale als bij het genarcotiseerde dier. 

Bepalingen kramp- en doodelijke dosis. Zie protocol 
op biz. 93. 

De krampdosis per 1 00 gram rat bedraagt 0,2 mgr. 
Na 0,3 mgr. treedt de dood binnen twee uur in. Hoewel 
picrotoxine een kleine therapeutische breedte heeft, is het 
opmerkelijk, dat 0,5 mgr., dus bijna tweemaal de doode
lijk� dosis, 50 minuten overleef d wordt; dit in tegenstel
ling met neospiran. Het beeld van de krampen houdt het 
midden tusschen die door strychnine en cardiazol opge
wekt. 

Antagonistisch is de doodelijke intoxicatie met 30 mgr. 
veronalnatrium steeds met 0,3 mgr. picrotoxine op te 
heffen. 

Van het standaardexperiment met 60 mgr. medinal per 
1 00 gram rat zij het volgende protocol op biz. 94 afge
drukt. 

1) Maloney, Pitch en Tatum. J. Pharmacol. and Exper. Therap. 41, 465, 
( 19.31) . 

2) Maloney en Tatum. idem. 44, 337, ( 1932) . 
3 ) Jongkees, B. W. L., Diss. Utrecht 1935. 



proefdier \lewicht in gramme 
ctantal mgr. picrotoxine per 100 gram rat werkelijke dosis 
tijd 

effect 

□ 

Rso Rst Ra2 138 145 160 
0,1 0,1 0,2 
1,38 1,45 0,32 9.45 9.45 14.32 
10.05 10.05 15,08 
v. pr. v. pr. v. pr. 
t 1.00 11.00 15.20 reageert op v. pr. v. pr. geluids-prikkel met lichte 14.15 H.15 tonische kramp 
v. pr. v. pr. 
17.00 17.00 16 u. spontane normaal normaal kr. over lee ft 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar. interm. = intermitteerende. kr. = krampen. 

Rea R115 140 129 
0,25 0,3 
0,35 0,39 l.f.32 10.08 15.08 10.23 

v. pr. ""· pr. 
15.27 10.38 aandui- kr. ding 10.55 kr. 
15.35 id. 

spontane interm. tonische kr. en don. 
kr. 16.30 1 1 .55 

id. overleeft t 

-

Ru6 R111 Rus R119 R120 141 137 150 159 172 
I 0,3 0,3 0,3 0,4 0.5 

0,42 o,.tl 0,45 0,64 0,86 10.08 10.09 10.09 1 1.05 15.55 14.25 16.H 10.23 10.23 10.23 .tandui- hevige ding kramp ""· pr. v. pr. ""· pr. kr. aanval 14.31  springt niet 
flinke I 16.20 10.36 10.41 10.44 kr. kr. kr. kr. 14:45 I langzame I strekkramp 

I 10.44 10.59 id. I 16.22 15.00 
I 

I enorme strekkramp 
I 

id. id. id. recidief ,.arc en ciel" tuschen achterpootenl 11.15 interm. interm. aanvallen maximaal 
I in ,geabduceerd opistho- kr. I onrustig tonus 

16.33 12. 10 12.20 1 2.20 15.35 slechte toestand opp. onreg.m. 
t t t t ademhaling 16.45 

t 



proefdier 
gewicht in gram.men 
aantal mgr. veronalnatrium per 100 gram rat 
werkelijke dosis 
6 April '37 tijd: 1 0, 10  
aantal mgr. picrotoxine 
ptr 100 gram rat 
werkelijke dosis 
tijd 1 1 . 10  

effect 

R11,5 · R16o Rt44 R15s R11irt R16o 

I 
Rm R1a2 Rrna R11i4 

I ' i 1 25 I I I -
60 I 60 I 60 60 I 60 I 60 ! 60 I 60 I 60 60 

! 
i 

1 82 1 60 144 1 38 172 143 140 1 58 150 

1 17 

0,3 

0,55 

1 1 .30 
totale areflexie 

12 . 15  totale areflexie 
14:.00 

slechte 
toestand 

14.20 

t 

96 

0,3 

OA8 

1 1 .30 
totale ttreflexie 

1 2. 1 5  
totale 

areflexie 

15. 10  

I t 

86 

0.5 

0.72 

12.00 
v. pr. 

v. pr. 
lHO 

areflexie 
16.45 

v. pr. = verlioogdprikkelhaar. kr. = krampen. 

83 

0.5 

0.69 

1 2.00 
v. pr. 

14. 15  
lichte 
kr. 
na 

gelui<.�s
prikkel 
17.00 

oreflexie 
1 7.20 

t 

103 

0,6 

1 ,03 

1 1 .40 
v. pr. 

86 

0,6 

0,86 

1 1 .4:0 
v. pr. 

1 2 .00 i spontane krampen i 
lichte geen I 
kr. ontwaken 

14.20 H.00 
na idem 

geluids; prikkel 
\�te 

1
, 1 7.45 

overleeft _ t j 

75 

0,7 

0.88 

1 1 .35 
v. pr. 

1 1 .45 
lichte kr. 
14.30 
kr. 

8-1 

0,7 

0,98 

1 1 .35 
v. pr. 

1 1 .45 
lichte 
kr. 

14.40 
kr. 

na I na 
geluids; I geluids; 
prikkel 

I 
prikkel 

overleeft overleeft 

95 

0,9 

1 ,42 

1 1 .35 
v. pr. 

1 1 .40 
matige kr. 
H.00 

' spontaan , kr. I 
l�J.5 ll 7 �pril 

90 

0,9 

1 ,35 

1 ,35 
v. pr. 

1 1 .40 matige kr. 
14.00 

spontaan 
kr. 

15.30 
1d. 

7 April 
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Met 0,6 en 0,7 mgr. picrotoxine werd het standaard ... 
experiment herhaald. Bij series van 1 0  ratten werd dit 
respectievelijk door 5 en 6 proefdieren overleefd. Steeds 
bleek, dat waar picrotoxine na een injectie het leven niet 
in stand vermocht te houden, het tijdstip van overlijden 
toch belangrijk later was clan bij de reeds besproken ana-
leptica, die therapeutisch faalden. 

g. cadiazol-nitras strychnini 

Het ligt voor de hand, dat, aangezien de veronalna ... 
triumvergif tiging met de gemiddelde letale dosis st�eds 
succesvol behandeld kon worden met 40 mgr. cardiazol 
per 1 00 gram rat, combinaties van cardiazol met nitras ... 
strychnini daartoe eveneens in staat zijn. Reeds met een 
zeer gering strychnineaandeel kan de hoeveelheid cardia ... 
zol tot op de helf t verminderd worden. 

Eenige protocollen worden verkort weergegeven. 

Slaapmiddel Therapie aantal aantal aantal aantal t t binnen in per 100 gr. rat per 100 gr. rat r.ttten 6 uur na 6 uur leven 
30 mgr. 20 mgr. card!azol I 5 - - I 5 veronalna. 0, 1 mgr. n. strychn. 
30 mgr. 1 20 mgr. card!azol I 8 I 1 I 1 I 6 veronalna. 0,05 mgr. n. strychn 
30 mgr. 1 15 mgr. cardlazol 

I 6 I - I 1 I 5 veronalna. 0, 1 mgr. n. strychn. I ' 30 mgr. I 15 mgr. cardiazol I 5 
! 

I 1 I 4 I -veronalna. 0,08 mgr. n. strychn. 
I 30 mgr. I 15 mgr. cardiazol I 8 I - I 2 I 6 veronalna. / 0,06 mgr. n. strychn. 

30 mgr. ! 15 mgr. card!azol I 4 I 2 I - I 2 veronalna. ; 0,02 mgr. n. strychn. 
30 mgr. veronalna. / 20 mgr. cardiazol I j 0,02 mgr. n. strychn. 

1 

8 I 3 I 1 I 4 
30 mgr. / 20 mgr. cardiazol \ 6 I -

I 1 I 5 veronalna. / 0,08 mgr. n. strychn. I 
I 
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Van meer beteekenis zijn uiteraard de uitkomsten met 
cardiazol ... strychninecombinaties als therapie na tweemaal 
doodelijke dosis medinal. Optimale werking werd gecon ... 
stateerd met de samenstelling 30 mgr. cardiazol en 0,2 
mgr. nitras strychnini. Evenwel bedraagt de mortaliteit 
clan nog 40 %.  

h. cardiazol--picratoxine 

Zooals werd beschreven, werkt 40 mgr. cardiazol en ook 
0,3 mgr. picrotoxine in alle gevallen levensreddend na 
experimenteele vergiftiging met eenmaal doodelijke dosis 
veronalnatrium. Gecombineerd is 1 5  mgr. cardiazol en 
0, 1 mgr. picrotoxine per 1 00 gram rat daartoe in staat. 
Niet onwaarschijnlijk gelukt dit ook met nog lagere 
doseeringen, deze werden echter niet onderzocht. 

De meeste aandacht werd besteed aan het bepalen van 
die samenstelling, welke optimale werking ontvouwt bij d� 
vergiftigingstoestand door 60 mgr. veronalnatrium p�r 
1 00 gram proefdier. 

Een aantal protocollen moge hier volgen. 
Zie biz. 97, 98. 99 en 1 00. 



Datum 29 IV '37 proefdier gewlcht in grammen 
aantal-. mgr. veronalnatri per 100 gram rat. werkelijke dosis tijd: 16.05 aantal mgr. cardiazol per 100 gram rat. aantal • mgr . . picrotoxine per 100 gram rat. werkelijke dosis tijd: 17.05 17.3 17.5 30 IV '3 1 V '3 

l 

R19s R191 132 137 
60 60 

7.9,2 82,2 
35 35 
0,35 0,35 

46,2 card. 46,5 card. 0,46 picro. 0,46 picro. v. pr. v. pr. . . 1. conv. 1. conv. 
I in ]eve� in ]even I hersteld · hersteld 
card. = cardiazol. picro. = picrotoxine. 

Ries 138 
60 
82,8 
35 

0,35 
46,6 card. 0,47 picro. v. pr. aand. kr. in ]even · herstekl 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar. 

Ruw R200 R201 141 142 146 

60 60 I 60 
84,6 85,2 87,6 
35 35 35 
0,35 0,35 0,35 

49,3 card. 49,4 card. 51.l card. 0, 49 pietv.' 0,49 picro. 0,51 picro. v. pr. v. pr. v. pr. 1. conv. I. conv. aand. kr. in ]even in )even in ]even hersteld herste[d herstefd 

aand. = aanduiding. kr. = krampen. 1. conv. = lichte convulsies. 

R202 R203 R204 R201, 177 1 78 1b8 194 
I .60 60 60 60 

106,2 106,8 112,8 116,4 
35 35 35 35 

0.35 0,35 0,35 0,35 
61,9 card. 62,0 card. 65,8 card. 67,9 card. 0,62 picro. 0,62 picro. 0,66 picro. 0,68 picro. v. pr. v. pr. v. pr . v. pr. aand. 1. conv. aand. 1. conv. kr. kr. in ]even in ]even in )even in leven herstetd hersteld hersteld hersteld 



Datum 5 V '37. 
proefdier R2aa R234 R2ao 

gewicht in grammen 1 19 120 127 

aantal mgr. veronalnatrium l 
60 60 60 per 100 gram rat. 

werkelijke dosis 
tijd: 9.50 

aantal mgr. cardiazol 
per 100 gram rat. 

aantal mgr. picrotoxine 
per 100 gram rat. 

werkelijke dosis 
tijd: 10.50 

1 1 .25 

12.00 

1 7.00 

6 V '38 

6 V '38 

71,4 72,0 

35 35 

0,35 0,35 

41,6 card. 42,0 card. 
0,42 picro. 0,42 picro. 

v. pr. v. pr. 

1. conv. aand. 
kr. 

v. pr. · V. pr. 

in leven in leven 
atakt. 

card. = cardiazol. 
picro. = picrotoxine. 

76,.2 

35 

0,35 

44,5 card. 
0,45 picro. 

v. pr. 

aand. 
kr. 

· V. pr. 

in leven 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar. 
aand. = aanduiding. 

R2a6 R2a1 R2as 

128 129 133 

60 60 I 60 

77,6 77,4 I 79,8 

35 35 35 

0,35 0,35 0,35 

44,8 card. 45,1 card. 46,6 card. 
o,45 picro. 0,45 picro. 0,47 picro. 

v. pr. v. pr. v. pr. 

I. conv. 1. conv. 1. conv. 

v. pr. v. pr. · v. pr. 

in leven in leven in leven 
atakt. 

kr. = krampen. 
I. conv. = lichte convulsies. 
atakt. = ataktisch. 

R2a9 R240 R241 R242 

134 134 HO 151 

60 60 60 60 

80,4 80,4 84,0 90,6 

35 35 35 . 35 

0,35 0,35 0,35 0,35 

46,9 card. 46,9 card. 49,0 card. 52,9 card. 
0,47 picro. 0,47 picro. 0,49 picro. 0,54 picro.l 

v. pr. v. pr. v. pr. v. pr. 

aand. 1. conv. I. conv. aand. 
kr. 

v. pr. v. pr. v. pr. kr. 

in leven in leven in leven v. pr. 
atakt. In leven 

t 



Datum 7 V '37. proefdi�r gewicht in grammen 
l aantal mgr. veronalnatrium per 100 gram proefdier werkelijke dosis tijd: l·U0 aantal mgr. cardiazol per 100 gram rat. aantal mgr. picrotoxine pe� l 00 yra°:1 rat. werkelijke dosis tijd: 15.40 

16.00 17.00 � V '37 

R2-1a 

77 

60 
46,2 
20 

0,15 
15,-4 card. 0, 10 picro. v. pr. id. 

RiM4 90 
60 
54,0 
20 

0, 15 
18,0 card. 0, 14 picro. v. pr. id. 

t 

card. = cardiazoL picro. = picrotoxine. 

R124r. 92 
60 

55,2 
20 

0, 15 
18,4 card. 0,14 picro. v. pr. id. 

R24s R241 R2,s R240 94 98 66 100 
60 60 60 60 

59, 4 58,8 59,4 60 
20 20 20 20 

0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 
18,8 card. 19,6 card. 19,8 c 1rd. 20,0 card. 0, 14 ph.r0. 0, 15 picro. 0, 15 pic.ro. 0, 15 pjcro. v. pr. v. pr. v. pr. v. pr. id. id. id. id. 

t 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar. id. = idem. 

. R2so R2s1 R262 104 135 139 
60 60 60 

62,4 81,J 83,4 
20 20 20 

0, 15 0, 15 0, 15 
20,8 ca1d. 27,0 card. 27,8 card. 0, 16 pic.ro. 0,20 picro. 0,21 picro. v. pr. v. pr. v. pr. id. id. id. 

t t 



Datum ·1 V '37 proefdier gewicht in ·grammen 
aantal mgr. veronalnatrium l per 100 gram rat. 
werkelijke dosis tijd: 1 1. 15  aantal mgr. cardiazol per 100 gram "rat. aantal mgr. picrotoxine per l 00 gram rat. werkelijke dosis tijd: 12.10 1 2.35 12.50 17.00 

2 V '37 

R2os R200 129 1H 
60 60 

77,4. 86.4. 
4.0 40 
0,4. 0,4 

51,6 card. 57,6 cara. 0,52 picro. 0.58 picro. v. pr. v. pr. I. conv. I. conv. v. pr. v. pr. wakker 
card. = cardiazol. picro. = ;,icrotoxine. 

R:no Ru1 R212 R21a R214 H7 147 158 160 167 
60 60 60 60 60 I 

88,2 88,2 94.,8 96 88,2 
40 40 40 40 40 
0,4 0,4 0,4 o,.t 0,4 

58,8 card. 58,8 card. 63,2 card. 64,0 card. 66,8 card. 0,59 picro. 0,59 picro. 0,63 picro. 0,64 picro. 0,67 picro. v. pr. v. pr • .  v. pr. v. pl'_. v. pr. I. conv. I 1. conv. I. conv. I. conv. I. conv. v. pr. wakker 
t 

v. pr. v. pr. v. pr. "· pr. 
t 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar. I. conv. = lichte convulsies. 

R21a R21s R21T 168 175 18') 
60 60 60 

100,8 105,0 108,0 
4.0 40 4.0 
0,4 0,4 0,4 

67,2 card. 70,0 card. 72,0 card. 0,67 picro. 0,70 picro. 0,72 -picro. v. pr. v. pr. v. pr. I. conv. I. conv. 1. conv. v. pr. v. pr. v. pr. wakker wakker wakker 
t t 
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Het meeste effect werd dus verkregen met een. meng
sel van 35 mgr. cadiazol en 0,35 mgr. picrotoxine. Een
maal bl even alle proef dieren in I even, bij twee and ere series 
volgde respectievelijk een -en tweemaal de dood no,g na 
twee dagen. ·Wij zien hier hetzelf de verschijnsel als __ bij 
picrotoxine alleen, namelijk dat de proef dieren in verhou
ding tot andere therapieen veel langer in leven blijven. 
Van een serie, waarbij het therapeutisch mengsel slechts 
uit 20 mgr. cardiazol en 0, 1 5  mgr. picrotoxine bestond, 
overleef den 6 proef dieren, terwijl de vier and ere pas na 
ruim twintig uur overleden. Het optreden van myoclonieen 
is geen voorwaarde voor blijvend antagonistisch effect. 
( Zie protocol met therapeutische injectie: 40 mgr. cardia
zol - 0,4 mgr. picrotoxine op biz. 1 00 ) .  

i .  coramine-nitras strychnini 

Aangezien noch coramine, noch nitras strychnini bij 
machte waren gebleken na een toediening met 30 mgr. 
veronalnatrium/1 00 gram proefdier vergiftigde ratten in 
het leven te houden, werden orienteerende experimenten 
ingelascht, waarbij de hoeveelheid medinal 40 mgr./ 1 00 
gram bedroeg, dat is dus 1 1 / 3 maal de gemiddelde doo
delijke dosis. 

Slaapmiddel Therapie aantal aantal aantal aantal t t p. 100 gr. rat p. 100 gr. rat ratten binnen na 6 uur in leven 6 uur 
I I 

-40 mgr. 1 30 mgr. coramlne I 4 -t - -veronalna. 0,5 mgr. n. strych. 
40 mgr. 1 60 mgr. coramlne I 5 I -t I 1 I veronalna. 0,5 mgr. _n. strych. -
40 mgr. 1 60 mgr. coramlne I 4 I 4 I - I veronalna. 0, 1 mgr. n. strych. -

-40 mgr. 1 60 mgr. coramlne I 4 I 4 I I veronalna. 0,2 mgr. n. strych. - -

40 mgr. 1 60 mgr. coramlne I 4 I 3 I 1 I veronalna. 0,3 mgr. n. strych. -
40 mgr. 1 60  mgr. coramlne I 4 I 4 I - I 

-veronalna. 0,4 mgr. n. strych. 
1 
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Na deze zeer slec_hte resultaten werd van verdere -proef ... 
nemingen met coramine..-nitras strychninicombinaties afge..

zien. W eliswaar worden in de literatuur bij den mensch 
successen gemeld, maar meestal was clan c:le intoxicatie'."' 

toestand niet zoo ernstig als de door ons experi�entee_l 
opgewekte. Tevens schijnt hier de gefractioneerde toedie ... 
ning van beslissende beteekenis te zijn. 

j .  coramine-picrotoxine 

De uitkomsten met deze combinatie waren zeer wisse..
lend. Picrotoxine kan de eenmaal doodelijke medinalver..
gHtiging steeds beheerschen, daarom werd direct met het 
standaardexperiment begonnen. 

Slaapmiddel Therapie 

p. 100 gr. rat p. 100 gr. rat 

60 mgr. 1 100 mgr. coramlne I veronalna. 0, 1 mgr. picrotox. . 

60 Di.gr. 1 100 mgr. coramlne I veronalna. 0,3 mgr. picrotox. 

60 mgr. 1 60  mgr. coramine I veronalna. 0,3 mgr. picrotox. 

60 mgr. 1 60 mgr. coramlne I veronalna. 0,4 mgr. picrotox. 
---
60 mgr. 

veronalna. 1 60 mgr. coramtne 
I 0,5 mgr. picrotox. 

60 mgr. 1 60 mgr. coramlne I veronalna. 0,6 mgr. picrotox. 

60 mgr. 1 60 mgr. coramlne I 
veronalna. 0,7 mgr. picrotox. 

aantal 
ratten 

3 I 
3 I 
4 I 
5 I 
,t I 
3 I 
4 I 

aantal aantal aantal t t binnen na 6 uur in leven 
6 uur 

2 I 1 I -

- I 2 I 1 

2 I 2 I -

1 I 4 I -

- I 3 I 1 

1 I 1 I 1 

3 I 1 I -
.. I. 

Deze uitkomsten zijn eerder slechter clan beter verge ... 
leken met die, waarbij uitsluitend picrotoxine werd ge ... 
bruikt. 

k. neospiran-nitras strychnini 

Ge1ien de ervaringen met coramine..-strychnini w-erden 
eerst voorloopige proeven met 40 mgr. veronalnatrium per 
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I 00 gram proef dier gedaan. De resultaten waren even 
onbevredigend. zoodat verder onderzoek achterwege bleef. 

aantal .. Slaapmiddel Therapie aantal aantal t t aantal p. 100 gr. rat p. 100 gr. rat ratten linnen in leven 6 uur na 6 uur 
40 mgr. 1 10 mgr. neosplran I 3 veronalna. 0, 1 mgr. n. strych. I 2 I 1 I -
40 mgr. 1 10 mgr. neosplran I 5 I 3 I 1 I 1 veronalna. 0,5 mgr. n. strych. 
40 mgr. 1 20 mgr. neosplran I 5 I s I I -veronalna. 0,04' mgr. n. strych. 
40 mgr. veronalna. 1 20 mgr. neosplran I 0,08 mgr. n. strych. 2 I 2 I I -

40 mgr. 1 20 mgr. neosplran I s I .f I 1 I -veronalna. 0, 1 mgr. n. strych. 
40 mgr. 20 mgr. neospiran ,t i I -veronalna. 0,15 mgr. n. strych. 

I. neospiran .. picrotoxine 

Slaapmiddel Therapie aantal aantal aantal aantal t t p. l 00 gr. rat p. 100 gr. rat ratten linnen na 6 uur in leven 6 uur 60 mgr. 1 1 5  mgr. neospiran I 5 3 1 I 1 veronalna. 0,2 mgr. picrotox. 
60 mgr. 1 15 mgr. neospiran I 4 I 2 I I 2 veronalna. 0,3 mgr. plcrotox. 
60 mgr. 1 10 mgr. neosplran I 4 I l I 1 I 2 veronalna. 0,4 mgr. picrotox. 
60 mgr. 1 10 mgr. neosplran I 6 I I 2 I 4 veronalna. 0,5 mgr. picrotox. 
60 mgr. 1 8  mgr. neospiran I ,f I I 1 I 3 veronalna. 0,6 mgr. picrotox. 
60 mgr. 1 6 mgr. neosplran I 3 1 I 1 1 veronalna. 0,7 mgr. picrotox. 
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Een synergistische werking van neospiran op die van 
picrotoxine valt op grond van deze cijfers te betwijfelen. 
W aarschijnlijk moet het aantal overlevenden geheel op 
rekening van de invloed van het picrotoxine gestel� wor-
den. 
m. cycliton .. nitras strychnini 

Onder d. is vastgeI-egd, dat injecties van cycliton tot 
1 80 mgr. zelfs ( d.i. 1 0  maal de d.l .m. ) niet levensreddend 
werken in het standaardexperiment. Evenmin is strychnine 
onder die omstandigheden na eenmalige toediening werk-
zaam. In combinatie is er van eenig synergisme sprake: 
Van 1 0  ratten, die na de gebruikelijke tweemaal doodelijke 
slaapmiddelvergiftiging 1 00 mgr. cycliton en 0,7 mgr. 
nitras strychnini/ per 1 00 gram proef dier kregen, bl even 
er drie in het ]even. 
n. cycliton-picrotoxine 

De mortaliteit na enkelvoudige therapie met cycliton-
picrotoxinemengels komt ongeveer overeen met die onder 
I. en j .  Het heeft daarom weinig waarde nader op de 
protocollen in te gaan. De laagste mortaliteit werd gere-
gistreerd na de combinatie 1 20 mgr. cycliton met 0,6 mgr. 
picrofoxine/ per 1 00 gram proef dier ( 40 % ) . 

o. cadiazol-ephedrine 
De daling van den bloeddruk veroorzaakt door slaap-

middelen als b.v. paraldehyde en chloralhydraat eener-
zijds en barbituurzuurderivaten anderzijds, wordt door 
cardiazol op verschillende wijzen beinvloed. Volgens 
H o f m a n n 1 ) gelukt het met cardiazol bij dieren, die 
een dusdanige hoeveelheid paraldehyde of hydras chlorali 
kregen, dat zij zich in zijligging begaven, de door deze 
hypnotica veroorzaakte bloeddrukdaling geheel op te hef-
f en. Daarentegen is de werking van gelijke hoeveelheden 
cardiazol op den bloeddruk van dieren, die equivalente 
doses veronalnatrium kregen, veel geringer. 

J a k o b y en R o m e r 2 ) verklaren dit verschil door 
de waameming, dat veronal naast de deprimeerende wer--

1) Hofmann, H.: Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 182, H. 3. 1936. 2 ) Jakoby en Romer: idem 66, biz. 261. 
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king op het vasomotorische centrum ook een periphere 
vaatverlamming doet ontstaan. 

Aangezien cardiazol een centraal aangrijpingspun t 
heeft, hebben G r o s en H o f m a n n 1 ) getracht met 
cardiazol-ephedrine--combinaties de periphere component 
der veronalvergiftiging doelmatiger te bestrijden. Hun 
resultaat met uitsluitend cardiazol was, dat de mortaliteit 
van 0 tot 20, 60 en 80 % stijgt, wanneer men dit analep
ticum ( 40 mgr./ 1 00. gram rat ) in plaats van na 30 minu
ten, 60, 1 20 en 1 80 minuten na de toediening van 40 mgr. 
veronalnatrium per 1 00 gram rat injicieert. Echter ver
kregen zij zeer gunstige resultaten, indien cardiazol en 
ephedrine tegelijkertijd werden ingespoten ( ephedrine 
alleen verlaagt de mortaliteit van met veronalnatrium 
doodelijk vergif tigde rat ten niet ) .  Niet alleen kon de 
hoeveelheid cardiazol, die bij de met medinal vergiftigde 
dieren lichte krampen opwekt, verminderd worden, ma·ar 
het bleek eveneens, dat de werking van de combinatie 
onafhankelijk was van het tijdstip der toediening. Na 
40 mgr. medinal per 1 00 gram rat werd optimale werking 
verkregen door gelijktijdige subcutane injectie van 1 6,5 
mgr. cardiazol en 1 ,5 mgr. ephedrine per 1 00 gram proef
dier. Alle dieren overleefden, waarbij het' er niet toe deed, 
of het therapeutisch mengsel 30, 60, 1 20 of 1 80 minuten 
na de medinaltoediening werd gegeven. 

Van 1 5  dieren, die met 60 mgr. veronalnatrium/ 1 00 
gram rat vergiftigd werden, bleek het, ondanks vroegtijdige 
injectie van groote doses cardiazol, slechts mogelijk een 
dier te redden, terwijl van een serie van tien ratten, die op 
dezelf de wijze geintoxicerd was, er zeven overleefden, toen 
na 30 minuten als therapie 50 mgr. cardiozal en 5 mgr. 
ephedrine was toegepast. Voor' wat de vergif tiging met 
tweemaal doodelijke dosis betref t, hebben wij deze experi
men ten in de aangegeven proefopstelling nagedaan. Helaas 
konden wij de uitkomsten ni�t bevesigen. 50 mgr. car
diazol had een mortaliteit van 60 % , terwijl deze voor de 
combinatie van 50 mgr. met 5 mgr. ephedrine zelfs 80 % 
bedroeg, zooals blijkt uit de volgende protocollen: 

1) Gros en Hofmann: Klin. Wschr. 15, 38, blz. 1 340. 



Datum 13 V '37 proefdier gewicht in gram.men aantal mgr. veronalnatrium per 100 gram rat werkelijke dosis tijd: 9.45 aantal mgr. cardiazol per 100 gram rat werkelijke ciosis 
tijd: 10.45 14 V '37-
Datum 12 V '38 proefdier gewicht in grammen aantal mgr. veronalnatrium I per 100 gram rat werkelijke dosis tijd: aantal mgr. cardiazol per 100 gr. rat aantal mgr. ephedrine per 100 gram rat werkelijke dosis tijd: 13 V '37 14 V '37 

R2sa R284 86 91 
60 60 

51,6 54,6 
50 50 

I 
43,0 45,4 
t t 

R21s R274 88 90 
60 60 

52,8 54,0 
so 50 
5 5 44,0 card. 45,0 card. 4,4 eph. 4,5 eph. 

I 
t 

I 
t 

eph. = ephedrine. 

R286 R2sa R2s1 

97 103 112 
60 60 60 

58,2 61.8 67,2 
50 50 50 

48,S 51,5 56,0 
t t t 

R215 R216 R2n 95 97 100 
60 60 60 

57,0 58,2 60,0 
50 50 so 
5 5 5 

47,5 cart. 48,5 card. 50,0 card. 
4,7 eph. 4,8 eph. 5 eph. 

t 

t t 

card. = cardiazol. 

R2ss R289 R200 R2D1 R292 113 127 131 142 144 
-60 60 60 60 60 

67,8 76,2 78,6 85,2 86,4 
50 50 50 50 50 

56,5 63,5 65,5 71,0 72,0 
t 

R21s R219 R2so R2s1 R2s2 102 lM 108 110 130 
60 60 60 60 60 

61,2 62,4 64,8 66,0 78,0 
50 50 50 so 50 
5 5 5 5 5 51,0 card. 52,0 card. 54,0 card. 55,0 cara. 65,0 card. 5, 1 eph. 5,2 eph. 5,4 eph. 5,5 eph. 6,5 eph. 

t t t 
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p. cardiazol--picrotoxine--ephedrine 

Onder n. werd uiteengezet, dat wij de gunstige invloed 
van ephedrinetoevoeging aan de cardiazolmedicatie bij 
experimenteele veronalvergiftiging door G r o s  en H o £,.. 
m a n  n beschreven, niet konden bevestigen. De mortaliteit 
was met deze therapie in onze experimenten juist hooger. 
Thans geven wij verslag van een serie proefnemingen, 
waarbij de combinatie cardiazol--picrotoxine vermengd met 
ephedrine werd ingespoten. Ook hierbij waren de resuJ ... 
taten ongunstiger, hetgeen blijkt uit de hierna volgende 
verkort weergegeven protocollen. 

Slaapmiddel aantal aantal aantal 
I Therapie ratten t t per lOO gram per 100 gram rat aantal binnen na in 

rat 6 uur 6 uur leven 
35 mgr. cardiazol 

I' 
60 mgr. 0.35 mgr. 8 - 3 veronalna. picrotoxine 

5 mgr. ephedrine 20 mgr. cardiazol 60 mgr. 0.40 mgr. 
6 - 2 4 yeronalna. picrotoxine 

5 mgr. ephedrine 20 mgr. cardiazol veronalna. 0. 15 mgr. 5 3 2 60 mgr. picrotoxine -
5 mgr. ephedrine 30 mgr. cardiazol veronalna. 0.20 mgr. 8 2 6 60 mgr. picrotoxine -
5 mgr. ephedrine 

q.  cardiazol--nitras strychnini--ephedrine 

Ook met de combinatie cardiazol..-nitras strychnini--ephe..
drine was de mortaliteit, na toepassing bij de tweemaal 
doodelijke medinalintoxicatie, hooger clan met het mengsel 
q1rdiazol--strychnine. 

Samenvattend is ons dus de waarde van ephedrinetoe..
voeging aan cardiazol of aan cardiazol in combinatie met 
de krampgif £ en picrotoxine en nitras strychnini, niet ge..
bleken. 



Slaapmiddel per 1 00 gram rat 
60 mgr. veronalna. 
60 mgr. veronalna. 
60 mgr. veronalna. 
60 mgr. veronalna. 

Therapie per 1 00 gram rat 
· 30 mgr. cardiazol 0,2 mgr. 
5 n. strychnini mgr. ephedrine - -20 mgr. cardiazol 0, 15  mgr. 
5 n. strychnini mgr. strychnini 30 mgr. cardiazol 0,3 mgr. n. strychnini 5 mgr. ephedrine 25 mgr. cardiazol 0,25 mgr. n. strychnini 5 mgr. ephedrine 

r. sulfas piperidini 
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aantal aantal aantctl 
aantal t t binnen na in ratten leven 6 uur 6 uur 

l 1 0  1 4 5 

I 
8 2 3 3 
10 2 2 6 
6 1 1 -t 

Sulfas piperidini is af geleid van het vloeibare piperidine CH� een zuurstofvrije base, die na splijting door 
H2c /\cH2 alkalien ontstaat uit het alkaloid piperine. 

I I Voor den rat ligt de krampdosis tusschen 
H2C vCH2 60 en 85 mgr./ 1 00 gram. De convulsies zijn 

NH niet he£ tig en soms treedt tegelijkertijd parese 
van de extremiteiten op. Na 1 30 mgr. volgt de dood, echter 
niet plotseling na hevige tonische en clonische krampen, 
zooals bijvoorbeeld tengevolge van neospiran, maar na 
langzame progressieve verlamming.  Zoowel na intoxicatie 
met 30 en 60 mgr. veronalnatrium/ 1 00 gram proefdier 
bleef de mortaliteit ondanks injecties tot 300 mgr. sulfas 
piperidini/ 1 00 gram proefdier honderd procent. Lichte 
convulsies als teeken, dat de motorische centra, in weerwil 
van de hevige depressie door het barbituurzuurderivaat, 
geprikkeld warden, kwamen niet voor. 

Als onaangename bijwerking moet nog vermeld worden, 
dat op de plaats der intramusculaire injectie met doses 
boven 40 mgr. necrose voorkwam. 
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s. sulfas sparteini 
Behalve het opwekken van krampen heeft sulfas spar

teini, af geleid van het vluchtige alkaloid sparteine C1 5  

H2 6 N2 , dat in sarothamnus scoparius voorkomt, een wer
king op het hart. Pharmacologisch is het mechanisme van 
deze werking nog niet geheel opgehelderd. 

In het dierexperiment blijken de voomaamste sympto
men een langzame pols en vergroot polsvolume te zijn. Men 
heef t daarom sparteine wel eens met digitalis vergeleken, 
doch ten onrechte, aangezien sparteine in tegenstelling met 
digitalis den nervus vagus verlamt. W anneer de pols des
ondanks langzamer wordt, moet er dus een nog niet retio
logisch bekende werking op het hart aanwezig zijn. Thera-
peutisch heef t men soms succes gezien in ,gevallen, waar 
dit met digitalis uitbleef. Door de analeptische en de cir-. 
culatieverbeterende werking hebben wij den invloed na
gegaan bij slaapmiddelvergif tiging. 

Bepalingen kramp-- en doodelijke dosis: 

aanta-1 aantal mgr. I sulfas sparteini effect ratten per 100 gram rat 
2 I 10  I Geen b!Jzonderheden. Niel verhoogd prlk-· kelbaar. 
2 I 20 I Geen bljzonderheden. Niel verhoogd prik-kelbaar. 
2 I 30 I Be!de verhoogd prlkkelbaar, t na 30 en 

55 min. 
2 I 40 I Be!de lichle krampen, t na 25 en 35 min. 
2 50 I Beide Hinke cOllvulsies, t na � min. 

Wij zien dus, dat 40 mgr. doodelijk is na lichte krampen, 
evenals 50 mgr. binnen 20 minuten na flinke convulsies, 
die echter niet het hevige karakter hadden van de insulten, 
die cardiazol en neospriran te voorschijn kunnen roepen. 
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Evenwel is 30 mgr./ 1 00 gram rat, waarbij het kramp-
stadium nog niet is bereikt, ook reeds doodelijk. 

In het standaardexperiment bleef sulfas sparteini zonder 
eenige gunstige uitwerking. 

t. cardiazol-sulfas piperidini en cardiazol-sulfas sparteini 

De veronderstelling dat sulfas piperidini en sulfas 
sparteini misschien synergisme zouden vertoonen met car..
diazol, werd niet bewaarheid. 

Slaapmiddel Therapie aantal aantal aantal aantal per 100 gram t t in rat per 100 gram rat ratten binnen na leven 
6 uur 6 uur 

60 mgr. 40 mgr. cardiazol 300 mgr. 6 4 1 1 veronalna. s. piperidini 
60 mgr. 40 mgr. cardiazol 200 mgr. 5 3 2 -veronalna. s. piperidini 
60 mgr. -40 mgr. cardiazol 8 6 1 1 veronalna. 90 mgr. s. sparteini 
60 mgr. 40 mgr. cardiazol 6 4 2 2 veronalna. 180 mgr. s. sparteini 

t 

u. cardiazol-picrotoxine-nitra� strychnini 

Onder g. is uitvoerig medegedeeld, dat de behandeling 
met een therapeutische injectie van de experimenteele 
medinalvergiftiging met tweemaal doodelijke dosis het 
meest effectief is, wanneer men inspuit een mengsel van 
35 mgr. cardiazol en 0,35 mgr. picrotoxine. Gemiddeld 
blijven clan neg en van tien proef dieren in leven. Wij heh.
hen getracht dit resultaat te verbeteren door de doses 
cardiazol en picrotoxine te verminderen en vervolgens aan 
te vullen met kleine hoeveelheden nitras strychnini. Het 
navolgende staatje geeft weer, dat de uitkomsten of de,.. 
zelfde of iets slechter waren. 
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Slaapmiddel I aantal aantal aantal aantal Therapie I t t per 100 gxam 
l 

binnen in per 100 gram rat ratten na leven · rat 6 uur 6 uur 35 mgr. cardiazol 60 mgr. 0.30 mgr. picrotoxine 10 - 2 8 veronalna. 0,05 mgr. n. strychnini 20 mgr. cardiazol 60 mgr. 0,2 mgr. picrotoxine 8 - 2 6 veronalna. 0,05 mgr. n. strychnini 30 mgr. cardiazol I 60 mgr. 0,2 mgr. picrotoxine 6 -
I 

1 5 veronalna. 0 ,1  mgr. n. strychn�i 30 mgr. cardiazol 60 mgr. 0.3 mgr. picrotoxine 7 - 2 5 veronalna. 0, 1 mgr. n. strychnini 0,2 mgr. picrotoxine . .  60 mgr. 3; mgr. cardiazo! 8 1 1 6 veronalna. 0,15 mgr. n. strychnini 
v. cardiazol ... neospiran en cardiazol neospiran ... picrotoxine 

In het standaardexperiment werd onderzocht of combi
natie van twee analeptica verminderin,g der mortaliteit ten ... 
gevolge had. Een eers�e experiment met 5 ratten, die 20 
mgr. cardiazol en 5 mgr. neospiran kregen, gaf daartoe 
hoop. Hiervan bl even n.l. drie proef dieren in I even, terwijl 
de twee anderen pas na 24 uur overleden. Met een serie 
van tien ratten werd het experiment herhaald. 

Hoewel slechts een rat in leven bleef, is het opmerkelijk 
dat bij 4 proef dieren de dood na 1 ½ dag en bij 5 eerst na 
2 dagen intrad. Misschien was hier met gefractioneerde 
dosis meer te bereiken geweest. T oevoeging van picro ... 
toxine aan deze combinatie had geen verbeterde uitwer ... 
king. 
w. cardiazol ... cycliton 

Door de mogelijkheid, dat bij de cardiazol ... neospiran ... 
combinatie de dood na twee dagen intrad tengevolge van 
een beschadiging van levensgewichtige centra door het 
neospiran, hetwelk zooals men weet zeer toxisch is, werden 
proefnemingen verricht, waarin cardiazol 9ecombineerd 
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werd met cycliton. De therapeutische breedte van dit laat-
ste analepticum is n.l. grooter, terwijl het in krampdosis 
minder hef tige convulsies clan neospiran verwekt. 

Datum 17 VI '37 proefdier gewicht in grammen 
aantal mgr. veronalna. per 100 gram rat werkelijke dosis tijd: 1 1 ,20 aantal mgr. cardiazol per 1 00 gram rat aantal mgr. cycliton per 1 00 gram rat werkelijke dosis tijd: l:.t,10 14.00 18 VI '37 19 VI '37 

R4T2 R4T3 186 193 
- 60 60 

1 1 1 ,6 1 15,8 
20 20 

20 20 
37,2 card. 18,6 card. 37,2 cyd. 38,6 cycl. v. pr. v. pr. 

t Card. = cardiazol cycl. = cycliton 

R4T4 2 12  
60 

127,2 
20 

40 
42,4 card. 84,8 cycl. l. conv. 

v. pr. = verhoogd prikkelbaar I. conv. = lichte convulsies 

R410 R4T6 R4TT 258 180 162 
60 60 60 

154,8 108,0 97,2 
20 I 30 30 
40 30 30 

51,6 card. 48,0 card. 48,6 card. 1 03,2 cycl. 48,0 cycl. 48,6 cycl. 1. conv. l. conv. 1. conv. 
t t 

t 

Wij zien dus, dat ook hier het tijdstip van de exitus 
vertraagd wordt maar dat deze in het standaardexperiment 
meestal niet voorkomen kan worden. Ook hier kan door 
toevoeging van picrotoxine geen gunstiger resultaat be-
reikt worden. 
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x. cardiazoLpicrotoxine-physostigmine en cardiazol-nitras 
strychnini-physostigmine 
De J apansche onderzoekers I k e d a en S e k i hebben 

in 1 936 bij eenige patienten, die door middel van slaap-
middelen zelfmoordpogingen hadden ondernomen, phy-
sostigmine ingespoten om een zoo spoedig mogelijke ver-
wijdering van het zich eventueel nog in de maag of in het 
darmstelsel bevindende hypnoticum tot stand te brengen. 
Zij zagen in alle gevallen groot succes. Eenmaal zelf s zou 
de therapie levensreddend geweest zijn. De betreff ende 
zieke kwam 24 uur na het innemen van een groote hoeveel-
heid slaapmiddel onder behandeling. Er was toen reeds 
maagspoeling verricht en men had ook al hartmiddelen en 
clysmata toegepast. Niettemin was patiente nog steeds 
bewusteloos, met een zwakke pols van 1 50 per minuut en 
oppervlakkige ademhaling .  Lippen en extremiteiten cya-
notisch, pupillen nauw en lichtstijf. Lobeline, analeptica, 
glucoseoplossing en herhaalde glycerine--clysmata hadden 
geen uitwerking. Vervolgens werd 0,5 mgr. physostigmine 
geinjicieerd, hetgeen na dertig minuten een krachtige ont-
ledigin.g van den darm tot effect had. Eenige uren daarna 
was de toestand reeds belangrijk verbeterd: de cyanose 
verdween, de pols werd langzamer en beter voelbaar, ter-
wijl na enkele uren ook het bewustzijn tot op zekere hoogte 
terugkeerde. Op de 1 0e dag kon patiente genezen uit het 
ziekenhuis te Tokio worden ontslagen. 

Hoewel het moeilijk is de plotselinge verbetering in de 
beschreven toestand als gevolg van de darmontlediging te 
begrijpen - immers na ruim 24 uur moet men toch wel 
aannemen dat al het slaapmiddel geresorbeerd is - hebben 
wij gemeend op grond van deze ziektegeschiedenis experi-
menteel na te gaan of physostigmine, in combinatie met 
cardiazol--picrotoxine of cardiazol--nitras strychnini, de 
mortaliteit na tweemaal doodelijke medinalintoxicatie ver-
mocht te verminderen. Het tegendeel bleek echter het 
resultaat te zijn: alle series vertoonden een hooger sterfte-
cij f  er clan na behandeling met de beproefde combinaties 
van analepticum en krampgif. Van een aantal proefnemin-
gen vindt men de uitkomsten in de navolgende staat samen-
gevat. 



Slaapmiddel Therapie per 100 gram 100 gram rat rat per 
35 mgr. cardiazol 60 mgr. 0,35 mgr. picrotoxine veronalna. o.o� mgr. physostigmine 

/ 20 mgr. cardlazol 60 mgr. 0,20 mgr. picrotoxine veronalna.
1
O.()2 mgr. physostigmine 
30 mgr. cardiazol 60 mgr. 0,3 mgr. picrotoxine veronalna. 0,03 mgr. physostigmine 
30 mgr. cardiazol 60 mgr. 0,2 mgr. veronalna. n. strychnini 0,02 mgr. physostigmine 
25 mgr. cardictzol 60 mgr. 0,25 mgr. veronalna. n. strychnini 0,3 mgr. physostigmine 

y. intraveneuze koolinjecties 

1 1 4 

Aantal Aantal
t

ntal Aantal t rcttten binnen t . I 6 uur na 6 uur m even 
·-

10 1 3 6 

i I 

I I 10 3 5 2 

I 
I 

8 2 4 2 

10 4 3 3 

6 3 2 1 

De behandeling van de acute vergif tiging met barbituur ... 
zuurderivaten door middel van intraveneuze inspuiting van 
geactiveerde plantaardige koolstof in 2 o/o waterige sus-
pensie is in 1 935 door M e n  e t r  e I 1 ) aangegeven. 

Voor dien tijd was deze therapie toegepast o.a. 
door C o n k I i  n ( 1 928, experimenteel ) en S a i n t-
J a c q u e s 2 ) bij de meest verschillende inf ecties als bij--

1) Menetrel, B.: Le carbone intraveineux dans le barbiturisme aigu. Paris Medical, 1935 no. 8. 2) SainHacques, E.: Du carbone intraveineux clans les infections variees. (Academie de Medecine, seance du 30 Janvier 1934. Bull. CXI, No. 4). - Une therepeutique nouvelle des infections aigues par le carbone intraveneux (Academie de Medecine, 8 Oct. 1935). 
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voorbeeld pneumonie, cholecystitis, endometitris, pyelitis, 
sepsis enz. ,  terwijl reeds in 1 922 B i n g e I hoeveelheden 
van 1-1 0 cm. 3 carbo animalis pulv, (M e r c k ) in een 
5- 1 0  % suspensie van physiol. zoutopl. probeerde bij 
Iongtuberculose, echter zonder resultaat. 

De werking zou niet alleen berusten op een eenvoudige 
adsorptie van micro..-organismen, toxinen en vergiften aan 
de koolstofdeeltjes maar mede het gevolg zijn van een 
door de koolstof veroorzaakte prikkeling van het reticu}o ... 
endotheliale systeem, waarvan de cellen, gelijk algemeen 
wordt aangenomen, een ,groote rol spelen bij de vorming 
van afweerstoff en ( S a i n  t..-J a c q u e s, M e n e tr e 1 1 ) ,  
E l v i d g e 2 ) . )  

Factoren van beteekenis bij de koolstofmedicatie zijn 
de oorsprong ( plantaardig of dierlijk ) en de diameter der 
korrels. Is deze grooter dan die van een rood bloed..
lichaampje ( 7-1 0 µ )  dan dreigt het embolie..-gevaar, zeer 
kleine partikels daarentegen veroorzaken shock; de beste 
afmeting zou daarom ongeveer 5 µ zijn. Over de keuze 
der koolsoort is men het niet eens. Naar het oor ... 
deel van L a m i e r e moet men dierlijke kool kie..
zen omdat de deeltjes daarvan minder hoekig zijn 
en daardoor minder kans op onaangename bijwer ... 
kingen geven tengevolge van prikkeling der. zenuw ... 
uiteinden in de vaatwandintima. M e n  e t r  e I geeft 
de voorkeur aan carbo vegetabilis omdat deze volgens hem 
zuiverder te bereiden is ( geen vorm.ing van hydrocarbo ... 
nen ) en zich minder diep in de wee£ sels fixeert. 

:Wij beproef den het Ned. preparaat septicarbon dat een 
2 % waterige suspensie van plantaardige kool is,- en in am..
pullen van 5 cm. 3 verkrijgbaar. De uitstekende resultaten 
der buitenlandsche publicaties konden wij helaas in geen 
enkel opzicht bevestigen. Ratten van ongeveer 1 50 gram 
lichaamsgewicht kregen 40 en 60 mgr. medinal per 1 00 
gram proef dier intramusculair en na een uur ½ en 1 cm. 3 

septicarbon intraveneus. Alle dieren overleden binnen 6 

1) Menetrel, B.: Que penser des injections de carbone clans Ies infections? La Clinique, Jan. 1936. 2) Elvidge: The reticulo-endothelial system and the source of opsonin. (Jour� nal of Immunology, Jan. 1933) . 
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uur. Hetzelfde geschiedde met de ratten, waarbij de kool
stofsuspensie en het hypnoticum tegelijkertijd toegediend 
werden. Tenslotte spoten we bij twee ratten zeer hoo,ge 
dosis in, n.l. resp. 2 en 2 ½ cm. 3 septicarbon. Om het uur 
werden bloeduitstrijkjes gemaakt en deze volgens 
G i e m  s a gekleurd. De koolstofpartikels waren ge ... 
makkelijk terug te vinden, maar toch niet meer clan 
2-4 per gezichtsveld ( oJie ... immersie ) .  Het eene proef ... 
dier kreeg toen na 5 uur 40 mgr./ 1 00 gram medinal. 
De toestand van totale areflexie trad een half uur 
later in clan gewoonlijk, maar de exitus volgde na 
8 uur. De andere rat onderging de medinal ... intoxicatie 
na 24 uur. Even te voren vervaardigden we een bloedpre ... 
paraat. Er werden 3-6 septicarbon korrels per gezichts ... 
veld aangetroff en, waarvan opgeveer de helf t intracellu ... 
lair ( leucocyten ) . De totale areflexie werd met 40 minuten 
vertraagd, maar ook hier trad de dood na ongeveer 8 uur in. 

Kort voor het af drukken van dit verslag kwam mij de 
dissertatie , ,lntraveneuse koolinjecties bij experimenteele 
vergtftigingen" van E m  m e 1 o t 1 ) in handen. Deze 
auteur beproef de de genoemde therapie bij vergiftiging 
( konijn ) met aethylalcohol, methylalcohol, barbituurzuur ... 
derivaten, alkoloi:den, strophantine, adrenaline, histamine 
en diphterietoxine, evenwel zonder eenig resultaat. Hij ge ... 
bruikte het preparaat ,,le carbone Theraplix", een geacti ... 
veerde dierlijke koolsoort in een 2 % suspensie van gedest ... 
tilleerd water, dat volgens mededeelingen van den fabri ... 
kant volkomen identiek is met ,,carbonactyl", de met zoo
veel succes door S a i n t ... J a c q u e s in Canada gebezigde 
koolsoort. 

1) Emmelot, J. E.: Dissertcrtie, Utrecht 15 Nov. 1938. 



HOOFDSTUK VIII .  

DE BEHANDELING VAN DE ACUTE SLAAPMIDDEL ... 
VERGIFTIGING. 

Nadat in 1 932 door de Amerikaansche onderzoekerr 
H a g g a r d en G r e e n b e r g 1 ) het antagonisme van 
luminal--natrium ten opzichte van strychnine was onder-
zocht heeft de Belgische prof. I d e 2 ) te Leuven als eerste 
de klinische toepassing van nitras strychnini bij slaap..., 
middelver.giftiging aanbevolen en wel in doses van 1 0  
mgr. om het uur intraveneus. 

Voor dien tijd gold als klassieke behandeling: 
I .  Maagspoeling. 
II. Aderlating van 500 a 600 cm. 3 
III .  Het bevorderen van de uitscheiding van het gif 

door op de diurese te werken met onderhuidsche of rectale 
injecties van physiologische zout ... of glucoseoplossing. 

IV. Stimuleerende maatregelen: caffeine, kamferolie, 
sparteine, adrenaline, zuurstof. 

Als voorbeeld van de tegenwoordig algemeen toege .... 
paste strychnine ... therapie laten wij twee ziektegeschiede ... 
nissen vol gen van gevallen door N ederlandsche klinici 
beschreven. 

De eerste is afkomstig van V e r b i e s t en werd gepu-
bliceerd in het N ederlandsch Tijdschrift voor Genees-
kunde, jaargang 79, deel I I, blz. 2533. Het betreft een 
sedormid..-vergif tiging bij een 50--jarige dame, die 40 
tabletten had ingenomen. Hij zegt: 

. ,De zieke reageerde niet op geluidsprikkels, noch op 
aanrakings ... of pijnprikkels, de oogleden waren gesloten, 
bij het opheffen der bovenoogleden bleek, dat de oogen 
gedivergeerd stonden; de oogballen waren niet naar 
boven gedraaid. De pupillen waren middelmatig wijd en 

1) Haggard en Greenberg: Journ. of Med. Assoc. Vol. 98, no. 14 ,  2 April 1932. !l ) Ide, Gazette med. de France et des pays de la langue franc;. 1 Juni '33. 
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reageerden niet op licht. De corneareflexen konden niet 
opgewekt worden. De pols was week, de frequentie 70, 
de ademhaling luid snurkend. De neus was koud, evenzoo 
de vingers en de voeten; de lippen en de nagels van vin
gers en teenen waren zeer cyanotisch. 

De biceps- tricepsreflex en radius-periostreflex waren 
niet op te wekken; evenmin de kniepees- en achillespees
reflex. Er was ook areflexie van de voetzool. 

Om 22.30 werd bij de vrouw 1 ,5 mgr. strychnine sub
cutaan ingespoten, vervolgens werd een canule percutaan 
in de vena mediana cubiti aangelegd, deze werd met een 
kleefpleister aan de huid gefixeerd en met een mandrijn 
af gesloten. 

Om 23 uur werd door deze canule 3 mgr. strychnine in
gespoten. Om 23.30 werd nogmaals 3 mgr. strychnine 
ingespoten. Om 24 uur voor de derde maal 3 mgr. Om 
24 uur reageerden de pupillen op licht; de grootte der 
pupillen was onveranderd gebleven, onder de nog altijd 
gesloten oogleden stonden de oogballen nog steeds ge
divergeerd en niet naar boven gedraaid. 

De bovengenoemde peesreflexen waren nog niet op te 
wekken, maar wel ontstond bij bestrijken van de voetzool 
de reflex van S t r ii m p e 1 1. 

Om 0.30 werd nogmaals 3 mgr. strychnine intraveneus 
geinjicieerd. Eenige oogenblikken later waren de biceps ... 
en de tricepspeesreflexen weer op te wekken. Eenige 
minuten later kreeg de patiente een huilbui; korte schreeu
wige huilstooten als van een pasgeboren kind. Om 1 uur 
heeft de patiente geen inspuiting van strychnine meer 
gekregen, omdat de peesreflexen toen weer levendig 
waren en wij vreesden dat er bij voortzetting van injecties 
een strychnine-intoxicatie zou ontstaan; de canule werd 
uit de vena verwijderd. 

1 ,30 uur gelukte het voor het eerst met de vrouw in 
contact te komen; ze beantwoordde de vragen met ja en 
neen, maar een ,gesprek was nog niet met haar te voeren. 
Er was toen een hyperalgesie over het geheele lichaam; 
de zieke klaagde over pijn bij de geringste aanraking. Om
dat de kniepeesreflex en de bicepsreflex om 2 uur weer 
wat laag waren, kreeg patiente weer een subcutane in-
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spuiting van 2 mgr. strychnine; om dezelfde reden is ook 
om 4 uur en om 6 uur 2 mgr. strychnine subcutaan toege .... 
diend. Om 6 uur in den morgen was er met de zieke een 
normaal gesprek te voeren. Het hart is van 's avonds 22.00 

uur tot 's morgens 6 uur gestimuleerd door om het half 
uur afwisselend 1 cm. 3 cardiazol en 1 cm. 3 coff eine toe 
te dienen."  

Wij zien dus dat hier in totaal 1 9,5  mgr. strychnine 
alsmede 8 cm. 3 cardiazol en 8 cm. 3 coff eine ( sterkte niet 
vermeld. ref. ) is gegeven. 

V ergeleken met de hoeveelheden strychnine, die men 
bij andere slaapmiddelvergiftigingen noodig had om tot 
een resultaat te komen, is deze hoeveelheid van 1 9,5 mgr. 
gering te noemen. De verklaring hiervoor ligt waarschijn .... 
lijk in het feit, dat de patiente van V e r b i e s t  geen zuiver 
acute vergiftiging te doorstaan had. lmmers, de do�is van 
40 tabletten nam zij in op twee elkaar volgende avonden, 
terwijl uit de anamnese bleek, dat reeds eenige maanden 
lang 's avonds 6 tabletten waren ingenomen. MogeUjk is 
deze patiente dus resistenter tegen sedormid geweest clan 
wanneer zij met de 40 tabletten het slaapmiddel voor het 
eerst had gebruikt. 

Hoewel sedormid geen barbituurzuurderivaat is, komt 
het intoxicatiebeeld vrijwel tot in bijzonderheden met dat 
van veronal overeen. Dat de strychninetherapie, reeds 
met groot succes bij vergif tigingen met malonylureiden 
toegepast, ook hier groote invloed op het verloop heeft 
gehad, behoeft geen nader betqog. 

Een ander punt van vergelijking zijn de pathologisch .... 
anatomische bevindingen. Voor een aan sedormidvergif .... 
tiging overleden patient zijn deze gepubliceerd door F o r .... 
t a n  i e r  1 ) en hij concludeerde, dat de afwijkingen in 
de hersenen overeenkwamen met de door v a n d e r 
H o r s t beschreven histopathologische afwijkingen ver .... 
oorzaakt door barbituurvergif tigingen ( somnif en ) .  In 
beide gevallen was er een gelijke electiviteit voor de ker .... 
nen van de hersenstam, die craniaalwaarts aan intensiteit 
afnam. 

1) A. H. Fortanier, Zeitschr. f. d. ges. Neur. und Psych. Band 152, H. 4. 
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Als tweede voorbeeld van een strychninebehandeling, 
gecombineerd met een analepticum werd een door S i e..
g e n  b e e k v a n H e u k e I o m 1 ) beschreven geval van 
adalinvergiftiging gekozen. 

De patiente was een 45..-jarige Chineesche vrouw, die 
werd binnengebracht. nadat zij drie uur tevoren 30 tablet.
ten adalin had ingenomen. Onmiddellijk werd de maag ... 
inhoud uitgeheveld, die behalve spijsresten een niet on..
aanzienlijke hoeveelheid adalin bevatte. Er was dus min..
der clan 1 5  gram geresorbeerd. Bij opneming was patie:nte 
diep comateus met volledige areflexie en ondanks de the..
rapie duurde het 48 uur, voordat de reflexen begonnen 
terug te keeren, terwijl pas na 84 uur op aanroepen werd 
gereageerd. De bloeddruk daalde, de pols, aanvankelijk 
regelmatig en goed gevuld,werd kleiner en onregelmatig, 
de frequentie bij opneming 80 per minuut steeg in korten 
tijd tot 1 20, later zelfs tot 1 56. Ook de ademhaling, in den 
beginne snurkend met een freqentie van 1 8  per minuut, 
werd spoedig sneller, oppervlakkig en onregelmatig, de 
huid eerst rood van kleur werd bleek en cyanotisch, en na 
eenige dagen begonnen zich in de bases der longen tee..
kenen van congestie voor te doen. In vier dagen steeg 
de okseltemperatuur tot 39,5 ; het leucocytengetal liep op 
van 1 0.000 tot 1 8.000, terwijl het ureumgehalte van het 
bloedserum de zesde dag 1 ,8 gram per Liter bedroeg. Dit 
laatste daalde daarna in vijf dagen tot 0,3 gram per Liter. 

Terecht merkte S i e g e n b e e k v a n H e u k e I o m 
clan ook op, dat de zwaardere adalinvergiftiging als twee 
druppels water op de klassieke veronalintoxicatie gelijkt. 
Langdurig en diep bewustzijnsverlies als corticaal ver..
schijnsel, zware depressie der ademhaling ... en vaatcentra 
en verhooging der lichaamstemperatuur door vergiftiging 
der lagere centra. V erder de volledige areflexie en 
retentie van urine en ontlasting door de werking op rugge� 
merg en zenuwen. 

Wat betreft de temperatuursverhooging vindt men in 
de literatuur veel tegenstrijdige gegevens. Waarschijnlijk 
leidt de beschadiging van het warmtecentrum tengevolge 

1) Siegenbeek van Heukelom, A.: · Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 3 April '37. 
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van de zwaardere slaapmiddelvergiftiging tot een stijging. 
Deze kan echter ook de uitdrukking zijn van een long
complicatie, meestal in de vorm van bronchopneumonie. 

Rontgenologisch vonden D u  v o i r, P o  1 1  e t  en 
C h a p i r e a u dikwijls niet het verwachte beeld der 
atelectase, maar ronde haarden, die zij ,,foyers de con ... 
densation hemorrhagique'' noemden. S i e g e n b e e k 
v a n  H e u  k e Io m vertaalt dit als ,,plaatselijke con
gestie". 

De behandeling van de genoemde patiente bestond uit 
maagspoeling door een wijde maagslang met zwak zure 
spoelvloeistof (barbituurzuurderivaten lossen n.l. gemak
kelijk op in alkalisch milieu ) .  Vervolgens werd 5 cm. 3 

coramine intraveneus toegediend en na een half uur 40 
mgr. nitras strychnini subcutaan. Daama elk uur afwisse
lend 2 cm. 3 coramine en 1 0-20 mgr. nitras strychnini. 

Er wordt de nadruk op gelegd, dat men zich door 
symptom en van een lichte strychninevergif tiging niet in 
de war moet laten brengen. Treden deze op, clan wachte 
men rustig af. lmmers uit de darmen en de lever wordt 
nog regelmatig slaapmiddel gemobiliseerd, zoodat die ver
schijnselen weer spoedig overwegen. Aldus werden in 
het beschreven geval in 5 dagen 535 mgr. ( ! ) nitras 
strychnini en 1 08 cm. 3 coramine ingespoten. 

De strychnine-therapie biedt vele voordeelen. Vooral 
voor de behandeling van een slaapmiddelvergiftiging 
geldt, dat snelle hulp dubbele hulp is en in dit licht gezien 
is het een uiterst belangrijke factor, dat nitras strychnini 
tot de verplichte geneesmiddelen behoort, die in elke 
Nederlandsche apotheek aanwezig behooren te zijn. Wan
neer wij nochtans een lans breken voor het gebruik van 
picrotoxine, komt dat door de uitkomsten van onze dier
.ixperimenten, die tot de conclusie leidden, dat bij zeer 
emstige slaapmiddelvergiftiging de combinatie cardiazol
picrotoxine betere resultaten geeft clan behandeling met 
cardiazol-strychnini, welke laatste therapie eff ectiever is 
clan coramine-strychnine. 

Het mechanisme van de werking van picrotoxine is door 
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K o p p  a n y  i, L i n e g a r en D i  I e 1 ) nauwkeurig 
onderzocht. Zij onderscheiden: de invloed op de cortex 
(wekwerkin.g ) ,  op de medulla oblongata (verbeterde 
respiratie door prikkeling van het ademcentrum, bloed� 
drukstijging door prikkeling van het vaatcentrum ) en op 
de c1fbraak van de barbituurzuurderivaten door het orga-
nisme. Of die afbraak door picrotoxine inderdaad versneld 
wordt, is dubieus. Het onderzoek werd verricht bij konij-
nen. Soms werd ontwaken geconstateerd, hoewel de bloed-
concentratie van het barbituurzuurderivaat dezelf de was 
als die bij de nog bewustelooze controles. Maar ook waren 
er uitkomsten, die aantoonden, dat bij met picrotoxine be
handelde proef dieren meer barbituurzuurderivaat was 
afgebroken, clan bij de controles, die overeenkomstig in een 
veel zwaardere depressietoestand verkeerden. 

N emen wij aan, dat de invloed op de afbraak niet groot 
is, clan wordt het begrijpelijk, dat de wekwerking afhan-
kelijk is van de ernst der intoxicatie en het type barbituur-
zuurderivaat ( snelle of langzame uitscheiding ) eenerzijds, 
en de hoeveelheid picrotoxine anderzij ds. Tot 2 ½ maal de 
minimale slaapdosis ziet men na picrotoxine spoedig ont ... 
waken, na diepere intoxicatie blijft de wekwerking achter-
wege en treden tengevolge van grootere picrotoxine--doses 
lichte convulsies op. 

Resumeerende zouden wij de acute slaapmiddelvergif-
tigingen willen verdeelen in drie groepen: 

A. Lichte intoxicatietoestand 
B. Ernstige intoxicatietoestand 
C. Zeer ernstige intoxicatietoestand. 

De differentiatie geschiedt naar de uitslag van h�t 
klinisch onderzoek ( zie hoof dstuk: symptomatologie ) en 
zoo mogelijk in verband met de hoeveelheid ingenomen 
hypnoticum. 

Bij de groepen A. en B. zal men zijn doel steeds be-
reiken door toepassing van nitras strychnini in de klinisch 
beproef de doses ondersteund door analeptica als bij voor--

1) Koppanyi, T., Linegar, C. R. en Dille, J. M., Joum. of Pharm. and exper. Ther. vol. 58, no. 3. 



1 23 

keur cardiazol of bijvoorbeeld coramine, neospiran, cycli ... 
ton, icoral, hexeton e.d. Zelf s zal men in de meeste ge ... 
vallen reeds uitsluitend met cardiazol succes hebben, om ... 
dat, volgens de genoemde Amerikaansche onderzoekers, 
dit analepticum bijna even werkzaam is als picrotoxine. 

Op theoretische ,gronden, gesteund door de experimen ... 
teele resultaten, zouden wij voor de therapie der zeer 
ernstige intoxicaties cardiazol ... picrotoxine willen aanra ... 
den, gecombineerd met maatregelen om de verwijdering 
van het hypnoticum te bespoedigen. 

Een behandelingsschema zou clan kunnen zijn: 

I. Grondige maagspoeling met licht zure vloeistof, b.v. 
azijnwater waaraan een koolpreparaat is toegevoegd 
( carbo animalis, carbo ligni, norit e.d.). Zoo wijd moge ... 
lijke slang gebruiken, opdat eventueel nog aanwezige 
tabletten mee naar buiten kunnen komen. Opgemerkt 
wordt, dat het uithevelen van de maaginhoud door ge ... 
oef ende hand en client te geschieden, om longabsces c .q. 
aspiratiepneumonie te voorkomen. 

II .  Aderlating van 400 cm. 3 gevolgd door intrave ... 
neuse injectie van dezelfde hoeveelheid isotonische oplos ... 
sing, beter nog bloedtransfusie. 

III .  lntraveneus 1 0-20 mgr. picrotoxine en 1 0  cm. 3 

cardiazol of corvis ( pentamethyleentetrazol, 1 cm. 3 = 
1 00 mgr.). Vervolgens om het half uur afwisselend 5-1 0  
mgr. picrotoxine en 5 cm. 3 cardiazol, totdat de reflexen 
terugkeeren of lichte convulsies optreden en met even ... 
redige doses trachten deze toestand te laten voortduren. 
Het spreekt vanzelf, dat wanneer ademstilstand dreigt, III 
aan I vooraf client te gaan; II late men clan achterwege. 

Bij de zeer ernstige vergiftigingen volgt de dood spoe ... 
dig door verlamming van het ademcentrum. Dan stagneert 
eveneens de circulatie en kan men per intraveneuze injectie 
de medulla oblongata niet meer bereiken. Treedt dus adem ... 
stilstand op, clan blijft als eenige doelmatige handeling 
over de suboccipitaalsteek en langs die weg injectie van 
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bij voorkeur 1 5  mgr. picrotoxine of 2-4 cm. 3 neospiran, 
5-1 0  cm. 3 cardiazol of coramine in de cisterna cerebello 
medullaris. De vierde ventrikel staat immers via de fora-
mina M a g e n  d i  i en K e  y--R e t  z i i  met deze cisterna 
in verbinding. Experimenteel is effect van intracisternale 
picrotoxine--injectie door R i c e  en I s e n  b e r g e r  1 ) 
bewezen; cardiazol en coramine hadden bij ademhalings-
paralyse op die wijze toegediend, geen invloed. 

IV. Bevordering van de peristaltiek van de dunne 
darm door massage, ontlediging van de dikke darm door 
hooge clysmata. 

V. Regelmatig catheteriseeren. 

VI. Maatregelen ter voorkoming van decubitus. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat picrotoxine niet specifiek 
werkzaam is bij morphinevergif tiging. W el wordt de ge ... 
deprimeerde ademhaling en slechte circulatie er door ver ... 
beterd, maar experimenteel kon verlaging der mortaliteit 
niet worden vastgesteld. 

Met een opmerking aangaande de voorgestelde cardia,.. 
zol--doseering willen wij dit hoofdstuk besluiten. Bij de 
behandeling van lijders aan schizophrenie met de cardi ... 
azol--shock vol gens V o n M e d u n a is men tot een in.
zicht gekomen wat betreft de krampdosis van dit analep-
tk:um voor den mensch. Deze bedraagt 500-600 mgr . ,  
terwijl dikwijls 1 200 mgr. ( = 12  cm. 3· ) zonder nadeel 
werd verdragen. 2 ) Experimenteel hebben we .gezien dat 
onder invloed van een veronalintoxicatie met eenmaal 
doodelijke dosis, de hoeveelheid cardiazol die convulsies 
opwekt clan reeds 4 maal zoo groat wordt. Met de voor-
gestelde dosis bij de zeer ernstige acute slaapmiddetver-
giftiging is men dus nog aan den lagen kant en in sommige 
gevallen zal het waarschijnlijk noodig blijken zelfs die 
dosis nog te overschrijden. 

1) Rice, J C. en Isenberger R. M.: Journ. of Pharm. and exp. Ther. Vol. 59 
no. 1 .  ( 1 937) .  

2) Carp, E. A. D. E., Ned. T. v. G. 81 , II, 26. 



SAMENVATTING. 

Na een inleiding, waarin met J?ehulp van een statistiek 
wordt _gewezen op de stijgende frequentie der acute slaap ... 
middelvergiftiging als paging tot suicide, volgen bespre ... 
kingen over de invloed van den slaap op de werkzaam ... 
heid der organen, over de regulatie van den slaap en over 
het onderzoek van slaapmiddelen. Een uitvoerig overzicht 
wordt gegeven van de in verband met het onderwerp be ... 
langrijke barbituurzuurderivaten en niet ... cyclische ureum ... 
derivaten, waarna de synthetische bereide hypnotica in 
een tabel zijn samengevat. 

Vervolgens wordt de symptomatalogie der acute intoxi ... 
ca tie besproken, waaraan een hoof dstuk over de behan ... 
deling zich aansluit. Voor de lichte en ernstige vergifti ... 
gingstoestanden wordt de reeds klinisch beproefde behan ... 
deling met nitras strychnini in combinatie met bij voorkeur 
cardiazol, of coramine, neospiran of cycliton aanbevolen. 
Bij de zeer ernstige intoxicaties met hoeveelheden, die de 
doodelijke dosis ver overschreden hebben, wordt op grand 
van theoretische overwegingen, gesteund door de resuJ ... 
taten in het dierexperiment, een therapie voorgesteld, die 
in het navolgende schema is vastgelegd: 

I. Grondige maagspoeling met lichtzure koolstofbevat ... 
tende vloeistof ( carbo animal., carbo ligni, norit ) door zoo 
wijd mogelijke slang. C a v e  aspiratie ter voorkoming van 
longcomplicaties. 

II. Aderlating van 400 cm. 3 gevolgd door intraveneuze 
injectie van dezelfde hoeveelheid isotonische oplossing, 
beter nog: bloedtransfusie. 

III. lntraveneus 1 0-20 mgr. picrotoxine en 1 0  cm3 

cardiazol ( pentamethyleentetrazol, 1 cm. 3 = 1 00 mgr. ) .  
Vervolgens om het half uur afwisselend 5 - 1 0  mgr. picro ... 
toxine en 5 cm. 3 cardiazol, totdat de reflexen terugkeeren 
of lichte convulsies optreden en met evenredige doses 
trachten deze toestand te laten voortduren. lndien adem ... 
stilstand dreigt, III aan I vooraf laten gaan, II moet dan 
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achterwege blijven. Treedt ademstilstand op, en stagneert 
de circulatie, dan onmiddellijk suboccipitaalsteek en in ... 
tracisternale injectie van 1 5  mgr. picrotoxine; indien niet 
aanwezig 2-4 cm.3 neospiran, 5-1 0  cm.3 cardiazol of 
5-10 cm.3 coramine. 

IV. Bevordering van de peristaltiek der dunne darm 
door massage, ontlediging der dikke darm door hooge 
clysmata. 

V. Regelmatig catheteriseeren. 
VI. Maatregelen ter voorkoming van decubitus. 



SUMMARY. 

After an introduction, in which, with the help of statis-
tics, the rising frequency of the acute barbiturate poisoning 
as an attempt to commit suicide is indicated, the influence 
of sleep on the action of the organs, the regulation of 
sleep and the investigation of soporifics, is discussed. An 
extensive survey is .given of the barbiturates and non-

cyclic derivatives of urea, important in connection with 
the subject, after which the synthetically prepared hyp-
notics are summarised. Next the symptomatology of acute 
intoxication is stated, followed by a chapter about the 
treatment. For mild and severe cases of barbiturate 
poisoning, the therapy clinically tried already with strych-
nine combined with pref er ably metrazol, or coramine, 
neospiran or cycliton is recommended. In case of very 
serious poisoning with doses far in excess of the fatal 
dose, a therapy is proposed on the strength of theoretical 
considerations supported by the results obtained by the 
animal experiment, which is expounded in the subsequent 
scheme: 

I. Thorou.gh rinsing of the stomach with charcoal-
containing slightly acid liquid ( carbo anim., carbo ligni, 
norit) trough a tube which is to be as wide as possible. 
Beware of aspiration preventing pneumonia. 

II. Bloodletting of 400 cm. 3 followed by intravenous 
injection of the same quantity of isotonic solution, better 
still : bloodtransfusion. 

III. Intravenous 1 0--20 mgr. picrotoxine and 1 0  cm. 3 

metrazol ( pentamethylenetetrazol, 1 cm.3 == 1 00 mgr.). 
Next, every half hour alternately 5-- 1 0  mgr. picrotoxine 
and 5 crn. 3 metrazol, until the reflexexcitability returns or 
a state of mild twitching or convulsions is produced. One 
should try to maintain this state by injecting proportional 
doses. Should respiratory paralysis be imminent, III to be 
prefatory to I, II to be omitted in that case. Should 
respiratory paralysis occur, then intracisternal injection 
of 1 5  mgr. picrotoxine to be administered immediately, 
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if not on hand intracisternal injection of 2-4 cm. 3 
neospiran, of 5- 1 0  cm. 3 metrazol or of 5- 1 0  cm. 3 coramine. 

IV. Promoting of the peristaltics of the small intestines 
by massaging, emptying of the large intestines by high 
clysters. 

V. Regularly catheterising.  
VI. Measures preventing decubitus. 



RESUME. 

Apres ! 'introduction, ou sur la base d' une statistique 
est montree la frequence croissante de 1' empoisonnement 
narcotique acute comme tentative de suicide, il suit une 
consideration de I' influence du sommeil sur I' activite des 
organes, de la regulation du sommeil et de I' enquete des 
narcotiques. 

Une vue generale ample est donnee des derives d' acide 
barbiturique et des derives non ... cycliques d'uree en rap,.. 
port avec ce sujet tres important, apres quoi les hypnotica 
preparees synthetiquement sont resumees clans un tableau. 

Un chapitre sur la symptomatologie de ! 'intoxication 
acute est suivi d'un autre au sujet du traitement. 

Quant aux etats d' empoisonnement legers et graves, le 
traitement deja eprouve cliniquement avec strychnine en 
combinaison avec cardiazol de preference, ou avec cora,.. 
mine, neospiran ou cycliton, est recommande. Au cas d'in,.. 
toxication tres grave, qui ont largement surpasse les doses 
mortelles, est proposee une therapeutique en vertu de 
motifs theoriques soutenus par les resultats de I '  experi,.. 
ment animal. Cette therapeutique a ete resumee clans le 
schema suivant: 

I. Rin<;age stomacal intense avec un liquide legere,.. 
ment aigre contenant du charbon ( Carbo anim., Carbo 
ligni, N orit) par un caoutchouc aussi large que possible. 
Prenez garde d' aspiration pour empecher les complications 
de poumon. 

II. Saignee de 400 cm. 3 suivie d'une injection intra,.. 
veineuse de la meme quantite d'une solution isotonique, ou 
plutot transfusion de sang. 

III. lntraveineusement 10-20 mgr. picrotoxine et 10 
cm. 3 cardiazol ( pentamethylenetetrazol 1 cm. 3 = 100 
mgr.). Ensuite toutes les demie,..heures alternativement 
5-10 mgr. picrotoxine et 5 cm.3 cardiazol, jusqu'a ce que 
les reflexes reviennent ou des convulsions legeres se ma..
nif estent. II faut tacher de faire continuer cet etat au 
moyen des doses proportionnees. Si cessation de respira,.. 
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tion menace, faire preceder III a I ,  I I  est supprime alors. 
En cas de cessation de respiration, immediatement piqfire 
suboccipitale et injection intracisternale de 1 5  mgr. picro� 
toxine, si cela n' est pas la, injection intracisternale de 2-
4 cm. 3 neospiran, de 5-1 0  cm. 3 cardiazol ou de 5-1 0  
cm. 3 coramine. 

IV. Stimuler la peristaltique de l'intestin grele par 
massage, vider le gros intestin par des clysmata hautes. 

V. Catheteriser regulierement. 
VI. Mesures pour empecher decubitus. 



ZUSAMMENFASSUNG. 

N ach einer Einleitung, in der mit Hilf e einer Statistik 
au£ die zunehmende H�ufigkeit der einmaligen Schlaf-
mittelvergiftung als Selbstmordversuch hingewiesen wird, 
folgen Ausfiihrungen iiber den Einflusz des Schlafes auf 
die Tatigkeit der Organe, iiber die Schlafsteuerung und 
iiber die Untersuchung von Schlafmitteln. Von den in Zu-

sammenhang mit dem Thema wichtigen Barbitursaureab,.. 
kommlingen und nicht--cyclischen Harnstoff derivaten wird 
eine ausfiihrliche Uebersicht gegeben, worauf die sythe-
tisch bereiteten Hypnotika in einer Tabelle zusammenge-
fasst sind. 

W eiterhin wird die Symptomatologie der akuten lntoxi
kation besprochen und schliesst sich dann ein Kapitel iiber 
die Behandlung an. Fiir die leichten und ernsten Vergif-

tungszustande wird die schon klinisch erprobte Behand
lung mit Strychnin, vorzugsweise mit Cardiazol ; oder Co-
ramin, N eospiran oder Cycliton kombiniert, empfohlen. 
Bei sehr ernsten lntoxikationen mit Mengen, die die letale 
Dosis weit iiberschritten haben, wird auf Grund theore-

tischer Erwagungen, die durch die Ergebnisse bei dem 
Tierexperiment gestiitzt werden, eine Therapie nach fo} ... 
gendem Schema vorgeschlagen: 

I .  Griindliche Magenausspiilung mit leichtsaurer koh-
lenstoffhaltiger Fliissigkeit ( Carbo ligni depur., Carbo 
animal., Norit) wobei der Schlauch so weit wie moglich 
sein soll. 

I I. Aderlass van 400 cm. 3 , gefolgt von einer intrave-
nosen lnjektion der selben Menge isotonischer Losung ; 
noch besser Blutftransfusion. 

III. lntravenos 1 0-20 mgr. Pikrotoxin und 1 0  cm. 3 

Cardiazol (pentamethylentetrazol, 1 cm. 3 = 1 00 mgr. ) .  
Dann halbstiindlich abwechselnd 5-1 0  mgr. Pikrotoxin 
und 5 cm. 3 Cardiazol, bis die Reflexe zuriickkehren oder 
leichte Konvulsionen auftreten. Mit entsprechenden Doses 
diesen Zustand mqiglichst andauern lassen. Wenn At-
mungsstillstand droht, erst III und dann I anwenden, I I  
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musz dann ausgelassen werden. Tritt Atmungstillstand 
ein, dann sofort Subokzipitalstich und intrazisternale ln-
jektion von 1 5  mgr. Pikrotoxin, wenn nicht vorhanden 
2-4 cm.3 Neospiran, 5-1 0  cm.3 Cardiazol oder 5-1 0  
cm. 3 Coramin. 

IV. Forderung der Peristaltik des Diinndarms <lurch 
Mas�age, Entleerung des Dickdarms <lurch hohe 
Klystiere. 

V. Regelmaszig katheterisieren. 
VI. Masznahmen zur Vermeidung von Decubitus. 
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