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STELLINGEN 

1 )  Tussen locaal anesthetica onderling bestaan grote verschillen zowel in 

werkzaamheid als in toxiciteit. Dat voor deze verschillen in de littera

tuur zeer uiteenlopende waarden worden vermeld komt omdat zeer ver

schillende beoordelingscriteria worden gehanteerd. 

2) Bij het beoordelen van de effectiviteit van de premedicatie dient over het 

algemeen meer aandacht te worden besteed aan de uitgangswaarden, de 

toestand dus waar de patient in. verkeert vóór de premedicatie wordt 

toegediend. 

3) Het behoorlijk voorlichten en voorbereiden van de patient op een bron

choscopie behoort niet tot de taak van het personeel van de keel-neus

oorheelkundige operatiekamer, maar tot die van de behandelde medicus 

die de bronchoscopie aanvraagt. 

4) Er is geen reden om aan te nemen dat oxybuprocaine (NovesineR) 
minder gevaarlijk zou zijn dan tetracaine. 

5) De verdeling van een geneesmiddel over verschillende organen zoals die

bij autoradiografie wordt gevonden, vormt geen betrouwbare graadme

ter voor de klinische werkzaamheid van dat middel. 

6) Bij het doen van een dubbel-blind onderzoek is het noodzakelijk dat 

degeen die verantwoordelijk is voor de code, wezenlijk betrokken is bij 

de uitvoering van het onderzoek. 

7) Speci!el klinisch-farmacologisch onderwijs is klinisch onderwijs. Het 

moet de schakel vormen tussen het preklinisch onderwijs in de werking 

van geneesmiddelen en het medicamenteus handelen van de praktizerend 

arts. 

8) Het is gewenst dat medische studenten, die huisarts willen worden, 

zich tijdens hun opleiding kunnen bekwamen in de uitvoering van de 

de paracenthese. 

9) Bij het diagnostiseren van een heftige, geïsoleerd voorkomende angina 

tonsillans is palpatie van de milt vereist. 



10) Het is onwaarschijnlijk dat vaatverwijdende geneesmiddelen van het 

gecombineerde {3-stimulerende/a-blokkerende type zoals isoxsuprine een 

perifeer effect teweeg kunnen brengen zonder dat daarbij de hartfre

quentie toeneemt. 

11) Bij de omzetting van diphenylhydantoine door homogenaten van ratten

levers is de relatie tussen de reciproke waarden van omzettingssnelheid 

en substraatconcentratie niet lineair. 

12) Het verdient aanbeveling bij het onderzoek naar cytostatica aandacht 

te besteden aan de gevoeligheid van neoplasrnata voor dihydrofolium

zuur-reductaseremmers van het diaminopyrirnidine-type. 

13) Bij hulpverlening in geval van druggebruik op scholen moet onderscheid 

worden gemaakt tussen voorlichting en opvang. Voorlichting kan het 

het beste worden verzorgd door een team van mobiele experts, de op

vang daarentegen door een ter zake bekwame leerkracht. 
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INLEIDING 

In het ziekenhuis "De Weezenlanden" te Zwolle overleed op 5 november 
1968 plotseling een patient juist vóór er bij hem tot een correctieve neus

septurnoperatie zou worden overgegaan. 
Blijkens het verslag van de keel-neus-oorarts betrof het hier een 30-jarige 

man, die in october 1968 het spreekuur bezocht wegens sinds enkele jaren 

bestaande frontale hoofdpijn, voornamelijk rechts gelocaliseerd en bij ver
koudheid verergerend. Volgens de algemene anamnese had de patient enkele 
maanden tevoren een galblaas-operatie ondergaan, waarna een vrij langdurig 
ziekbed met geelzucht volgde. Na een tandextractie zou hij eens wat lang 
hebben gebloed. Complicaties tengevolge van locale verdoving bij de tandarts 
hadden zich bij hem nooit voorgedaan. Patient maakte tijdens het onderzoek 
de indruk in een uitstekende algemene toestand te verkeren. 

Op keel-neus- oorheelkundig gebied werd bij onderzoek als enige afwijking 
een septurndeviatie vastgesteld met een forse crista septi tegen de rechter 
concha media. Naar aanleiding van deze bevinding werd het ondergaan van 
een correctieve neussepturn-operatie geadviseerd. Hiertoe werd de patient 
op 4 november 1968 in voornoemd ziekenhuis opgenomen, waar de ingreep 
onder locaal-anesthesie zou plaats hebben. 

De volgende dag kreeg de patient, die nuchter was gehouden, volgens 
de in dit ziekenhuis gebruikelijke gang van zaken twee uren voor de ingreep 
een zetpil van 50 mg hydroxyzine (AtaraxR) en per os 500 mg barbital 

(VeronalR) toegediend. Een half uur voor de operatie werden 25 mg pro
methazine (PhenerganR) en 1 00 mg pethidine intramusculair gegeven; hij 

kreeg geen atropine. 
Terwijl de patient zich in half-zitlighouding op de operatietafel bevond, 

werd beiderzijds naast de alae nasi een klein depot (0.5- 1 ml totaal) lidocaine 

I% (XylocaineR) met adrenaline I : 200.000 (2 gtt I : 1000 op 20 ml) 
subcutaan ingespoten, enerzijds om de verdere anesthesie te vergemakkelijken, 
anderzijds om eventuele overgevoeligheid voor lidocaine tijdig te onderkennen. 
Vervolgens werden vier wattendragers in xylometazoline 1% (OtrivinR) ge

drenkt en met enkele korreltjes cocaïne (1 00%) bestreken. Na ± 3 minuten 
werden deze in de neusgangen van de patient aangebracht; twee ter hoogte 
van de ganglia pterygo-palatina en twee bij de nn. ethmoidales anteriores. 
Hierna werd het gebied van de uitwendige neus en de neusbodem-columella 
omspoten met 1 5  rnl van de lidocaine-adrenaline oplossing. De wattendragers 
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werden verwijderd en de neusgangen werden opgevuld met gaasjes doordrenkt 

met oxybuprocaine 1% (NovesineR ). In tabel I is een overzicht gegeven van de 

toegediende geneesmiddelen. 

Tijdens deze handelingen was de patient heel rustig en maakte hij een 

ontspannen indruk. Ongeveer tien minuten echter nadat de laatste injectie 

was toegediend en, na verwijdering van de NovesineR-gaasjes, de eerste 

incisie werd gelegd, begon de patient over hoofdpijn te klagen die snel in 

hevigheid toenam. In aansluiting hierop werd hij bleek en de ademhaling 

stokte. De - aanvankelijk snelle - pols bleek nu niet meP.r voelbaar te zijn. 

Met behulp van de intussen gealarmeerde internist en anesthesist, die beidt:n 

uiterst snel ter plaatse waren, werden uitwendige hartmassage en beademing 

gedurende een half uur toegepast. Dit had helaas geen effect, de patient 

bleek overleden te zijn. 

De volgende dag had obductie plaats. Daarbij viel op dat de buikvaten 

gestuwd waren, terwijl elders nauwelijks bloed aanwezig was. Volgens de 

patholoog-anatoom komt dit beeld voor bij (anafylactische) shock. Behalve 

tekenen van een lichte chronische nefritis in een der nieren en plaatselijke 

afwijkingen in de lever, die geduid werden als rest-verschijnselen van een door

gemaakte hepatitis, werden verder geen bijzonderheden vastgesteld. De nog 

volgende gerechtelijke schouwing bracht geen nieuwe gezichtspunten aan 

het licht. 

Als mogelijke doodsoorzaak werd gedacht aan een overgevoeligheid voor 

oxybuprocaine, lidocaine of cocaïne. Een toxische reactie op één van de 

toegediende stoffen werd - in aanmerking genomen de gebruikte hoeveel

heden en het beloop - niet waarschijnlijk geacht. Alle toegediende stoffen 

werden op identiteit en gehalte geanalyseerd; dit leverde geen afwijkende 

bevindingen op. 

Aan dit tragisch gebeuren, het overlijden van een patient tijdens - of 

eigenlijk zelfs voorafgaande aan - een operatie waaraan schijnbaar geen risico 

quo ad vitam is verbonden, werd op 1 8  maart 1969 een bijeenkomst van 

keel- neus- oorartsen in de Keel- Neus- Oorheelkundige Kliniek van het Aca

demisch Ziekenhuis te Groningen gewijd. Dit om dit ernstige voorval onder de 

algemene aandacht te brengen en om zich in gezamenlijk overleg op preventieve 

maatregelen te beraden. Als medewerker van het Instituut voor Klinische 

Farmacologie was mij verzocht een voordracht te willen houden over het 

onderwerp: Werking en risico's van locaal anesthetica. De hierbij ter sprake 

komende ongewenste effecten van locaal anesthetica en vervolgens de twijfel 

aan de wenselijkheid vele verschillende stoffen tegelijkertijd bij de premedicatie 

te gebruiken hebben toen geleid tot de velgende vraagstelling: 
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Operatie Tijd (in min.) 

voorafgaande 

aan de 

operatie 

120 

neus 

septurn 

correctie 

30 

0 

\0 

Tabel!. Overzicht van de aan patient toeg.ldiende geneesmiddelen. 

premedicatie 

{ hydroxyzine 50 mg supp. 

barbital 500 mg tabl. 
I 

{ promethazine 25 mg i.m. 

pethidine 1 00 mg i. m. 

locaal anesthesie 

lidocaine 1% ( c. adrenalinum 200�000) plm. 0,5 mi s.c. 

cocaïne (uitwendig, als vlokjes op wattendragers in 

xylometazoline gedrenkt) 

lidocaine 1% ( c. adr. 200.
1
000) 1 s mi s.c. 

oxybuprocaine 1% (uitwendig, in gaasjes) 



Op welke wijze kan met behulp van zo weinig mogelijk geneesmiddelen een 

premedicatie bij keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal anaesthesie 

worden verkregen, die in twee opzichten effectief is: 

Je doordat de patient in een zo goed mogelijke preoperatieve conditie 

wordt gebracht. 

2e doordat ongewenste effecten, door locaal anesthetica teweeggebracht, 

worden geantagoneerd. 

Deze vraagstelling heeft het uitgangspunt gevormd voor het hierna be

schreven onderzoek. 

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden die in de vraagstelling zijn 
aangegeven zal de gezochte premeclicatie 
a) bij voorkeur een enkelvoudige stof moeten zijn. 
b) redelijkerwijs moeten behoren tot een groep stoffen waaiVan men een 

rustgevend effect mag verwachten. 
c) in staat moeten zijn ongewenste effecten van locaal anesthetica te 

antagoneren. 
Voor het oplossen van clit probleem moet men derhalve overzicht hebben 

over de beschikbare middelen, maar allereerst bekend zijn met de aard van 
de ongewenste effecten welke door locaal anesthetica kunnen worden ver
oorzaakt. Daarom wordt in hoofdstuk I aan de hand van de literatuur een 
overzicht gegeven van werking en ongewenste effecten van locaal anesthetica 
in het algemeen en van enkele in de keel- neus- oorheelkunde toegepaste 
vertegenwoordigers van deze groep in het bijzonder. VeiVolgens worden 
groepsgewijs de belangrijkste middelen besproken die bij de premedicatie 
worden gebruikt. Naar aanleiding hielVan tenslotte wordt de keuze gemotiveerd 
van de premedicatie die in het onderzoek experimenteel werd getoetst. 

In Hoofdstuk II wordt het dierexperimentele gedeelte van het onderzoek 
vermeld. Nagegaan is de antagonerende werking van diverse bij de premedica
tie gebruikte stoffen op de ongewenste effecten - m.n. de toxiciteit - van 
locaal anesthetica. 

In de Hoofdstukken lil en IV wordt weerge�even hoe de klinische bruik
baarheid van de premeclicatie is getoetst, in hoofdstuk lil in een vaste 
dosis bij drie verschillende keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal 
anesthesie (tonsillectomie, neusseptumcorrectie en endoscopie), in hoofdstuk 
IV in varierende doses bij één ingreep {bronchoscopie). 

In hoofdstuk V wordt een samenvatting van de resultaten van het onder
zoek gegeven; tevens wordt getracht aan de hand van de bevinclingen uit de 
hoofdstukken I t/m IV een uitspraak te doen over de meest wenselijke combi-
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natie van locaal anestheticum-premedicatie bij keel- neus- oorheelkundige 

ingrepen onder locaal anesthesie. 

Het onderzoek werd verricht i n  het kader van d e  werkzaamheden van het Instituut 

voor Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit te Groningen (Hoogleraar-Directeur 

Prof. Dr. L.Meyler, Hoogleraar Prof. A.Herxheimer). 

Het experimentele onderzoek bij dieren had plaats in het Farmacologisch Laboratorium 

van de Rijksuniversiteit te Groningen (Hoogleraar-Directeur Prof. Dr. W. Lammers) met 

medewerking van Drs. G. Bovenhorst, Drs. J.W. Wiers, Mevr. P. Slone-Bartstra en de Heer 

E. Scholtens. Het klinisch onderzoek geschiedde in de Keel- Neus- Oorheelkundige 

Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen (Hoogleraar-Directeur Prof. Dr. 

P.E. Hoeksema) met medewerking van Drs. J.A. Leezenberg en Drs. E. Th. Edens en in 

het ziekenhuis "De Weezenlanden" te Zwolle (toenmalig Geneesheer-Directeur Dr. 

J. Dhont) met medewerking van Drs. P.J .W. Kruizinga. 

Hulp bij de JJitvoering van het protocol bij de klinische proeven (spuiten bij dubbel

blind onderzoek e.d.) werd in Groningen verleend door Mej. A. Olthof en Mej. H. W. 

Thurkow en in Zwolle door Mej. E.H.Th.L. Arends en Mej. E. Stuifbergen. Plasma

cortisolbepalingen werden verricht in het laboratorium van Ferring A.B., Malmö, 

Zweden o.l.v. Drs. J.L. Mulder. 

Bij de statistische bewerking van het materiaal verleenden medewerking Mej. T. Schut 

en Mevr. M. Wiers-Mosman van het Instituut voor Klinische Psychologie (Hoofd Prof. Dr. 

P.E. Boeke). 

De figuren in dit proefschrift werden getekend door de Heer J.Pleiter (Farmacologisch 

Laboratorium) . Het typen van het manuscript geschiedde door Mej. C.J.M. van der 

Mijle (Instituut voor Klinische Farmacologie). 
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Hoofdstuk I 

LOCAAL ANESTHETICA EN ALS PREMEDICATIE GEBRUIKTE 
GENEESMIDDELEN IN DE KEEL- NEUS- OORHEELKUNDE. 

A. LOCAAL ANESTHETICA 

1. Werkingsprincipe 

Levende dierlijke cellen handhaven aan de binnenzijde van hun cel
membraan een negatieve potentiaal ten opzichte van het extracellulaire milieu. 
Deze potentiaal - die bij zenuwcellen plm. 90 mV bedraagt- is de rustpoten
tiaaL Door een in het membraan gelocaliseerd energievergend pompmechanis
me wordt intracellulair een hoge K+-concentratie en een lage Na+ -concen
tratie ten opzichte van het extracellulair milieu in stand gehouden. 

Excitatie van het membraan veroorzaakt plaatselijk in flux van Na +-ionen, 
gevolgd door efflux van K+-ionen. Door de in flux vap Na +-ionen wordt de 
rustpotentiaal te niet gedaan (depolarisatie) en een actiepotentiaal gegene
reerd. De toestand van depolarisatie verplaatst zich nu als een voortlopende 
golf over het membraan, m.a.w. de actiepotentiaal - en daarmee de excite
rende prikkel - worden voortgeleid naar bv. synaps of eindorgaan. Na afloop 
van de actiepotentiaal worden de ionengradiënten en daarmee de rustpoten
tiaal door genoemd pompmechanisme weer hersteld (Selkurt 1966, de Jong 
1 970). 

Locaal anesthetica blokkeren de influx van Na+-ionen en daarnaast de 
efflux van K+-ionen door het celmembraan. Hierdoor worden de voortgelei
ding en vervolgens ook het genereren van de actiepotentiaal geremd. In geval 
van zenuwweefsel betekent dit dat de geleiding wordt onderbroken. (Ook in 
de niet geëxciteerde cel blokkeren locaal anesthetica de Na+- en de K+.flux. 
Daar zij echter de Na+. K+pomp ongemoeid laten, blijft de rustpotentiaal 
intact). De plaats waar tijdens excitatie in flux van Na+ -ionen plaats moet 
hebben wordt in rust waarschijnlijk door ca++-ionen ingenomen; deze hebben 
een stabiliserende invloed op het membraan, doch men stelt zich de binding 
ervan weinig adherent voor. Locaal anesthetica zouden met Ca++ op deze 
plaats competeren; zij worden belangrijk minder reversibel gebonden (Blau-
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stein 1966, Zipf 1967, De Jong 1970, Ritchie 1971). 
Vrijwel i"eversibel is de binding van het tetradotoxine, dat een buitengewoon 

sterk werkzaam vergif is (Schönenberger 1968). 

2. Relatie tussen structuur en werkzaamheid. 

De werkzaamheid van een locaal anestheticum hangt nauw samen met zijn 
moleculaire structuur. Deze structuur omvat in principe 
een lipofiele groep: één of meer ringstructuren, b.v. een para-aminobenzyl
groep 
een tussengroep: meestal bestaande uit een ester- of amide verbinding 
en 
een hydrofiele-groep: meestal bevattende een secundaire of tertiaire amine. 

naam 

cocaïne 

procaine 

(NovocaineR) 

tetrocalne 

(Pantocaine
R

) 

oxybuprocaine 

(Novesine
R

) 

lidocalne 

(Xylocaine
R

) 

prilocaine 

(Citanut
R

) 

meplvocain• 

( Carbocaine 
R

) 

lipofiole groep 

0 

<=>-� 
0 

H, � ll 
H.,.N C 

0 c4H9, �tl 
N C 

H� 

H.... 11 
c,Hgbo 

H.,...N C 

CH3 

o-� 
o� 

CHJ 

o-� 

tus!engroep hydrahele gro•p 

(esters) 

?-CHJ 
H 

O•CÏC 
H2c/

C
'-o-e 1 

H�C H2C.........._CHz t
>--CHJ 

H2 H2 o-e --c=-

H2 H2 o-e --c=-

H2 H2 o-e --c=-

(amiden) 

0 
f-- g---�L 

0 
-�---�L 

0 u Hz 
�c--- c� 

,....�2-CHJ 
-N...._�2-CHJ 

H2 _...C-CH1 
-N..._�2-CHJ 

H2 _...C-CHJ 
-N...._�2-CHJ 

H 
_...C-CHJ 

,.- N.._ H 
C-CH3 

.... � - N H H 'c2-c2-CHJ 

CHJ 

f- � --�2 

t---: ;:::> CHJ 
H2 H 

C--C 

Fig. 1. Structuren van enkele in de keel- neus- oorheelkunde gebruikte locaal anesthetica. 

(Goodman en Gilman 1970, Novesine
®

: Büchi 1971). 
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Het lipofiele gedeelte van het molecuul heeft grote affiniteit tot lipofiele 
groepen van het membraan. Invoeren van alkylgroepen aan dit deel van het 
locaal anestheticum-molecuul doet over het algemeen de vetoplosbaarheid en 
daarmede de doordringingsmogelijkheden in de weefsels toenemen. Hierdoor 
nemen de werkingssterkte en werkingsduur - en veelal ook de toxiciteit -
toe. Het hydrofiele (= polaire) gedeelte van het molecuul ,dat meestal een 
aminogroep bevat, gaat een binding aan met anionische groepen van de 
membraanlipoproteinen. Verlenging van de allfatische ketens aan het N
atoom in deze hydrofiele groep veroorzaakt over het algemeen eveneens 
toename van werkzaamheid en van toxiciteit (Luduena 1969, Büchi 1971). 

De structuu: van de middengroep is o.a. mede bepalend voor de werkings
duur. Ester-verbindingen zijn aan (soms snelle) hydrolyse onderhevig, amiden 
zijn in dit opzicht resistenter (Foldes 1956, Hansson 1971). 

De structuur van enkele in de keel- neus- oorheelkunde gebruikte locaal 
anesthetica is weergegeven in fig. 1. 

3. Farmacakinetiek van locaal anesthetica. Invloed van vasoconstrictoren. 

a. Opname 
De voornaamste toedieningswegen van locaal anesthetica in de keel- neus

oorheelkunde zijn: locale applicatie en onderhuidse inspuiting (geleidings
en/of infiltratie anesthesie). Locaal anesthetica worden door de intacte huid 
vrijwel niet geresorbeerd (Adriani 1971) en evenmin door de onbeschadigde 
wand van de oesophagus (Drill 1965). Resorptie vanuit de darm is voor 
ester-typen te verwaarlozen (Adriani 1959, Drill 1965); van de amiden (lido
caine) evenwel is opname na orale toediening vastgesteld (Eisinger 1969, 
Scott 1970, Parkinson 1970). De opname door het slijmvliesoppervlak van de 
bovenste luchtwegen is voor diverse locaal anesthetica zeer verschillend (zie 
Tabel III en de bespreking van de onderscheidene preparaten); soms kunnen 
gevaarlijk hoge bloedspiegels worden bereikt (Adriani 1956 en 1959). Op
name vanuit de alveoli, waarmee bij toediening door middel van verneveling 
rekening moet worden gehouden, geschiedt zeer snel (Campbell 1958). 

De mate van resorptie na onderhuidse toediening is athankelijk van de 
vascularisatie van het betreffende gebied en daarmee van de invloed die het 
locaal anestheticum zelf heeft op de diameter van het vaatbed ter plaatse 
(Aström 1966, Dhunér 1966). Snel verdwijnen van het locaal anestheticum 
uit het geïnfiltreerde gebied betekent: 
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snelle afname van het locaal anestetisch effect 
groter<; kans op algemene toxiciteit. 



Door het toevoegen van vasoconstrictoren (noradrenaline adrenaline I: 50.000-
200.000, octapressine*-houdende preparaten) tracht men deze invloeden 
te beperken. (Albért I965, Braid I966). Ook kan hiermee profuse bloeding 
in het operatiegebied worden verminderd. 

De afname in toxiciteit door het toevoegen van adrenaline is bij proef
dieren blijkens LD 50 proeven evenwel bepaald niet altijd overtuigend (Avant 
I 960, Aström I 964). 

Het toevoegen van vasoconstrictoren is minder geïndiceerd en het effect is 
ook geringer naarmate het locaal anestheticum zelf vasoconstnctieve eigen
schappen heeft. (Albért I 965; zie tabel lil). Toevoeging van adrenaline of 
noradrenaline aan locaal anesthetica voor uitwendige applicatie op slijm
vliezen is niet aangewezen (Adriani I959 en I964, Telivuo I965, Löfström 
1970); vasoconstrictoren geven geen duidelijke toename van de duur van de 
anesthesie terwijl bij verneveling bronchusverwijding en daarmee grotere toe
gankelijkheid van de alveoli wordt bewerkstelligd. 
b. Metabolisme en uitscheiding. 

De metabole afbraak van locaal anesthetica heeft plaats in het bloed door 
middel van plasma-cholinesterase ( estertypen, m.n. procaine, dat bij de mens 
zeer snel afgebroken wordt: Goodman en Gilman I970) en/of in de lever 
(amidetypen, sommige esters: Drill I965, Beckett I966, Hansson I97I). De 
omzettingsproducten en het eventueel onveranderd locaal anestheticum wor
den uitgescheiden via de nieren. 

4 . Ongewenste effecten van locaal anesthetica. 

Ongewenste effecten van locaal anesthetica kunnen teweeggebracht worden 
door: 
a. intoxicatie 
b. overgevoeligheid 
c. bijkomstige factoren 

a. Intoxicatie door relatieve of absolute overdosering. 
Dit is verreweg de meest frequente doodsoorzaak (98%) ten gevolge van 

gebruik van locaal anesthetica (Moore 1966). Relatieve overdosering kan b.v. 
plaats hebben bij extreem gevoelige individuen, bij leverziekten en bij patiën
ten met deficient plasmacholinesterase (Zsigmund I 968). 

* Octapressine is een van het hypofyse-achterkwab hormoon vasopressine afgeleide 

vasoconstrictor. 
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Absolute overdosering kan in de keel- neus- oorheelkunde ontstaan door: 
applicatie van onbekende hoeveelheden locaal anestheticum op de slijmvlie
zen van de bovenste luchtwegen bij gebruik van wattendragers, spray's enz. 
accidentele intravasale injectie. 
abusievelijk gebruik van een te sterk middel. 

In geval van intoxicatie zal het effect in principe berusten op de algemene 
werking van locaal anesthetica, dat wil zeggen inhibitie van celmembraan
activiteit door blokkade van de Na+ -influx. De voornaamste der hierdoor 
teweeggebrachte symptomen zijn: 
Verschijnselen van het centraal zenuwstelsel. 

Locaal anesthetica veroorzaken bij absolute of relatieve overdosering ruste
loosheid, trekkingen in het gelaat, tremoren en tenslotte convulsies. In aan
sluiting hiérop treedt een depressie van het centraal zenuwstelsel op, die tot 
ademstilstand en exitus kan leiden. Volgens moderne inzichten wordt aange
nomen dat ook het convulsieve stadium in wezen op depressie berust en wel 
van neuronen die in normale omstandigheden een inhiberende invloed hebben 
op spontane en geprovoceerde ontladingen in de amygdala en hippocampus 
(De Jong 1966, Ribek 1970; Tanaka 1966, De Jong 1969, Warnick 197 1, 
Luduena 197 1). 
Verschijnselen van het hart- vaatstelsel. 

De voornaamste werking is die op het hart. Locaal anesthetica hebben een 
remmende werking op prikkelbaarheid en geleidingssnelheid. De contractie
kracht van het myocard wordt eveneens negatief beïnvloed (Stewart 19.63, 
Constantino 1969}. Exitus door hartstilstand kan volgen. 

b. Overgevoeligheid. 
Overgevoeligheid ten opzichte van locaal anesthetica wordt het meest 

waargenomen bij de ester-typen (zie fig. 1). Van het bij hydrolyse ont
stane para-amino-benzoezuur (bij procaine) of daaraan verwante produc
ten is de antigene werkzaamheid bekend (Drill 1965}. Bewezen gevallen van 
allergie door amide-typen zijn buitengewoon zeldzaam (Noble 1961, Wellins 
1969}. 
Een enkele keer is overgevoeligheid ten opzichte van het conserveringsmiddel methyl
paraben waargenomen (Latronica 1 969, Aldrete 1969). 

De symptomen van overgevoeligheid zijn niet specifiek voor de werking van 
locaal anesthetica: zij zijn van algemeen allergische aard, zoals huidverschijnse
len (urticaria, asthma bronchiale en - in de ernstige gevallen - anafylactische 
shock {Adriani 1970). 
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c. Bijkomstige factoren. 
De toediening kan op zichzelf sterke reacties - b.v. een vasovagale syncope 

teweeg brengen - die men niet met intoxicatie of overgevoeligheid dient te 

verwarren! (Singh 1963). Verder bestaat de kans dat ongewenste reacties 

optreden door overdosering van de toegevoegde vasoconstrictoire stof, m.n. 

door accidentele intravasale injectie {Gangarosa 1967). De symptomen berus

ten op vasoconstrictie en op de stimulerende invloed op het hart (Nordquist 

1961, Goodman en Gilman 1970). Bij gebruik van actapressine zouden deze 

risico's geringer zijn (Hunter 1966, Goldman 1971). Ook zou actapressine 

gunstiger zijn doordat het plaatselijk minder weefselhypoxie geeft. (Klingen

stróm 1966). Er zijn evenwel aanwijzingen dat het vasoconstrictoir effect van 

deze stof óók geringer is (De Grenus 1963). De symptomatologie van de 

belangrijkste ongewenste effecten van locaa1 anesthetica is in tabel 11 samen

gevat. 

Tabelll Qngewenste nevenverschijnselen door locaal anesthetica en vaso· 
constrictoren in de keel· neus· oorheelkunde. 

Oorzaak 

overdosering 

<;ymptomen 

Centraal zenuwstelsel:.. onrust, wijde pupillen, 
spiertrekkingen in het gezicht, tremoren, 
convulsies, ademdepressie. 
Hart-vaatstelsel: perifere vasodilatatie (niet 
bij cocaïne), ECG-afwijkingen (verlengd PQ 
interval, aritmie), bradycardie, tensiedaling, 
hartstilstand. 

overgevoeligheid. urticaria 
astma-aanval 
anafylactische shock, vaak beginnend met 
vreemde smaakgewaarwording, onrust, angst, 
zweten, benauwdheid door bronchoconstric
tie, tachycardie, zeer lage bloeddruk. 

va sa constrictoren bleekheid, tachycardie, ( meestel kortdurende) 
tensiestijging, EeG-afwijkingen (extrasystolie) 
palpita ties. 

Belangrijkste eau
sale agens 

cocaïne 

tetracaine 

ester-typen 

adrenaline 

5. Specifieke eigenschappen t•an enkele in de keel- neus- oorheelkunde ge

bruikte locaal anesthetica 

A. Estertypen. 

a. Cocaïne Is het oudst bekende locaal anestheticum. Het wordt o.m. in de 
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keel- neus- oorheelkunde nog altijd als oppervlakte anestheticum gebruikt. 
Structureel wijkt het nogal af van de andere: het lijkt - doch niet wat 
werking betreft! - op atropine. Als enige van de locaal anesthetica heeft het 
een indirect sympathicomimetische werking. Dat verklaart het mydriatisch 
effect en ook de tachycardie en de bloeddrukstijging die bij matig hoge doses 
optreden (Orr 1968). In lage dosering overweegt evenwel een (centraal) 
vagusstimulerend effect (Goodman en Gilman 1970). 

Cocaïne-vergiftiging wordt primair gekenmerkt door snmulering van het 
centraal zenuwstelsel (zie tabel Il). Typisch voor cocaïne is dat hierbij 
temperatuurverhoging kan optreden. Daarnaast komt een andere, foudroyant 
verlopende vorm van cocaïne-intoxicatie voor, waarbij waarschijnlijk direct 
hartstilstand optreedt (Goodman en Gilman 1970). 

Cocaïne is het enige locaal anestheticum met vers1avingspotentie. 
b. Procaine. Werd in 1905 gesynthetiseerd. Het is lange tijd het locaal 
anestheticum bij uitstek geweest; thans is het vrijwel geheel door de amide
typen verdrongen. Procaine is een kortwerkend locaal anestheticum dat alleen 
pl;lrenteraal toegepast kan worden. Het is niet bestendig tegen hittesterilisatie 
(De Jong 1970). Procaine en sulfonamiden kunnen elkaars werking antago
neren {Hansson 1970). Patiënten die overgevoelig zijn voor procaine, zijn dat 
óók voor procaine-penicilline preparaten. 
c. Tetracaine. Dit locaal anestheticum werkt veel langduriger en veel sterker 
dan procaine; het is echter in de zelfde mate toxischer dan procaine. Daar het 
zeer snel door slijmvliezen wordt geresorbeerd dient men juist met dit middel 
bijzonder te waken voor overdosering bij plaatselijke applicatie (Adriani 
1959, Aström 1961, Hansen 1968 en 1969). Zonder voorafgaande convulsies 
kan plotseling de dood intreden (Adriani 1956 en 1966). 
d. Oxybuprocaine. Dit middel staat wat zijn eigenschappen betreft ongeveer 
tussen procaine en tetracaine in (Iselin 1967); hoewel het middel veel ge
bruikt wordt als oppervlakte anestheticum, is er merkwaardig weinig over 
bekend. 

B. AMIDE-TYPEN 

Alle amidetypen hebben het vóórdeel dat overgevoeligheidsreacties vrijwel 
niet voorkomen en dat zij zeer stabiel zijn, b.v. niet ontleden door hittesterili
satie (Martindale 1967). 
e. Lidocaine. Heeft zowel als oppervlakte anestheticum als voor parenteraal 
gebruik een enorme populariteit verworven. (In de laatste toedieningsvorm 
ook als anti-aritmicum). Toxische verschijnselen kunnen vóórkomen bij 
bloedspiegels van 5ug per ml; bij 10ug per ml en hoger zijn zij regel (Foldes 
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1960, De Jong 1970: Hfdst. 13). 
f. Prilocaine. De werking van dit locaal anestheticum is ter plaatse iets 
langduriger dan van lidocaine (Aström 1965, Lund 1966, Eriksson 1966) 
doch overigens vrijwel identiek. Door een ander verdelingsvolume treden bij 
parenterale toediening van vergelijkbare doses lagere bloedspiegels op dan bij 
lidocaine (Scott 1965, Eriksson 1966); hiermee gaat een geringere algemene 
toxiciteit gepaard (Lund 1966). Ook is de afbraak in de lever sneller (Drill. 
1965, Aström 1965) Doses boven 600 mg (volwassenen) kunnen aanleiding 
geven tot methemoglobinemie (Hjelm 1965, Sadove 1965, Nolte 1968), die 
met methyleenblauw 1 mg/kg i.v. echter zeer snel tot verdwijnen kan worden 
gebracht (Sadove 1965, Poppers 1969). 
g. Mepivacaine. Ook dit middel is qua werking vergelijkbaar met lidocaine; het 
werkt iets sneller en véél langduriger (Sadove 1960, Albért 1961 ). 

Toxische verschijnselen zijn waargenomen bij bloedspiegels hoger dan 611 g/ml 
(De Jong 1970: Hfdst. 13). 

In tabel lil zijn de belangrijkste eigenschappen van enkele veel in de keel
neus- oorheelkunde gebruikte locaal anesthetica weergegeven. Door het be
staan van zeer veel testvariabelen is het definiëren van deze eigenschappen een 
bijzonder hachelijke zaak (Löfström 1970, Quevauviller 1971). 
{In hoofdstuk V wordt op de meest verantwoorde keuze van locaal anesthe
tica nader ingegaan). 

B. GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE PREMEDICATIE WORDEN GEBRUIKT.* 

Het belangrijkste effect dat men van de premedicatie in het algemeen 
verwacht is dat de patiënt zo rustig en ontspannen mogelijk de operatie 
tegemoet gaat en dat de inductie tot de anesthesie en de daarop volgende 
operatie zonder grote problemen verloopt. In het algemeen zijn analgetica in 
de premedicatie niet obligaat. 

De geneesmiddelen die in de keel- neus- oorheelkunde bij de algemene 
premedicatie voor ingrepen onder locaal anesthesie worden gebruikt kunnen 
in principe onderscheiden worden in: 

* (Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens, verwerkt in overzicht B, in 
hoofdzaak ontleend aan L.S. Goodman en A. Gilman, The Pharmacological Basis of 
Therapeutics 1970, Drill's Pharmacology in Medicine 1965, en Lammers. Nelemans 

en Siderius, Algemene Farmacotherapie I 968) 
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N3.am DCtlViteit 
t.o.v. 
Udoc::atne 

cocaïne 2.5 
pro ca me 0.25 

tetracame 7.0 

(9.5) 

oxybuprocm.nc 

lidoc�unc 

pnlocame 0.65 

mep1vacaine 0.55 

(kolom) 
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Tabellil Eigenschappen van enkele m de kecJ.. neus-- oorheelkunde gebruikte locaal ancsthctica. 

IOXJCIICÎt inwendig 
t.o.v. of 
lldocaine uitwendig 

1.5 

0.50 

(0.67) 

4.5 

(2.5) 

5 

0.75 

0.80 

Kolom 

gebruik 
( )  • zelden 

u 

u 

u 

I U 

!(U) 
I 

!Uj 
a b cefg 

abc efg 

bc tussen haakJes 

d 

3. b c c  fg 

d 

fg 

a b c c  

d 

f 

a b c  e fg 

bcefg 

c e fg 

d 

• fg 

abc efg 

d 
• fg 

a b c efg 

beef 

resorptie 
door 
shjmvliezcn 

werkings- mvlocd maxbnum maximum 
duur dosis dosis (riJ) 

vasocon- (zonder adre- (met adrenaline) 
strictoren nallne) 

++ 100-200 
+++ 500 

+++ 40 

++ +++ 100 
+++ ++ 200 

++ ++ 400 

± +++ 400 

Auteur 

Truant & Tak man, m Drill's Pharmacology m Medicine 
(1965) 

Wlutc 1966 
Witmer 1953 

Truant &. Taknwt 1965 (m Drill's 1965) 

Foldcsl960 

Witmcr 1953 

Ulfendahll9S7 

Lófström 1971 

W1tmcr 1953, Wander ongedateerd 

Rttchte m Goodman &: Gllman, The Pharmacologu:al 

Basis of Therapeutics (1970) 

H.ansson 1971 

Witmer 1953, Forche 1955 

Astlom 1961 

Adrum 1964 

Löfström 1971 

Delfo.J.que 1967 

CoVUlo 1971 

Forchc 1955, Stemcr 1966 

Adnam 1969 

Leehal 1971 

Löfströ m 1970 

Rttclue (in Goodm:m &: Gilman 1970) 

Wander ongedateerd 

Walton 1970 

RitchiC (m Goodman & Gilman 1970) 

Walton 1970 

1000 

100 

500 

600 

500 
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a. Anticholinergica 
b. Antihistaminica 
c. Analgetica 
d. Psychofarmaca 

Verschillende geneesmiddelen kunnen tot meer dan één van deze vier 
groepen worden gerekend. 

a. Anticho/inergica. Deze middelen worden toegediend teneinde de secretie in 
de bovenste luchtwegen te beperken en sterke vagale reflexen, met name op 
het hart, te onderdrukken. Laryngospasmus kan men er niet mee voor
komen! (Rex 197 1). 

Atropine wordt toegediend in doses van 0,3 - 0,6 mg subcutaan. In lage 
doses veroorzaakt het bradycardie (Gravenstein 1964, Eger 1964). Scopo
lamine, dat sterk aan atropine is verwant, heeft in de keel- neus- oorheelkunde 
veel minder toepassing gevonden. Het wordt toegepast in een dosis van 
± 0,4 mg s.c. Het heeft in tegenstelling tot atropine een sederend effect. Het 
zou minder tachycardie (Domino 1967) en een sterkere remming van de 
speekselsecretie geven dan atropine (Eger 1964, Domino 1967); daarentegen 
zou atropine een sterker bronchusverwijdend effect hebben. 

b. Antihistaminica. Promethazine (PhenerganR) wordt in een dosis van 25 mg 
i.m. toegediend; deze stof heeft naast zijn antihistamine-werking anticholi
nerge en sederende eigenschappen. Het kan dergelijke effecten, door andere 
middelen opgewekt, versterken. 

c. Analgetica. Meestal worden "narcotische" analgetica gebruikt . Deze mid
delen worden gegeven teneinde pijnpreventie en sedatie , eventueel euforie , te 
bewerkstelligen. Alle stoffen tot deze groep behorende , veroorzaken adem
depressie en zijn potentiële verslavingsgiften. Morfine is als het prototype van 
deze groep te beschouwen; het wordt echter weinig gebruikt . De dosis 
bedraagt 5 - 10 mg s.c. (pi�. 0,1 mg per kg lichaamsgewicht). Bloeddruk
daling, misselijkheid en onrust kunnen vóórkomen. 

Pethidine wordt veelvuldig gebruikt in doses van 50-100 mg i.m. Het is op 
gewichtsbasis plm. 1 0 x minder sterk werkzaam dan morfine, waarmee het 
wat werking betreft vrijwel overeenkomt; in aequianalgetische doses treden 
overeenkomstige bijwerkingen frequent op (Morrison 1969). Het geeft geen 
miosis. 

Fentanyl is een recent ontwikkeld product, dat structureel enigszins aan 
pethidine is verwant. Het is op gewichtsbasis ± 80 x zo potent als morfine , 
waarmee het in werking overeenkomt. 
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De werking treedt snel in en is van korte duur (vergeleken met b .v. 
pethidine), hetgeen ook voor de ademdepressie geldt (Downes 1967). Samen 
met het butyrofenonderivaat draperidol wordt het in doses van 0,05 - 0,1 mg 
als Thalamonal i.m. gegeven (zie hoofdstuk lil). 

d.Psychofarr.naca 

Deze kan men indelen in : 
d I -klassieke sedativa 
d2-neuroleptica 
d3-ataractica 

d l .  Tot de ,,klassieke sedativa" behoren stoffen als chloraalhydraat en paral
dehyde (die beide door middel van rectale toediening nog wel in de 
geriatrische premedicatie worden gebruikt) en de barbituraten. 
Men bereikt met deze stoffen een algehele suppressie van het centraal 
zenuwstelsel, die zich o .m. in sedatie uit. In doses voor sedering bedoeld 
hebben barbituraten geen analgetische werking, hoewel ze die van narco
tische analgetica zouden versterken. 
Pentobarbital (NembutalR) in doses van 50 mg (± I mg/kg) i.m. heeft 
een krachtig sederend effect, i.v. gegeven onderdrukt het convulsies (Zipf 
1959) . 
Barbita l (VeronalR) 500 mg en fenobarbital (LuminalR) 100 mg kunnen 
per os worden gegeven; zij hebben een langduriger werking. 

d2. Neuroleptica. Deze stoffen, die in variërende doses worden aangewend, 
zijn in wezen antipsychotica; men verwacht dat zij , bij de premedicatie 
gebruikt, onrust zullen tegengaan en de patiënt meer onverschillig ten 
opzichte van de ingreep zullen maken. Het zijn over het algemeen 
uitgesproken sedativa (Van Praag 1966). Daarnaast hebben zij lichte 
anticholinerge en sympathicolytische eigenschappen.  Bekende vertegen
woordigers zijn fenothiazine-derivaten als chloorpromazine (Largactil R), 
levomepromazine (NozinanR) en triflupromazine (SiquilR). 
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Tot de neuroleptica behoren ook de butyrofenonen, antipsychotica die 
op dezelfde gronden als de fenothiazine-derivaten in de premedicatie 
worden gebruikt. Naast sympathicolytische eigenschappen hebben zij een 
uitgesproken antiemetisch effect. 
Draperidol wordt in doses van 2,5 - 5 mg met het analgeticum fentanyl 
i.m. gebruikt als ThalamonalR 
(Alle neuroleptica kunnen extrapyramidale verschijnselen teweeg brengen 
of versterken). 



d3. Ataractica. Dit zijn stoffen die een kalmerende, ontspannende werking 
hebben zonder nochtans de bewustzijns helderheid belangrijk aan te 
tasten (Van Praag 1 966). Hiertoe behoren: 
gesubstitueerde diolen als meprobamaat, dat in doses van 400-600 mg 
per os toegediend kan worden. 
benzodiazepines. Chlordiazepoxide (LibriumR) en diazepam (ValiumR) 
worden per os en parentaal gegeven in doses van respectievelijk 20-50 en 
5-1 0  mg (Evenals meprobamaat zijn deze stoffen primair als spierrelaxan
tia geïntroduceerd). 
difenylmethaan_dcrivaten. Hydroxyzine (AtaraxR) in doses van 1 00 mg 
fungeert als mild sedativum. 

C. MOTIVERING VAN DE KEUZE VAN DIAZEPAM VOOR EXPERIMENTELE 

TOETSING. 

De genoemde stoffen worden veelal op allerlei wijze gecombineerd bij de 
premedicatie gebruikt. Het is echter niet steeds duidelijk of alle in zo'n 
combinatie verenigde eigenschappen voor de patiënt wezenlijk noodzakelijk 
zijn. Men mag aannemen dat combineren van meerdere geneesmiddelen de 
kans op bijwerkingen doet toenemen (Wade 1 970). Om deze reden werd ge
tracht de keuze bij het onderzoek tot één middel te beperken. Dit middel - zal 
zoals reeds bij de vraagstelling in de Inleiding is gesteld - in elk geval een rust -
gevend effect moeten hebben.Het zal dus tot de categorie van de psychofarmaca 
moeten behoren. Indien men van de anticholinergische activiteit van enige 
vertegenwoordigers van deze groep gebruik zou willen maken zou men zó hoog 
moeten doseren dat meer dan noodzakelijke depressie van het centraal ze
nuwstelsel optreedt. Aangezien men dit juist wil vermijden leek het ons aan
gewezen een stof uit de groep van de ataractica te kiezen (zie aldaar) en 
zonodig apart b.v. atropine bij te geven. 

Zo men - wederom uit hoofde van de vraagstelling - tevens de onge
wenste effecten van locaal anesthetica wil tegengaan, dan zou dat- zie tabel 
11 - feitelijk betekenen dat de voor de medicatie gebruikte stof letaliteit 
door overdosering, allergie en toegevoegde vasoconstrictoren zou moctc,t 
antagoneren. Aangezien overdosering veruit de frequentste oorzaak van ernsti
ge complicaties door gebruik van locaal anesthetica is, leek het ons beter de 
premedicatie in het bijzonder hierop te richten. Voor het bestrijden van 
eventueel optredende symptomen van een der andere genoemde oorzaken zie 
hoofdstuk V. 

Daar convulsies een verschijnsel van overdosering zijn,die mogelijk tot de 
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doodsoorzaak bijdragen, zou de stof der keuze niet alleen tot de groep der 
ataractica moeten behoren, maar tevens over anticonvulsieve eigenschappen 
moeten beschikken. Aan genoemde voorwaarden voldoet het diazepam, een 
stof behorende tot de benzodiazepinen. 

Fig. 2: Structuurformule van diazepam. 

Diazepam (7-chloor-1 ,3-dihydro-1 -methyl-5-phenyl-(2H-1 ,4-benzodiaze
pin-2-one, zie fig. 2) heeft spierontspannende en rustig makende eigenscha:p
pen bij proefdieren (Randall 1 961 ). De werking op het centraal zenuwstelsel 
is zeer complex. In de eerste plaats geeft het een selectieve remming van 
po/ysynaptische prikkelgeleiding, hetgeen een belangrijke oorzaak is van de 
"spierverslappende" werking (Crankshaw 1 970, Schloesser 1 971 ). De gevoe
ligheid van de hersenstam voor diazepam is groter dan die van de spinale 
centra (Schallek 1 964, Przybyla 1 968, Crankshaw 1 970, Hudson 1970, Tsui
Chin Tseng 1 971). Met name die gedeelten van de hersenstam (thalamus, 
middenhersenen, formatio reticularis) en van andere fylogenetisch oude her
sendelen (hippocampus en amygdala), die van groot belang geacht worden 
voor de verwerking van emotionele prikkels, worden door diazepam selectief 
gesupprimeerd (Schallek 1 964, Hernàndez-Peón 1 964, Olds 1 969). Wellicht 
berust hierop het sederend, emotiedempend effect. 

Sinds plm. 1964 is het middel gebruikt als (deel van de) premedicatie in de 
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chirurgie (Tometta 1965, Brandt 1965, Knight 1968, Dobkin 1970, Dundee 
1970). 

Diazepam heeft een antagonerend effect op allerlei soorten convulsies. Het 
is met succes aangewend bij epileptische toevallen (Gastaut 1965, Prensky 
1967, Torres 1968, Nicol 1969), bij tetanus (Femi-Pearse 1966, Rey 1970) 
maar ook bij "chemisch" geïnduceerde convulsies, o.a. door fluothyl (Watson 
1970), door strychnine (Heidrich 1969) en - bij proefdieren - door o.a. 
pentylentetrazol (Randall 1961, Straw 1968, Hudson 1970) en penicilline 
(Sharer 1971). 

Wij stelden ons ten doel na te gaan of diazepam als premedicatie in de keel
neus- oorheelkunde bij ingrepen onder locaal anesthesie ook in bevredigende 
mate over ontspannende, rustgevende eigenschappen beschikt (zie hoofdstuk 
lil en IV) en of het tevens in staat is toxiciteit van locaal anesthetica te 
antagoneren (zie hoofdstuk 11). 

Samenvatting 

Naar aanleiding van de in de inleiding gegeven vraagstelling is een samen
vatting gegeven van de eigenschappen en met name de ongewenste effecten 
van locaal anesthetica in het algemeen en van enkele in de keel- neus
oorheelkunde gebruikte vertegenwoordigers van deze groep in het bijzonder. 
Voorts wordt een overzicht verstrekt van de hierbij gebruikelijke preme
dicaties. Aangegeven wordt op welke gronden besloten werd diazepam als 
premedicatie nader te toetsen. 
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Hoofdstuk 11 

DE INVLOED VAN DIAZEPAM, VERGELEKEN MET DIE VAN 
PENTOBARBITAL EN VAN THALAMONAL, OP DE TOXICITEIT VAN 

LOCAAL ANESTHETICA. 

Het doen van systematisch experimenteel onderzoek naar de toxiciteit van 
locaal anesthetica bij de mens is een hachelijke onderneming (Foldes 1 960, 
Usubiaga 1 966). Wil men de invloed van bepaalde stoffen op verschillende 
locaal anesthetica bij de mens onderzoeken dan zal men óf een zelfde groep 
personen meerdere malen Of één - maar dan een grote - groep minstens één 
keer aan een niet ongevaarlijk experiment moeten blootstellen. Dit deel van 
het onderzoek moest dus bij proefdieren worden verricht . 

Materiaal en methoden 

a .  Proefopzet, definities 
Van twee locaal anesthetica - het tetracaine uit de groep van de esterver

bindingen en het lidocaine uit de groep der ,.uniden werd de toxiciteit 
beoordeeld aan de hand van het optreden van convulsies en dood bij muizen. 

Behalve van diazepam werd van nog twee psychofarmaca de antagonerende 
invloed op deze toxiciteit getest, namelijk van het barbituraat pentobarbital 
en van het gecombineerde neurolepticum/analgeticum Thalamonal (zie hoofd
stuk I) . 

De mate waarin diazepam, pentobarbital en Thalamonal de door tetral:aine 
en door lidocaine veroorzaakte convulsies en dood beïnvloeden werd bepaald 
met behulp van resp. ED50- en LD50 waarden. 

De ED5 0 (Effectieve Dosis) werd door ons gedefiniëerd als die dosis van 
het middel die bij 50% van de muizen convulsies teweeg brengt. Als convulsies 
werden beschouwd onwillekeurige bewegingen van kop en/of extremiteiten. 
De LD5 0 (Letale Dosis) werd gedefiniëerd als die dosis die binnen 24 uur na 
toediening de dood van het proefdier teweeg brengt . 

De gevonden ED50• en LD50 waarden werden uitgezet als isobolen. Het 
begrip isobale kan als volgt worden .Qmschreven: indien twee stoffen A en B 
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stof B 
( mg/ kg) 

één effect gemeenschappelijk hebben en men zet de ter verkrijging van dit 
effect benodigde dosis van stof A op de ordinaat en die van stof B op de 
abscis van een assenstelsel uit, dan zal men uit de lijn die beide punten 
verbindt kunnen aflezen op welke wijze een willekeurige combinatie van A en 
B dit genoemde gemeenschappelijke effect bewerkstelligt. Deze lijn wordt een 
isobole genoemd (De Jong 1 969). Beïnvloeden beide stoffen elkaars werking 
niet dan mag worden verwacht dat de verbindingslijn tussen beide punten op 
het assenstelsel in principe een rechte lijn zal zijn. Deze rechtlijnige isobole 
noemt men additielijn Versterken beide stoffen elkaars werking dan zal de 
gevonden isohole concaaf naar het x,y = 0- punt afwijken van de additielijn; 
verzwakken zij elisaars werking dan ligt de isobole convex "boven" de 
additielijn. 

De beide punten op de X- resp. Y-as kunnen worden uitgezet op gewichts
basis; de richting van de additielijn is dan van de sterkteverhouding van de 

V V 

stof B 
(100 �.effect) - - - - - - -

I 

\ 
\ 

\ \ \ ' ver sterking ' 
van effect ' 

o L---------------�-- x stof A (mg/ kg) 
o L-------------------�---L� 

a 

Fig. 3. Isobolen. In fig. Ja zijn de stoffen op gewichtsbasis uitgezet. Stof A is twee 

keer zo werkzaam als stof b. 
In fig. 3b zijn van zowel stof A als stof B de doses die het effect in kwestie bewerk

stelligen op gelijke, arbitraire, afstanden op de x- resp. '}'-as afgezet. 
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twee stoffen afhankelijk (zie fig. 3a) . Men kan óók de dosis van stof A, 
benodigd voor het verkrijgen van het gemeenschappelijk effect, op 1 00% 
stellen en die van stof B eveneens en de meng-doses hier aan relateren. In dit 
geval snijdt de additielijn de X-as en de Y -as onder een hoek van 45° op een 
arbitraire afstand van x,y = 0 (zie fig. 3b). 

In ons onderzoek hebben wij op bovenstaande wijzen de doses benodigd 
voor de LD5 0 en - indien bepaald - de ED5 0 van de antagonerende stoffen 
uitgezet tegen die van de LD5 0 resp. ED5 0 van de locaal anesthetica. 
Betrouwbaarheidsgrenzen van de gevonden punten werden berekend volgens 
Litchfield en Wilcoxon (1 949). 

b. Proefdieren 
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van mannelijke, ongeselecteerd 

geteelde Swiss-muizen. Deze dieren, die afkomstig waren van het Centraal 
Proèfdieren Bedrijf van TNO te Zeist, wogen tussen 1 8  en 26 gram en waren 
ongeveer 8 weken oud. Direct na aankomst in ons laboratorium werden zij 
aan de hand van een lotingstabel at random over kooitjes (met een bodem
oppervlakte van 2 16  cm2) verdeeld, zodanig dat ieder kooitje 5 à 6 muizen 
bevatte. In deze kooitjes. verbleven de dieren tot de aanvang van de proef 
minimaal 24 uur, doch niet langer dan 3 dagen. 

Reacties op geneesmiddelen zijn bij proefdieren dikwijls onderhevig aan 
een dag- en nachtritme (Halberg 1 959, Haus 1 959, Lutsch 1 967). Teneinde 
bij onze proefdieren de invloed van een eventueel bestaand dag- en nachtritme 
op de effecten van de te onderzoeken stoffen te kunnen nagaan, werden 
vijftien kooitjes, in totaal bevattende 85 muizen, voor een periode van 8 
dagen apart gezet in een ruimte die van 07.00 tot 1 9.00 uur donker werd 
gehouden en die voor de resterende tijd werd verlicht. 

Alle andere dieren werden onder normale laboratorium-omstandigheden 
(temperatuur 22°C, relatieve vochtigheidsgraad 40-50%) gehuisvest. Water en 
voedsel (RMH-B pellets, Hope Farms, Woerden) waren voor alle dieren gelijk 
en ongelimiteerd aanwezig. 

c. Oplossingen en verdunningen 
Diazepam is onoplosbaar in water. Daarom werd uitgegaan van de handels

oplossing bevattende 5 mg diazepam per ml (Hoffmann-La Roche, Bazel). Bij 
verdunnen met water of fysiologisch zout ontstaan in de oplossing neerslagen 
die onder verhitting verdwijnen maar bij afkoeling tot lichaamstemperatuur 
terugkeren. In verband hiermee werden verdunningen vervaardigd door mid
del van een bij de handelspreparaten gebruikelijk solvens ("Solvens zu Dia-
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zepam"), zie Crankshaw 197 1. Bij contröle-analyse in het laboratorium van 

Prof. Dr. T. Huizinga (Laboratorium voor Farmacotherapie en Receptuur, 

Rijksuniversiteit Groningen) werden in dit solvens propyleenglycol, natrium

benzoaat , water en plm. 6% ethylalcohol aangetroffen. In enkele oriënterende 

prc-:ven bleek dat de invloed van het solvens op de ED5 0 - en LD5 0 waarden 

aanzienlijk was (zie Resultaten). Daarom werden de ED5 0 - en LD5 0 -

bepalingen voor het diazepam zélf (dus zonder Iocaal anesthetica) verricht 

door de volumina van de te injiceren diazepam oplossingen te variëren en de 

concentraties, ergo de ratio diazepam/solvens constant te houden.  Teneinde 

de invloed van het solvens tijdens de interactieproeven zo veel mogelijk te 

beperken werden de volumina van alle diazepam verdunningen zo klein 

mogelijk gehouden, nl. 0,06 mi per 25 gram muis; deze hoeveelheid is nog 

betrouwbaar te injiceren, Pentobarbital (Nembutal ad us. vet.) was afkom

stig van Abott N.V., Thalamonai van lanssen Pharmaceutica, terwijl lidocaine 

HCI en tetracaine HCI werden betrokken van de apotheek van het Acade

misch Ziekenhuis te Groningen (Hoofd: Prof. Dr. T. Huizinga). Zowel van 

pentobarbital als van Thalamonal werden de handelsoplossingen gebruikt. 

Nembutal bevatte 60 mg pentobarbital per mi , Thalamonal bevatte 2,5 mg 

draperidol en 0,05 mg fentanyl per mi. Thalamonal en pentobarbital alsmede 

lidocaine HCl en tetracaine HCI bleken goed te verdunnen met - resp. 

oplosbaar in - fysiologisch zout. Van Thalamonal werden de ED5 0 - en LD5 0 

door ons in mi/kg uitgedrukt ; daarom werden de bepalingen verricht door 

wederom constante concentraties te nemen en de volumina �e variëren. Voor 

de interactieproeven werd een constant volume van 0,12 mi per 25 gram 

muis gebruikt (d.i . ± 60% van het volume van de i .v .  LD5 0) .  

Voor pentobarbital en lidocaine en tetracaine werden zowel voor de 

bepaling van de onderscheidene ED5 0- en LD5 0 waarden àls voor de inter

actieproeven volumina gebruikt van 0,25 mi per 25 gram muis. 

Voüï alle gebruikte stoffen werden gewichtsverschillen tussen de muizen 

gecorrigeerd met kleine volume-wijzigingen.  

d. Tijden, injecties 

Alle experimenten werden verricht tussen 09.00 en 19.00 uur in het 

winterseizoen,  in een ruimte annex aan die waar de dieren waren gehuisvest. 

De Iocaal anesthetica en de intraveneuze doses van de antagonerende 

stoffen werden in een staartvene geinjiceerd . Intramusculaire injecties van de 

antagonerende stoffen werden in de musculatuur van de bovenbinnenkant 

van de achterpoot gegeven . Bij de interactil!·experimenten gebeurde dit exact 

20 minuten vóór de intraveneuze injectie van het locaal anestheticum werd 
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gegeven. Alle injecties werden binnen 5 seconden toegediend. Onmiddellijk na 

de laatste injectie werd ieder dier in een apart kooitje geplaatst en door twee 

waarnemers geobserveerd . Na enige ervaring te hebben opgedaan stemden 

beide waarnemers overeen wat betreft het interpreteren van convulsies. 

Resultaten 

a. Standaardbepalingen 

In tabel IV zijn de ED5 o ·  en LD5 0 waarden van alle gebruikte genees

middelen vermeld. 

De letaliteit van tetracaine bleek ongeveer drie keer zo groot te zijn als 

die van lidpcaine ; als convulsies veroorzakend agens was het plm. 5 keer zo 

krachtig werkzaam als lidocaine. 

Pentobarbital - zoals mocht worden verwacht - èln Thalamonal veroor-

zaakten géén convulsies .  Verrassend was de bevinding dat diazepam intra

veneus toegediend convulsies veroorzaakte {hoewel dit bij intramusculaire 

toediening niet het geval was) . Het solvens van diazepam heeft in lage doses 

vermoedelijk anticonvulsieve eigenschappen, zoals wij in enkele experimenten 

waarnamen, doch in hoge doses veróórzaakt het convulsies. Als i.v. ED5 0 van 

het solvens werd 3,4 rnl/kg gevonden .  Daar de i.v. ED5 0 van diazepam 

1 6,0 mg/kg bedroeg, hetgeen overeenkomt met 3,2 rnl/kg standaard Valium

oplossing, is het zeer waarschijnlijk dat de convulsieve werking van i.v. 

diazepam berust op die van het solvens. De intraveneuze LD5 0 van het 

solvens was 5 ,6 ml/kg en die van diazepam zelf 1 9 ,6 mg/kg, hetgeen overeen

komt met 3,92 rnl/kg standaard Valium-oplossing. Het is dus waarschijnlijk 

dat het solvens ook in belangrijke mate bijdraagt aan de letaliteit van 

diazepam. 

Seizoensverschillen en andere variabelen kunnen ED 50- en LD5 0 waarden 

aanzienlijk beïnvloeden. De ex;perimenten met pentobarbital werden in de 

winter van 1 969-1 970 uitgevoerd (Wesseling 1971) ,  doch die met Thala;nonal 

een jaar later, zodat de referentie bepalingen met diazepam en de locaal 

anesthetica herhaald dienden te worden. De resultaten van beide perioden 

bleken goed met elkaar overeen te stemmen. Ook invloed van een omgekeerd 

dagnachtritme konden wij in onze experimenten niet aantonen ." Intramuscu
lair en intraveneus gespo.ten fysiologisch zout bleek in 3 resp. 4 maal zo 

grote volumina als die welke in de proeven werd gebruikt geen dood of 

convulsies teweeg te brengen. 
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Tabel IV Eo50- en 1050 waarden van diazepam, het solvens van valium, pentobarbi
tal, Thalamonal, lidocaine en tetracaine bij muizen. Betrouwbaarheids
grenzen staan tussen haakjes gegeven. 

Naam van de stof Toedienings- LD5o mg/kg mg/kg 

wijze en 50 resultaten winter resultaten winter 

ED5o 
1969/1970 1970/197 1 

diazepam i.v. LD5o 19,6 (-0,8+0,7) 19,8 (-1 ,5+ 1 ,6) 

i.m. LD5o 65,0 (±5,0) 62,0 (-5,0+5,4) 

i.v. ED5o 1 6,0 (±1 ,4) 

i.v. ED5o 15,8 (±1 ,3) 

i.m. ED5o 
solvens van Valium i.v. LD5o 

5,6 � �  

i.v. ED5o 3 ,4 � �  

pentobarbital i.v. LD5o 81 (±4,0) 

i.m. LD5o 1 35 (±6,5) 

i.v. ED5o 
� 

i.m. ED5o 
Thalam onal i.v. LD5o 

7 ,8 · �  

i.m. LD5o 
26,0 � �  

i.v. ED5o 
i.m. ED5o 

lidocaine i.v. 105o 
21 ,5 (-1 ,0+1 ,6) 2 1 ,8 (-1 ,5+1 ,6) 

i.v. LD5o
� 2 1 ,4 (- 1 ,1+0,9) 

i.v. ED5o 1 5,6 (±0,5) 1 5,7 ("!:1 ,3) 

tetracaine i.v. LD5o 6,6 (-1 ,4+1 ,7) 7,3 (±0,6) 

i.v. ED5o 3 ,0 (-0,5+0,6) 2 ,8 (t0,3) 

� : gewijzigd dag-nacht regime 
� � : mi/kg 

- :  convulsies konden niet worden opgewekt. 
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b .  lnteractieproeven; diazepam vergeleken met pentobarbital en Thalamonal. 

De resultaten van de interactieproeven zijn in fig. 4, 5 en 6 in isoholen 

weergegeven. 

In fig. 4a en b wordt de invloed getoond van diazepam op convulsies 

(ED5 0) en dood (LD5 0 ) door Jidocaine resp. tetracaine , fig. 4c en d tonen de 

invloed van pentobarbital op beide locaal anesthetica. In fig. 'ia en b is 

wederom de invloed van diazepam op de ED5 0 - en LD5 0 waard.:n van resp. 

lidocaine en tetracainê weergegeven (deze gegevens zijn dus afkomstig van het 

onderzoek dat een jaar later plaats had) - nu , zoals in fig. Sc en d is 

aangegeven, vergeleken met die van Thalamonal op lidocaine en tetracaine . De 

doses van de beschermende stof zijn zowel fig. 4 als fig. 5 uitgezet op de 

ordinaat ; links als mg/kg, rechts als % van de i.m. LD5 0 van die stof. De locaal 

anesthetica zijn weergegeven in mg/kg. Op deze wijze wordt een vergelijking 

mogelijk van de effecten die twee beschermende stoffen hebben op hetzelfde 

locaal anestheticum, terwijl tevens de onderlinge sterkte verhouding van de 

locaal anesthetica is af te lezen. 

In fig. 6 is de invloed van diazepam ( 1 97 1) ,  pentobarbital en Thalamonal 

op de letaliteit van lidocaine (6a) en tetracaine (6b) in isoholen weergegeven, 

zodanig dat van alle stoffen de onderzochte doses uitgezet zijn als % van hun 

LD5 0 •  Hierdoor zijn de beschermende effecten nu onderling geheel vergelijk

baar geworden. 
Uit de figuren kan worden afgelezen dat diazepam reeds in zeer lage doses 

de LD5 0 van zowel lidocaine als tetracaine belangrijk doet toenemen. Blijkens 

figuur 6 is deze toename van de zelfde orde van grootte. In doses van plm. 

I ,5 mg/kg, d .w .z .  minder dan 2 ,5% van de i.m. LD5 0 , beschermde diazepam 

meer dan 50% van de dieren tegen convulsies door beide Joeaal anesthetica 

(fig. 4 en 5 ,  a en b) . 

In tegenstelling tot diazapam geeft pentobarbital in lage doses een afname 

van de LD5 0 en dus een toename van de sterfte door lidocaine : pas doses 

boven 20 mg/kg (d.w.z. plm. 1 5% van de i.m. LD5 0 van pentobarbital) doen 
de sterfte afnemen. Hierdoor ontstaat een Z-vormige isohole (fig. 4c, 6a). 

Pentobarbital doet de sterfte ten gevolge van tetracaine afnemen. Hoewel ook 

in dit geval een Z-vorrnige isohole in fig. 6 (b) aanwezig lijkt , blijkt het enige 

punt dat links van de additielijn werd vastgesteld binnen de 95%- betrouw

baarheidsgrenzen van de LD5 0 van tetracaine te liggen (fig.4d). In doses tot 

1 5  mg per kg had pentobarbital geen invloed op de door Jidocaine en 

tetracaine veroorzaakte convulsies, zoals blijkt uit de vrijwel verticaal lopende 

ED5 0 -isobolen. Doses boven 1 5  mg/kg brachten de convulsies bij meer dan 
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pentobarbitol 
m g / k g  

pentoborbitol 
•t. • m. L o 50 

pentoborb•tol 
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L1doco�ne mg /kg --+ tetroca•ne m g / k g  ---. 

Fig. 4. Isobalen van de effecten op de ED50 (...__4tt} en de LD50 (•--•)-waarden 
van 
a. lidocaine door diazepam 
b, tetracaine door diazepam 
c. lidocaine door pentobarbital 
d. tetracaine door pentobarbital 
Linkerzijde van de ordinaa�:  doses van het beschermende middel in mg/kg, rechterzijde 
in % van de eigen LD

5 0 van het beschermende middel. Abscis: doses van het locaal 
anestheticum in mg/kg. De gestreepte lijn geeft de additielijn aan (de lijn die zou ont
staan wanneer de middelen elkaar wederzijds niet beïnvloeden). 
9So/o-betrouwbaarheidsintervallen zijn met horizontale lijnstukken weergegeven; voor 
de hoogste diazepam zijn deze, aangezien in dit geval het volume moet worden ver
dubbeld, weggelaten. 
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Fig. S. lsobalen van de effecten op de ED50 <•--•) en de LD50 <•--•>-waarden 
van 
a. lidocaine door diazepam 
b. tetracaine door diazepam 
c. lidocaine door Thalamonal 
d. tetracaine door Thalamonal 
Voor verdere verklaring zie tekst van fig. 4. 
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Figuur 6. Isobolen van de effecten op de Lo50-waarden van lidocaine (a) en tetracaine (b) 
door diazepam ( ---------) 
pentobarbital ( ) 
en Thalamonal (.-.- .-.- .) 

Rechterzijde van de ordinaten: doses van de beschermende middelen, uitgezet als % van 
hun i.m. LD5 0 ,  abscissen: doses van lidocaine (a) en tetracaine (b), uitgezet als % van 
hun i.v. LD 5 0 • 

N.B.: I )  De figuren zijn - om redenen van ruimtelijke aard - aan df' linkerzijde ,ppen". 
2) Ter wille van de overzichtelijkheid zijn alleen de diazepam-waarden van 1971  
weergegeven en zijn de ED5 0 -waarden en de betrouwbaarheidsgrenzen wegge
laten. 
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50 % van de proefdieren tot verdwijnen. 
Ook Thalamonal gaf in lage doses een toename van de sterfte door 

lidocaine ; pas doses van ruim 2 mi/kg (d.w.z. plm. 1 0% van de i.m. LD5 0) 
deden de sterfte afnemen. De Z-vonnige isohole die ook hier weer ontstaat is 
nog meer uitgesproken dan bij pentobarbital/lidocaine het geval was (fig. Sc, 
6a) . Thalamonal deed de LD5 0 waarden van tetracaine afnemen (fig. Sd, 6b) . 

De tweeledige invloed die op de sterfte ten gevolge van lidocaine was waar
genomen ontbrak: de enige LD5 0 waarde die rechts van de additielijn werd 
gevonden viel binnen de betrouwbaarheidsgrenzen van de LD5 0 van tetra
caine (fig. 6b) . Thalamonal antagoneerde door lidocaine en tetracaine teweeg
gebrachte convulsies even effectief als diazepam (fig. 5 ,  c en d) . 

Discussie 

De verkregen resultaten wijzen erop, dat bij muizen convulsies door locaal
anesthetica teweeggebracht, beter geantagoneerd worden door diazepam en 
Thalamonal dan dÓor pentobarbital. (Het is niet duidelijk in hoeverre de 
werkzaamheid van diazepam in dezen beïnvloed wordt door die van het 
solvens. Er zijn meer aanwijzingen dat oplosmiddelen van benzodiazepines 

belangrijke farmacologische werkingen kunnen hebben, m.n. óp het centraal 
zenuwstelsel. Vieth 1968 , Bradshaw 1 971,  Crankshaw 1971) 

Diazepam en pentobarbital verminderen beide de letaliteit ten gevolge 
van locaal anesthetica. Van pentobarbital zijn hiervoor evenwel hogere doses 
vereist, m.n. bij het antagoneren van de door lidocaine teweeggebrachte 
letaliteit. Dit resulteert in een Z-vorrnige isobole. 

Richards e.a. (1968) namen ook een afname van de letaliteit van lidocaine 

bij muizen ten gevolge van pentobarbital waar; hun gegevens wijzen niet op 
het bestaan van een Z-vorrnige isobole. Dit -kan veroorzaakt zijn doordat zij 
pentobarbital en lidocaine in één spuit intraveneus gaven, waardoor wellicht 
bloedspiegels van pentobarbital zijn ontstaan overeenkomend met die waarbij 
ook door ons uitsluitend een afgenomen letaliteit van lidocaine werd waar
genomen. 

In tegenstelling tot diazepam en pentobarbital heeft Thalamonal geen 
enkel beschermend effect, behalve - en dan slechts in hoge doses - op de 
door lidocaine veroorzaakte letaliteit . Ook in dit geval is een Z-vorrnige 
verloop van de isohole het gevolg. 

Aldrete e.a .  (1971)  vonden (bij ratten) eveneens dat diazepam een betere 
bescherming bood tegen de toxiciteit van procaine , tetracaine en lidocaine 

dan pentobarbital en de combinatie droperidol 2,5 mg - fentanyl 0,05 mg 
(Innovar, Thalamonal) . Hun bevindingen wijzen niet op een anticonvulsieve 
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werking van de genoemde combinatie . Het aantal onderzochte dieren in deze 
s�:rie was evenwel klein. 

De oorzaak van de Z-vormige isoholen is niet duidelijk. De volgende 
hypothese zou een mogelijke verklaring kunnen bieden : aan clonische con
vulsies gaat een tonische fase vooraf, die met respiratiekramp gepaard gaat. De 
letaliteit ten gevolge van deze ademkramp zou gepotentieerd kunnen worden 
door de deprimerende werking op het ademcentrum van barbituraten en 
opiaten, in doses die nog te laag zijn om deze tonische fase der convulsies 
voldoende te onderdrukken. Hogere doses anticonvulsiva echter, die de to
nische fase afdoende supprimeren, beschermen het dier: met andere woorden 
de LD5 0 neemt to.e en een Z-vonnige isohole ontstaat. 

Uit de gegevens van Tatum e .a . ,  die reeds in 1925 vonden dat barbital de 
toxiciteit van cocaïne bij honden antagoneert, is ook een dergelijk mecha
nisme af te leiden. De proefopstelling van deze auteurs was niet geschikt om 
een eventuele Z-vorrnige isohooi aan te tonen, maar wel vermelden zij dat bij 
gebruik van lage doses barbital een ,,respiratory tremor" aanwezig bleef, ook 
al bleven clonische convulsies achterwege . Pas bij hogere doses ( 1 50-

250 mg/kg) barbital verdween deze respiratiebelemmering en overleefden de 
dieren een sub.cutane dosis cocaïne die vier keer zo hoog was als de ,,mini
mum lethal do se" .  

Dat de  Z-vormige isohooi in uitgesproken .vorm wordt aangetroffen bij 
Thalamonal, is in overeenstemming met het feit dat Thalamonal fentanyl 
bevat , een stof met sterke morfine-achtige eigenschappen. 

De Z-vormige isoholen werden veel duidelijker waargenomen bij het anta
goneren van lidocaine dan van tetracaine. Dit geeft steun aari de klinische 
indruk van Adriani ( 1966) dat bij tetracaine-intoxicatie de doodsoorzaak niet 
in het centraal zenuwstelsel is gelegen. 

Vergeleken met opiaten en barbituren is de depressieve werking van 
diazepam op het ademcentrum, hoewel duidelijk aanwijsbaar, toch gering 
(Bradshaw 1 97 1 , Flórez 1 97 1) .  Zoals in hoofdstuk I is betoogd, lijkt het 
waarschijnlijk dat diazepam in het centraal zenuwstelsel vooral werkzaam is 
op centra als hippocampus en amygdala. Er zijn aanwijzingen, dat ook de 
convulsieve werking van locaal anesthetica in eerste instantie in de hippo
campus en de amygdala is gezeteld (Wagman 1967, 1968, Tuttie 1969). Dit 
zou kunnen verklaren waarom diazepam reeds in zeer lage doses een anta
gonerende werking op de door locaal anesthetica veroorzaakte toxiciteit 
heeft .  Ook onderzoekingen bij ratten (Eidelberg 1965) en katten (Feinstein 
1 970, De Jong 1971)  hebben aannemelijk gemaakt dat het supprimeren van 
de toxiciteit van lidocaine - met name de convulsies - door middel van 
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diazepam waarschijnlijk via een gemeenschappelijk aangrijpingspunt , gelegen 

in de hippocampus en amygdala, verloopt. 

Samenvatting 

De invloed van diazepam op de toxiciteit van de locaal anesthetica lido

caine en tetracaine bij muizen werd vergeleken met die van pentobarbital en 

Thalamonal. In het antagoneren van convulsies was diazepam superieur aan 

pentobarbital en gelijkwaardig aan Thalamonal. In tegc::nstelling met Thala
monal verminderen diazepam en pentobarbital de letaliteit van beide locaal 

anesthetica. Diazepam bleek in dit opzicht effectiever dan pentobarbital te 

zijn, met name ten opzichte van de letaliteit door lidocaine . 
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HOOFDSTUK lil 

DIAZEPAM VERGELEKEN MET GEBRUIKEUJKE VORMEN VAN PRE
MEDICATIE BIJ KEEL- NEUS- OORHEELKUNDIGE INGREPEN ONDER 

LOCAAL ANESTHESIE. 

De veronderstelling dat diazepam een goed antidotum zou zijn bij intoxi
catie met locaal anesthetica werd door de in hoofdstuk Il beschreven dierproe
ven aannemelijk getnaakt. ln het nu volgende hoofdstuk zal worden weergegeven 
hoe diazepam als premedicatie bij keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder 
locaal anesthesie werd vergeleken met enkele andere gebruikelijke vormen van 
premedicatie. 

Patienten en methoden 

De patienten bij wie het onderzoek werd verricht bezochten de keel- neus
oorheelkundige kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen of de 
keel- neus- oorheelkundige afdeling van het ziekenhuis "De Weezenlanden" 
te Zwolle voor het ondergaan van een van de volgende ingrepen: 
a. tonsillectomie 
b. neusseptumcorrectie-operatie 
c. endoscopie d.w .z: bronchoscopie, elirekte laryngoscopie en oesophagoscopie) 

In tabel V zijn enkele gegevens van de pa tienten behorende tot deze groe
pen vermeld. 

Tabel V Enkele gegevens over de pa tienten bij wie de verschiUcndc ingrepen werden uitgevoerd 

Tonsillcctomicën 

TE 

Aantal paticnten N =  60 

Leeftijd • 24.0 ± 8.9 

bloeddruk • s 1 29/82 

(±14.0 · ± 1 0.9) 

hartfrequentie • � 74 ± 16.3 

ademfrequentie • &: 17.5 ± 3.6 

• genuddeldc ± standaard deviatie 

s gemeten in operatiekamer 

Ncusseptum-

correctie� 

NS 

N = 66 

28.9ot; 1 1.9 

1 30/83 

(±14.0 ·±10.5) 

77 ± 13.4 

16.5 ± 3.8 

Endoscopieën (ES) N :1: 125 

Bronchoscopieën Dir. Lllryngoscopieën Oerophagoscop1�n 

BS LS ES 

N = 5 1  N =  3 7  N =  3 7  

56.8± 9.9 62.4 ± 12.3 58.7 ± 16.0 

1 37/85 143/85 1 44/87 

(±22.8 ·±1 3.0) (±22.8 · ±13.0) (±24.4 · ±1 3.7) 

83 + 13.5 77 ± 1 2. 1  81  ± 15.5 

18.5 "!; 4.7 1 7 ± 2.5 1 7  ± 3.9 
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Met behulp van een lijst met toevalsgetallen (Geigy 1 968) werden de pa
tienten verdeeld in twee groepen. De randomisatie werd voor ieder type ingreep 
en voor beide klinieken afzonderlijk uitgevoerd. De ene groep patienten kreeg 
diazepam toegediend, de andere de premedicatie die tot op dat moment ge
bruikelijk was voor de ingreep in kwestie (in het vervolg is deze premedicatie 
de "controle" premedicatie genoemd.). Voor elk van de drie ingrepen 
werden eventuele verschillen in de gebruikelijke premedicatie, die tussen beide 
ziekenhuizen bestonden,genivelleerd. De verdeling van de pa tienten naar zieken
huis, ingreep, premedicatie en geslacht is weergegeven in tabel VI. 

Tabel V1 Verdeling van de patienten naar ziekenhuis, ingreep, premedicatie en geslacht. 
Diazepam werd - behalve bij de 18 patienten die tussen haakjes venneld staan - in één 

injectie gegeven. 

ingreep ziekenhuis* diazepam 

tonsillecto- z 1 1  

mieën G 20 

neusseptum- z 1 0  (5) 
correcties G 3 1  ( 1 3) 

endosco- BS 3 1  

pieën LS G 19 

OES 1 5 

1 37(18), .  

* Z = Ziekenhuis de Weezenlanden, Zwolle 
G = Academisch Ziekenhuis, Groningen 

controles Totaal 

premedicatie 

15 26 

14 34 

8 1 8  

1 7  48 

20 51 

18 37 

22 37 

1 1 4  251 

s De controle-premedicatie was voor ieder type van ingreep verschillend 

(m + v) Totaal 

1 6 +  10  60 

1 3 + 21 

9 +  9 66 

38 + 10  

48 + 3 

34 + 3 1 25 

25 + 1 2  

(183 + 68) '
251 

Voor alle ingrepen gold dat de premedicatie werd toegediend in de ope
ratiekamer. De premedicatie werd bij de tonsillectomie en de endoscopie patien
ten in één keer gegeven, bij een neusseptumcorrectie evenwel was het gebruike
lijk om de premedicatie in twee porties met een half uur tussenruimte toe te 
dienen. De controle-premedicatie volgens deze toedieningswijze werd verge
leken met diazepam- eveneens met tijdsverschil van 30 minuten in twee keren 
gegeven- en met diazepam in één injectie toegediend. Anticholinergische pre
medicatie werd bij tonsillectomie!in en endoscopie�n onmisbaar geacht . Zoals 
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reeds in hoofdstuk I is opgemerkt, werd besloten in deze gevallen atropine 
separaat toe te dienen en wel in een dosis van 0,25 mg i.m., gelijktijdig met de 
diazepam - of de controle - premedicatie. 

De locaal anesthetica werden - afhankelijk van de soort ingreep - ook 
weer zo toegediend dat tussen beide ziekenhuizen in dit opzicht geen verschil 
bestond. Met toediening werd gewoonlijk begonnen plm. 5 minuten nadat de 
premedicatie was gegeven. 

In tabel VII zijn de premedicatie en locaalanaesthesie voor de verschillende 
soorten ingrepen samengevat (voor neusseptumcorrecties vergelijk tabel I ,  

tonslllectomiefn "' da:r�m l5 mJi.m. 
IUOp!� 0 25 "'1 LC, 

�alancuhnk 

"Thlbln011.1l R 0.5 mllm. lnfiltntie �� lidoaU..e IS 
allopiK 0.25 ma: &.c.. (adrnulinc I 100.000) tnu.&inn.am 

20mLI 
Spray rMI IclrataiM I'Jt lrull.imwm 
l mll 

h 2s. ttinuptomadne 10 m&lm. Intiliratie met iWoc:llnc 111. 
pbcebo I mllm. dbt�m 10 ma I.m. (c, adrcruUnc I 1(10.0001 (madmwn 

w � �  

"' 

placebo I t'bl pbc.cbo I tabl bubital j;OQ m& I llbl 

dwcpam 20 11'11 dw.ep�m IQ mJ i.m. ptthidiM JO() mJ lm. pb.alll:lijlr. COClline •lolr.jel op Îft 
i.m. adrmatiM 1 1000 pdrcnlr.lt WlUt� 

pbccbo I mi bn. pbnbo I mi i.m.. promclha.line l5 ma i.AI. draeert 
d&U•m 15 '"Jlm. piKcbo 1.5 mllm. Splay mct lctrx:Une 17tc. 11)'b 
aUOJ*teD.lS "'' U. ataopi.Ae:O.ll q._c.. mcW.Otinc(l IOOOI�mulnuun I mi;) 

pb.ltwlijt iWoc::all'lt I'Jt(muimltfft 
,..., 

De do.a .....,m aMJCI*d aan bc:t li.c:hu.mqewicllt nn de p.tknl, 
>7S lr.J plm. 4/h de ... rcqcnn doa1 
<so Ir.& plm. 4}5a de ur-.cncn dods 

Oe IT!Cftlt piolktUcn WOJ'Cft tuucn !10 Cft 70 lr.J. 

Inleiding)J De tabel laat zien, dat bij tonsillectomie- en neussepturn patienten 
diazepam in de plaats kwam van verscheidene andere medicamenten. Dit was 
evenwel niet het geval met de endoscopie patienten;  de controle-premedicatie 
bestond hier uit een placebo (met atropine). 

Aanvankelijk werd bij de endoscopie pentobarbital gebruikt, doch de 
beide keel- neus- oorartsen, die met de uitvoering van de endoscopieën ge
durende dit deel van het onderzoek waren belast, waren van oordeel dat 
pentobarbital onwerkzaam was en beter kon worden weggelaten. 

Aangezien het niet mogelijk bleek de diverse middelen in de diazepam
resp. controlegroep te verkrijgen in toedieningsvormen die niet van elkaar te 
onderscheiden waren, werden deze middelen toegediend door een verpleeg
ster (in het ziekenhuis de Weezenlanden) of een medicus (Academisch Zieken
huis), die verder geen contact met de patienten hadden. Noch de patienten, 
noch de artsen die de ingreep verrichtten waren op de hoogte van de identiteit 
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van de toegediende middelen. 

Alle gegevens werden op de dag van operatie zelf genoteerd op een speciaal 

daartoe ontworpen formulier. Dit formulier is afgebeeld op blz. 53 t/m 57 

Het onderzoek begon op 16 januari 1970 en duurde tot 16 november 1970; 

het werd voorafgegaan door een kleine "pilot study" teneinde de deelnemers 

vertrouwd te maken met aard en problemen van het onderzoek. 

Tabel VIII geeft een overzicht van de statistische toetsen, die op de gegevens 

werden toegepast. Werd op grond van deze toetsen een verschil gevonden waar

van de kans dat het op toeval berust kleiner was dan 5%, dan werd dit verschil 
significant genoemd. 

Tabel VIII Statistische toetsen die op de gegevens van het onderzoek werden toegepast. 

Significantie van 

Schaal Veranderingen Verschillen 

binnen dezelfde tussen verschillende tussen verschillende 
premedicatie groep premedicatie groepen premedicatie groepen 

Nominaal McNemar toets voor Fisher's exact x2-toets 
ordinaal de significantie van probability toets 

veranderingen 

lnteiVal W1icoxon's matched- Mann-Whitney's Mann-Whitney's 
pairs signed-ranks "U"-toets "U"-toets 
toets 

(naar Siegel l956) 

Resultaten 

In totaal 251  patienten waren bij het onderzoek betrokken, 1 37 van hen 

kregen diazepam ( 1 1 9  in één keer, 1 8  - uit de neussepturn groep - in twee 

keer), 1 1 4 patienten kregen de controle-premedicatie . Alle endoscopieën en 

Alle genee5middelen behalve atropine, barbital en de locaal anesthetica werden in de 
vorm van handehpreparaten toegediend. Diazepam werd gegeven al5 Valium (Roche), 

triflupromazine ab Siquü (Squibb) en promethazine ab Phenergan (Specia). De 5amen-
5telling van Thalamonal (Jan55en) i5 vermeld in hoofd5tuk I. 
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de meeste neussepturn-correcties werden uitgevoerd in de Groningse kliniek; 

tonsillectomieen waren ongeveer gelijk verdeeld over beide klinieken. Ton

sillectomieen werden bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak uitgevoerd; 

endoscopieen en neussepturn correcties hadden overwegend plaats bij mannen. 

Mannen en vrouwen waren ongeveer gehjk verdeeld over beide premedicatie 

groepen. De verhouding tussen de aantallen verschillende ingrepen en ook 

tussen de aantallen diazepam en controle-premedicaties bleef gedurende de 

periode van onderzoek vrijwel constant. De patienten in het ziekenhuis De 
Weezenlanden waren enigszins ouder dan die in de vergelijkbare groepen van 
het Academisch Ziekenhuis (tonsillectomieen:  gemiddeld 28,4 jaar resp. 20,6 

jaar;neusseptum-correcties gemiddeld 3 1 ,1 resp. 28,5 jaar) ; in overeenstemming 

hiermee hadden zij ook gemiddeld een iets hogere bloeddruk. 

Wellicht werden de patienten in Zwolle wat gedetailleerder ondervraagd: 

van hen had een groter aantal diverse klachten van geringe betekenis ("andere" 

klachten) dan de Groningse groep. Met name hadden meer Zwolse tonsillecto

mie-patienten last van een droge mond (1 1 patienten op 26 tegenover slechts 

2 op 34 in Groningen). Andere significante verschillen werden tussen pa tienten 

uit beide ziekenhuizen niet gevonden. 

Vergelijking van premedicaties 

a. Tonsillectomieen (zie tabel IX) 

Tussen de diazepam groep en de controle groep die met Thalamonal werd 

voorbehandeld bestonden voordat de premedicatie was gegeven weinig ver

schillen. Preoperatief - d.w.z. ongeveer een half uur nadat de premedicatie 

was toegediend - werd bij de patienten van beide groepen een bloeddruk

daling vastgesteld, die significant groter was bij de controle groep en die in 
beide ziekenhuizen van dezelfde orde van grootte was. Sufheid was een op de 

voorgrond tredend verschijnsel bij de Thalamonal groep, in tegenstelling tot de 

diazepam groep. 

Hoewel de patienten die met diazepam waren behandeld meer ontspannen 

bleken te zijn en vaker aangaven een droge mond te hebben, was het verschil 

met de Thalamonalgebruikers niet significant. 
Gedurende de operatie en postoperatief werd weinig verschil tussen de 

groepen waargenomen. Bij beide groepen keerde de bloeddruk tot de waarden 

van vóór de premedicatie terug. De hartfrequentie steeg echter in beide groepen 

postoperatief significant. 

Vergeleken met de toestand van voor de premedicatie waren beide groepen 

postoperatief minder alert, bij de patienten uit de Thalamonal groep werd 
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Tabel lX Enkele aqevens van de groepen tonsillectomie pationten die öf diazepam of controle-premedicatie lcregen 
toeJ:Ed!end. 

DIAZEPAM (N • 31) ntALAMONAL (N = 29) 

zemlddelde leeftijd 
van de pationten 23.9 24.1 

diverse gegevens vóór de vóór de 
en Naarnemingen prem� OPERATIE prem&- OPERATIE 

bij de pallenten dicatie voor tijdens na dieatle voor tijdens 

zemlddelde bloeddruk 130/82 124/80 � 131/84� 129/82 118/74
°
� 

(:tl.e.m.) (±2.7) (±4.5) (±6.3) (:t2.3) (±1.19) 
semiddelde hartfr&-
quentie 73 73 83 :� 74 72 
semlddelde ademfr&-
quentie 17.2 17.6 17.6 17.9 17.0 

ruslis 30 30 30 29 28 

niet angstig 29 30 30 28 24 
ontspannen 23 26 27 20 19 
alert 29 24 20�� 27 17 � 

tea:en de inpeep 
opz:ien 
(enigszins) 21 18 17 16 
( in erse mate) 0 0 5 s 
braakneiging 0 0 1 0 0 
droBO mond 5 10 s 8 9 

duizeligheid 1 0 1 1 3 

jeuk 0 0 1 0 0 

andere klachten 4 1 s 8 8 

boelt 11 
secreties 12 

bloedverlies 2 
ademdepreaáe I 
onrust 12 

complicaties dur. op. 2 

portoperatieve pijn 8 

late complicaties 4 
(bloedverlies etc.) 
operatie meegevallen 10 

� Signilk:apt verschil, verzeieken met voorafgaande waarde in dezelfde premledicatie groep 
� � idem, met do waarde vóór de voorafgaande. 

• Signi!'IClllt verschil met do overeenkomstize waarde in de andere premedicatle groep 
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thans meer ontspanning waargenomen. Slechts één late complicatievan bete
kenis werd gezien : postoperatieve koorts, bij een patient uit de 9introle groep 
Het is niet aanemelijk dat de premedicatie hier van invloed is geweest. 

b. Neussepturn correcties (zie tabel X) 

Tussen de patienten die diazepam in één dosis en diegenen die diazepam 
in· twee keren kregen, werd geen verschil waargenomen; de gegevens van beide 
patienten-groepen werden dan ook samengevoegd. 

Tussen de diazepam groep en de controlegroep die met de "cocktail" werd 
voorbehandeld konden, voordat de premedicatie werd gegeven, geen signifi
cante verschillen worden aangetoond. Preoperatief, d.w.z. vlak voor de opera
tie, bleken de patienten uit de diazepam groep meer alert te zijn. Duizeligheid 
of een droge mond kwamen in de diazepamgroep minder vaak voor dan in de 
controlegroep. Gedurende de operatie trad bij vier pa tienten ( 1 6%) uit de "cock
tail" -controlegroep ademdepressie op. In deze groep kwam extra bloedverlies 
ook iets vaker voor, terwijl rusteloosheid wat meer leek te overwegen in de 
diazepam groep; geen van deze verschillen was evenwel significant. Belangrijke 
complicaties werden niet waargenomen. 

c. Endoscopieën (zie tabel XI) 

De gegevens die betrekking hadden op de bronschoscopie-, laryngoscopie
en oesophagoscopie patienten verschilden onderling zà weinig dat zij konden 
worden samengevoegd. Vóór de premedicatie werd toegediend l:>evatte de 
diazepam groep een groter aantal personen dat tegen de operatie opzag 
(e < 0,0 1 )  en een iets kleiner aantal met een droge mond (O.QS <P 0,1 0) 
dan de placebogroep. Deze verschillen namen - nadat de premedicatie ge
geven was - af. Preoperatief d.w.z. ongeveer een half uur na de premedi
catie - kon een toename van de hartfrequentie in beide groepen worden vast
gesteld, het sterkst bij de diazepam groep. Deze toename en ook het verschil 
bleven postoperatief bestaan. 

Het meest opmerkelijke feit was dat in de placebo groep een toenemende 
gespannenheid tijdens de preoperatieve periode optrad, zulks in tegenstelling 
met de diazepam groep. 

Tijdens het verdere beloop werden geen verschillen van betekenis tussen 
beide groepen vastgesteld; evenmin werden late complicaties waargenomen. 

Ongewenste effecten 

Hoewel het mogelijk is dat bij statistische analyse van verschillende waar-
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Tabel X Enkele sepeJU van do sroepen neussepturn palionten die àf diazepam àf controlo-premedicatie lctqen 

toesediend. 

DIAZEPAM (N m 41) GENEESMIDDELEN COCKT� (N •  25) 

semiddelde leeftijd 29.0 ·28.7 
van do polienten 

cüveue gegevens vóór de vóór de 
en waarnemingen prem� OPERATIE pmn.- OPERATIE 

bij de pationten dicatie voor tijdeJU na dicatie voor tijdons 

semiddelde bloeddruk 130/84 126/99 131/84 131/82 130/83 

(tLe.m.) (±3.5.) (t3.5) (±3.5) (t4.0) (±3.6) 

gemiddelde hartfro-
quenüe 75.0 72.1 74.4 79.3 78.3 

semicfdelde adem-
frequentie 16.8 16.9 16.6 16.0 16.1 

rultig 36 38 38 2S 2S 
niet anptig 38 40 40 2S 2S 
ontsponnen 22 28 35 <11 .. 15 16 

alert 38 32 29 <11 ... 24 8 ..... 
tesen de insreep 
opzien 
(enigszins) 19 1 1  6 7 

(in ers• mate) 7 9 5 4 

bnala>eiging 0 0 0 0 0 

dtose mond 12 1 1  17 17 16 . 

duizetisheld I 0 0 0 3 

jeuk I I 0 0 0 

andere klachten 4 8 5 4 9 

bloedverlies 30 

ademdepre11ie 0 

onrust1 1 1  

andere complicaties 5 

post operatieve pijn 5 

late complicaties 3 
(bloedverlies etc.) 
operatie meesevallen 23 

<11 Sipificant veriChil, verseleken met voorafpande waarde in dezelfde premedicatio sroep 
<11 <11 idem, met do waarde vóór de voorafpande. 

• Sipificant verschil met de overeenkommse waarde in do andere premedicatie sroep. 
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Tabel XI Enkele gegevem van de groepen endoscopie pationten die àf diazepam àf controle-premedicatie 
kregen toegediend 

DIAZEPAM (N • 64) PLACEBO (N • 61) 

gemiddelde leeftijd 59.7 58.4 
van de I'Otienten 

diverse gegevens vóór de OPERATIE vóór de OPERATIE 
en waamerninsen promo- prcme-
bij padenten dieatle voor tijdens na dieatle voor tijdens na 

gemiddelde bloeddruk 139/84 1 38/86 1 39/85 142/87 143/87 141/86 
(±s.e.m.) (±3.2) (±3.7) (±3.0) (±3.2) (±3.4) (±3.2) 
gemiddelde hartfre- 82.9 88.0 .. 86.7 .. 4 78.9 82.4• <1  81.0 . .. ..  

qucntie 
gemiddelde ademfre. 17.9 18.5 18.0 17.3 17.9 

quentie 

rustig 62 61 62 60 57 

niet angstig 60 61 63 59 . 56 

ontspannen 44 43 59 .. 45 34 .. 
alert 62 60 56 57 54 

tegen de ingreep 
opzien 
(enigszins) 33 37 22 26 

(in erge mate) 6 I 2 3 

braakneiging 0 I I 2 5 . 
droge mond I 7 10 9 10 

duizeligheid 0 0 0 2 3 

jeuk 9 0 I 0 0 

andere klachten 0 0 I 2 2 

hoest 18 

laryngospasme 10 

secreties 24 

ademdepressie 0 
onrust 20 

post operatieve pijn I 

late complicaties 
(bloedverlies) etc. 0 
operatie meegevallen 2� 

<I Significant verschil, vergeleken met voorafgaande waarde in dezelfde premedicatie groep 
<4 idem, met de waarde vóór de voorafgaande. 

* Sipificant vcrschil met de overeenkomstip waarde in de andere premedicatie groep 
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nemingen tussen de groepen geen significante verschillen blijken te bestaan, 
kunnen zich toch binnen zo'n groep incidentele verschijnselen van veel belang 
voordoen, zoals b.v. ongewenste effecten. 

Het nagaan van de individuele gegevens leverde op dat lichte klachten 
als sufheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid vrij dikwijls voorkwamen, maar bij 
beide groepen ongeveer even vaak. Tabel XII geeft een overzicht van de onge
wenste neveneffecten die werden waargenomen. 

Tabel XII Ongewenste effecten bij patienten die of diazepam of controle premedicatie 
kregen toegediend. 

Controle 
Ernstige complicaties ingreep Diazepam premedicatie 

ernstige bloeddrukdaling BS 1 
TE 2 

ernstige oesophagospasmus OES 1 3 

aspiratie TE 1 

* 
buitengewoon rusteloos, operatie m oest worden afgelast TE 1 

Minder ernstige complicaties 

erg angstig NS 1 

veel pijn gedurende de ingreep NS 2 

abnormaal suf NS 1 

bleek, snelle pols TE 1 

postoperatieve pijn TE 1 2 

* 
Deze patient was opgenomen in de Psychiatrische Kliniek. 

Bij negen pa tienten trad een vrij ernstig te noemen complicatie op; bij één 
van de tonsilectomie patienten die een "ernstige bloeddrukdaling" had na 
premedicatie met Thalamonal werd een infuus met een plasmavervangmiddel 
(Haemacel) noodzakelijk geacht. 
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Discussie 

Zoals in hoofdstuk I is gesteld, tracht men met de premedicatie te bereiken 
dat de patient rustig en ontspannen de operatie tegemoet gaat. 

Uit de tabellen IX, X en XI blijkt dat vóór de premedicatie werd gegeven 
van het totaal aantal pa tienten naar het oordeel van de arts reeds meer dan 90% 
rustig en tussen 60  en 70% ontspannen was. Een derde tot de helft van de 
pa tienten zag in het geheel 1tiet tegen de ingreep op en slechts bij ± I 0% was 
dit wel duidelijk het geval. Deze gegevens wijzen er op dat keel- neus- oorheel

kundige ingrepen onder locaal anesthesie als groep geen indicatie vormen voor 

een zware premedicatie met narcotica e.d .. Uit ons onderzoek bleek voorts, 
dat in het algemeen veranderingen ten gunste, met alléén diazepam i.m. 
even vaak vóórkwamen of zelfs talrijker waren dan bij de diverse controle 
premedica ties. 

Diazepam had weinig effect op de bloeddruk, de hartfrequentie en de 
ademfrequentie. Neveneffecten zoals misselijkheid, droge mond, duizeligheid, 
jeuk etc. die mogelijk aa� diazepam zouden zijn toe te schrijven waren 
zeldzaam en complicaties werden - vergeleken met de controle groepen 

- weinig gezien. Dit is in overeenstemming met de resultaten van anderen 
{Sanderson I 969, Straja I 969),die diazepam als parenterale premedicatie ge
bruikten bij endoscopieèn. 

De patienten die een tonsillectomie of endoscopie ondergingen kregen 
0,25 mg atropine i.m .. Het is mogelijk dat atropine de oorzaak is geweest van 
de bij deze ingrepen wa!lrgenomen toename van de hartfrequentie, hoewel de 
dosis atropine (zie hoofdstuk I) laag was. Atropine heeft wellicht ook het 
optreden van excessieve vochtafscheiding in de bovenste luchtwegen bij onze 
patienten geantagoneerd. Haq e.a. { 1 968) en Gordon e.a. { 1 969) vermelden 
hinderlijke secretie bij kinderen die tonsillectomie zouden ondergaan en die 
oraal met diazepam (3-8 mg) en hyoscine (±0,6 mg) werden vóórbehandeld. 
Overvloedige vochtafscheiding in de bovenste luchtwegen werd ook waarge
nomen bij patienten die voor andere operaties met i.m. diazepam werden 
gepremediceerd zonder dat anticholinergica werden gegeven (Roberts I 968, 
Steen 1 969). Anderzijds zagen Steiner e.a. { 1 970) bij vrijwilligers juist dat 
diazepam in capsules p.o. een remming teweeg bracht van experimenteel op
gewekte .speekselsecretie. 

Bij tonsillectomie pa tienten veroorzaakte Thalamonal een significant grotere 
bloeddrukdaling dan diazepam, hetgeen zou kunnen berusten op de blokkeren
de werking van draperidol op de a-adrenerge receptoren ( Corssen I 965, Price 
e.a. in Goodman en Gi!man, 1 970,). Bij onze patienten kon niet worden aan
getoond dat met Thalamonal postoperatieve pijn beter werd voorkómen dan 
met diazepam. 
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Bij patienten die een correctieve neussepturn-operatie ondergingen werd 

diazepam vergeleken met een cocktail van vier middelen. De sufheid die op

trad in de controle groep, zou zeer wel veroorzaakt kunnen zijn door barbital 

en promethazine. Promethazine kan - met triflupromazine - tevens een wat 

droge mond hebben veroorzaakt. Dat bij enkele patienten bij gebruik van 

promethazine, barbit al en pethidine ademdepressie optrad is niet verwonderlijk. 

De endoscopiepatienten vormden de enige groep waarbij als controle een 

placebo werd toegediend. De patienten aan wie diazepam was gegeven waren 

preoperatief significant vaker rustig en ontspannen dan de patienten uit de 

placebo-controlegroep. 

Samenvatting 

Bij drie keel· neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal anesthesie werd 

diazepam vergeleken met gebruikelijke vormen van premedicatie. 

a. Bij 60 tonsillectomie patienten werd diazepam ( 1 5  mg i.m.) vergeleken met 

Thalamonal (I mi i.m.). Behalve dat Thalamonal een sterkere bloeddrukver

laging teweeg bracht dan diazepam werden geen belangrijke verschillen tus

sen beide premedicaties waargenomen. 

b. Bij 66 patienten die een correctieve neussepturn-operatie ondergingen, ging 

de vergelijking tussen diazepam 20 mg i.m. en een uit meerdere middelen 

(triflupromazine, barbital, promethazine en pethidine) samengestelde pre

medicatie. Dit mengsel veroorzaakte vaker een droge mond en sufheid dan 

diazepam ; in enkele gevallen werd ademdepressie waargenomen. 

c. Het derde gedeelte van het onderzoek omvatte 1 25 endoscopie patienten 

(bronchoscopieëii , directe laryngoscopieën en oesophagoscopieën). De pa

tienten kregen Of diazepam {1 5 mg i.m.) of een placebo. Toenemende ge

spannenheid werd significant vaker waargenomen bij de placebo gebruikers. 

Ernstige en minder ernstige bijwerkingen kwamen, over 251 patienten 

samen berekend, minder vaak voor bij diegenen die diazepam hadden gehad 

dan bij de patienten aan wie de tot nu toe gebruikelijke premedicatie was toe

diend. 

De conclusie is dat diazepam intramusculair toegediend in doses van 

1 5-20 mg bij keel- neu.s· Mrheelkundige ingrepen onder locaal anesthesie een 

goed alternatief lijkt te vormen voor de in gebruik zijnde vormen van premedi

catie. 
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Datum: 

Premedicatie-checklist K.N. 0. 

1 )  Vult U s.v.p. alle gevraagde punten in ! ! !  

2) Het is gewenst dat de verschillende secties van deze vragenlijst steeds 
ongeveer op dezelfde tijd voor elke patient worden ingevuld (de secties 
D, E en F bv. ± 1 uur p.o.) ! ! ! ! !  : 

Naam: 

Leeftijd: 

Aard van de operatie: 

Ooit eerder geopereerd: 

ja - neen 

Indien ja: welke : 

Complicerende factoren: 

ja - neen 

Indien ja: welke : 
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A. r half uur voor de premedicatie 

Patient bevindt zich op/in de . . . . . .  

tijd: . . . . . .  

obj . :  1 .  bloeddruk 

Kwikmanometer 

l e  . . .  mm. kwik Patient liggend 

2e . . .  " Diastole = zachter worden tonen 

Afronden in eenheden van 5 

Gemiddelde van 2 waarnemingen 

2. polsfrequentie 

2 
/ min (tegelijk met tensiemeting) 
I min 20 sec. tellen 

3. ademfrequentie . .. f min ( lx ;  zo dat patient het tellen niet merkt) 

4. patient is: 

a. rustig - onrustig 

o .  niet angstig - angstig 

c. ontspannen - gespannen 

d. slapend - suf - alert 

subj : 5. ziet U tegen de ingreep op 
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ja 

neen 

beetje 

6. hebt U nog bepaalde klachten 

a. braakneiging ja - neen 

b. droge mond ja - neen 

c. duizeligheid ja - neen 

d. jeuk ja - neen 

e. andere ja - neen 

Indien ja, welke : 

juiste item 

omcirkelen 



B. Vlak voor de operatie, dus i: 20 minuten na de premedicatie 

De patient bevindt zich op/in de .. . . .  . 

tijd:  . . . . .  . 

obj . :  1 .  bloeddruk I e  . .. mm. kwik 
2e . .. mm. kwik 

2. polsfrequentie .. .  I min 

2 . .. I min 

3 .  ademfrequentie .. .  I min 

4. pa ti ent is: 

a. rustig - onrustig 

b. niet angstig - angstig 

c. ontspannen - gespannen 

d. slapend - alert - suf -

subj : 5. ziet U tegen de ingreep op 
ja 

neen 

beetje 

6. hebt U nog bepaalde klachten 

a. braakneiging 

b. droge mond 

c. duizeligheid 

d. jeuk 

e. andere 

ja - neen 

ja - neen 

ja - neen 

ja - neen 

ja - neen 

Indien ja, welke : 
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C. Tijdens operatie: 

Patient bevindt zich op/in de . . ... . 

tijd :  . . . . . . . .  . 
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hoesten 

laryngospasme 

secreties 

bloedverlies 

ademdepressie 

onrust 

andere complicaties 

ja - neen 

ja - neen 

zeer vochtig - vochtig 

droog - geen 

erg - weinig - geen 

ja - neen 

sterk - matig - afwezig 

ja - neen 

Indien ja , welke : 



Verzoeke aan het eind van de operatie deze gegevens in te vullen! 

D. Postoperatione 

Patient bevindt zich op/in de ... . . . 
tijd: . . . . .  . 

obj . :  na ... uur 1 .  bloeddruk . . . mrn kwik 
... mrn kwik 

2. polsfrequentie . .. I min 
... / min 

3. ademfrequentie . . . I min 

4. patient is: 

a. rustig - onrustig 
b. niet angstig - angstig 
c. ontspannen - gespannen 
d. suf - slapend - alert 

Indien slapend tot hoe lang p.o. 

subj.: 
5. Hoe hebt U de operatie ervaren: 

6 Hebt U nog bepaalde klachten 

7. Late complicaties (> 2 uur) 

- meegevallen 
- had dit wel ongeveer verwacht 

angst 
- tegengevallen pijn 

a. braakneiging 
b. droge mond 
c. duizeligheid 
d. jeuk 
e. pijn 
f. andere 

andere factoren 

ja - neen 
ja - neen 
ja - neen 
ja - neen 
erg - matig - weinig - geen 
ja - neen 
Indien ja, welke : 

ja - neen 
Indien ja, welke: 
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HOOFDSTUK IV 

PREMEDICATIE EN PLASMACORTISOLGEHALTEN BIJ 
BRONCHOSCOPIEEN 

Het in hoofdstuk lil beschreven deel van het onderzoek heeft aannemelijk 
gemaakt dat, wat betreft keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal 
anesthesie, diazepam in een dosis van 1 5  mg i.m. als een goed alternatief 
kan worden beschouwd voor de gangbare vormen van premedicatie bij een 
tonsillectomie en bij een endoscopie, en in doses van 20 mg i.m. eveneens 
bij een neusseptum-correctie. Over de optimale dosis diazepam bij een van 
deze ingrepen werd evenwel geen uitspraak gedaan. 

Onderzoek hiernaar zou in principe op dezelfde wijze kunnen plaats 
hebben als in hoofdstuk III is beschreven. Men zou dan evenwel over grote 
groepen patienten moeten beschikken om - met de merendeels subjectieve 
criteria die werden gehanteerd - tussen verschillende doses te kunnen differen
tieren. De omslachtigheid van deze werkwijze, alsmede de wens preoperatieve 
en operatieve stress beter in maat en getal vast te kunnen leggen, deden ons 
tot een andere onderzoekmethode besluiten. 

Angst als oorzaak van stress kan aanleiding geven tot een verhoging van 
het cortisol ( I  7-hydroxycorticosteron)-gehalte van het perifere bloed, een 
verhoging die aanzienlijker wordt naarmate de angst sterker is (Persky 1956, 
Persky 1 958 en Levitt 1 960). Men stelt zich hierbij voor dat de angstprikkel 
een uitstorting van ACTH door de hypofyse voorkwab teweeg brengt. Deze 
uitstorting kan reeds binnen enkele minuten na de prikkel worden aangetoond; 
na plm. 1 5  minuten is het effect op de bijnierschors in de vorm van een 
toename van het 1 7-hydroxycorticosteron in het perifere bloed waarneembaar 
{Bliss 1 954, Hale 1 957). 

Het is duidelijk dat angst ook bij preoperatieve stress een belangrijke 
rol speelt. Verhoging van het plasmacortisol gehalte is bij patienten dan ook 
in de preoperatieve periode vastgesteld (Franksson 1 95 5, Oyama 1 969, Oyama 
1 971 ). Dit heeft ons ertoe geleid voor het onderzoek naar de optimale dosis 
diazepam bij keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal anesthesie 
de invloed van de premedicatie op de plasmacortisolgehalten na te gaan. 
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Parienten en methoden 

In het onderzoek werden uitsluitend patienten betrokken bij wie een 
bronchoscopie onder locaal anesthesie zou worden verricht. Het onderzoek 
had plaats in de Groninger Kliniek bij 32 patienten die allen voor de eerste 
keer deze ingreep zouden ondergaan. 24 van hen waren mannen en 8 vrouwen; 
de gemiddelde leeftijd was 6 1 ,8 jaar (spreiding: 41 -78 jaar). De patienten 
werden door middel van twee "randomised blocks" van 1 6, die via een 
lotingstabel waren verkregen, in vier groepen van elk 8 patienten verdeeld. 
Iedere groep van 8 patienten. kreeg een verschillende premedicatie. 

Van het toedieJlen van een dosis diazepam 0 mg - ergo een placebo -
aan een groep patienten, die dan als controles zouden kunnen fungeren, 
werd afgezien op verzoek van de keel- neus- oorarts die voor de bronchosco
pieën verantwoordelijk was. In de eerste plaats wegens de - zij het zeer 
geringe - kans dat dan intoxicatie verschijnselen door locaal anesthetica 
zouden kunnen optreden bij "onbeschermde patienten" en verder omdat 
inmiddels uit het in hoofdstuk III beschreven onderzoek was gebleken dat 
i.m. diazepam bij bronchoscopieën onder locaal anesthesie als premedicatie 
superieur moest worden geacht aan een placebo. In plaats van een placebo 
werd daarom in de controle groep pentobarbital als premedicatie toegediend. 

Voorafgaande aan het hier beschreven onderzoek was bij een aantal 
andere bronchoscopie-patienten vlak voor de ingreep een intraveneuze dosis 
diazepam gegeven, varierende van 5 tot 20 mg. De voorlopige indruk hierbij 
verkregen was gunstig; zowel arts als patient waren over het verloop van 
de ingreep in het algemeen tevreden, terwijl in een aantal gevallen een 
amnesie voor de ingreep werd waargenomen. Deze ervaring heeft ertoe geleid 
ook in ons onderzoek een patientengroep te formeren aan wie, na de 
intramusculaire dosis diazepam, vlak voor de bronchoscopie nog eens een 
dosis diazepam i .v. werd toegediend. 

In alle vier groepen werd de premedicatie in twee porties gegeven: één 
gedeelte intramusculair, plm. een half uur voor de bronchoscopie , het andere 
gedeelte intraveneus vlak voor het inbrengen van de bronchoscoop. Eén 
groep kreeg pentobarbital : ongeveer 1 mg/kg i .m. en nadien fysiologisch 
zout 4 mi i.v. Een tweede groep werd 1 0  mg diazepam i.m. toegediend en 
vervolgens i .v. eveneens fysiologisch zout, bij een derde groep werd 20 mg 
diazepam i.m. gespoten, gevolgd door i.v. fysiologisch zout en tenslotte werd 
aan de vierde groep 1 0  mg diazepam i.m. verstrekt, waarna i.v. nog eens 
20 mg diazepam werd gespoten. Alle pa tienten kregen naast het intramusculai
re deel van hun premedicatie tevens te zelfder tijd 0,25 mg atropine i.m. 
toegediend. 
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De premedicatie werd toegediend door de operatiezuster, die onmiddellijke 
inzage had in het protocol en in de code van het onderzoek, doch die overigens 

geen directe bemoeienis met de patient had. De arts die de bronchoscopie 

verrichtte en de arts die verantwoordelijk was voor het protocol (H.W.) waren 

evenmin als de patient op de hoogte van de aard van de premedicatie. 

Onderzoek werd bij de vier groepen patienten gericht op: 
a. De invloed van de premedicatie op de verandering in het plasmacortisol 

gehalte ten gevolge van preoperatieve en postoperatieve stress. 
b. Het eventueel optreden van amnesie voor de bronchoscopie ten gevolge van 

de premedicatie. 

c. Het oordeel van zowel patient als bronchoscopist in zake een al of niet 
bevredigend verloop van de ingreep . 

De gang van zaken tijdens het onderzoek was als volgt : alle bronchosco

pieën hadden plaats tussen 09.00 en 1 1 .00 uur. Nadat de patient op een 

brancard liggende de bronchoscopie-kamer was binnen gebracht en toe

stemming voor het nemen van enkele bloedmonsters had verleend, werd bij 

hem een verblijfscanule (Braunule 0,5 mm) in de linker enehoogsvene aange

bracht. Nadat ongeveer 1 ml bloed was weggevloeid, werd in een 1 0  ml 
plastic wegwerpspuit 1 0  ml bloed afgenomen en in een plastic buisje met een 

daaraan toegevoegde vaste hoeveelheid heparine (Heparinrör "Vitrum" 250 
IE) leeggespoten. De Braunule werd met een rubberdopje afgesloten en met 

enkele druppels heparine (1 00 IE/mi) gevuld. Nadat de plastic buis enkele keren 

voorzichtig was gezwenkt, werd deze vervolgens gedurende 1 0  minuten met 

een omwentelingssnelheid van 5000 rotaties/minuut gecentrifugeerd. 

Het bovenstaande plasma ( 4-5 ml) werd hierna gelijkelijk verdeeld over twee 

kleine plastic buisjes, die volgens een bij de patientencode behorende lijst 

waren genummerd. Deze buisjes werden daarna met een plastic stopje afge
sloten. 

1 5  minuten na de monsterafname werd volgens de code de intramusculaire 

portie van de premedicatie toegediend. Vervolgens nam de patient plaats op 

een stoel, waarna de bronchoscopist de locaal anesthesie toe diende (zie 
hoofdstuk lil, tabel VII). 25 minuten na het verstrekken van het intra
musculaire gedeelte van de premedicatie werd op dezelfde wijze als boven 

beschreven een bloedmonster van I 0 mi afgenomen. Als terloops werd de 

patient dan op zijn voor de lichtbak hangende thoraxfoto attent gemaakt 

(eventueel een "dummy"-foto) waarop het hart werd aangewezen. Deze 

procedure werd door de patient vrijwel altij d als een curiosum en naar onze 
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indruk nimmer als beangstigend ervaren. Direct hierop volgend werd het 

intraveneuze deel van de premedicatie gegeven,  waarop met de broncho
scopie werd begonnen. De duur van de bronchoscopie varieerde van 1 5  - 25 
minuten, 8 minuten na het einde van de bronchoscopie werden de patient 

de volgende vragen gesteld:  

1 .  Hebt U gemerkt wat er met U is  gebeurd? 
2. Werd er tijdens de operatie door de zusters en dokters gesproken of was 

het helemaal stil? 

3. Kunt U zich herinneren wat wij U vlak voor de operatie hebben laten zien? 

Het antwoord op deze vragen werd als positief gewaardeerd indien de 

inhoud op het volgende neerkwam: 

Ad 1 :  "Ja, er is een buis naar binnen geschoven". 

Ad 2:  "Ja, er  werd wel gesproken" 

Ad 3 :  Als het hart werd genoemd. 

1 5  minuten na beëindigen van de bronchoscopie werd voor de derde maal 

een 1 0  ml bloedmonster afgenomen, waarna de Braunule werd verwijderd. 
Inmiddels had de bronchoscopist zowel zijn eigen oordeel als dat van de 

patient over het verloop van de bronchoscopie opgetekend. Bevredigend, goed 

etc. werd als + genoteerd, onbevredigend, slecht, enz. als -.  In fig. 7 is de gang 

van zaken rond de bronchoscopie samengevat. Het onderzoek duurde van 

25 oktober 1 971 tot 8 maart 1 972. 
De kleine paarsgewijs genummerde plastic buisjes (6 per patient) werden 

voorlopig bij -20°C bewaard. 
Plasmacortisolgehalten werden vervolgens bepaald in het laboratorium 

van Ferring A.B, Malmö (Hoofd: Drs. J .L.Mulder) volgens een modificatie van 

de methode beschreven door De Moor ( 1962). 
Deze bepaling, die berust op het fluoresceren van cortisol in een mengsel van 

alcohol en zwavelzuur bij een exciterende golflengte van 470 11ffi wordt als 

volgt uitgevoerd: in een 1 0  mi-buis, die met een glazen - of polyethyleen-stop 

kan worden afgesloten, wordt 0,7 ml plasma gepipetteerd. De bepaling wordt 
in duplo gedaan. Eveneens wordt de bepaling uitgevoerd met een 0,7 ml 

standaardoplossing in duplo en met een 0,7 ml monster gedestilleerd water. 

De standaardcortisoloplossing wordt vervaardigd uit een stockoplossing 
bestaande uit 1 0,0 mg cortisol in 1 00 ml absolute alcohol ; deze stockoplossing 

is, indien bij 0°C bewaard, maandenlang stabiel. Op de dag van de bepaling 
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Fig. 7. Tijdschema van het onderzoek rond de bronchoscopie. 

B = Bloedmonster afnemen. 
V = Vragen stellen. 

V 

a· 
1 5 ' 

wordt uit de stockoplossing 0,25 mi in 1 00 mi gedestilleerd water gepipetteerd, 

zodat een standaardoplossing van 25 J.Lg/ 1 00 mi wordt verkregen. 

Aan alle 1 0  mi-buizen wordt nu 0,1 mi 0,1 N Na OH toegevoegd, waardoor 
de pH tot plm. 9 stijgt. Daarna wordt aan alle buizen een stukje van 3 ,5 
bij 7 cm Whatman glasvezelpapier GF 81 toegevoegd, dat te voren gedurende 
30 minuten in een oven bij 600-650°C is verhit . Dit dient om ander fluores

cerend materiaal dan cortisol , dat de bepaling zou kunnen storen, te absorbe

ren. 

Nadat het plasma , c.q. de standaardoplossing, het Whatmanpapier geheel 

heeft bevochtigd, wordt 7 ml dichloormethaan pro analysi toegevoegd waarna 

de buizen gedurende 3 minuten voorzichtig worden geschud.  Het glasvezel

papier wordt met een pincet verwijderd en de buizen worden gedurende 5 
minuten gecentrifugeerd. 5 mi van het dichloormethaan-extract wordt afge
pipetteerd en overgebracht in schone centrifugebuisjes. Hieraan wordt 2 mi 
van het fluorescerende reagens toegevoegd. Dit bestaat uit ..:..:u vers bereid 
mengsel van 1 0  ml absolute ethylalcohol en 30 mi acidurn sulfurieurn con

centratum. De buizen worden gedurende 1 5  seconden intensief ge·schud, waar

na gewacht wordt tot volledige scheiding is ontstaan tussen de dichloormethaan

laag en de alcoholfzwavelzuurlaag. Het dichloormethaan wordt door afzuigen 

verwijderd en de fluorescentie van de alcohol/zwavelzuurfase wordt binnen 60 
minuten na de extractie gemeten (excitatie golflengte: 470 J.Lm, emissiegolf

lengte : 525 J.Lm). De hoeveelheid aanwezig cortisol per 1 00 ml plasma wordt 
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berekend met de formule 

F 
plasmamonster -

F 
water 

x 25 = aantal J,Lg cortisol 
F

standaard -
F

water 

per 100 m1 plasma . (F = fluorescentie) 

Toevoeging van bekende hoeveelheden cortisol aan plasmamonsters af

komstig van een bloed-pool gaf een rechtlijnige, hoewel enigszins te vlak lopen

de controlecurve tot ± 40 tLg/100 ml, waarna een geringe deviatie optrad, zo
dat hogere waarden vermoedelijk iets te laag worden afgelezen. 

Toevoeging van diazepam en van de drie bij de mens bekende metabolieten 

ervan (N-demethyldiazepam, hydroxydiazepam en oxazepam) aan bloedmon
sters gaf weinig interferentie met de plasmacortisolbepaling (zie fig. 8) Hoog

stens werd - als alle metabolieten samen werden toegevoegd - een lichte ver-

)J g / 100 ml 

50 

40 .--- ,....--
....---

r-- r--

30 

20 

10 
I--I--

� � ...._ 

0 
A B c D E 

Fig. 8. Invloed van aan de bloedmonsters toegevoegde hoeveelheden diazepam en meta

bolieten van diazepam op het plasmacortisolgehalte. 

A = blanco waarde 
B " +  0,4 p.g/ml diazepam 
C " + 1 JJg/ml N-demtethyl-diazepam 

" + 1 pg/ml hydroxydiazepam 
" + l pg/mi oxazepam 

D 
E 
F � " + B, C en D samen 

Donkere figuur: blanco mon,ters plus genoemde stoffen. 
open figuur: blanco mon,ters plus genoemde 'toffen plus 0,4 pg/ml cortisol. 
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hoging van de "plasmacortisol-spiegel" geobserveerd, doch geen verlaging. 
In tabel XIII is een overzicht gegeven van de toetsen die bij statistische 

analyse van de gegevens werden gebruikt. Een verschil tussen twee waarne

mingen werd significant genoemd indien de kans dat het op toeval berustte 
kleiner was dan 5%. 

Tabel XIII Statl5tl5che toetsen op de gegevens van het in hoofdstuk IV beschreven gedeelte van het 

onderzoek toegepast. (naar S1egel 1956) 

schaal bmnen één premedicatiegroep tussen premedJcatlcgrocpcn 

tussen 2 groepen tunen alle groepen 

nammaal - Fishcr's exact -

probab�ttY toets 

ordmaal Wilcoxons matched pairs signed ranks test Mann·Whttney's Kruskai·Walhs' one·way 

''U"·toets analys1s of vanance 

Resultaten 

In tabel XIV zijn enkele gegevens van de patienten uit de vier premedicatie 
groepen vermeld. 

Tabel XIV Enkele gegevens van de vter premedtcatie groepen. 

Aantal intramusculaire premedicatie intraveneuze"'{Jremedicatie mannen vrouwen gemiddelde 

pa tienten leeftijd 

8 pentobarbital ± I mg/kg fysiologisch zout 4 mi. 6 2 60,0 
8 diazepam I 0 mg fysiologisch zout 4 mi. 6 2 60,9 
8 diazepam I 0 mg diazepam 20 mg 5 3 59,0 
8 diazepam 20 mg fysiologi•ch zout 4 mi 7 I 67,5 

Met de toets van Kruskal-Wallis (Siegel 1 956) kon worden aangetoond dat 
de vier groepen wat leeftijd betreft tot een en dezelfde populatie mochten 
worden gerekend. Het aantal mannen en vrouwen was over alle vier groepen 

ongeveer gelijk verdeeld. 
Tabel XV geeft een overzicht over de gemiddelde plasmacortisolgehalten 

die voor de premedicatie, vlak voor de bronchoscopie en 1 5  minuten na de 

bronchoscopie in de vier verschillende groepen werden vastgesteld. 

Tussen de beginwaarden bleek voor de vier groepen geen significant ver

schil te bestaan. 
Bij de pentobarbital premedicatie bleek preoperatief het plasmacortisolgehalte 
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Tabel XV Plasmacortisolgehalten in pg/100 ml (gemiddelde t S.E.M.) vóór de pre

medicatie, vlak vóór de bronchoscopie en 1 5  minuten na de broncho�>copie bij vier 

verschillende premedicatie �>chema's 

N =  premedicatie plasmacorti�>ol idem, voor idem na 
voor premedicatie broncho�>copie broncho�>copie 

8 pento barbital 

+ 19,8 ± 2,0 27,2 ± 2,5 

NaCl. 0,9 .... 
8 Diazepam 10 mg 

+ 1 8,2 ± 1 ,6 19,2 ± 2,2 

(16) { NaCl. 0,9 } ( 1 9 ,9) ± 1 ,7 ( 2 4 ,3) t 2 ,2 
Diazepam 1 0  mg .... 

+ 21 ,6 ± 3,0 29,4 ± 3,0 

8 Diazepam 20 mg .... 
Diazepam 20 mg 

8 + 1 7 ,6 ± 3,4 14,4 ± 2,2 

NaCl. 0,9 
<I 

<J. Venchil met voorafgaande waarde; 0,10 > 'P > 0,05 

..,.. idem; p < 0,05 

........ idem, met waarde vóór de voorafgaande. 

29,2 ± 3,6 
......... 

24,7 ± 4.5 

24,0 t 2,8 

20,5 t 3,6 

Tunen haakje�> staan de samengevoegde waarden van de diazepam 10 mg-groep 

vóór de bronchoscopie vermeld. 

t.o.v. de waarde die voor de premedicatie werd vastgesteld significant te 

zijn gestegen. (p < 0,02) Ook voor de beide diazepam groepen van 1 0  mg 
i.m., die voor wat betreft de preoperatieve toestand tesamen beoordeeld 
werden, werd een - zij het geringere - stijging waargenomen (p < 0,05). 
In de groep die met diazepam 20 mg i.m. werd voorbehandeld trad daarentegen 
een lichte daling op (0,10 > p > 0,05). Gedurende de ingreep werd in de 
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groepen die met fysiologisch zout i.v. waren voorbehandeld een lichte stijging 
van het plasmacortisol gehalte gezien ( d� pentobarbital groep , de diazepam 
1 0  mg groep die naderhand i.v. fysiologisch zout kreeg en de diazepam 20 mg 
groep). In de diazepam 1 0  mg groep die vervolgens 20 mg diazepam i .v. 
kreeg toegediend trad evenwel enige daling op. Geen van deze veranderingen 
was evenwel significant t .o .v. de plasmaspiegels, preoperatief in de zelfde 
groep gevonden. 

Vergelijkt men de wijzigingen in de plasmacortisolgehalten voor de vier 
groepen onderling (Tabel XVI) dan blijkt, zoals op grond van de preoperatieve 

Tabel XVI Wijziging in plasmacortisolgehalten gedurende de ingreep. Ver�hillen tunen 

de vier premedicatiegroepen. 

venchillen tussen pentobarbital diazepam 10 :diazepam diazepam 20 
plasmacortisolge- + Naa. 0,9 + Naa. 0,9 1- diazepam 20 + NaCI 0,9 
halten: 

vóór premedicatie/ 7,4 ±  5,7 1,0± 4,9 (4,4)±4,7 7,8 ± 7,4 -3,2 t 3,7 
vóór operatie ... ... ... 
vóór operatie/ 2,0 ± 5,1 5,5 ± 7,1 - 5 ,4 t 9,1 6,1 ± 8 ,3 
na operatie 

... ... <l <J  
vóór premedicatie/ 9,4 ± 6,2 6,5 t 9,4 2,4 ± 10,6 2,9 ± 7 ,6 
na operatie 

7,95 ± 5,5 <I ' 2,65 ± 6,3 

"" Verschil met voorafgaande waarde (p < 0,05) 
.,. .. idem, met waarde vóór de voorafgaande 

<J • idem 0,10 >p > o,o5 
<J'(] , idem 0,1 0 > p > 0,05 

De venchillen ± 95% betrouwbaarheidsintervallen staan vermeld. 

verandering binnen de groepen reeds kon worden verondersteld, het verschil 

tussen de stijging onder invloed van pentobarbital en de• daling onder invloed 
van diazepam 20 mg i.m. zeer significant te zijn. (p = O,OOl );. het verschil 
tussen diazepam 1 0  �g i.m. en diazepam 20 mg i .m.  is eveneens significant 
(p < 0,02) . Geen significant verschil kon worden aangetoond tussen de 

stijging die preoperatiefbij de pentobarbital groep en de diazepam 1 0  mg groep 

werd gevonden. 
Als men de wijzigingen die gedurende de bronchoscopie in de plasma-
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cortisolgehalten optraden voor de vier groepen onderling vergelijkt, dan 
blijken de stijgingen bij de groepen met i.v. fysiologisch zout behandeld, 
onderling niet significant te verschillen. Vergelijkt men deze stijgingen met 
de daling die werd waargenomen in de groep voorbehandeld met diazepam 
20 mg i.v., dan blijkt het verschil met de pentobarbital groep marginaal 

significant te zijn (0,1 0 > p > 0,05). In de diazepam 1 0  mg i.m. en 20 mg 
groepen, aan wie i.v. fysiologisch zout werd verstrekt, blijkt de stijging 
gedurende de operatie significant te verschillen (p resp. < 0,02 en p = 0,05) 
met de daling onder invloed van 20 mg diazepam i.v. (het is niet duidelijk 
waarom van de 1 6  pa tienten bij wie i.m. diazepam 10 mg werd toegediend 
alleen bij de groep die naderhand 20 mg diazepam i.v. kreeg een uitgesproken 

preoperatieve stijging van de plasmacortisolspiegels optrad. In de pento
barbital groep, waar een soortgelijke stijging werd gezien, trad nadien evenwel 

geen daling durante operatione in). Vergelijkt men de plasmacortisolgehalten 

van na de bronchoscopie in de beide groepen die in totaal 20 mg diazepam 
of meer hadden gekregen met die van de beide groepen waaraan 1 0  mg 
diazepam of minder was toegediend dan blijkt dat de overall stijging in de 
hoger gedoseerde diazepam groep enigszins geringer was (0,10 > p > 0,05)

.
dan 

in de lager gedoseerde groep. (onder overall-stijging wordt verstaan de ver
andering tussen de gehalten voor de premedicatie werd gegeven en nadat 
de bronchoscopie was geeindigd). 

In tabel XVII is het aantal negatieve antwoorden weergegeven, dat in de 
vier groepen werd gegeven op de vragen die betrekking hadden op amnesie. 

Tabel XVII Aantal negatieve antwoorden op de vragen betrekking hebbende op het amneliie 
onderzoek in de vier premedicatie groepen. 

premedicatie vraag 1 vraag 2 vraag 3 aantal 
(wat i5 met (horen (thoraxfoto) pa tienten 
u gebeurd?) spreken?) 

pentobarbital groep - - - -

diazep�.m 10 mg + NaCl. 0,9 1 - 1 1 

diazepam 20 mg + NaCl. 0,9 - - 1 1 

diazepam 1 0 mg + diazepam 20 mg 3 3 2 3 

. In de pentobarbital groep was de herinnering aan de ingreep steeds vol
ledig behouden . Van de patienten aan wie diazepam i.m. en fysiologisch 
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zout i.v. was toegediend waren er twee met een partiele amnesie , één in de 

10 mg en één in de 20 mg groep. Van de patienten die 10  mg diazepam i.m. 
en vervolgens 20 mg i.v. hadden gekregen bleken er twee een volledige en 
één een partiele amnesie voor de ingreep te hebben. 

De resultaten van de beoordeling omtrent het beloop der bronchoscopie 
door de arts, resp. patient, zijn weergegeven in tabel XVIII, a en b.  

In tabel XVIIIb zijn de resultaten zodanig saP1engevoegd dat de beoor
deli;Igen van arts en patient weergegeven zijn voor een groep die in totaal 
10 mg diazepam of minder, en een groep die in totaal 20 mg diazepam of 
meer kreeg toegediend. Het blijkt nu dat - hoewel de arts slechts drie keer, (in 
de lage dosis-groep), de ingreep onbevredigend verlopen achtte - de pa tienten 
veel vaker ontevreden waren; het verschil tussen de "lage" dosis en "hoge" 
dosis diazepam was significant. 

Tabel XVIIIa. Positieve en negatieve beoordeling van het verloop van de bronchoscopie 

bij vier groepen patienten met verschillende premedicatie. 

pentobarbital i.m. + NaCl 0.9 i.v. 
diazepam 10 mg i.m. + NaCl 0.9 i.v. 

diazepam 20 mg i.m. + NaCl 0.9 i.v. 
diazepam 10 mg i.m. + 20 mg i.v. 

beoordeling arts 

+ 

rn 
Tabel XVIIIb. Als Tabel a, doch nu zijn gecombineerd: 

beoordeling patient 

+ 

4 

4 
8 
7 

4 
4 

de pentobarbital groep en de diazepam 10 mg i.m./NaCl 0.9 i.v.-groep (lage dosis-groep) 
en de diazepam 20 mg im./NaCl 0.9 iv .-groep met de diazepam 10 mg i.m./20 mg i.v.-groep 

(hoge dosisgroep). 

10 mg diazepam of minder 
20 mg diazepam of meer 

beoordeling arts 

+ 

n.s. 

3 
0 

beoordeling patient 

+ 

8 

P :< o,os 

Het verschil in plasmacortisolgehalte tussen de waarden gemeten voor 
de premedicatie werd gegeven en nadat de bronchoscopie was beeindigd 
werd tenslotte bij de patienten die ontevreden over het verloop waren ver 
geleken met dat van de overige, wèl tevreden, patienten. 
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Uitgaande van de veronderstelling dat een eventueel verschil een stijging 
van het gehalte in de onte,�P.den groep ten opzichte van de tevreden groep 
zou inhouden, werd eenzijdig getoetst. In de ontevreden groep werd een 
gemiddelde overall-stijging (vóór de premedicatie vs. na de ingreep) gevonden 
van I 0,0 pg per 1 00 ml, in de tevreden groep een gemiddelde stijging van 

3 ,45 pg per I 00 ml. Het verschil (6,55 pg per I OO  rnl) is significant (p < 0,04). 
Dit is ook het geval als alleen de 8 ontevreden en uit de lage dosis groep met de 

8 tevredenen uit diezelfde groep werden vergeleken (een stijging van ge
middeld I 2,3 t.o.v. 3,6 ;  het verschil, 8,7 pg/ml is significant, p = 0,04). Bij 

de groep patienten die de operatie onbevredigend verlopen achtten, was de 

stijging van het plasmacortisolgehalte gedurende de gehele ingreep dus groter. 
(tabel XIX). 

Tabel XIX. Verselul in stijging van plasmacortisolgehalten bij patienten die tevreden en onte
vreden waren over de bronchoscopie. 

Gemiddelde stijging van plasmacortisolgehalten van vóór de premedicatie 

ontevreden over 
ingreep 

tevreden over 

ingreep 

verschil 

tot na de bronchoscopie. 

n =  Bij alle pa tien ten 

9 10,0 ± 3,0 

23 3,4 ± 2,2 

6,6 (p < 0,04) 

Bij de lage diazepam dosis groep 

1 2,3 ± 2,1 

3,6 ± 3,7 

8,6 (p = 0,04) 

Tenslotte dient te worden vermeld dat eventueel aan de premedicatie 
te wijten neveneffecten niet werden waargenomen (collaps, ademdepressie, 

hevige onrust e.a.). Ook vaatbeschadiging als gevolg van intraveneuze injectie 
van diazepam, door Baker (I969) en Dundee (I970) vermeld, werd bij onze 

patienten niet gezien. 

Discussie 

De resultaten van ons onderzoek wijzen erop dat het toedienen van een 
rustgevend geneesmiddel in een voldoend hoge dosis, stijging van het plasma
cortisol gehalte onder invloed van (pre )operatieve stress tegen kan gaan. 
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Dit is in overeenstemming met de bevinding dat hydroxyzine, nitrazepam en 

diazepam doses van resp. 2,5 mg/kg; 0,2 mg/kg en 0,2 mg/kg (Oyama 1969b) 

en pentobarbital in een dosis van 2 mg/kg (Oyama 1969a) gedurende twee 

dagen vóór een operatie per os toegediend, de stijging in plasmacortisol 

gehalten die op de dag van operatie zonder gebruik van psychofarmaca 

optrad, voorkómen. Ook wanneer pentobarbital 45 minuten preoperatief 

intraveneus werden toegediend in een dosis van 2 mg/kg werd een suppri

merende werking op de plasmacortisolspiegel waargenomen (Siker 1956). 

De discrepantie tussen de bevindingen van Siker 1956 en Oyama 1969a en 

de preoperatieve stijging die in onze pentobarbital groep werd gezien, kan 

zeer wel berustend op verschillen in dosis en wijze van toedienen . 

Ook larnes e.a. (1970) namen bij gynaecologische patienten een verschil 

in plasmacortisolgehalten waar tussen de patienten aan wie plm. 2 uur 

preoperatief per os placebo was toegediend en patienten die oraal nitrazepam 

hadden ingenomen. 

De verschillen in plasmacortisol gehalten die in de literatuur worden 
vermeld zijn van dezelfde orde van grootte als die welke door ons werden 

waargenomen ; dit geldt ook voor de interindividuele spreiding in de gevonden 

waarden. 

Onze bevinding dat noch diazepam noch een der metabolieten ervan 

een daling van het plasmacortisol bewerkstelligen indien deze stoffen aan de 

plasmamonsters worden toegevoegd, maakt het onwaarschijnlijk dat diazepam 

een directe (verlagende) invloed zal hebben op reeds circulerend plasmacor

tisol. Vermoedelijk zal dan ook de door ons waargenomen daling bij de 

hoge doses diazepam een uiting zijn van de normale dagschommeling in het 

plasmacortisolgehalte , die is waargenomen door Prensky (1956) en Oyama 

(1969a, 1969b), en die onder stress a.h.w. verhinderd wordt op te treden. 

Hoewel onze aantallen klein zijn, wekt het de indruk dat retrograde en 

anterograde amnesie speciaal voorkwam in de groep die met i.v. diazepam 

was behandeld. Intraveneus gegeven diazepam in doses van plm. 20 mg bij 

vrijwilligers (Clarke 1970) en bij patienten (O'Neill 1970, Pandit 1971)  

veroorzaakte met name een duidelijke anterograde amnesie, bij patienten in 

plm. 40% van de gevallen. Steen (1 969) en Dundee (1 970) toonden aan dat 

indien diazepam gecombineerd wordt toegediend met anticholinergica, de 

mate van amnesie belangrijk toeneemt. In alle vermelde publikaties waren, 
op het moment dat de herinnering van de patient werd getest, meerdere 

uren verlopen. Het is niet uitgesloten dat, indien bij onze patienten de 

ondervraging postoperatief op een later tijdstip zou hebben plaats gehad, het 

aantal van hen met een anterograde amnesie groter was geweest. 
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Het verschil in waardering van de bronchoscopie tussen arts en patient 
kan berusten op het feit dat de patient gedurende de bronchoscopie slecht in 
staat is zijn misnoegen kenbaar te maken: door de ingevoerde bronchoscoop 
kan hij niet spreken, terwijl het personeel van de bronchoscopie kamer er 
verder zorg voor draagt, dat hij zo weinig mogelijk beweegt. Daarom behoeft 
het feit dat de arts eerder van oordeel is dat de ingreep bevredigend is verlopen 
dan de pa tien t, geen verwondering te wekken. Het betekent ook dat de evaluatie 
van de patient meer relevant moet worden geacht dan die van de arts. 

Naar onze mening kan de conclusie van dit gedeelte van het onderzoek zijn 
dat, bij bronchoscopieën onder locaal anesthesie, het nuttig effect van dia
zepam als premedicatie het meest tot zijn recht komt als een intramuscu
laire dosis van plm. 20 mg vóór de toediening van de locaal anesthesie gevolgd 
wordt door een intraveneuze dosis van 1 0  à 20 mg vlak voor de ingreep. 

Samenvatting 

Bij 32 patienten die een bronchoscopie ondergingen werden vier verschil
lende premedicatie schema's, bij steeds 8 patienten, met elkaar vergeleken: 
pentobarbital 1 mg/kg intramusculair, na 25 minuten gevolgd door intra
veneus fysiologisch zout; diazepam 1 0  mg i.m. gevolgd door NaCI 0,9 i.v.; 

diazepam 10 mg i.m. gevolgd door diazepam 20 mg i.v. en diazepam 20 mg 
gevolgd door NaCl 0,9 i.v. 

De stijging in plasmacortisolgehalte gedurende de preoperatieve periode, 
die in de met pentobarbital en diazepam 1 0  mg behandelde groep werd 
waargenomen, was significant groter dan in de groep die 20 mg diazepam 
kreeg; hier werd een (lichte) daling geobserveerd. Gedurende de bronchoscopie 
steeg het plasmacortisol in alle groepen die i.v. fysiologisch zout hadden 

gekregen meer dan bij de groep aan wie 20 mg diazepam i.v. werd toegediend:  
hier werd een daling waargenomen. 

Amnesie voor de bronchoscopie trad voornamelijk op in de groep die 
i.v. 20 mg diazepam kreeg toegediend. 

Dat de patienten over het algemeen minder tevreden waren over het 
beloop van de bronchoscopie dan de artsen, laat zich uit de gang van zaken 
tijdens de ingreep wel verklaren. De patienten die in totaal l O  mg diazepam of 
minder kregen waren significant vaker ontevreden dan de groep die 20 mg 

diazepam of meer had ontvangen. De patienten die de bronchoscopie 
als onbevredigend hadden ervaren toonden ook als groep een significant 
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hogere stijging in plasmacortisolgehalte, vergeleken met de "tevreden" pa

tienten . Dit gold zowel voor het totale aantal patienten als voor alleen de 

patienten uit de "lage dosis"-groep. 
Op grond van de hier verkregen gegevens lijkt een combinatie van diazepam 

20 mg i.m. en - na t  * uur - 1 0  à 20 mg i.v. als premedicatie bij bronchosco

pieën optimaal. 
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HOOFDSTUK V 

SAMENVATTENDE BESCHOUWINGEN LEIDENDE TOT DE FORMULE

RING VAN EEN OPTIMAAL TE ACHTEN GENEESMIDDELEN GEBRUIK 

BIJ KEEL- NEUS- OORHEELKUNDIGE INGREPEN ONDER LOCAAL 

ANESTHESIE. 

Het overlijden van de in de inleiding besproken patient• heeft de aanleiding 

gevormd voor het in de vorige hoofdstukken beschreven onderzoek. Men 

kan zich nu afvragen in hoeverre het vinden van een bevredigende premedi

catie van algemeen belang is. 

Tabel XX. Aantal tonsillectomieën, neussepturn correcties en endoscopieën gedurende 1 97 1  onder algehele 
en onder locaal anesthesie verricht in de Groninger keel- neus- oorheelkundige kliniek. 

Ingreep Anesthesie 

Totaal Algeheel Locaal 

tonsillectomie 88 38 50 
neussepturn correctie 96 16 80 {bronchoscopie 314 1 38 1 76 

endoscopieën dir. laryngoscopie 265 1 94 71  
oesophagoscopie 397 289 108 
Totaal 1 1 60 675 485 

Uit tabel XX blijkt dat gedurende het jaar 1 97 1  in de Groninger Keel
Neus- Oorheelkundige Kliniek in totaal 1 1 60 ingrepen van het type als 

vermeld in hoofdstuk lil werden verricht . Hiervan hadden 485, d.w.z. 42% 

onder locaal anesthesie plaats. Ruwweg extrapolerend kan worden aange

nomen dat in Nederland jaarlijks enkele duizenden mensen deze ingrepen 

onder locaal anesthesie ondergaan. Daarom is een deugdelijke preventie van 
angst voor de ingreep van groot belang te achten . Het in hoofdstuk III ver

melde onderzoek heeft echter uitgewezen, dat bij dit soort ingrepen in het 

algemeen een zeer rigoureuze angstbestrijding niet geïndiceerd is. Eén enkele, 

uitsluitend rustgevende stof zal het meest geschikt zijn en, zoals uit onze in 

hoofdstuk lil en IV vermelde resultaten blijkt, lijkt diazepam als zodanig 

te kunnen fungeren. 
Men moet zich trouwens afvragen, of, als de angst zo hevig is dat met 

sedativa en opiaten het bewustzijn van de patient moet worden verlaagd, niet 

beter een algehele anesthesie kan worden gegeven. De door Huizinga ( 1 967) 

genoemde voordelen van de locaal anesthesie bij bronchoscopieën (overzichte

lijker werken, beter contact met de patient en minder personeel vereist) vallen 
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bij een patient met een sterke onrust weg. 
Het belang van de premedicatie als beschermend middel tegen toxiciteit 

door locaal anesthetica hangt af van de frequentie waarin deze toxiciteit 
optreedt en van de effectiviteit van het beschermende middel. Het vaststellen 
van de frequentie waarmee ongevallen door locaal anesthetica-gebruik voor
komen is zeer moeilijk. Lang niet alle gevallen worden genoteerd en ook zelden 
wordt vermeld op hoeveel behandelde gevallen toxiciteit werd waargenomen; 
met andere woorden de "noemer" ontbreekt meestal . 

Killian schatte in 1 96 1  het jaarlijks aantal sterfgevallen ten gevolge van 
locaal anesthesie in het algemeen in West Duitsland op plm. 33. Pellnitz 
( 1 966) vermeldt dat van 203.943 ingrepen op keel- neus- oorheelkundig 
gebied in West Duitsland bij 1 07.478 patienten (=52.7%) locaal anesthesie 
werd toegepast . Hierbij deden zich I 0 sterfgevallen en 87 "ongevallen" voor, 
d.i.. respectievelijk 0,09o/w (± 1 op I 0.000) en 0.81 o/w van het totaal. (Bij 
de 47,3% patienten die algehele anesthesie kregen waren deze promillages 
hoger : resp. 0,29o/oo en 1 ,29o/oo) 

Moore en Bridenbaugh ( I 960) vonden op 36.1 1 3  "regional blocks" met 
locaal anesthetica 533 (plm. 1 5o/oo) keer een "systemic reaction"; in 93 

gevallen (d.i. bij 2,5o/oo) traden convulsies op. Het aantal sterfgevallen wordt 
door hen niet vermeld. Thomton (I 966) komt bij de door hem bestudeerde 
1 4.000 gevallen op ruim I o/w sterfte door locaal anesthesie ; zijn bevindingen 
berusten evenwel uitsluitend op autopsieën. 

Hoewel dus blijkbaar het vóórkomen van ongelukken door gebruik van 
locaal anesthetica zeldzaam is, moet men toch vooral gezien de iatrogene aard 
van deze accidenten bij operaties , waarbij locaal anesthetica worden gebruikt, 
een premedicatie kiezen die preventief werkt op de toxiciteit van deze 
stoffen. Uit het in hoofdstuk 11 beschreven gedeelte van ons onderzoek is 
gebleken, dat diazepam bij muizen dit gewenste effect heeft, en wel in 
sterkere mate dan pentobarbital en Thalamonal. Of dit ook bij mensen het 
geval zal zijn, is onbekend. Usubiaga e .a. ( 1 966) vonden bij vrijwilligers 
dat thiopenthal weliswaar het convulsieve effect van procaine antagoneert, 
maar slechts in zeer hoge doses (2-4 mg/kg), terwijl het effect op lidocaine
convulsies twijfelachtig was; Crampton ( 1 968) zag van thiopenthal in het 
geheel geen effect bij convulsies door lidocaine. 

Van phenothiazine-derivaten, die bij de premedicatie gebruikelijk zijn, 
is bekend dat zij convulsies kunnen opwekken (Goociman en Gilman 1 970). 

Smudsky {1 964) e.a. stelden vast dat een combinatie van promethazine en 
pethidine lidocaine-convulsies bij muizen potentieert ; Wellboener e.a. merkten 
reeds in 1 959 op dat de combinatie van pethidine , promethazine en chloor-
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promazine de LD van procaine en tetracaine bij muizen doet dalen. 5 0  
d da . Uit bovenstaande gegevens lijkt geconcludeerd te mogen wor en t - m 

tegenstelling tot diazepam - van de gebruikelijke premedicaties weinig be

scherming tegen de toxiciteit van locaal anesthetica valt te verwachten. 

Diazepam kan pas inderdaad als een waardevolle premedicatie worden 

beschouwd als blijkt dat het middel weinig toxisch is. 

De algemene invloed van deze stof op de circulatie en de ademhaling 

is gering. Dit werd ook door ons - zie hoofdstuk III - waargenomen. Urban 

e.a. (I 966), die öij vrijwilligers zeer hoge doses diazepam i.v. gaven (tot 

I 00 mg) zagen geen noemenswaardig effect op de bloeddruk en op de pols

en ademfrequentie. 

Bij meer gerichte onderzoekingen op verschillende respiratoire parameters 

vonden Me Clish { 1 966), Dalen { 1969) en Catchlove { 1971)  dat i .v. diazepam 

in doses van resp. 0,1 - 0,3, 0,1 - 0, 15  en 0,14 mg/kg een - zij het niet zeer 

uitgesproken - suppressie van de ademhaling geeft ; Cohen {1969) vond deze 

geringer na 0,266 mg/kg diazepam i.v. dan na 0,5 mg/kg pethidine. 

Een zelfde, vrij geringe, invloed op de ademhaling werd waargenomen 

bij patienten met chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen, aan wie 
0,1 - 0,1 5  mg diazepam i.v. werd toegediend ( Catchlove 1 97 1 ,  Hütteman 

1 971). Heinonen {1 972) vond bij 29 patienten met een status astmaticus 
dat de dyspnoe subjectief na 5 mg diazepam i.v. afnam, terwijl de obstructie 

objectief onveranderd bleef. 

Er is evenwel bij dit type patienten een onvoorspelbare variabiliteit in 

response (Catchlove 1 97 l a). 

De invloed van i .v. diazepam in doses van 5-1 0  mg op de hemodynamica 
bij vrijwilligers (Katz 1 967) en patienten {Dalen 1 969, Romain Dixon 1970) is 

bijzonder gering. Blackburn e .a. {1971 ) vonden dat de contractiliteit van het 

myocard onder invloed van 1 5-20 mg diazepam niet afnam (in tegenstelling 

tot hetgeen bij gebruik van barbituraten werd waargenomen). 

Incidentele complicaties ten gevolge van diazepam zijn zelden waargeno

men. Rollason ( 1968) beschreef een cardiovasculaire collaps bij een krachtige, 

gezonde man, na 20 mg diazepam i.v., terwijl door Buskop e.a .  (I 970) bij 

een 8 1 -jarige man, na toediening van I 0 mg diazepam i.v., bewustzijnsverlies 

en apnoe werden waargenomen. Een soortgelijke reactie werd in de Groninger 

Kliniek bij een patiente van 75 jaar gezien na het i.v. verstrekken van 5 mg 

diazepam (Edens 1 972). 

Zoals reeds in hoofdstuk IV is vermeld wordt locale vaatbeschadiging 
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vrij vaak beschreven . Dat dit door ons niet werd waargenomen (hoofdstuk 
IV), kan samenhangen met de korte observatieduur van deze patienten. 

Concluderend mag worden gesteld dat ongewenste effecten van diazepam 
zo gering lijken te zijn en zich ook zo zelden voordoen, dat zij geen beletsel 
vormen deze stof als premedicatie te gebruiken. 

Welke medicatie voor keel- neus- oorheelkundige ingrepen onder locaal 
anesthesie kan nu als optimaal worden beschouwd? 

a. Locaal anesthetica 

Uit hoofdstuk I is gebleken dat de amide typen het voordeel hebben 
slechts zeer zelden overgevoeligheidsreacties te geven en dat zij in oplossing 
zéér stabiel zijn. Onderling ziJn de verschillen niet groot. Prilocaine zal door 
zijn grotere fictief verdelingsvolume minder snel aanleiding geven tot toxische 
bloedspiegels ; het kan evenwel in hoge doses methemoglobinemie geven. Het 
is de vraag of cocaïne en tetracaine bij resp. neussepturn-correcties en 
endoscopieën door amiden vervangen kunnen worden ; in elk geval is het aan
wenden van deze beide locaalanesthetica in hoge concentraties riskant. 

b. Rustgevende middelen 

Diazepam is o .i .  het meest effectief als een i .m. dosis van 20 mg, toege
diend ± � uur voor de ingreep, gevolgd wordt door een i.v. dosis van I 0-20 mg 
direct voor de ingreep. Hoewel strikt genomen op grond van ons onderzoek 
deze conclusie alleen geldt voor bronchoscopie-patienten, lijkt het aanneme
lijk dat zij ook op gaat voor tonsillectomie- en neusseptum-patienten. Door 
de lange plasmahalfwaardetijd van diazepam (9-24 uur, van der Kleyn 1969) 
ten opzichte van de duur van de ingreep blijft het effect redelijk constant. 

Suggesties van anderen (Haslett 1 968, Steen 1 969) dat 1 0  mg diazepam 
i.m. even effectief zou zijn als 20 mg, vonden in ons onderzoek (zie hoofd
stuk IV) geen steun. 

c. Anticholinergica. 

Of men als anticholinergische therapie atropine of scopolamine zou 
moeten geven valt niet te beoordelen. 
In het kort samengevat komt de voorgestelde medicatie neer op : 
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locaal anestheticum van het amidetype (prilocaine) - diazepam - atropine 

of scopolamine. 

Welke handelwijze zou men kunnen volgen indien de premedicatie tekort 
schiet? 

Indien de diazepam premedicatie, in de geadviseerde dosis onvoldoende 
;ust verschaft, lijkt het beter de voorgestelde ingreep alsnog onder algehele 
anesthesie plaats te doen hebben. 

Treden ondanks de premedicatie overdoseringsverschijnselen door locaal 
anestheticumgebruik op (convulsies), dan zou men i.v. hoge doses diazepam 
{20-50 mg) kunnen geven ; het toedienen van zuurstof wordt tevens aangewezen 
geacht (Daos, 1 962, Moore 1969). In de zeer ernstige gevallen zijn kunstmati
ge beademing en hartmassage aangewezen. De daarvoor benodigde outillage 
dient dan ook in elke operatiekamer aanwezig te zijn. 

Bij overdoseringsverschijnselen door vasoconstrictoren, i.c. adrenaline, 

kan men een (3-sympaticolyticum geven, b.v. propranolol in een dosis van 
1 0-40 mg i.v. Men moet er dan wel zeker van zijn dat de vasoconstrictor 
en niet het locaal anestheticum het causale agens is ! 

De - zeer zeldzame - anafylaktische shock als uiting van overgevoeligheid 
voor locaal anesthetica tenslotte kan bij een meer geprotraheerd verloop 
behandeld worden met infusen met corticosteroïden. Bij een foudroyant 
verlopende shock is intravasaal geven van adrenaline (0,3 mi 1 :  1 000) ge
indiceerd (Orie e.a. 1 965), terwijl verder algemene maatregelen ter bestrijding 
van shock plaats dienen te hebben, zoals die ook bij de in de inleiding be
sproken patient werden aangewend. En met deze laatste constatering zijn 
wij dan weer tot ons uitgangspunt teruggekeerd. 
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SUMMARY 

The study reported in this thesis began with the case history of a patient 

who died during an operation for nasal septurn correction. Death was attributed 

to the local anaesthetics used, though many other drugs had also been given. 

This case report led us to look for a drug that could be used on its own as 

a premedication to give satisfactory relief of anxiety and to prevent the 
taxicity of local anaesthetics. 

Chapter I summarises the mode of action of local anaesthetics. The 

unwanted effects may be due to overdosage of the local anaesthetics or of 

the vasoconstrictor agent given with it, or it may be due to allergy. These 

syndromes are described and their relationship to the mode of action of 

local anaesthetics is considered. 

Most local anaesthetics are either esters or arnides. Same preparations 

from each group that are frequently used in ENT-surgery are discussed. 
Drugs that are commonly used as premedicants in ENT-surgery are then 

discussed, i .e.  anticholinergics, antihistamines, (narcotic) analgesics and psy

chopharmacologic drugs. The latter group includes barbiturates and other 

sedatives, the neuroleptics and the tranquillisers. Representative drugs from 

these groups are briefly discussed .  

The tranquilliser diazepam (Valium
R

), which is bath an anticonvulsant 

and an anxiety-relieving drug, was selected for this study. lts interactions 

with local anaesthetics and its serlating properties in ENT-premedication 

were investigated. 
Chapter II describes an investigation of two local anaesthetics, tetracaine 

and lidocaine given intravenously in rnice. The ED 5 0 -values for convulsions 

and the LD50 were deterrnined for these drugs given alone and after intramus

cular premedication with diazepam, pentobarbitone or ThalamonalR . (The 
latter drug is a combination of draperidol and fentanyl) . Diazepam in low doses 
protected the animals effectively against convulsions and death due to bath 

local anaesthetics. With pentobarbitone LD 5 0 -values were also increased, 

but its anticonvulsive action was only demonstrated in high doses (approx. 

1 5  mg/kg). Thalamonal hardly affected the lethality of lidocaine and increased 

that of tetracaine; however it antagonised convulsions caused by bath local 

anaesthetics. 
Chapter lil describes three clinical trials of diazepam in different types 

of patients. In the first its effects were compared with those of Thalamonal 
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in tonsillectomy patients; in the second diazepam was compared with a drug 
cocktail (promethazine, pethidine, triflupromazine and barbitone) in patients 
undergoing nasal septurn correction. In the third diazepam was compared with 
placebo in endoscopy patients. All the procedures were performed under 
local anaesthesia. 

Diazepam was at least as good as the control premedication in all three 
groups. In tonsillectomy patients the fall in blood pressure in the diazepam
group was smaller than in the group that received Thalamonal. Patients with 
nasal septumcorrection were more drowsy and had more frequently a dry 
mouth in the drugcocktail-control group. Endoscopy patients given placebo 
became more tense than those who had received diazepam. 

Unwanted effects after control premedication tended to be more frequent 
than after diazepam. 

Chapter IV describes an investigation in which plasmacortisollevels were 
measured in patients undergoing bronchoscopy, after different farms of 
premedication. The patients received either pentobarbitone (approx. 1 mg/kg) 
or diazepam ; three different dose regimens of diazepam were used. Plasma
oortisol rises during (operative and preoperative) stress, thus affording some 
objective measure of anxiety . A preoperative fa!! in plasmacortisollevels 
was produced after 20 mg diazepam intramuscularly ; after 1 0  mg diazepam 
and pentobarbitone this fall was absent. Intravenous diazepam 20 mg injected 
just bef(}{e bronchoscopy, lowered plasmacortisol during the operation sig
nificantly more than did saline. 

Patients who received a large dose of diazepam (20 mg i.m. or 1 0  mg 
i.m. plus 20 mg i.v.) were more satisfied with the operation than patients 
given a smaller dose of diazepam, or pentobarbitone. This result corresponds 
to the changes found in plasmacortisollevels, which were lower in the satisfied 
group. 

Patients differentiated better between high and low dosages of diazepam 
than the doctors in charge of the bronchoscopy. Amnesia for the events 
in the operation theatre was slightly greater in the high dose group. 

Chapter V discusses the efficacy of the premedication. During ENT
surgery under local anaesthesia a careful prevention of anxiety and of taxicity 
due to local anaesthetics is required, although overt taxie effects are rare. 
Diazepam has few cardiovascular or respiratory effects and we know of no 
deaths attributed to its use. 

This and the results of our investigation suggest that diazepam on its 
own is a good premedication for ENT-operations under local anaesthesia. 
We have found that for bronchoscopy an effective dosagc was 20 mg i.m. 
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befare the administration of local anaesthesia, foliowed by 1 0-20 mg i.v. just 
befare the procedure. 

The measures, that should be considered when seclation is inadequate 
or when taxie or allergie symptoms occur despite the recommended preme
dication, are briefly discussed. 
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