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Ingezonden
Buircn verantwoordelijkheid van de redactie

Articaihe met natriumbisulfi et:
een potentiéelgevaaf

Binnen de anesthesiologie in Nederland
bestaat er in toenemende mate belarigstelling
voor het gebruik van articaine (Ultracain DS@)
voor epidurale, inhathecale, en plexus anes-
thesie. Door de snelle inwerking, de excel-
lente kwaliteit van de blokkade en de geringe
toxiciteit, is articaine met adrenaline van gote
waarde gebleken. In dit tijdschrift werd hiero-
ver recent gepubìiceerd door van Oss e.a. (1)

Tegen het gebruik van articarne als farmaceutisch
specialité, in Nederland geleverd als Uluacain DS, is
echter een bezwaar aan t€ voeren. Er is alle reden voor-

keur te geven aan lokaalanesthetìca waaraan geen hulp
stoffen zjn toegevoegd.2'3 Aan de 1,7 nrl carpule's
lIltracain DS@ is I mg/nrl met]rylparabeen toegevoegd.
Aan de 20 ml flacons is behalve methylparabeen ook
nog 0,5 mgirnl natriumbisulfiet toegevoegd. Vooral
deze laatste toevoeging if bedenkelijk, gezien de cala-
miteiten die in het rccente verleden beschreven zijn bij
het gebruik van 2<hloroprocaine met als hulpstof nani-
umbisulfiet, geleverd als Nesacaine CE@.

Thssen 1980 en 1982 verschenen enkele case-

rcpofs over irrcversibele neurologische uiNalsver-
schijnselen bij patiénten na epidurale toediening val 2-
chlorcprocaine met nan:iumbisulfiet 2 m{rnl. (+7) Ileî
ging om totaal 9 patiènten, 8 vrouwen, waarv"an 7 gra-
vida of een dag postparum. llet volume was in 7
gevallen groot, n.l. 2G28 rnl Gemiddeld 25,5 n'l). In
6 gevallen was sprake van accidentele intrxhecale toe-

diening met als gevolg een "totale spìnale anesùesie".
Bij de overige 3 was sprake van een hoog opgelopen

niveau van blok:lcade, waarbij intrathecale toediening
niet werd uitgesloten. De daarop volgende hypotensie
was in geen van de gevallen exteem of langdurig. L
alle gevallen was er na regressie van de bloktade

sprake van neurologische uitv"al. Een patiènt herstelde
na vier dagen volledig. Bij alle andere poriènten was

sprake van een cauda equina syndroom. Dit werd bij
eén patiènt enkele weken later gecompìrceerd door een

arachnoiditis met verslechtering van haar neurologische

toestand.

Ravindran e.a. toonde bij honden aan dat het
specialité (2-chloroprocaine 3Vo - pH 3,8) bij opzette-

lijke intrathecale toediening tot permanente paraplegie

leidde. Gelijke volumina bupivacaine 0,57o (pH 5,5),
en een ffsiologische zoutoplossing (pH 3,0) waren nret

neurotoxisch. Wang e.a. deed een soortgelijk onder-

zoek bij konijnor waarbij 2-chloroprocaine 3Va tnra-
thecaal werd met nariumbisulJìa 2 mflrn)
rn R-rnger lactaaf, zawel als bolus-injectie als met

kleine intermitterende injecties. Alleen de bolus-injectie
van natriumbisullìet gaf dwarslaesies die zich niet meer

hentelden.e Gissen e.a.l0 liet bij honden zien dat intra-

thecale toediening van grcte volumina NaCl 0,970

waarbij de subdurale druk opliep tot 200 à 300 mm
Hg terwijl tegelilcîijd de arteriéle druk kunstrnalg
laag werd gehouden met i.v trineùaphan, tot iÍever-
sibele neurologische beschadiging kon leiden (zelfs met

dodelijk afloop).

Ven'olgens liet hij bij een in vitru studie met d€

nervus vagus van een konijn zen, dat nariumbisulfiet
2 mflrrù n 2tt ooprccalne 370 neurotoxsch is bij
een pH van 3,3. Als men de pH buffert tot 4,8 of

Hieruit mag geconcludeetd worden' dat nxtl.luln-

bisulfiet neurotoxrsch is, indien het intraùecaal wordt

neurolo van

een spe rabil-

Élt van
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Of het gebruik van Ultracain DS@ veilig is,

hangt vooral af van de concentr'atie nariumbisulfiet en

de pH. De concentratie natiumbisulfiet in Ulracain
DS6 is slechts een kwart van die van Nesacarne CE@

destijds. De pH werd dou ons gemeten en bleek 70
te zijn. Bovendien is h* banodigde volume Ultracain
DS@ dat epiduraal wodt toegediend lager dan dat van

Nesacaine CE@.

Ondank deze mogelijk bredere veiligheidsmarge

lijkt een waarschuwing op zijn plaats. Het feit dat naar

schatting al bij vijf- a tienduizend patiénten Ultracain

DS@ in Nederland voor epidurale toediening is

gebruikt, mnder dar melding gemaakt is van neuo-
toxiciteit, is geruststellend. Echter 2+hlorcprocat-ne

werd al 25 jaar gebruikt, voor de eerste toxische rcac-

des werden gemeld.

Wij pleiten ervoor dat uitsluitend geneesmidde-

len zonder toevoegingen worden gebruilc voor epidu-

rale toediening. Het zou jammer zijn indian een goed

lokaalanestheticum als articarne in diskrediet kwam

door de ongewenste effecten van onnodige additiva.
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