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Samenvatting 

In dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven dat als doel had om de 

mechanismen van de cyto- en neurotoxiciteit van lokale anesthetica en hun 

additieven op te helderen met hulp van verschillende in-vitro modellen. De 

mechanismen van apoptose door lidocaïne, ketamine en midazolam werden 

onderzocht in een cellijn met een genetisch gemodificeerde route van de apoptose. 

De cyto- en neurotoxiciteit van acht klinisch gebruikelijke lokale anesthetica en hun 

stereoisomeren werden met elkaar vergeleken. Ook werd voor een aantal klinisch 

gebruikelijke additieven en conserveringsmiddelen het mechanisme van toxiciteit 

opgehelderd. In een volgende fase werd de neurotoxiciteit van mengsels van een 

locaal anesthesticum met verschillende gebruikelijke additieven geanalyseerd. 

Om het mechanisme van cytotoxiciteit en apoptosis door lidocaïne te kunnen 

verklaren, werden Jurkat T-lymfoom cellen gedurende 24 uur met oplopende 

concentraties lidocaïne geïncubeerd. Daarna werd gekeken naar tekenen van 

toxiciteit en apoptose (cel vitaliteit,  mitochondriale veranderingen, vrijkomen van 

cytochroom C, activering van caspase en uittreding van phosphatidylserine) met 

behulp van trypaan blauw kleuring, fluoroscopie, JC-1 en 7AAD/PI fluorescence-

geactiveerde celsortering (FACS) en immunoblotting. Vervolgens werd een 

pancaspase-inhibitor  aan lidocaïne toegevoegd om het aandeel aan de caspase 

afhankelijke celdood (apoptose) te bepalen. Lidocaïne bracht  in Jurkat cellen in lage 

concentraties (tot  6 mM) een apoptose teweeg en in hogere concentraties een 

primaire of secundaire necrose. In een tweede serie experimenten werden genetisch-

gemodificeerde cellen met een defect in de mitochondriale route (Bcl2-

overexprimatie of caspase-9 deficiëntie) of een defect in de doodsreceptor route  

(capase-8 deficiënt of FADD deficiënt)  bloot gesteld aan verschillende concentraties 

lidocaïne. Alleen cellen met een deficiënte mitochondriale route van de apoptose 

waren beschermd tegen lidocaïne-geïnduceerde apotose. Tenslotte werden 

neuroblastoomcellen geïncubeerd met verschillende concentraties lidocaïne zowel in 

combinatie met als zonder pancaspase-inhibitor. Ook bij neuroblastoomcellen 

veroorzaakte lidocaïne in lage concentraties een apoptose en in hogere 

concentraties een necrose.  

Nadat de route van apoptose was opgehelderd, werd de neurotoxiciteit van 8 lokale 

anesthetica onderling vergeleken door middel van flowcytometrie van 
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neuroblastomacellen. Er werd getracht om de neurotoxiciteit, die op deze wijze was 

gemeten, te correleren aan de fysicochemische eigenschappen en het vermogen om 

de geleiding te blokkeren. De neurotoxische potentie van de lokale anesthetica 

correleert met hun lipofilie en hun potentie tot blokkade van de geleiding, maar niet 

met hun chemische klasse (ester vs. amide), moleculair gewicht, eiwitbinding of pKa 

waarde. 

Ketamine is een oncompetitieve NMDA receptor antagonist met analgetische 

eigenschappen, die soms als additief bij regionale anesthesie gebruikt wordt. In het 

model van genetisch gemodificeerde routes van apoptose werd bewezen, dat ook 

ketamine een apoptose via de mitochondriale route induceert, onafhankelijk van de 

doodsreceptor route. Bij hogere concentratie veranderde ook hier het proces van een 

apoptose naar een necrose. Het S(+)-isomeer van ketamine was iets minder toxisch 

dan het racemaat. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de apoptose via de NMDA-

receptor geïnduceerd wordt, omdat de bindingsactiviteit van de linksdraaiende 

stereoisomeer hieraan drie keer hoger is. Als het klinisch toegepaste 

conserveringsmiddel benzethonium samen met ketamine wordt gebruikt, bleek uit 

isbolografische analyse de toxiciteit van S(+)-ketamine in lymfomen, 

neuroblastoomcellen en astrocyten bij ratten nog verder toe te nemen. De GABAA 

receptor agonist midazolam induceerde net zoals ketamine een apoptose via de 

mitochondriale route en veranderde de apoptose in een necrose bij hogere 

concentraties. De GABAA antagonist flumazenil kon de toxiciteit van midazolam niet 

afremmen. Dat betekent dat de toxiciteit van midazolam niet veroorzaakt wordt via de 

GABAA receptor of de perifere benzodiazepine receptor (een 18 kDa translocator 

proteïne dat in de buitenste mitochondriale membraan gelokaliseerd is en apoptose 

kan induceren). 

De klinisch meest gebruikte additieven werden gemengd met een toxische 

concentratie van lidocaïne en de toxiciteit van deze mengsels werden in 

neuroblastoomcellen en astrocyten onderzocht. Morfine, sufentanil, clonidine, 

adrenaline en neostigmine verhoogden niet de toxiciteit van lidocaïne. Echter 

ketamine verhoogde de toxiciteit van lidocaïne additief, terwijl midazolam alleen tot 

een subadditieve toxiciteit leidde.  

Samenvattend, lokale anesthetica, ketamine en midazolam induceren een  apoptose 

via de mitochondriale route onafhankelijk van de doodsreceptor route. De lipofiliteit 
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en daarmee de potentie van lokale anesthetica tot het blokkeren van de geleiding 

bepalen de toxiciteit. Daarom hebben alle lokale anesthetica ongeveer dezelfde 

therapeutische breedte en is hun toxiciteit onafhankelijk van hun chemische 

structuur. Dus nieuwe lokale anesthetica zouden een soortgelijke therapeutische 

breedte hebben. Additieven als ketamine, midazolam en benzethonium verhogen de 

toxiciteit. Ondanks dat dit resultaat naar voren komt uit een in-vitro onderzoek, is het 

raadzaam om deze middelen ook in de klinische situatie niet voor regionale 

anesthesie te gebruiken. Frequent toegepaste effectieve additieven zoals opiaten, 

adrenaline en clonidine zouden wel klinisch gebruikt kunnen worden. Dezen 

verhogen de toxiciteit van lokale anesthetica niet en maken het mogelijk om de 

concentratie van het lokaal anestheticum te reduceren. 

Toekomstige ontwikkelingen zullen tot heel andere types natriumkanaal-blokkers 

leiden en zullen mogelijk gericht zijn op specifiekere blokkers voor specifieke kanaal-

subtypes. Ook andere typen kationkanalen, die specifiek alleen op zenuwweefsel 

voorkomen voor het overdragen van pijnsignalen, lijken een aantrekkelijk doel voor 

de ontwikkeling van minder toxische middelen in de toekomst. 




