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3 . Leercurve voor d e fiberoptische intubatie in d e op

leidingssituatie; de punten zijn gegevens en de curve is de
regressievergelijking y = xoo - 48>7 .e(~a(W5x).
de leersituatie dient zowel de (makkelijke) nasale als de orale
intubatie geoefend te worden. Voor een volledige beheersing
van de techniek onder alle omstandigheden zullen veel meer
verrichtingen nodig zijn.
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Bij onderzoek van propofolgeïnduceerd gedrag bij jonge
versus geriatrische ratten bleek dat propofol bij jonge ratten re
sulteerde in een snel begin
van de reflexonderdrukking
en een snel herstel (Tdi;u>). Tijdens deze snelle overgangen
‘schudden’ veel jonge ratten; bij het herstel toonden zij loop
stoornissen. De maximale reflexonderdrukking door propofol
duurde lang bij geriatrische ratten en ging vaak gepaard met
ademstilstand. Veel geriatrische ratten toonden, in tegenstel
ling tot de jonge, excessief kauwen.
Beschouwing. Er werd weinig verschil in hoofdeffecten van
propofol gevonden voor de normale variaties, maar de aard en
incidentie van de bijeffecten verschilden relevant. Het verschil
in propofolgeïnduceerd gedrag tussen APO-SUS- en APOUNSUS-ratten past bij verschillen in GABA-transmissie in
hun basale ganglia,24 Relevante farmacokinetische verschillen
verklaren de belangrijkste verschillen tussen jonge en geriatri
sche ratten, Het excessief kauwgedrag van geriatrische ratten
past bij een beperkt veranderde GABA-transmissie ten gevol
ge van ouder worden.5
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Waarom de ene mens ‘gevoeliger’ reageert op anesthesie dan
de andere is vaak onduidelijk, Experimenteel bootst men ver
schil in individuele gevoeligheid na door dieren te fokken met
een uitgesproken grote of geringe gevoeligheid voor effecten
van algemene anaesthetica.1 Deze gefokte variaties represen
teren echter geenszins de spontane variaties in een stam.
Daarom bestuderen wij relaties tussen spontane variaties in
een populatie ratten en gevoeligheid voor algemene anaesthe
tica.
O p z e t . Wij bestudeerden effecten van het intraveneuze gamma-aminoboterzuur (GABA)-mimetische anaestheticum propofol bij twee variaties binnen de Wistar-rattenstam: APOSUS versus APO-UNSUS,2 en bij jonge (volwassen) versus ge
riatrische ratten. Maten voor effect zijn: reflexonderdrukking,3
en propofolgeïnduceerd gedrag.
Resultaten. De resultaten betreffende dc reflexonderdrukking zijn weergegeven in tabel 3 .
Bij onderzoek van propofolgeïnduceerd gedrag bij APOSUS- versus APO-UNSUS-ratten bleek dat de incidentie van
‘onwillekeurige spiersamentrekkingen’ samenhing met de do
sis, met als opvallend verschil: na 10 of 20 mg.kg~> propofol
toonde 90- 100% van de APO-SUS- en 30-40% van de APOUNSUS-ratten dit gedrag. ‘Kauwen’, een dosisafhankelijk propofoleffect, kwam vaker voor bij APO-SUS- dan bij APOUNSUS-ratten, ‘poetsen’ minder vaak bij APO-SUS- dan bij
APO-UNSUS-ratten.
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RTenbrinck, J.Klein, W.Erdmann en B.Lachmann (Rotter
dam), Xenonanestfiesie: het analgetisch effect
Het edelgas xenon is een alternatief voor lachgas bij anesthesiologisch gebruik. Lachmann beschrijft dat de additionele fentanylbehoefte per patiënt in de xenongroep slechts 20% van
die in de lachgasgroep is.! Hij verklaart dit aanzienlijke verschil
door een sterk analgetisch effect (perifeer en (of) centraal wer
kend) van xenon. Het doel van de huidige studie is een relatie
te vinden tussen xenonconcentratie en analgetisch effect; deze
effecten worden vergeleken met die van lachgas en verschil
lende fentanylconcentraties.
Ned Tijdschr Geneeskd 1997 kj juli;i4 i( 29)

