
ROIG toxicologie 
26-6-2013 

Noortje Schipper 

Fellow acute geneeskunde 



Opbouw presentatie 

§  Antidepressiva 
§ Tricyclische antidepressiva 

§ Niet-tricyclische antidepressiva 

§  Serotonine syndroom 

§  Bètablokkers 

§  Calciumkanaalblokkers 

§  Conclusie/ take-home messages 



Antidepressiva 

Indeling obv werking en bijwerkingenprofiel: 

§  Tricyclische antidepressiva en verwante verbindingen (TCA’s) 

§  Niet-tricyclische antidepressiva 

§ Serotonineheropnameremmers (SSRI’s & SNRI’s) 
§ Overige niet-tricyclische stoffen 
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Tricyclische antidepressiva 

Indicatie:  
§  Eerste generatie antidepressiva 

§  Niet-specifieke werking tegen depressie 

§  Relatief veel bijwerkingen 
§  Bij overdosering kan ernstige toxiciteit ontstaan 

Intoxicatie:  
§  ~50% van intoxicaties met TCA’s gaan gepaard met co-intoxicaties  

§  Co-intoxicaties verergeren over het algemeen de ernst van de toxiciteit 
van de TCA-overdosering 





Tricyclische antidepressiva 

§  Serotonine heropnameremmer:  
 clomipramine (Anafranil®) 

§  Norepinefrineheropnameremmer:  
 nortriptyline (Nortrilen®) 

§  Gemende heropnameremmers:  

 imipramine & amitriptyline (Sarotex®, Tryptizol®) 



Farmacologie TCA’s 

1.   Inhibitie van presynaptische neurotransmitter-opname 
2.   Blokkade van de snelle calciumkanalen in het hart 

3.   Antagonisme van centrale en perifere muscarine acetylcholine 
receptoren 

4.   Antagonisme van perifere alfa-1-adrenerge receptoren 

5.   Antagonisme van histamine (H1) receptoren 

6.   Antagonisme van gamma-aminobutyric acid (GABA) receptoren 



TCA overdosering 

§  Klinische symptomen overdosering: 

§   Serieuze toxiciteit: 
§  Geleidingsvertraging 

§  SVT’s 

§  PVC’s 

§  VF/VT (~4%) 

§  Hypotensie 

§  Ademhalingsdepressie 

§  Coma  

§  Insulten 

§   Secundaire complicaties:  
§  Aspiratiepneumonie 

§  Anoxische encefalopathie 

§  Hyperthermie 

§  Rhabdomyolyse 

§  Longoedeem 



Diagnostische work-up 

§  ABCDE 
§  Lab: glucose, kreat, electrolyten, (spiegels) 
§  ECG (serieel gedurende 1ste uren van intoxicatie) 
§   Klassiek: 

§ Verbreding QRS >100 msec  
§ Afwijkende QRS-morfologie (diepe, langgerekte S in afl I & AVL)  
§ Afwijkende R & S golven in AVR:  

§ R in AVR >3mm;  
§ R:S ratio in AVR >0.7 

§   Minder frequent: 
§ RBTB 
§ Hoge graad AV-block 
§ Brugada-patroon 





TCA intoxicatie: behandeling 

Algemene maatregelen: 
§  IV-toegang; Continue monitoring tijdens 1ste 6 uur 

§  Seriele ECG’s 

§  Blaascatheterisatie indien nodig 



Wat is geen indicatie om natriumbicarbonaat te geven bij 
TCA-intoxicaties?  

A - Refractaire hypotensie 
B - Geleidingsstoornissen 

C - Ventriculaire dysritmieen 

D - Insulten 



TCA intoxicatie: behandeling 

Specifieke maatregelen: 
§  GE-decontaminatie: 1-malig actieve kool; evt. maagspoelen 

§  Natriumbicarbonaat, indicaties:  

§ Refractaire hypotensie 
§ Geleidingsstoornissen 

§ Ventriculaire dysritmieen 
§  Benzodiazepines bij insulten, evt. fenobarbital 

§  Natriumchloride infusies, evt. noradrenaline 

§  Evt. lidocaine bij ventriculaire dysritmieen  



Is hemodialyse zinvol bij de behandeling van TCA-
overdosering?  

§  A – Ja 
§  B – Nee  
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Niet-tricyclische antidepressiva 

§  2e generatie antidepressiva 
§  Eerste keuze middelen bij depressie, OCD, paniekstoornissen en 

eetstoornissen 

§  Werkingsmechanisme nog niet helemaal bekend 
§  Bijwerkingen minder ernstig dan TCA’s 



Niet-tricyclische antidepressiva 

§  Selectieve serotonine reuptake inhibitors (SSRI’s) 
§  Serotonine/norepinefrine reuptake inhibitors (SNRI’s) 

§  Overige atypische antidepressiva 



SSRI’s 

§  Fluoxetine (Prozac®) 
§  Sertraline (Zoloft®) 

§  Paroxetine (Seroxat®) 

§  Fluvoxamine (Fevarin®) 
§  Citalopram (Cipramil®) 

§  Escitalopram (Lexapro®) 

SNRI’s 

§  Venlafaxine (Efexor®) 
§  Duloxetine (Cymbalta®, Xeristar®) 



Intoxicatie SNRI & SSRI 

§  Grootste gevaar bij intoxicatie: serotoninesyndroom! 
§  Milde neurologische en gastro-intestinale verschijnselen 

§  Cardio: hypotensie, hypertensie, sinustachy/brady, geleidingsvertraging 
(zelden) 

§  Droge mond, midriasis, toegenomen zweten, wazig zien, 
hyponatriemie, hypoglycemie 

§  Bij venlafaxine kan hypertensie ontstaan 



Diagnostiek 

§  Lab: glucose, ethanol 
§  ECG 

 



Behandelig 

§  1-malig actieve kool 
§  Darmlavage (indien hoge dosering van vertraagde-afgifte preparaat) 

§  Supportive care 

§  Natriumbicarbonaat indien er QRS-verbreding is 



Is hemodialyse zinvol bij de behandeling van TCA-
overdosering?  

§  A – Ja 
§  B – Nee  



Hoe lang moet een asymptomatische patient worden 
geobserveerd na een SSRI-overdosering?  

A – Niet 
B – 2 uur 

C – 6 uur 

D – 24 uur 
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Serotonine syndroom 

§  = Levensbedreigende reactie op serotonerge medicatie 

§  Symptomen: 

1)  Autonome instabiliteit: hyperthermie, zweten, tachycardie, 
mydriasis, tachypnoe, misselijkheid, diarree, urine-incontinentie 

2)  Bewustzijnsstoornissen: agitatie, verwardheid, hallucinaties 
3)  Neuromusculaire symptomen: myoclonus, tremoren, 

bewegingsonrust, rigiditeit, trismus, hyperreflexie, ataxie 



Diagnose serotoninesyndroom 

§  Is een serotonerge stof in de 5 weken voorafgaand aan de symptomen 
gebruikt en is één van de volgende symptomen aanwezig, dan moet 
van een serotoninesyndroom worden uitgegaan: 

§ Tremor in combinatie met hyperreflexie. 

§ Spontane spierclonus. 
§ Spierrigiditeit in combinatie met lichaamstemperatuur > 38°C en 

oculaire clonus of opwekbare spierclonus. Tremor en spierclonus 
kunnen worden gemaskeerd door spierrigiditeit. 

§ Oculaire spierclonus in combinatie met agitatie of zweten. 

§ Opwekbare spierclonus in combinatie met agitatie of zweten. 



Serotonine syndroom 







Behandeling serotonine syndroom 

§  Staken van serotonerge medicatie 
§  Ondersteunende therapie 

§  Monitoring (evt. op IC) 

§  Ter overweging: 

§ Benzodiazepines 
§ Cyproheptadine (Periactin®) 

§ Chloorpromazine 

§ Dantroleen (Dantrium®) 



Prognose serotoninesyndroom 

§  Intubatie & mechanische beademing 25% 
§  Mortaliteit 11% 

§  Meestal dramatische verbetering van klinisch beeld binnen 24 uur 





Betablokkers 

§  Indicaties: cardiovasculair (hypertensie, ritmestoornissen etc), 
neurologisch, endocrien, psychiatrisch.  

§  Preparaten:  



Beta-receptoren 

β1-receptor:  
 Mn. in hartspiercellen 

 Activatie geeft toename van de hartfrequentie,  contractiliteit, AV-
geleiding en verkorting van de refractaire tijd van de AV-knoop 

β2-receptor:  
 Mn. in bronchuswand en perifeer glad spierweefsel om de vaten, ook in 
hartspiercellen 
 Activatie geeft vasodilatatie en bronchodilatatie 

β3-receptor:  
 In vetcellen en hartspiercellen 
 Activatie geeft catecholamine-geinduceerde thermogenese en 
vermindert de contractiliteit van het hart 



Beta-receptoren 



Beta blokker overdosis 

§  Symptomen:  
§ Bradycardie 

§ Hypotensie 

§ Geleidingsvertraging en blocks 
§ Ventriculaire dysrythmieen 

§ Verminderde cardiale contractiliteit 
§ Verandering mentale status (delier, coma, insulten) 

§ Bronchospasme 

§ Hypoglycemieen 

Kan leiden tot cardiogene shock 



Aanvullend onderzoek 

§  Laboratorium voegt weinig toe: 
§ Verhoogd lactaat past bij verminderde perfusie bij shock 

§ Spiegels van betablokkers komen te laat 

§ Eventueel uitsluiten paracetamolintoxicatie 
§  ECG:  

§ Vertraging geleiding over AV-knoop (verlening PR-interval) 
§ Vertraging in de sinusknoop (bradycardie) 

§ Verbreding QRS-complex 

§ Significante verlenging QTc (mn. Bij sotalol) 





Calciumkanaalblokkers - indicaties 

§  Indicaties: hypertensie, AP, ratecontrol bij SVT’s, migraine, 
oesofagusspasmen, pulmonale hypertensie 



Calciumkanaalblokkers - farmacologie 

§  Intracellulair calcium zorgt voor: 
§ Spiercontractie 

§  Impulsvorming in sinusknoop 

§  Therapeutische spiegel CCB’s: 

§ Vermindert calciuminflux tijdens 
plateaufase van de actiepotentiaal 

§  Effecten CCB’s:  
§ Relaxatie vasculair glad spierweefsel 

§ Verminderde sinusactiviteit 
§ Verminderde cardiale contractiliteit 



Calciumkanaalblokkers – 3 farmacologische klassen 

Adalat ® 

Lomir ® 

Cardene ® 

Plendil ® 

Norvasc ® 

Tildiem ® 

Isoptin ® 



Calciumkanaalblokkers - overdosering 

§  Depressie van het myocard 
§  Perifere vasodilatatie 

HYPOTENSIE 

Milde – matige 
overdosering 

Ernstige overdosering 

Verapamil / 
diltiazem 

Sinusbradycardie 
AV-blocks 
Hypotensie 

Compleet block 
Verminderde contractiliteit 
Vasodilatatie 

Dihydropyridines Perifere vasodilatatie 
Hypotensie 
Reflextachycardie 

Compleet block 
Verminderde contractiliteit 
Vasodilatatie 
 



Calciumkanaalblokkers – overdosering : diagnostiek 

§  ECG:  
§ Sinusbradycardie 

§ Verschillende graden van AV-blocks 

§ Verdraagde intraventriculaire geleiding 
§ Reflextachycardie (bij overdosering dihydropyridines) 

§  Junctioneel ritme / ventriculaire escape ritmes (verapamil / diltiazem) 
§  Lab:  

§ Hyperglycemie 

§ Serum calcium is meestal normaal 



Overdosering betablokkers & calciumkanaalblokkers - 
behandeling 

§  ABCDE; overweeg intubatie & GE-decontaminatie 

§  Atropine 

§  Calcium intraveneus 
§  Adrenerge agentia ; Fosfodiesterase inhibitoren 

§  Glucagon ; Insuline + glucose 
§  Lipide emulsies 



Glucagon 



Overdosering betablokkers & calciumkanaalblokkers - 
behandeling 

§  ABCDE; overweeg intubatie & GE-decontaminatie 

§  Atropine 

§  Calcium intraveneus 
§  Adrenerge agentia ; Fosfodiesterase inhibitoren 

§  Glucagon ; Insuline + glucose 
§  Lipide emulsies 



Lipide emulsies 

§  Wordt bestudeerd als middel voor behandeling van 
diverse intoxicaties. Voorwaarde is dat het middel lipofiel 
is.  

§  Werkingsmechanisme (verondersteld):  
§ Emulsie vormt vetbelletjes om een lipofiel middel, 

waardoor het ineffectief wordt (“lipid sink”) 

§ Vetzuren zorgen voor een energiebron voor het 
myocard, waardoor cardiale functie verbetert 

Dosering: bolus 1-1.5ml/kg in 1 minuut van 20% intralipid. 
Eventueel elke 3-5 minuten herhalen.  

 



Stroomdiagram behandeling betablokker-overdosering 

Glucagon 3-10mg iv bolus 
Noradrenaline 1-5 µg/min 
Insuline1EH/kg + 50ml glucose 50%  
Calciumchloride 10-30ml 10% 

(Nor-)adrenaline 1-5 µg/min 

QRS > 120mg 

Glucagon 3-10mg iv bolus 
Atropine 
Cardiale pacing 

Bewerkt uit 
Tintinalli, 7e editie 

Verminderde contractiliteit 

Vasodilatatie 

Bradycardie 

Natriumbicarbonaat 150-200ml 8,4%  

Bevorderen eliminatie: 
-  GE-decontaminatie 
-  Indien lipofiele BB: intralipid 
-  (Indien hydrofiele BB: hemodialyse ) 



Stroomdiagram behandeling CCB-overdosering 

Calciumchloride 10-30 ml 10% 
in 5 minuten (evt. 3x herhalen) 

(Nor-)adrenaline 1-5 µg/min 

Glucagon 3-10 mg iv bolus 
(elke 10 min. Herhalen) of 
3-6mg/uur continu 

Insuline 1IE/kg bolus met 50ml 
50% glucose; daarna 1 IE/kg/h 
met 200ml 10% glucose/h 

Intralipid 20% 100ml (1.5 ml/kg), 
zo nodig 3x herhalen per 5 min 

Atropine of pacing bij bradycardie 
Bewerkt uit 
Tintinalli, 7e editie 



Hoe lang moeten we een asymptomatische patiënt 
observeren na een CCB / BB intoxicatie?  

§  A – 2 uur 
§  B – 4 uur 

§  C – 6 uur 

§  D – 12 uur 



Observatieduur 

§  Case series over 1 jaar – 139 patiënten 
§  80 immediate release preparaten: allen toonden toxiciteit binnen 6 uur 

§  59 slow-release preparaten: waren aanvankelijk asymptomatisch, maar 
ontwikkelden toxiciteit na 6 uur 

Ann Emerg Med. 1993 
Feb;22(2):196-200  



Take home messages 

§  Belangrijkste groepen antidepressiva zijn TCA’s en SSRI’s/SNRI’s 
§  TCA’s geven bij intoxicatie ernstiger verschijnselen, waaronder coma, 

insulten en ECG-afwijkingen 
Ondersteunende therapie & natriumbicarbonaat  

§  SSRI’s/SNRI’s geven bij intoxicaties mildere verschijnselen 
Meestal volstaat ondersteunende therapie 
CAVE serotonine syndroom! 

§  De meest voorkomende intoxicaties met cardiovasculaire medicatie is 
met betablokkers en calciumkanaalblokkers. De behandeling van beide 
intoxicaties komt grotendeels overeen.  

§  Glucagon is 1ste keuze behandeling bij betablokker intoxicatie 
§  Hyperinsulinemie/euglycemie is 1ste keuze behandeling bij CCB-

intoxicatie 



Take home messages 

NB: meeste intoxicaties zijn met meer dan 1 middel. Let op voor 

interacties & serotonine syndroom! 


