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aanwending der As -pasta tot het 
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De werking van het ac. arsenicosum op het menschelijk 

lichaam is reeds lang een onderwerp van onderzoek der 
pharmacologen en geneeskundigen geweest. Toch blijft de 
wijze waarop het symptomen-complex van de kenmerkende 

arsenicum-vergiftiginen wordt te weeg gebracht, nog altijd 

een punt van oneenigheid. 
Volgens LIEBIG **) werkt arsenicum op levend weefsel op 

gelijke wijze in als sublimaat, n.l. het weefsel wordt in 
arsenicum-albuminaat omgezet, daarbij tegelijkertijd en nood- 
zakelijker wijze zijne vitaliteit verliezende. Deze verklaring 
van LIEBIG vond weinig bijval, ten eerste omdat zij niet 
met de waarnemingen over de plaatselijke werking van het 
arsenicum strookt, en ten tweede, omdat het tot nu toe 
niet gelukt is, zulk een albuminaat te vormen. 

Ook de oscillatie-theorie van BINz, f) die zoozeer de opmerk- 
zaamheid heeft getrokken, wordt eveneens, niettegenstaande 

*) Versuche in Bezug auf die Form, in welcher Arsenpasta zur Abtötung 

der Zahnpulpa am Zweckmässigsten anzuwenden ist. VON W. D. MILLER. 

Zahnärztliches Wochenblatt, VIII Jahrgang, No. 5 en 6. 

**) Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie, 1843. 

t) Pharmacologie, 2. Aufl., 1891, p. 417. 
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haar scherpzinnigheid ongunstig beoordeeld. BINZ vat de 
resultaten van zijne proefnemingen op eieren aldus samen. 

1°. In het levend organisme wordt ac. arsenicosum iu 
ac. arsenicicum, en het laatste weder in het eerste omgezet. 

2°. Beide omzettingen komen in korten tijd door het 
protoplasma-weefsel tot stand, zoowel in als buiten het 
dierlijk lichaam. 

3°. De levende weefsels, die het snelst door de werking 
van het arsenicum te gronde gaan, zijn die, welke buiten 
het lichaam hun gehalte aan oxygeen gemakkelijk afgeven. 

Uit deze resultaten maakte BINZ de gevolgtrekking, dat 
de conversie eu tetroconversie van deze beide zuren in 
elkander eene groote schommeling der oxygeen-atomen in 
het protoplasma teweeg bracht, en dat dit de oorzaak was 
van de toxische werking van het arsenicum. Het vervult 
de rol van zuurslof-drager. 

De vernietigende werking van het arsenicum wordt door 
BINZ vergeleken met de inwerking van lucht en vocht op 
ijzer. Het oxydum ferricum geeft zijn atoom zuurstof af 
aau de organische stof en wordt daardoor tot oxydnm 
ferrosum gereduceerd ; dit laatste is evenwel niet standvastig 
in lucht en vocht ; er wordt onmiddelijk opnieuw oxydum 
ferricum gevormd, • hetwelk zijn atoom zuurstof weder aan 
de organische stof afgeeft. Deze voortdurende omzetting 
heeft eene oxydatie of verbranding der stof tengevolge. 
Deze werking verklaart ons, op welke wijze spijkers in 
het hout los geraken, en door ijzervlekken in linnen gaten 
ontstaan. HUSEMANN, *) de grootste tegenstander van BINz, 
heeft er op gewezen, dat volgens de oscillatie-theorie ac. 
arsenicicum dezelfde werking, of liever eene even sterke 
werking op levend weefsel moet uitoefenen als ac. arsenicosum. 

Dit nu komt met de resultaten der proefnemingen en met 
de klinische waarnemingen niet overeen. 

*) Deutsche med. Wochenschrift, 1882, No. 48 50. 
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Nog grooter is de oneenigheid in de opinies omtrent de 

piaaseijke~ 	werking van hit arsenicum. Enkelen beschouwen 

het als een sterk werkend escharoticum ; anderen beweren 

dat het hoegenaamd Beene escharotische werking uitoefent. 

Sommigen meenen dat het alleen op ziek weefsel kan werken. 

Hoe men ooit tot deze uitspraak is kunnen komen, is mij 

een raadsel. Eenigen schrijven het eene werking op het 

centrale, anderen eene op het periphere zenuwstelsel toe. 

Vrat de patho-histologische veranderingen betreft, die 
door de plaatselijke aanwending worden teweeggebracht, 

verdienen naar mijne overtuiging de onderzoekingen van 
ARKÖVY *) het meest onze aandacht. 

1°. As2 03 (Ac. arsenicosum ; Arsenigzuur) werkt, met 
de Pulpa in aanraking gebracht, als volgt : Onafhankelijk 

van de gebruikte hoeveelheid ontstaat eene geheele of ge.- 
dee1te1ijke ontstekingachtige hyperaemie ; de bloedvaten zet- 
ten sich uit en vertoonen eene neiging tot thrombosis. 
Dit laatste verschijnsel kan ook in verband staan met em- 
bolie in de haarvaten, wanneer het vergift snel in de 
de bloedvateii wordt opgenomen. 

2°. As2 03 brengt hoegenaamd Beene coagulatie van 

het weefsel teweeg. 

30. Het bezit een specifieken invloed op de bloed- 
lichaampjes, en vereenigt zich met de haemoglobine tot 
arseen-haemoglobine ; waarschijnlijk vindt men het bewijs 
voor dit chemisch proces in de overmatige geelachtige ver- 
kleuring der geheele Pulpa en van het bloed in verschil- 
lende bloedvaten. 

4°. Bijna altijd wordt het arsenicum in vasten vorm 
(moleculen) in de bloedvaten opgenomen ; in dit geval ver- 
oorzaakt het, behalve de hierboven genoemde veranderingen, 
eene omzetting van den inhoud in korreligen detritus ; ook 
anaemischen collaps, en verschrompeling. Dit laatste wordt 

*) Transactions Internat. Med. Congress, Dental Section, London, 1881. 
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slechts dan aangetroffen, wanneer eene groote dosis geappli 
ceerd wordt. 

50. De hoofdmassa van het pu1paweefse1 — nl. de 
bindweefselfibrillen en de odontoblasten - ondergaat Beene 
enkele verandering ; behalve de bindweefselceflen, die zich 
tot drie- of viermaal hunne normale grootte uitzetten. 

6°. De bijzondere werking van het arseen-trioxyde op 
de zenuwweefsels is de volgende : het neurolemma is slechts 
in zooverre aangetast, dat de nuclei iets grooter zijn ge- 
worden ; in den as-cylinder heeft eene meer essentieele ver- 
andering plaats gegrepen, daar — na toediening van meer 
clan 1 mG. -- granuleuse detritus van het mycelium 
wordt waargenomen, en de ascylinder hier en daar verdwe- 
nen is. Als eene merkwaardige verandering mag worden 
genoemd de knobbelige zwelling van den ascylinder, tot 
heden bijna alleen beschreven in gevallen van centrale ver- 
wonding. 

7°. Al deze veranderingen komen voor in normaal weefsel. 
8°. Makroskopisch openbaart zich de werking van het 

Asp 03  in de bruinachtige verkleuring der geheele pulps, 
of van een gedeelte, ook van de omringende dentine en 
van het cement ; dit laatste, wanneer groote doses —van 
2— 5 mG. 	gebruikt. Deze verandering treedt voor- 
namelijk op den voorgrond aan de oppervlakte der pul.pa- 
kroon en aan het apicale gedeelte over een vierde tot een 
derde zijner lengte. Deze verschijnselen kunnen beschouwd 
worden als een uitwendig teeken, dat de volkomen devita- 
lisatie is bereikt. 

Met het oog op de door A]KÖVY verkregen resultaten heb ik 
mij onthouden van verdere nasporingen der histologische 
veranderingen, die het gevolg zijn van de paatse1jke aan- 
wending van ßs2  03, en heb mijne onderzoekingen hoofd- 
zakelijk bepaald tot de klinische zijde van dit vraagstuk, 
en in het bijzonder tot de beantwoording der vraag : In 
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welken vorm moeten plaatselijke aanwendingen op de pulpa 

geschieden 
Bij het aanwenden van arsenicum op hondentanden is het 

onmogelijk altijd dezelfde toestanden te voorschijn te roe- 

pen ; in het . eerie geval is de Pulpa meer ontbloot dan iu 

het andere, en dus meer beleedigd ; of ook in het eene 

geval stoort de bloeding meer dan in het andere. Verder 

kan de hoeveelheid aan te wenden arsenicum onmogelijk 

in alle gevallen dezelfde zijn, enz. 
Om deze en andere bronnen van vergissingen te kunnen 

ontwijken, is een gioot aantal experimented noodig, die, 
zooals ieder weet, die onderzoekingen op honden heeft ver- 

richt, groote moeielijkheden opleveren. 
Bovendien is aan proefnemingen op de Pulpae nog deze 

moeielijkheid verbonden, dat het onmogelijk is met het 
bloote oog de veranderingen te volgen, die intra vitam in 
de Pulpa. plaats grijpen, hetwelk een groote steun zou kun- 
nen zijn bij het bepalen van den aard van het proces. 

Daar mijne proefnemingen hoofdzakelijk ten doel hadden 
de werking, door verschillende vormen der pasta uitgeoe- 
fend, te vergelijken, kwam het mij wenschelijk voor, een 
proefdier te vinden waarbij de Pulpa meer toegankelijk 
was dan bij den hond. Enkele proeven werden met kik- 
vorsehen en konijnen genomen, doch het bleek spoedig dat 
deze voor proefdieren ongeschikt waren. 

Het grootste aantal proeven werd verricht met de staar- 
ten van witte muizen. Dit orgaan vertoont zeer veel over- 
eenkomst met de Pulpa; het is betrekkelijk lang en dun, 
en is over zijne geheele lengte van bloedvaten en zenuwen 
voorzien. 

Om de overeenkomst nog grooter te maken, werd de 
staart, na aanwending van het arsenicum, geheel in gips 
ingesloten. Deze insluiting werd verkregen door over den 
staart een passend glazen buisje te schuiven, hetwelk met 
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dunne gips was gevuld; of, nog beter, de staart werd door 
middel van een aan zijn punt bevestigd draadje door het 
buisje getrokken. 

Deze buisjes waren aan eene zijde 	een paar c.M. van 
het boveneinde —van eene opening voorzien. Zoodra het 
gips hard was geworden, werd door deze opening zooveel 
verwijderd, dat íße staart op eene omschreven oppervlakte 
werd blootgelegd. Vervolgens werd de insnijding gemaakt, 
de arseen-pasta opgelegd, door goudfolie beschut en de 
opening weder met gips gesloten. 

Onverschillig op welke plaats het arsenicum werd aange- 
wend, steeds ontstond —als het meest in 't oog loopend 
verschijnsel — eene enorme zwelling en oedeem, behalve 
dan wanneer de staart in gips was ingesloten. Werd het 
iu 

 
eene insnijding, boven den wortel van den staart in de huid 

gemaakt, aangewend, dan zwollen de geheele romp en 
de achterpooten sterk op, en schenen geelachtig en half door- 
schijnend, als men de muis tegen het light hield. Na in- 
snijding vloeide eene groote hoeveelheid geelachtig vocht 
uit. Gewoonlijk volgde volledige anaesthesie en paralyse 
der achterste ledematen, somtijds knaagden de dieren ze 
zelf af Zij stierven meestal na de toediening, tenzij eene 
zeer kleine dosis was aangewend. 

Werd arsenicum op het oor gebracht, na dit vooraf een 
weinik te hebben afgeschaafd of gesneden, dan zag men 
het na 24 uur gezwollen, rood en vochtrijk ; liter viel een 
deel of soms het geheele oor af. 

De proefneming op den staart werd als volgt uitgevoerd. 
Eene overlangsche snede van ongeveer 5 m.M. lengte werd 
in de huid aangebracht, daarbij steeds de bloedvaten ver- 
mijdende, die bij witte muizen duidelijk zichtbaar zijn. 
Daarna werd de huid opgelicht en de arseen-pasta geappliceerd. 
Na 24 uur waren de deelen in den omtrek van de plaats 
van aanwending over eene oppervlakte van ca. 7 m. M. in 
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beide richtingen sterk gezwollen, een enkele maal ook wel 

over de geheele lengte van den staart. In den omtrek der 

wond was het weefsel roodachtig tot blauwachtig rood iets 

verder zag men hoegenaamd geene roodheid, de staart scheen 

gezwollen, wasachtig en oedematous. Na 48 uren was de 

staart nog meer gezwollen, bilauw-rood ; in de huid waren 
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Werking van arsenigzuur op muizestaarten : a, normale staart; 

b, 36 uren; c, 42 uren na aanwending der as.-pasta; 

d, staart met glazen ring. 

op verschillende plaatsen bersten, waaruit serum droppelde. 
Een ruime serumvloed volde op de insnijding. Na 72 
uren was de staart blauw en afgestorven. Volkomen auaes- 
thesie van het grootste deel van den staart bleek na ongeveer 
48 uren te zijn ontstaan. 

Eene snellere werking scheen op te treden in die gevallen, 
waar eene engsluitende glazen ring nabij den wortel van den 
staart was aangebracht, en het arsenicum op een afstand 
van 5 	7 m.11. beneden den ring werd aangewend. 

De ringen werden met arabische gom of met gips vast- 
gelegd en 24 uur met rust gelaten alvorens het arsenicum 
werd aangewend. Deze voorzorg werd genomen om zekerheid 
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te hebben, dat door den druk van deii ring Beene stoornis 
in deu bloedsomloop kon ontstaan. 

Bij meer dan 40 proefnemingen was geen enkel geval 
op te merken waar de werking van het arsenicurn zich tot 
buiten den ring had uitgebreid. 

Een der voornaamste verschijnselen bij arseen-vergiftiging 
is het oedeem. Het ligt daarom voor de hand, het 
afsterven van de pulpa toe te schrijven aan stranqulafie, 
ten gevolge van de onmogelijkheid van het weefsel om zich 
binnen de muren der Pulpa-holte lilt te zetten. Zoo dit het 
geval ware, zou men moeten verwachten, dat geheel in gips 

ingesloten staarten spoediger zouden afsterven dan die, welke 

zich vrij kunnen uitzetten. De proefnemingen leverden ons 
echter geen voldoende gegevens ten gunste van deze be- 
schouwirig. Het onderscheid was zoo gering, dat het noodig 
was de proefnemingen te herhalen ; na ongeveer 15 proeven 
kon worden vastgesteld, dat de insluiting geen noemens- 
waarden invloed heeft op de werking van het arseen. Nu 
eens scheen de werking meer diffuus te zijn, dan weer 
scheen de gevoelloosheid iets vroeger in te treden ; maar 

geen standvastig, duidelijk verschil kon worden opgemerkt. 

Toch kan men uit deze resultaten niet met zekerheid 
besluiten, dat de druk in de pulpaholte niet tot het 
afsterven der Pulpa bijdraagt, daar de uitwerking ver- 

traagd kan worden door de verminderde absorptie van het 
arseen, ten gevolge van vermeerdering van druk in het 
weefsel. Dat het afsterven der Pulpa niet alleen aan stran- 
gulatie der vaten in het foramen apicale moet worden 
toegeschreven, blijkt uit het feit, dat het arsenicum dezelfde 
plaatselijke werking uitoefent op weefsel, dat zich vrijelijk 
kan uitzetten. 

De werking van het arseen is progressief, aanvangende 
op het punt van aanwending, en vandaar zich langzamer- 
hand in elke richting uitbreidend. Natuurlijk sterft het 
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uiteinde van den staart in toto af, zoodra volledige stagna- 
tie is ingetreden in het deel waar het arseen werd aangewend. 

De bewering, dat arseen slechts op ziek weefsel inwerkt, 
is onhoudbaar. 

Door velen wordt het arseen nog altijd als een hevig 
werkend escharoticum beschreven, ofschoon bijna allen, die 
hiermede proeven hebben genomen, van meening zijn, dat 
het in zijne werking hoegenaamd Beene overeenkomst heeft 
met een der bekende escharotiea, zooals ac. carbolicum, 
chloretum zinci. De plaatselijke aanwending brengt geen 
enkele onmiddelijk zichtbare uitwerking teweeg. 

Het is algemeen bekend, dat de pulpae zeer verschillen 
in hare gevoeligheid voor de werking van het arsenicum. 
1)e ouderdom van den patient, de grootte der pulpa, en 
der blootgelegde oppervlakte, en vooral de aanwezigheid 
van kalk-concrementeri, zijn van buitengewonen invloed op 
de snelheid, waarmede de pasta wordt geabsorbeerd, zoodat 
in vele gèvallen de pulpa binnen 24 Wren afsterft, terwijl 
in andere gevallen herhaalde aanwendingen noodig zijn om 
haar te vernietigen. Natuurlijk hangt de snelheid der wer- 
king tot op zekere hoogte af van de gebruikte hoeveelheid 
en van de werking der bijgevoegde stoffen. 

De vorm waarin sedert vele jaren het arsenicum wordt 
aangewend, is die eener pasta, ontstaan door toevoeging 
van kreosoot of ac. carbolicum en hydrochl : morph. ; in de 
laatste jaren worden ook verbindingen met aetherische 
oliën aanbevolen, met lanoline als basis ; terwijl jodoform, 
cocaïne enz. worden toegevoegd om de pijn te voorkomen 
die zoo vaak het devitaliseeren vergezelt. 

Onze proeven werden op muizen en gedeeltelijk op honden 
genomen, met de volgende verbindingen 

1. Ac. arsenicosum met choretum zinei, 
I/ 	ac. carbolicum, 
n 	ol. earyoph., 



5. 	// 

6. 1/ 

7.  
8.  I/ 
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4. Ac. arsenicosum met lanoline, 
thymol, p. aeq. en ol. caryoph., 

I, Thymol II, en ol. caryoph., 
met gycerinum, 

/I 5% sol. chlor. natric., 
9. /1 arsenicicum. 
In elk geval werd zooveel vocht gebruikt als tot het 

vormen van eene pasta noodig was; n°. 9, hygroseopisch 
zijnde, vormde, aan de lucht blootgesteld, zelf eene pasta. 

N°. 1, op het oor geappliceerd, bracht eene plaatselijke 
verdorring teweeg, veroorzaakt door het chloorzink. Dit 
verhinderde de absorptie van het arseen, en bijgevoig bleef 
de karakteristieke werking van het laatste achterwege. 
Op den staart was de bijtende werking van het chloorzink 
zeer goed zichtbaar ; in een half uur tijds had zich eene 
witte vlek van 1 tot 2 cM: lang, halverwege om den staart 
gevormd ; ter zelfder tijd was eene merkbare insnoering van 
den staart tot stand gekomen. OogenschiJnlijk verlang- 
zaamde deze insuuering de absorptie van het arseen, daar 
de snelheid der werking over 't geheel minder was dan bij 
aanwending van N°. 2 of 3. 

N°. 2 veroorzaakte min of meer roodheid en zwelliug, 
met afsterving van een omschreven deel van het oor. 

No. 3 werkte veel sneller dan N°. 1 of 2, wanneer het 
op het oor of op het uiteinde van den staart werd geap- 
pliceerd ; wanneer evenwel de pasta bij den wortel van den 
staart onder de huid werd aangewend, was het onderscheid 
niet zoo duidelijk. Eene pasta, bestaande uit arseniczuur 
en water, werkte even snel. 

N°. 4 vertoonde in geen enkel geval eene merkbare reactie, 
meestal bleef de eigenaardige werking van het t1 s. geheel uit. 

In den Dental Cosmos, 1893 (p. X05) heb ik reeds ge- 
wezen op het feit, dat de pijnen, veroorzaakt door aanwen- 
ding van sublimaat op de pulpa, geheel of gedeeltelijk 
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kunnen worden voorkomen door toevoeging van thymol. 

Dit bricht mij op de gedachte, dat thymol wellicht eene 
belangrijke rol zou kunnen vervullen als bestanddeel der 

As. pasta. 
Om deze reden werden proeven genomen met het meng- 

sel N°. 5. Dit veroorzaakte eene zwakkere reactie dan 

N°. 3, hetgeen trouwens te voorzien was, daar hier in eene 

gelijke hoeveelheid pasta slechts 2 tot 3 van de hoeveelheid 
As. bij N°. 3 gebruikt, aan wezig was. 

De werking was echter dezelfde, als wanneer een meng- 
sel van arseen, morphine en nagelolie werd aangewend. 

Om verschillende redenen kunnen wij aannemen, dat thy- 
mol als locaal anaestheticum veel beter werkt dan morphine. 
boor velen wordt zelfs beweerd, dat morphine volstrekt 
Beene anaesthesie kan teweeg brengen. Zooals bekend is, 
heeft thymol sterk antiseptische eigenschappen. 

Aan het Tandheelkundig Instituut zijn daarom praktische 

proeven genomen met eene As, pasta van de volgende 
samenstelling 

R. Thymoli 
Ac. arsenicosi aa x 
01. caryoph. q. s. ut f. pasta 

Wij zijn tot heden met de werking van deze pasta zier 
tevreden. En bezwaar is er aan verbonden, n1. dat na 
eenigen tijd een deel van den thymol uitkristalliseert, zoo- 
dat het noodig is de pasta van tijd tot tijd om te roeren. 
Intusschen hebben wij alle hoop, door een of ander toe-. 
voegsel dit bezwaar te kunnen wegnemen. 

N°. 6 werkte veel langzamer dan n° 5, hetgeen natuur- 
lijk te voorzien was. Verdere verdunning werd niet aange- 
arend ; intusschen is het niet twijfelachtig, dat wij door 
verhooging van het thymolgehalte de sterkte der pasta tot 
een willekeurigen graad kunnen verminderen 

N°. 7 en 8 werden elk slechts viermaal beproefd. Zij 
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werkten minstens even snel, wellicht nog iets sneller dan n°. 3. 
De werking van het ac. arsenicicum was opmerkelijk. 

Op eene glasplaat gebracht, vervloeit het bijna oogenblik- 
kelijk, zoodat het zelf eene pasta vormt, zonder dat het 
noodig is er iets bij te voeten. Eeue hoeveelheid ter grootte 
van een speldekop in eene insnijding aan den staart gebracht, 
doodde van vijf muizen er vier binnen 4 uren. Paralyse der 
achterpooten, diarrhoe, en in 66n geval convulsies, waren 
de voornaamste symptomen. Het ac. arsenicicum veroorzaakt 
eene plaatselijke, maar zeer beringe bijtende werking. 

De vijfde muis vertoonde de genoemde symptomen in 
zoo hevige mate, dat ik haai', bij het verlaten van het 
laboratorium, als dood beschouwde. Tot mijne verrassing 
was zij den volgenden morgen zoo welvarend mogelijk. De 
plaatselijke werking was zeer gering. 

De uitkomsten der genoemde proeven geven aanleiding 
tot onderstaande gevolgtrekkingen 

1°. De snelheid en hevigheid der plaatselijke bijtende werking 
van het As. zuur zijn onder zekere omstandigheden grooten- 
deels afhankelijk van de bijgevoegde stoffen. 

2°. Wanneer de blootliggende oppervlakte zeer klein is, 
en vooral, wanneer dentikels aanwezig zijn, moeten bijt- 
middelen, zooals zinkchloride en carbol, vermeden worden, 
daar door de bijtende werking de spoedige absorptie van het As. 
wordt verhinderd. Wanneer de gewone pasta niet de verlangde 
uitwerking heeft, moet men eene pasta gebruiken die alleen 
uit arsenigzuur en nagelolie (of glycerine, of zoutoplossing) 
bestaat, zonder een derde bestanddeel. 

3°. Voor de anaesthetische en antiseptische werking be- 
proeve men thymol in plaats van morphine. 

4°. Wanneer eene zachtere werking verlangd wordt, bijv. 
wanneer een Pulpa-rest moet worden behandeld, neme men 
eene door 2 of 3 deelen thymol verzwakte pasta. In plaats 
van thymol zou men ook zink-oxyde, jodoform, enz. kunnen 
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gebruiken ; evenwel missen deze stoffen de pijiistillende en 
antiseptische eigenschappen van thymol. Men weet, dat 
AItKÖVY in deze gevallen in plaats van arsenigzuur pepsine 
gebruikt. 

Of nu de uitkomsten van bovenstaande proeven zonder 
meer kunnen worden toegepast op de pulpa van menschen- 
tanden, is niet geheel zeker, ofschoon ik het wel geloof. 
Maar toch zou het zeer wenschelijk zijn, dat mijne proeven 
bevestigd werden door bijv. hondentanden daaraan te onder- 
werpen. Het zal altijd moeielijk zijn, de verschillende • 
toestanden, die wij bij den mensch aantreffen, ook bij honden 
te vinden. Met drie honden heb ik proeven genomen eu 
vond, dat de resultaten vrijwel met het bovenstaande 
overeen kwamen. 


