










Blok Fa301 Geneesmiddelopname

Toets-2, vr. 6 november, 13: 30-16: 30 uur, Educatorium, zaal ~
uitwerking

Verlaging van de klaring zou veroorzaakt kunnen worden door remming van metabolisme of andere
uitscheidingsmechanismen. Het is onduidelijk waarom dat alleen optreedt bij chronisch gebruik van
miconazol; mogelijk moet eerst een voldoend hoge concentratie van miconazol worden opgebouwd.
N.B. het chronisch gebruik kan de studenten op het spoor zetten van inductie van metabolisme, maar
dan zou een toename van de klaring moeten optreden (valkuil).

A Geleidelijk oplopen van plasma-concentratie tot steady-state; voor (+ )-simendan hoger
dan voor (- )-simendan.

B Klaring van (+ )-simendan wordt berekend uit Rinfen C55:
CI = Rinf/C55= 16,85 Itr/uur = 281 mljmin

Uit de verschilcurve (C55- Ct) wordt ke van (+ )-simendan berekend:
ke = 0,996 uur-1 = 0,0166 min-1

Uit ke en CI wordt Vd van (+)-simendan berekend:
Vd = Cl/ke = 16,9 liter

C De klaring van (- )-simendan is groter dan die van (+ )-simendan, omdat de C55van (-)-
simendan lager is dan de C55van (+ )-simendan.

D Het verdelingsvolume van (- )-simendan is grater dan dat van (+ )-simendan, omdat de ke
van beide isomeren vrijwel gelijk is (zie verschilcurves) en de klaring van (- )-simendan
groter is dan die van (+ )-simendan (zie C).

ke van (- )-simendan = 1,055 uur-1
kevan (+)-simendan = 0,996 uur-1 (zie B)

E Het gevraagde tijdstip wordt berekend uit C55(einde infuus) en Ct = 100 ng/ml m.b.v. de
formule Ct = C55.e-ke.t

(-)-simendan: C55= 272 ng/ml, ke = 1,055 uur-1
(+ )-simendan: C55= 356 ng/ml, ke = 0,996 uur-1

-7 tlOO= 0,95 uur
-7 t100 = 1,27 uur

A Superfamilie Cytochroom P450 enzymen, familie 3, subfamilie A, enzym no. 4,
polymorfisme 1 (wildtype).



D lndampen (b.v. met stikstof of vacuum) en heroplossen in beperkt volume waterig
oplosmiddel (b.v. in eluens).

E MSMS: selectiviteit (specificieit), gevoeligheid, snellere analyse mogelijk.
OF
UV: universeler (voor deze toepassing), goedkoper, robuuster, eenvoudiger.

G Door de orale toediening zorgt ook CYP3A4 in de darm voor omzetting van midazolam, de
variatie hierin (variabele beschikbaarheid) vermindert uiteraard de correlatie met de
hoeveeheid hepatische CYP(t.o.v. Lv. toediening).

H Substitutie (50%). Locatie is in 5'-untranslated gebied, ook goedkeuren untranslated
gebied, of promotiegebied voorafgaand aan het gen (50%).

I Ja, het kan de binding van transcriptiefactoren beinvloeden waardoor de transcriptie van
het gen kan veranderen. lets minder punten (60%) als ze zeggen ja, kan tot verschuiving
van reading frame DNA leiden.

J PCR-RFLP- Stuk PCR-en en vervolgens met een restrictie-enzym knippen dat wel kan
knippen als er geen mutatie is en niet als er wel een mutatie is.
OF
Allel-specifiek - primers ontwikkelen voor PCRdie alleen aan het wildtype of de mutant
binden. Kijken of je een product krijgt.
OF
Taqman - PCRmet primers specifiek voor wildtype of mutant, met fluorescent signaal dat
pas zichtbaar wordt als product gevormd wordt.

A De plasma-concentratie vs. tijdcurve op lin en log-schaal. Opvallend is dat de ke voor groep C
anders (kleiner) is dan van groep B en A.

y = -0,2097x + 5,1487
R' = 0,9987

B Vd en CI worden berekend uit de Coen ke van de curve na Lv. toediening (groep A):

Co= 47,186 ng/ml, ke = 0,4635 uur-1 ~ Vd = 84,8 Itr en CI = 39,3 Itr/uur



C Orale beschikbaarheid (groep B) wordt berekend uit AUC (trapeziumregel), gecorrigeerd voor
dosis. Voor de dosis van A wordt 4 mg (gewicht van 80 kg aangenomen) genomen.

AUC (groep AL 0-8 uur: 99.840 ng.uur/ml

AUC (groep B), 0-18 uur: 322.895 ng.uur/ml

F (B t.o.v. A) = 322.895/99.840 x 4/15 = 0,86 = 86%

D Orale beschikbaarheid kan niet direct berekend worden uit een vergelijking van AUC-waardes,
omdat de CI in de groepen Ben C waarschijnlijk niet gelijk is (ke is verschillend). Daarom eerst
ke berekend en met behulp van Vd (veronderstelling: ongewijzigd) en daaruit CI bepaald.
Daarna wordt F berekend m.b.v. CI = F.D/AUC -7 F = CI.AUC/D

ke = 0,2097 uur-1, Vd = 84,8 Itr -7 CI = 17,8 Itr/uur
AUC (groep C), 0-18 uur = 740.900 ng.uur/ml

F (groep C) = 0,88 = 88%

E In groep C is de klaring kleiner en de beschikbaarheid iets groter. De eenvoudigste verklaring
hiervoor is een remming van het metabolisme van midazolam door gelijktijdige aanwezigheid
van erythromycine.

F De klaring van midazolam in personen, die geen erythromycine toegediend krijgen, bedraagt
39,3 Itr/uur. De gewenste infuussnelheid bedraagt Rinf= CI.Css = 2J5 mg/uur. Omdat de
concentratie midazolam in de injectievloeistof 1 mg/ml bedraagt, komt dit overeen met 2J5
mljuur ..

Vraag 5 (max. 25 punten: 8,5,8A)

A ke = 0,693/t1/2 = 0,1004 uur-1 (groep-I) en 0A95 uur-1 (groep-II)

B In groep Been hogere klaring (door metabolisme) in combinatie met een kleinere F (door
groter first-pass effect). Dit wordt bevestigd door een grotere AUCvoor M2 in groep-II.

C Tmax= In(15/2)/ke = 20,07 uur (groep-I) en 4,07 uur (groep-II)

Dm,max= Vd/F x (15-2) = 157,3 mg (groep-I) en 197,6 (groep-II)

Rideaal= 7,84 mg/uur = 188 mg/etmaal (gr-I) en 48,55 mg/uur = 1165 mg/etmaal (gr-II).
Mogelijke doseringen:

Groep A: 2 x daags anderhalve 60 mg tablet of 3 x daags een 60-mg-tablet

Groep B: 6 x daags drie 60 mg tabletten
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