
absorberen niet meer bij 305 nm en zijn waarschijnlijk conjugaten van dihydroresveratrol, die
mogelijk gevormd worden door de darmflora.

Blok Fa301 Geneesmiddelopname

Toets-2-voorbeeld

Vermeld op alle antwoordformulieren duidelijk Je naam, voorletters en inschrijfnummer. Zodra de
uitslag van de toets bekend is, wordt deze via Osiris bekend gemaakt. Lees - voordat je begint -
het gehele tentamen door en maak voor jezelf een tijdsindeling! Dit tentamen bestaat uit 5
vragen (op 4 pagina's). Maximaal te behalen punten: 100'

Deze toets is een open-boek toets, waarbij je kunt gebruik maken van een farmacokinetiekboek
(b.v. Rowland & Tozer, Clinical Pharmacokinetics en een rekenmachine (zelf meenemen). Je kunt
ook gebruik maken van de formules op de bijlage. Eventueel heb je ook de volgende gegevens

nodig: bij de mens is de lever-doorbloeding = ca. 80 liter/uur, de nierdoorbloeding = ca. 60
liter/uur.

Beanturoord kort en bondig en vermeld bij berekende waarden altijd de iuiste eenheden.
Indien je een onderdeel van een vraag niet kunt beantwoorden, omdat je het antwoord nodig hebt
van een eerderonderdeel, datje niet hebt kunnen uitrekenen, ga dan uitvan een zelfgekozen
getal!

VEEL SUCCES !

Vraag I (max. 10 punten)

Wat verstaat men onder de extractieratio van een eliminerend orgaan zoals de lever of de nier? Leg

uit hoe de extractieratio van een bepaald geneesmiddel in een bepaald orgaan afhankelijk kan zijn
van de metabole capaciteit van het orgaan en van de doorbloeding.

Vraag 2 (max. 15 punten)

Een belangrijke metaboliet van morfine is het morfine-6-glucuronide
(M6c).

A. Beschr'rjf kort de chemische structuur van het glucuronide. In
welk(e) ffsisch-chemische eigenschap(pen) verschilt M6G van
morfine zelf.

B. Zal het verdelingsvolume van M6G groter of kleiner zijn dan van morfine? Betrek in je antwoord
ook je antwoord op onderdeel A!

C. Zal de nierklaring van M6G groter of kleiner zijn dan van morfine? Betrek in je antwoord ook je
antwoord op onderdeel A!

Vraag 3 (max. 25 punten)

Caffeïne wordt met name door CYP1A2 in de lever omgezet in paraxanthine. Met behulp van de
bepaling van beide componenten in plasma, enkele uren na inname van caffeïne afgenomen, kan dit
enzym gefenotypeerd worden.
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CYP1A
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caffeine ( 1, 3, 7-trimethylxanth ine) paraxanthine

De bepaling bestaat uit een eiwitprecipitatie met metanol en trichloorazijnzuur en een reversed-
phase ionpaar (pH 6.4; triehylamine als ionpaarvormer) chromatografiemethode met ultraviolet
detectie bij 273 nm, Sulfadoxine wordt als interne standaard gebruiK.
De normale molaire ratio (extensive metaboliser) voor paraxanthine/caffeïne is O.2 -L.7.
De calibratiecurves voor de beide stofÍen zijn hieronder weergegeven. Koch et al., Biomedical
Chromatography, 13 (1999) 309-314.
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A.
B.
c.

D.
E.

Hoe noem je de beschreven reactÍe?
Waarom worden de eiwitten in het monster geprecipiteerd (gedenatureerd)?
Welke eigenschappen van het oplosmiddel van het monster worden bij de eiwitprecipitatie
veranderd om de denaturering van de eiwitten tot stand te brengen?
Welke compnent zal als eerste elueren in dit chromatografisch systeem en waarom?
Bereken de molaire ratio's paraxanthine/caffeïne voor de onderstaande drie individuen en geef
hun fenotypes. Je mag aannemen dat de beide calibratiecurves door de oorsprong gaan,
Moleculemassa caffeïne: L94.2 glmoL Moleculemassa paraxanthine: 180.2 g/mol.

mVs
SulfadoxineIndividu

1

2
3

0.77
L.94
t.r7

1.63
0.86
0.88

2.8
2.4

F. Welke farmacokinetische parameter zou te gebruiken moeten ziJn als alternatief voor de
paraxanthine-caffeïneratio bij het bepalen van de activiteit van CYP1A2? Waarom?

G. Eén van de individuen blUK te roken (tabaksrook induceert CYP1A2) maar is 1 uur voor de
caffeïnetoediening tijdelijk gestopt. Is de gedane fenotypering door het rookgedrag beïnvloed
en zo ja, hoe?

H. Een laboratorium wil voor deze bepalingsmethode ion-spray single quadrupole
massaspectrometrie als detectietechniek gaan gebruiken. Teken of noem een Wveetal
(potentiële) metabolieten van caffeïne die de meting van paraxanthine zouden kunnen
verstoren indien ze niet chromatografisch gescheiden zijn.

Van CYP1A2 bestaat het genotype CYP1A2*11 met een C558A mutatie.

Wat voor sooft mutatie is C558A?
Welke gevolgen kan een dergelijke mutatie hebben voor het fenotype van individuen en
verklaar dit?

I.
l.

cdHnrcorscbrËón {|l$U Prllrlctiln cancilaltioa(m0Éll
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Vraag 4 (max. 25 punten)

A.

De Bl-antagonist metoprolol wordt bij de mens p.o. toegediend. In het onderstaande onderzoek
worden twee toedieningsvormen vergeleken: een conventionele tablet en een dow release-

vorm (Kaila et al., Eur,J.Clin.Pharmacol. 46,237-242, 1994). Beide toedieningsvormen
bevatten 100 mg metoprolol-tartraat. Na inname wordt op een aantal tUdstippen de
concentratie van metoprolol bepaald in bloedplasma. Deze bepaling vindt plaats met behulp
van een radioimmuno-assay. Er worden de volgende concentraties gemeten:

toedienino als tablet toedieninq als sustained release

tiid (uur) concentratie (nqlml) concentratie ínolml)
0r5

1

1r5
2
3
4
5
7

10

103
166
154
L47
LL4
87
67
46

16.8

7,2
48
70
81
60
47
42
24

11.5

Zet op half-logaritmische schaal uit de plasma concentraties van metoprolol tegen de tUd; doe
dit voor beide toedieningsvormen.
Bereken de eliminatie-snelheidsconstante en de halfwaardetijd van metoprolol.
Hoeveel metoprolol wordt er opgenomen vanuit de sustained release vorm (relatief ten
opzichte van de tablet)?
Hoe snel wordt metoprolol opgenomen vanuit de sustained release vorm (relatief ten opzichte
van de tablet)?
Bereken de sch'rjnbare orale klaring (CUF) van metoprolol voor beide toedieningswegen.

Leg uit, waarom uit de beschikbare gegevens niet de klaring en het verdelingsvolume van
metoprolol kan worden berekend.

Vraag 5 (max. 25 punten)

De anti-neoplastische verbinding etoposide (MW - 588 g/mol) wordt gebruiK bij de behandeling
van tumoren in volwassenen en kinderen. De dosering bij kinderen wordt berekend op basis van het
lichaamsoppervlak (dus per m2); de gebruÍkel'rjke dosering is 50 mg/etmaal per m2, verdeeld in drie
doses om de 8 uur. Etoposide wordt oraal toegediend; de orale beschikbaarheid bedraagt 50o/o. Bij
iedere patiënt wordt eerst één dosis toegediend (dus 16,67 mg per m21 om de kinetische
parameters te bepalen, zodat de dosering nog aangepast kan worden aan de individuele patiënt
(Sonnichsen DS et al., Clin.Pharmacol.Ther. 58, 99-107, 1995).

B'rj een kind van 3 jaar worden na het oraal toedienen van 16,67 mg etoposide per m2 de volgende
concentraties in het plasma gemeten:

B.
c.

D.

F.

tiid concentratie íuM)
30 min
60 min
90 min
120 min

3 uur
6 uur
I uur

1,73
3,01
2,92
2,59
r,73
O,67
o.37

N.B. De concentraties zijn weergegeven in pM; 1 pM = 0,588 mg/liter

A. Zet op half-logaritmische schaal uit de concentratie van etoposide in plasma tegen de tijd.
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B.

c.

D.
E.

Bereken de eliminatie snelheidsconstante k en de eliminatie halfiruaardetijd t172 van etoposÍde in
dit patiëntje.
Bereken op zo eenvoudig mogelijke wijze de gemiddelde concentratie in het plasma (C*,"u),
wanneer etoposide volgens het gebruikelUke doseringsschema langdurig aan dit patiëntje zou
worden toegediend.
Bereken de klaring Cl en het verdelingsvolume V6 van etoposide in het patiëntje.
Bereken de minimale en de maximale concentraties (C".,r'n en Co.r"r) van etoposide ín het
plasma, wanneer etoposide volgens het gebruikelijke doseringsschema langdurig aan dit
patiëntje zou worden toegediend.

Blok Fa301 Geneesmiddelopname

Toets- 2-v oorbeel d - u itwerki n g

Vraag 1 (max. 10 punten)

De extractieratio (E) is een getaltussen 0 en 1 (of 0 en LO0o/o), waarmee beschreven wordt welk
deel van de instromende hoeveelheid farmacon er tudens één passage door het orgaan (lever, nier)
wordt geëlimineerd. De E kan gemeten worden door bloedmonsterc te nemen van het instromende
en uitstromende bloed (b.v. Ín de nierafterie en de niervene).

E hangt af van de eliminatiecapaciteit van het orgaan (uitgedrukt als intrinsieke klaring: Clsns) en de
doorbloeding (Q). Het meest gebruikel'rjke model om de onderlinge relatie te beschrijven is het
zogenaamde well-stirred model: E = Clint/(Q+Cl;nJ. Aan deze formule is te zien dat E kan variëren
van O (bU Clint = 0) tot 1 (indien Clrnt veêl groter is dan Q).

Vraag 2 (max. 15 punten)

A Door glucuronidering van morfine op de 6-plaats wordt het molecuul hydrofieler (de
glucuronzuurgroep bevat een carboxylgroep, die zwak zuur reageert, en 3 vrije
hydroxylgroepen) en zwaarder (een toename van ca. L2O glmol).

B Het verdelingsvolume van morfine-6-glucuronide (M6G) is zeer waarsch'rjnlijk kleiner dan het
verdelingsvolume van morfine (M) omdat M6G aanzienlijk hydrofieler is dan M. M6G kan
minder gemakkelíjk membranen passeren.

C In de proximale tubulus van de nier zijn transportmechanismen voor anionen (waaronder
glucuronides) aanwezig. M6G wordt dus waarschíjnlijk actief uitgescheiden (i.t.t. M zelf).
Bovendien is M6G waarschijnlijk minder aan plasma-eiwitten gebonden dan M (M6G is relatief
hydrofiel); de glomerulaire filtratie van M6G is daardoor waarschijnlijk ook groter dan die van
M. Beide factoren (meer glomerulaire filtratie, actief transpoÍt) dragen bij aan een grotere
renale klaring.

Vraag 3 (max. 25 punten)

A demethylering

B Eiwitten worden bij injectie in een gewoon reversed Phase HPLC systeem door het eluens
gedenatureerd (kolom verstopt) of irreversible geadsorbeerd (stationionaire fase wordt
aangetast) en moeten daarom verwijderd worden. Precipitatie met daarna filtratie of
centrifugatie is de meest eenvoudige oplossing. Ultrafiltreren kan ook maar dan verlies je
de eiwitgebonden fractie.

C polariteit gaat omlaag (methanol)
pH gaat omlaag (trichloorazijnzuur)
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Paraxanthine. Door de demethylering verliest het molecule een (kleine) lipofiele groep, de
innteractie met de apolaire stationaire fase zal iets minder worden, de retentietijd korter.

ratio respons concentratie lmSll] quotient
(cafllS) (parallS) (uit calibratielijnen) (para/cafl

fenotype

lglgl lmol/mol]
0,67 O,72 extensive
0,t6 O,L7 poor
0,31 0,33 extensive

I

.ri

0,275 0,59
0,81 0,36
0,45 0,34

Caf para
1,6 1,5
5r0 0,8
2,6 0,8

1

De klaring van caffeine omdat die met name door de beschreven metabole reactie wordt
bepaald.

Door de inductie, die na een uur nog níet uitgewerkt is, is er meer CYP1A2 aanwezig
waardoor de reactie sneller verloopt, de ratio wordt daardoor groter en het individu zal
minder snel als poor metabolizer worden herkend.

theofyline en theobromine (tekenen mag ook) zijn ook gedemethyleerde metabolieten van
caffeine, de reactie heeft plaats gevonden op de 2 andere N-methylgroepen. De
moleculemassa's van alle gedemethyleerde metabolieten ziJn gelijk en geven bij gebruik
van deze MS-techniek waarbij meestal geen fragmentatie optreedt daarom hetzelfde
signaal.

substitutie, vorm van puntmutatie,

Door de substitutie kan bij de translatie van RNA naar eiwit een (iets) ander eiwit ontstaan
(hoeft niet). Er kan een eiwit met 1 ander aminozuur ontstaan (meest waarschijnlijk) of een
incompleet eiwit door een nieuw stopcodon. Een incompleet eiwit zal normaal altijd inactief
zijn. De verandering van 1 aminozuur kan een verandering in de activiteit geven (meestal
afname).

Vraag 4 (max. 25 punten)

100
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A
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46
tijd (uurf

Berekening van k" door lineaire regressie van de laatste 8 (tablet) resp. 6 (sustained
release) meetpunten:

tablet: k" = 0,2643 uur-l tuz= 2,62 uur
sustained: k" = 0,2398 uur-l tr/z= 2,89 uur

De relatieve beschikbaarheid wordt bepaald d.m.v. het berekenen van de AUC van 0 tot 10
uur (m.b.v. trapeziumregel):

tablet: AUCt.ap = 763 ng.uurlml
sustained: AUC6p = 371 ng.uur/ml

I

J.
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Eventueel kan de AUC ook op een model-afhankeliJke manier berekend worden, maar dan
moet eerst de absorptie-snelheidsconstante k" berekend zijn (onder D). Deze berekening
geeft niet een wezenlijk ander resultaat:

tablet: AUCmooer = 82L ng.uur/ml
sustained: AUCmooer = 381 ng.uur/ml Fp1 = 0,46

Er zijn twee mogelijke maten voor het karakterÍseren van de absorptiesnelheid: k" of MAT.
Berekening van ka is bewerkelijk vanwege de noodzaak tot het maken van verschilcurves;
berekening van de relatieve MAT is bewerkelijk omdat AUC's en AUMC'S berekend moeten
worden:

tablet: ka = 1,95 uur-1
sustained: ka = 1,68 uur-1
tablet: MRT = AUMC/AUC = 3,53 uur
sustained: MRT = AUMC/AUC = 3,79 uur

relatieve k" = 0,86

relatieve MAT = 0,26 uur

A

De schijnbare orale klaring wordt berekend uit D en AUC:
tablet: cl/F = D/AUC = 131 ttr/uur
sustained : Cl/F = D/AUC = 270 ltr/uur

F De klarÍng en het verdelingsvolume kunnen niet berekend worden omdat er geen gegevens
van een i.v. toediening bekend zijn. F kan daarom niet vastgesteld worden.

Vraag 5 (max. 25 punten)

Berekening van k" door lineaire regressie van de laatste 5 meetpunten:
k" = 0,3214 uur-l ty12= 2,L7 uur = 129 min

Er wordt gebruik gemaakt van de formule Css,"u = (F.Dr)/(Cl.t) = AUC/r:
uit de gegevens wordt m.b.v.-de trapeziumregel de AUC berekend, die bij een orale
dosering van L6,67 mg per m2 behoort:

4UC15,5,7 = 71,278 Pmol.uur/ltr
Crr,"u= AUC/I= I,4! pM = 0,83 mg/ltr

F is gegeven. AUC is berekend (onderdeelC). Een dosis van 16,67 mg per mz komt overeen
met 28,35 pmol per m2.

Cl = F.D/AUC = 0,5 x 28,35 /Ll,27B = L,26 ltr/uur = 2O,9 mllmin
Va = Cl/ke = 1,26 /0,3214 = 3,92 ltr

De minimale en maximale concentraties worden berekepd met de gebruikelijke formules:
Cr.,.r* = 2,302 pM = 1,35 mg/ltr
C..,rin = 0,776 pM = 0,10 mg/ltr
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