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Blok Fa301 Geneesmiddelopname 
Toets-2 
vrijdag 12 april, Jaarbeurs-Ha/2, 13.30 - 16.30 uur 
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Gebruik voor elke vraag een apart antwoordvel. Vermeld op aile antwoordvellen 
duidelijk je naam, voorletters, inschrijfnummer, tafelnummer en vraagnummer. Zodra de 
uitslag van de toets bekend is, wordt deze via Blackboard bekend gemaakt. 
Lees - voordat je begint - het gehele tentamen door en maak voor jezelf een tijdsindeling! 
Dit tentamen bestaat uit 5 vragen (op 5 pagina's). Maximaal te behalen punten: 10 punten 
voor vraag 1, 15 punten voor vraag 2, 20 punten voor vraag 3, 25 punten voor vraag 4 en 
30 punten voor vraag 5. 

Deze toets is een open-boek toets, waarbij je gebruik kunt maken van een boek (geen 
blokboek), waarin aandacht wordt besteed aan farmacokinetiek (b.v. Rowland & Tozer, Clinical 
Pharmacokinetics), en een niet-programmeerbare 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 leverdoorbloeding ca. 80 literjuur, de nierdoorbloeding ca. 60 
literjuur en de glomerulaire filtratiesnelheid bedraagt ca. 125 ml/min. 

Vermeld bij berekende waarden altijd de juiste eenheden. Indien je een onderdeel van 
een vraag niet kunt beantwoorden, omdat je het antwoord nodig hebt van een eerder 
onderdeel, dat je niet hebt kunnen uitrekenen, ga dan uit van een zelf gekozen getal! 

VEEL SUCCES! 

Vraag 1 (max. 10 punten) 
_fUE c::::JGLUcuJtOJImE CSJSULFATE 

Labetalol (Trandate©) is een blokker van 01- en 8 
B-receptoren, die gebruikt kan worden als tE4 
antihypertensivum. Na i.v. toediening van !QQ 

~ -::l 8000mg aan schapen, wordt gedurende 24 uur urine ......,--	 -..........
opgevangen; in de urinemonsters worden E--eooo 
Zlabetalol en de glucuronide- en sulfaat ::> 
o 	 4000conjugaten van labetalol m.b.v. GC-MS gemeten ;:g

(Yeleswaram et aI., Drug Metab. Dispos. 21, 284 « 2000 

292, 1993). In nevenstaande figuur zijn de 
"II • 	 N • N • N 

(} 	 i wcumulatieve hoeveelheden in de urine . a. 
weergegeven. Elke groep van 3 balkjes (free, TIME (h)
glucuronide, sulfate) geeft de resultaten weer 
van de monsters, die verzameld werden in de volgende tijdsintervallen: < 1 uur, 1-2 uur, 2
3 uur, 3-4 uur, 4-5 uur, 5-6 uur, 6-8 uur, 8-10 uur, 10-12 uur en 12-24 uur. 

A 	 Geef aan welk proces de grootste bijdrage levert aan de eliminatie van labetalol bij het 
• schaap. Excretie of metabolisme7 Licht je antwoord toe. 

B 	 Geef een mogelijke verklaring voor het feit, dat na 24 uur in totaal niet meer dan 
ongeveer 14 mg labetalol (onveranderde stof + metabolieten) is uitgescheiden in de 
urine. 
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Vraag 2 (max. 15 punten) 

Een geneesmiddel met een molecuulgewicht van 265 dalton wordt in de lever omgezet via 
fase I metabolisme, maar niet via fase II metabolisme. Het geneesmiddel is niet gebonden 
aan plasma-eiwitten en wordt actief uitgescheiden via de nier. 

Geef bij elk van de onderstaande beweringen aan welk(e) antwoord(en) juist is (zijn). Licht 
je antwoord kort toe. . 

A De concentratie van het geneesmiddel in bloed in het rechter atrium is 
hoger/gelijk/lager dan/aan de concentratie in het portale bloed. 

B De concentratie van het geneesmiddel in de niervene is hoger/gelijk/lager dan/aan de 
.concentratie in de nierarterie. 

C Metabolieten, die van het geneesmiddel gevormd worden, kunnen aanwezig zijn in de 
ureter/galgang/linker ventrikel. 

Vraag 3 (max. 20 punten) 

In de tabel zijn de farmacokinetische gegevens weergegeven van 
een 5-tal cefalosporine antibiotica (na i.v. toediening). Deze AY:)=(;:lx 
antibiotica worden gewoonlijk toegepast in een ziekenhuis-situatie 
en worden daarbij parenteraal (a Is injectie of als infuus) eOOH 
toegediend. Aile gegevens zijn gemiddelden voor een grote groep 
gezonde proefpersonen (Iichaamsgewicht ca. 75 kg). 

antibioticum verdelingsvolume totale klaring renale klaring 
Vd (liter) CI (ml/min) CIR (ml/min) 

ceftriaxone 14 18 6 
cefotetan 13 46 30 

cefoperazone 14 80 18 
ceftazidime 22 144 130 

cefmenoxime 25 275 170 

A V~~r cefoperazone wordt soms als dosering aangeraden een injectie van 1 tot 2 gram, 
iedere 12 uur. Bereken wat de minimale, de maximale en de gemiddelde plasma 
concentraties worden, als cefoperazone volgens dit doseringsschema herhaaldelijk wordt 
toegediend. 

B Welk antibioticum zou je bij voorke'ur gebruiken voor meervoudige toediening bij 
personen van ca. 40 jaar zonder aantoonbare leverfunctie- of nierfunctie-storingen? Je 
mag er van uit gaan dat uitsluitend farmacokinetische overwegingen bij de keuze een rol 
spelen. Verklaar je antwoord! 

C Welk antibioticum zou je bij voorkeur gebruiken voor het geven van een i.v. infuus bij 
patienten met een leverfunctiestoring. Verklaar je antwoord! 

D Bereken met welke snelheid het onder C gekozen antibioticum ge"infundeerd moet 
worden om een plasmaconcentratie van 75 mg/liter te bereiken. 
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Vraag 4 (max. 25 punten) 

In een laboratorium werd de farmacokinetiek van het antibioticum amoxicilline onderzocht in 
twee honden. De ene hond (gewicht 15 kg) kreeg eenmalig 25 mg/kg amoxicilline 
intraveneus (i. v.) toegediend. De andere hond (gewicht 17 kg) kreeg eenmalig 25 mg/kg- ..amoxicilline oraal (p.o.) toegediend. Van beide dieren werden serum- en urine-monsters 
verzameld op verschillende tijdstippen na de toediening van amoxicilline. 

Na de toediening werden in het serum van deze beide honden de volgende concentraties 
amoxicilline gemeten: 

Tijd na toediening Hond 1 (/.v.) Hond 2 (p.o) 
(uur) 

0,5 
1 

1,5 
2 
3 
4 
6 
8 

-

(lJg/mL) 

32,3 
24,2 
17 

12{5 
6{7 
3,7 
1,3 
OA 

(lJg/mL) 

0,2 
2,7 
5,7 
9,3 
14{1 
15 
8,4 
4{5 

In de opgevangen urine van deze honden werden de volgende hoeveelheden amoxicilline 
gevonden: 

Verzameltijd urine Hond 1 (/.v.) Hond 2 (p.o.) 
(uur na toediening) (mg) (mg) 

0-2 55 9 
2-4 17 36 
4-6 215 

, 6-8 2 , 11 

A - Wat stelt de parameter AUC binnen de farmacokinetiek voor? 

- Bereken de AUC voor zowel hond 1 als hond 2 (voor het tijdsinterval 0-8 uur). 

B Bereken de totale klaring van amoxicilline in hond 1. 

C 

D 
E 

Wat verwacht je van de totale klaring van amoxicilline van hond 2? Zal de klaring van 
hond 2 hoger{ lager of gelijk zijn aan de totale klaring van hond 1? Verklaar je 
antwoord! 
Bereken de renale klaring van amoxicilline in hond 1 per kg lichaamsgewicht. 
Bereken de orale beschikbaarheid van amoxicilline bij de hond. 
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Vraag 5 (max. 30 punten) 

Het genotype van CYP2C19 werd onderzocht bij Chinese patienten in relatie tot het fenotype 
van het citaloprammetabolisme (Yin et aL, J. Clin. Psychopharmacol. 2006). Het wild type 
CYP2C19*1 en de allelvarianten CYP2C19*2 en CYP2C19*3 werden ge"identificeerd met PCR 
gevolgd door een digestie meteen restrictie-enzym. Beide allelvarianten zijn SNPs en zorgen 
voor de vorming van een inaCtief enzym, in het geval van CYP2C19*2 door e~plicing 
defect". 
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fiGURE 1. Citalopram MR in relation to CVP2C19 genotypes. 

Het fenotype (zie figuur 1) wordt gekwantificeerd door de metabole ratio (MR) van de 
metaboliet desmethylcitalopram en citalopram te meten met LC-MSMS. Citalopram en de 
door CYP2C19 gevormde metaboliet worden in 1 ml plasma bepaald, na toevoeging van 20 
IJI interne standaard-oplossing en 400 IJI NaOH oplossing vindt extractie met n
hexaan/isoamylakohol (99/1 v/v) plaats, gevolgd door een terugextractie met 200 IJI 0.1% 
(v/V) azijnzuur. Hiervan wordt 100 IJI in een LC-MSMS systeem ge'injecteerd. Met positieve 
electrospray ionisatie wordt van citalopram het geprotoneerde molecuul met m/z 325 
(parent-ion) gebruikt dat wordt gefragmenteerd naar m/z 109 (dochter-ion; fluorbevattende 
fenylring). 

A 	 Teken de structuurformule van de metaboliet van citalopram. 

B 	 welke m/z waarden hebben het parent-ion en dochter-ion van de metaboliet als dit 
dezelfde ionisatie en fragmentatie ondervindt als citalopram? 

Ais de recovery van de totale extractieprocedure 60% is voor citalopram, en een 
plasmamonster bevat 2,5 ng/ml citalopram, hoeveel stof (in pmol) wordt dan 
ge'injecteerd in het LC-MSMS systeem. 

D 	 Hoe zou je de recovery van citalopam mogelijk kunnen verhogen, zonder dat de 
gevoeligheid van de analyse vermindert, als het verlies voor het grootste deel in de 
tweede extractiestap plaatsvindt? 
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E Hoeveel verschillende genotypen kunnen maximaal in deze studie gevonden worden? 
Beargumenteer je antwoord! 

F Welke van de mogelijke genotypen vormen samen de "poor metabolizers" (PMs)? 

G Cyp2C19*2 heeft als belangrijkste gevolg een "splicing defect", Wat zal het gevolg zijn 
van een \\splicing defect" voor de functiejactiviteit van het eiwit? 

H Andere SNPs die kunneri optreden zijn zogenoemde Synonymous and Non-Synonymous 
SNP's, Wat is het verschil tussen beide typen SNPs? 

I Om te detecteren of een patient drager is van een SNP kan men gebruik maken van 
twee experimentele benaderingen. 1) PCR-RFLP en 2) een Allel-specifieke PCR. Wat is 
het verschil tussen beide technieken? Hoe wordt in techniek 1 een SNP herkend? En hoe 
in techniek 2? 
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