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Maandag 1 juli 2013, 09:00 - 12:00, Ruppert-Wit

Gebruik voor elke vraag een apart antwoordvel. Vermeld op alle antwoordvellen
duidelijk je naam, voorletters, inschrijfnummer, tafelnummer en vraagnummer. Zodra de
uitslag van de toets bekend is, wordt deze o.a. bekend gemaakt via Osiris. Lees -
voordat je begint - het gehele tentamen door en maak voor jezelf een tijdsindelingl Dit
tentamen bestaat uit 5 vragen (op 6 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 één boek, waarin
aandacht wordt besteed aan farmacokinetiek (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 leverdoorbloeding ca. B0 liter/uur, de nierdoorbloeding ca. 60 liter/uur.

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 uitvan een zelf gekozen getal!

VEEL SUCCES !
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Vraag 1 (max. 10 Punten)
(Gebaseerd op J.Pharm.Pharmacol, 52, 1023-1029, 2000)

Hieronder is het abstract van een artikel uit het l.Pharm.Pharmacol. weergeven.
.zorgvuldig door en beantwoord daarna de vragen.

Lees het

Interaction of drugs and Chinese herbs: pharmacokinetic changes of
tolbutamide and diazepam caused by extract of Angelica dahurica.
Ishihara K, Kushida H, Yuzurihara M, Wakui Y, Yanagisawa T, Kamei H, Ohmori S, Kitada M' J

Pharm Pharmacol 2000 Aug;52(B): 1023-9.

The inhibitory effects of Angelica dahurica root extract on rat liver microsomal cytochrome P450

and drug-drug interactions were studied. The 2-alpha- and 16-alpha-hydroxylase activity of

IgslgIryere most strongly inhibited, with L7.2o/o and 28-5Yo of their activity remaining,

ËpectivelÈfter oral administration of A. dahurica extract at a 1 g.kg-1 dose. 6-beta-

Hydroxylase activity was also inhibited, with 70olo of its activity remaining, under the same

conditions. In addition, treatment with the extract inhibited the metabolism of tglElEmiae,
nifedioine and bufuralol. These results showed that the extract inhibited the various isoforms of

-

cytËïÍ6*me p+haufiias CyP2C, CYP3A and CYP2D1. The A. dahurica extract delayed

elimination of totbutamiOeïftëfintËnors f iïiïÏIation at a 10 mg.kg-1 dose to rats' Thus,

the extract altered the liver intrinsic {gl4sg. It had little effect, however, on the
pharmacokineticparamffiintravenousadministrationat10mg,kg.1.Since
diazepam showed high clearance, it underwent hepatic blood flow rate-limited metabolism.

Therefore, the change of intrinsic clearance had little effect on hepatic clearance. However, the

Cmax value after oral administration of t!iirzepam with extract treatment was four times that

with non-treatment. It was suggested tÉaiFne nrst-pass effect was changed markedly by the

extract. High-dose (1 g.kg-'), but not low dose (0.3 g.kg 1), administration of A. dahurica extract

increased significantly the duration of rotarod disruption following intravenous administration of

diazepam at 5 mg kS(-1). It was concluded that administration of A. dahurica extract has the

potential to interfere with the metabolism, by liver cytochrome P450, of other drugs.

In het abstract worden 5 stoffen genoemd, waarvan het metabolisme geremd kan

worden door het A. dahurica extract. Welke 5 stoffen zijn dat?

Wat wordt bedoeld met 'isoforms of cytochrome P450' en met 'liver intrinsic
clearance'?
Leg uit, waarom het A. dahurica extract wel de eliminatie van tolbutamide (na i.v,

toediening) remt, maar geen effect heeft op de klaring van diazepam (eveneens

na i.v. toediening)?
De auteurs constateren dat het A. dahurica extract wel een effect heeft op het

first-pass effect van diazepam. Is het first-pass effect groter of kleiner geworden?

Hoe zou het effect van het extract verklaard kunnen worden (wat is het
mechanisme)?

Vraag 2 (max. 15 punten)

Vigabatrine is een anti-epilepticum, dat werkzaam is bij plasmaconcentraties tussen 12

en25 mg/liter. De stof is beschikbaar in tabletten van 250 mg. De orale beschikbaarheid

is goed (F = 0,95) en de absorptie vindt snel plaats. Vigabatrine is niet plasma-

eiwitgebonden en wordt uitsluitend via de glomerulaire filtratie geklaard; het
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verdelingsvolume bedraagt 0,8 liter/kg. Concentraties in de hersenen zijn variabel en zijn
ongeveer 10o/o van de plasmaconcentratie.

A Hoe groot zal de klaring, het verdelingsvolume en de plasma-halfwaardetijd van
vigabatrine zijn bij een 3B-jarige patiënt van B5 kg? De glomerulaire
filtratiesnelheid van deze patiënt (gemeten met inuline) bedraagt 115 ml/min.

B Stel een praktisch bruikbaar doseringsschema op voor langdurig gebruik van
vigabatrine door deze patiënt.

c Controleer of bij het door jou gekozen doseringsschema de plasma-concentraties
inderdaad binnen de genoemde grenzen blijven.

Vraag 3 (max. 20 punten)
(Gebaseerd op Ëur.J.Clin.pharmacol. 49, Zg3-2g8, 1996)

Het anti-inflammatoire glucocorticoïd budesonide kan worden gebruikt bij ontstekingen
van de luchtwegen en/of de dikke darm. Budesonide wordt uitiluitend g"llt.in""rd door
middel van metabole lilaring in de lever. in het onderzoek van Dahlström et al. is de
rectale en orale bescnikoÈ5?heid van budesonide onderzocht bij een groep
proefpersonen, bestaande uit B mannen en 7 vrouwen met een leeftijd variërend van 27
tot 45 jaar (gemiddeld 37 jaar) en een gewicht variërend van 50 tot 95 kg (gemiddeld
68 kg). Budesonide werd op de volgende wijze toegediend:

groep A (intraveneus):
groep B (rectaal):
groep C (oraal):

0,5 mg in 20 ml fysiologische zoutoplossing
2,O mg in 100 ml fysiologische zoutoplossing
2,O mg in gelatine capsule

Er werden de volgende gemiddelde concentraties van budesonide in bloedplasma
gemeten.

NB: de concentraties zijn weergegeven in nmol/literl Het molecuulgewicht van
budesonide bedraagt 430 g/md.

tijdstip
(uur)

concentratie (nmol/liter)
qroep A l.U. groep B KAd(h, qroeD C örr,-.o)

O,25
0r5

1

1r5
2
4
6
B

10

26,8
7,2
4,4
3,2
2,5
7,4

0,92
0,61
0,37

n.m.
0,85
3,2
2,7
2,3
1r5

0,85
0,66
0,34

n.m.
o,76 )o,72'\
0,85 i
1,0 1

o,56/
O,44 \
0,25 /
0.18

n.m. = niet gemeten

Zet de plasmaconcentraties van budesonide na intrpveneuze, rectale en orale
toediening uit op half-logaritmische schaal.

Bereken de rectale en de orale beschikbaarheid van budesonide. Leg uit, waarom
de rectale beschikbaarheid groter is dan de orale beschikbaarheid,

Bereken de klaring van budesonide.

Is budesonide een 'low-extraction' of een 'high-extraction drug' in de lever? Lichtje antwoord toe!

c

D
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Vraag 4 (max. 25 punten)

Sulfasalazine is een ontstekingsremmende stof, die gebruikt wordt bij de therapie van

o.a, darmontstekingen. Sulfasalazine is zelf niet actief; de belangrijkste metaboliet,
sulfapyridine (zie formule), is de ontstekingsremmende stof. In twee groepen patiënten
(van verschillende leeftijd) wordt de kinetiek van sulfasalazine en zijn metaboliet
sulfapyridine bestudeerd na orale toediening van 2 gram sulfasalazine. De eerste groep
("jong") bestaat uit patiënten van 35 tot 46 (gemiddeld 40,5) jaar; de tweede groep
("oud") bestaat uit patiënten van 71 tot 83 (gemiddeld74,4) jaar. Er worden de

volgende plasma-concentraties gevonden :

n.m. = niet gemeten) n.d. = niet detecteerbaar

A Bereken de eliminatieconstante en de (eliminatie-)halfwaardetijd van sulfasalazine
en sulfapyridine in beide patiëntengroepen. Wat zou een verklaring kunnen zijn
voor een verschil in halfwaardetijd bij beide groepen.

B Bereken de klaring en het verdelingsvolume van sulfasalazine bij de "oude"
patiëntengroep ten opzichte van de klaring en het verdelinsvolume bij de "jonge"
patiëntengroep. Je mag hierbij aannemen dat de orale beschikbaarheid F in beide
groepen niet van elkaar verschilt.

C Is er bij de eliminatie van de metaboliet sulfapyridine sprake van "formation-rate-
limited elimination" (d.w.z. dat de snelheid van eliminatie beperkt wordt door de

vormingssnelheid van de metaboliet) of van "elimination-rate limited elimination"
(d.w.z. dat de snelheid van eliminatie beperkt wordt door de eliminatie van de
metaboliet zelf)? Licht je antwoord toe!

D Zou je voor een effectieve en veilige therapie bij de verschillende patiëntengroepen
een verschillend doseringsschema moeten hanteren? Bedenk hierbij dat
sulfapyridine de werkzame metaboliet isl Licht je antwoord toe!

Tijd na toedienen
(uur)
öí^

Groeo "ionq" Groep "oud"

Isulfasalazine]
(mq/liter).rx

Isulfapyridine]
(mq/liter)

Isulfasalazine]
(mq/liter),aai

Isulfapyridine]
ímo/liter)

6 a 5,98 , i 'r\l 3.51 11,09 n "'ii 3,16
9 2,84 i';:; 9.O2 §o-.ot i; i, 5,33
72 7,43 :\\ 1e.01 6.31 ^nn,, 6,58
1B o,4B "'i-ï 6.58 2.85 Ïo'r-J 7,31
24 o,4l L(v s.33 2,37 . ^ 

'(r ríJ6\
30 n.d. 2.85 7.23 r,a 3,51
36 n.d. 2,56 0.60 ,''4. 2,37
4B n.d. L.23 0,19 t+L 1,01
60

,L-
n.d. 0.73 0.10 '' 0,39
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Vraag 5 (max. 30 punten)
(Gebaseerd op pharmacogenetics (2003) 13, 473)

Kirchheimer et al. onderzochten de invloed van cyp2c9-polymorfismen op defarmacokinetiek van celecoxib en 2 metabolieten van celecoxib na orale toediening. Eengenotypering werd uitgevoerd voor 3 allelvarianten: wildtype (*1) en 2 SNps (x2 en x3).
In de onderstaande boxplot staat de schijnbare klaring na orate toediening (CLIF) alsfunctie van het aantal cYP2c9x3-allelen weergegeven. In de boxplot geeft de dikke lijn demediaan weer, de grijze rechthoek het 25" 

"n 
z5-" percentiel, en de un1"nn", de.range,).

*-i

+d

í"3

B;
§3*
;:

?

"n

jií

«§e*

'S'rcqrH.,tl" \\

fr**i.È*; **l***xib
ft ** l*x*l"f : li y$r*xy*mÏ***xi*

&*fl #SFl: C***§y**i§8*xibFir.rr"*Í**r *f #ftr§*## all*l**

Hoeveel fenotypes kun je op grond van de resultaten in de figuur onderscheiden?
Licht je antwoord toe.

Hoe worden deze fenotypes genoemd?

Welke genotype(s) behoren bij welk(e) fenotype(s)?

Een belangrijke rol in de PCR, maar vooral voor een allel-specifieke pCR, speelt de T,(smelttemperatuur). wat is de Tr? En waarom moet men hybridiseren vlakbij dezetemperatuur?

E Met welke techniek vindt scheiding van DNA-fragmenten meestal plaats? waaropberust het scheidingsprincipe?

::l::l;: ï.yl^*:"":!_".y:r9".i onderstaande componenten semeten door sradiënt_etutiemet natriumwaterstoffosfaat (pH 5) in water-acetonitrir op een c1B korom.

:l::T::ï::"lt l"' ::, !ru{iliter werden met spE voorbewerkt, het etuaat werd o, f.^/
[ï:f Tl,:i:ïi":^*_"WTryihanor,;;,;"; 50 ;rr werd seïnjecteerd op de V§td
I:,i; 3:jï:ïïji:. j::It-r:c:ie isj,B3, oe rlteniie,ua* ij, ïó ;;';,"ï ."rË.ïi,ï,
fosforzuur: pKa 2,L;6,9 en 12,3.

F Als het monster 10 nglml celecoxib bevat, hoeveel stof wordt er dan geïnjecteerd.

G wat gebeurt er met de retentietijden van de 3 verbindingen als de pH van het eluenswordt verlaagd naar 4? Licht je antwoord toe.
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H Welke 2 zwakke punten bevat de beschreven HPlC-methode (incl. voorbewerking)
die op het eerste gezicht het verkrijgen van smalle pieken met een reproduceerbare
retentietijd ku nnen verhinderen?
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