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Blok Fa301 Geneesmiddelopname 

Toets-1-uitwerking 
Vrijdag 3 oktober 2008, 13:15 – 16:15, Educatorium Gamma 

 

 

 

Vraag 1 (max. 10 punten) 

 

Omdat de klaring van alle 4 geneesmiddelen gelijk is, is Vd rechtstreeks af te leiden uit de 

hellingshoek van het terminale deel van de curves (= ke). Naarmate Vd groter is, wordt je kleiner. 

De volgorde wordt dus open bolletjes, gesloten vierkantjes, gesloten bolletjes, open vierkantjes 

oftewel 4 – 1 – 3 – 2. 

 

 

 

 

Vraag 2 (max. 20 punten)  

 

A AUC0-36 met trapeziumregel: 9122,1 µg.uur/ltr 

B Ke uit terminale deel (vanaf 1 uur): 0,0853 uur-1 en t1/2 = 8,12 uur 

C Cl/F = 16,44 ltr/uur en Vd/F = 192,8 ltr 

D Er zijn geen gegevens van een i.v. toediening bekend 

E In de formules, die gebruikt moeten worden voor het opstellen van een doseringsschema, 

komt F niet geïsoleerd voor, altijd in combinatie met Cl en Vd. 

 

 

 

Vraag 3 (max. 20 punten)  

 

A Cl = D/AUC = 7,46 en 5,53 ltr/uur per kg BW (dosis 10 en 50 mg/kg BW) 

Verzadiging metabolisme of verzadiging (actieve) secretie 

B Vd = Cl/ke = t1/2 x Cl/0,693 = 19,4 en 18,4 ltr per kg BW (dosis 10 en 50 mg/kg BW) 

C ClR = Ae/AUC = 1,75 en 1,47 ltr/uur per kg BW 

ClH = Cl – ClR = 5,71 en 4,06 ltr/uur per kg BW 

Bijdrage lever is het grootst. 

D Fpo = AUCpo/AUCiv = 3360/9040 = 0,37 

Fip = AUCip/AUCiv = 1150/1340 = 0,86 

E Fpo,gevast = 5410/9040 = 0,60  

Cl = F*D/AUC = 0,6*50.000/5410 = 5,55 ltr/uur per kg BW  

Na vasten is de beschikbaarheid groter (0,60 i.p.v. 0,37). De klaring blijft gelijk (5,55 i.p.v. 

5,53 ltr/uur per kg BW). Vasten heeft blijkbaar een positieve invloed op de opname van het 

geneesmiddel (o.a. invloed op het metabolisme in de darm of maaglediging). 
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Vraag 4 (max. 20 punten)  

 

A Er worden twee verschillende orale toedieningswijzen met elkaar vergeleken; het gaat dus om 

de relatieve beschikbaarheid. Een absolute beschikbaarheid kan alleen gemeten worden indien 

vergeleken wordt met een i.v. toediening. Hier wordt een farmaceutische beschikbaarheid 

bepaald (vergelijking van toedieningsvormen). 

B R = Css,min/Css,max = e
-ke*τ

  � ln R = -ke*τ � ke = ln R/τ en t1/2 = 0,693/ke 

C Cav = F*D/(Cl*τ) � Cl/F = D/(Cav*τ) met D = 40 mg en τ= 4 uur.    

patiënt Css,min 

(ng/ml) 

Css,av 

(ng/ml) 

Css,max 

(ng/ml) 

R ke 

(uur-1) 

t1/2 

(uur) 

Cl/F 

(ml/uur) 

Patient A        

     Tablet 12,4 28,7 45,1 3,637 0,323 2,15 348 

    Oplossing 20,0 31,5 56,8 2,840 0,261 2,66 317 

Patient B        

     Tablet 48,0 68,4 118,0 2,458 0,225 3,08 146 

    Oplossing 46,1 58,8 65,0 1,410 0,086 8,06 170 

     

D De relatieve beschikbaarheid van de tablet (t.a.v. de oplossing) wordt berekend uit de Cl/F 

waardes (aanname: Cl is onafhankelijk van de toedieningsvorm). Voor patiënt A: F(tablet) = 

1,10 x F(oplosssing). Voor patiënt B: F(tablet) = 0,86 x F(oplosssing). 

 

 

 

Vraag 5 (max. 30 punten) 

 

A Glucuronidering: uridine difosfo-glucuronosyltransferase (UDPGA). 

B O-demethylering: Cytochroom P-450 

C Nee, erlotinib wordt ook gedemethyleerd (M13/M14). (De gedemethyleerde metabolieten 

worden ook weer deels geconjugeerd.) 

D M6, M11, M16. Polaire moleculen elueren eerst. M6 en M11 zijn carboxyzuren en dus geladen 

bij pH 5 en zullen dus eerder elueren dan M16. M6 heeft een etherfunctie meer dan M11 en 

zal dus als eerste elueren. 

E M16 is ongeladen onder fysiologische omstandigheden en kan dus worden geabsorbeerd. M16 

wordt tevens geconjugeerd, dit conjugaat wordt nog beter hepatisch geklaard worden 

(polairder, groter Mw) en kan in de darm gehydrolyseerd worden. 

F Er wordt zeer veel gemetaboliseerd in lever (First-pass effect) en/of darm (hoge hepatische, 

lage renale klaring), volledige systemische beschikbaarheid is dus zeer onwaarschijnlijk. 

G ESI, verneveling en ionisatie van oplosmiddel onder spanning, verdamping oplosmiddel en 

explosie druppeltjes, ladingoverdracht naar niet-vluchtige moleculen. 

H M6: 370 (carboxylering: +34); M12: 322 (dubbele demethylering maar 1 methylgroep zit niet 

in het fragment: -14); M16: 352 (hydroxylering: +16). 

 


