
Blok Fa301 Geneesmiddelopname

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

Gebruik voor elke vraag een apart antwoordvel. Vermeld op alle antwoordvellen duideli.;k.;e

naam, voorletters, inschri.lfnummer, tafelnummer en vraagnummer, Zodra de uitslag van de toets

bekend is, wordt deze via Csrris bekend gemaakt. Lees voordat;e begint de hele toets door en

maak voor jezelf een ti.1dsindelingl Dit tentamen bestaat uit 5 vragen (op 4 pagrna's). Maximaal te

behalen punten: 10 punten voorvraag 1, 15 punten voorvraag 2,25 punten voorvraag3,20
punten voor vraag 4 en 30 punten voor vraag 5.

Deze toets is een gesloten-boek toets, waarbil ;e gebruik kunt maken van een rekenmachine (zelf

meenemen). le kunt ook gebruik maken van de formules op de bijlage. Eventueel heb;e ook de

volgende íJegevens nodlg: bi; de mens is de leverdoorbloeding = ca. B0 liter/uur, de nierdoorbloeding

= cd. 60 liter/uur.

Het resultaat van de vragen I t/m 4 wordt als afzonderli.lk resultaat voor de vaardighedenli;n
"farmaceutisch rekenen" doorgegeven aan Studiezaken; zelf vermeld.1e het resultaat in ;e poftfolio.

Deze vaardigheid is voldoende, indren met de vragen L t/m 4 tenminste 40 punten worden behaald.

Vermeld bij berekende waarden altijd de juiste eenheden.

VEEL SUCCES !

Vraag 1 (max. 10 punten)

De plasma concentratie versus ti;d curves van vier verschillende geneesmiddelen zijn weergeCeven

rn de figuur (l = gesloten vierkant.]es,2 = open vierkant;es, 3 = gesloten bolletles, 4 = open

bollet;es). De klaring van alle vier gcneesmiddelen bedraagt 13,4 liter/uur; ze z\n allemaal oraal

toeg edi end.
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Vraag 2 (max. 20 punten)

De farmacokinetiek van de HERl/EGFR receptor inhibitor
vrijwillrgers 1;. Na een enkelvoudige orale toediening van

volgende plasma concentrattes gemeten :

erlotinib is onderzocht in gezonde

150 mg (rn 240 ml suspensre) werden de
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Bereken de AUC6 36 Voor de plasma concentratie ti.;d curve van erlottnib.

Bereken de eliminatie snelheidsconstante en de plasma halfwaardetijd van erlotinib.

Bereken de schi;nbare klaring (CllF) en het schi;nbare verdelingsvolume (Va/F) van erlotinib

Waarom is het niet mogeli;k om de klaring en het verdelingsvolume van erlotinib te
berekenen?

E Veronderstel dat je erlotinib via herhaalde doseringen oraal wilt toedienen en dat.1e daar een

doseringsschema voor wilt opstellen. Leg uit waarom dtt mogeli.;k is, ondanks het feit dat.1e

de klaring en het verdelingsvolume niet kunt uitrekenen.

Vraag 3 (max. 20 punten)

Acebutolol is een B-blokker, die gewoonli;k wordt toegediend als

een 50:50-racemaat van 2 enantiomeren, R-acebutolol en S-

acebutolol. In het onderstaande onderzoek werd R/S-acebutolol

toegediend aan gevoede en gevaste ratten via een aantal

verschillende toedieningsroutes en verschillende dosertngen').
Vervolgens werden de concentraties van R-acebutolol en S-

ae ehrrtnlnl nêmêf ên in hlnerJnl:cme ên rrrine tlrt de cPmeten

concentraties werden de plasma halfwaardetild tr 2, de AUCo - en

Ae., - berekend. In de tabel op de volgende pagrna zt;n alleen de
#--

''^/eerg e9eve n.

Lii-g i ct al., Dr-uE l"lcirb,Disp. 34, 1?0 125 (20C6)

Prquette Nlrller M & Jarrrair F, Brcpharm. Drg Drsp. 18, 5'13-556 (1997)
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liD roefd ie ren dosering toedienings-
( mSlkS ) route

tt,'2 (uur) AUCO -

n,;;a) |

(pg.uur/ltr).uur/ltr) (7o van dosis)
gevoed

gevoed

gevoed

gevoed

t. v.

in
''Y,

p. o.

10

50

10

50

1,80 r 0,25 1340 i 78

2,30 + 0,61 9040 + 1190 a 26,6 r 8,5
2,50 + 0,30 li50 + 146 LB,7 X 5,4
2,30 + 0,96 3360 * 1110 a 11,5 t 8,2 a 

I

L 1! !u_r_s-e,y_g-sj_ _ s0 p.o.____ 2,80__+_ 0195 5410 + 1190 b 23,O + 8,0 b 
]

i.v. = Intraveneus/ Lp. = Intraperitoneaal, p,o. - per os

a significant verschillend (p<0,05) van dezelfde parameter bi; toedrenrng van 50 mglkg i.v.
b significant verschillend (p<0,05) van dezelfde pararneter bi.l toediening van 50 mg/kg p.o. (gevoed)

Bereken de totale lichaamsklaring van R-acebutolol na toediening van 10 en 50 mg/kg i.v. Leg

uit, waarom de klaring na toediening van 50 mS/kS kleiner kan zi,1n dan na toediening van 10

m9/kg.

Bereken het verdelingsvolume van R-acebutolol na toedienrng van 10 en 50 mglkg i.v.

tsereken de renale klaring en de hepatische klaring van R-acebutolol na toediening van 10 en

50 mglkg i.v. Welke van de twee eliminatieroutes levert de grootste bi.;drage aan de
eliminatie van acebutolol?

Bereken de beschikbaarheid van R-acebutolol na i.p. en p.o. toediening aan gevoede ratten.
Leg uit, waarom de beschikbaarheid na i.p. en p.o. toedienrng kleiner kan zi;n dan 1.

Bereken de totale lichaamsklaring en de beschikbaarheid van R-acebutolol rn gevaste ratten.
Vergeli.lk de resultaten met die jn van gevoede ratten en trek conclusies over het effect van
vasten oD het metabolisme van R-acebutolol.

Vraag 4 (max. 20 punten)

It4orfine wordt bij kankerpatiënten soms oraal toegediend; daarbil kan

gebruik gemaakt worden van tabletten en van een oplossing. Br'1 een

tweetal patienten A en B (patiënt A heeft een long-carcinqo_m, patiênt B

een pa19l9,a9-!ileinoom) werd een cross-over experiment uitgevoerd om

de beschikbaarheid van de .!qQlgt ten opzichte van die van de oploss-rng te bepalen, de zogenaamde
relatieve b"gqb-kb.aurheid r). Patient-A kreeg gedur.en_de 3 dagen 

-( 
pcnode-1) 6 x daags een tablet

(40 mg morfine) toegediend; patiént-B rreeg gËárr;;;;";"liJ": ouq"n à x daags 40 mg
morfrne (rn 20 ml water) toegediend. In perrode-2, die cveneens 3 dagen duurde, ontvtng patrent-
A de oplossing, patiênt-B de tabletten. Aan het eind van perrode-1 en periode-2 werden de
minimale, de gemiddelde en de maximale plasma concentraties van morfine bepaald:

,Í \

D

n:iiÀnf fnorlroninn!v!v,L,",,Y Crr,",,', (ng/ml) (nglml)

Periode-1
A

B

rdurcL 12,4
,16,I

?0,0

48,0

Periode-2
A

B

O pl ossi ng

Tablet

Oplossing
28,7
5RR

Á'U4

4) |

6 5,0

56, B

l1B,Q

) Sàwe I et al., Eur.J.Clrn.Pharmaccl, 24,537 542 (1983)
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A Wat wordt bedoeld met de relatieve beschikbaarheid? Wat is het verschil met de absolute

beschikbaarheid. Wordt in het experiment de farmaceutische of de biologrsche

beschikbaarheid gemeten? Verklaar .1e antwoord I

B Bereken de eliminatie snelheidsconstante en de halfwaardeti,;d van morfine voor beide
patiënten br.1 beide toedieningen. Aanwijzing: uit het quotiënt van Crr,-,n en Crr,,,,u. is drt snel

te berekenen.

C Bereken de schi;nbare klaring na orale toedienrng (CllF) van morfine voor beide patiënten bi.l

beide toedreningen.

D Bereken de relatieve beschikbaarheid van de tablet ten opzichte van de oplossing voor beide

patiënte n.

Vraag 5 (max. 30 punten)

Erlotinib is een multikinase-inhibitor waarvan het metabolisme bi; de mens werd opgehelderd met

behulp van HPLC gecombineerd met radiodetectie (met het roC label tussen de 2 aromatische

stikstofatomen) en Lc/l!-91_l!_9_t). Er weil'-Lelet gradiëntelutie in een _reversed-phase systeem
gebruikt met ammoniumacetaat in water (pH ca. 5) en acetonitril als eluentia. De structuren van

de opgehelderde metabolieten zijn op de volgende pagina vermeld.

Na orale toediening van een enkelvoudige dosis erlotinib (240 ml suspensie, equivalent met 100

m.g*ylge base) werd slecht 2o/o vàn de erlotinib onveranderd teruggevonden: * ell{".*y-Tj_9..
radioactiviteit zat in de faeces en * Boó in -de urine. De 3 belangri;kste metabolieten waren M6,

M11. M16.

Beargumenteer steeds je antwoorden !

A Welk enzym is verantwoordelr.lk voor de omzetting van M13 tn MB?

B Welk enzym is verantwoordelijk voor de omzetting van M6 in M2?

C Speelt bi1 de vorming van alle metabolieten oxidatie een rol?

D in welke volgorde zullen de 3 belangrrjkste metabolieten van de kolom elueren?

E Br.1 welke van deze 3 metabolieten zou enterohepatische (re)circulatie een rol kunnen spelen?

F Verwacht.;e voor erlotrnib een grote - of luist een lage - biologische beschikbaarheidr

G V/elke ionisatietechniek is er br; LC/1.,'lS/MS vermoedeli,;k gebruikt en lvat is daarvan het

werki ngspri nci pe?

Bil MS/MS worden tildens de fragmentatrestap van het IM+H]' ion van erlotinib een

methoxvethylgroep afgesplitst, resulterend in een fragment met m/z 336.

H Welke m/zwaardes verwacht je voor de analoge Íragmenten van de metabolieten M6, l',1 12 en

M16 qevonden? Teken eventueel de structuurformules.

'rLing J et al., Drug Metab.Drsp.20O6:34,420 426

Fa301-toetsl-2008okt03, pagina 4 van 5



\ri . 'l-;l .
l's\ '. '\-' va-t'y-\ 'i'llr. -.-: '^:.'. -^' ,/.\

.r''t-"t' ''
r r- Ir, .,y',;.. ) .F

: ,-r!.- i'r ...;i\.-y':, )
Í,1

, -:sv/' ,,?
\ '\.\

\ I,)

- -.- 
'' 

, 
-' tt,-

I

iI

. /\-
'1 ' ;.. ;^

- ..-._. ..-/\ 'è..
rll

.L.:. ^. 
'/

I \l lr,'{ l)-i'r.l ii1,'\

I
l

;

i

\.

tf-t'í\ílr ..lr ..i.
-.-'-*-'..,,
..r, .,..1. .2

-/

,{\lí;1t l' }i-í"}i1

í-\\llr .{.,t
i\'f' \" '\

.^,lrr.:j\-.

I
I

'.(j!)
iI
i 

.. -:../ r"/r..,.v:-.:rl

") --.^ -\...{.^ í

t\t^rllt
\ |, ,,/
't .a\, 'r,i I

. 'is
.\\7 , \í/r\.í/.rl.i

llli..-_--,,\:.-*..t,, .,.__

\l l i l t l',,i:.ï"1 1 i )

\

!,...
\r,."

-l-"\

--*-t

.--i.,
II-\

,i

tl'L .-"/. -\._/^.. f ,:/ \ t l

-1..1

í-'t*-\lli ".t-..,/^,..t' -\
,.,_\*. í ï-.r/.-.''- '/

Fa301-toetsl-2008okt03, pagrna 5 van 5


