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Blok Fa301 Geneesmiddelopname

Toets-l
Vrijdag 7 oktober 2011, 13:30 - 16:30, locatie: Educatorium 8eta

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 via Blackboard bekend gemaakt. Lees voordat je begint de hele toets 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, 25 punten voor vraag 3, 20
punten voor vraag 4 en 30 punten voor vraag 5.

Deze toets is een gesloten-boek toets, waarbij je gebruik kunt maken van 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. 80 liter/uur, de nierdoorbloeding
= ca. 60 liter/uur.

Het resultaat van de vragen 1 t/rn 4 wordt als afzonderlijk resultaat voor de vaardighedenlijn
"farmaceutisch rekenen" doorgegeven aan het Studiepunt; zelf vermeld je het resultaat in je
portfolio. Deze vaardigheid is voldoende, indien met de vragen 1 t/rn 4 tenminste 40 punten worden
behaald.

Vermeld bij berekende waarden altijd de juiste eenheden.

VEEL SUCCES!

Vraag 1 (max. 10 punten)
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De concentratie-tijd-curves van geneesmiddel X
(i.v. 100 mg/kg; low clearance drug) toegediend
aan vier verschillende personen zijn weergegeven
in nevenstaand figuur.
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De legenda in de figuur is als volgt gedefinieerd:
• Een gezonde vrijwilliger
o Patiënt 1
• Patiënt 2
o Patiënt 3
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tijd (uur)

Een van de patiënten heeft een verkleind verdelingsvolume in vergelijking met het
verdelingsvolume van de gezonde vrijwilliger. Van deze patiënt is tevens bekend dat de intrinsieke
klaring en de nierfunctie vergelijkbaar is met de gezonde vrijwilliger. Welke patiënt (patiënt 1,
patiënt 2 of patiënt 3) is dit? Licht je antwoord toe.
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Vraag 2 (max. 20 punten)
(gebaseerd op Drug Metab Disp 39 (2011) 847 en Drug Metab Disp 34 (2006) 1182)

De onderzoeksgroep van Lennernäs heeft een in
vivo-model in varkens ontwikkelt waarbij
geneeskrachtige verbindingen kunnen worden
toegediend in het jejunu m (eerste deel van de
dunne darm) en bloed kan worden afgenomen in
de poortader, de leverader en de ader. Tevens
biedt dit model de mogelijkheid om gal- en
urinemonsters te verzamelen. Een schematische
weergave van dit model is zichtbaar in figuur 1.
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Figuur 1: Schematische weergave van het in vivo
model.

Met dit model zijn diverse farmacokinetische parameters bepaald van finasteride (reductase type II
remmer). Finasteride wordt in de lever via CYP3A4snel en volledig omgezet in een drietal
metabolieten, welke vervolgens renaal en biliair worden geklaard. Na intrajejunale toediening van
finasteride (0.8 mg/kg in 270 seconden) werden op de aangegeven tijdstippen de volgende de
plasmawaarden gemeten:

Tijd (min) Concentratie in VH (~M) Concentratie in VP (~M)
60 0,60 0,80
90 0,40 0,52
135 0,29 0,40
180 0,20 0,25

Het experiment werd uitgevoerd met 13 minivarkens met een gemiddeld gewicht van 27,7±0.2 kg.
De leverdoorbloeding bij deze varkens bedroeg 52 ml/rnin per kg.

A. Bereken de snelheid (in mq/rnin) waarmee finasteride intrajejunaal werd toediend.
B. Bereken de gemiddelde extractieratio van de lever
C. Bereken de omzettingssnelheid in de lever bij t=90 min

In een ander onderzoek van dezelfde groep werd bij dezelfde minivarkens een leverdoorbloeding
gehanteerd van 626 ml/rnin,

D. Beredeneer wat het effect van deze leverdoorbloeding (626 ml/rnin) zal zijn geweest op de
totale klaring van finasteride bij deze minivarkens.

fng- ~9 IÓ~

Fa30Hoetsl-2011oktOS, pagina 2 van 5



Vraag 3 (max. 20 punten)
(gebaseerd op Clin Pharmacol Ther 62 (1997) 6)

De pijnstiller metamizol is een prodrug die in het maagdarmkanaal snel en volledig wordt omgezet
in 4-methylaminopyrine (MMA). Uit 1 gram metamizol wordt 618 mg MAAgevormd. In een
farmacokinetisch onderzoek is 1 gram metamizol eenmalig oraal toegediend aan gezonde
vrijwilligers en aan een groep hepatitis-B geïnfecteerde patiënten (HbsAg carriers). In het plasma
zijn de concentraties MMAgemeten waaruit farmacokinetische parameters zijn berekend. Deze zijn
samengevat in de navolgende tabel:

Tabel 1:Farmacokinetische parameters van MAA (gemiddelde±SEM) in hepatitis-B geïnfecteerde patiënten en
gezonde vrijwilligers. *P<O.05

HbsAg carriers (n=9) Gezonde proefpersonen (n=9)
Cmax(IJ /rnl) 16,4±2,6 12,3±1,1
tmax(uur) 1,6±0,1 1,6±0,1
tV2 (uur) 3,69±0,35* 2,64±0,28
CI/F (mi/min) 129±17* 191±16*

Veronderstel dat metamizol gedurende twee dagen achtereen oraal wordt ingenomen (driemaal
daags 1 g).

A. Bereken de gemiddelde plasmaconcentratie van MAAdie zal optreden in een gezonde
proefpersoon.

B. Bereken het verschil tussen de maximale en minimale plasmaconcentratie van MAAbij een
gezonde proefpersoon.

Veronderstel dat het doseringsschema wordt toegepast bij personen met een hepatitis-B infectie.

C. Wordt de gemiddelde plasmaconcentratie dan hoger of lager dan bij gezonde
proefpersonen?

D. Wat gebeurt er met het verschil tussen de maximale en minimale plasmaconcentratie?
Wordt dit verschil groter of kleiner? Of blijft dit gelijk?
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Tijd (min) Concentratie (nq.ml")
15 3,9
30 18,3
45 30,8
60 46,2
90 65,2
120 68,3
180 61,2
240 47,8
360 32,3
480 22,1
600 12,5
720 7,2

o

Vraag 4 (max. 20 punten)

Na intraveneuze toediening van 10 mg verapamil werd bij een gezonde vrijwilliger een AUCo_co
bepaald van 12188 nq.rnin.rn!". Na orale toediening van 120 mg verapamil aan dezelfde gezonde
vrijwilliger werden de volgende plasmawaarden gemeten:

A. Teken op semilogaritmisch papier de plasmaconcentratie-versus-tijd-curve.
B. Bereken de eliminatiesnelheidsconstante en de halfwaardetijd van verapamil.
C. Bereken de klaring en het verdelingsvolume van verapamil.
D. Bereken de orale beschikbaarheid van verapamil.

Naast de gewone (immediate release) preparaten zijn er ook slow-release-preparaten ontwikkeld
waarbij de afgifte van verapamil is vertraagd.

E. Beredeneer wat het effect zal zijn van het toedienen van een slow-release-preparaat op het
verdelingsvolume.
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Vraag 5 (max. 30 punten)

Het metabolisme van carfilzomib werd onderzocht in de rat (Drug Metab Disp 39 (2011) 1873) met
reversed-phase LC-MS/MS. De belangrijkste metabolismeroutes staan in onderstaande figuur
weergegeven. Geef voor elk antwoord een beknopte verklaring.

A. Wat voor een molecule is carfilzomib?
B. Bij welke metabolismereactie(s) is een belangrijke rol van Cytochroom P450 te

verwachten?
C. Stel dat M15 geglucuronideerd kan worden. Beschrijf een experiment waarmee onderscheid

kan worden gemaakt tussen een stikstof-glucuronide en het acyl-glucuronide van M15 in
een urinemonster.

D. Bij carfilzomib blijkt ook alifatische hydroxylering plaats te vinden. Waar in het molecule
zou je dat verwachten?

E. Welke elutievolgorde verwacht je in het chromatogram voor de 4 verbindingen in het
figuur?

F. Carfilzomib werd gemeten bij m/z 720.5, bij welke rn/z-waarde werd M16 dan gemeten?

I
I
I
I
I
I
I
I
-}

HO(:HO(@HO(.NJ N~ OH ~ NJ OHrN~ : N = N , ? rN ij : N >
OJ 0 -öH

0 \--:' O. OJ 0 -öH
0

r- U r-
~ I - ~ I

MiG ~. M14
~

1 I
I I~ 1

MiS

Fa301-toets1-2011oktOS, pagina 5 van 5


	Fa-301 tentamen oktober 2011 1.pdf
	Fa-301 tentamen oktober 2011 2
	Fa-301 tentamen oktober 2011 3
	Fa-301 tentamen oktober 2011 4
	Fa-301 tentamen oktober 2011 5

