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College 1, Inleiding en antibiotica en de resistentieproblematiek 

- Kiemtheorie 

o Koch’s postulaten  ontdekken micro-organismen die ziektes veroorzaken 

- Infecties 

o Acuut: SARS, Influenza 

o Chronisch: Hepatitis B/C 

o Latent: Gordelroos 

o Langzaam: HIV 

o Opportunistisch; pathogeen bij verzwakt immuunsysteem, pseudomonas aeruginosa 

- Gram+ vs. Gram-  

o Dikke petidoglycanlaag vs. Dunnen peptidoglycanlaag 

o Geen buitenmembraan vs. Buitenmembraan 

o Geen LPS vs. LPS 

- Virale ziekten 

o Ebola, mond-en-klauwzeer en rabiës 

- Bacteriële ziekten 

o Q-koorts, miltvuur, tyfus, pest en MRSA 

- Huisarts en ziekenhuis gebruiken verschillende antibiotica 

o Bijzondere populatie en pathogenen en resistentieproblematiek (ziekenhuis) 

o Huisarts: luchtweginfectie, urineweginfectie en huidinfectie  

o Ziekenhuis: stoornissen in afweer en traumatologie 

- Resistentiemechanismen 

o Inactivatie van geneesmiddel door enzymen; Drug inactivering 

o Aanpassen van drugtarget;  

o Activatie van geneesmiddel efflux pomp; proton/ATP-pomp 

o Inhibitie van geneesmiddelopname 

- ESKAPE 

o Enterococcus faecium 

o Staphylococcus aureus 

o Klebsiella species 

o Acinetobacer species 

o Pseudomonas aeruginosa 

o Escherichia coli 

- Superbugs 

o MRSA: Methicilline resistent 

 Staphylococcus Aureus 

o ESBL: extended spectrum beta lactamase 

 E. Coli en Klebsiella pneumoniae 

o Iraqibacter: MDRAB 

 Acinetobacer baumannii 

o VRE: vancomycine resistent 

 Enterococcus 

o NDM-1: New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 

 Enterobacteriaceae 

- TBC 

o Bedaquiline 

o Delamanide 

- Oplossen resistentieprobleem 
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o Nieuwe verkenningen 

o Resistoom  

o Gen clusters stimuleren 

o Lipopeptiden 

o Lantibiotica 

o Biofilm 

- Gebruik en beleid 

o Gebruik antibiotica monitoren 

o Resistentie gegevens bij houden 

o Voorlichten geven 
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College 2, antivirale middelen 

Kennen: 

- Mechanisme virale replicatie 

- Aangrijpingspunten therapie in virale levenscyclus  

- Groepen antivirale geneesmiddelen 

o Werkingsmechanismen  

o Algemene kenmerken 

- Geen details van afzonderlijke geneesmiddelen  

 

Soorten virusinfecties 

- Lytisch: polio, ebola 

- Chronisch: HIV, HBV, HCV 

- Latent: Mazelen (varicella zoster), Pfeiffer (EBV), CMV 

Virale replicatie 

- Virale replicatie (aangrijpingspunten) 

o Binden aan gastheercel 

o Verlies van coating 

o Controleren van DNA, RNA en/of eiwit productie 

o Productie van virale sub units 

o Samenvoegen virale delen 

o Vrijkomen virale delen 

- Virale replicatie DNA virussen 

o Viraal DNA in kern via DNA polymerase omgezet tot viraal mRNA 

o Viraal mRNA (uit gastheercelkern en virus) in cytoplasma omgezet tot viraal eiwit 

- Virale replicatie RNA virussen 

o Viraal RNA via reverse transcriptase omgezet tot viraal DNA 

o Viraal DNA in celkern via DNA polymerase omgezet tot viraal mRNA 

- mRNA uit gastheercelkern en virus omgezet tot viraal eiwit 

 

Virale geneesmiddelen 

- Virostatisch: alleen effectief tegen replicerende virussen 

- Mono, duale en multipele therapie 

- Problemen 

o Onderscheid gastheercel en virus 

o Symptomen pas lange tijd na infectie 

o Virusidentificatie moeilijk 

o Resistentie 

 

Aangrijpingspunten 

- Blokkade gastheercel binding 

- Blokkade virus uncoating 

- Remming virale DNA/RNA synthese 

- Remming virale eiwitsynthese 

- Remming virale enzymen 

- Remming samenvoegen virale delen 

- Remming vrijkomen virale delen 

- Stimuleren afweer gastheer 
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Groepen geneesmiddelen 

Blokkade gastheercel binding 

o Fuzeon: Bindt aan gp41 op HIV virus 

Blokkade van virus uncoating  

o Amantadine: Accumulatie in lysosomen  binding aan M2 eiwit  geen uncoating 

 M2 eiwit is ionkanaal in virus dat via pH verlaging zorgt voor uncoating 

 Tox: embryo toxisch 

o Rimantidine: Zie amantadine 

 Weinig bijwerkingen 

Remming virale DNA/RNA synthese 

- Purine/pyrimidine analoga:  

werken in trifosfaat vorm 

remmen virus-gecontroleerde DNA polymerase en DNA keten verlenging 

o Acyclovir: Guanosine analoog 

 Omzetting tot ACV-MP door thymidine kinase 

 Trifosfaat vorm werkzaam 

 Tegen enzymen: herpes siplex virus en varicella zoster (mazelen) 

 Weinig bijwerkingen 

o Gancyclovir: Guanosine analoog 

 Omzetting tot GCV-MP door UL97 (CMV enzym) dat specifiek is voor virus-

geïnfecteerde cellen 

 Tox: beenmergsuppressie 

o Foscarnet:  niet ongefosforyleerd 

 DNA en RNA polymerase remmer 

 Reverse transcriptase remmer 

 Bindt aan pyrofosfaat binding site van enzymen 

 CMV rinitis bij aids 

 Tox: anionisch  binding kationen  hypocalcemia  epileptische 

aanvallen en hartritmestoornissen 

 Tox: renale toxiciteit 

o Ribavirine: Purine nucleoside analoog 

 Tox: teratogeen 

o Zidovudine, didanosine en zalcitabine:  

 Indicatie: combitherapie AIDS 

 Tox: beenmergsuppressie 

 

Remming van virale enzymen 

- Nucleotide reverse transcriptase remmer (NRTI) 

 Competitieve remming van reverse transcriptie HIV-1 en HIV-2 

 Remming van binding inkomende nucleotide 

 In target cel activatie tot trifosfaat vorm 

 Korte halfwaardetijd  

- Non-nucleotide reverse transcriptase remmer (NNRTI) 

 Directe HIV-1 reverse transcriptase remmer 

 Allosterische remming 

 Geen cel activatie nodig 

 Snelle resistentie 

 Veel drug-drug interacties 
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 Lange halfwaardetijden 

 Niet als monotherapie 

- Integrase remmer 

o Raltegravir: Pyrimidine analoga 

 Bindt aan integrase  remming integratie van viraal DNA in genoom 

gastheer 

 Snelle resistentie 

Remming samenvoegen virale delen 

- Protease remmers 

o Pro-eiwitten niet in stukjes geknipt 

o aids therapie 

 

Remming virus release 

- Neuraminidase remmer 

 Virusdeeltjes binden aan siaalzuur door hemaglutinine 

 Neuraminidase knipt siaalgroepen los; virus komt vrij  dit proces geremd! 

o Oseltamivir (tamiflu) en Zanamivir 

 Vroege toediening essentieel bij influenza A 

 Reductie van ziekte met 1-2 dagen 

Anti-HIV therapie 

- Triple therapie 

o NRTI 

o NNRTI 

o Protease remmer (+ integrase remmer indien nodig) 

 

Stimulatie van afweer gastheer 

- Immuunglobulinen 

 Selectief voor 1 antigen 

o Palivizumab 

 Gehumaniseerd monoklonale antistof 

 Tox: allergische reacties 

- Interferonen 

o Interferon alpha 

 Maakt gastheercel weerbaarder 

 Versterkt immunologische respons tegen virussen 

 Snelle klaring in nier: PEGylatie 

 Tox: malaise, leukopenie en koorts 

o Interferon gamma 

 Versterking afweer 

 NK-cellen, fagocytose activiteit en macrofaag activatie 

 Snelle klaring in nier: PEGylatie 

 Tox: malaise, leukopenie en koorts 
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College 3 Immunofarmacologie 

Ziektes van het immuunsysteem 

- Overgevoeligheid 

o Type I: mestcellen, basofielen en IgE 

o Type II: Antistof tegen antigen (IgM of IgG)  cel lysis 

o Type III: Immuuncomplex in bloed  serum sickness 

o Type IV: APC, Th1, macrofaag gemedieerd 

- Auto immuunreacties 

o Reuma 

o Lupus 

o MS 

o Type I diabetes 

- Immunodeficiëntie 

o Aangeboren: SCID 

o Verworden: AIDS  

 

Immunosuppressieve geneesmiddelen 

- Glucocorticosteroïden 

 Remmen fosfolipase A2 

 Remmen inflammatoire respons 

 Stimuleren anti-inflammatoire respons 

- Calcineurine remmers 

o Cyclosporine 

 Blokkade transcriptiefactor NF-AT  

 Cyp450 metabolisme 

 Tox: nefrotoxisch, hyperglykemie, leverfunctiestoornis en mentale 

problemen 

 Kankerinductie mogelijk 

o Tacrolimus 

 Binding cytoplasmatisch eiwit FK-binding eiwit 

 Remt calceurine dat nodig is voor NF-AT 

 Erg potent 

 Tox: zie cyclosporine 

o Sirolimus (rapamycine) 

 Bindt FK-binding eiwit  complex bindt mTOR 

 Remming T- en B-cel proliferatie 

 Cyp 450 

 Tox: myelosuppressie en hepatotoxiciteit (geen nefrotoxiciteit) 

- Proliferatiesignaal remmers: 

o Mycophenolaat mofetil (CellCept en Myfortic) 

 Remming de novo synthese van purines 

 Remming B- en T-cel respons 

 Geen CYP450 

o Thalidomide 

 Remt cellulaire T-cel immuun responsen 

 Tox: veel 

- Cytotoxische geneesmiddelen 

o Cyclophosphamide: meest effectieve immunosuppressieve drug 
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o Leflunomide: remmer pyrimidine synthese 

o Vincristine: plant alkaloïde (later behandeld) 

o Methotrexaat: antimetaboliet (later behandeld) 

o Azathioprine: antimetaboliet (later behandeld) 

o Hydrochloroquinine 

 Antimalaria 

 Remt pH verlaging in lysosomen: minder T-cel activatie 

 Reuma en lupus 

 

- Immunosuppressieve antistoffen 

o Antilymphocyte en anti thymocyte antistoffen 

 Heterologe antistoffen tegen lymfocyten en T-cellen 

 Antiserum; paard of schaap met menselijke cellen 

 Tox: anafylactische shock, serum sickness 

o Immuun globuline intraveneus (IGIV) 

 Polyclonaal humaan immunoglobulines 

 IgG gemaakt uit humaan pool serum 

o Anti Rhesus factor IgG 

 Bij Rhesus negatieve moeder en Rhesus positief kind 

 72 uur na bevalling 

- Monoklonale antilichamen 

 Antitumor: receptorblokkade, immuunrespons of magic bullet 

 Anti-inflammatoir 

o Avastine = bevacizumab 

 Gehumaniseerd monoklonaal tegen VEGF 

 Antitumor 

o Cetuximab 

 Anti EGFR 

 Antitumor 

 Chimeer 

 Tox: hypersensitiviteit 

o Panitumumab (Vectibix) 

 EGFR antistof 

 Humaan 

o Trasuzumab (Herceptin) 

 Antitumor: Her2 (EGF familie) 

o Muromomab-CD3 

 Anti-CD3 

 Anti-inflammatoir: T-cellen weg 

o Infliximab 

 Anti-TNFα 

 Anti-inflammatoir 

- Next-generation antibodies (NGA) 

o Brentuximab vedotin 

 Antibody-drug conjugaat 

 Non-Hodgkin’s lymfoom 

o Poteligeo (Mogamaluzumab) 

 Engineered antibody 
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 Gehumaniseerd monoklonaal antilichaam  

 CCR4 

 T-cel leukemie 

o Blintumomab 

 Bi-specifiek antilichaam 

 T-cel 

o Vedolizumab 

 Bindt integrine α4β7 

 Ontstekingsremmer in de darm 

 Colitis ulcerosa en ziekte van Crohn 

o Ustekinumab 

 Humaan monoklonaal antilichaam 

 IL-12 en IL-23 

 Psoriasis 

- Cytokines 

o Interferon gamma 

 NK-cel activatie 

 Antigeenpresentatie en lysosoom activiteit van macrofagen 

 iNOS activatie 

 Th1 differentiatie 

 MHC moleculen 

 Chronische granulomateuze ziekten 

 Tox: koorts, griep en depressie 
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College 4 Antibiotica 

 

- Structuur elke groep herkennen 

- SARs begrijpen en toepassen 

- Aangrijpingspunten antibiotica kennen 

- Werking lactamase en lactamase remmer kennen 

- Kenmerken antibioticagroepen kennen 

o Verschillen in generaties 

o Indicaties 

 

- Penicilline 

o 1928 ontdekt, 1942 eerste behandeling 

o Nieuwe antibiotica verbeterd op 

 Spectrum  breder 

 Absorptie  verbeterd 

 Bijwerkingen  minder 

 Stabiliteit  verbeterd 

o Penicilline generaties 

 Penicilline G 

 Nafcilline: anti staphylococcus  

 Ampicilline: verbeterd gram- 

o 6-APA beginstructuurbeginstructuur 

- Amoxicilline 

o Semisynthetisch uit 6-APA 

o Lactamase gevoelig 

o Luchtweginfectie, huidinfectie en urineweginfectie 

 

Celwand en –membraan antibiotica 

β-lactamen 

o Gevoelig voor nucleofielen 

o Resonantie van amide in ring niet mogelijk 

o Acyl zijketen van invloed op ring 

 Zelfdestructief binnen eigen structuur 

o Vergroten wateroplosbaarheid leidt tot betere bio beschikbaarheid 

o Remmen synthese peptidoglycaan 

- Penicillinen 

  
 Niet toxisch 

 Gevoelig voor lactamases en zuur 

 Bij slechte nierfunctie; dosis omlaag 

 Cyp 450 

 Tweede generatie: hydrofiel  Gram- (vetten, suikers, eiwitten) 
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o Penicilline G 

o Penicilline V 

o Ampicilline 

o Amoxicilline 

o Carbenicilline 

o Carfercilline 

 

- Cefalosporinen 

   
 Minder ringspanning (6 ledige S-ring tov 5 ledige S-ring penicilline) 

 Remmen transpeptidase enzym 

 Bij slechte nierfunctie: dosis omlaag 

 Goede distributie (slecht in CZS bij 1e en 2e generatie) 

 Slechte absorptie 2e en 3e generatie 

 Urineweg- en luchtweginfecties (1e) 

 Osteomyelitis, meningitis en urineweginfecties (3e) 

 Tox: bloedingen en nier schade  

o Cefalosporine C: 1ste generatie 

o Cefoxitine: 2e generatie  urethaan en methoxy groep toegevoegd, lacatamase 

resistent 

o Cefotaxime: 3e generatie  iminomethoxygroep en aminothiazolring 

o Cefepime: 4e generatie  zwitterion  

o Ceftobiprole: 5e generatie  reserve, anti MRSA 

- Carbapenems 

   5 ring en stereochemie (H-atoom) 

 Bij resistentie tegen penicilline en cefalosporinen 

 Intraveneus 

 Tox: misselijkheid, braken en diarree 

- Monobactamen 

o Aztreonam 

 Synthetisch 

 Gram- en aërobe bacteriën 

β-lactamasen 

o Katalyseren ringopening 

o –OH reageert met =O tot –COOH 

o Beïnvloeding gevoeligheid 

 Sterische hindering 

 Grote elektronen zuigende groep 

Lactamase remmers 

o Remmen penicillinasen (Amber klasse A) 
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o Treden op als suicideinhibitor 

-  Clavulaanzuur 

o Amixicilline resistentie 

- Tazobactam 

o Reserve antibioticum 

o Injectie of infuus 

- Sulbactam 

o Ampicilline 

o Injectie 

- Sultamicilline 

o Ampicilline en sulbactam 

o Oraal 

 

Glycopeptiden 

- Vancomycine 

o Binding eindstandig D-Ala-D-Ala 

o Gram+ 

o Sepsis 

Anderen 

- Bacitracine 

o Gram+ 

o Tox: nefrotoxisch 

o Slecht bio beschikbaar 

 Zalf voor huid en ogen 

- Fosfomycine 

o Pep-mimick 

o Gram+ en Gram- 

o Acute ongecompliceerd urineweginfecties bij vrouwen 

o Duur 

- Cycloserine 

o D-alanine-mimick 

o Voorkomt additie van twee D-alanine aminozuren 

o TB medicijn (combinatietherapie) 

Polymyxinen 

o Niet op peptidoglycaansynthese 

o Gram- 

 Bindt LPS 

o Tox: neuro- en nefrotoxisch 

 

Daptomycine 

o Niet op peptidoglycaansynthese 

o Nog niet door CBG beoordeeld 

o S. aureus 
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College 5 Antiprozoas en sulfonamides 

Malaria 

- Vier soorten proza  

o Plasmodium falciparum (NL) 

o Plasmodium vivax 

o Plasmodium ovale 

o Plasmodium malariae 

- Behandeling binnen 24 uur  

- Levenscyclus: Sporozoite (lever)  merozoites (lever  rode bloedcel)  trophozoite + 

gametocyten  mug zuigt bloed met gametocyt en is geïnfecteerd  

- Aseksuele erythrocyisch stadium 

 

Anti-malaria geneesmiddelen 

- Bloed schizonticiden: in bloed 

- Weefsel schizonticiden: in leverweefsel merozoiten aanvallen 

- Gametociden: in bloed gametocyten vernietigen 

 

- Aminoquinolines 

  
o Chloroquine 

 Soort: Bloed schizontocide 

 Indicatie: Chemoprophylaxis en behandeling malaria 

 Prozoas: P. falciparum is resistent 

 Tox: misselijkheid, overgeven, retinale schade bij langdurig gebruik 

 MOA: voorkomen heme kristallisatie tot hemozoine 

o Primaquine 

 Soort: Zowel bloed- en weefsel schizonticide als gametocide 

 Indicatie: Chemoprophylaxis en behandeling malaria 

 Prozoas: levervormen van P. vivax en P. ovale 

 MOA: onbekend 

 

- Quinoline methanols 

  
o Quinine en Quinidine 

 Soort: Bloed schizontocide en gametocide 

 Indicatie: Behandeling P. falciparum 

 Prozoas: P. falciparum: vooral bij bloed, niet bij gametocide 

 Tox: ernstig; chinchonisme en blackwater fever 

 MOA: onbekend 

o Mefloquine 
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 Soort: bloed schizonticide 

 Indicatie: Chemoprofylaxis en behandeling malaria 

 Prozoas: P. falciparum en P. vivax 

 Tox: misselijkheid, overgeven, duizeligheid, gedragsproblemen, huiduitslag 

- Folate antagonist 

  
o Sulfadoxine en Pyrimethamine (Fansidar) 

 Soort: bloed schizonticide 

 Indicatie: Weinig chemoprofylaxe door resistentie 

 Prozoas: alle (vooral P. falciparum) 

 Tox: niet relevant 

 MOA: remmen dihydrofolaat reductase 

- Quinonen 

o Atovaquone 

  
 Malarone component met proguanil 

 Soort: weefsel en erythrocytische schizonticide 

 Indicatie: Chemoprofylaxe en behandeling malaria 

 Prozoa: P. falciparum 

 MOA: Onderbreken mitochondrieel elektronentransport in plasmodium 

 Tox: misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn (goed te verdragen) 

- Endoperoxides 

o Artemisine 

  
 Quinghaosu; lacton endoperoxide 

 Artemisia Annua 

 Slecht water oplosbaar, daardoor derivaten 

 Artenusaat 

 Artemether 

 Dihydroartemisine 

 Soort: bloed schizonticide 

 Indicatie: ingewikkelde falciparum malaria (in combinatietherapie) 

 MOA: blokkeren omzetting heme in hemozoine door oxidatieve schade 

 Tox: weinig 
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- Antibiotica 

 Remmen bacteriële eiwitsynthese 

 Alleen in combinatietherapie 

o Tetracycline en doxycycline 

 Prozoas: erythrocytische schizonten 

 Indicatie: Chemoprofylaxe en behandeling malaria 

- Fenantrene methanolen 

o Halofantrine en lumefantrine 

  
 Tox: hart (H) 

 

Toxoplasmose 

o Pyrimiethamine en sulfadiazine 

 

Amebiase 

o Metronidazol 

 Protozoa: E. histolytica, T. vaginalis en G. lamblia 

 Bacteriën: B. fragilis, C. perfringes, H. pylori en Cl. Difficile 

 MOA: doden trophozoiten (geen cysts) door actieve anion radicalen 

 Tox: misselijkheid en metaalsmaak 

 

 

Trypanosomiase 

o Suramine 

 Sulfonzuur 

 Indicatie: African sleeping sickness 

o Melarsoprol 

 Arsenicum 

 Indicatie: african sleeping sickness metCNS invloed 

 Interactie met –SH groepen 

o Pentamidine 

 Indicatie: African sleeping sickness, leshmaniase, fungus 

 MOA: onderbreken DNA, RNA en eiwit synthese 

 Tox: nefrotoxiciteit 

o Nifurtimox 

 Indicatie: Chagas disease 

 NO2 groep 

 MOA: superoxide en waterstof peroxide radicalen 

 

Leishmaniase 

o Natrium stibogluconaat 

 Antimonial 

 MOA: remmen glycolyse en vetzuuroxidatie 
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 Tox: hartritmestoornis en nefrotoxiciteit 

 

Sulfonamiden 

 
- Karakteristieken 

o Zwakke zuren die bij verhoogde pH slechter wateroplosbaar worden 

o ADME: Goeie absortpie in GI, goeie distributie in weefsel en hersenen, metabolisme 

in lever en excretie in nieren 

o  Bind plasma eiwit 

- Toediening 

o Oraal absorbeerbaar 

 Remmen groei gram+ en gram- bacteriën en sommige protozoa 

 Sulfadiazine 

o Oraal niet absorbeerbaar 

 Sulfasalazine 

 Ulceratieve colitis, enteritis en andere maagontstekingen 

o Lokaal 

 Antiglaucoom 

 Infectiepreventie bij brandwonden 

 Silver sulfadiazine 

- Klinisch gebruik 

o CO2 + H2O <--> H2CO3 (HCO3
- + H+) geremd door remming carbon anhydrase (CA) 

o Antibacterieel 

 MOA: vorming foliumzuur geremd en Ca emmer 

 Resistentie: overproductie PABA of mutatie van foliumzuur 

synthetiserende enzymen 

 Tox: huiduitslag, jeuk en fotosensitiviteit en GI problemen 

 Sulfadoxine  

 In combinatie met pyrimethamine ook bij malaria 

o Diuretica 

 Waterexcretie 

 Indicatie: hartfalen, hoge bloeddruk, nierziekten 

 MOA: alkaline diurese en hyperchloremische metabolische acidose 

 MOA2: Koolstof anhydrase remmer 

o Antiglaucoom 

 Verlagen intra oculaire druk(IOP) 

 MOA: CA II en CA IV geremd 

 Trisopt 

 Azopt 

 Diamox 

o Antikanker 

 Voorkomt vorming extracellulaire active site op kankercellen 

o Anti convulsie en antiobesitas 
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 Toprimaat 

 Anti-epileptisch 

 Suiker derivaat 

 Blokkering natrium kanalen 

 Celecoxib 

 NSAID 

 Cox-2 remmer 
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College 6, Ribosoom gerichte antibiotica 

- Begrijpen waarom ribosomen primair target zijn voor antibiotica 

- Moleculaire mechanismen eiwitsynthese bediscussiëren 

- Bijzonderheden van antibiotica die op ribosoom werken bediscussiëren 

- Benoemen en herkennen verschillende antibiotica groepen 

- Klassen eiwit biosynthese gerichte antibiotica bespreken op structuur, functie, toepassing 

- hERG effect  

- Fluorine gebruik in geneesmiddelen  

 

Eiwitbiosynthese 

- Vindt plaats in ribosoom 

- Prokaryoot ribosoom: 30S en 50S 

- rRNA (7 ketens) speelt belangrijkste rol in decodering en het katalyseren van peptide binding 

synthese 

o Eiwit (47 ketens) speelt een ondergeschikte rol 

- Proces in ribosoom 

o tRNA met gebonden aminozuur bindt acceptor plaats van ribosoom 

o Peptidyl-t-RNA op P-plaats bindt aminozuur (transpeptidatie) 

o Peptidyl-t-RNA verliest aminozuur en lading en laat los van ribosoom 

o Het nieuw gevormde peptidyl-t-RNA met het gebonden aminozuur verplaatst naar 

de P-plaats (translocatie) 

- Ribosomen zijn essentieel voor overleving en zijn daardoor een belangrijk antibiotica target 

 

Antibiotica die werken op het ribosoom: bacteriostatisch 

- Tetracyclines 

o Structuur:  

o Werking: bindt 30S en voorkomt binding aan acceptorplaats van ribosoom 

o Indicatie: Chlamydia, H. Pylori en acne 

o ADME: Oraal/IV, distributie niet over hersenen, excretie via faeces 

o Tox: hepatotoxiciteit, fotosensititiveit, diarree, overgeven, Ca2+ depositie 

o Passeer placenta! 

- Macrolides 

o Herkomst: Streptomyces eryhtraea 

o Structuur: grote ringsystemen (14/15 ledige ring) 

o Werking: 50S binding; blokkeren aminoacyl translocatie en remmen initiatie complex 

o Indicatie: Gram+ en gram- bacteriën 

o ADME: Oraal/IV, distributie niet over hersenen 

o Tox: hepatotoxiciteit, QT prolongatie (hERG: K+ kanaal blok), GI klachten, teratogeen 

o Erythromycine: niet zuurstabiel (14 ledige ring) 

o Azitromycine: zuurstabiel en trage eliminatie (15 ledige ring) 

- Clindamycine 

o Herkomst: semisynthetisch van lincomycine 
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o Structuur:  

o Werking: Bindt 50S 

o Indicatie: Acne, MRSA S. aureus en vaginale bacteriën 

o ADME: oraal/IV/dermaal, lever geklaard 

o Tox: GI klachten, colitis 

- Chlorampenicol 

o Herkomst: Streptococcus venzuealae 

o Structuur:  

o Werking: Bindt 50S 

o Indicatie: niet vaak gebruikt, tegen staphylococcus en vancomycine res. Enterococcus 

o ADME: distributie in alle weefsels (!), glucuronisatie in lever, IV/oraal 

o Tox: GI klachten, beenmergsupressie, CYP interactie en pasgeborenen 

- Steptogramines 

o Structuur:  

o ADME: IV 

o Resistentie: efflux, binding site modificatie en enzymatische deactivatie 

- Oxazolidinonen 

o Herkomst: Synthetisch  

o Structuur:   

 Fluorine: bescherming tegen metabolisme, stereo elektronisch effect en NMR 

o Werking: Bindt 23S rRNA van 50S subunit 

o Indicatie: Staphylococcus aureus en Enterococcus faecium 

o ADME: lever metabolisme (zuurgroep aan N-ring),  

lacton/lactam (mens 4:1, rat 1:4, hond 1:1), inactieve metabolieten 

- Streptomycine 

o Aminoglycoside antibiotica 

o Structuur:  

o Werking: bindt 16S rRNA van 30S  

o Indicatie: Tuberculose, diergeneeskunde en pesticide (gram+ en gram-) 
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o ADME: IM/IV 

o Tox: Ototoxiciteit 

- Gentamicine 

o Aminoglycoside antibiotica, fermentatie door G+ micromonospora sp. (alle icine’s) 

o Structuur: (Cyclohexaan met 2 pyranose ringen) 

o Werking: bindt 30S 

o Indicatie: Gram- infecties (sepsis) 

o ADME: Gelimiteerd bio beschikbaar bij oraal, IV/IM/topicaal, thermostabiel 

o Tox: ototoxiciteit en nefrotoxiciteit 

- Tobramycine – Amikacine – Netilmicine 

o Aminoglycoside antibiotica 

o Structuur:  

o Werking: bindt 30S  

o Indicatie: G- infecties, chronische infecties bij cystische fibrose (spray), sinusitis 

(spray), meningitis in neonaten. N alleen bij ernstige infecties 

o ADME: IV/IM (niet oraal) 

- Neomycine en Kanamycine 

o Aminoglycoside 

o Structuur:  

o Werking: bindt 30S 

o Indicatie: vooral gram- infecties 

o ADME: oraal/IV/IM 

o Tox: Nefrotoxiciteit en ototoxiciteit 

- Spectinomycine 

o Aminocyclitol antibioticum, streptomyces spectabilis 

o Structuur:  
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o Werking: bindt 30S 

o Indicatie: gonorroe  

 

1.The majority of ribosome targeting clinically relevant drugs are natural products or synthetic 

compounds?  

Het zijn voor natuurlijke verbindingen, maar ook enkele synthetische verbindingen worden gebruikt. 

2.Name one important synthetic drug targeting the PBS.  

Oxazolidinones. Deze zijn te herkennen aan de fluor groep: wanneer er fluor gebonden is, is het altijd 

synthetisch. Deze komt niet in de natuur voor. 

3.What polymer is synthesized in the ribosome? Eiwitten 

4.Draw and explain the ribosomal protein biosynthesis.  

In de celkern wordt door transcriptie mRNA gemaakt. Deze gaat het cytoplasma in en bindt aan het 

30S deel van de ribosoom. Het mRNA beweegt over het 30S deel heen en er zijn telkens drie codons 

zichtbaar. tRNA heeft een aminozuur gebonden die met het codon van mRNA codeert. Het tRNA 

bindt aan de eerste codon. Vervolgens schuift het mRNA op, waardoor het tRNA met het aminozuur 

meebeweegt. Zo kan het volgende tRNA binden met het goede aminozuur. Het mRNA schuift weer 

op en de aminozuren binden aan elkaar. De volgende tRNA bindt en de eerste wordt van het mRNA 

verwijderd. Uiteindelijk wordt hier een peptide uit gevormd die daarna gevouwen wordt tot een 

eiwit. 

5.Which modifications in the ribosome often lead to occurrence of resistance?  

Enzymatische inactivatie, verhoogde efflux, eiwitten die antibiotica binding compromitteren 

6.Name two aminoglycoside antibiotics.  

Streptomycine, Gentamycine, Tobramycine, Amikacine, Netilmicine, Neomycine en Kanamycine. 

7.Are aminoglycoside antibiotics in general oral bioavailable?  

Nee, ze moeten IV of IM toegediend worden. (waarschijnlijk te hydrofiel) 

8.What are important side effects of neomycin? Nefrotoxiciteit en ototoxiciteit. 

9.Name four reasons why fluorine (F) is often introduced in the structure of drugs.  

Het zorgt voor een goede pKa/logD verhouding, beschermt de verbinding tegen metabolisme, 18F 

wordt gebruikt in PET en NMR scans en geeft sterker elektronisch effect 

10.Name a major macrocyclic antibiotic. Erythromicyne   

11.Name the different steps of the protein biosynthesis.  

Gen activatie, transcriptie, RNA splicing, translatie: binden van mRNA een 30S deel en binden van 

tRNA aan 50S deel, vouwen van peptide tot eiwit/enzyme. 

12.Why is the ribosome such a good target for antibiotics?  

Wanneer ribosomen geremd worden, wordt de eiwitsynthese geremd. Dit zorgt voor een afname 

van de schadelijke activiteit van de microbe.  

13.Why aren’t there more side effects of ribosome targeting Abs?  

De antibiotica kunnen goed specifiek gemaakt worden voor prokaryotische ribosomen, omdat deze 

anders zijn dan eukaryotische ribosomen. Prokaryoot hebben 30S/50S en eukaryoot 30S/80S.  

14.What is the important biophysical principle of interaction between aminoglycoside antibiotics 

and their RNA target structure? 

 Ze binden aan het 30S deel van de ribosoom, zodat de binding van tRNA aan mRNA geremd wordt. 

15.Spectinomycin is a very stiff tricyclic cylitol antibiotic. Explain the biochemical advantage of 

such stiff molecules. 
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College 7 Middelen tegen worminfecties en antimyotica 

Neglected tropical diseases (NTD) 

- Acariasis    

- Trichuriasis 

- Hookworm   1. Avermectine 

- Schistosomiasis   2. Albendazol 

- Lymfatisch filariasis  3. Praziquantel 

- Trachoma 

- Onchocherciasis 

 

Worminfecties 

- 1 miljard beïnvloed 

- Rondwormen, staartvinnen of lintwormen 

 

Benzimidazol middelen tegen worminfecties 

- Albendazol, thiabendazol en mebendazol: 

 
- Inname op lege maag bij luminale parasieten, met vette maaltijd bij weefsel parasieten  

- Werking: microtubuli synthese verstoord 

 

- Ivermectine 

o Herkomst: semisynthetisch van avermectine 

o Structuur:  

o Werking: stimuleren release en binding GABA bij zenuwuiteinden 

o Indicatie: Anti parasitair 

o ADME: oraal, 150 mg single dose 

o Tox; vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, overgeven, huiduitslag, teratogeen 

o CI: niet met GABA stimulerende geneesmiddelen 

- Diethylcarbazine 

o Synthetisch piperazine derivaat 

o Structuur:  

o Indicatie: filariasis, ioasis en tropsche eosinophilia 

o ADME: 0.5 mg/kg, halfwaardetijd afhankelijk van pH urine (zuur is kleinere t1/2) 

- Doxycycline 

o Superieur tegen W. bancrofti volwassenen 
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- Oxamiquine 

o Tetrahydroquinoline derivaat 

o Structuur:  

o Indicatie: praziquantel alternatief bijworminfecties 

o Tox: duizeligheid (24h rijverbod), teratogeen 

- Piperazine 

o Structuur:  

o Indicatie: Ascariasis 

o Werking: verlamming ascaris, door ACh blok 

o Levende wormen met faeces uitgescheiden 

- Metrifonaat 

o Organophosphorous compound 

o Structuur:  

o Indicatie: schistosomiasis (gelimiteerde werking) 

o Werking: cholinesteraseremmer 

o Tox: teratogeen en niet na blootstelling aan insecticiden 

- Pyrantel pamoaat 

o Tetrahydropryrimidine, amidine 

o Structuur:  

o Indicatie: breed spectrum worminfecties 

o ADME: slechte absorptie  luminale parasieten 

- Niclosamide 

o Salicylamide derivaat 

o Tweedelijns lintworm infectie 

o Structuur:  

 

Schistosomiasis 

- Chronische infectie van de bloedsomloop als gevolg van staartvinnen die ontstekingen in de 

ingewanden, de blaas en de lever veroorzaken 

- Oorzaak: Staartvinnen (Trematoda) 

- Goedkoop geneesmiddel beschikbaar; toch 200.000 jaarlijkse doden 

- Levenscyclus  

o Eitjes in urine e/o faeces in zoetwaterbron 

o Uit eitjes komen miracidia 



Geneesmiddelen infecties en tumoren       A.G. Hitzert 

23 
 

o Mairacidia bezetten slakken 

o Sporocyten gevormd in slakken 

o Cercariae vrij in water  penetratie huid 

o Verlies van de staart in lichaam  schistosomulae 

o Migratie naar weefsel 

o Volwassenwording in aders 

o In verschillende weefseladers verblijven 

 S. japonicum in dunne darm 

 S. mansoni in dikke darm 

 S. haemotobium in blaas 

- Pathologie 

o Katayama koorts 

o Portale hypertensie 

o Lymfklier, milt en lever vergroting 

o Vrouwelijke geslachts schistosomiasis 

- Diagnose 

o Huidblaasjes door penetratie schistosoma 

o Eitjes identificatie in urine en faeces 

o Weefselbiopt 

- Behandeling 

o Praziquantel:  

 Synthetisch 

 Structuur:  

 Werking: onbekend 

 ADME: oraal, 1 dosis per jaar, geen resistentie, racemisch toegediend 

 Geen tox 

 Enantiomeer: onwerkzaam, geeft bittere smaak 

- Zwemmersjeuk 

o Immuunreactie op de huid 
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Vragen bij college  

1.Name the three drugs currently used drugs to fight the seven most devastating and common 

NTD. What are those seven diseases?  

Ascariasis, trichuriasis, haakworm, schistosomiasis, lymfatisch filariasis, trachoom en onchocerciasis. 

De geneesmiddelen zijn avermectine, albendazol en praziquantel. 

2.What is the prerequisite for human to be infected by Schistosomes?  

De infectie wordt opgelopen in stilstaand zoet water en wordt overgebracht door trematoda, ook 

wel bekend als staartvinnen. Dieren kunnen de infectie overgeven door feces.  

3.Draw and explain the life cycle of the Schistosomes.   

De eitjes van de organismen worden met de feces naar buiten gebracht in het water. De eitjes 

broeden uit en scheiden miracidia uit. De miracidia penetreren in weefsel van slakken. Deze groeien 

tot sporocysten, de succesvolle generaties. Deze groeien tot cercariae met een staart, waardoor ze 

door het water kunnen bewegen. De slakken scheiden de cercariae uit in het water. Wanneer 

mensen het water betreden, kunnen de cercariae de huid penetreren. In het lichaam verliezen ze 

hun staart en worden ze schistosomulae. Ze worden in het lichaam met de circulatie meegevoerd 

naar de lever waar ze volwassen worden. De wormen vormen paren (man/vrouw) en migreren naar 

de mesenterische venules van de rectum om eitjes te leggen of ze migreren naar de venus plexus van 

de blaas.  

4.How can Schistosomiasis be treated and what are the problems associated with it?  

Praziquantel wordt gebruikt voor de behandeling van schistosomiasis. Dit middel kent een 

enantiomeer die inactief is en een slechte smaak geeft.  

5.How many people die yearly due to Schistosomiasis and its complications? 200.000 mensen 

6.What drug is regularly used to treat Schistosomiasis? Praziquantel 

7.Draw the structural formula of the drug. 

   
8.The drug is sold as a racemic mixture. What does “racemic” mean?  

50/50 verdeling van enantiomeren van de stof. 50% effectieve stof, 50% inactieve enantiomeer 

9.Only one enantiomer of PZQ is more active then the other. What is the remarkable property of 

the inactive enantiomer? Het heeft een bittere smaak. 

10.Why would it be useful to have the drug PZQ enantiomerically pure?  

De andere enantiomeer is inactief, waardoor de farmaceutische beschikbaarheid van het middel 

afneemt wanneer de andere enantiomeer aanwezig is. Dit verlaagt daarmee ook de biologische 

beschikbaarheid. Er moet dus meer geneesmiddel toegediend worden om hetzelfde effect te 

bereiken. 

11.Identify and label the chiral center of the compound PZQ.  

  
12.Draw the core structure of the class of benzimidazole antihelminths. 
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Antimycobacterials (TBC behandeling) 

- TBC pathogenese piramide 

- TBC pathogenese 

- TBC geneesmiddelen: mechanisme + ADME 

- Celwand TBC 

- Verschillen met andere bacteriën, waarom moeilijk te behandelen 

- TBC therapie falen 

- Ideaal profiel nieuw TBC geneesmiddel 

 

Tuberculose 

- Al eeuwen bekend 

- Door mycobacterium tuberculosis 

- Verborgen status tuberculose: 2 miljard geïnfecteerd, 16 miljoen ziek en 2 miljoen doden. 

- Etiologie 

o Systemisch TBC bij patiënten met immuun suppressie 

o Infectie via druppels, immuun actviteit houdt TBC onder controle  ontsteking 

o Vooral in longen en lymfeklieren 

o Diagnose via IGRAs 

- Status M. tuberculose infectie 

o Latent (niet besmettelijk)  active (door reactivatie, 50%)  genezing of dood 

- Levensstijl tuberculose bacterie 

o Intracellulair 

o Trage celdeling, TBC kan slapen 

o Hoge omgeving aanpassingsgraad  

- Celwand 

o Lange 60-90 C-keten mycolzuur (wasachtig) 

 Vertakt, met crosslinks 

 Bevat cyclopropaan en β-hydroxyzuren in staart  

o Lage vloeibaarheid, moeilijk te penetreren, resistent tegen omgevingsinvloeden en 

moeilijke voeding bereikbaarheid 

o Peptidoglycan met crosslinking 

 

Tuberculose therapie 

- Isoniazide 

o Prodrug 

o Structuur:  

o Werking: remmen mycolzuur synthese door InhA te blokkeren, extra en intracellulair 

o ADME: goede GI absorptie en distributie door hele lichaam  

o Tox: hepatitis en perifere neuropathie 

- Rifampine 

o Ansa macrocycle; semisynthetisch van rifampicine 

o Structuur:   

o Werking: remmer RNA synthese door β subunit RNA polymerase te binden 

o Werkend tegen gram+ en gram- 
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o ADME: oraal, intracellulair TBC bereikt, distributie goed (niet hersenen) 

o Urine, tranen en zweet oranje 

o Tox: griepverschijnselen, CYP 

- Pyrazinamide (PZA) 

o Inactief bij pH 7, actief bij pH 5,5 

o Structuur:  

o Front linie geneesmiddel om residueel intracellulair TBC te doden 

o Werking: trans-translocatie met isoniazide en rifampine 

o ADME: oraal 

o Tox: hyperuricemia 

- Ethambutol 

o Synthetisch, wateroplosbaar 

o Structuur:  

o ADME: absorptie in darm goed, BBB penetratie 

o Combinatietherapie met isoniazide en rifampine 

o Indicatie: TBC meningitis 

o Snelle resistentie bij single use 

o Werking: remmen arabinosyl transferase 

- Streptomycine 

o Aminoglycoside antibiotica 

o Structuur:  

o Werking: Ribosoom gericht 

o ADME: IV/IM, slechte cel penetratie (extracellulair), BBB penetratie 

o Tox: ototoxiciteit en nefrotoxiciteit 

- Tweedelijnsgeneesmiddelen 

o Ethionamide 

o Capreomycine 

o Cycloserine 

o Rifapentine 

- Bedaquiline 

o Nieuw medicijn 

o Structuur:  

o Indicatie: multi-resistent TBC 

o Werking: proton pomp voor ATP synthase 

 

Myobacterials 

- Leprosy 
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o Symptomen: chronische myobact. Leprae infectie, granulomas zenuwen, 

luchtwegen, huid en ogen 

o Geen pijnsensatie  

o Behandeling 

 Dapson:  

 Folaat synthese remmer 

- Buruli Ulcer (NTD) 

o Myobcterium ulcerans 

o Geen vaccin 

o Behandeling 

 Rifampicine 

 Streptomycine 

- MDR-TB 

o Resistentie tegen Isoniazide en rifampicine 

o Behandeling: nieuwe chemische klassen met nieuwe MOA 

- XDR-TB 

o Resistentie tegen isoniazide, rifampicine, alle fluorochinolone antibiotica en 

aminoglycoside antibiotica 

o Behandeling: nieuwe chemische klassen met nieuwe MOA 

- Nieuw TBC geneesmiddel 

o Verkorten behandeling: sterkere activiteit 

o Lagere dosis; beter farmacokinetiek 

o Pil last verlagen: combinatiepil 

o Drug-drug interactie: Geen P450 inductie 

Vragen bij college 

1.Which drugs comprise the 1st line agents against tuberculosis.  

Isoniazid, Rifampin, Pyrizinamide, Ethambutol, Streptomycine. 

2.Name 5 reasons why tuberculosis is so difficult to treat. 

Dikke celwand; moeilijke penetratie (1), resistentie tegen omgevingsinvloeden (2). Bacterie leeft 

intracellulair (3). Ziekte laat opgemerkt: langzame verdeling en sluimerende periode TBC (4). Groot 

aanpassingsvermogen (5). 

3.Explain the major difference in the cell wall of TB as compared to other bacteria.  

De celwand bestaat uit hele lange 60-90 C-keten mycolic zuren  wasachtige celwand.  

4. Ethambutol (B), pyrazinamide (C), rifampin (D), isoniazide (A), streptomycin (E): 

 
 5.Why are anti TB drugs always given in a combination of at least 2-3 drugs?  

De TB bacterie kan zich snel aanpassen en resistent worden. Door gebruik te maken van 

verschillende antibiotica kunnen de mechanismen om resistent te worden onderdrukt worden. 
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College 8 Tumoren: pathologie en behandeling 

- Kanker: oorzaken en pathogenese 

- Therapieproblemen: resistentie, bereikbaarheid, bijwerkingen en effectiviteit 

- 6 groepen therapieën; werkingsmechanismen 

- Nieuwste ontwikkelingen 

 

Tumoren 

Goedaardig: trage groei, scherpe begrenzing en geen progressie en uitzaaiingen 

Kwaadaardig: doodsoorzaak nummer 1 

o Carcinoom1: eipitheel 

o Sarcoom1: vet-, spier-, bot- en bindweefsel 

o Leukemie2: leukocyten 

o Lymfomen2: lymfoïd weefsel 

o 1: traag groeiend, middelste cellen moeilijk bereikbaar 

o 2: snel groeiende tumoren in het bloed 

- Locaties veelvoorkomende kankers 

o Man: prostaat, huid en darm 

o Vrouw: borst, huid en darm 

- Overleving na diagnose 

o Langere overleving door vroegere diagnose en betere therapie 

o Man  

 Goede overleving: huidkanker, prostaatkanker en blaaskanker  

 Slechte overleving: alvleesklier-, long- en slokdarmkanker 

o Vrouw 

 Goede overleving: huid-, borst-, en baarmoederhalskanker  

 Slechte overleving: alvleesklier-, long- en slokdarmkanker 

- Oorzaken 

o Genetisch: niet westers minder borstkanker 

o Omgeving: roken en virussen (Hep B/C, HIV, HPV en herpes) 

o Voedsel 

 

Carcinogenese 

- Initiatie fase: mutaties 

- Promotie fase: continue prikkeling 

o Chronische ontsteking: groeifactoren 

 TGF-β 

 PDGF 

 VEGF 

 EGF 

 FGF 

o Reactieve zuurstofradicalen 

o Angiogenese 

- Tumoren 

o Ongecontroleerde groei gecombineerd me de-differentiatie 

o Overeenkomsten met embryogenese 

 proliferatie, differentiatie, migratie en angiogenese 

o Voor effectieve behandelingen moeten alle cellen dood 

 laatste 2% door immuunsysteem patiënt 
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- DNA mutatie 

o Oncogen expressie 

 Bcl-2: bij overexpressie minder apoptose 

 Virale oncogenen: Nemen DNA uit gastheer, HIV  kaposi’s sarcoma 

o Tumor suppressor gen uitval 

 P53: mutatie in 50% van alle solide tumoren 

 Normaal: mutatie  p53  stop (p21 activatie)  apoptose 

- Metastasering 

o Seed-soil theorie: darm (seed)  lever (soil) en lever  long 

o Genetisch instabiele tumor ondergaat klonale evolutie en de-differentiatie 

o Infiltratie in ander bloedvat  overleving in bloed (1:1 miljoen)  target orgaan  

proliferatie  angiogenese (VEGF) 

o Melanoom: groot metastaserend vermogen 

- Tumor detectie 

o Bij 109 cellen 

o Lethaal bij 1012 cellen 

o Vroege detectie geeft meeste winst 

- Stadia 

o T (0,1-4): grootte of directe uitbreiding van de primaire tumor 

o N (0-3): '0' = geen lymfekliermetastasen, 1-3 = metastasen in regionale lymfeklieren  

o M (0/1): '0' = geen metastase op afstand, '1' = metastasen 

o G (1-4): histologische gradering. Goed gedifferentieerd of anaplastisch 

o R (0/1/2): of er na chirurgie resten van de tumor zijn achtergebleven 

 

Anti-tumor therapie 

- Therapie gericht op remmen van ongecontroleerd delende cellen via inductie van apoptose 

- Chemotherapie 

o Curatief: remissie 

o Adjuvant: aanvullend tegen metastase (remissie) 

o Palliatief: verbetering kwaliteit van leven 

- Slagingskans afhankelijk van: 

o Tumorkarakteristieken 

o Patiëntkarakteristieken 

- Therapieën 

o Lokale tumor 

 Chirurgische verwijdering 

 Radiotherapie 

o Metastase 

 Chemostatica 

o Micrometastase 

 Verwijderen regionale lymfeklier e/o adjuvante chemotherapie  

- Kankers met goede genezingskans (met chemotherapie) 

o Hodgskin’s 

o Acute leukemie 

o Testis carcinoom 

o Kiemcel kanker 

o Wilms’ tumor 

o Burkitt’s tumor 
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- Kankertherapie = combinatietherapie 

o Resistentie omzeilen 

o Effectiviteit verhogen (heterogeniteit omzeilen) 

o Synergisme  lagere dosis nodig 

o Toxiciteit niet op hetzelfde orgaan 

o Verschillende werkingsmechanismen 

 

Cytostatica 

- Alkylerende cytostatica 

 Crosslinking baseparen verstoord replicatie 

o Mosterdgas 

o Cyclofosfamide 

 Prodrug (Cyp450) 

 S-fase celdeling (DNA synthese) 

o Cisplatina en carboplatina 

- Antimetaboliten 

 Purine (A, G), pyrimidine (T, C) en foliumzuur analoga 

 S-fase celdeling (DNA synthese) 

 Korte halfwaardetijd 

 Tox: myelosuppressie, GI stoornissen en immuun suppressie 

o Methotrexaat 

 Remt dihydrofolaat reductase enzym 

 Voorkomt purine synthese 

 Gekoppeld met glutamaat zorgt voor afname efflux 

 Renaal geklaard 

 Resistentie 

 Afname pomp activiteit (opname) 

 Afname polyglutamaat (efflux) 

 Toename dihydrofelaat reductase enzym 

- Plant alkaloïden 

 Invloed op microtubuli tijdens metafase mitose 

 Vina Rosea 

o Vindcristine of vinblastine 

 Blokkeren polymerisatie tubuline complex 

o Paclitaxel (Taxol) 

 Stabiliseren polymerisatie microtubuli 

 Behoort tot taxanen 

 Cyp450 metabolisme 

 Tox: neuropathie, hypersensitiviteit (premedicatie dexamethason) 

 Nieuw: albuminebinding 

 Geen hypersensitiviteit 

 Minder myelosuppressie 

 Omkeerbare neurotoxiciteit 

o Ixabepilone 

 Bindt tubuli subunits  remt tubuline formatie 

 Tumor resistentie 

 Tox: myelosuppressie, overgevoeligheid en neurotoxiciteit 

o Etoposide 
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 Topo-isomerase II remmer (breukherstel dubbelstrengs DNA geremd) 

 Geen CNS penetratie 

 Radicaal vorming 

 Structuur:  

o Tropotecan en irinotecan 

 Topoisomerase I remmer 

- Antibiotica 

 Meest gebruikte anti-tumor middelen 

 Afkomstig van streptomyceten 

o Doxorubicine en daunorubicine 

 Topo-isomerase II remmer  

 DNA intercalatie 

 Zuurstofradicaal productie 

 Celmembraan disruptie 

o Bleomycine 

 Zuurstofradicaal vorming  DNA breuken  

 ROS 

 Superoxide dTamoxifenismutase 

 Catalase en glutathion 

 Vitamine C, E 

 Klein peptide, ijzer en DNA binding 

 DNA breuk door DNA-Bleo-FE(II) complex 

 Tox: Longen 

o Mitomycine 

 DNA cross-links door alkylatie 

 

Hormonale geneesmiddelen 

- Verhoogde expressieve oestrogeen of testosteron receptoren carcinogenese: borst- en 

prostaatkanker  therapie  G1 fase en remmen hormonen 

- Tamoxifen 

o Oestrogeenreceptorbinding  borstkanker 

- Fulvestrant 

o Vernietigen oestrogeenreceptor 

- Leuprolide of Gosereline 

o Remmen gonatrope hormonen in hypofyse (mannelijk) 

- Flutamide 

o Testosteron receptor blokkade 
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Tyrosine kinase remmers 

- Bcr-Abl oncoproteïne 

o Philadelphia chromosoom: translocatie stukjes chromosoom 9 en 22 

o Fusiegen  altijd actief tyrosine kinase  Chronische myelogene leukemie (CML) 

- Imatinib (Gleevec) 

- Dasatinib 

- Nilotinib                                                              Niet specifiek voor 1 kinase (bijwerkingen) 

- Gefitinib 

- Erlotinib 

o EGF receptor geassocieerd 

Groeifactor receptor remmer 

- Cetuximab (erbitux) 

o Anti EGFR 

o 1x per week 

o Tox: hypersensitiviteit 

- Paitumumab (Vectibix) 

o Anti EGFR 

o Volledig humaan 

- Cabozantinib (Cometriq) 

o Remt c-Met (HGFR) en VEGFR-2 

- Bevacizumab (Avastine) 

o Anti VEGF (gehumaniseerd) 

- Sorafenib en sunitinib 

o Anti VEGF 

- Idelalisib (Zydelig) en Ibrutinib (imbruvica) 

o Lymfoma en leukemie 

o Intracellulair 

o Structuur:  

 

Problemen bij chemotherapie 

- Tumor resistentie 

o Primair: bij eerste toediening niet effectief 

o Secundair: verworven resistentie voor antitumor drug tijdens behandeling 

o Meest voorkomende resistentie vormen 

 Bcl-2, Bcl-xl; remmen apoptose, waar antibiotica apoptose inductie 

stimuleren 

 MDR1 (P-gp); verhoogde cellulaire drugs efflux 

- Dosis limiterende bijwerkingen  

- Tumor heterogeniteit 

o Niet-delende tumorcellen 

o Moeilijk te bereiken tumorcellen 

- Inductie tumoren door cytostatica 
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Nieuwe ontwikkelingen 

- Verminderen excretie en toxiciteit en verhogen effectiviteit 

- Optimalisatie bestaande therapieën 

o Cocktail modificatie 

o Drug targeting 

o Onderdrukken bijwerkingen 

 Beenmerg uit lichaam bij chemotherapie 

- Nieuwe therapie ontwikkelen 

o Angiogenese remmers 

o Immunostimulatie 

 Ipilimumab 

 CTLA-4 targeting  

 Melanoom 

 Nivolumab 

 Anti PD-1 monoklonaal antilichaam  

 Remt lymfocyt afbraak 

o Histon deacetylering 

 HDAC remmer 

o Gentherapie 
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College 9 Anti-myotica 

- Structuur polyenen en azolen herkennen 

- Aangrijpingspunten en mechanismen kennen 

- Bijzondere kenmerken kennen 

 

Schimmels en gisten 

- Eukaryoten 

o Gisten: eencellig 

o Schimmels: filamenteus 

- Kaas, gist, champignons, antibiotica 

 

Schimmelinfecties 

- Risicofactoren 

o Antibiotica en corticosteroïden 

o Medische conditie (immuunsysteem en genetische factoren) 

o Milieufactoren 

- Dermatomycose 

o Milde, oppervlakkige infecties op de huid, haar of nagels 

o Gisten 

 Candida albicans 

 Pytorospoum orbiculare 

o Dermatofyten (schimmels) 

 Epidermophyton 

 Microsporum 

 Trichophyton 

o Kalknagel, zwemmerseczeem en ringworm 

 Vochtigheid en verminderde weerstand 

 Dermacytosen (Tinea) 

o Uitbreiding onder stratum corneum via haarfollikels 

- Mycosen 

o Candidiasis 

 Slijmvlies: mond, vagina, penis, navel 

o Candidemie 

 Bloedinfectie: Immuundeficiëntie: HIV, chemo, katheter 

o Aspergillose  systemisch 

o Cryptococcose  systemisch 

o Sterftepersentage systemisce mycosen 

 Mucormcosis, 40-90% 

 Fusariosis, >70% 

 Aspergillosis, 60% 

 Candidiasi, 40% 
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Therapie 

- Aangrijpingspunt: Ergosterol in celmembraan 

o Polyenen 

 Anfipatisch 

 Natuurstof 

 Indicatie: dermatomycosen 

(macroliden) 

 Kleine cholesterol activiteit 

 Tox: Nefrotox 

 Resistentie: laag ergosterol gehalte of geen ergosterol in membraan 

 Nystatine 

 Indicatie: Huid candida infectie  

 Amfotericine B 

 Lacton ring maakt macrolide, amfipatisch; hydrofoob en hydrofiel 

 Indicatie: darm en systemische candida, aspergillus, crytococcus en 

invasieve infectie 

 Membraan permeabilisatie (porievorming in membraan) 

 Slecht wateroplosbaar  colloïdale dispersie 

o Azolen 

 Remmen biosynthese ergosterol 

 Cyp51; membraan lekkage en elektronentransport blokkade 

 Tox: weinig, CYP 

 Dermatofyt en gist inhibitie 

 Resistentie 

 Imidazol (2 N-ring)  behandelen dermatomycosen  

 Triazol (3 N-ring) 

 

 Itraconazol 

 Oraal met eten, IV 

 Bij dermatofytose (haar en nagels) en onchomycose en systemische 

cryptococcus myose 

 Fluconazol 

 Breed spectrum, weinig interactie 

 CZS penetratie 

 Indicatie: Cryptococcale meningitis 

 Voriconazol 

 Oraal/IV 

 CP3A4 

 Virusstoornissen en aspergillose 

 Indicatie: systemische candida en invasieve infectie 

 Resistentie 

 Aspergillus fumigatus 

o Door biociden en gewasbeschermingsmiddelen 

 Alternatieve behandeling 

o Lipide Amfotericine B 

o Combinatie: voriconazol + echnocandine 

o Allylamine 

 Terbinafine 
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 Structuur:  

 Werking: Inhibitie lanostereol en ergosterol 

 Indicatie: dermatomycosen, dermatofyten (huid en nagels) 

 ADME: oraal/lokaal, goede darmopname, leverafbraak 

 Tox: maagdarmstoornissen 

- Aangrijpingspunt: Celwand 

o Echinocandinen 

 Glucaansynthaseremmer 

 Cyclische peptiden met lange keten vetzuur 

 Weinig drug-drug interactie en resistentie 

 Resistentie: puntmutaties of target 

overexpressie 

 Caspofungine 

 ADME: IV en leverafbraak 

 Inhibitie candida en aspergillus 

 Micafungine 

 Semi-synthetisch 

 Candida infectie 

 ADME: IV, profylactisch bij beenmergtransplantatie 

 Tox: levertumor 

 Anidulafungine 

 Semi-synthetisch 

 Candida infectie 

 Afbraak bij normale pH en temperatuur 

 Patiënten met lever- of nierproblemen 

- Aangrijpingspunt: intracellulair 

o Fluctytosine 

 Werking: Tymydilaat synthase remming  DNA synthese remming 

 Ingebouwd als 5-FUTP in RNA (pro-drug) 

 Indicatie: Candida en cryptococcus, niet bij aspergillus 

 ADME: IV + Amp, absorptie en distributie goed 

 Resistentie door veranderd metabolisme 

o Griseofulvine 

 Werking: Bindt tubuline 

 Indicatie: bij dermatofyten in nagels en haar 

 ADME: Oraal; slecht oplosbaar en afzetting in keratinelaag huid 

 Tox: teratogeen en carcinogeen 

Geneesmiddelinteracties 

- Benzodiazepines 

- Cicosporines 

- Hydrochloorthiazide 

- Oestrogenen 

- Progestogenen 

- Tacrolimus 

- Tricyclische antidepressiva 


