
Bacterie: 
 Cholera 
 EHEC 
 Lepra 
 Legionella 
 Syfilis 
 gonorrhea 
 Difterie 
 Kinkhoest 
 Pest 
 Salmonella 
 Tetanus 
 Tyfus 

 
Virus: 
 Verkoudheid 
 Vogelpest 
 AIDS 
 Ebola 
 gordelroos 
 Hepatitus A 
 Influenza (griep) 
 Koortslip 
 Mazelen 
 Mexicaanse Griep, Vogelgriep, varkensgriep 
 Pokken 
 Polio 
 waterpokken 

 
Anti-microbiële middelen: 
 Metronidazole. Anti-protozoa, anti-anaerobe bacteriële werking. Voor vaginale 

aandoeningen.  
 Mupirocine. Huid en neus aandoeningen 
 Polymyxinen. Gram – , Ooraandoeningen.  
 Nitrofurantoïne. Urineweginfecties 

 

 

The nosocomial ESKAPE pathogens: 
 E – Enterococcus faecium 
 S – Staphylococcus aureus 
 K – Klebsiella pneumoniae 
 A – Acinetobacter baumanni 
 P – Pseudomonas aeruginosa 
 E – Enterobacter species 
 
 
 
 
 



Virussen 
 
Soorten virussen: 
 Tobacco Mosaic. RNA staaf. 
 Adenovirus. 6 hoekig, DNA met enkele glycoproteïnes. 
 Influenza virus. Rond, RNA, met veel glycoproteïnes. 
 Bacteriophagen. Spinachtig, DNA. 

 

Soorten virusinfecties: 
 Lytische infectie.  Gastheercel barst open na infectie 

    Snelle verspreiding door populatie 
    Vaak acuut schadelijk voor gastheer 
    Polio, ebola 
 Persistente of chronische infectie.  Virus komt langzaam vrij 

Gastheercel gaat niet altijd dood 
      Gastheercel kan delen, inclusief virus  
      Jarenlang infectie zonder symptomen 
      HIV, HBV, HCV 
 Latente infectie. Virus reproduceert niet continu 

genetische materiaal geïntegreerd in gastheer genoom 
virus genen gaan mee in dochterscellen na deling 
fasen van actieve virus replicatie 
lange symptoomloze perioden 
Pfeiffer, CMV, Varizella zoster virus  
 

Antivirale geneesmiddelen: 
Bijna altijd virostatisch, effectief tegen replicerende virussen. Mono, dual en multiple drug 
therapie. Probleem onderscheidt tussen gastheercel en virus. Symptomen komen laat. Identificatie 
moeilijk van het virus. Virusresistentie.  
 
Amantadine & Rimantidine. Tegen Influenza A.  
 50% protectie tegen infectie, vermindering griepsymptomen toedien in < 48 h na 1e 
 symptoom.  
 Darmklachten, CNS effecten, Urinaire retentie, embryotoxisch en teratogeen. 
Ribavivirine. Tegen Syncytial virus Hepatitis C. aerosol.  
 Teratogeen en embryolethaal.  
Zidovudine. Tegen HIV, resistentie gevaar. 
 Beenmergsupressie bij 20-30%. Neurotoxiciteit, aanvallen van CNS en polymyositis.  
Dianosine. Tegen HIV. 
 Pancreatitis 5-10%, periphere neuropathie 30%. zuur labiel. 
Zalcitabine. Tegen HIV 
Fluorouracil. Tegen Papilloma virus.  
 
Aangrijpingspunten van de geneesmiddelen: 
1. blokkade van attachment  (fuseon) 
2. blokkade van virus uncoating  
3. remming virale DNA/RNA synthese  
Werken in tri-fosfaat vorm, remmen virus-gecontroleerde DNA polymerase en DNA keten 
verlenging.  



 Acyclovir. Omzetting tot thymidine kinase door virus enzym (specificiteit) en daarna tot 
 trifosfaat door gastheercel. Tegen replicerende virussen. Competitie met deoxyGTP. 
 Herpes siplex virus en varicella zoster. 
 T1/2 = 2,5 tot 3 uur. 70% onveranderd in urine. Bb=15-20% 
 Ganiciclovir. Omzetting tot GCV-MP door virus enzym. Remt viraal DNA polymerase. 
 CMV in AIDS patienten door beenmergsupressie als tox bij 40%. 
 T1/2 = 2,5 tot 4 uur. 90% renaal geklaard, bb=3% zonder voedsel en met 20% 
 Foscarnet. Remt DNA & RNA polymerase en reverse transcirptase. Bindt aan 
 pyrofosfaatbinding site van enzymen. 
 CMV retinitis bij AIDS. 
 IV, bindt aan calcium (hypocalcemia), depositie in botweefsel, 80-90% onveranderd in 
 urine. Epileptische aanvallen en hartritme stoornissen. Renale tox bij 30%, koorts bij 65%. 
4. remming virale eiwitsynthese  
5. remming van virale enzymen  
Reverse Transcriptase belangrijk voor RNA virussen, (HIV). NRTI's & NNRTI's.  
NRTI's. Competitieve remming van transcriptase. Keten terminatie. In targetcel fosforylatie  tot 
tri-fosfaat vorm. Korte halfwaardetijd 1-2 h.  
NNRTI's. Direct aan HIV-1 RT. Geen competitie, geen activatie nodig. Snel resistentie maar geen 
cross-resistentie met NRTI's. Veel interactie.  
Integrase remmers. Bindt aan integrase en remt integratie van viraal DNA in genoom. Snel 
resistentie.  
 Raltegravir 
6. remming virale assembly  
Protease remmers. Remt het knippen van pro-eiwitten van het virus. Geen activatie nodig, snel 
resistentie, geen monotherapie. Vetophoping.  
 Ritonavir 
 Saquinavir 
 Indinavir 
7. remming virus release  
H=hemagglutinine: Voor binding.  
N=neuraminidase: voor loskoppelen.  Tegen Influenza A. remmers: 
Oseltamivir. Oraal. Vroege toediening essentieel, reductie ziekte 1-2 dagen.  
8. stimulatie van afweer gastheer 
Doormiddel van van vaccinatie, immuunglobulines (tegen hepatitis A & B) en immuunstimulatie. 
Laatste m.b.v interferon alpha. Maakt gastheercel weerbaarder en versterkt immunologische 
response tegen virussen. Helpt tegen Hepatitis  B & C.  
 
Immunopharmacology 
 
Type I overgevoeligheid. IgE gemedieerd, mestcellenen basofielen.  
 Hooikoorts, insectenbeet, voedselallergie en geneesmiddel overgevoeligheid. 
Type II overgevoeligheid. IgM en IgG gemedieerd. Antistofproductie tegen een antigen.  
 Voorbeeld: peniciliine bindt aan rode bloedcellen → gepresenteerd als antigenvreemd → 
 antistof inductie → 2e expose → allergische reactie.  
Type III overgevoeligheid. Immuuncomplex vorming, serum sickness. Systemische complement 
 activatie uiteindelijk.  
Type IV overgevoeligheid. Delayed type. Mantouxtest oa en nikkel allergie.  
 

Autoimmuunreactie.  Antistoffen of cellulaire respons tegen lichaamseigencellen.  



 Rheumatoide arthritis (IgM tegen Fc van IgG), Systemic Lupus Erythrematosus(tegen DNA), 
 Multiple sclerose(tegen myeline), Type I diabetes(tegen Beta cellen in pancreas).  
Immunodeficientie ziektes. Aangeboren: X-linked agammaglubulinemia (geenb maturatie Bcellen) 
DiGeorge's syndroom (verstoorde ontwikkeling thymus), SCID (defect in adenosine deaminase, 
extracellulaire ATP). Verworven is AIDS. 
 

Geneesmiddelen. 
 

Glucocorticosteroiden. Hormonaal met cytotoxisch effect op lymfocyt en remming celresponses.  
 Effecten: minder eosinofielen, cytokines, mestcellen, dendritische cellen, mediatoren, 
 endothelial leak, mucus secretie.  
 Eerste lijn bij transplantaties, maar ook bij rheuma, asthma en allergische reacties.  
 Cortisone 
 prednisone 
 methylprednisolon 
 dexamethason 
Calcineurine remmers. 
 Cyclosporine bindt aan cyclophiline in cytoplasma. Complex bindt aan calcineurine en blokt 
 transcriptie factor NT-AT. Deze is nodig voor synthese cytokines. Druginteracties (P450) 
 tox: nefro, hyperglycemia, lever functie storing, mentaal. Inductie kanker mogelijk.  
 Tacrolimus werking gelijk aan cylcosporine.  
 10-100x potenter dan cyclo, maar even effectief. Druginteracties (P450). Zelfde 
 bijwerkingen. 
Proliferatie signaal remmers. 
 Sirolimus (rapamycin) bind aan circulerend immunophillin FK-protein. Complex bindt 
 mTOR. Nodig voor celgroei, angiogenese en celmetabolisme → remming T en B-cel 
 proliferatie. Ook P450. Bijwerkingen: myelosupressie, hepatotox.  
 Mycophenolaat mofetil mycofenol zuur is actieve deel, remt de novo synthese van purines 
 en remt zo T en B-cel respons. Druginteracties.  
 Thalidomide  softenon. Remt angiogenese, anti-inflammatoir en immunosuppressief. Remt 
 TNFa, stim productie Il10. Teratogeen. Tegen multi myeloma.  
Cytotoxische stoffen. 
 Hydroxychloroquine Anti-malaria drug. Remt pH verlaging in lysozomen, waardoor minder 
 peptide afbraak en presentatie met MHC II in macrofagen → minder Tcel activatie.  
 Bij Rheumatoide artitis, Systemic lupus erymatosus.  
 cytostatica 
immunosupressieve antistoffen. 
 Antilymphocyte en anti-thymocyte antistoffen Heterologe antistoffen tegen B & T. 
 Immunisatie van paard, schaap met menselijke cellen. Bij orgaan en 
 beenmergtransplantatie.  
 Serum sickness, anaphylactische schock en lymphomen als bijwerkingen. 
 polyclonaal IgG 
 anti-rhesus factor antistoffen. 
 Muromonab-CD3  na transplantatie dan alle T cellenw eg.  
Monoclonale antistoffen. 
 Avastin (Bevacizumab) gehumaniseerde monoklonaal tegen VEGF.  
 Remt angiogenese. Tegen long- borst en andere kankers.  
 infliximab humaan-muis chimerig IgG.  
 RA, ziekte van Crohn en Ulceratieve colitis.  



 etanercept dimerisch fusie eiwit, humaan IgG met TNFa rec.  
Eindigd op umab/zumab = humaan → imab en ximab = chimere. → omab = radioisotoop.  
 
 

Antibiotica. 
 

B-lactamen 
 penicillinen dood gram +. Bindt aan Trpep-OH daardoor wordt 
 het geinactiveerd. Waardoor het “schild”niet kan worden gemaakt. 
 Renale excretie, goede distributie, 15-97% eiwitbinding, CYP450.  
  Amoxicilline breedspectrum, oraal, lactamase gevoelig.  
  Voor luchtweg-, huid- en urineweginfecties. Ziekte van  
  Lyme, hersenvliesontsteking, paradontose en profylaxe.  
  Gemaakt m.b.v penicilline acylases(fenylazijnzuur  
  substraten)  of a-amino acid ester synthases. Goede BB. 
  Penicilline G. Goede distributie, gram – & +, snelle uit- 
  scheiding. Werkzaam bij sneldelende bacteriën. Maar  
  zuurgevoelig en B-lactamasegevoelig. Allergische. 
  Penicilline V. Wel zuurbestandig, electronennegatieve O. 
  Slechte BB. 
  Ampicilline. Lijkt op amoxicilline, goede BB. 
Lactamase remmers (vooral Ambler class A) 
  Clavulaanzuur.  Met amoxicilline. Spectrum wordt uitge- 
  breid. Irreversible 
  Sulbactam. Met ampicilline. De ester hiervan heet sulta- 
  micillin.  
  Tazobactam. Met piperacilline, reserve antibiotica 
 Cefalosporinen luchtweg, huid en blaasontstekingen, reserve antibiotica. 
 Remmingsmechanisme van transpeptidase enzym. Minder reactie B-lacram ring., goede 
 leaving groep aanwezig. Renale excretie, goede distributie, 2e en 3e slecht geabsorbeerd. 
 Geen metabolisme in lichaam. Minder resistentie dan penicilline. Bijwerkingen: bloedingen, 
 nierschade. 
  Urethaan, stabieler dan ester groep, grote lactamase stabiliteit. Gram + en –. 
  Ceftobiprole. 5E generatie, anti-MRSA, reserve dus. Skin en soft tissue infections. IV. 
 Carbapenems. IV, als andere falen. Bijwerkingen: misselijk, braken, diarree. 
 Monobactamen 
  Aztreonam. Bacteriocide voor gram – en aerobe bacteriën. Stabiel tegen veel B- 
  lactamase maar niet ESBL. Voor bij allergie tegen penicilline.  
 glycopeptide anitbiotica 
 Vancomycine & Teicoplanine. Binden aan eindstandige D-Ala, D-Ala. Gram +, reserve bij 
 ernstige infecties.  
Anderen 
 bacitracin. Remt de defosforylering van UDPP en de benodigde cyclus. Gram+, nefrotox en 
 slechte BB.  
 Fosfomycine. Tegen gram + & –. Avute ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen. 
 Duur.  Remt omzetting UDP-NAG in UDP-NAM.  
 Cycloserine. Voorkomt D-Ala aanplak aan NAM. 2E keus TB med.  
celwand/membraan 
 polymyxinen. Polypeptide antibiotica, gram –. Bindt aan LPS, nefrotox en neurotox.  



 Daptomycine. Cyclisch lipopeptide actief tegen vancomycine-resistente S.aureus en 
 enterococcen.  
 

Penicilline nucleus:      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peptidoglucaan: repeterend disaccharide (N-acetylmuramaat (NAM) & N-acetylglucosamine (NAG) 
Met als staart L-Ala, D-Glu, L-Lys, D-Ala, D-Ala 
 

Protozoa 
Eukaryotic parasiten.  
Geneesmiddel groepen Malaria:  
aminoquinolines 
 Chloroquine. Most common. Bloedschizonticide, oraal. Effectief tegen alle 4, alleen 
 P. falciparum resistentie. Preventie van malaria. Goede absorbtie, urinale excretie. 
 Lang gebruik → nefrotox. Verbreekt verbinding in de Heme van de parasiet → lysis 
 BC en parasiet. 
 Primaquine.  Radical gnm. Tegen hepatischevorm & gametocidal, NIET tegen BC. 
 Onbekend  mechanisme. Tegen P.vivax & P.ovale en preventie van allemaal, 
 goede orale BB. 
Folate antagonists 
 Fansidar (Sulfadoxine & Pyrimetamine) & proguanyl. Bloedschizonticides voor 
 alle 4. Remt de reactie van Dihydrofolic acid naar tetrahydrofolic acid, wat nodig is 
 voor DNA. Geen erge tox. Vaak voor resistentie patienten. 
Quinoline methanols 
 Quinine & Quinidine. Bloedschizonticide tegen P.falciparum en gametocidal. 
 Resistentie en zeer tox (cinchonisme, blackwater fever). Mechanisme onbekend. 
 Langzaam IV en orale snelle absorptie. Metabolisme in lever en renale excretie.  
 Mefloquine. Voor resistente patiënten en preventie van P. falciparum. 
 Bloedschizonticide in P.falciparum & P.vivax. Oraal, goede bb, feces excretie. Veel 
 erge bijwerkingen (misselijk, duizelig, pijn, uitslag, leucocytosis etc.) 
Phenatrene methanols 
 Halofantrine & Lumefantrine. Bloedschizonticides voor alle 4. Contraindicatie met 
 zwangerschap. Antibiotica. 
Quinone 
 Atovaquone. Oraal voor preventie van P. falciparum. Onderbreekt mitochondriale 
 elektronen transport. Bloedschizonticides en hepatisch. Lage BB, geen 
 metabolisme. 
Endoperoxides 
 Artemisinin. Natuurproduct. Lage BB. Bloedschizonticides, combinatie met andere 
 drugs. Niet veel tox. Weer heme idee als mechanisme.  
  Artesunate. Wateroplosbaar → oraal, rectaal, IM of IV. 
  Artemether. Vetoplosbaar → oraal, rectaal of IM. 
  Dihydroartemisinin. Wateroplosbaar → voor oraal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toxoplasmose, meest voorkomende parasieten infectie door Toxoplasma gondii. Meer dan 
de helft van de mensen is geinfecteerd.  
Amebiasis door Entamoeba histolytica. Darminfecties. Bestaande uit Cysts (infectief) & 
Trophozoites(niet-infectief). Cysts doorgeslikt door de host, in de dunne darmen 'omgezet' 
tot trophozoites (alleen in tissue). Via de poep weer bij host etc. Trophozoites kunnen ook 
in het bloed naar de lever besmetten. 

 
Geneesmiddelen: 
Amebicides 
 Metronidazol. Breedspectrum protozoa, waaronder anearoob. Vaginale klachten. 
 Dood trophozoites in E.hystolitica. Oraal. Zorgt voor anionen radicalen en zo 
 parasietendood. Tox: seizures, misselijk, niet bij zwangerschap en alcoholisme.  
Trypanosomiasis. African en American slaap ziekte. 2 hosts nodig.  



 Suramin (sulfonic acid). Tegen afrikaanse slaapziekte. Remt enzymen van 
 energiemetabolisme waaronder GPD.  
 Melasoprol. Voor trypanosoma met CNS involvement. Interacite met SH groepen 
 van verschillende enzymen.  
 Pentamidine. Interfeert synthese RNA, DNA en eiwitten. IV of aerosol. Nefrotox!. 
 Nifurtimox. NO2 groep, Chagas ziekte. Maakt superoxides en hydrogeenperoxide 
 radicalen. Oraal goed.  
Leishmaniasis. Zandvlieg bijt is de infectie begin. Skinpijn, koorts, mild en lever  
 problemen en anemia. Besmettelijk. 
 Antimonials. Remt glycolysis en vetzuur oxidatie. IM of IV. Cardiale arrhytmia en 
 nefrotox!.  
 
 
Sulfonamides 
 
R1=organic alkyl of aryl 
R2,3=organic of H. 
 
Zwakke zuren, oplosbaar daalt bij zurePH. IV als sodium zouten. Goed geabsorbeerd en 
distributie overal. Levermetabolisme en renale klaring. Resonantiestructuur. 
Ze remmen de groei van gram + en – bacteriën, clamydia trachomatis, sommige protozoa 
en E. coli.  
Gebruikt vroeger als Antibacterieel en diuretica. 
Momenteel ook als antiglaucoom/convulsant/epileptica 
/obesity & tumor. 
Hadden veel bijwerkingen als antibacterieel dus ge- 
bruikt als diuretica.  
Ook voor mensen die allergisch zijn voor penicilline.  
 
Mechanisme: 
Remt de omzetting van p-Aminobenzoic acid naar  
Dihydrofolic acid door dihydropteroate synthase.  
Wat nodig is voor DNA. 
 
Geneesmiddelen: 
Benzyl pyrimidines. 
 Trimethoprim 
 pyrimethamine 
Sulfadoxine. In combinatie met pyrimethamine tegen 
 malaria 
Sulfasalazine. Oraal niet absorbable. Omgezet tot 
 5-ASA door bacterial azoreductase. 
Topical sulfonamides 
Acetazolamide. Goede orale absorptie. Remmen de enzymes carbonic anydrases. Remt 
CO2 + H2O ↔ HCO3- + H+, wat nodig is voor pH en CO homeostasis, transport van CO2, 
glucogeonese, lipogenesis en synthese van nucleotides.  
 
Ribosome-directed antibiotics. 
 
Eiwitsynthese grote target voor antibiotica, wat gebeurt in de ribosoom.  

Prokaryotic → 30S + 50S = 70S  (7RNA chains, 47 eiwitchains) 

Eukaryotic → 60S + 40S = 80S 



mRNA → ribosoom → eiwit. 

AA-6 geladen tRNA bind aan Acceptor op Ribosoom. 

Transpeptidatie → Peptidyl-t-RNA bij de Donorsite bind de AA-6. 

Translocatie → Ongeladen t-RNA wordt losgelaten en peptidyl-t-RNA is verschoven van A 
tot D.  

 

Chloramphenicol en macrolides.  

Binden 50S en blokken transpeptidatie.        Erythromcin 
Breed spectrum tegen gram + en –.  
Natuurlijk product van Streptomyces erythrea. 
Voorbeelden: clarithromycin, azithromycin, ketolides.  

Actief in een alkalische omgeving, dan ongeladen. Bactericidal! Zuur onstabiel, dus 
coating. Oraal, IC, Cyp gemetaboliseerd. Tox: hepato, QT prolongation(verlengt de 
repolarisatie dus het plateau), GI upset.  

 

Tetracyclines. Binden 30S en voorkomt binding van AA.  
Zwitterionen en gekristalliseerd door aanwezigheid van  
waterstofbruggen.Bacteriostatisch en tegen veel infecties.  
Oraal, IV, goede distributie, hepatox, fotosensitief. Bot en  
tand depositie en diarree en overgeven. Er kan resistentie  
ontstaan, door bv efflux en enzymatische inactivatie door  
metabolisme. Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.  
Drug-drug met barbitures. 1X per dag oraal. 

 

Clindamycin. R=Cl synthetisch, tegen Acne en vaginale  

klachten, MRSA en anearobe infecties. Bindt aan  

50S en stopt zo proteinbiosynthesis. Bacteriostatisch. Oraal,  

IV en dermal.  

Chloramphenicol. Natuurlijk, ook 50S binding. Bacteriostatisch. 
Tegen MRSA en goede absorptie, levermetabolsime (CYP).  
Kan resistentie ontstaan. IV, oraal, tox:GI,  
bone marrow supression, niet tijdens zwangerschap 
 
Streptogramins. (synercid) snelle bactericidal voor meeste  
bacteriën. IV, resistentie via efflux, modificatie van bindig site  
en enzymatische deactivatie.  
 
Oxazolidinones. Synthetisch antibiotica. Tegen MRSA. Bindt 
aan 50S of 23S en stopt zo PBS. Levermetabolsime.  
 
Fluorine in drugs! Tt 
 pKa logD modeling 
 protection form metabolisme 
 NMR, PET 
 lange ½ doordat F niet geknipt kan worden.  

 
Streptomycin. Voor TB, klasse aminoglycoside antibiotica.  
Bactericidal, IM & IV, breedspectrum tegen gram + & –.  



Bindt aan 16S van de 30S unit. Interfereert met de binding  
van formyl-methionyl-tRNA aan 30S. Hoortox 
Gentamicin. Aminoglycoside antibiotica. Tegen bv sepsis  
infecties. Kleine orale BB, dus IV, IM, huid. Bactericidal.  
Binding aan 30S unit, nefrotox en ototox. 
Tobramycin, Amikacin, Netilmicin. Aminoglycoxide antib.  
Bindt aan 30S en voorkomt formatie van 70S. Slechte orale  
BB, dus IV, IM. Netilmicin alleen voor erge reacties.    Zelfde idee structuur. 
Neomycin, Kanamycin. Voor op de huid, tegen gram – & +.  
bindt op 30S en zorgt voor mistranslatie. Niertox en oto&nefro 
Sprectinomycin. (Trobicin) bindt aan 30S, remt PBS.  
Voor gonorrhea, patiënten met allergie voor penicilline. 
 
Antimycobacterials.  
 
4 biljoen geen TBC → 2 biljoen geinfecteerd → 16 mil zijn ziek → 2 mil zijn dood. 
En we blijven elkaar besmetten via niezen. Besmet door Mycobacterium species. TBC is 
gram + bacterie. Leeft voornamelijk intracellulair, langzame celdeling, dormant fase 
mogelijk. Kan op veel voedingsbodems leven.  
Celwand bestaat uit lange 60-90 C's ketting van myolic acids. Lage vloeibaarheid, moeilijk 
te penetreren (langzamen deling), resistent tegen omgevingsinfluences. 
Myolic acid: 

Geneesmiddelen tegen TBC. 1E lijn: 
Isoniazid. Bactericidal. Extra en intracellulair actief. Remt de myolic acid  
synthese en is een prodrug. 1 op een miljoen is resistent,  
combinatietherapie daarom. Goede absorptie waaronder in de  
cerebral fluid. Tox: hepa en neuropathie.  
Rifampin. Macrocycle. Remt de RNA synthese door te binden aan  
B subunit van de bacteriële DNA-dependent RNA polymerase.  
Tegen gram – & +, 1 op miljoen puntmutatie resistent. Bactericidal,  
Oraal. Tox: alles wordt oranje, koortsig.  Tegen Buruli Ulcer oa. 
Pyrazinamide. Actief bij pH 5.5, mechanisme onbekend, oraal en  
werkt tegen intracellulaire TB. 
Ethambutol. Synthetisch, wateroplosbaar, goede absorptie  
en door BBB, snelle resistentie zoals alle TB geneesmiddelen,  
remt de arabinosyl transferase.  
Streptomycin. Zie hierboven, tegen TB en Buruli Ulcer. 
2e lijn: 
Bedaquiline. Van Quinolinegroep. Tegen multidrug resistentie TB.  
Werkt bij de proton pomp voor de ATP synthase. Wel slechtoplosbaar.  
Dapson. Veel gebruikt in arme landen tegen lepra.  
Folate synthese remmer  
 
 
Antihelminths. 
Avermectin, albendazole en praziquintel wordt gebruikt tegen de 7 meest voorkomende  
Neglected Tropical Diseases. 3 soorten helmints: roundworms, flukes en tapewormen.  
Geneesmiddelen: 
Al-, Thia- en Mebendazole. Klasse benzimidazole. Breedspectrum  



tegen helminths (ascariasis, trichuriasis, hookworm en pinworm). 
 Werkt op microtubule synthese. Zelfde kerrn in structuur. 
Ivermectin. Semisyntetisch. Breedspectrum antiparasieten.  
Orale single dose. Mechanisme: stimulatie van het loslaten  
en binden van GABA bij de zenuweinden. Er wordt dan elektriciteit  
getransporteerd. Blokkeert en ionkanaal. 
Diethylcarbamazine. Tegen filariasis, loiasis & tropical eosinophilia. 
Piperazine derivaat. Patiënten met renale problemen, andere dosis. 
 
 
 
 
 
Doxycylcine. Tegen elephantiasis.  
Oxamiquine. Alternatief voor praziquantel. Geen breed spectrum.  
Wateroplosbaar, quinoline groep. Tox: niet tijdens zwangerschap  
en duizeligheid, hoofdpijn. 
Piperazine. Tegen ascariasis, meer dan 90% geneest bij 
 inname < 2 dagen. Blokkeert acetylcholine bij de myoneural junction  
en zo is de parasiet verlamd.  
Metrifonate. Gelimiteerde activiteit tegen Schistosomiasis.  
Remt de cholinesterase. Niet bij zwangerschap.  
Pyrantel Pamoate. Breed spectrum, slechte absorptie. 
Niclosamide. 2E lijn tegen tapeworm.  

 
Schistosomiasis. 
Chronische infectie van het circulatie systeem, veroorzaakt door trematodes die in de 
darmen, blaas en lever zitten. Gebeurt in zoet water.  
Geneesmiddel: Praziquantel. Oraal, 1x per jaar. Geen bijwerkingen. Dood de volwassen 
worm. Mechanisme op moleculair niveau.  
Leefcycle:       Pathologie:  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75% van de geinfecteerde vrouwen hebben ook de genitale vorm (grijze bultjes), grote 
kans op dit bij AIDS besmette vrouwen.  
 
 
Kanker medicatie 
 
Alkylerende cytostatica. Crosslinked de basenparen, zodat replicatie niet kan plaats 
vinden. Het is niet speicifiek.  
 Cyclophosphamide. Prodrug.  
 Platina analoga cisplatin, Carboplatin 
Antimetabolieten. Remmen DNA of RNA synthese door te lijken op purines, pyrimidenes 
of foliumzuur. Werken op de S-fase. Moet geactiveerd worden in doelcel door 



intracellulaire enzymen. Korte ½ t, bijwerking: myelosuppressie, GI stoornissen, 
immunosupressie.  
 Methotrexaat (antifolaat) Remt de dihydrofolatereductase. Omzetting van 
 dihydrofolic acid naar tetrahydrofolic acid. Koppeling van glutamate aan gnm 
 verhoogt activiteit en voorkomt efflux. Renale excretie, Oraal, resistentie probleem.  
 5-fluorouracil 
Plantalkaloiden. Invloed op microtubuli.  
 Vincristine. Polymerisatie geblokkeert, valt continue uit elkaar.  
 Vinblastine. Polymerisatie geblokkeert, valt continue uit elkaar. 
 Vinorelbine. Polymerisatie geblokkeert, valt continue uit elkaar. 
 Paclitaxel (taxol). Kan niet meer scheiden, blijft stabiel. P450 metabolisme. 
 Bijwerking: perifere neuropathie, gebonden aan albumine is beter voor de 
 bijwerkingen.  
 Docetaxel. Kan niet meer scheiden, blijft stabiel. 
 Ixabepilone. Bindt aan tubuline subunits in microtubuli, remt tubuline formatie in 
 ALLE cellen. Bijwerking: myelosuppressie, overgevoeligheid, neurotoxiciteit.  
 Topoimerase I en II remmers. Als de dubbele DNA helix wordt gelezen gaat het in 
 de knoop. Binden aan topoimerase en zorgen zo voor breuken in DNA. 
 I → enkelstrengs DNA, II → dubbelstrengs.  
 Etoposide. Topoimerase II remmer. Vormt radicalen. Geen absortpie in CNS. 40% 
 uitgescheiden in urine, waarvan 15% metaboliet. BB = 40-50%. 
 Topotecan. Topoimerase I remmer. 
 Irinotecan. Topoimerase I remmer. 
Antitumor antibiotica 
 Doxorubicine & Daunorubicine (Anthracylcines). Mechanismes: 1. remming 
 topoisomerase II, 2. Intercalatie in DNA, 3. Productie zuurstof radicalen, 4. disruptie 
 van cel membranen. Bijwerking: cardiotoxiciteit.  
 Mitomycine. DNA cross-links door alkylatie.  
 Bleomycine. DNA breuken door zuurstof radicalen. Bindt aan DNA en oxideert dit 
 complex zo onstaan de breuken.  
Tyrosine kinase remmers. Bij kanker is de tyrosine kinase continu actief van groeifactor.  
Monoclonale antistoffen. Nieuwe therapie. Op zoek naar magic bullets, specifieke 
antistoffen. Mechanisme: 1. antistof blokeert een relevante rec. 2. antistof lokt 
immuunrespons uit tegen tumor. 3. creatie van magic bullet. Het is wel duur.  
Hormonale farmaca 
 Tamoxifen. Bindt aan estrogeen receptoren in borstkanker.  
 Fulvestrant. Maakt estrogeen receptor stuk.  
 Estrogeen diethylstilbesterol. Remming testosteron productie. 
 Leuptolide. Remming productie gonadotrope hormonen in hypofyse 
 Goserelin. Remming productie gonadotrope hormonen in hypofyse 
 Flutamide. Bind aan testosteron receptor en blokkeert.  
 
Carcinoom → epitheel 
Sarcoom → ver-spier-bot & bindweefsel 
leukemieën → leucocyten in bloed  
lymphomen → lymfeklieren weefsel 
 
Oorzaken: Genetisch, omgeving en voedsel.  
Virussen die voor kanker kunnen zorgen: Hep B en C, HIV, HPV, pfeiffer, herpes etc. 

1. Initiatie fase → mutaties (oncogen expressie of tumor suppressor-gen uitval (p53)) 
2. Promotie fase → continue prikkeling, chronische ontsteking met groeifactoren, 

reactieve zuurstof radicalen en angiogenese (VEGF). 



Bij genezing is het immuunsysteem van de patiënt voor de puntjes op de i.  
Darmkanker metastaseert naar lever, lever weer naar de long, borst naar de lymfen. 
Melanoom meest metastaserend kankervorm.  
TNM classificatie: 
T → grote van tumor 
N → uitbreiding naar lymfeklieren 
M → mate van metasteren op afstand 
G → histologie 
R → chirurgische resten 
 
Chemotherapiën: 
Curatief → gericht op genezing 
Adjuvant → aanvullende therapie gericht op metastase, meestal op genezing. 
Palliatief → vermindering van symptomen, verbeteren van het overige kwaliteit van leven. 
 

 
Meestal wordt er een combitherapie gegeven. Cytostatica verdwijnt te snel uit het bloed.  
 
Resistentie. Primair → middel niet effectief bij eerste toediening. Secundair → verworven 
resistentie, door te lage dosering bv.  
Veel voorkomend:  Bcl-2, Bcl-xl: genen die apoptose remmen. 
   Multidrug resistence gen 1: verhoogde cellulaire efflux van drugs. 
    
Schimmels 
 
Zijn Eukaryoten → ééncellingen → filamenteus → dimorfisme → sporen. Ongevoelig voor 
reguliere antibiotica. Groeien op warme en vochtige plekken.  
Schimmels van de normale flora is Candida albicans 
 
Dermatomycosen gebruiken keratine als voeding, milde oppervlakkige infecties op huid, 
haar of nages. Voorbeelden: kalknagel, ringworm, zwemmerseczeem, baardschurft 
mogelijk.  



Imidazolen (clotrimazole, miconazol etc.) 
Allylamine (terbinafine) . Voor oppervlakkige dermatomycosen 
Polyene macroliden (nystatine). Natuurlijk product.  
Candidiasis (infectie van slijmvliezen) kan leiden tot candedemia (systemisch 
bloedinfectie). Systemische mycosen: candedemia, aspergillose (long), cryptococcose.  
Slechte prognose voor mensen met candedemia.  
 
Aangrijpingspunten van schimmels en gisten:  

1. celwand 
2. sterol in celmembraan (ergosterol i.p.v cholesterol) 
3. intracellulair (DNA/RNA synthese of mitose) 

 
 



Kennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amfotericine. Gaat in celmembraan zitten, hydrofoob deel en hydrofiel deel. Zwitter ion 
en heeft een suikerdeel. Mechanisme, samen gaan met ergosterol en zo porievorming. 
Lekken van ionen. Bijwerking: nefrotox. Slechte absorptie uit maag-darmstelsel.  
Goed tegen schimmel, maar technische problemen (formulering).  
Azolen. Werkt op de methylase, binden en remmen (Cyp51) deze biosynthese  
van ergosterol. Imidazolen 2 N in 5ring, Triazolen 3 N in 5 ring. Grote resistentie tegen 
Azolen. TR/L98H resistentie en gebruik in gewas resistentie. Oraal, Lokaal en IV. Weinig 
bijwerkingen. Drug-Drug interactie! 
Terbinafine (allylamine). Zorgt voor epoxidering remt zo biosynthese ergosterol. Vooral 
voor schimmel op hoofdhuid. Oraal, Lokaal goede opname, metabolisme in lever. 
Bijwerkingen: maagdarmstoornissen.  
Echinocandins. Glucansynthase remmers (remmen 1-3-B-D-glucan synthase). Celwand 
component. Weinig drug-drug interacties, en resistentie.  
 I (caspofungine). IV, levermetabolisme, remt Candida en aspergillus. 
 II (anidulafungine & Micafungine of FK463). Tegen Candida infectie, 
 semisynthetisch. IV, 2e kans op levertumor en 1e voor patienten met lever of 
 nierproblemen.  
Flucytosine. Antimetaboliet, antifungastatic. Remt de thymidylate synthase en daarmee 
DNA synthese. Produrg, omzetting via cytosine deaminase (niet in humane cellen) in 5 
fluorouracil. IV in combinatie met AmfotericineB.  
Griseofulvine. Oudste middel, was lang te toxisch, nu voor resistente patienten. Bindt aan 
tubuline, voor dermatofyten in haar en nagels. Mogelijk teratogeen en carcinogeen.  
 
Meeste schimmelinfecties goed toegankelijk 
(Dermatofyten & Candida) => lokale middelen 
- Systemische middelen nodig bij: 
 - persisterende, diepe infectie van de huid 
 - multiple recidieven 
 - patiënten met een immuundeficiëntie 
 - huidmycose op behaarde huid 
 - diepe of systemische infecties 
- Algemeen: 
 - Indien mogelijk voorkom systemische antimycotica tijdens de zwangerschap 


