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Hoofdstuk 1.

INLEIDING

Bepaalde furocoumarines, ook wel psoralenen genoemd, worden in de
dermatologie toegepast voor de behandeling van vitiligo en psoriasis.
Vitiligo is een huidaandoening met ronde witte vlekken, die berust op
een verworven stoornis in de melaninevorming. Psoriasis is een huidaan-
doening, waarbij een abnormale toename van de delingssnelheid van de
cellen van de epidermis aanwezig is en wordt gekenmerkt door zilver-
achtige schilvering. De behandeling bestaat uit inname per os of locale
applicatie van deze furocoumarines, gevolgd door bestraling met lang-
golvig ultraviolet licht: fotochemotherapie. In combinatie met langgoïvig
ultraviolet licht veroorzaken deze verbindingen een reversibele toename
van de lichtgevoeligheid van de huid, hetgeen zich manifesteert in
verbranding gevolgd door pigmentatie.

1-1 Historische aspecten van 8-methoxypsoraleen en andere furocouma-
nnes

De fotobiologische aspecten van planten, die furocoumarines bevatten,
zijn al sinds zeer lang bekend (Pathak et al., 1974). Furocoumarines
worden gevonden in plantenfamilies als de umbelliferae (Ammi Majus),
de rutaceae (Citrus Bergamia), de leguminosae (Psoralea Corylifolea) en
de moraceae (Ficus Carea).

Het gebruik van de zaden van Psoralea Corylifolea voor de repigmen-
tatie van de huid van patiënten, lijdend aan vitiligo, wordt beschreven in
het heilige boek van India, de Atharva Veda, dat dateert uit 1400 voor
Christus.

Een andere plant, de Ammi Majus, die veel in de Nijldelta voorkomt,
wordt ook sinds eeuwen gebruikt bij de behandeling van vitiligo. Ibn el
Britar beschrijft in de dertiende eeuw in zijn boek Mofradat el Adwiya de
behandeling van vitiligo met de zaden van Ammi Majus en zonlicht.

Ofschoon 5-mèthoxypsoraleen al in 1834 door Kalbrunner was geïso-
leerd, werd de fotobiologische werking van de furocoumarines pas in
1947 ontdekt, toen Fahmy en zijn medewerkers van de universiteit van
Cairo drie kristallijne producten uit de vruchten van Ammi Majus
isoleerden. Deze producten waren 8-methoxypsoraleen, 8-isoamylinoxy-
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psoraleen en 5-methoxypsoraleen. De dermatoloog Mofty, eveneens
verbonden aan de universiteit van Cairo, voerde vervolgens een "clinical
trial " uit met 8-methoxypsoraleen bij de behandeling van vitiligo.

Sinds 1951 is 8-methoxypsoraleen op de markt in de Verenigde Staten
van Amerika. Aanvankelijk was de indicatie vitiligo. Sinds de publicatie
van een onderzoek van Parrish et al. (1974) is de indicatie psoriasis
hieraan toegevoegd. In 1964 kwam een synthetisch furocoumarine
beschikbaar, het 4, 5', 8-trimethylpsoraleen. Deze verbinding wordt
voornamelijk toegepast bij vitiligo.

De laatste jaren zijn enige preparaten met 8-methoxypsoraleen voor
orale toediening in Nederland als geneesmiddel geregistreerd. Dit zijn
Oxsoralen®-capsules van de firma Elder1, geïmporteerd door de firma
Tramedico2, Meladinine®-tabletten van de firma Basotherm3, geïmpor-
teerd door de firma Boehringer Ingelheim4 en capsules van de firma
Gerot5, die in Nederland in de handel worden gebracht door de firma
Labaz6 onder de naam Geroxalen® en door de firma Albic7 onder de
naam Methoxsaleen®.

K
'J-

1. Elder, Ohio, Verenigde Staten van Amerika.
2. Tramedico, Weesp, Nederland.
3. Basotherm, West-Duitsland.
4. Boehringer Ingelheim, Haarlem, Nederland.
5. Gerot, Wenen, Oostenrijk.
6. Labaz, Maassluis, Nederland.
7. Albic, Maassluis, Nederland.

PSORALEEN

CH 3

4 , 5 ' , 8 - TRIMETHYLPSORALEEN

OCH

8 - METHOXYPSORALEEN

OCH3

5-METHOXYPSORALEEN

Figuur 1-1 Structuur van psoraleen, 4, 5', 8-trimethylpsoraleen, 8-methoxypsoraleen
en 5-methoxypsoraleen.
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1-2 Chemie van de furocoumarines

De furocoumarines bestaan uit een coumarinegedeelte gecondenseerd
met een furaanring. De meeste in de natuur voorkomende furocouma-
rines zijn derivaten van psoraleen (figuur 1-1). De namen van de
furocoumarines zijn afgeleid van het coumarinegedeelte en de furaanring
vanaf de respectievelijke hetero-atomen. Van enkele in de dermatologie
gebruikte psoralenen, het 8-methoxypsoraleen (8-MOP), het 5-methoxy-
psoralcen (5-M0P) en het 4, 5', 8-trimethylpsoraleen (TMP) is de
structuur in figuur 1-1 weergegeven. In het UV-spectrum hebben deze
psoralenen absorptiemaxima tussen 210 en 350 nm. De absorptiemaxima
van 8-MOP zijn 217, 249 en 300 nm, van 5-MOP 221, 267 en 313 nm en
van TMP 212, 249, 295 en 335 nm (Merck index, 1976; Pathak et al.,
1974).

1-3 Toepassing van psoralenen in de dermatologie

Fotochemotherapie met psoralenen is een combinatie van orale inname
of locale applicatie van de psoralenen gevolgd door bestraling met
langgolvig ultraviolet licht, het UV-A (320-400 nm). De behandeling
wordt vaak als PUVA (Psoraleen UV-A) aangeduid. Bestraling met
zonlicht is ook mogelijk (PUVASOL).

Aanvankelijk werd 8-MOP oraal of locaal toegepast bij de behandeling
van vitiligo. Tegenwoordig wordt vaak in plaats van 8-MOP, TMP voor
deze indicatie gebruikt. De reden hiervoor is het minder vaak optreden
van bijwerkingen. In hoofdstuk 7 wordt fotochemotherapie met TMP
meer uitgebreid besproken. Sinds kort wordt 8-MOP met succes toege-
past bij de behandeling van psoriasis. Bij gemiddeld 80% van de patiënten
worden resultaten van 80-100% verbetering bereikt. Tevens is onlangs
fotochemotherapie van psoriasis met 5-MOP in plaats van 8-MOP
beschreven (Hönigsmann et al., 1979).

De orale toediening van 8-MOP vindt gewoonlijk 2 uur voor het begin
van de bestraling plaats. Bij lokale behandeling wordt één uur na
applicatie bestraald. De lichtgevoeligheid is het grootst 2 tot 3 uur na
orale toediening en is ongeveer na 8 uur weer verdwenen. Over het
algemeen zijn de resultaten met uitwendige applicatie minder goed dan
die met de orale methode (Suurmond en Schothorst, 1976). Nadeel is
bovendien dat lokale applicatie tijdrovend is en gemakkelijker onge-
wenste huidreacties kunnen optreden.

1-4 Werkingsmechanisme van psoralenen

Het werkingsmechanisme van de psoralenen is nog niet geheel opgehel-



derd. De verbranding (erytheemvorming) en pigmentatie kunnen moge-
lijk verband houden met het vermogen van TMP, 8-MOP en 5-MOP om
de geabsorbeerde lichtenergie over te dragen op zuurstof. Deze aange-
slagen zuurstof (singulet zuurstof) is zeer reactief. Onlangs is een verband
aangetoond tussen de mate van erytheemvorming en efficiency waarmee
de verschillende psoralenen singulet zuurstof kunnen vormen (de Mol,
1980).

Een mogelijke verklaring voor de effectiviteit van psoralenen bij
psoriasis, is het vermogen om bij bestraling met langgolvig ultraviolet
licht een fotoreactie aan te gaan met nucleinezuren. Bij bestraling
ontstaat een covalente binding tussen pyrimidinebasen en het psoraleen.
De binding vindt plaats tussen de 5, 6 dubbele band van de pyrimidine-
basen en de 3, 4 of 4', 5', dubbele band van de psoralenen (figuur 1-2).
Ook kan zowel binding aan de 3, 4 als aan de 4',5', plaats van de
psoralenen plaatsvinden, zodat er diadducten ontstaan. In dit geval
worden cross-links tussen de DNA strengen gevormd. Deze reacties zijn
in vitro aangetoond (Musajo et al., 1974). Deze fotoreacties zouden
remming van de celdeling tengevolge kunnen hebben. Aangezien de
celdeling van de epidermiscellen bij psoriasis is verhoogd, zou dit

t
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Figuur l-2Fotoadditie-producten van psoraleen met thymine na bestraling met UV-
licht.
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mechanisme de werking van de psoralenen kunnen verklaren,
Een immunologisch defect als belangrijkste oorzaak voor de patho-

genese van psoriasis is voorgesteld door Cormane et al. (1976). Bij
PUVA-behandeling zijn effecten op het immunologische systeem gesigna-
leerd (Cormane, 1981). Een tijdelijke vermindering van ongeveer 15%
van T-cel waarden zowel bij psoriasispatiënten als gezonde proefperso-
nen, die beide behandeld waren met PUVA-therapie, is gevonden na 4
PUV A-behandelingen, terwijl na 8 behandelingen de waarden weer het
oude niveau hadden bereikt. Dit zou kunnen wijzen op een invloed van
PUVA-therapie op de fysisch chemische eigenschappen van de membra-
nen van de T-cellen of vermindering van productie van T-cellen. Boven-
dien kon worden aangetoond, dat het antilichaam gericht tegen een
kernantigeen van de basale cellaag bij psoriasispatiënten bijna tweemaal
zoveel voorkomt na effectieve PUVA-therapie in vergelijking met voor de
behandeling. Dit zou kunnen wijzen op stimulatie van de synthese van
antilichamen tijdens de therapie (Cormane et al., 1979).
Vóór de PUVA-therapie konden bij alle patiënten antilichamen, die
kunnen reageren met kernantigeen van cellen uit de basale laag en die
behoren tot de vier belangrijkste Ig klassen (IgM, IgD, IgE en IgA)
worden geïsoleerd van het membraan van circulerende lymfocyten met
behulp van zure elutie. Daarentegen werden van circulerende PMN
leukocyten voornamelijk IgA antilichamen geëlueerd. Na 8 PUVA-
behandelingen konden echter ook IgM, IgD en IgE antilichamen van
circulerende PMN-leukocyten van dezelfde patiënten worden geëlueerd.
Dit betekent een uitwisseling van moleculen tijdens photochemotherapie.
Tenslotte kon worden aangetoond, dat na effectieve PUVA-therapie de
antilichamen van de psoriasispatiënten niet alleen reactief waren met de
kernen van de cellen van de basale laag, maar ook met de kernen van
bijna alle cellen van de epidermis van de huid. Dit laatste wijst erop, dat
PUV A-behandeling antigene veranderingen teweegbrengt in kerneiwit-
ten in alle cellen van de epidermis van de met PUVA behandelde huid.

1-5 Korte beschrijving vanfotochemotherapie van psoriasis met S-methoxy-
psoraleen

Het protocol van de PUV A-behandeling is gebaseerd op de studies van
Parrish et al. (1974) en Wolff et al. (1977).

Voor deze therapie komen alleen die patiënten in aanmerking, waarvan
de ernst van de aandoening van dien aard is, dat deze niet met uitwendige
middelen onder controle kan worden gehouden, waarvan tenminste 30%
van de huid door psoriasis is aangetast en die ouder dan 18 jaar zijn. De
gebruikelijke dosis 8-MOP per os is ongeveer 0,6 mg/kg. Het 8-MOP
wordt gedoseerd in tabletten of capsules van 10 mg volgens het dose-
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Tabel 1-1 Doseringsschema van 8-methoxypsoraleen volgens PUVA-protocol.

lichaamsgewicht 8-MOP
in kg in mg

<30 10
30-50 20
51-65 30
66-80 40
81-90 50

>90 60

ringsschema, weergegeven in tabel 1-1. De patiënt moet tijdens de
bestraling en tot zonsondergang een tegen UV-A licht beschermende
zonnebril dragen en tot 8 uur na inname van de 8-MÖP de huid
beschermen tegen zonlicht. Bij het begin van de behandeling wordt de
lichtgevoeligheid van de patiënt bepaald met lichttesten of op grond van
het huidtype. Een dergelijke lichttest wordt uitgevoerd door kleine
stukjes vrijwel nooit aan het zonlicht blootgestelde delen van de huid,
zoals het zitvlak, met verschillende doses UV-A-licht te bestralen na
inname van 8-MOP. De mate van roodheid (erytheemvorming) wordt
dan 48 en 72 uur later afgelezen. De laagste dosis UV-A, waarbij nog juist
erytheemvorming optreedt, wordt de minimale fototoxische erytheem-
dosis genoemd (Engels: minimal phototoxic dose, meestal afgekort in de
literatuur als MPD). De aanvangsdosis UV-A is gelijk aan de bepaalde
MPD.
Afhankelijk van het huidtype wordt twee- tot driemaal per week be-
straald. De dosis UV-A kan afhankelijk van de reactie van de huid van de
patiënt tijdens de therapie verhoogd worden. De initiële behandeling
wordt gestopt één week, nadat geconstateerd is, dat er geen duidelijke
verbetering meer optreedt (gemiddeld na ongeveer 30 bestralingen). Na
deze initiële therapie kan hetzij onderhoudsbehandeling worden gegeven,
dat wil zeggen maximaal één bestraling per twee weken, of kunnen
exacerbaties met lokale therapie (bijvoorbeeld corticosteroïden) worden
bestreden.

Teneinde het risico van een eventuele carcinogene werking zo gering
mogelijk te houden, wordt door de afdeling dermatologie van het
academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam alleen initiële
therapie gegeven. Gemiddeld treedt dan na ongeveer 6 maanden een
recidief op (Siddiqui en Cormane, 1979).

1-6 Bijwerkingen

De voornaamste bijwerkingen van de PUVA-therapie met 8-MOP zijn:



misselijkheid en/of maagpijn, duizeligheid en hoofdpijn. Verder oedeem
aan de onderbenen en de volgende huidafwijkingen, al dan niet gepaard
gaand met jeuk: erytheem en blaarvorming, psoriasis pustulosa, sub-
unguale bloedingen, foto-onycholysis, hypertrichosis, nevus pilusachtige
hyperpigmentaties, activering van dermatosen en van sommige huidin-
fecties en foto-allergische reacties. Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en
van voorbijgaande aard. Zij worden voornamelijk in de beginfase van de
PUVA-therapie waargenomen (Geneesmiddelenbulletin, 1978). Bij al-
binomuizen, die een zeer hoge dosis 8-MOP plus UV-licht kregen
toegediend, is lenstroebeling opgetreden (Dukes, 1977). Regelmatig
oogonderzoek is daarom geïndiceerd. Omdat in de literatuur incidenteel
melding is gemaakt van verhoogde plasmaconcentraties van leverenzy-
men moeten ook deze regelmatig worden gecontroleerd (Dukes, 1977).
Over een mogelijke mutagene en carcinogene werking van PUVA-
therapie bij de mens zijn de gegevens nog schaars. Bij dierproeven bleek
de combinatie ultraviolet licht en 8-MOP frequenter maligne huidtumo-
ren teweeg te brengen dan ultraviolet licht alleen (Suurmond en Schot-
horst, 1976). Er was hier echter sprake van een zeer hoge dosering 8-
MOP. In zowel menselijke als dierlijke cellen is chromosoombeschadi-
ging aangetoond tengevolge van 8-MOP en UV-A-bestraling (Dukes,
1977). Onlangs hebben Stern et al. (1979) de resultaten gepubliceerd van
een na-onderzoek gedurende 2 jaar na behandeling bij ruim 1300 PUVA-
patiënten, waaraan 16 Amerikaanse dermatologische centra hebben
meegewerkt. Het bleek dat bij hen 2,5 maal zoveel huidcarcinomen
voorkwamen als te verwachten was op grond van leeftijdsopbouw, ge-
slachtsverdeling en geografische spreiding, nl. bij 30 i.p.v. 11 patiënten.
Wel bleek dat het surplus aan carcinomen uitsluitend voorkwam bij
patiënten, die vroeger met röntgenstralen waren behandeld, verder bij
hen, die vroeger een huidcarcinoom hadden gehad en tenslotte bij
patiënten die weinig neiging hadden tot natuurlijke pigmentatie. Boven-
dien is er bezwaar te maken tegen de gebruikte controlegroep, omdat
deze niet uit psoriasispatiënten bestond. In een follow up-studie gemid-
deld 2,1 jaar na aanvang van de PUVA-therapie, werden 525 patiënten,
die PUVA-behandeling met 8-MOP ondergaan hadden, onderzocht op
huidkanker (Lassus et al., 1981). Het aantal gevallen van huidkanker was
lager in vergelijking met psoriasispatiënten, die niet met PUVA-therapie
waren behandeld en kwam overeen met de frequentie van huidkanker in
een controlegroep van gezonden.

1-7 Farmacokinetiek en biofarmacie

In de keten van het bereiden van het geneesmiddel en het uiteindelijke
effect kunnen 3 fasen worden onderscheiden.
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1) Allereerst de "farmaceutische fase". Deze fase omvat het verwerken
met of zonder hulpstoffen van het geneesmiddel in de uiteindelijke
toedieningsvorm (bijv. tablet, capsule, zetpil) en het bepalen van desin-
tegratiesnelheid en de oplossnelheid van het geneesmiddel uit de toedie-
ningsvorm in vitro.
2) De volgende fase is de "farmacokinetische fase". In deze fase gaat het
om de lotgevallen van het geneesmiddel in het lichaam. De parameters
zijn hier absorptie, verdeling in het lichaam, metabolisme en uitscheiding.
3) De laatste fase is de farmacodynamische fase. Deze fase omvat het
effect (zowel therapeutisch als bijwerkingen) op het organisme. Het
farmacologische effect van een geneesmiddel is veelal het gevolg van een
interactie tussen het geneesmiddel en specifieke receptoren. Deze recepto-
ren bevinden zich meestal in de weefsels. Voor een effect moet daarom
een geneesmiddel na toediening via de algemene circulatie in de weefsels
doordringen. Aangezien vrijwel alle weefsels in het lichaam van bloed-

0
Ka

1

Kei

K2,1

K1,2

2

0
Ka

1

Kei

Figuur 1-3 Eén en tweecompartimentenmodel bij toediening per os. Het 0e, l e en 2e

compartiment geven respectievelijk het ingangs-, centrale en perifere compartiment
weer. ka= absorptiesnelheidconstante; kei= eliminatiesnelheidsconstante; k i ^ en
k27l = evenwichtsnelheidsconstanten.



vaten zijn voorzien zal de geneesmiddelconcentratie in de weefsels een
zekere afspiegeling zijn van het concentratieverloop in het bloed. Hieraan
kan in veel gevallen tot op zekere hoogte het therapeutische effect worden
gerelateerd. Het verloop van de serum- of plasmaconcentratie van een i
geneesmiddel wordt bepaald door de snelheid van absorptie, verdeling en
eliminatie. De kennis van de wetmatigheden, die hieraan ten grondslag
liggen, behoort tot het terrein van de farmacokinetiek. In de farmaco- s

kinetiek wordt veelal gebruik gemaakt van compartimentmodellen. Het
bloed wordt als circulatiesysteem beschouwd en als het centrale compar-
timent, vanwaar stoftransport plaatsvindt naar perifere compartimenten.
Bij intraveneuze toediening wordt het geneesmiddel direct in het centrale
compartiment gebracht. In andere gevallen (bijvoorbeeld na orale toe-
diening) is er een ingangscompartiment. Over het algemeen kan een
biologisch systeem beschreven worden met 3 compartimenten (figuur 3):
een ingangs-, centraal- en perifeer compartiment (respectievelijk 0e, l e en
2e compartiment). Dit noemt men een tweecompartimenten model. Soms
zijn er echter meerdere perifere compartimenten. De pijlen geven in 'I
figuur 3 aan in welke richting er geneesmiddeltransport kan plaatsvinden. *' r

Indien de evenwichtsinstelling tussen het centrale compartiment en het
perifere compartiment zeer snel is, dan kunnen deze twee compartimen-
ten als één worden opgevat: ééncompartimentmodel (figuur 3).
De absorptie van geneesmiddelen vindt veelal plaats via passieve diffusie.
Omdat de concentratie in het ingangscompartiment veel hoger is dan die
in het bloed, kan de absorptie meestal worden beschreven als een eerste-
orde proces. Ook de eliminatie uit een biologisch systeem verloopt in veel - ,
gevallen volgens een eerste-orde proces. De formules zijn: i'T

5T = -kaC O)

en

dC
(2)

waarin C de geneesmiddelconcentratie, t de tijd, ka de absorptiesnel-
heidsconstante en kei de eliminatiesnelheidsconstante is. Integratie van
vergelijking 2 tussen C = Co bij t = 0 en C = C bij t = t levert op:

lnC = lnC0-kelt of C=C e'kelt, (3)

De eliminatiesnelheidsconstante heeft de dimensie van reciproke tijd.
Meestal wordt echter de biologische halfwaardetijd als maat voor de >'
eliminatiesnelheid gebruikt. Dit is de tijd, die nodig is om de concentratie |}
van een geneesmiddel in serum of plasma te halveren. De halfwaardetijd
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(t V2) kan worden berekend met de formule:

Voor een ééncompartimentmodel met eerste-orde absorptie en eliminatie
kan de totale serum- of plasmaconcentratiecurve na orale toediening van
dosis D, waarvan de fractie F onveranderd in de algemene circulatie
komt, worden weergegeven met de formule:

i; Vd ka-kel

f waarin Vd het fictieve verdelingsvolume is. Het oppervlak onder de
{ serum- of plasmaconcentratietijdcurve (Engels: area under the curve;

afgekort AUC) geeft de totale hoeveelheid geneesmiddel, die onveran-
derd de algemene circulatie bereikt, weer. Een beschrijving van de
berekening van enige farmacokinetische parameters wordt weergegeven
in hoofdstuk 4. 'K-

Voor de toediening wordt een geneesmiddel samen met bepaalde *>
"\ hulpstoffen tot de uiteindelijke farmaceutische vorm verwerkt (farma-
f ceutische fase). De laatste jaren is voor een aantal geneesmiddelen
f gebleken, dat de aard van de toedieningsvorm en de hulpstoffen de
j snelheid en de omvang van de absorptie van een geneesmiddel uit de
f toedieningsvorm kunnen beïnvloeden. De omvang van de absorptie
,. wordt weergegeven door "de biologische beschikbaarheid". Dit is de

fractie van de toegediende dosis, die onveranderd in de algemene L
: circulatie komt (de Blaey en Breimer, 1979).
i Een geneesmiddel is volledig beschikbaar, indien het intraveneus wordt
f toegediend. Wordt een geneesmiddel echter enteraal toegediend, dan zal

het de lichaamsmembranen moeten passeren, vóór het in de algemene
~ circulatie terechtkomt. De absorptie kan hierbij onvolledig zijn. Ander-
-̂  zijds is het mogelijk, dat het geneesmiddel tijdens de eerste passage van

darm en/of de lever wordt omgezet, vóórdat de algemene circulatie is
bereikt: "first pass"-eliminatie. De "biologische beschikbaarheid" van
een toedieningsvorm kan worden berekend door de oppervlakte onder
serumconcentratietijdcurve (AUC) te vergelijken met de AUC na intra-
veneuze toediening (absolute biologische beschikbaarheid) of met de

s AUC van een andere toedieningsvorm (relatieve biologische beschikbaar-
I heid).

1-8 Statistiek

Statistische berekeningen in dit proefschrift zijn gedaan met behulp van >
algemeen bekende formules (Bradford Hill, 1977). De standaarddeviatie '*t
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(s.d.) is berekend met de formule:

A - Afri-x)*
- - V n - 1

waarin x het rekenkundig gemiddelde, XJ de waarde van een individuele
waarneming en n het aantal waarnemingen weergeeft. De variatiecoëffi-
cient is:

ii.100% (2)

Terwijl in de tabellen veelal de s.d. of de variatiecoëfficient worden
vermeld, is in de figuren meestal de standaarddeviatie van het gemiddelde
(Engels: standard error of the mean, afgekort s.e.m.) weergegeven. De
s.e.m. wordt berekend met de formule:

s.d.
s.e.m. = ~~r (3)

V"
De statistische significantie van verschillen tussen groepen waarne-

mingen werd onderzocht volgens de Student t-test.

1-9 Farmacokinetiek van psoralenen en relatie tussen concentraties in
lichaamsvloeistoffen en effect

Gedurende de laatste jaren zijn er diverse analytische methoden ontwik-
keld voor het meten van 8-MOP-concentraties in lichaamsvloeistoffen
(hoofdstuk 2). Het farmacokinetisch gedrag van 8-MOP na orale toedie-
ning als capsules of tabletten is door vele onderzoekers nagegaan. In
hoofdstuk 3 worden deze onderzoeken meer uitgebreid besproken.
Gemiddeld worden 2 tot 3 uur na inname maximumconcentraties van 8-
MOP in serum en plasma gevonden. De halfwaardetijd voor de eliminatie
is 1 tot 2 uur. De hoogte van de maximumserumconcentratie (Cm a x) en
de tijd tussen inname en het bereiken van C m a x (Tmax) wisselen
individueel zeer sterk.

Het metabolisme van 8-MOP bij de mens is uitgebreid onderzocht door
Busch et al. (1978) en Schmid et al. (1980).
Na toediening van radioactief gemerkt 8-MOP (C14) per os als oplossing
werd 74% van de radioactiviteit in de urine en 14% in de faeces
teruggevonden. Gedurende de eerste 12 uur na inname werd 66% van de
radioactiviteit in de urine uitgescheiden. In de urine en in de faeces was
geen onveranderd 8-MOP aanwezig, maar alleen polaire metabolieten.
Dit laatste zou kunnen wijzen op uitscheiding van 8-MOP-metabolieten
via de gal. De omzetting van 8-MOP bleek voornamelijk plaats te vinden
door oxydatieve processen, beginnend met epoxydevorming aan de
furaanring. De zo gevormde metabolieten vormden 51% van de in urine
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uitgescheiden radioactiviteit. Een klein gedeelte (1%) van de 8-MOP werd
in de urine teruggevonden als glucuronaat en sulfaat van het 8-hydroxy-
psoraleen. Bovendien bleek, dat 4% werd uitgescheiden als glucuronaat
en sulfaat van het 8-MOP-zuur. Het 8-MOP-zuur ontstaat na opening [
van de lactonring. Over de farmacologische activiteit van de metabolieten
van 8-MOP zijn geen gegevens bekend.

Onlangs bepaalden Herfst et al. (1980) de concentratie van 8-MOP in
blaarvocht en vergeleken deze met de 8-MOP-concentraties in serum. De
blaren werden getrokken vanaf het moment van de inname per os van de
8-MOP-tabletten tot twee uur daarna. De verhouding van de concentra-
ties van 8-MOP in blaarvocht en serum twee uur na inname was
gemiddeld 0,42. /

De verdeling van radioactief gemerkt 8-MOP bij de rat werd onder-
zocht door Wulf en Hart (1979). Zesmaal hogere concentraties radioacti-
viteit werden gemeten in de lever, de nieren en de bijnieren in vergelijking
met de concentraties in het bloed. In de andere organen waren de
concentraties gelijk aan die in het bloed. ^

Verscheidene onderzoekers hebben gezocht naar een correlatie tussen ;

8-MOP-serum- of plasmaconcentraties en het uiteindelijke effect. Behalve
het effect bij de psoriasisbehandeling, wordt in sommige onderzoeken
ook wel de veroorzaakte lichtgevoeligheid van de huid, uitgedrukt als de
MPD, als parameter voor het effect gemeten. Steiner et al. (1978)
bepaalden, 2 uur na orale toediening van 8-MOP, serumconcentraties en
de MPD en vonden geen significante correlatie hiertussen.
Swanbeck et al. (1979) vergeleken de MPD en de 8-MOP-serumconcen-
traties op verschillende tijdstippen na inname per os door vrijwilligers. Er
werd een significante correlatie tussen de logarithme van de 8-MOP-
serumconcentraties en de MPD gevonden. Van Weelden et al. (1980)
bepaalden het verloop van de MPD in de tijd na orale toediening van 40
mg 8-MOP aan vrijwilligers. Gemiddeld werd de maximale lichtgevoelig-
heid iets later dan 3 uur na inname bereikt. Daarna liep de lichtgevoelig-
heid exponentieel met een halfwaardetijd van ongeveer een uur terug. Een
dergelijk verloop van de lichtgevoeligheid komt sterk overeen met het
profiel van de plasma- en serumconcentratiecurves. Thune (1978) be-
paalde plasmaconcentraties en de MPD na orale toediening van een nieuw
soort 8-MOP-tabletten. Het tijdstip van de maximale lichtgevoeligheid
(laagste MPD) en de hoogste plasmaconcentratie bleken samen te vallen:
één uur na inname.

Geen duidelijke correlatie tussen plasmaconcentratie en effect bij
psoriasis kon worden aangetoond door Thane en Volden (1977). Wagner
et al. ('979) vergeleken 8-MOP-plasmaconcentraties van goed reagerende
psoriasispatiënten en "probleempatiënten". Significant lagere concentra- ^ :
ties en meer afwijkingen van het om 2 uur na inname verwachte
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maximum in de plasmaconcentratie werden waargenomen bij patiënten,
die niet goed op de therapie reageerden. Ook Stevenson et al. (1981)
kwamen tot de conclusie dat een slechte respons op de PUVA-therapie r
dikwijls samengaat met afwijkend farmacokinetisch gedrag. Niet in alle !\
gevallen echter kon een slechte reactie hierdoor worden verklaard. '

Over de farmacokinetiek van 5-MOP en TMP zijn vrijwel geen j -
gegevens in de literatuur bekend. j.

1-10 Doel van het onderzoek

Uit het voorafgaande blijkt, dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen
de lichtgevoeligheid en de concentratie van 8-MOP in serum of plasma.
Iets minder duidelijk is dit voor het effect bij psoriasis. Zeker is, dat er in
ieder geval 8-MOP in het lichaam aanwezig moet zijn op het moment van
bestraling. Omdat in de literatuur sterke variatie in de tijd voor het
bereiken van de maximumserumconcentratie wordt vermeld na toedie- >.-
ning per os van 8-MOP (hoofdstuk 3), leek het ons van belang te zoeken ^
naar toedieningsvormen van 8-MOP met een snelle en goed voorspelbare
absorptiekarakteristiek.

In dit onderzoek bestudeerden wij de relatie tussen verschillende
toedieningsvormen en -wegen van 8-MOP en de concentraties in li-
chaamsvloeistoffen (serum en urine). Hiertoe werden verschillende soor-
ten capsules met 8-MOP in vaste vorm vergeleken. Tevens werd de 8-
MOP toegediend als waterige oplossing en opgelost in de oliefase van een ;;
olie in water-emulsie. Tenslotte werd de rectale toediening van 8-MOP als ~i.
zetpil en als mikroklysma onderzocht. Al deze onderzoeken werden
verricht bij mensen. Aan enige konijnen werd de 8-MOP bovendien
intraveneus toegediend.

Een inleidend onderzoek werd gedaan naar de farmacokinetiek van 5- \
MOP en TMP bij mensen (als vaste stof per os) en bij konijnen
(intraveneus).
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Hoofdstuk 2.

BEPALING VAN PSORALENEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN L

Een gedeelte van de in dit hoofdstuk beschreven resultaten is gepubli-
ceerd in:

Stolk, L.M.L. (1980) Determination of the serum concentration of 8-
methoxypsoralen. The serum concentration of drugs. Editor F.W.H.M.
Merkus. Excerpta Medica, Amsterdam, Blz. 267-270.

Stolk, L.M.L. (1980) Determination of 8-methoxypsoralen in biological
fluids by reverse phase HPLC. Pharmaceutisch Weekblad Scientific r
Edition 2, 29-32. if*

2-1 Literatuuroverzicht kwantitatieve bepalingen 8-methoxypsoraleen

2-1-1 Inleiding

Serum- en plasmaconcentraties van 8-MOP zijn zeer laag. Na toediening ?
van 0,6 mg/kg lichaamsgewicht als capsule of tablet per os worden f'
maximumconcentraties in serum of plasma gevonden van ongeveer 200 h}
ug/1. Voor de bepaling van 8-MOP in serum of plasma zijn dus gevoelige c%'
analysemethoden noodzakelijk.

De laatste jaren zijn er, sinds de PUVA-therapie van psoriasis in de
belangstelling is gekomen, veel methoden voor de bepaling van 8-MOP in "
de literatuur beschreven. Vele analytische technieken worden hierbij )
toegepast, zoals spectrofotometrie, dunnelaag-chromatografie, gaschro- ^
matografie, hoge druk-vloeistofchromatografïe, massaspectrometrie en
een microbiologische bepalingsmethode. In de volgende paragrafen r
zullen de belangrijkste bepalingen in het kort worden besproken. %

2-1-2 Spectrofotometrische methode

Chakrabarti et al. (1977) beschrijven een bepaling, die berust op U.V.- L>
spectrofotometrie. Plasmamonsters van 5 ml worden geëxtraheerd met \ ;
benzeen-ethylacetaat (9+1). Na indampen en opname in 1,5 ml xyleen ^T
wordt de U.V.-absorptie gemeten bij 300 nm. De procedure is zeer
eenvoudig, maar vereist veel plasma, is niet zeer specifiek en te ongevoelig ^:
voor de bepaling van de zeer lage 8-MOP-concentraties in het plasma. J\
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2-1-3 Gaschromatografische methoden

Gaschromatografie met vlamionisatie-detectie wordt toegepast door
Gazit en Schaefer( 1977) en Wilkinson en Farber (1976). In beide gevallen l
wordt na extractie van het serum het extract gezuiverd met dunnelaag- ;
chromatografie. Vervolgens wordt de 8-MOP van de plaat geëxtraheerd
en geïnjecteerd in de gaschromatograaf. De methodes zijn tijdrovend en r
niet erg gevoelig (detectiegrens 100 ug/1).

Met electron capture-detectie is 8-MOP echter veel gevoeliger te
detecteren, dan met vlamionisatie-detectie. Gaschromatografie met elec-
troncapture-detectie van 8-MOP wordt beschreven door Ehrsson et al.
(1977), Gazith et al. (1978), Schmid en Koss (1978) en van Boven en
Daenens (1980).

De methode van Ehrsson et al. (1977) omvat een gecompliceerde
opwerkingsprocedure, maar is daardoor zeer specifiek. Plasmamonsters -
van 2 ml worden bij pH 7 geëxtraheerd met dichloormethaan. Na i\
toevoegen van de inwendige standaard, het 8-butoxypsoraleen, wordt het ' ^
extract ingedampt en vervolgens weer opgelost in methanol. Hieraan "
wordt 0,1 M NaOH toegevoegd. In het alkalische milieu hydrolyseert dan
de lactonring van de psoralenen. De waterfase wordt vervolgens gezui- y

verd door extractie met dichloormethaan en tolueen. Na aanzuren van de
waterlaag veresteren de psoralenen weer en worden vervolgens geëxtra-
heerd met tolueen. Tenslotte wordt het extract in de gaschromatograaf >.
geïnjecteerd. De scheiding vindt plaats op een 3% OV-225 kolom. Als ;£,
detectiegrens wordt 10 ug/1 opgegeven. *y\

Door Gazith et al. (1978) wordt het serumextract met dunnelaag- ^ -
chromatografie gezuiverd. Na elutie van de plaat wordt het extract
geïnjecteerd op een 3% Apolar 10 C kolom.
Als inwendige standaard wordt voor de extractie 8-ethoxypsoraleen
toegevoegd, dat in het gebruikte loopsysteem voor dunnelaag-chromato- vf
grafie dezelfde Rf-waarde heeft als 8-MOP, zodat beide psoralenen
tegelijk kunnen worden geëxtraheerd. De detectiegrens was 10-20 ug/1. v

Schmid en Koss (1978) extraheren 0,5 ml plasma, na aanzuren met 0,2 ^ '
M HC1, met tolueen, dat 5, 8-dimethylpsoraleen als inwendige standaard \:
bevat. Het extract wordt vervolgens ingedampt, opgenomen in tolueen en ^
geïnjecteerd op een 3% OV-17 kolom. Zuur uitschudden van het serum
zou volgens de auteurs schonere extracten opleveren, maar toch werden
uit blanco serum nog storende pieken in het chromatogram gevonden. ^
Deze kwamen gemiddeld overeen met een 8-MOP-serumconcentratie van \ •.
5-10 ug/1. De terugwinning was ongeveer 100%. T

Volgens de methode van van Boven en Daenens (1980) wordt 2 ml . i
plasma geëxtraheerd met 5 ml hexaan-propanol-2 (95+5). Als inwendige %'
standaard werd het 4', 5'-dihydro-8-methoxypsoraleen toegepast en de tv
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kolom was 3% Carbowax 20 M. De detectiegrens was 5 ug/1 en de
terugwinning 71%.

Alle hier beschreven bepalingen, gebaseerd op gaschromatografïe met
electron capture-detectie zijn voldoende gevoelig voor de bepaling van 8- J
M O P in serum of plasma. De methodes van Ehrsson et al. en van Gazith j
et al. zijn echter door de bewerkelijke opwerkingsprocedure tamelijk
tijdrovend. ;'f/
De methoden van Schmid en Koss en van Boven en Daenens zijn '-
eenvoudiger, doordat er éénmaal geëxtraheerd wordt en het extract
vervolgens direct wordt gechromatografeerd. De eerstgenoemde bepaling
wordt echter enigszins gestoord door endogene serumbestanddelen,
terwijl de bepaling van de laatstgenoemde auteurs een matige terugwin-

{ ning geeft.

2-1-4 Dunnelaag-chromatografische methoden .,

Dunnelaag-chromatografische bepalingsmethoden voor 8-MOP zijn ont-
wikkeld door Steiner et al. (1977), Chakrabarti et al. (1978) en Herfst et *
al. (1978).

C Steiner et al. (1977) extraheren 10 ml serummonster na koken met 1 ml
'{ zoutzuur. Het extract wordt dan gezuiverd met dunnelaag-chromatogra-

fie. Na elutie wordt in hetzelfde loopsysteem nogmaals gechromatogra-
~ feerd op een kieselgelplaat met fluorescentie-indicator. De 8-MOP-
! vlekken worden kwantitatief bepaald door het meten van de uitdoving

van de fluorescentie bij 300 nm.
Chakrabarti et al. (1978) extraheren 5 ml plasma en koken vóór de "i

extractie met 6 M zoutzuur. Alleen na koken met zoutzuur zou volgens de
• auteurs een goede terugwinning van 8-MOP uit serum worden verkregen:

84%. Dit wordt toegeschreven aan binding van 8-MOP aan serumeiwit-
r ten. Het serumextract wordt éénmaal gechromatografeerd en de 8-MOP-
-; vlekken worden op de plaat kwantitatief bepaald door het meten van de

fluorescentie bij 540 nm na excitatie bij 310 nm. De detectiegrens is 4
ug/1. De auteurs vinden met deze methode opvallend hoge 8-MOP-
plasmaconcentraties bij patiënten na inname van de gebruikelijke 8-
MOP-dosis. Mogelijk wordt de 8-MOP door het koken met zuur uit
conjugaten vrijgemaakt.

l Herfst et al. (1978) extraheren 1 ml serum na toevoeging van 1 ml 1,8
ï M HCl-aceton (1+1), met chloroform. Het extract wordt éénmaal
1 gechromatografeerd en de fluorescentie van de 8-MOP-vlekken vervol-

gens gemeten. De terugwinning is 73% en de detectielimiet 5 ug/1.
De methode van Steiner et al. (1977) is omslachtig en vereist veel

serum. Dunnelaag-chromatografie gevolgd door fluorodensitometrie is
• voldoende gevoelig voor de bepaling van 8-MOP in serum of plasma. De
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methodes vereisen echter door het ontbreken van een interne standaard
grote nauwkeurigheid van werken. Voor beide fluorodensitometrische
methoden wordt een matige opbrengst aan 8-MOP uit serum gevonden.

2-1-5 Hoge druk-vloeistofchromatografische methoden

De laatste jaren zijn vele bepalingsmethoden met hoge druk-vloeistof-
chromatografïe (HPLC) ontwikkeld.
Een aantal bepalingen zijn in tabel 2-1 schematisch weergegeven. Me-
thode 1 past UV-detectie toe bij 245 nm, methodes 2-5 passen UV-detec-

i

Tabel 2 -1 Literatuuroverzicht HPLC-bepalingen.

Bepaling
no

1

2

3

4

5

Bepaling
no

Auteurs

Herfst et al.
(1980)

Materiaal/pH extractie

1 ml serum + 1 ml 1M
boraat buffer (pH=9)

Hensby (1978) 0,5 ml plasma + 1,0 ml

Puglisi et al.
(1977)

Ljunggren et
al. (1980)

Kreuter et al.
(1979)

Kolom

0,05 M KOH

lmlbloed + 2,5mllM
boraat buffer (pH=9)

1 ml plasma + 2,5 ml
boraat buffer (pH=9)

1 ml bloed

Mobiele fase

Extractievloeistof

DCM-Petr. ether 40/60
(1 + 1)

Ethylacetaat

n-Hexaan-Propanol-2
(95 + 5)

Benzeen

Heptaan-DCM (4 + 1)

terugwinning

96-110%

75%

96%

Flow Retentietijd (min.)
snelheid 8-MOP

(ml/min)
Int. stan-
daard

1

2

3

4

5

R.P.C18

R.P.C18

Silica

Silica

Silica
gebonden
CN

Acetonitril-water
(30 + 70)

Methanol-water
(70 + 30)

DCM-Acetonitril
(95 + 5)

DCM-Acetonitril
(95 + 5)

Methanol-Ethyleen-
chloride-Heptaan
(4 + 20 + 76)

0,9

3,0

2,2

2,2

2,2

1,9

-

3,8

4,2

3,0

2,8 (5-MOP)

-(TMP)

geen

3,2 (Ammidine)

4,25 (Griseoful-
vine)
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tie toe bij 245 nm. Het hoogste absorptiemaximum van 8-MOP ligt bij
249 nm. De opwerkingsprocedure is steeds zeer eenvoudig: extractie uit
serum met een organisch oplosmiddel, droogdampen, weer oplossen in
een geschikt oplosmiddel en injectie in de HPLC. Zowel "straight phase"
als "reversed phase" vloeistofchromatografie worden toegepast. De
detectiegrens is 5-10 ugJ-MOP/1. |f

'A
2-1-6 Massaspectrometrische methode ft-

Samen met de HPLC-UV-methode presenteert Hensby (1978) een bepa- [~
ling van 8-MOP met gaschromatografie-massaspectrometrie en vergelijkt
beide methodieken. De extractieprocedure en de interne standaard zijn f
voor beide bepalingen gelijk. Intensieve signalen bij m/e = 228 en m/e =
216 worden respectievelijk voor 8-MOP en TMP gemeten. Er was een
goede correlatie tussen de resultaten van beide bepalingen. De detectie- !-
grens was gelijk: 5 ug/1. {,;;

2-1-7 Microbiologische methode r s ^

Glew et al. (1980) ontwikkelden een microbiologische bepaling voor 8- , .
MOP en vergeleken deze met de HPLC-UV-bepaling van Puglisi et al.
(1977). Na extractie van 8-MOP uit serum met ethylacetaat-hexaan (9+1) ,
en indampen van het extract wordt 8-MOP opgelost in waterige fosfaat- \ >
buffer pH 7,2. Een gedeelte wordt gemengd met een suspensie van :'j
staphylococcus aureus en bestraald met UV-A-licht. Na incubatie 24-48 %
uur bij 35°C wordt de 8-MOP-concentratie bepaald door het meten van >-
de mate van groeiremming van de bacteriecultuur. De detectielimiet was
5 ug/1. Er werd een goede correlatie tussen de resultaten van deze
methode en de bepaling met HPLC-UV volgens de methode van Puglisi
et al. gevonden. :

2-1-8 Conclusie

Van de hier besproken bepalingen van 8-MOP zijn de methoden,
gebaseerd op dunnelaag-chromatografie, gaschromatografie met electron
capture-detectie, hoge druk-vloeistofchromatografie, massaspectrometrie
en de microbiologische bepalingsmethode gevoelig genoeg voor de
bepaling van 8-MOP in lichaamsvloeistoffen en kinetisch onderzoek. Van
deze technieken lijkt hoge druk-vloeistofchromatografie het meest aan- L
trekkelijk gezien de eenvoud en de snelheid van de bepalingsmethoden. *•''
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2-2 Literatuur bepalingen 5-methoxypsoraleen en tnmethylpsoraleen

Er zijn tot nu toe geen bepalingen voor 5-MOP in lichaamsvloeistoffen in
de literatuur beschreven. Herfst et al. (1980) gebruiken
standaard voor de HPLC-UV-bepaling van 8-MOP.
de literatuur beschreven. Herfst et al. (1980) gebruiken 5-MOP als interne l

Voor de bepaling van TMP in plasma is onlangs een bepaling met '•-.
gaschromatografie-massaspectrometrie beschreven door Fischer et al. -ï
(1980). De interne standaard is 8-MOP en de detectiegrens 2 ug/1. ".!•

2-3 In dit onderzoek toegepaste kwantitatieve bepaling van 8-methoxy- "^
psoraleen in lichaamsvloeistoffen

2-3-1 Inleiding

Aanvankelijk kozen wij voor gaschromatografie met electron capture-
detectie volgens de methode van Ehrsson et al. (1977). Bij nawerken van ;•
deze methode vonden wij soms storende signalen in de chromatogram- K
men. Bovendien bleek de bepaling erg bewerkelijk. Daarom ontwikkel- \^
den wij een reversed phase HPLC-bepaling met UV-detectie bij 254 nm. '
In de loop van het onderzoek werden aan deze bepaling (methode A) nog
enkele kleine wijzigingen aangebracht (methoden B en C). ;.'.

2-3-2 Materiaal en methoden (methode A)
1 I

Reagentia: Dichloormethaan1; heptaan "zur Analyse"1; methanol analy- ;,
tical reagent2; gedestilleerd water. y

Apparatuur: De vloeistofchromatograaf bestond uit een 6000 A pomp3,
een U6K injector3 en een 440 UV-detector3 met 254 nm filter. De kolom
was een 30 cm x 3,9 mm i.d. kolom met 10 um silica gebonden ',
octadecylsilaan (u Bondapak Clg)

3. x

Omstandigheden chromatografie: Er werd gechromatografeerd bij kamer-
temperatuur. De mobiele fase was methanol-water (70+30) en werd vóór
gebruik ontgast door filtratie onder afzuiging door een 0,22 um filter.

Standaard oplossingen: een 8-MOP4-oplossing van 10,2 mg per liter
methanol werd gebruikt. De interne standaardoplossing was 11,0 mg
TMP4 per liter methanol. De lineariteit en de precisie van de bepaling
werden bepaald door respectievelijk 0, 5, 10, 15 en 20 ui van de 8-MOP-
standaardoplossing toe te voegen aan blanco plasma. Het plasma was

1. Merck, Darmstadt, Bondsrepubliek Duitsland.
2. BDH Chemicals, Poole, Engeland.
3. Waters, Etten-Leur, Nederland. 's
4. Sigma chemical company, Saint Louis, Verenigde Staten.
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verkregen uit citraatbloed (ACD-bloed)5. Deze oplossingen werden op
dezelfde wijze bepaald als de serummonsters van patiënten. De verhou-
ding van de piekhoogtes van 8-MOP en TMP in het chromatogram
werden berekend.

Glaswerk: er werden glazen reageerbuizen van 10 ml gebruikt. De
standaard en de interne standaardoplossing werden toegevoegd met een
analytische injectiespuit6.

| Voorschrift bepaling: meng 1,0 ml plasma of serum en 20 ui interne
| standaardoplossing in glazen reageerbuizen. Voeg 5 ml heptaan-dichloor-
» methaan(4+l) toe en schud 2 minuten. Centrifugeer ongeveer 5 minuten

bij 4000 omwentelingen per minuut en breng ongeveer 4 ml van de
bovenste (organische) laag over in een schone reageerbuis. Blaas droog
op een waterbad (ongeveer 50°C) met een stikstofstroom. Koel af, voeg
100 ui mobiele fase toe en meng 30 seconden op een vortex mixer.
Injecteer 10 ui in de HPLC.

Bepaling van de terugwinning: de terugwinning uit plasma van 8-MOP bij
102 ug/1 en 204 ug/1 werden bepaald door het toevoegen van de interne
standaardoplossing (20 ui) na de extractie met precies 5,0 ml heptaan-

fj dichloormethaan (4+1) aan 4,0 ml van het extract. De verhouding van de
* piekhoogtes werd berekend (Ri). Deze waarden werden vergeleken met

de verhouding van de piekhoogtes (R2), die verkregen werden door een
I oplossing te injecteren van respectievelijk 102 ng 8-MOP en 220 ng TMP
L. per 100 ui mobiele fase en 204 ng 8-MOP en 220 ng TMP per 100 ui

mobiele fase. „
De terugwinning is dan: — x 1,25 x 100%

r Op dezelfde wijze werd de terugwinning van TMP bepaald bij 220 ug/1.
•'•: In dit geval werd 8-MOP, 204 ng, toegevoegd na de extractie.

2-3-3 Resultaten en discussie

De gemiddelde verhoudingen van de piekhoogtes bij verschillende con-
centraties 8-MOP en de variatiecoëfficienten zijn weergegeven in tabel 2-2>
De bepalingen werden op verschillende dagen verricht, zodat hier de
"between run" variatie wordt weergegeven. Er werd een goede correlatie
gevonden tussen de verhoudingen van de piekhoogtes en de 8-M0P-

'• plasmaconcentraties. De ijklijn, samengesteld uit alle gemeten monsters,
j heeft een correlatiecoëfficient van J0.9963 (p<0,001).
1 De terugwinning van 8-MOP was 101% (variatiecoëfficient 4%) bij een

concentratie van 102 jig/1 (n=3) en 101% (variatiecoëfficient 5%) bij een

5. Bloedbank, Binnengasthuis, Amsterdam.
, 6. S.G.E., Chrompack, Middelburg.
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Tabel 2-2 IJklijn 8-MOP, methode A

8-MOP toegevoegd
aan serum (Mg/0

verhouding piekhoogte
8-MOP en TMP

variatie-coefficient

51 (n=6)
102 (n=4)
153 (n=4)
204 (n=4)

0,40
0,82
1,22
1,59

4%
2%
6%
3%

concentratie van 204 ug/1 (n=3). De terugwinning van TMP was 100%
(variatiecoëfficient 4%) bij een concentratie van 220 ug/1 (n=3). De
detectiegrens van de bepaling was ongeveer 5 ng/1 plasma of serum. Wij
bepaalden ook blanco serummonsters met toegevoegd 8-MOP en vonden
geen significant verschil tussen de resultaten met serum en met plasma.
Bij droogblazen met stikstof bij 50°C werd bij geen van de psoralenen (8-
MOP, 5-MOP en TMP) verlies geconstateerd. Representatieve chromato-
grammen van serummonsters van een patiënt, respectievelijk vóór en 3
uur na inname van 40 mg 8-MOP per os, zijn afgebeeld in figuur 2-1. De
retentietijd van 8-MOP was ongeveer 5 minuten en van TMP 11 minuten.
Aanvankelijk werden benzeen en dichloormethaan als extractiemiddelen
toegepast. Er werden dan echter vaak storende pieken in het chromato-
gram aangetroffen. Met heptaan-dichloormethaan (4+1) was dit niet het
geval en bovendien waren de chromatogrammen nu veel "schoner". Ook
het gebruik van methanol in plaats van de mobiele fase om het
ingedampte extract weer op te lossen, bleek storende pieken op te leveren.

oooir
AUftl

'-->•

Figuur 2 - 1 Chromatogrammen van serummonsters van een patiënt afgenomen respec-
tievelijk juist vóór en 3 uur na inname van 40 mg 8-MOP per os.
1 = 8-MOP (160 Mg/l) 2 = interne standaard I
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In de loop van het onderzoek gaven sommige charges heptaan "zur
Analyse"1 en methanol "analytical reagent"2 aanleiding tot storende
pieken en een verlopende basislijn in de chromatogrammen. Daarom wer- i
den tenslotte uitsluitend oplosmiddelen "lichrosolv"1 kwaliteit gebruikt, R
waarmee deze problemen niet optraden.

2-3-4 Bepaling 8-methoxypsoraleen, methoden B en C 'V

In de loop van het onderzoek vonden we soms in het chromatogram vlak
voor 8-MOP een storende piek, die niet goed van 8-MOP werd geschei-
den. Daarom werd de mobiele fase gewijzigd in methanol-water (65+35):
methode B. Als gevolg van het meer polair maken van de mobiele fase
werden de retentietijden echter langer. De retentietijd van 8-MOP was nu
ongeveer 6 minuten en van TMP 13 minuten. Er werd zo een goede
scheiding verkregen.

Later in het onderzoek kwam 5-MOP beschikbaar. Omdat 5-MOP een
kortere retentietijd (8 minuten) in methanol-water (65+35) bleek te £
hebben dan TMP, werd vervolgens 5-MOP toegepast als interne stan- .-
daard. De gebruikte interne standaardoplossing was 20 mg 5-MOP per
liter methanol. Vóór de extractie werd nu 200 ng 5-MOP aan serum '
toegevoegd: methode C. In tabel 2-3 zijn de verhoudingen van de

Tabel 2 - 3 IJklijn 8-MOP, methode C

8-MOP toegevoegd verhouding piekhoogte variatie-coefficient *
aan serum G*g/1) 8-MOP en 5-MOP ^

50 (n=5) 0,41 5%
100 (n=5) 0,81 4%
150 (n=5) 1,22 5%
200 (n=4) 1,64 3% ;

piekhoogtes bij verschillende concentraties en variatiecoëfficienten weer-
gegeven. De correlatiecoéfficient was: 0,9965 (p<0,001). De terugwinning l
van 5-MOP was 101% (variatiecoëfficient 4%) bij een concentratie van \'
200 ug/1 (n=4). v

2-4 Kwantitatieve bepalingen van 5-methoxypsoraleen en trimethylpsora- r
leen, toegepast in dit onderzoek \\

2-4-1 Bepaling van 5-methoxypsoraleen
-

Het voorschrift voor deze bepaling is identiek aan de bepaling van 8-
MOP, methode C. Nu wordt echter 8-MOP als interne standaard (100 M



Tabel 2-4 IJklijn 5-MOP

5-MOP toegevoegd
aan serum (/ng/l)

50 (n=4)
100 (n=4)
150 (n=4)
200 (n=4)

25

verhouding piekhoogte
5-MOP en 8-MOP

0,32
0,62
0,91
1,19

variatie-coefficient

6%
2%
7%
4% ' I . '

ug/1) toegevoegd en 5-MOP bepaald. De verhouding van de piekhoogtes
en de variatiecoëfficienten zijn weergegeven in tabel 2-4. De correlatie-
coëfficiënt was 0,9939 (p<0,001). De detectiegrens van de bepaling was
ongeveer 5 \xg/\.

2-4-2 Bepaling van trimethylpsoraleen (methode A) '
v

Twee methoden voor de bepaling van TMP in lichaamsvloeistoffen zijn . j ^
door ons ontwikkeld. Deze methoden zijn gebaseerd op respectievelijk Ï-.
HPLC met UV-detectie (methode A) en HPLC met fluorescentie-detectie
(methode B). yj

Methode A is vrijwel gelijk aan de 8-MOP-bepaling (methode A). Nu _'
wordt echter diazepam als interne standaard toegepast. De terugwinning ,
van diazepam was 98% (variatiecoëfficient 2%) bij een concentratie van >:,
100 ug/1 (n=4). 1,-
De retentietijd van diazepam bedroeg 7 minuten. De resultaten van de fi;
ijklijn zijn weergegeven in tabel 2-5. De correlatiecoëfficient was 0,9966
(p<0,001). De detectiegrens van de bepaling was ongeveer 2 ug/1.

Tabel 2-5 IJklijn TMP, methode A -^

TMP toegevoegd verhouding piekhoogte variatie-coefficient ,'.
aan serum (Mg/D TMP en diazepam ,-'-

10 (n=4)
20 (n=4)
50 (n=5)

100 (n=4)

0,16
0,28
0,70
1,39

9%
10%
6%
5%
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2-4-3 Bepaling trimethylpsoraleen (methode B)

2-4-3-1 Materiaal en methoden

De fluorescentiedetector was een model 204 fluorimeter7 met een 176-70
Qs doorstroomcuvet van 20 ui8.
De excitatie- en emissiegolflengten waren respectievelijk 345 en 435 nm.
Sensitivity control: 6. Selector: x 10.
De kolom was een reversed phase C18kolom (u Bondapak C18

3).
De mobiele fase was methanol-water (80+20) en de flow-snelheid 1,0 ml
per minuut.
De interne standaard was 5,7-dimethoxycoumarine (DMC)9 opgelost in
methanol (0,2 mg/l).

Voorschrift: Meng 1,0 ml serum of plasma en 10 ui interne standaardop-
lossing in glazen reageerbuizen. Voeg 5 ml heptaan-dichloormethaan
(4+1) toe en schud 2 minuten. Centrifugeer 5 minuten bij 4000 omwente-
lingen per minuut en breng ongeveer 4 ml van de bovenste (organische)
laag over in een schone reageerbuis. Het extract wordt met stikstof in een
waterbad van ongeveer 50°C drooggeblazen. Koel af, voeg 80 ui mobiele
fa?,e toe en meng 30 seconden op een vortex mixer. Injecteer 25 ui in de
HPLC.

2-4-3-2 Resultaten en discussie

De resultaten van de ijklijn zijn weergegeven in tabel 2-6. De correlatie-
coëfficiënt was 0,9968 (p<0,001).
De terugwinning van TMP was 101% (variatiecoëfficient 8%) bij een
concentratie van 20 ug/1 (n=3) en 101% (variatiecoëfficient 6%) bij een

Tabel 2 - 6 IJklijn TMP, methode B

TMP toegevoegd verhouding piekhoogte variatie-coefficient
aan serum (Mg/1) TMP en DMC

10(n=5) 0.09 9%
20(n=5) 0,18 6%
50(n=5) 0,42 8%

100 (n=5) 0,84 3%

7. Perkin Elmer, Gouda.
8. Hellma, Müllheim, Bondsrepubliek Duitsland.

,\ 9. Aldrich, Beerse, België.
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Figuur 2—2 Chromatogrammen van serummonsters van een patiënt afgenomen respec-
tievelijk juist vóór en 6 uur na inname per os van 400 mg TMP.
1 = interne standaard 2 = TMP (36 jug/1)

&

concentratie van 50 ug/1 (n=3). De terugwinning van DMC was 101%
(variatiecoëfficient 5%) bij een concentratie van 2 ug/1 (n=4). De
detectielimiet is ongeveer 5 ug/1. Chromatogrammen van serummonsters
van een patiënt, respectievelijk vóór en 6 uur na inname van 400 mg TMP
per os zijn weergegeven in figuur 2-2. De retentietijden van DMC en TMP
waren respectievelijk 4,3 en 6 minuten. De HPLC-bepaling met fluores-
centiedetectie bleek iets minder gevoelig dan met UV-detectie, maar is
zeer specifiek. Fluorescentiedetectie leverde zeer "schone" chromato-
grammen op.

2-5 Bepaling stabiliteit psoralenen in plasma

De stabiliteit van 8-MOP en 5-MOP in plasma werd onderzocht onder
verschillende bewaaromstandigheden. Aan blanco plasmamonsters wer-
den respectievelijk 100 ng 8-MOP en 212 ng 5-MOP per ml plasma
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Tabel 2-7 Stabiliteit 8-MOP en 5-MOP (x + s.d.) in plasma bij verschillende bewaarom-

standigheden

kamertemperatuur koelkast vrieskast
:- dagen ± 20*C 4'C -20*C

donker licht

8-MOP concentratie (/ug/1)

0(n=3) 102 ± 3
7(n=3) 101 + 4 103 ± 2 9 3 + 3 106 ± 2

j 30(n=3) 108 ± 3

; i

5-MOP concentratie (/ug/1)

0(n=3) 206 ± 6
!'; 7(n=3) 204 + 8 206 ± 9 194 + 7 205 ± 2

30(n=3) 208 + 4

toegevoegd. De monsters werden bewaard bij kamertemperatuur in het
licht, bij kamertemperatuur in het donker, in de koelkast bij 4°C en in de
vrieskast bij -20°C. Monsters werden bepaald direct na toevoegen 8-MOP
en 5-MOP en een week later. De in de vrieskast bewaarde monsters
werden een maand later nog eens bepaald. Het 8-MOP en 5-MOP-gehalte
van de monsters werd bepaald met de HPLC-UV-methode met TMP als
interne standaard. Onder alle bewaaromstandigheden viel geen achteruit-
gang van betekenis van het gehalte te constateren (tabel 2-7). In een
recent onderzoek namen ook Herfst et al. (1980) na een maand bewaren
onder bovengenoemde omstandigheden geen achteruitgang van de 8-
MOP-serumconcentraties waar. Tevens werd de stabiliteit van TMP in
plasma onderzocht. Blanco plasma met daaraan toegevoegd 75 ng TMP
per ml werd bewaard bij kamertemperatuur in het licht, bij 4°C in de
koelkast en bij -20°C in de vrieskast. Monsters werden bepaald respec-
tievelijk direct na toevoegen van de TMP, 24 uur later en een week later
met de HPLC-methode met fluorescentiedetectie. Ook voor TMP (tabel
2-8) werd geen achteruitgang in het gehalte waargenomen.

Tabel 2-8 Stabiliteit TMP (x ± s.d.) in plasma bij verschillende bewaaromstandigheden

kamertemperatuur koelkast vrieskast
dagen ± 20"C 4"C -20°C

TMP concentratie (Mg/l)

0(n=3) 74 ±4
l(n=3) 7 1 ± 3 68 ± 1 68 ±1
7(n=3) 74 ± 3 73 ± 2 75 ± 4
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Hoofdstuk 3.

ONDERZOEK VAN ENKELE SOORTEN 8-METHOXYPSORALEEN- ?;
CAPSULES

3-1 Literatuuroverzicht

De laatste jaren zijn vele onderzoeken verricht, waarbij verschillende 8-
MOP-preparaten voor toediening per os met elkaar werden vergeleken.

In een van de eerste studies op dit gebied (Polano en Schothorst, 1977)
werd de mate van erytheemvorming na inname per os van twee verschil-
lende 8-MOP-preparaten bestudeerd. Deze auteurs vergeleken Mela- >
dinine®-tabletten van Basotherm1 met 8-MOP-capsules, bereid in de
ziekenhuisapotheek.
De preparaten werden met tussenpozen van een week aan dezelfde
vrijwilligers toegediend. Na de toediening werden kleine stukjes huid met
UV-A-licht bestraald en de mate van erytheemvorming 48 uur en 72 uur 1l

later afgelezen. De erytheemvorming bleek na inname van de tabletten
significant sterker te zijn, dan na inname van de capsules. Als reactie
hierop verklaarden van Hofwegen en Winkelman (1979), dat de 8-MOP- f
capsules op de conventionele wijze waren bereid door fljnmalen van de 8- >;
MOP-kristallen en vervolgens mengen met mikrokristallijn cellulose. Om
de absorptie van 8-MOP te verbeteren, stelden zij een andere bereidings-
wijze voor. De 8-MOP werd daartoe eerst opgelost in ethanol 96%-
dichloormethaan. Vervolgens werd deze oplossing gemengd met amylum v

oryzae en drooggewreven. Volgens de auteurs zouden op deze wijze 8-
MOP-kristallen worden verkregen, die tienmaal kleiner waren dan die,
verkregen met de conventionele bereiding.

In andere onderzoeken werden serum- of plasmaconcentraties na
toediening van 8-MOP-preparaten vergeleken. In geen van deze studies
werden gegevens vermeld over de bereidingswijze, hulpstoffen en deeltjes- ' >
grootte van de vergeleken preparaten. Ljunggren et al. (1980) vergeleken
plasmaconcentraties van 8-MOP 2 uur na inname per os door patiënten
van Oxsoralen®-capsules van de firma Elder2 met een preparaat van de
firma Hoffman-La Roche3 (RO-21-434). De gemiddelde plasmaconcen-

1. Basotherm, West-Duitsland.
2. Elder, Verenigde Staten.
3. Hoffmann-La Roche, Basel, Zwitserland.
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tratie bleek significant hoger (p<0,001) te zijn bij gebruik van de capsules
van Hoffmann-La Roche (104 ± 79 ug/1; x ± s.d.) in vergelijking met de
Oxsoralen®-capsules (27 ± 35 ug/1; x ± s.d.). Zoals blijkt uit de grote
standaarddeviatie, bestond er grote interindividuele variatie in de hoogte
van de 8-MOP-plasmaconcentraties. "K

Door Smyth et al. (1980) werden plasmaconcentraties vergeleken na
inname per os (dosis 0,53-0,65 mg/kg) van twee soorten niet nader ij-
omschreven capsules. Er werd geen significant verschil gevonden tussen ?!
de twee soorten capsules. Gemiddeld werd voor beide capsules een
halfwaardetijd voor eliminatie van 1,1 uur, een AUC van 307 ug.h.l-1 en
een T m a x van 2,8 uur gevonden. Vanwege de grote interindividuele
variatie van de waarden voor de AUC (20-803 ug.h.l-1) en T m a x O> 5-4 }.-
uur) kwamen de auteurs tot de conclusie, dat de absorptie van 8-MOP uit
capsules zeer onbetrouwbaar is.

Oxsoralen®-capsules van Gerot4 werden vergeleken met Meladinine®-
tabletten van Pharma-medica5 door het meten van 8-MOP-plasmacon- j x

centraties in een onderzoek van Andersen et al. (1980). Gemiddeld r
werden 5,8 maal zo hoge 8-MOP-plasmaconcentraties gevonden na ^
inname van Oxsoralen®. Als vervolg op dit onderzoek werden 7 handels-
preparaten van 8-MOP vergeleken (Menne et al., 1981).
Deze preparaten waren: 1) Oxsoralen®-capsules van Gerot4; 2) Oxso- L

ralen®-capsules van Elder2; 3) Methoxsalen®-capsules van Westwood6; 4) :- *•
Draco 1210® tabletten van Draco7; 5) Meladinine®-tabletten van Baso- ? •'
therm1; 6) Meladinine®-tabletten van Promedica8; 7) Meladinine®- %
tabletten van Pharma-medica5. In een cross-over onderzoek bij 7 vrijwilli- ti.
gers werden na inname van de preparaten no. 4 en 7 hoge, van de preparaten S
no. 1,2,5 en 6 middelmatige en van preparaat no. 3 lage 8-MOP-maximum-
plasmaconcentraties gemeten. Preparaten 4 en 7 gaven significant hogere
(p<0,05) 8-MOP-plasmaconcentraties te zien in vergelijking met de andere
preparaten, behalve no 6. Na inname van preparaat no 3 werden significant y
lagere plasmaconcentraties (p<0,05) gevonden, dan na inname van de an-
dere preparaten, met uitzondering van de preparaten 1 en 2. De Meladini-
ne®-tabletten van Pharma-medica werden, vanwege de lage concentraties
gemeten in het eerdere onderzoek (Andersen et al., 1980), in tegenstelling tot
de andere preparaten in de dubbele dosis (1,2 mg/kg) toegediend. Een op- ^
vallend sterke stijging van de plasmaconcentraties was hier het gevolg van.
Voor de tijd waarop de maximumplasmaconcentratie werd bereikt (gemid-

4. Gerot, Oostenrijk.
5. Pharma-medica, Denemarken.
6. Westwood, Verenigde Staten.
7. Draco, Zweden.
8. Promedica, Frankrijk.
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deld ongeveer 2 uur na inname), bestond er geen significant verschil tussen .
de preparaten. !

Zeer goede resultaten werden gemeld met een nieuw soort Mela-
dinine®-tablet van Nyegaard9 (Thune, 1978). De maximumplasmacon- j^
centratie (gemiddeld 275 ug/1) werd door alle acht onderzochte patiënten
één uur of eerder na inname bereikt. Over de technologie van dit
preparaat wordt echter niets vermeld. Deze tabletten kwamen pas tegen 'f:
het einde van het onderzoek ter beschikking en zijn daarom niet door ons
onderzocht.

Samenvattend kan gezegd worden, dat in bijna alle onderzoeken grote
interindividuele variatie in de hoogte van de serum- of plasmaconcentra-
ties en in de tijd tussen inname en de maximumconcentratie werd
geconstateerd. Bovendien blijkt uit verscheidene onderzoeken, dat de
verschillende 8-MOP-preparaten onderling niet altijd gelijkwaardig zijn.
Als mogelijke oorzaak hiervan werd soms de slechte oplosbaarheid van 8-
MOP in water genoemd. ^

3-2 Absorptie van geneesmiddelen en oplosbaarheid in water

Om in het maagdarmkanaal geabsorbeerd te kunnen worden moet het
geneesmiddel in opgeloste vorm aanwezig zijn. Voor de gebruikelijke ^
toedieningsvormen zoals tabletten en capsules betekent dit, dat deze eerst
uiteen moeten vallen in kleine fragmenten, bestaande uit de werkzame
stof en dikwijls ook hulpstoffen. Vervolgens moet het geneesmiddel in
oplossing gaan, waarna absorptie kan plaatsvinden. Sommige genees-
middelen lossen zo slecht in water op, dat het in oplossing gaan de '
snelheidsbeperkende stap in het absorptieproces wordt.

De oplossnelheid van een chemische stof kan worden beschreven met
de formule van Noyes-Whitney.

f=j£(Cs-C) (1)

waarin ^ - de concentratietoename van de opgeloste stof is, D de
diffusiecoëfficient, h de diffusielaagdikte, v het volume van het oplosme-
dium, Cs de oplosbaarheid van de stof, C de concentratie van de op te
lossen stof en S het oplossend oppervlak. Voor de op te lossen stof zelf
geldt de vergelijking

<2,

9. Nyegaard, Noorwegen.
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waarin M de hoeveelheid op te lossen stof is.
Wanneer C<0,l Cs is de invloed van C op de oplossnelheid te verwaar-
lozen ("sink-conditions") en kan vergelijking (1) geschreven worden als

dC DS
dt " hv • c * ( 3 )

De oplossnelheid hangt dus samen met de oplosbaarheid en het
oplossend oppervlak.
Het specifieke oppervlak (So), dat wil zeggen het oppervlak per volume-
eenheid van sferische deeltjes, kan worden weergegeven met de formule
(Lerk, 1977)

So - j W

waarin d de diameter van het deeltje is. Dit betekent, dat met kleinere
deeltjes een groter specifiek oppervlak wordt vei ;gen en dus een
verhoging van de oplossnelheid. Daarom wordt ernaar gestreefd slecht in
water oplosbare geneesmiddelen fijn verdeeld toe te dienen.

De oplossnelheid kan worden uitgedrukt per eenheid oppervlakte:
'/ de intrinsieke oplossnelheid (R). Deze wordt uitgedrukt in mg.cm~2.min~1.

Uit de waarde van de intrinsieke oplossnelheid van een geneesmiddel kan
worden voorspeld of de oplossnelheid al dan niet de beperkende factor

t voor de absorptie is (de Blaey en Breimer, 1979). Wanneer voor een stof
geldt, dat de oplossnelheid groter is dan 1 mg.cm~2.min.~1 dan is de
oplossnelheid niet de beperkende factor voor absorptie. Wanneer de
oplossnelheid ligt tussen 0,1 en 1 mg.cm~2.min."1 dan is de oplossnelheid
mogelijk de beperkende factor. Wanneer echter de oplossnelheid kleiner
is dan 0,1 mg.cm~2min"1, dan is de oplossnelheid zeer waarschijnlijk de
beperkende factor voor de opname.

Voor een groot aantal uiteenlopende chemische verbindingen vonden
" Hamlin et al. (1965) een verband tussen de oplosbaarheid en de intrin-

sieke oplossnelheid: R ^ 0,04 Cs (5). Dit wil zeggen, dat wanneer de
oplosbaarheid in water van een geneesmiddel bekend is, men de oplos-
snelheid en de invloed daarvan op de absorptie kan voorspellen.

Bepaling oplosbaarheid 8-methoxypsoraleen

i Wij bepaalden de oplosbaarheid van 8-MOP in water bij kamertempera-
tuur en bij 37°C volgens een methode beschreven door Hamlin et al.
(1965). Een overmaat 8-MOP (160 mg) werd gesuspendeerd in 20 ml
gedestilleerd water. De suspensie werd tenminste 48 uur respectievelijk bij
kamertemperatuur en bij 37°C in een waterbad met behulp van een
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magneetroerder geroerd. Hierna werd de oplossing onder overdruk
gefiltreerd door een membraanfilter van 0,22 urn. Het fikraat werd <
verdund met gedestilleerd water en het 8-MOP-gehalte spectrofotome-
trisch bepaald. De oplosbaarheid bij kamertemperatuur was 19 ± 6 mg/l ].
(x ± s.d.; n=5) en bij 37°C, 37 ± 3 mg/l (n=2). Uit vergelijking 5 -
volgt, dat R voor 8-MOP veel kleiner is dan 0,1 mg.cm~2.min~'. De
oplossnelheid is dus voor 8-MOP zeer waarschijnlijk de beperkende <,
factor in het absorptieproces.

3-3 Onderzoek drie soorten capsules met 8-methoxypsoraleen

3-3-1 Inleiding

Er werden door ons 3 soorten capsules met 8-MOP onderzocht. De eerste
soort capsules was in onze ziekenhuisapotheek bereid volgens een intern
ontwikkeld voorschrift. Ze bevatten zeer fijn verdeeld 8-MOP. De tweede
soort was Oxsoralen®-capsules van de firma Elder2. Deze capsules ^
bevatten niet "gemikroniseerd" 8-MOP. De derde soort capsules bevatte 8- ^j
MOP als een vaste dispersie in polyethyleenglycol 6000.

De vorming van moleculaire dispersies is een betrekkelijk nieuwe
methode om de oplossnelheid te verhogen. Hiertoe wordt het slecht in
water oplosbare geneesmiddel samengesmolten met een goed in water _'1 ^
oplosbare hulpstof en snel afgekoeld. Zo ontstaat meestal een zeer fijne -
dispersie, die kan variëren van mikrokristallijn tot monomoleculair.
Chiou en Riegelman (1971) bijvoorbeeld vinden een verhoging van de
oplossnelheid van griseofulvine, hartglycosiden en steroïden als vaste ^
dispersie in polyethyleenglycol 6000.
Na inname van deze 3 preparaten door psoriasispatiënten werden op
verschillende tijdstippen na toediening serumconcentraties bepaald. De
inname geschiedde na het nuttigen van een licht standaardontbijt. De
opzet hiervan was, de vaak optredende misselijkheid na inname te
voorkomen of in ieder geval te verminderen. Het effect van voedsel op de
kinetiek van 8-MOP is bestudeerd door Ehrsson et al. (1979). Na een
standaardontbijt bleek de AUC na toediening per os significant hoger
(p<0,05) (anderhalf maal zo hoog) te zijn in vergelijking met inname op
de nuchtere maag. Er was geen verschil in de absorptiesnelheid.

Tevens werd door ons de excretie van geconjugeerd 8-MOP in de urine
van enkele patiënten onderzocht. Het 8-MOP wordt in het lichaam
vrijwel volledig gemetaboliseerd. Ehrsson et al. (1978) konden minder
dan 0,1% van de ingenomen dosis als onveranderd 8-MOP in de urine
aantonen. Na enzymatische hydrolyse met glucuronidase en sulfatase N
echter vonden deze auteurs 2% van de ingenomen dosis 8-MOP terug in
urine. Schmid et al. (1980) toonden 4% van de 8-MOP, toegediend als §
oplossing, in de urine aan na enzymatische splitsing. De precieze -
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structuur van de conjugaten werd niet opgehelderd maar er werd
verondersteld, dat conjugatie van glucuronzuur en sulfaat plaatsvindt \
aan de vrije carboxyl- of fenolgroep van gehydrolyseerd 8-MOP. Het \ '
door enzymatische hydrolyse vrijgemaakte 8-MOP-zuur lactoniseert in !;,
zuur milieu dan weer tot 8-MOP. Ook wij konden na incubatie met %
glucuronidase en sulfatase 8-MOP in urine aantonen. Ons bleek echter,
dat na verwarmen van de urine bij 100°C met een gelijk volume ^
geconcentreerd zoutzuur, veel grotere hoeveelheden 8-MOP in urine i
konden worden gemeten.

3-3-2 Bereiding en in vitro onderzoek van 8-methoxypsoraleen-capsules

3-3-2-1 Analytisch chemisch onderzoek 8-methoxypsoraleen-grondstof

Hiertoe werden de voorschriften van de United States Pharmacopeia
editio 19 en in een later stadium van het onderzoek, editio 20, nagewerkt.
Het onderzoek omvat bepaling van het smeltpunt, watergehalte, asrest en
gehalte zware metalen. Het gehalte 8-MOP wordt bepaald na oplossen en 't
verdunnen van de grondstof in ethanol door meten van de extinctie bij *^
300 nm. Het gehalte van de droge stof moet liggen tussen 98 en 102%. De
USP 19 laat de zuiverheid controleren met dalende papierchromatogra-
fie. In plaats hiervan onderzochten wij de zuiverheid met dunnelaag-
chromatografie, systeem benzeen-aceton (9+1). De zuiverheidscontröle
volgens de USP 20 geschiedt ook met dunnelaag-chromatografie, loop- '
systeem benzeen-ethylacetaat (9+1). Hiertoe werden respectievelijk 100
mikrogram en 1 mikrogram 8-MOP op de dunnelaag plaat gebracht.
Naast de 100 mikrogram vlek mogen na ontwikkelen geen andere vlekken »""
aanwezig zijn in het chromatogram, die bij bestralen met langgolvig UV-
licht een sterkere fluorescentie te zien geven dan de 1 mikrogram 8-MOP
vlek (1%). Op één charge na konden alle voor dit onderzoek aangekochte
8-MOP charges worden goedgekeurd. In het chromatogram van deze
charge werden "bijvlekken" aangetroffen. De Rf waarde van 8-MOP in het
gebruikte systeem (benzeen-ethylacetaat 9+1) was 0,39 en van de "bij-
vlekken" respectievelijk 0,05; 0,09; 0,13; 0,20 en 0,50. Alleen de vlek met
een Rf waarde ö,J3 had een fluorescentie-intensiteit groter dan 1%. De
identiteit van de "bijvlekken" is niet nader onderzocht. De in dit
onderzoek gebruikte charges 8-MOP waren betrokken van de firma's
Sigma Chemical Co10 en Albic11.

10. Sigma, Saint Louis, Verenigde Staten.
11. Albic, Maassluis.
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3-3-2-2 De bereiding van capsules met gemikroniseerd 8-methoxypsoraleen

Eén gram 8-MOP werd in 3 ml chloroform (Ned.Ph.ed.612) opgelost. De [
zo verkregen oplossing werd vervolgens gemengd met 10 gram hulpstof, [L
amylum maidis12 of mikrokristallijn cellulose (Avicel, PH 10212). De
chloroform werd onder voortdurend roeren bij kamertemperatuur ver-
dampt. Daarna bleef het mengsel nog 24 uur aan de lucht staan. Na ^
bepaling van het 8-MOP-gehalte van de verwrijving, werd zoveel verwrij- •
ving in harde gelatinecapsules13 no. 2 gebracht, zodat iedere capsule 10
mg 8-MOP bevatte.
In ons onderzoek werd de 8-MOP op lichaamsgewicht gedoseerd (0,6
mg/kg). Daartoe werd op basis van het lichaamsgewicht de benodigde
hoeveelheid poeder afgewogen en verdeeld over de gelatinecapsules.

3-3-2-3 Bereiding capsules met vaste dispersie van 8-methoxypsoraleen in
polyethyleenglycol 6000 \

De polyethyleenglycol 600012 (peg 6000), 10 gram, werd voorzichtig "N

gesmolten en de 8-MOP, 1 gram, hierin opgelost. De oplossing werd
vervolgens uitgegoten op een met ijs gekoeld horlogeglas, waarop stikstof
werd geblazen. De oplossing stolde zeer snel (in ongeveer een halve
minuut) en werd hierna een nacht gedroogd in een exsiccator. Tenslotte
werd het mengsel vermalen in een stenen mortier en gezeefd door '
zeefbodem 24 (198-222 urn). Na bepaling van het 8-MOP-gehalte werd de ';'
benodigde hoeveelheid poeder afgewogen in de gelatinecapsules. i

3-3-2-4 Bepaling gehalte 8-methoxypsoraleen in capsules

De inhoud van 20 capsules werd samengevoegd en een nauwkeurig
afgewogen hoeveelheid van het poeder (A gram), ongeveer overeen- )
komend met 10 mg 8-MOP, werd overgebracht in een erlenmeyer van 250
ml. Hieraan werd ongeveer 50 ml chloroform toegevoegd. Het geheel
werd dan ongeveer 15 minuten op een ultrasoon bad getrild. De oplossing
werd vervolgens gefiltreerd door een papierfilter en opgevangen in een
100 ml maatkolf. Na aanvullen tot 100,0 ml werd 10,0 ml met een pipet
overgebracht in een tweede maatkolf van 100 ml en weer aangevuld met
chloroform. Vervolgens werd de extinctie van deze oplossing gemeten bij
300 nm in een 1 cm kwartscuvet tegen chloroform als blanco: E,. Op
dezelfde wijze werd de extinctie bepaald van een 8-MOP standaardop-
lossing: E2. h

12. OPG, Utrecht. ^
13. Lilly, Verenigde Staten. !i.

- \
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De standaardoplossing werd bereid door ± 50 mg 8-MOP (B gram)
nauwkeurig af te wegen en in een maatkolf in 100 ml chloroform op te
lossen. Van deze oplossing werd 2,0 ml overgebracht in een tweede
maatkolf en verdund tot 100,0 ml. U-
Het 8-MOP-gehalte van het poeder bedraagt dan: ?*'

| i X ~ X ~ X 100% iï

E2 A 5 ,J

Het 8-MOP-gehalte van de gebruikte charge Oxsoralen®-capsules
bleek aan de lage kant: gemiddeld 89,9% (variatiecoëfficient 2,7%, n=5)
van het gedeclareerde gehalte van 10 mg 8-MOP. Er was vrij veel vulstof, ^
amylum maidis, aanwezig. De capsuleinhoud was gemiddeld 382,6 mg >•
(variatiecoëfficient 2,7%; n=20).
Aanzienlijke afwijkingen van het gedeclareerde gehalte 8-MOP in een '
onderzoek van 4 commerciële 8-MOP-tabletten, werden ook gevonden ?'•
door Hensby (1978). Menne et al. (1981) vonden echter in een onderzoek ;*;v

van 7 merken 8-MOP-capsules en tabletten niet meer dan 5% afwijking 1 j
van het aangegeven gehalte. ?

De zuiverheid van de 8-MOP in de "gemikroniseerde" verwrijving en in
de Oxsoralen®-capsules werd gecontroleerd met dunnelaag-chromato- y'
grafie, volgens de methoden beschreven in 3-3-2-1, na extractie met -\
chloroform. De vaste dispersie in peg 6000 werd gecontroleerd met £
HPLC analyse. Er werd geen ontleding geconstateerd. '•••'

'f-:
3-3-2-5 Mikroskopisch onderzoek van de 8-methoxypsoraleen-capsules t ;

De "gemikroniseerde" 8-MOP-verwrijving en de inhoud van de Oxsora-
Ien®-capsules werden onder de mikroskoop onderzocht. Het karakteris- /
tieke uiterlijk van als hulpstof aanwezige zetmeelkorrels maakte het
onderscheid met de 8-MOP-kristalnaalden gemakkelijk. Mikroskoop- ;'
opnamen van beide poeders gemaakt bij een vergroting van 40 x en een
detailopname van de "gemikroniseerde" verwrijving bij een vergroting
van 100 x zijn weergegeven in respectievelijk figuur 3-1 en 3-2. Duidelijk y
is te zien, dat het Oxsoralen®-poeder aanmerkelijk grotere kristalnaalden •-'•
bevat dan de "gemikroniseerde" verwrijving. Met behulp van een
mikrometer, gemonteerd in het oculair van de mikroskoop, werd de
grootte van een aantal kristalnaalden gemeten. De naalden van de
"gemikroniseerde" verwrijving hadden een gemiddelde lengte van 12 ± 6 :
um en een gemiddelde breedte van 2 ± 1 um (x ± s.d.; n=40). De lengte t
van de 8-MOP-naalden in het Oxsoralen®-poeder was gemiddeld 256 ± x
143 um en de breedte 20 ± 10 um (n=30).

De vaste dispersie van 8-MOP in peg 6000 werd bij een vergroting van |
400 x onderzocht. Na bevochtigen met water loste de peg 6000 op en {/
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(a)

(b)

Figuur 3-l-a,b Mikroskoopopnamen (vergroting 40x) van de "gemikroniseerde" 8-MOP-
verwrijving (a) en de inhoud van Oxsoralen®-capsules (b). De vulstof is maiszetmeel.

ontstond er even een heldere oplossing.
Vervolgens kristalliseerde de 8-MOP uit en groeiden de kristallen aan.
Aanvankelijk was de 8-MOP dus zeer fijn verdeeld in vaste vorm
aanwezig.
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Figuur 3—2 Mikroskoopopname (vergroting lOOx) van de "gemikroniseerde" 8-MOP-
verwrijving.

3-3-2-6 Uiteenvaltijd en oplossnelheid 8-methoxypsoraleen-capsules

De uiteenvaltijd en de oplossnelheid van de Oxsoralen®-capsules en de
capsules met de "gemikroniseerde" verwrijving werden als volgt bepaald.
In een bekerglas van 2000 ml werd 1500 ml gedestilleerd water gebracht.
Het water was van te voren ontlucht door filtratie door een membraanfïl-
ter van 0,22 um. Het geheel werd in een waterbad op 37°C verwarmd. Een
kooitje, zoals beschreven in de USP 19, werd met een capsule midden in
het bekerglas in de vloeistof neergelaten tot 2 cm van de bodem. De
draaisnelheid van het kooitje was 60 omwentelingen per minuut. Met een
injectiespuit met daarop een membraanfilter (met een poriëndiameter van
0,22 nm) gemonteerd, werden respectievelijk 10, 20, 30 en 40 minuten na
het begin van de proef monsters van 5 ml uit de vloeistof genomen. Na
iedere monstername werd weer 5 ml ontlucht water door het filter aan het
medium toegevoegd. De extinctie van de monsters werd gemeten bij 300
nm in 2 cm kwartscuvetten tegen water als blanco.

Om praktische redenen werd het volume van het oplosmedium beperkt
tot 1500 ml. Hierdoor golden alleen in het begin van de proef "sink
conditions", dat wil zeggen dat de opgeloste hoeveelheid 8-MOP minder
was dan 10% van de oplosbaarheid. De oploscurves, samengesteld uit het
gemiddelde van 4 aparte bepalingen van de oplossnelheid zijn weergege-
ven in figuur 3-3. Zoals uit deze curves is te zien loste de 8-MOP
aanzienlijk sneller op uit de capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP dan
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8-MOP(opgelost)

70

40 minuten

Figuur 3-3 Bepaling van de oplossnelheid van 8-MOP in vitro uit capsules met "gemikro-
niseerd" 8-MOP ( ) en Oxsoralcn®-capsules ( ). (x ± s.d.; n=4).

uit de Oxsoralen®-capsules. Het verschil is significant (p<0,01, Student t-
test). Alle hier onderzochte capsules vielen binnen 3 minuten uiteen.

3-3-3 Protocol toediening 8-methoxypsoraleen-capsules en monstername
lichaamsvloeistoffen

Patiënten, vanwege psoriasis voor PUVA-therapie geselecteerd, namen
deel aan dit onderzoek. Deze patiënten werden vóór aanvang van de
PUVA-therapie één dag in het ziekenhuis opgenomen voor een medische
controle om na te gaan of zij voor behandeling in aanmerking kwamen:
"pre-PUVA"-onderzoek. Van 20 patiënten kregen 2 groepen van 7
patiënten respectievelijk de capsules met de "gemikroniseerde" 8-MOP
(patiënt 1-7) en de Oxsoralen®-capsules (patiënt 8-14) toegediend. De
overige 6 patiënten namen de capsules met de vaste dispersie van 8-MOP
in peg 6000 in (patiënt 15-20). Vlak voor de inname van de cppsules werd
een licht gestandaardiseerd ontbijt genuttigd, bestaand uit één snee bruin
brood met margarine en jam en precies 200 ml water. Vervolgens werden
de capsules geheel, zonder ze stuk te bijten, met precies 200 ml water
ingenomen. De dosis was 0,6 mg 8-MOP/kg. Om de Oxsoralen®-
capsules, die 9 mg 8-MOP per capsule bevatten (3-3-2-4), in de juiste
dosering toe te dienen, werd zo nodig een capsule geleegd en de

I
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benodigde hoeveelheid verwrijving teruggewogen in de capsule. Er
mochten geen andere geneesmiddelen vanaf één week vóór en tijdens de
proef worden ingenomen. Ook mocht er geen ander voedsel worden
gebruikt vanaf 10 uur vóór en 3 uur na inname. Tot 3 uur na inname van
de capsules werd niets meer gedronken. Bloedmonsters ± 10 ml werden
afgenomen uit de vena cubitalis en opgevangen in Venoject®-vacuum-
buisjes. Serum werd afgescheiden door centrifugeren en bewaard bij
-20°C tot de bepaling. De bloedmonsters werden afgenomen vlak vóór dé
inname (blanco) en 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 en 5 uur na inname. Van enige
patiënten werd ook de urine verzameld. Urine werd opgevangen vlak
vóór inname (blanco) en in porties tot ongeveer 24 uur na inname. Van
iedere portie werd het volume bepaald en een monster van 10 ml
ingevroren bij -20QC tot de bepaling.

Tevens werden serumconcentraties van 8-MOP bepaald van 10 psoria-
sispatiënten tijdens de PUVA-behandeling (patiënten 21-30). De bloed-
monsters werden poliklinisch afgenomen. In deze gevallen werd het
boven beschreven onderzoeksprotocol niet gevolgd. De bepalingen wer-
den aangevraagd, omdat deze patiënten niet goed op de PUVA-therapie
reageerden. De patiënten kregen capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP
toegediend.

3-3-4 Bepaling van geconjugeerd 8-methoxypsoraleen in urine

Aan 1 ml urine in een lange reageerbuis werd 1 ml geconcentreerd
zoutzuur 36% toegevoegd en het geheel werd gedurende 15 minuten
verwarmd in een kokend waterbad. Vervolgens werd de oplossing
overgebracht in een maatkolf en verdund tot 100 ml. In 1 ml van deze
oplossing werd de hoeveelheid 8-MOP bepaald met de HPLC-UV-
methode. De aanwezigheid van 8-MOP werd bevestigd met dunnelaag-
chromatografie. In dat geval werd na verwarmen met zoutzuur niet
verdund met water, maar werd direct geëxtraheerd met heptaan-di-
chloormethaan (4+1). Na indampen werd het residu op de dunnelaag
plaat (kieselgel G, zonder fluorescentie-indicator) gebracht en ontwik-
keld in benzeen-aceton (9+1) met kamerverzadiging. De 8-MOP werd op
2 manieren gedetecteerd: 1) door de groene fluorescentie bij bestraling
met langgolvig UV-licht, 2) door bespuiten met 4 M NaOH en daarna 5
minuten bestralen met kortgolvig UV-licht. Wanneer vervolgens be-
straald werd met langgolvig UV-licht, was 8-MOP rood fluorescerend
zichtbaar. Met deze beide methoden bleek 0,1 ug 8-MOP nog juist te
detecteren. I

¥
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3-3-5 Resultaten

3-3-5-1 Serumconcentroties na inname van de drie soorten 8-methoxy-
psoraleen-capsules

De seramconcentratiecurves van de individuele patiënten na inname van
de capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP, de Oxsoralen®-capsules en de
vaste dispersie in peg 6000 zijn weergegeven in respectievelijk figuur 3-4,
3-5 en 3-6. De totaalcurves, samengesteld uit alle meetresultaten, zijn
afgebeeld in figuur 3-7.

De waarden van C m a x , T m a x en AUC zijn te zien in de tabellen 3-1,3-
2 en 3-3, Vanwege onvoldoende meetpunten na Cmax» was het in de
meeste gevallen niet mogelijk de halfwaardetijd voor eliminatie te
berekenen. De waarden voor de AUC zijn daarom niet naar oneindig
geëxtrapoleerd, maar opgegeven tot het laatste meetpunt. Tussen de
capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP en de vaste dispersie in peg 6000
bestond weinig verschil in de gemiddelde waarden van C m a x en AUC,
maar er was een groot verschil tussen deze beide capsules en de
Oxsoralen®-capsules. De verschillen tussen de drie capsules waren echter
niet significant (p>0,05). Voor alle 3 capsules bestond er grote interin-

25 6urin

Figuur 3-4 Serumconcentraties van 8-MOP na toediening per os van capsules met "ge-
mikroniseerd" 8-MOP (0,6 mg/kg) aan patiënten 1 -̂7. Patiënten no.: 1-*: 2-^:
3-o: 4-O: 5-*: 6-*: 7-*.
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Figuur 3-5 Serumconcentratiecurves van 8-MOP na toediening per os van Oxsoralcn®-
capsules (0,6 mg/kg) aan patiënten 8-14. Patiënten no.: 8-«: 9-A: 10-o: 1 M : 12-0:
13-*: 14-x.

5 uren

Figuur 3—6 Serumconcentratiecurves van 8-MOP na toediening per os van 8-MOP (0,6
mg/kg) als vaste dispersie in polyethyleenglycol 6000 aan patiënten 15-20. Patiënten
no.: 15-P: 16-°: 17-*: 18-«: 19-": 20-x.
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5 uren

Figuur 3—7 Gemiddelde serumconcentratiecurves (x ± s.e.m.) na toediening per os van
8-MOP (0,6 mg/kg) als capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP ( ), als Oxsora-
len®-capsules ( - . - . - ) en als vaste dispersie in peg 6000 ( ).

dividuele variatie in T m a x , C m a x en AUC. Gemiddelde waarden voor
Tmax v a n de 3 capsules verschilden weinig.

In de figuren 3-8a en 3-8b zijn de serumconcentratiecurves weerge-
geven van de patiënten, die niet goed op de PUV A-therapie reageerden.
De farmacokinetische parameters zijn te zien in tabel 3-4. C m a x en AUC
zijn voor deze patiënten gemiddeld lager dan die van patiënten 1-7 na
inname capsules met "gemikroniseerd" 8-MOP. De dosering 8-MOP was
nu echter lager, omdat het doseringsschema van het PUV A-protocol

Tabel 3-1 Enige farmacokinetische parameters, bepaald na toediening per os van "ge-
mikroniseerd" 8-MOP (0,6 mg/kg) in capsules aan patiënten 1-7.

Patient geslacht
no

1 m
2 v
3 m
4 v
5 m
6 m
7 v

Gemiddeld:
Standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

72
30
63
23
42
36
22

41

gewicht
(kg)

104
53
70
62
81
71
77

74

Tmax
(h)

1
2,5
4
4
4
4
1,5

3

1,3

cmax
ö*g.i-')

470
33

267
249
198
148
416

254

151

AUC(0-5)
(Mg.h.1-1)

1367
48

646
556
511
247 (0-6)

1142

645

467
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Tabel 3-2 Enige farmacokinetische parameters, bepaald na toediening per os van 8-MOP
in Oxsoralen®capsules (0,6 mg/kg) aan patiënten 8-14.

.'1

4
I•==

Patient geslacht
no

8 v
9 v

10 v
11 V
12 m
13 m
14 v

Gemiddeld:
Standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

35
38
30
24
61
44
14

35

gewicht
(kg)

60
64
52
59
70
68
55

61

Tmax
(h)

3
4
3
2,5
4
2,5
4

3,3

0,7

cmax
(Mg-1-1)

176
152

22
94

294
6

256

143

110

AUC(0-5)
(ng.h.r1)

452
246

38
172
615 (0-6)

16
688

318

270

Sanim conc

200-

MO-

1.5

(b)

Figuur 3-8-a,b Serumconcentratiecurves van 8-MOP van 10 niet goed op de PUVA-
therapie reagerende psoriasispatienten na inname per os van capsules met "gemikro-
niseerd" 8-MOP. Patiënten no.: 21-x : 22-*: 23-«: 24-»: 25-o (3-8,a) 26-»: 27-x
28-»: 29-o: 30-A (3-8,b).



47

Tabel 3-3 Enige farmacokinetische parameters, bepaald na toediening per os van 8-MOP
(0,6 mg/kg) als vaste dispersie in peg 6000 in capsules aan patiënten 15-20.

Patient
no

15
16
17
18
19
20

Gemiddeld
Standaard-
deviatie

geslacht

V
m
V
V

V

m

leeftijd
(jaren)

17
56
37
59
29
39

39

gewicht
(kg)

57
65
56
73
60
70

64

Tmax
(h)

2,5
3
4
2
2
2,5

2,7

0,8

Cmax
Oig.1-1)

214
194
189
123
345
400

244

105

AUC(0-5)
Gig.h.1-1)

557
384
180
300
786
959

528

299

Tabel 3—4 Enige farmacokinetische parameters, bepaald na toediening per os van "ge-
mikroniseerd" 8-MOP in capsules aan slecht op de PUVA-therapie reagerende
patiënten (21-30)

Patient
no

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

geslacht

m
m
m
m
V

m
m
V

V

m

Gemiddeld:
Standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

51
30
23
52
28
44
45
53
47
62

43

gewicht
(kg)

70
75
80
60
61
85
61
76
70
83

72

dosis
(mg)

40
40
40
30
30
50
30
30
40
50

dosis
(mg/kg)

0,57
0,53
0,50
0,50
0,49
0,59
0,49
0,39
0,57
0,60

0,52

T*max
(h)

3
3
4
2
4
2
2
2
1,5
1,5

2,5

0,9

Qnax
(wM-

160
111
345
43
86
34

193
100
76

206

135

94

AUC(0-6)
M/xg.h.1-1)

374
195
700

67
214
58

468
205

93
463

284

211

' s

V

werd gevolgd, waarbij 8-MOP in veelvouden van 10 mg gedoseerd wordt
d-5).
De slechte reactie op de PUVA-therapie zou voor patiënten 21, 22, 23 en
25 kunnen samenhangen met het laat bereiken van de maximum 8-MOP-
serumconcentraties. Lage 8-MOP-serumconcentraties zouden de ver-
klaring kunnen zijn voor de slechte reactie van patiënten 24,26,28 en 29.
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3-3-5-2 Uitschèiding van geconjugeerd 8-methoxypsoraleen in de urine

De excretiesnelheid van 8-MOP vrijgemaakt uit conjugaten van patiënten
2, 6 en 9 is weergegeven in figuren 3-9a, 3-9b en 3-9c. Ook de 8-MOP-
serumconcentraties zijn aangegeven; Gedurende de eerste uren na inname
wordt de grootste hoeveelheid geconjugeerd 8-MOP uitgescheiden. De
uitschëidinggaafechterdoör tot het laatste meetpunt, ongeveer 24 uur na

8-MOP
in urine

(ngiuurï
1300T

A
[lig.uur)

1500-

0 - 300-
1 50-

8-MOP
inurlns
(ngiuur)

1OOOi

(«g/i)

150

\

(cl

Figuur 3-9-a,b,c De serumconcentratiecurves van 8-MOP en de excretiesnelheid van ge-
conjugeerd 8-MOP in urine na inname per os van 8-MOP-capsules door patient 2(a),
patient 6(b) en patient 9(c).
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inname, lang nadat de serumconcentratie van 8-MOP beneden de
detectiegrens is gedaald. De totaal uitgescheiden hoeveelheid kwam
overeen met respectievelijk 14,7% (patiënt 2, capsules met "gemikroni-
seerd" 8-MOP), 10,1% (patiënt 6, capsules met "gemikroniseerd" 8- \
MOP) en 18% (patiënt 9, Oxsoralen®-capsules) van de ingenomen dosis
8-MOP. Bij berekening is geen rekening gehouden met de uitscheiding
van het onveranderd 8-MOP. De uitscheiding hiervan is echter te
verwaarlozen (hoofdstuk 4). Opvallend is, dat in de eerste porties urine
van patiënt 6 al 8-MOP in urine kon worden aangetoond, terwijl in serum
nog geen 8-MOP meetbaar was. Langer dan 15 minuten verwarmen
leverde geen hogere opbrengst van 8-MOP op. Na toevoegen van 8-MOP
aan blanco urine en verwarmen met zoutzuur werd geen belangrijke
ontleding van de 8-MOP geconstateerd. De aanwezigheid van de 8-MOP
kon steeds worden bevestigd met dunnelaag-chromatografie.
In de urinemonsters, verzameld vóór inname kon geen 8-MOP worden
aangetoond. ^

3-3-6 Discussie

De slechte oplosbaarheid van 8-MOP in water doet vermoeden, dat de
oplossnelheid de snelheidsbeperkende stap voor de absorptie is. Het 8-
MOP lost in vitro sneller op uit de capsules met "gemikroniseerd" 8-
MOP, dan uit de capsules met het niet "gemikroniseerde" 8-MOP. Toch
was er geen significant verschil in de serumconcentraties na inname van '.
de verschillende soorten capsules waar te nemen. Het door ons gevonden v.
profiel van de serumconcentratiecurves na toediening per os van de J

capsules met 8-MOP, komt redelijk overeen met de in de literatuur
beschreven resultaten van andere onderzoekers (3-1). Opvallend v/as de
grote interindividuele variatie van de hoogte van de 8-MOP-serumcon-
centraties. Deze variatie lijkt niet alleen door een verschil in absorptie te
verklaren. Mogelijk ondergaat 8-MOP sterke "first pass"-eliminatie. De
korte halfwaardetijd voor de eliminatie wijst in die richting. Ook de
excretie van grote hoeveelheden geconjugeerd 8-MOP in urine, voordat 8-
MOP in serum kan worden gemeten, zou hierdoor kunnen worden
verklaard. Door individuele variatie in de mate van "first pass"-elimina-
tie worden verschillen in de hoogte van de serumconcentraties, veroor-
zaakt door wisselende absorptie van de 8-MOP uit de 3 soorten capsules,
moeilijk waar te nemen. Wellicht zou na toedienen van de capsules aan
grote groepen patiënten of na toediening in een cross-over onderzoek aan
dezelfde patiënten een significant verschil tussen de capsules kunnen
worden aangetoond. Geen van de onderzochte capsules voldeed echter iv

aan onze wens voor een 8-MOP-preparaat met een snelle en reproduceer-
bare absorptie.

- j:-1
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De resultaten van de vaste dispersie in peg 6000 vielen tegen. Onder de
mikroskoop was een zeer snel aangroeien van de 8-MOP-kristallen te
zien. Waarschijnlijk vindt dit ook in het maagdarmkanaal na inname van
de capsules plaats, zodat er tenslotte geen groot verschil meer is met de
andere soorten capsules.

De slechte reactie op de PUVA-therapie van de 10 onderzochte
patiënten zou enerzijds voor een aantal van hen verklaard kunnen (

worden uit de lage 8-MOP-serumconcentraties, anderzijds door afwijking
van het verwachte maximum in de serumconcentratie 2 uur na inname.
Van enkele patiënten echter kan de slechte reactie niet verklaard worden
door afwijkende serumconcentratiecurves.
Deze resultaten komen overeen met die van Wagner et al. (1979) en
Stevenson et al. (1981), die bij slecht reagerende patiënten dikwijls een
afwijkend kinetisch gedrag van 8-MOP vonden.

Het profiel van de uitscheiding van geconjugeerd 8-MOP volgt onge-
veer het verloop van de totale uitscheiding van 8-MOP-metabolieten na
inname van C14 gemerkt 8-MOP, zoals bepaald door Schmid et al. (1980). x j
De uitscheiding van kleine hoeveelheden geconjugeerd 8-MOP lang na =4-
het verdwijnen van het 8-MOP uit het bloed, wijst op de aanwezigheid
van een "diep" compartiment, waaruit 8-MOP of metabolieten van 8-
M O P langzaam vrijkomen.
Met de hier toegepaste methode werden door ons aanmerkelijk grotere •
hoeveelheden geconjugeerd 8-MOP in urine aangetoond dan door Ehrs- ,
son et al. (1978) en Schmid et al. (1980). Mogelijk worden in het lichaam
na opening van de lactonring nog andere conjugaten dan met glucuron-
zuur en met sulfaat gevormd, die niet bij behandeling met de enzymen »-'
glucuronidase en sulfatase, maar wel na verwarmen met zoutzuur worden
gesplitst.
Deze werkwijze om geconjugeerd 8-MOP in de urine aan te tonen, zou
eventueel toegepast kunnen worden om inname van 8-MOP door de
patiënt te controleren.
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Hoofdstuk 4.

TOEDIENING PER OS VAN 8-METHOXYPSORALEEN ALS OP- •'•-
LOSSING

Een gedeelte van de resultaten, beschreven in dit hoofdstuk, is gepubli-
ceerd in:
Stolk, L., Kammeijer, A., Cormane, R.H. en van Zwieten, P.A. (1980)
Serum levels of 8-methoxypsoralen: difference between two oral methods
of administration. British Journal of Dermatology 103, 417-420.

4-1 Literatuuroverzicht r'
1

In de literatuur zijn weinig gegevens bekend over het toedienen van 8-
MOP als oplossing. Busch et al. (1978) beschrijven in hun onderzoek naar
het metabolisme van 8-MOP bij de mens een oplossing van 8-MOP. De 8- J''
MOP, 40 mg, was opgelost in een mengsel van 9,35 ml solketal f
(glycerineacetonide), 9,35 ml ethanol en water tot 50 ml. Deze oplossing
werd vergeleken met 8-MOP in grof kristallijne vorm (deeltjes van 0,2-1 *;

:

mm) in harde gelatine capsules na inname per os door 5 vrijwilligers. De f
8-MOP was radioactief gemerkt (C14) aanwezig en de excretie van 3
radioactiviteit werd in urine en faeces gemeten. Na inname van de
oplossing werd gemiddeld 74% van de radioactiviteit na 2 dagen in de K
urine en 14% na 3 dagen in de faeces teruggevonden. Na inname van de ~
capsules was dit 30% in de urine en 30% in de faeces. Deze resultaten -}
wijzen op een onvolledige absorptie van het kristallijne 8-MOP.

4-2 Onderzoek 8-methoxypsoraleen als oplossing

4-2-1 Inleiding
ï

De tijd tussen inname en het bereiken van de maximumserumconcentra-
tie na inname van 8-MOP in capsules kan individueel sterk wisselen
(hoofdstuk 3). Uit deze vaste toedieningsvormen moet de werkzame stof
eerst oplossen, alvorens absorptie kan plaatsvinden. Deze schakel in de t
keten van toediening tot effect vervalt, wanneer de 8-MOP als oplossing
wordt toegediend. De 8-MOP is dan direct voor absorptie beschikbaar en
men mag snellere absorptie en mogelijk hogere serumconcentraties
verwachten. Daarom zochten wij naar een mogelijkheid om 8-MOP per *



54

os als oplossing toe te dienen. Aanvankelijk vormde de slechte oplos-
baarheid van 8-MOP in water een probleem. Om de gewenste dosis 8- !

MOP in een redelijk volume water te kunnen toedienen, werd een .
oververzadigde oplossing van 8-MOP toegepast. Hiertoe losten wij de 8- ft
MOP op in een klein volume van een mengsel van ethanol en oranjeschil- 'i
stroop. Vlak voor de inname werd deze oplossing uitgegoten in sinaas- A,
appellimonade. In e m "cross-over"-onderzoek vergeleken wij serumcon- ;
centraties, gemeten na inname van de 8-MOP-oplossing door vrijwil-
ligers, met serumconcentraties, gemeten na inname van capsules met
"gemikroniseerd" 8-MOP. De dosis 8-MOP was hier 40 mg. Ook werden
serumconcentraties van psoriasispatiënten na inname van de oplossing in
een dosis van 0,6 mg/kg bepaald. Om inzicht te krijgen in de dosering van
8-MOP in oplossing, werd aan een aantal patiënten de "normale" dosis
(0,6 mg/kg) en een "halve" dosis (0,3 mg/kg) toegediend. Tenslotte werd
8-MOP, opgelost in de oliefase van een olie in water-emulsie, aan
psoriasispatiënten toegediend en de serumconcentraties bepaald. De v

verwachting was, dat de maagklachten verminderd zouden worden door &̂
het oplossen van de 8-MOP in olie. ,

4-2-2 Materiaal en methoden

4-2-2-1 Bereiding waterige oplossing van 8-methoxypsoraleen

Er werd uitgegaan van een stamoplossing van 4 mg 8-MOP per ml
absolute ethanol. Het benodigde aantal ml van deze oplossing werd ï
vervolgens gemengd met een gelijk volume oranjeschilstroop (Ned. Ph. ƒ;
ed. 6)1. Vlak voor toediening werd deze oplossing ineens uitgegoten in
ongeveer 100 ml sinaasappellimonade (samengesteld uit ± 20 ml limo-
nadesiroop en ± 80 ml water). Onze ervaring was, dat 8-MOP in deze
oververzadigde oplossing tenminste 4 uur in oplossing blijft.

4-2-2-2 Bereiding van een olie in water-emulsie met 8-methoxypsoraleen

Onder licht verwarmen werd de 8-MOP, 100 mg, opgelost in 25 ml
arachisolie (Ned.Ph.ed.6)1. Vervolgens werd aan de afgekoelde
oplossing 12,5 gram arabische gom toegevoegd. Met behulp van ongeveer
19 ml water werd dan in een stenen mortier een "corpus emulsi"
gemaakt. Hieraan werd 40 ml oranjeschilstroop toegevoegd en daarna
aangevuld met water tot 200 ml. Tenslotte werd het mengsel gedurende
enkele minuten met een snelmenger (Ultra-turrax) geroerd. De emulsie
bevatte 0,5 mg 8-MOP per ml.

\

1.0 J.G., Utrecht. '<\
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4-2-2-3 Berekening van farmacokinetische parameters

De farmacokinetische parameters werden berekend met behulp van
algemeen bekende formules (Wagner, 1975).
De berekeningen werden gebaseerd op een open eencompartiment model
met eerste-orde absorptie en eliminatie.
Mathematisch kan dit worden weergegeven door:

'1

(1)

zoals beschreven in hoofdstuk 1. Uit de meetpunten van de
tweede fase, de eliminatiefase, kan door halflogarithmische re-
gressieanalyse met behulp van een electronische rekenmachine2,
een rechte lijn worden berekend. De richtingscoëfficient van deze rechte
is de eliminatiesnelheidsconstante kei. De halfwaardetijd voor eliminatie
is dan:

(2)

De gemeten waarden in de eerste fase, de absorptiefase, worden van de
geëxtrapoleerde waarden van de eliminatierechte afgetrokken, "Stripping
technique" (Wagner, 1975). Uit de zo verkregen waarden kan met
halflogarithmische regressieanalyse weer een rechte worden verkregen,
waaruit de absorptiesnelheidsconstante, ka, kan worden berekend. Deze
twee rechten snijden elkaar meestal niet op het tijdstip van inname, maar
enige tijd later. Dit tijdsinterval wordt de "dode tijd" genoemd (to) en
geeft aan, dat er gedurende een bepaalde tijd na toediening geen absorptie
plaatsvindt of dat deze zeer langzaam verloopt. Indien er een "dode tijd"
bestaat kan formule (1) worden geschreven als:

c =
_ e-ka(t-t0 ) )

(3)

I
-4

waarin B = (2E) (

De "dode tijd" wordt verkegen met de formule:

2. Texas Instruments, Ti-5 Mi l
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lnA-lnB

De AUC wordt berekend met de trapezoid methode en geëxtrapoleerd naar
oneindig volgens de formule:

AUC(0.«) = AUC(0_t) + C t . 0^93 (5)

4-2-2-4 Protocol toediening en monstername

Ook in dit onderzoek werd vlak voor inname een standaardontbijt
gebruikt. Er mocht geen ander voedsel genuttigd worden 10 uur vóór en
tot 4 uur na inname van het 8-MOP-preparaat. Vanaf één week voor de
proef werden geen andere geneesmiddelen ingenomen.

Vergelijking 8-MOP als oplossing en "gemikroniseerd" in capsules. Aan dit
onderzoek namen 6 gezonde vrijwilligers (één vrouw en 5 mannen) met
normale lever- en nierfunctiewaarden deel. Tussen de twee proeven
verliepen 4 weken. De afnametijden van de bloedmonsters (10 ml
stolbloed) waren: vlak vóór inname en 0,25, 0,5, 0,75, 1,1,5, 2, 3 en 4 uur
(8-MOP-oplossing) en 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 en 5 uur (capsules) na
inname.
Urine werd verzameld vlak vóór inname en van 0-2, 2-4, 4-6 en 6-24 uur
na inname.

Toediening 8-MOP als waterige oplossing of als emulsie aan psoriasis-
patiënten. De preparaten werden toegediend aan 19 psoriasispatiënten,
opgenomen voor het "pre-PUVA"-onderzoek. Patiënten nummer 1 tot en
met 12 kregen de waterige 8-MOP-oplossing in een dosis van 0,6 mg/kg
toegediend. Bovendien werd de oplossing 48 uur later nogmaals aan 5
van deze patiënten (nummer 1, 2, 6, 7 en 8) toegediend. De dosis was nu
echter 0,3 mg/kg.
Patiënten nummer 13 tot en 19 namen 8-MOP als emulsie in een dosis van
0,6 mg/kg in.
De bloedafnametijden waren: vóór en 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 uur na inname
(patiënten 1 t/m 12) en 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 en 5 uur na inname
(patiënten 13 t/m 19). Van enkele patiënten werd de 24 uurs urine
verzameld.

4-2-3 Resultaten

Farmacokinetiek. Serumconcentratiecurves na inname van de oplossing
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Figuur 4—1 Serumconcentratiecurves na toediening per os van 40 mg 8-MOP in waterige
oplossing en "gemikroniseerd" in capsules aan 6 vrijwilligers. Proefpersonen no.:
1-»:2-A: 3-":4-x:5-*:6-*.

en capsules en enige farmacokinetische parameters zijn weergegeven
respectievelijk in figuur 4-la en 4-lb en tabel 4-1. De gemiddelde waarden
voor Cm ax en AUC zijn significant hoger (p<0,05; Student t-test) na inna-
me van de 8-MOP-oplossing. Voor beide toedieningsvormen is de interin-
dividuele variatie in Cmax

 e n AUC echter groot. Ook het maximum in de
serumconcentratie wordt gemiddeld sneller bereikt (p<0,05), wanneer 8-
MOP wordt ingenomen als oplossing. Bovendien is de spreiding in Tmax
gering. De gemiddelde relatieve biologische beschikbaarheid van de
capsules ten opzichte van de oplossing, berekend als AUCm_4) (capsules)
/AUC(0-4) (oplossing) x 100%, was 58%.
In figuur 4-2 zijn de gemiddelde serumconcentratiecurves voor oplossing
en capsules afgebeeld. Uit deze curves konden enige farmacokinetische
parameters worden berekend. Zowel de absorptie als de eliminatie lijken
te verlopen volgens een eerste-orde proces en zijn zeer snel. De half-
waardetijd voor eliminatie was voor beide toedieningsvormen vrijwel
gelijk: 60 minuten (oplossing) en 54 minuten (capsules). De halfwaarde-
tijd voor de absorptie was respectievelijk 16 minuten (oplossing) en 24
minuten (capsules). Een groot verschil was er in de "dode tijd": 8
minuten (oplossing) en 54 minuten (capsules).

J .



Tabel 4—1 Enige farmacokinetische parameters na toediening per os van 40 mg 8-MOP als waterige oplossing en als capsules aan 6 vrijwilligers.

Proefpersoon

1
2
3
4
5
6

gemiddeld:
standaard-
deviatie

geslacht

m
m
m
m
V

m

leeftijd
(jaren)

29
30
28
35
21
30

29

gewicht
(kg)

66
68
70
75
63
70

69

Tmax
(h)

oplossing capsule

1
0,75
1
1,5
0,75
1

1

0,3

1,5
2,5
2
2,5
3
1

2,1

0,7

C
(
-max
»g.l~')

oplossing capsule

524
127
321
275
193
155

266

146

278
97

229
146
79

135

161

77

AUC(0-4)
(Mg.h.1-1

oplossing

1129
286
780
534
425
255

568

334

)
capsule

585
233
435
240
163
200

309

165

verhouding
AUC(capsuie)

AUC(oplossing)

0,52
0,81
0,56
0,45
0,38
0,78

0,58

0,18

00

j y.V'
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5 uren

Figuur 4 -2 Gemiddelde serumconcentratiecurves (x + s.e.m.) na toediening per os van
40 mg 8-MOP in waterige oplossing ( ) en "gemikroniseerd" in capsules ( )
aan 6 vrijwilligers.

i \

Tabel 4-2 Excretie van 8-MOP in urine na toediening per os van 40 mg 8-MOP als wate-
rige oplossing en als capsules aan 6 vrijwilligers.

8-MOP excretie in urine (jug)

proefpersoon toedieningswijze 0-2 uren 2-4 uren 4-6 uren 6-24 uren totaal

1

2

3

4

5

6

n.b.

oplossing
capsule

oplossing
capsule

oplossing
capsule

oplossing
capsule

oplossing
capsule

oplossing
capsule

= niet bepaald
= niet meetbaar

4,6
6,5

1,7
1,9

n.b.
1,3

3,8
0,9

4,3
n.b.

3,9
2,3

1,7
2,0

0,6
1,2

n.b.
1,1

1,4
1,4

1,0
n.b.

0,7
0,5

2,5

—

n.b.
1,5

—

n.b.

—

—

n.b.

n.b.

-

8,8
8,5

2,3
3,1

n.b.
3,9

5,2
2,3

5,3
n.b.

4,6
2,8
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Serum cone

5 uren

Figuur 4 - 3 Serumconcentratiecurve (x ± s.e.m.) na toediening per os van 8-MOP (0,6
mg/kg) in waterige oplossing aan 12 psoriasispatiënten

De uitscheiding van onveranderd 8-MOP in urine gedurende 24 uur na
inname is weergegeven in tabel 4-2. Er was geen significant verschil tussen
de oplossing en de capsules wat betreft de uitscheiding van onveranderd
8-MOP (p>0,05).

De gemiddelde serumconcentratiecurve en enige farmacokinetische

Tabel 4—3 Enige farmacokinetische parameters na toediening per os van 0,6 mg/kg
8-MOP als waterige oplossing aan patiënten 1 t/m 12.

V

Patië'm
no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

t geslacht

V

V

m
V

m
m
m
V

V

V

m
V

gemiddeld:
standaarddeviatie

leeftijd
(jaren)

49
58
38
21
31
36
52
49
39
16
62
52

42

gewicht
(kg)

77
86
63
73
65
72
70
70
60
55
82
63

70

Tmax
00

0,5
1 ,
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
0,5

0,8
0,2

Cjnax
(^g.1-1

727
307
291
340
175
260
486
289
333
244
299
281

336
143

AUC(0-c»)
) (Axg.h.1"1)

1563
652
509
878
402
512
642
755
478
438
930
646

700
319

TV, el
(min.)

68
62
51
70
48
50
43
88
45
50
56
59

58
13
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Figuur 4 - 4 Serumconcentratiecurves (x ± s.e.m.) na toediening per os van 8-MOP in
waterige oplossing in twee verschillende doses aan 5 psoriasispatiënten.
( ) = 0,6 mg/kg ( ) = 0,3 mg/kg

parameters van patiënten 1 tot en met 12 na inname van 0,6 mg 8-
MOP/kg zijn weergegeven respectievelijk in figuur 4-3 en tabel 4-3. In
figuur 4-4 zijn de gemiddelde serumconcentratiecurves afgebeeld van
patiënten 1, 2, 6, 7 en 8 na inname van respectievelijk 0,3 mg 8-MOP/kg
en 0,6 mg 8-MOP/kg. In tabel 4-4 zijn enige farmacokinetische para-
Tabel 4—4 Enige farmacokinetische parameters na toediening per os van 0,3 mg/kg

8-MOP als waterige oplossing aan patiënten 1, 2,6,7 en 8.

Patiënt

no

1
2
6
7
8

gemiddeld:
standaard-
deviatie

Tm ax

00

0,5
1
—
0,5
0,5

0,6

0,2

Cmax
(MB.1-1

121
34

—
144
121

84

63

A U C ( 0 .

) (Mg.h.1"

174
50

-
119
128

94

69

oc)AUC ( 0 )3

'}AUC(0,6

0,11
0,08
0,00
0,18
0,17

0,11

0,07

mg/kg)

mg/kg)

I;

K.'

••X

- = niet meetbaar
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Figuur 4 -5 Serumconcentratiecurvé (x ± s.e.m.) na toediening per os van 8-MOP (0,6
mg/kg) in een olie in water-emulsie aan 7 psoriasispatiënten.

f

meters van deze patiënten na inname van 0,3 mg 8-MOP/kg en de
verhouding van de AUC na beide doses weergegeven. Gemiddeld was
deze 0,11.

Bij patiënten 1 en 7 is de excretie van geconjugeerd 8-MOP in de urine
bepaald. Voor patiënt 1 was dit respectievelijk 6,3 mg (0,6 mg 8-
MOP/kg) en 2,1 mg (0,3 mg 8-MOP/kg) en voor patiënt 7 respectievelijk
6,3 mg (0,6 mg 8-MOP/kg) en 3,4 mg (0,3 mg 8-MOP/kg).

In figuur 4-5 is de gemiddelde serumconcentratiecurve na inname van
8-MOP als emulsie door patiënten 13 tot en met 19 afgebeeld. De
halfwaardetijd voor eliminatie en absorptie, berekend uit deze curve,

-J>-

Tabel 4—5 Enige farmacokinetische parameters na toediening per os van 0,6 mg/kg
8-MOP als olie in water emulsie aan patiënten 13 t/m 19.

Patiënt geslacht leeftijd gewicht

no (jaren (kg)

1max
(h)

max AUC(o-5)
(Mg.hr1)

13 v
14 v
15 v
16 v
17 m
28 v
19 v

gemiddeld:
standaard-
deviatie

23
35
59
22
22
23
51

34

63
73
67
58
54
68
82

66

1
1
1,5
1
1
1
1,5

1,1

0,2

131
183
173
152
108
187
179

159

30

273
259
422
410
184
395
649

570

152
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waren respectievelijk 70 en 17 minuten. De "dode tijd" was 24 minuten. ,.
De gemiddelde waarden voor C m a x en AUC (tabel 4-5) waren significant \ j
lager (p<0,05) dan na inname van de 8-MOP-oplossing (patiënten 1 tot [
en met 12). Ook voor de 8-MOP-emulsie werd het maximum in de i
serumconcentratie snel bereikt en was de spreiding gering.

Bijwerkingen. De vrijwilligers 1, 2, 3 en 4 kregen ongeveer één uur na *
inname van de 8-MOP-oplossing last van misselijkheid. Bovendien '
hadden 2, 3 en 4 tevens last van duizeligheid en transpiratie. Deze
symptomen verdwenen ongeveer 2 uur later. Na inname van de capsules •„'
had alleen vrijwilliger 4 last van deze verschijnselen, maar dan in veel
mindere mate. De smaak van de 8-MOP-drank werd door alle vrijwil- *
ligers als redelijk ervaren. De bittere smaak van de 8-MOP werd door de
sinaasappellimonade redelijk goed gemaskeerd. Enige dagen na de proef '
werd de patiënten gevraagd of zij na inname van de 8-MOP-oplossing ;
maagklachten hadden ondervonden. Van de 12 patiënten verklaarden 4 K
(1, 3, 6 en 9) dat zij na inname van de 8-MOP-oplossing last van
misselijkheid hadden gehad. Na inname van de emulsie werd door één v ^
patiënt lichte misselijkheid ervaren. De smaak van de emulsie werd als fj-
matig beoordeeld. Het relatief grote volume van de drank en de emulsie \>
werd door alle patiënten bezwaarlijk gevonden. V

4-2-4 Discussie \,.

De goed voorspelbare tijd voor de maximumserumconcentratie na £>-
inname van de 8-MOP-oplossing is voor de PUVA-behandeling een fj
voordeel. Men heeft dan meer zekerheid omtrent het juiste tijdstip van
bestralen. Het tijdstip van bestralen wordt nu één uur na inname. Men ?,
zou zich echter kunnen afvragen of bij een dergelijke snelle absorptie het [••
tijdstip van de maximumserumconcentratie en van de maximumconcen- i-j
tratie in het perifere compartiment (de huid) samenvalt. Na absorptie is er ; •
voor de distributie van een geneesmiddel enige tijd nodig. In het geval van <
een toedieningsvorm met een zeer snelle absorptie, zou die, in tegenstel- ?v

ling tot toedieningsvormen met tragere absorptie, bij een relatief lang- j
zame distributie een rol kunnen gaan spelen. De distributie van 8-MOP |c
lijkt echter snel te zijn, omdat uit de vorm van de serumconcentratiecurve
van 8-MOP als oplossing in water geen verdelingsfase kan worden l~;
afgeleid.
Bovendien is door Thune (1978) in zijn onderzoek naar een nieuw soort
Meladinine®-tablet met zeer snelle absorptie, gevonden dat de maximum
8-MOP-plasmaconcentratie en de maximumlichtgevoeligheid op hetzelf- %
de tijdstip bereikt werden: ongeveer 1 uur na inname. ^
Een nadeel van de oplossing is echter, dat deze in sterkere mate p

%
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misselijkheid lijkt te veroorzaken dan de capsules. Er lijkt geen verband
te zijn tussen misselijkheid en de 8-MOP-serumconcentraties. De gevon-
den halfwaardetijden voor eliminatie komen redelijk overeen met eerder

f gevonden waarden, zoals door Ehrsson et al. (1979), 62 minuten en J
'•• Smyth et al. (1980), 66 minuten. De langere "dode tijd" wijst op een ^

trager voor absorptie beschikbaar komen van de 8-MOP uit de capsules
in vergelijking met de oplossing. t\

Evenals na inname van 8-MOP als capsules, werd na inname van 8- 1
I MOP als oplossing grote interindividuele variatie van de serumconcentra-
ï ties waargenomen. Grote individuele verschillen in absorptie lijken,

gezien de hoge absorptiesneiheid van 8-MOP in oplossing, niet waar-
;i schijnlijk. Ook kan de variatie in de serumconcentraties niet door
; verschillen in de dosering per kg lichaamsgewicht of m2 verklaard

worden. Volgens Dost (1958) bestaat er een lineair verband tussen de
dosis en de AUC, wanneer absorptie, distributie en eliminatie verlopen
volgens eerste orde processen. x

Een afwijking op deze regel vormen geneesmiddelen, die direct na
absorptie voor een groot gedeelte in de darmwand of de lever worden "
omgezet: "first pass"-eliminatie (Riegelman en Rowland, 1973). Wanneer
nu een grote hoeveelheid geneesmiddel voor absorptie beschikbaar is,

| kunnen de enzymsystemen die voor de omzetting verantwoordelijk zijn,
verzadigd raken en stijgt de hoeveelheid onveranderd opgenomen ge-

4 neesmiddel zeer sterk. De dosis, waarbij deze sterke stijging optreedt, '
f wordt wel de "doorbraakdosis" genoemd. In het doseringsgebied rond de

"doorbraakdosis" stijgt de AUC niet lineair met de dosis. Voor doses J
hoger dan de doorbraakdosis geldt weer een lineair verband tussen dosis \

;"* en AUC. Na verdubbeling van de dosis 8-MOP in oplossing, stijgt de
J. AUC zeer sterk. Dit verschijnsel wijst op de aanwezigheid van een sterke

verzadigbare "first pass"-eliminatie van 8-MOP. Hiermee kan ook de
variatie in de serumconcentraties van 8-MOP verklaard worden. De mate '

; van "first pass"-eliminatie kan door individuele variatie in de lever-
~^- bloedstroom en mate van omzetting in darmmucosa en/of lever sterk

wisselen. Iedere patiënt zou daarom op geleide van de 8-MOP-serumcon-
centratie op de juiste dosis moeten worden ingesteld. De hogere serum-
concentraties van 8-MOP na inname van de waterige oplossing in
vergelijking met de capsules kunnen, behalve voor vollediger absorptie,
ook verklaard worden door de zeer snelle absorptie en de verzadigbare

\ "first pass"-eliminatie. Na inname van 8-MOP in oplossing wordt een
zeer grote hoeveelheid 8-MOP in korte tijd geabsorbeerd, waardoor

-*' verzadiging van de enzymsystemen kan optreden en meer 8-MOP
onveranderd kan worden opgenomen. Wanneer wordt aangenomen, dat
de doses 0,3 mg/kg en 0,6 mg/kg in het lineaire gebied na de doorbraak-
dosis liggen, kan door extrapolatie naar AUC = 0, de gemiddelde >
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doorbraakdosis worden berekend: 0,26 mg/kg. Onlangs is ook door
Schmid et al. (1980,b) verzadigbare "first pass"-eliminatie voor 8-MOP
na inname per os als oplossing, aangetoond. Deze auteurs vonden een
doorbraakdosis van 0,23 mg/kg. Voor een persoon van 70 kg komt 0,26 .
mg/kg overeen met een dosis van 18 mg 8-MOP. Bij een dergelijke dosis :ft
zou dus vrijwel geen onveranderd 8-MOP de algemene circulatie berei- i
ken. Dit zou kunnen verklaren, waarom Kligman en Goldstein (1973) na u
toediening van 8-MOP per os aan patiënten na een dosis van 40 mg Kj
erytheemvorming en na een dosis van 20 mg geen enkele erytheemvor- ..'
ming konden waarnemen. Siddiqui en Cormane (1979) meldden een [-••.
goede reactie van een aantal patiënten, die aanvankelijk niet goed op de r
PUVA-therapie reageerden, na een kleine dosisverhoging van 10 mg. f-
Mogelijk werd bij deze patiënten door de verhoging van de dosis de !

doorbraakdosis overschreden en was een sterke siijging van de 8-MOP- \
serumconcentraties hier het gevolg van.

Het verschil in de excretie van geconjugeerd 8-MOP in de urine is veel j ,
minder groot dan het verschil in de waarden van de AUC na inname van ;'-x

de "normale" en de "halve" dosis. ^
Ook dit is een aanwijzing voor de aanwezigheid van "first pass"- K

eliminatie.
Het is niet zeker of de "first pass"-eliminatie van 8-MOP veroorzaakt *?,•'[

wordt door omzetting in de lever of in de darmwand. Het meest
waarschijnlijk is omzetting in de lever, gezien het onderzoek van Schmid - .
et al. (1980, a), waarin werd gevonden, dat 8-MOP voornamelijk wordt v
omgezet via oxydatieve processen. Het vermogen tot oxydatieve omzet- W\
tingen in de darmwand is ten hoogste 10% van die van de enzymen in de ' v
lever. Conjugatiereacties echter zouden in de lever en de darmwand even '^
efficiënt verlopen (Houston; 1981). Gedeeltelijke omzetting van 8-MOP
in de darmwand kan echter niet worden uitgesloten, gezien de tamelijk -.
grote hoeveelheid geconjugeerd 8-MOP, die wij in de urine konden x

aantonen.
Voor de 8-MOP-emulsie valt een redelijk snelle absorptie en een

betrekkelijk geringe biologische beschikbaarheid op. In de literatuur zijn •,
weinig gegevens bekend over toediening van geneesmiddelen in een
emulsie. Een grotere biologische beschikbaarheid voor indomethacine en r

voor griseofulvine, toegediend in een emulsie, in vergelijking met vaste
toedieningsvormen, werd gevonden door respectievelijk Wagner et al.
(1966) en Bates en Sequeira (1975). Deze auteurs noemen als mogelijke
verklaringen een vertraagde maaglediging, die door olie en in het |/
bijzonder olie in geëmulgeerde vorm veroorzaakt zou worden en een
stimulatie van de galexcretie. De door ons gevonden lagere biologische
beschikbaarheid van 8-MOP als emulsie, wordt mogelijk veroorzaakt, \
doordat een gedeelte van de 8-MOP pas langzaam uit de oliefase .-.;

1
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vrijkomt. De 8-MOP zou dan langzaam in geringe hoeveelheden worden
opgenomen en voor een groot gedeelte direct na absorptie worden
omgezet. Opname van 8-MOP via het lymfestelsel lijkt, gezien de snelle
absorptie, niet waarschijnlijk. Met het oog op de geringere biologische fï
beschikbaarheid moet de dosering van 8-MOP in een emulsie 0,6 mg/kg ï*
zijn. '

Als conclusie kan worden gesteld, dat beide vloeibare toedienings- ;$•'
vormen van 8-MOP vanwege een snelle en reproduceerbare absorptie de [
voorkeur verdienen boven de in hoofdstuk 3 onderzochte capsules. De 8- <-'
MOP-emulsie heeft echter als nadeel een relatief lage biologische ~-7
beschikbaarheid, terwijl de 8-MOP-oplossing in water vaak misselijkheid
veroorzaakt. ï
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Hoofdstuk 5.

RECTALE TOEDIENING VAN 8-METHOXYPSORALEEN.

Een gedeelte van de resultaten, beschreven in dit hoofdstuk, is gepubli-
ceerd in:
Stolk, L., Siddiqui, A.H., Kammeijer, A., Cormane, R.H. en van
Zwieten, P.A. (1981) Serum and saliva levels of 8-methoxypsoralen after
rectal administration as a micro-enema. British Journal of Dermatology,
104, 447-451.

5-1 Inleiding ,1

Zoals reeds eerder vermeld, is een nevenwerking van de PUV A-therapie
) het soms optreden van misselijkheid en maagklachten na orale inname

van 8-MOP. In die gevallen wordt de patiënten geadviseerd om de 8-
j , MOP tegelijk met een kleine maaltijd, of de dosis in twee gedeeltes met
*••' een half uur tussenruimte in te nemen. Nadeel is echter, dat dan nieuwe,
,j moeilijk voorspelbare variabelen het absorptieproces kunnen gaan beïn-

vloeden. Soms zijn de klachten zo ernstig, dat van verdere deelname aan
\. de PUV A-therapie moet worden afgezien.
lx Omdat de misselijkheid mogelijk wordt veroorzaakt door een lokaal
f-' effect op de maag, onderzochten wij de mogelijkheid van rectale toe-
- - diening van 8-MOP. Een bijkomend voordeel van rectale toediening zou
i£ kunnen zijn, dat zo passage van de lever direct na toediening geheel of
'S gedeeltelijk zou kunnen worden vermeden. Dit zou een vermindering van

de "first pass"-eliminatie betekenen en de dosering van 8-MOP vereen-
voudigen. Het vermijden van de lever berust op de anatomie van de
bloedvoorziening van het rectum. Alleen de bovenste rectale vene mondt

f • in het poortaderstelsel uit, terwijl de onderste en de middelste rectale
venen rechtstreeks op de onderste holle ader zijn aangesloten. Indien een
geneesmiddel in het onderste gedeelte van het rectum wordt geabsor-
beerd, dan kan het via de onderste en middelste rectale venen direct in de
onderste holle ader en de algemene circulatie terechtkomen zonder eerst
de lever te passeren. Bij absorptie in het bovenste gedeelte van het rectum
zal een geneesmiddel via de bovenste rectale vene en het poortadersys-
teem de lever passeren en onderhevig kunnen zijn aan "first pass"-
eliminatie. Deze situatie wordt echter gecompliceerd door anastomosen

X.
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tussen de rectale venen, zodat theoretisch een geneesmiddel, dat in het
lager gedeelte van het rectum wordt opgenomen, toch de bovenste rectale
vene kan bereiken en omgekeerd (de Boer, 1979).

Er zijn in de literatuur geen gegevens beschikbaar over rectale toedie- (
ning van 8-M0P.

Allereerst onderzochten wij rectale toediening van 8-MOP in
zetpillen. Nadelen van rectale toediening via een zetpil zijn een
meestal lange en trage absorptiefase en onvolledige absorptie. Veelal
moet daarom de dosis van een geneesmiddel, toegediend in een zetpil,
hoger zijn dan bij orale toediening. De zetpilbases kunnen verdeeld
worden in vetten en wateroplosbare bases. In het algemeen zouden
hydrofiele geneesmiddelen beter worden afgegeven uit een vette basis en
lipofiele geneesmiddelen uit een wateroplosbare basis (Merkus, 1978). v
Rectale toediening van 8-MOP in zowel een hydrofiele ais een lipofiele
zetpilbasis aan psoriasispatiënten werd door ons onderzocht.

Vervolgens werd de rectale toediening van 8-MOP in oplossing als v
mikroklysma bestudeerd. Sinds de laatste jaren worden door verschei- 'J\
dene onderzoekers gunstige resultaten met rectale toediening van genees- ^
middelen in een mikroklysma gemeld. Knudsen (1977) vergeleek plasma-
concentraties van diazepam bij kinderen na rectale toediening als oplos-
sing en als zetpil. Zeer snel na rectale toediening van de oplossing werden l

hoge plasmaconcentraties bereikt. Al na 4 minuten werden plasmacon-
centraties gemeten, die voldoende hoog waren voor een anticonvulsieve
werking. Voor de zetpillen werden deze waarden pas na een half uur
bereikt. Er werd in deze studie gebruikgemaakt van Apozepam ;
rektal®, een preparaat van het Apothekernes Laboratorium for Special- J:
praeparater in Oslo. Dit preparaat bevatte onder andere glycofurol, een
polyethyleenglycolether van tetrahydrofurfurylalcohol.

Onlangs deden Moolenaar et al. (1980) een vergelijkend onderzoek
naar de biologische beschikbaarheid van diazepam na intraveneuze, •
intramusculaire en rectale toediening. De rectale absorptie van 8-MOP,
toegediend als mikroklysma op basis van propyleenglycol, ethanol en
water, was significant sneller dan de absorptie na orale en intramuscu-
laire toediening. De biologische beschikbaarheid na rectale toediening
was 100%. «.

Een voorschrift voor de bereiding van een diazepammikroklysma op
basis van glycofurol, ethanol en water, is voorgesteld door de Flines
(1979). Hem was gebleken, dat propyleenglycol en een mengsel van ..---
propyleenglycol met ethanol na rectale applicatie irriterend waren voor ^
het rectumslijmvlies en vaak aanleiding gaven tot een defecatiereflex.
Glycofurol zou dit nadelige effect niet bezitten.

Moolenaar en Huizinga (1981) vergeleken de mate van irritatie na v
rectale toediening van mikroklysma's met 3 verschillende oplosmiddelen 1
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bij proefpersonen. Er werden volumina van respectievelijk 2,5,5 en 10 ml
onderzocht. De mengsels waren water, propyleenglycol-ethanol-water
(4+1+5) en glycofurol-ethanol-water (5+1+4).
Na toediening van de oplossingen met propyleenglycol en met glycofurol
ontstond slechts lichte irritatie. Deze was van voorbijgaande aard en trad
voornamelijk de eerste 5-10 minuten na toediening op. Er was echter geen
significant verschil tussen de twee oplossingen. Bij toediening van een
groter volume van 10 ml, bleek de irritatie iets langer aan te houden. Als
conclusie werd gesteld, dat het aanbeveling verdient het volume niet te
groot te kiezen en, omdat propyleenglycol en glycofurol in onverdunde
vorm sterk wateronttrekkend werken, uitsluitend met water verdunde
oplossingen te gebruiken.

Voor ons onderzoek gaven wij de voorkeur aan een mikroklysma op
basis van glycofurol, omdat de oplosbaarheid van 8-MOP in glycofurol
beter is dan in propyleenglycol. In een eerste studie bepaalden wij 8-MOP-
serumconcentraties na rectale toediening van 8-MOP als mikroklysma
aan 7 vrijwilligers. Ook werden speekselconcentraties van 8-MOP be-
paald. Vervolgens werd de relatie tussen de dosis 8-MOP als mikroklys-
ma en de 8-MOP-serumconcentraties bestudeerd. Hiertoe werd aan
psoriasispatiënten het mikroklysma in doses van respectievelijk 0,3, 0,45
en 0,6 mg/kg toegediend. Bovendien werd aan enkele patiënten zowel de
0,6 mg/kg dosis als de 0,3 mg/kg dosis 8-MOP met een tussenpoos van
enkele weken toegediend.

In een inleidend onderzoek werden 30 psoriasispatiënten met PUVA-
therapie behandeld, waarbij de 8-MOP rectaal werd toegediend als
mikroklysma. Ter controle van het juiste tijdstip van bestralen werden
van een aantal van deze patiënten 8-MOP-plasmaconcentraties bepaald.

5-2 Materiaal en methoden

5-2-1 Doseringsvormen

Zetpillen
De 8-MOP werd als gemikroniseerde verwrijving (beschreven in hoofd-
stuk 3) onder de zetpilbasis verwerkt. Er werden twee soorten zetpilbases
toegepast: Witepsol H 15 en een mengsel van polyethyleenglycol 1500 en
4000 in een verhouding van 1:2. Het volume van de zetpilvormen was 2,7
ml. Eén zetpil bevatte 50 mg 8-MOP.

Mikroklysma
Het mikroklysma was als volgt samengesteld:
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8-methoxypsoraleen 375 mg
glycofurol1 25 ml
absolute ethanol 5 ml
gedestilleerd water tot 50 ml

De 8-MOP werd eerst opgelost in de glycofurol en vervolgens werden 'jï
de ethanol en het water toegevoegd. [
Eén ml van deze oplossing bevatte 7,5 mg 8-MOP. l\J
Het mikroklysma werd toegediend met behulp van een plastic wegwerp- ;

injectiespuit van 10 ml. Aan deze injectiespuit was een polyethyleenbuisje l
van ±3 cm, afgesloten met een dopje, bevestigd. Voor toediening werd de y
injectiespuit gevuld met het benodigde aantal ml klysmaoplossing plus ~,
0,5 ml extra. Deze 0,5 ml is ongeveer de hoeveelheid, die bij leegdrukken '
van de spuit in het toedieningsbuisje achterblijft.

5-2-2 Controle gehalte en stabiliteit klysmaoplossing '.
SN

Het gehalte 8-MOP van de klysmaoplossing werd spectrofotometrisch J
bepaald. Hiertoe werd 1 ml van de klysmaoplossing in een maatkolf met •--
gedestilleerd water verdund tot 1000,0 ml. De extinctie werd gemeten bij ,-"
300 nm in 1 cm kwartscuvetten tegen een op dezelfde wijze verdunde J.
blanco klysmaoplossing. Eventuele ontleding van 8-MOP in de klysma- p
oplossing werd gecontroleerd met de HPLC-methode. Hiertoe werd aan [;
één ml van de 1000 x verdunde klysmaoplossing 5 ug 5-MOP (10 ui van •
een standaardoplossing van 0,5 mg 5-MOP per ml in methanol) toege- ^
voegd. Eén ui werd in de HPLC gespoten. De oplossing werd in bruin fe'
glas buiten invloed van licht bij kamertemperatuur bewaard. Bij bewaren =J
van de klysmaoplossing trad steeds na enkele dagen een lichtgele
verkleuring op. Soms kristalliseerden kleine hoeveelheden 8-MOP enige £
dagen na de bereiding uit. Door zacht te verwarmen bleek de 8-MOP '
weer gemakkelijk in oplossing te brengen. ^

Ter controle van de stabiliteit werd het 8-MOP-gehalte van klysmaop-
lossing zowel één maand als zes maanden na bereiding bepaald met ?

spectrofotometrie en HPLC-analyse. ;

Het 8-MOP-gehalte, spectrofotometrisch bepaald, was na een maand
bewaren 97 ±3% (x ±s.d.; n=3) en na 6 maanden bewaren 96 ±2% (x
±s.d.; n=3) van de oorspronkelijke waarde.
Bij HPLC-analyse toonde het chromatogram geen ontledingsproducten
en het 8-MOP-gehalte was 95 ±3% (x ±s.d.; n=3) (1 maand) en 95 ±2%
(x ±s.d.; n=3) (6 maanden). De 8-MOP-klysmaoplossing lijkt dus zeker 6
maanden houdbaar te zijn.

1. Merck, Darmstadt, West-Duitsland (art. no. 821092).
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5-2-3 Protocol onderzoek rectale toediening 8-methoxypsoraleen

Aan het onderzoek naar rectale toediening van 8-MOP namen 7 vrijwil-
ligers en 31 psoriasispatiënten deel. De psoriasispatiënten waren opge-
nomen voor "pre-PUVA" onderzoek. Ook nu werd vlak vóór inname
steeds een standaardmaaltijd genuttigd en tot 4 uur na inname niets meer
gegeten of gedronken. Alle proefpersonen dienden zichzelf de zetpillen of
mikroklysma's met 8-MOP toe. Hen werd gevraagd tot één uur na toedie-

I ning in zittende positie te blijven. Aan patiënten 1 t/m 3 en 4 t/m 6 werd 8-
' MOP in respectievelijk de lipofiele en de hydrofiele zetpilbasis toegediend.

De 7 vrijwilligers kregen 8-MOP als mikroklysma in een dosis van 50 mg.
Het 8-MOP-mikroklysma in doses van 0,3 mg/kg, 0,45 mg/kg en 0,6 mg/kg

1 werd toegediend aan respectievelijk patiënten 7 tot en met 13, 14 tot en
met 23 en 24 tot en met 30. Bovendien kregen patiënten 7, 8, 9 en 12
enkele weken na de eerste dosis van 0,3 mg/kg poliklinisch nog eens 0,6
mg/kg toegediend. Patiënt 31 kreeg beide doses met tussenpoos van 2
weken poliklinisch toegediend.
Bloedmonsters werden afgenomen vóór en 0,5, 1, 1, 1,5, 2 en 3 uur

r (vrijwilligers 1, 5 en 6) en 0,25,0,5, 1, 2, 3 en 4 uur (vrijwilligers 2,3,4 en
•, 7) na inname. Zo mogelijk werd bij de vrijwilligers gemengd speeksel (±2
•' ml) ongestimuleerd afgenomen op dezelfde tijdstippen als de bloedafna-

me. De mond werd vóór de proef gespoeld met water. Van patiënten 1
1. t/m 23 werd vóór en 0,5, 1, 2, 3,4 en 5 uur na inname en van patiënten 24
' tot en met 30 vóór en 0,25, 0,75, 1,75, 2,75, 3,75 en 4,75 uur na inname

bloedmonsters afgenomen. Er werd slechts op 3 tijdstippen, 0,5, 1 en 2
, uur na inname, bloedmonsters afgenomen van patiënten, die poliklinisch

een mikroklysma toegediend kregen.
- Tevens werd PUV A-behandeling met 8-MOP als mikroklysma onder-

zocht. Er namen 30 patiënten (18 vrouwen en 12 mannen), variërend in
~ leeftijd van 22 tot 72 jaar (gemiddeld 42 jaar) lijdend aan psoriasis
_̂  (plaque en/of guttate type en meer dan 30% van het lichaam aangetast)

deel aan de behandeling. Alle patiënten waren zorgvuldig geselecteerd
volgens het PUV A-protocol, voordat zij tot de PUVA-therapie werden
toegelaten. Laboratoriumcontrole van lever- nierfunctiewaarden vond
vóór en na de PUVA-therapie plaats. De 8-MOP-dosis en de UV-A-
dosering waren gelijk aan die beschreven door Parrish et al. (1974) en

',_. Wolff et al. (1977) voor orale PUVA-therapie. Er werd alleen initiële
i PUVA-therapie gegeven. Tijdens de PUVA-therapie werden van 8 patiën-

4- ten bloedmonsters afgenomen in heparinebuisjes (Venoject®) vóór en 0,5,
1 en 2 uur na toediening van het mikroklysma. Van 5 van deze patiënten
werden de 8-MOP-concentraties zowel in volbloed als in plasma bepaald.
Van de 3 overige patiënten werden de 8-MOP-plasmaconcentraties
bepaald na toediening van dezelfde dosis op verschillende dagen met
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tussenpoos van tenminste een week.
De patiënten dienden zichzelf een half uur voor bestraling het mikro-
klysma toe.

5-3 Resultaten

5-3-1 Serumconcentraties na rectale toediening van 8-methoxypsoraleen
als zetpil

5 uren

Figuur 5 -1 Serumconcentratiecurves (x ± s.e.m.) na rectale toediening van 50 mg 8-MOP
in een lipofiele zetpilbasis ( ) en in een hydrofiele zetpilbasis ( ) aan res-
pectievelijk patiënten 1-3 en 4-6.

Tabel 5-1 Enkele farmacokinetische parameters na rectale toediening van 50 mg 8-MOP
in een lipofiele zetpilbasis (patiënten 1 t/m 3) in een hydrofiele zetpilbasis
(patiënten 4 t/m 6).

Patient geslacht leeftijd gewicht
(jaren) (kg) (h)

AUC
no (Mg-1-1)

1
2
3
4
5
6

m
m
m
V

V

V

35
31
52
32
26
22

95
89
76
69
59
70

2
2
3
4
2
1

59
23
16
49
19
107

199
77
48
140
59
166

l

V

Pi-

Lage 8-MOP-serumconcentraties werden gevonden na rectale toediening
van 8-MOP als zetpil. De gemiddelde serumconcentratiecurves van 8-MOP
in de twee soorten zetpilbases zijn afgebeeld in figuur 5-1. De farmacokine-
tische parameters zijn weergegeven in tabel 5-1.
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5-3-2 Serum- en speeksel concentraties van 8-methoxypsoraleen na rectale
toediening als mikroklysma aan vrijwilligers

Geen van de vrijwilligers had last gehad van misselijkheid of maag-
klachten. Alleen proefpersonen 5 en 7 kregen ongeveer een half uur na
inname last van enige duizeligheid. Dit verdween weer na ongeveer één uur.
Het mikroklysma werd niet als irritant ervaren. De serumconcentratiecur-
ves van de 7 vrijwilligers laten zien, dat al zeer snel na inname
maximumconcentraties worden bereikt (figuur 5-2a). De waarden
van T m a x , C m a x en AUC zijn weergegeven in tabel 5-2. De proefpersonen
1,2, 4 en 6 hadden ongeveer 5 maanden voor het experiment deelgenomen
aan het onderzoek, waarbij de 8-MOP-oplossing in water en capsules (dosis
40 mg 8-MOP) waren vergeleken (hoofdstuk 4). De waarden, gevonden in
dat onderzoek, zijn tussen haakjes weergegeven. In vergelijking met de 8-
MOP-oplossing per os zijn de AUC-waarden voor rectaal toegediend 8-
MOP respectievelijk verhoogd (proefpersoon 2), verlaagd (proefpersoon

Serum concl/ig /l)
7OOT

(a) Speeksel conc(/(g/l) (b)

500-

300-

100

05 1

Figuur 5—2-a,b Serum (2-a) en speekselconcentratiecurves (2-b) na rectaie toediening
van 50 mg 8-MOP in een mikroklysma aan 7 vrijwilligers. Proefpersonen no.: l-«:
2-*: 3-«: 4-x: 5-*: 6-*: 1-*.
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Tabel 5-2 F.nkele farmacokinetische parameters na rectale toediening van 50 mg 8-MOP
in een mikroklysma aan 7 vrijwilligers.

Proef-
persoon
no

1
2
3
4
5
6
7

geslacht

m
m
m
m
m
m
V

gemiddelde
standaard-
deviatie

Proef-

persoon
no

1
2
3
4
5
6
7

gemid-
delde

Cmax

(Mg-1"1 )
rectaal
(50 mg
8-MOP)

565
350
250
290
525
191
694

409
187

standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

30
30
35
35
40
30
20

31

oraal

gewicht
(kg)

66
70
60
70
58
70
40

62

(40 mg 8-MOP)
opl.

(524)
(127)

(275)

(155)

caps.

(278)
(97)

(146)

(135)

dosis
(mg/kg)

0,76
0,74
0,83
0,74
0,86
0,74

1,11

rectaal
(50 mg

0.5
1
1
0,25
1
0,5
0,5

0,7
0,3

AUC(0-4) (Mg

rectaal
(50 mg 8-MOP)

943(0-3)
844
770
394

1046(0-
351(0-

2188

•3)
•3)

x m a x
(h)

oraal
8-MOP) (40 mg

opl.

(1)
(0,75)

(1,5)

(1)

.h.l"1)

oraal

8-MOP)
caps.

(1,5)
(2,5)

(2,5)

(1)

(40 mg 8-MOP)
opl.

(1129)
(286)

(534)

(255)

caps.

(585)
(233)

(240)

(200)

• 1 ,

4.

4) en min of meer gelijk (proefpersoon 1 en 6). In figuur 5-2b zijn de
speekselconcentratiecurves afgebeeld. Er was een redelijk goede correla-
tie tussen de 8-MOP-serum- en speekselconcentraties (figuur 5-3). De
correlatiecoëfficient was 0,937 (p<0,001; n=33). De verhouding tussen de
concentraties 8-MOP in speeksel en in serum was 0,08 ± 0,02 (x ±s.d.;
n=27).
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Figuur 5—3 Correlatie tussen 8-MOP-serum- en speekselconcentraties na rectale toedie-
ning van 8-M0P in een mikroklysma aan 6 vrijwilligers.

• \

! ' • • ,

5-3-3 Serumconcentraties na rectale toediening van drie verschillende doses
8-methoxypsoraleen als mikroklysma

Serumconcentratiecurves, samengesteld uit de resultaten na toediening
van 0,3 mg/kg (patiënten 7 t/m 13), 0,45 mg/kg (patiënten 14 t/m 23) en
0,6 mg/kg (patiënten 24 t/m 30) zijn afgebeeld in figuur 5-4. De
gemiddelde halfwaardetijd voor eliminatie, berekend met behulp van
halflogarithmische regressieanalyse, was voor de doses 0,6 mg/kg, 0,45
mg/kg en 0,3 mg/kg respectievelijk 71,63 en 42 minuten. De halfwaarde-
tijd na de 0,3 mg/kg dosis is echter minder betrouwbaar vanwege het
geringe aantal punten, waarbij 8-MOP-concentraties nog meetbaar wa-
ren. De farmacokinetische parameters zijn weergegeven in de tabellen 5-
3, 5-4 en 5-5. Het quotient van de gemiddelde AUC (0-oo) (0,3mg/kg) en
de AUC(o-oo) (0,45 mg/kg) was 0.54. Het quotient van de AUC(o_oo)
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Serum cone
(ugfl)
300-,

200-

100

Figuur 5—4 Serumconcentratiecurves (x ± s.e.tn.) na rectale toediening van 3 verschil-
lende doses 8-MOP in een mikroklysma.

patiënten 7-13(0,3 mg/kg)
- . - . - . patiënten 14-23 (0,45 mg/kg).

patiënten 24-30 (0,6 mg/kg)

Tabel 5-3 Enkele farmacokinetische parameters na rectale toediening van 8-MOP (0,3
mg/kg) in een mikroklysma aan patiënten 7 t/m 13.

Patient geslacht
no

7 v
8 m
9 m

10 m
11 V
12 m
13 v

gemiddelde
standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

72
44
47
32
16
30
30

39

gewicht
(kg)

65
78
88
69
55
70
55

69

dosis
(mg)

20
23
26
21
16
21
16

20

Tmax
(h)

0,5
1
1
0,5
1
0,5
0,5

0,7
0,3

Cmax
Gxg-1-1)

47
98
48
71
22
68
52

58
24

AUC

(Mg.h.1-1)

39
199
78

106
20
80
71

85
58

%

(0,3 mg/kg) en de AUC(o-oo) (0,6 mg/kg) was 0,15.
Ook na toediening van zowel de 0,6 mg/kg dosis als de 0,3 mg/kg dosis aan
patiënten 7, 8, 9, 12 en 31 werden sterk verhoogde serumconcentraties
gemeten voor de 0,6 mg/kg dosis (figuur 5-5). De halfwaardetijden voor
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Tabel 5-4 Fnkele farmacokinetische paiameters na rectale toediening van 8-MOP (0,45

mg/kg) in een mikroklysma aan patiënten 14 t/m 23.

I;

Patient geslacht
no

14 v
15 v
16 v
17 m
18 m
19 m
20 v
21 m
22 v
23 v

gemiddelde
standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

40
32
41
32
66
55
24
36
37
29

39

gewicht
(kg)

75
54
77
73
88
79
62
83
59
59

71

dosis
(mg)

34
24
35
33
39
35
28
37
27
27

32

Tmax
(h)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

0,6
0,2

Cmax
(Mg-1-1)

151
86

110
135
280
225
239
239
116
389

197
94

AUC
(O-J

(Mg-h.r1)

139
97
78

279
612
330
665
224
189
598

321
224

Tabel 5-5 Enkele farmacokinetische parameters na rectale toediening van 8-MOP (0,6
mg/kg) in een mikroklysma aan patiënten 24 t/m 30.

Patient geslacht
no

24 v
25 v
26 m
27 v
28 v
29 m
30 m
gemiddelde
standaard-
deviatie

leeftijd
(jaren)

17
18
50
16
49
52
35

34

gewicht
(kg)

52
60
79
60
65
79
75

67

dosis
(mg)

31
36
47
36
39
47
45

40

"•max
(h)

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,25
0,7
0,1

Qnax
(Mg-1-1)

92
247
271
491
311
191
335

277
124

AUC
(0-

(w.h.1-1

111
433
547

1150
408
649
837

591
333

t'/2 el
=) (min)
')

38
52
75
74
46
83
63

62
17

eliminatie, berekend uit deze curves, waren respectievelijk 61 minuten
(0,6 mgAg) en 54 minuten (0,3 mg/kg). Door extrapoleren naar oneindig
konden de waarden voor de AUC berekend worden. Het quotient van de
AUC(o_oo)|(0,3 mg/kg) en de AUC(0-oo) (0,6 mg/kg) was 0,25.
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Figuur 5-5 Serumconcentratiecurves (x ± s.e.m.) na rectale toediening van 8-M0P in een
mikroklysma in twee doseringen aan patiënten 7,8,9,12 en 31.

= 0,6 mg/kg V
=0,3 mg/kg ^

f 5-3-4 Photochemotkerapie met 8-methoxypsoraleen ah mikroklysma

Van de 30 patiënten voltooiden 25 de behandeling. Twee patiënten vielen
uit om redenen, die geen verband hielden met de PUVA-therapie. De 3
anderen stopten met de therapie vanwege respectievelijk misselijkheid,
diarrhee en jeuk.

Na de behandeling waren 20 patiënten (80%) volledig schoon, dat wil
zeggen de psoriasis-plekken waren voor meer dan 95% verdwenen. De
totale lichtdosis was gemiddeld 120 ± 63 joules/cm2 (x ±s.d.; n=20)
toegediend in 30 ± 9 PUVA-behandelingen. De overige 5 patiënten (20%)
waren "gedeeltelijk" schoon, d.w.z. 75-95% van de psoriasis-plekken

- waren verdwenen. Hier was de totale lichtdosis 135 ± 112 joules/cm2 in
30 ± 13 PUVA-behandelingen. De PUVA-behandeling werd gestopt,
wanneer de patiënten volledig schoon waren. Indien de patiënten niet
volledig schoon werden, werd de behandeling voortgezet, tot er geen
verbetering meer optrad. Vervolgens werd dan de therapie nog één week
extra voortgezet.

Plasmaconcentratiecurves van 3 patiënten na toediening van dezelfde
j rectale dosis 8-MOP op verschillende dagen zijn afgebeeld in figuur 5-6.
| Weergegeven in figuur 5-7 zijn de volbloed- en plasmaconcentratiecurves

van de overige 5 patiënten. De halfwaardetijden voor eliminatie, bere-
kend uit deze curves waren respectievelijk 43 en 45 minuten. Het quotient
van de 8-MOP-bloed- en plasmaconcentraties was gemiddeld 0,67 ± 0,07
(x ±s.d.; n=13). Het gemiddelde van de 8-MOP maximumplasmacon- s;
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Figuur 5-6 Plasmaconcentratiecurves (x + s.e.tn.) na rectale toediening van 8-MOP in
een mikioklysma aan 3 dezelfde patiënten op verschillende dagen.

Figuur 5-7 Plasma- en volbloedconcentratiecurves (x ± s.e.m.) van 8-MOP na rectale
toediening in een mikroklysma aan 5 patiënten.

= plasma
= volbloed

centratie voor alle 8 patiënten was 199 ± 107 ug/1 (x ±s.d.; n=8). In alle
gevallen werd de hoogste 8-MOP-concentratie 0,5 uur na toediening
gemeten.

Ondanks rectale toediening hadden 2 patiënten tijdens de behandeling
vaak last van misselijkheid. Eén van deze patiënten stopte om deze reden
met de behandeling. Diarrhee, mogelijk veroorzaakt door het mikro-
klysma, kwam bij twee patiënten voor. De ene patiënt had hier slechts
enkele keren last van. De andere patiënt klaagde voortdurend over
diarrhee en stopte met de behandeling. Nog 4 andere patiënten hadden
een enkele keer last van misselijkheid tijdens de behandeling. Bij controle
van de leverfunctie na de behandeling werden voor 5 patiënten gering afwij-
kende waarden gevonden. Eenmaal betrof dit een verhoging van de alkali-
sche fosfatase, eenmaal SGPT verhoging, tweemaal een verhoging van de
gamma GT (bij één patiënt bleek dit al voor de PUVA behandeling te be-
staan) en eenmaal diffuse leverstoornis, waarbij alle leverenzymwaarden
verhoogd waren. Bij deze patiënt kon een cytomegalie-infectie niet worden
uitgesloten. Al deze afwijkingen waren na enige tijd reversibel.

5-4 Discussie

Met beide soorten zetpilbases werden lage serumconcentraties van 8-
MOP gevonden. De serumconcentratiecurves laten een trage, geleidelijke

l

• ;C ;
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opname zien. De resultaten met het mikroklysma waren opmerkelijk
beter. Opvallend was de zeer korte tijd tussen inname en het bereiken van
de maximumconcentratie. Bovendien bleek dit tijdsinterval goed voor-
spelbaar, omdat de interindividuele variatie in T m a x gering was. Wan-
neer 8-MOP wordt toegediend als mikroklysma, kan de toediening in de
polikliniek plaatsvinden, zodat de tijd tussen inname en bestraling beter
kan worden gecontroleerd. De reden van de snelle absorptie van 8-MOP
uit de klysmaoplossing is nog niet geheel duidelijk. Van belang lijkt, dat
8-MOP in een waterige oplossing direct voor absorptie beschikbaar is.
Bovendien is door toevoegen van water een oplossing ontstaan, waarin de
8-MOP nog maar juist opgelost blijft. Dit zou de verdeling naar de
lipofiele membranen kunnen bevorderen en de absorptie versnellen. Voor
paracetamol bijvoorbeeld is in de literatuur vermeld (Pagay et al. 1974)
dat dit analgeticum opgelost in oplosmiddelen met diëlectrische eigen-
schappen, die de oplosbaarheid bevorderen, een lage biologische be-
schikbaarheid heeft. Daarentegen wordt een grotere biologische be-
schikbaarheid gevonden, wanneer paracetamol wordt toegediend in
oplosmiddelen, waarin het slecht oplost. Ook is het wellicht mogelijk, dat
de permeabiliteit van de epitheelcellen van het rectumslijmvlies of de
rectale bloedvoorziening is toegenomen door de bestanddelen van de
gebruikte oplossing, zoals ethanol en glycofurol.

Evenals wij eerder vonden voor orale toedieningsvormen, gaf rectale
toediening van 8-MOP in een mikroklysma grote individuele variatie in
C m a x en AUC te zien. De eerste ervaringen met het mikroklysma in een
vooronderzoek gaven de indruk dat lagere serumconcentraties werden
bereikt in vergelijking met de 8-MOP-oplossing. Daarom werd voor de
vrijwilligers de dosis verhoogd tot 50 mg (gemiddeld 0,81 mg/kg). De
gevonden serumconcentraties waren echter tamelijk hoog, zodat voor de
patiënten de dosis weer verlaagd werd tot 0,6 mg/kg. Zeer hoge
serumconcentraties werden gevonden voor proefpersoon 7. Toen later 20
mg aan deze persoon rectaal werd toegediend, kon geen 8-MOP in serum
worden aangetoond.

De speekselconcentratie van niet ioniseerbare verbindingen komt in
het algemeen overeen met de niet eiwitgebonden "vrije" fractie van het
geneesmiddel in plasma of serum (Posti, 1979). De gevonden concentra-
tieverhouding van 8-MOP in speeksel en plasma zou dus betekenen, dat
8-MOP in serum voor 8% als "vrij" en voor 92% aan eiwit gebonden
aanwezig is. Deze waarde komt goed overeen met een eiwitbinding van
88-91% in plasma, bepaald met evenwichtsdialyse door Busch et al.
(1978). Artuc et al. (1979) vonden echter 75-80% eiwitbinding van 8-
MOP in serum met evenwichtsdialyse. Omdat er een redelijk goede
correlatie tussen 8-MOP-concentraties in serum en speeksel bestaat, zou
het bepalen van de speekselconcentraties een alternatief kunnen zijn voor
het bepalen van de serumconcentraties. Bovendien geeft de speekselcon-
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i

centratie mogelijk informatie over de "vrije" biologisch actieve fractie
van 8-MOP in serum. De 8-MOP-serumccncentratie kan echter pas uit de
speekselconcentratie worden afgeleid na bepaling van de speeksel/serum
concentratieverhouding, die individueel sterk wisselt (0,6-0,11). De mees-
te proefpersonen hadden grote moeite met het produceren van enkele
milliliters speeksel. In nog sterkere mate deed dit probleem zich bij
patiënten voor. Zuidema (1978) signaleert eveneens deze moeilijkheid.

De gemiddelde waarden van de AUC en C m a x , waren na toediening
van 8-MOP per os als waterige oplossing iets hoger dan na toediening als
mikroklysma. Het verschil is niet significant. Dit resultaat ondersteunt
niet de hypothese van een gedeeltelijke "bypass" van de Lver. Het is
mogelijk, dat de absorptie van 8-MOP als drank per os groter is, dan
rectaal als mikroklysma. Gezien de hoge absorptiesnelheid na rectale
toediening lijkt dit echter niet erg waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk
komt na rectale toediening een groot gedeelte van de 8-MOP via het
poortadersysteem en de lever in de algemene circulatie terecht, zodat toch
"first pass"-eliminatie in de lever plaatsvindt. Behalve in de lever zou
ook "first pass"-eliminatie in de rectumwand kunnen plaatsvinden. On-
langs bleek ook uit een onderzoek van de Boer (1979), dat men niet tot de
algemene conclusie kan komen, dat "high clearance"-geneesmiddelen een
grotere biologische beschikbaarheid na rectale toediening dan na orale

^ 6 0 0 T
i

U

<400 -I
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DOSIS(mg/kg)

Figuur 5-8 Verband tussen de dosis 8-MOP in een mikroklysma en de AUC (x ± s.e.m.).
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toediening zouden hebben. Deze auteur vergeleek de biologische beschik-

7 baarheid bij de mens van 3 "high clearance"-geneesmiddelen na zowel
orale als rectale toediening.
De biologische beschikbaarheid van lidocaine bleek hoger, die van
propranolol ongeveer gelijk en die van salicylamide lager te zijn na rectale
toediening in vergelijking met orale toediening.

Het verband tussen de dosis 8-MOP in een klysma en de AUC lijkt in dit
doseringsgebied niet lineair te zijn. Na verdubbeling van de dosis van 0,3
mg/kg tot 0,6 mg/kg stijgt de AUC zeer sterk. De sterke stijging van de
AUC na dosisverhoging zo;, evenals voor toediening per os, verklaard
kunnen worden uit verzadiging van de enzymsystemen, verantwoordelijk

^ voor de "first pass"-eliminatie. De gemiddelde "doorbraakdosis" bere-
kend door extrapoleren naar AUC = 0 is 0,25 mg/kg (figuur 5-8) en

ë vrijwel gelijk aan die gevonden na inname per os van 8-MOP als
oplossing, 0,26 mg/kg (hoofdstuk 4). Gezien de grote interindividuele
variatie van de serumconcentraties, waarschijnlijk veroorzaakt door

j verschillen in "first pass"-eliminatie, kan gesteld worden, dat iedere
.- patiënt individueel op geleide van de serumconcentraties op de juiste

x dosis 8-MOP per mikroklysma moet worden ingesteld.
'•$ Hoewel eerder een gemiddelde T m a x van 0,7 uur na inname van het
- mikroklysma was gevonden, koos de PUVA-afdeling om praktische

redenen voor een tijdsinterval van een half uur tussen toediening van het
mikroklysma en bestraling. De voor alle (8) patiënten gemeten maximum-
plasmaconcentratie na een half uur en het vrijwel identieke profiel van de

I plasmaconcentratiecurves na toediening op verschillende dagen, wijzen
c- erop, dat waarschijnlijk op het juiste tijdstip is bestraald.
•;.j Ljunggren et al. (1980) vonden, dat serum- en plasmaconcentraties

identiek zijn. In vergelijking met volbloed waren de concentraties in
serum bijna tweemaal zo hoog. Glew et al. (1980) vonden een quotient
van volbloed- en serumconcentraties van 0,7. Deze waarde komt redelijk
overeen met de door ons gevonden waarde van 0,67. Deze waarden
wijzen niet op een stapeling van 8-MOP in de bloedpartikels. Zoals uit de
concentratiecurves blijkt, is het kinetisch gedrag van 8-MOP in volbloed
en in plasma vrijwel gelijk.

Ondanks rectale toediening van 8-MOP hadden enkele patiënten toch
last van misselijkheid. Mogelijk wordt de misselijkheid veroorzaakt door
een centraal effect waarschijnlijk in combinatie na orale toediening met een
locaal effect op de maag. Anderzijds werd door de vrijwilligers geen
misselijkheid na het mikroklysma ervaren, terwijl dit na inname per os
van de waterige oplossing bij een aantal van dezelfde vrijwilligers wel het
geval was.

Tot op heden zijn er geen aanwijzingen, dat 8-MOP (oraal) de leverfunctie
nadelig zou beïnvloeden. Wat betreft de hier gevonden afwijkende waarden,
moet, aangezien er geen uniform patroon terug te vinden was, eerder aan

- • <
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andere factoren dan rectale PUV A-therapie worden gedacht.
Vanwege het geringe aantal patiënten zijn de resultaten van rectale

PUV A-therapie nog niet goed te vergelijken met orale PUV A-therapie
met capsules of tabletten. De eerste resultaten zijn echter bemoedigend te
noemen.

f.
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Hoofdstuk 6.

INLEIDEND ONDERZOEK NAAR DE FARMACOKINETIEK VAN 5-
METHOXYPSORALEEN.

Een gedeelte van de resultaten, beschreven in dit hoofdstuk, is gepubli-
ceerd in:

Stolk, L., Westerhof, W., Cormane, R.H. en van Zwieten, P.A. (1981)
Serum and urine concentrations of 5-methoxypsoralen after oral admi-
nistration. British Journal of Dermatology. 705, 415-420

6-1 Literatuuroverzicht

In plaats van 8-methoxypsoraleen wordt soms wel 5-methoxypsoraIeen
(5-MOP) toegepast bij de PUV A-therapie van psoriasis. Langner et al.
(1976) vergeleken 8-MOP met een combinatiepreparaat van 5-MOP en 8-
MOP. Beide preparaten werden toegediend per os in doses van 0,8 tot 1,2
mg per kg lichaamsgewicht. Tussen de twee preparaten bleek geen
significant verschil in effectiviteit te bestaan. Dit resultaat werd bevestigd
door het onderzoek van Hönigsmann et al. (1979). Deze auteurs verge-
leken de werking na toediening per os van 8-MOP en 5-MOP bij de
PUV A-therapie. Uit dit onderzoek bleek 5-MOP in een "lage" dosis (0,6
mg/kg) even effectief en in een "hoge" dosis (1,2 mg/kg) effectiever te
zijn dan 8-MOP in een dosis van 0,6 mg/kg. Als voordeel van 5-MOP
werd het niet optreden van een erytheemreactie na inname van de "lage"
dosis genoemd. Dit vermindert het gevaar van verbranding en blaarvor-
ming.
Na inname van de "hoge" dosis traden wel erytheemreacties op. Een
tweede voordeel was het ontbreken van maagklachten, zelfs na inname
van de "hoge" dosis.

Tot nu toe zijn er geen gegevens bekend over concentraties van 5-MOP
in lichaamsvloeistoffen. In ons eigen onderzoek hebben wij daarom deze
concentraties bij patiënten onderzocht.

6-2 Serum- en urineconcentraties van 5-methoxypsoraleen na orale toedie-
ning

6-2-1 Inleiding

Wij bepaalden serumconcentraties van 5-MOP na toediening per os in
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gelatinecapsules aan psoriasispatiënten. Tevens bepaalden wij de excretie
van onveranderd 5-MOP en geconjugeerd 5-MOP in de urine. De 5-MOP
werd toegediend in twee doseringen, namelijk 0,6 mg/kg en 1,2 mg/kg.

Het 5-MOP is nog minder in water oplosbaar dan 8-MOP. Met de in
hoofdstuk 3 beschreven methode vonden wij een oplosbaarheid in water
bij kamertemperatuur van 1,5 ± 0,1 mg/l (x ±s.d.; n=3). Daarom werd
de 5-MOP toegediend in gemikroniseerde vorm. -,

6-2-2 Materiaal en methoden

Analyse van 5-methoxypsoraleen grondstof. De 5-MOP werd betrokken
van de Memphis Chemical Company, Cairo, Egypte. Smeltpunt en U.V.-
absorptie kwamen overeen met in de literatuur beschreven waarden. '
De zuiverheid van 5-MOP werd gecontroleerd met dunnelaag-chromato-
grafie, op dezelfde wijze als eerder beschreven voor 8-MOP (hoofdstuk ;
3). In het gebruikte systeem benzeen-ethylacetaat (9+1) had de 5-MOP \
een Rf-waarde van 0,49. Een fluorescerende bijvlek, waarvan de concen- ^
tratie minder dan 1% leek te zijn, werd waargenomen met als Rf-waarde
0,42.

Bereiding verwrijving met gemikroniseerd 5-MOP. Eén gram 5-MOP werd
opgelost in 40 ml chloroform en de oplossing werd gemengd met 10 gram
mikrokristallijn cellulose (Avicel, Phl02) als vulstof. Het natte poeder
werd geroerd in een mortier tot alle chloroform was verdampt. Het ^
mengsel bleef daarna nog 24 uur aan de lucht staan. Het gehalte 5-MOP «;
werd spectrofotometrisch bepaald op dezelfde wijze als beschreven in j
hoofdstuk 3 voor 8-MOP. De extinctie werd nu echter gemeten bij 313
nm. ;;'

Mikroskopisch onderzoek van deze verwrijving leverde problemen op,
omdat de 5-MOP-deeltjes en de cellulosedeeltjes moeilijk te onder- j
scheiden waren. Daarom werd een op dezelfde wijze bereide verwrijving
met maiszetmeel onderzocht. De gemiddelde lengte van de 5-MOP-
deeltjes was: 27 ± 20 um (x ±s.d.; n=23). De gemiddelde breedte was: 4 ±
2um. ^

Protocol van de toediening en de monstername. Aan dit.onderzoek namen
11 psoriasispatiënten deel, die in het ziekenhuis waren opgenomen voor '
"pre-PUVA" onderzoek.
Aan patiënten nummer 1 tot en met 7 werd 5-MOP in een dosis van 1,2
mg/kg en aan patiënten 8 tot en met 11 in een dosis van 0,6 mg/kg
toegediend. Het protocol voor toediening en monstername was gelijk aan
het protocol voor 8-MOP als capsules, beschreven in hoofdstuk 3. De
serum- en urineconcentraties werden bepaald met de HPLC-methode
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(hoofdstuk 2). De excretie van geconjugeerd 5-MOP in de urine werd
bepaald volgens de voor 8-MOP ontwikkelde methode (hoofdstuk 3).

6-2-3 Resultaten

In figuur 6-1 zijn de serumconcentratiecurves van patiënten 1 t/m 7
afgebeeld. Met halflogarithmische regressieanalyse kon bij enkele patiën-
ten de halfwaardetijd voor eliminatie worden bepaald. Voor patiënten 4,

Serum conc
(/U9/J)
500

400

3 0 0 -

2 0 0 -

100-

5 uren

Figuur 6-1 Serumconcentratiecurves na orale toediening van 5-MOP (1,2 mg/kg) aan
patiënten 1-7. Patiënten no.: 1-*: 2-*: 3-o: 4-»: 5-«: 6-*: 7-V

v.l
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Tabel 6-1 Enige farmacokinetische parameters na orale toediening 5-MOP in capsules.
Patiënt 1 t/m 7: 1,2 mg/kg en patiënt 8 t/m 11: o,6 mg/kg.

Patiënt geslacht leeftijd gewicht T m a x Cmax AUC(0-5) 0-24 h urine
no (Jaren (kg) (h) (/ug.l"1) Gig.h.1"1) uitscheiding

(Mg)

1
2
r\
D

4
5
6
7

m
m
m
m
m
m
v

gemiddelde
standaard-
deviatie

61
52
30
52
30
24
47

42

87
93
76
68
65
71
61

74

4
4
4
2
3
3
2,5

3,2
0,8

400
257
380
500
530
475
298

406
103

736
• 412
"613
1511
1025
1540
587

918
455

n.b. = niet bepaald

Serum conc

300 -

200

100

5uren

n.b.
4,7"=.

"8,6
7,4
6,0
n.b.
2,0

5,7
2,5

8 m
9 m

10 m
1 1 V

gemiddelde
standaard-
deviatie

69
40
49
40

49

84
92
65
75

79

2,5
3
3
3

2,9
0,3

64
152
61
73

87
43

88
284

97
173

160
91

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

Figuur 6-2 Serumconcentratiecurves (x ± s.e.m.) na orale toediening van 5-MOP in cap-
sules in twee verschillende doseringen.

patiënten 1- 7 (1,2 mg/kg)
patiënten 8-11 (0,6 mg/kg)
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Tabel 6-2 Excretie van geconjugeerd 5-MOP in urine.

Patiënt 2
uren na
toediening

0 - 2,5
2 , 5 - 8
8 - 1 4

14 - 2 1

totaal

Mg 5-MOP
in urine

886
1928
990
612

4416

Patiënt 3
uren na
toediening

0 - 2
2 , 5 - 6,45
6,45- 12

12 - 14
14 - 22

totaal

lig 5-MOP
in urine

170
381

1102
345
738

2736

5 en 7 werden halfwaardetijden van respectievelijk 105, 73, 45 minuten
gevonden.
Na verdubbeling van de dosis 5-MOP bleken C m a x en AUC zeer sterk te
stijgen (tabel 6-1).
De verhouding van de gemiddelde waarden van de AUC en C m a x na de
"lage" en de "hoge" dosis was respectievelijk 0,17 en 0,21. Deze sterke
toename van de AUC en C m a x is duidelijk te zien in figuur 6-2, waarin de
gemiddelde serumconcentratiecurves zijn weergegeven.
Slechts geringe hoeveelheden onveranderd 5-MOP werden in de 24-uurs-
urine teruggevonden (tabel 6-1).
Na zure hydrolyse met geconcentreerd zoutzuur konden wij echter veel
grotere hoeveelheden 5-MOP aantonen. De uitscheiding van geconju-
geerd 5-MOP is weergegeven in tabel 6-2.

6-2-4 Discussie

Het profiel van de serumconcentratiecurves wijst op een lange "dode tijd".
Eenmaal op gang gekomen is de absorptie evenals de eliminatie snel.
Evenals wij eerder (hoofdstuk 3) vonden voor 8-MOP, bestond er ook
voor 5-MOP een grote interindividuele variatie in T m a x , C m a x en AUC.
Voor 5-MOP lijkt in dit doseringsgebied geen lineair verband te bestaan
tussen dosis en de AUC. Waarschijnlijk ondergaat 5-MOP, evenals 8-
MOP, een sterke verzadigbare "first pass"-eliminatie.

Na toediening van 0,6 mg/kg werd geen en na toediening van 1,2
mg/kg wel erytheemvorming waargenomen door Hönigsmann et al.
(1979). Gezien onze resultaten, lijkt dit te wijzen op een correlatie tussen
serumconcentratie en erytheemvorming. De afwezigheid van erytheem-
vorming na toediening van de "lage" dosis kan op twee manieren worden
verklaard. In de eerste plaats bleek bij vergelijking van het vermogen van
de verschillende psoralenen om erytheemvorming op te wekken, 5-MOP
minder effectief dan 8-MOP (Pathak en Fitzpatrick, 1959), zodat de lage

ï
r
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concentraties na toediening van een 0,6 mg/kg dosis wellicht niet
voldoende zijn. In de tweede plaats wordt door Höningsmann et al.
(1979) niets vermeld over de deeltjesgrootte van de in capsules toege-
diende 5-MOP. Indien door deze auteurs 5-MOP niet gemikroniseerd is
toegediend, lijkt het mogelijk, dat op het moment van bestraling nog
minder dan de door ons bepaalde hoeveelheid, of in het geheel geen 5-
MOP de algemene circulatie heeft bereikt.

Gelijk 8-MOP wordt 5-MOP gedeeltelijk geconjugeerd (mogelijk als
glucuronaat en sulfaat) in de urine uitgescheiden, waarbij de koppeling
waarschijnlijk heeft plaatsgevonden aan de vrije fenol- of carboxylgroep.
Opvallend is, dat geconjugeerd 5-MOP al in de urinefractie, verzameld 0-
2 uur na inname, van patiënt 3 aanwezig is, terwijl pas 2,5 uur na inname
5-MOP in het serum kan worden gemeten. Ook dit wijst op "first pass"-
eliminatie.

Samenvattend kan worden gezegd, dat de farmacokinetische eigen-
schappen van 5-MOP en 8-MOP een vergelijkbaar profiel vertonen. Het
lijkt wenselijk om ook voor 5-MOP te beschikken over een toedienings-
vorm met snellere en meer betrouwbare absorptie dan de capsules met
gemikroniseerd 5-MOP.
Ons bleek echter, dat de voor 8-MOP succesvolle toedieningsvormen niet
toepasbaar waren voor 5-MOP. Het was vooralsnog niet mogelijk een
oververzadigde waterige 5-MOP-oplossing van een redelijk volume sa-
men te stellen. De oplosbaarheid van 5-MOP in olie en glycofurol was
aanmerkelijk minder dan die van 8-MOP, zodat de voor 8-MOP toege-
paste emulsie en klysmaoplossing niet zonder meer gebruikt konden
worden.

Totdat een toedieningsvorm van 5-MOP is gevonden met een goed
voorspelbare absorptiekarakteristiek, lijkt 8-MOP te prefereren boven 5-
MOP bij PUVA-therapie.

6-3 Literatuur hoofdstuk 6.

Höningsmann, H., Jaschke, E., Gschnait, F., Brenner, W., Fritsch, P. en
Wolff, K. (1979). 5-methoxypsoralen (bergapten) in photochemothera-
py of psoriasis. British Journal of Dermatology 101, 369-378.

Langner, A., Wolska, H., Kowalski, J., Duralska, H. en Murawska, E.
(1976). Photochemotherapy (PUVA) and psoriasis: comparison of 8-
MOP and 8-MOP/5-MOP. International Journal of Dermatology
(Philadelphia) 75, 688-689.

Pathak, M.A. en Fitzpatrick, T.B. (1959). Relationship of molecular con-
figuration to the activity of furocoumarins which increase the cu-
taneous responses following long wave ultraviolet radiation. Journal of
Investigate Dermatology 32, 255-258.



Hoofdstuk 7
T

INLEIDEND ONDERZOEK NAAR DE FARMACOKINETIEK VAN '
TRIMETHYLPSORALEEN

Een gedeelte van de resultaten, beschreven in dit hoofdstuk, is gepubli-
ceerd in:

Stolk, L., Siddiqui, A.H. en Cormane, R.H. (1981) Serum levels of
trimethylpsoralen after oral administration. British Journal of Derma-
tology 104, 443-445.

7-1 Literatuuroverzicht

Sinds 1964 wordt in de Verenigde Staten een nieuw synthetisch furo- ( ,
coumarine toegepast voor de behandeling van vitiligo, het 4, 5', 8-
trimethylpsoraleen (TMP). Het TMP is in de handel als dragees van 5 mg
onder de merknaam Trisoralen® en is in Nederland als geneesmiddel niet
geregistreerd.

Fotochemotherapie met TMP bestaat uit orale inname van TMP J
gevolgd door bestraling met zonlicht of UV-A-licht ongeveer 2 uur later. '
Verscheidene studies (Sehgal, 1971, Bleehen, 1972, Parrish et al. 1976 en *
Theodoridis et al. 1976) meldden goede resultaten met deze therapie. Als \-
voordeel van fotochemotherapie met TMP in vergelijking met 8-MOP
wordt het veel minder voorkomen van nevenwerkingen zoals erytheem- Ir
vorming, jeuk en misselijkheid genoemd. De in deze onderzoeken
toegepaste dosering varieerde van 5 tot 40 mg TMP. In geen van deze
onderzoeken echter werd fotochemotherapie met TMP vergeleken met
een controlegroep. i

Kligman en Goldstein (1973) bepaalden de mate van erytheemvorming ïh
na verschillende doses TMP. Pas na orale toediening van een zeer hoge
dosis TMP, 200 mg, konden zij enige erytheemvorming waarnemen. •'
Echter na locale applicatie van een zeer lage TMP concentratie (0,4 '
ug/cm2) zagen zij na bestraling een sterke erytheemreactie. Aannemend [
dat er een correlatie bestaat tussen erytheemvorming en pigmentatie,
twijfelden zij aan de effectiviteit van de gebruikelijke dosis TMP. De ;

conclusie was, dat TMP hetzij zeer slecht werd geabsorbeerd of zeer snel
werd afgebroken. Inderdaad was door Murata et al. (1970) een zeer

v'
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slechte absorptie bij ratten gevonden na orale toediening. Intensieve p
omzetting in vitro, wanneer TMP werd geïncubeerd met muizenlever- 1
homogenaat, was gevonden door Manduia en Pathak (1979). Dezelfde •
auteurs (Manduia en Pathak, 1976) toonden in de urine van muizen en ti
ook van mensen na orale toediening een metaboliet van TMP, het 4, 8-
dimethyl-5'-carboxypsoraleen (DMCP) aan. Deze metaboliet bleek geen
fotoactieve werking te bezitten. h.

In 1974 publiceerden Kaidby en Kligman een dubbelblind onderzoek,
waarin pigmentatie van gezonde vrijwilligers werd onderzocht na orale
inname van velschillende doses TMP. Zij constateerden, dat er pigmen-
tatie kon ontstaan, zonder voorafgaande erytheemreactie. Als minimum-
dosis voor pigmentatie werd ongeveer 90 mg TMP gevonden. Dit zou
betekenen, dat de gebruikelijke doses van 5 tot 40 mg te laag zijn.

Er zijn weinig gegevens over de concentraties van TMP in lichaams-
vloeistoffen. Onlangs ontwikkelden Fischer et al. (1980) een specifieke en
gevoelige methode voor de bepaling van TMP in plasma met gaschroma-
tografie-massaspectrometrie. Na orale toediening van 40 mg aan 2
patiënten, konden zij geen TMP in plasma aantonen. De detectielimiet
van de bepaling was 2 ug/1.

7-2 Onderzoek van trimethylpsoraleen in serum, urine en faeces na orale 7

toediening t;

7-2-1 Inleiding g

TMP werd in dit onderzoek in opklimmende doseringen van 40 tot 400 | '
mg per os aan vitiligopatiënten toegediend. De TMP-concentraties '-'*'•
werden op verschillende tijdstippen na toediening in serum gemeten. Van y
enkele patiënten werd na inname van 400 mg de faeces gedurende 72 uur l >
verzameld en de hoeveelheid TMP in faeces bepaald. Ook werd een 'pi
metaboliet van het TMP, het 4,8-dimethyl-5'-carboxypsoraleen (DMCP) i-
in urinemonsters van een patiënt kwalitatief aangetoond. t
7-2-2 Patiënten en methoden ^

Doseringsvorm. Er werden Trisoralen®1 dragees gebruikt, die 5 mg TMP r
bevatten. Het TMP gehalte van de dragees werd gecontroleerd met een w
spectrofotometrische bepaling (volgens voorschrift van de USP 19). Vóór f
de toediening werden de dragees in een mortier fijngemalen en als poeder j :
ingenomen. ^r

1. Charge 29607. Elder, Ohio, Verenigde Staten.
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Protocol van de toediening en de monstername. Aan het onderzoek namen
10 patiënten, lijdend aan vitiligo deel. Deze patiënten waren één dag in
het ziekenhuis opgenomen voor algehele medische controle, vooraf-
gaande aan de behandeling. Vlak voor inname werd een licht gestan-
daardiseerd ontbijt gegeten (een bruine boterham met jam en 200 ml ':'
water). Het TMP poeder werd ingenomen met behulp van 200 ml water.
Er werden ieder uur bloedmonsters afgenomen tot 5 uur of tot 8 uur na ,\
inname. Ook werd door sommige patiënten urine in fracties verzameld
tot 24 uur na inname.
Patiënten 6, 9 en 10 verzamelden gedurende 72 uur de faeces in gewogen
emmers. Na verzamelen werden de faecesemmers gewogen, de inhoud
verdund met water en gehomogeniseerd. Serum, urine en gehomogeni-
seerde faecesmonsters werden bewaard bij -20°C tot de bepaling.

Bepaling TMP in serum en urine. TMP werd in serum bepaald met de
HPLC-methode met UV-detectie. Ter bevestiging van de aanwezigheid S;

van TMP werd de bepaling nog eens herhaald met de HPLC-methode
met fluorescentiedetectie (patiënten 5 t/m 10). Urineconcentraties van [,
TMP werden bepaald met de HPLC-UV-methode. '\

Bepaling TMP in faeces. Ongeveer 10-20 gram faeceshomogenaat werd
nauwkeurig afgewogen in een medicijnfles van 250 ml. Hieraan werden ;

25 ml 4 M zoutzuur en 125 ml heptaan-DCM (4+1) toegevoegd. Het
mengsel werd 30 minuten geschud in een schudmachine en daarna 5
minuten gecentrifugeerd bij 2000 rpm. Er werd zoveel mogelijk van de
organische laag overgebracht in een maatcylinder, waarna het volume
werd bepaald. Vervolgens werd een gedeelte gefiltreerd door een silico-
nenfïlter. Twintig ui van het filtraat werd in een reageerbuis gebracht en \
hieraan werd 10 ui van de interne standaardoplossing toegevoegd. Het
mengsel werd met stikstof drooggeblazen. De indamprest werd opgeno- ;
men in 80 ui mobiele fase en 25 ui hiervan werd geïnjecteerd in de HPLC
en gedetecteerd met fluorescentiedetectie. Het faecesmonster werd 5 maal
achtereen geëxtraheerd met 125 ml heptaan-DCM en het TMP-gehalte
van ieder extract werd bepaald.

Bepaling van 4, 8-dimethyl-5'-carboxypsoraleen in urine. Aan 2 ml urine
werden 5 druppels 4 M zoutzuur toegevoegd en de urine tweemaal
geëxtraheerd met 5 ml benzeen. De benzeenextracten werden samenge-
voegd en vervolgens geëxtraheerd met 5 ml 0,1 M NaOH. Na extractie en
scheiding werd de waterlaag weer aangezuurd met 4 M zoutzuur en
wederom met tweemaal 5 ml benzeen geëxtraheerd. De samengevoegde
benzeenextracten werden drooggedampt en het droge extract werd
opgenomen in ongeveer 250 ui benzeen. Dit extract werd als een streep
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van ongeveer 1 cm op een dunnelaag plaat (kieselgel G) zonder fluores-
centie gebracht en ontwikkeld in chloroform-ethylacetaat-ijsazijn (6+
3+1) zonder kamerverzadiging. Na ontwikkeling werd onder UV-licht
van 360 nm de fluorescerende DMCP-vlek gedetecteerd en met potlood
gemarkeerd. De silicagel op de gemarkeerde plek werd vervolgens van de
plaat gekrabd, gemengd met 2 ml absolute ethanol en 5 minuten geschud.
Na centrifugeren en afscheiden van het ethanolextract werd het UV- ;
spectrum van 210 tot 390 nm gemeten tegen absolute ethanol in 1 cm- j -
kwartscuvetten met een inhoud van 1 ml.

7-2-3 Resultaten

Serumconcentraties van TMP na toediening van opklimmende doserin-
gen TMP zijn weergegeven in tabel 7-1.

Tabel 7-1 Serumconcentraties van TMP na orale toediening van verschillende doses.
\

uren na patiënt 1 patiënt 2 patiënt 3 patiënt 4 ^ J
toediening (73 kg, 53 jaar) (70 kg, 57 jaar) (63 kg, 21 jaar) (74 kg, 46 jaar) :

TMP dosis TMP dosis TMP dosis TMP dosis
100 mg 200 mg 40 mg 100 mg 200 mg 200 mg 100 mg 300 mg 400 mg

0 — _ — ' — _ _ _ _
\ — _ _
2 3
3 4
4 3 _ _ _ _ _
5 - n.b. n.b. n.b. n.b. 3 n.b. 9 1G

n.b. = niet bepaald
- = niet aantoonbaar

Na toediening van 40 mg aan patiënt 2 en 100 mg aan patiënt 1 kon geen
TMP in serum worden gemeten. Nog juist te detecteren concentraties
werden gemeten na toediening van 100 mg aan patiënten 2 en 4 en 200 mg
aan patiënten 1, 2 en 3. Pas na toediening van 300 en 400 mg TMP aan
patiënt 4 werden hogere TMP-concentraties gevonden. In tabel 7-2 zijn
de serumconcentraties weergegeven, gemeten na toediening van 400 mg
TMP aan patiënt 5 tot en met 10. De concentraties weergegeven voor
patiënten 5 t/m 10 zijn het gemiddelde van de waarden gevonden met de
UV-methode en de fluorescentie-methode. De resultaten met beide
bepalingsmethodieken waren steeds vrijwel dezelfde. De hoeveelheid
TMP, die in faeces werd teruggevonden was: patiënt 6: 174 mg (44%),
patiënt 9: 223 mg (56%) en patiënt 3: 174 mg (44%). De extractie was
waarschijnlijk volledig want in het laatste (vijfde) extract van alle drie

-
4
4
3
n.b.

—
8
6
6
n.b.

3
5
6
6
3

—
2
4
2
n.b.

15
14
29
22
9

15
15
19
31
10
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Tabel 7-2 Serumconcentraties van TMP na orale toediening van 400 mg.
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F
Iv1
ir?
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ir,

1
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; £

uren na
toediening

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8

n.b. = niet bepaald

TMP Sl-RUM CONCENTRATIE
patiënt 5
(70 kg, 30 jaar)

7
7
9

20
27
36

n.b.
n.b.

patiënt 8
(83 kg, 34 jaar)

—
-
—
9
7
n.b.
n.b.
n.b.

- = niet aantoonbaar

patiënt 6
(59 kg, 30 jaar)

-
-
-
n.b.
5
n.b.
5
n.b.

patiënt 9
(80 kg, 41 jaar)

—
6
5

14
n.b.

6
n.b.
5

(Mg/D
patiënt 7
(70 kg, 30 jaar)

-
—
-
_
n.b.
-
n.b.
_

patiënt 10
(72 kg, 19 jaar)

5
7

12
32
n.b.

21
n.b.

21

•f-i

f-

s.

't-.

1

patiënten kon vrijwel geen TMP meer worden aangetoond (minder dan
1%). De aanwezigheid van TMP in faeces werd bevestigd met dunnelaag-
chromatografie in het systeem beschreven voor de DMCP-bepaling. In
geen van de faecesextracten van de drie patiënten kon DMCP worden
aangetoond.
De urinefracties van de patiënten 1 en 2, verzameld na inname van 200
mg TMP, werden onderzocht op onveranderd TMP. In geen van de
fracties kon onveranderd TMP worden aangetoond. In alle urinefracties
van patiënt 4, verzameld gedurende 24 uur na inname van respectievelijk
100 en 300 mg TMP kon het DMCP worden aangetoond. De Rf-waarde
was 0,32 en het UV-spectrum van het extract vertoonde de karakteristie-
ke dubbelpiek bij 260 en 267 nm, zoals beschreven door Manduia en
Pathak (1976). In de fracties opgevangen van 0-0,5 uur (dosis 100 mg) en
0-2 uur (dosis 300 mg) na inname was al DMCP in urine aantoonbaar.
Aannemend dat de waarde van E\^m van DMCP bij 260 nm ongeveer
gelijk is aan die van TMP bij 248 nm, kan een schatting gemaakt worden
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van de uitgescheiden hoeveelheid DMCP. Dit zou een totale excretie van
DMCP in 24 uur betekenen van 4 mg (dosis 100 mg) en 5,1 mg (dosis 300
mg). Geen van de patiënten had last van misselijkheid of van andere
bijwerkingen.

7-2-4 Discussie

Serumconcentraties van TMP waren, ook na inname van zeer hoge doses,
ternauwernood of niet meetbaar. Bovendien was er individueel een sterke .
variatie in de hoogte van de serumconcentraties. In de faeces, verzameld
tot 72 uur na inname, werd ongeveer de helft van de ingenomen dosis van
400 mg TMP weer onveranderd teruggevonden. Waarschijnlijk duidt dit
op zeer slechte absorptie van TMP. Mogelijk is de werkelijke hoeveelheid
niet opgenomen TMP nog groter. Van niet absorbeerbare stoffen is
namelijk aangetoond, dat 70% in 72 uur in de faeces wordt uitgescheiden
(Ganong, 1969). De verklaring voor de slechte absorptie moet waarschijn- ^
lijk gezocht worden in de extreem slechte oplosbaarheid van TMP in «L
water . Met de in hoofds tuk 3 beschreven me thode vonden wij gemiddeld
een oplosbaarheid in water bij kamertemperatuur van 15±3 ug TMP per
liter (x ±s.d.; n=3). Waarschijnlijk worden tijdens het verblijf van TMP ^
in de dunne darm voortdurend kleine hoeveelheden geabsorbeerd, zodat
de eliminatiesnelheid niet uit het verloop van de serumconcentratiecurves
valt af te leiden. Het verschijnen van de metaboliet (DMCP) in de urine,
zeer snel na inname, wijst evenwel op snelle omzetting van het TMP.

Wij beproefden, zonder succes, vloeibare toedieningsvormen van TMP ••*•"
te bereiden, waarin TMP in opgeloste vorm aanwezig was. Hiervoor ;,'.
werden enige voor de mens toepasbare oplosmiddelen, zoals arachisolie, "'•
glycofurol, propyleenglycol en glycerol onderzocht. TMP bleek in al deze '
oplosmiddelen echter zeer slecht op te lossen en het was niet mogelijk
voldoende TMP opgelost in een redelijk volume toe te dienen. y'

Samenvattend kan worden gesteld, dat TMP uit de hier onderzochte
vaste orale toedieningsvorm slecht wordt geabsorbeerd. Evaluatie van de
werkzaamheid van TMP bij de behandeling van vitiligo is pas goed
mogelijk, wanneer TMP in goed absorbeerbare vorm kan worden u
toegediend en nadat inzicht is verkregen in de farmacokinetiek. : \
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Hoofdstuk 8.

ONDERZOEK NAAR DE FARMACOKINETIEK VAN PSORALENEN
BIJ KONIJNEN.

8-1 Inleiding en literatuuroverzicht

Er zijn geen gegevens bekend over de kinetiek na intraveneuze toediening
ss van 8-MOP, 5-MOP en TMP aan mensen. Aan intraveneuze toediening

van deze verbindingen lijken mede vanwege de slechte wateroplosbaar-
heid risico's verbonden. Om toch enig inzicht te verkrijgen in de kinetiek
na intraveneuze toediening, dienden wij 8-MOP, 5-MOP en TMP intra-

'r veneus aan konijnen toe, waarna de plasmaconcentraties werden be-
/'; paald. Bovendien werd 8-MOP oraal per maagsonde toegediend.
'£ Onderzoeken naar de kinetiek na intraveneuze toediening van 8-MOP
}'\ bij honden zijn verricht door Puglisi et al. (1977), Kolis et al. (1979) en
' Glew et al. (1980). Deze auteurs zagen een biëxponentiële afname van de
• 8-MOP-concentratie in plasma en bloed, met een halfwaardetijd voor de
't terminale fase van ongeveer 4 uur. Een veel snellere eliminatie werd
\j gevonden door Smyth (1980) na orale toediening van 8-MOP aan ratten.
••- De halfwaardetijd van de eliminatie bleek dosis-afhankelijk en varieerde

van 0,23 uur (0,6 mg/kg) tot 1,1 uur (20 mg/kg).

U
!7 8-2 Materiaal en methoden

j;~ Vanwege de zeer slechte oplosbaarheid in water, werd van speciale
^ toedieningsvormen gebruikgemaakt om intraveneuze toediening van de

psoralenen mogelijk te maken. Het 8-MOP werd toegediend met behulp
van de in hoofdstuk 5 beschreven klysmaoplossing. Het 5-MOP loste hier
echter onvoldoende in op en werd daarom opgenomen in polyethyleen-

L glycol 300.
\ Voor TMP werd geen geschikt oplosmiddel gevonden en daarom werd
l'; deze stof zeer fijn gesuspendeerd in water met behulp van polyvinylpyr-
k rolidon, volgens een methode beschreven door Innemee (1979) voor het
'S bereiden van een suspensie voor injectie van tetrahydrocannabinol.

8-MOP-oplossing (intraveneus). Samenstelling per ml: glycofurol 0,5 ml;
ethanol 0,1 ml; water 0,4 ml en 8-MOP 5 mg.
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8-MOP-oplossingen (oraal). Er werden 2 soorten 8-MOP-oplossing ge-
bruikt voor orale toediening. De eerste (A) was een oververzadigde
oplossing van 8-MOP in water. De oplossing bevatte per ml: ethanol 0,5
ml; oranjeschilstroop 0,5 ml; water 4 ml en 8-MOP 2 mg.
De tweede oplossing (B) was gelijk aan de 8-MOP-oplossing voor
intraveneuze toediening. De concentratie 8-MOP was nu echter 7,5
mg/ml.

5-MOP-oplossing (intraveneus). De gebruikte oplossingen bevatten
pectievelijk 1,5 en 3 mg 5-MOP per ml polyethyleenglycol 300,

res-

ï \ TMP-suspensie (intraveneus). Suspensie 1 mg/ml: 100 mg TMP werd
'V opgelost in 100 ml van een oplossing van 10% polyvinylpyrrolidon (pvp)
?? h. ethanol. Vervolgens werd de ethanol met een rotatiefilmverdamper

onder verminderde druk afgedampt. Het residu werd onder krachtig
\ schudden gesuspendeerd in 100 ml NaCl 0,9%. Op dezelfde wijze werden

j ook suspensies van 2 mg/ml en 3 mg/ml bereid. In die gevallen werd 200
^ mg TMP opgelost in 200 ml 10% pvp in ethanol en 300 mg TMP in 300 ml
:% 10% pvp in ethanol.

a
':s Proefdieren. De proefdieren waren 17 "New Zealand White" konijnen

van beiderlei geslacht, met een gewicht van 2 tot 4 kg. Deze konijnen
'i s werden betrokken van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfu-
f siedienst.

Orale toediening. Aan konijnen 1 t/m 7 werd 8-MOP oraal in opklim-
mende doses toegediend. Op de ochtend van de toediening werden de
konijnen in een houten box geplaatst, waarna een polyethyleen maag-
sonde werd ingevoerd. De 8-MOP-oplossing werd met behulp van een
injectiespuit via de maagsonde direct in de maag geïnjecteerd. Onmiddel-
lijk hierna volgde een injectie van nog eens 2 ml fysiologisch zout als
spoeling van de sonde.

4 Intraveneuze toediening. Aan konijnen 4, 8, 9, 10 en 11 werd 8-MOP
intraveneus toegediend. De 5-MOP en TMP werden respectievelijk aan
konijnen 12, 13 en 14 en konijnen 15, 16 en 17 intraveneus toegediend.
Hiertoe werd een naald in een oorvene van het konijn gebracht en de
oplossing werd geïnfundeerd met behulp van een injectiespuit in ongeveer
10 seconden (8-MOP en TMP) en in ongeveer 30 seconden (5-MOP). De
toediening van 5-MOP duurde langer vanwege de hogere viscositeit van
de oplossing. Onmiddellijk daarna volgde injectie van 2 ml fysiologisch

•••••j zout als spoeling van de katheter.
'1
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Afname bloedmonsters. Bloedmonsters van ongeveer 0,4 ml werden
afgenomen via een naald in een oorarterie. Na iedere monstername werd
het afnamesysteem gespoeld met een oplossing van heparine in fysiolo-
gisch zout om stolling tegen te gaan. De monsters werden opgevangen in
plastic "eppendorf cupjes", die enige kristallen Na-EDTA bevatten als
anticoagulans.
De "cupjes" werden 15 minuten bij 2000 rpm gecentrifugeerd, het plasma
afgescheiden en bewaard bij -20°C tot het moment van bepaling.
Monstername bij orale toediening: vóór en ieder kwartier tot en met 2 uur
na toediening. Monstername bij intraveneuze toediening: yóor en zo
mogelijk iedere minuut gedurende 5 minuten na toediening. Verder iedere
5 minuten tot en met een half uur en daarna ieder kwartier tot en met 2
uur na toediening.

Farmacokinetische parameters. Bij de berekeningen na intraveneuze
toediening werd het open twee-compartimenten model toegepast. Ma-
thematisch kan dit worden weergegeven met de formule: C = Ae" a t + }
Be-Pt. ^
De eerste term beschrijft de distributie vanuit het centrale compartiment
over de weefsels. De tweede term geeft de eliminatie weer. Voor de
berekeningen werd gebruik gemaakt van het computerprogramma NON-
LIN. Dit programma is een niet-lineair regressieprogramma, ontwikkeld
bij de firma Upjohn, Michigan, Verenigde Staten.
Farmacokinetische parameters van TMP na intraveneuze toediening en
8-MOP na orale toediening werden niet berekend met het computerpro-
gramma, maar met behulp van halflogarithmische regressieanalyse.

8-3 Resultaten

Na orale toediening van 2 mg (ongeveer 0,6 mg/kg) van oplossing A aan
de konijnen 1 en 2 kon geen 8-MOP in plasma worden aangetoond. Na
dit resultaat werden opklimmende doses 8-MOP, maar nu als oplossing B
toegediend. Er kon geen 8-MOP in plasma worden aangetoond na
toediening van respectievelijk 7,5 mg (2,5 mg/kg) aan konijn 3, en 15 mg
(5 mg/kg) aan konijnen 4 en 5. Pas na toediening van 30 mg en 37,5 mg
(15 mg/kg) aan konijnen 6 en 7 was er 8-MOP in het plasma meetbaar.
De absorptie van 8-MOP was zeer snel (figuur 8-1). Op het tijdstip van de
eerste monstername, 16 minuten na toediening, was het maximum in de
plasmaconcentratie al bereikt. De eliminatie is eveneens zeer snel met
halfwaardetijden van 17 en 19 minuten. Eén dag na orale toediening van
15 mg 8-MOP aan konijn 4 werd aan hetzelfde konijn 4 mg 8-MOP
intraveneus toegediend. Nu was er wel 8-MOP meetbaar in het plasma.
Een computer-"fït" van de plasmaconcentratiecurve van 8-MOP, samen-
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10 20 30 «0 50 SO 70 80 90 100 110 120 130 MO

Figuur 8-1 Plasmaconcentratiecurves na toediening per os van 8-MOP (15 mg/kg) aan
konijn 6 (•) en 7 (*).

gesteld met de resultaten van konijnen 4, 8 en 9 na intraveneuze
toediening van 4 mg, is weergegeven in figuur 8-2. De concentratieafname
verloopt bifasisch volgens eerste-orde processen met een zeer snelle alfa-
fase en een wat langzamer bèta-fase. In tabel 8-1 zijn t'/2a en tV2p
weergegeven. Ook zijn hier de resultaten opgenomen, gevonden na

Tabel 8—1 Farmacokinetische parameters na intraveneuze toediening van 8-MOP aan
konijnen.

Konijn
no

4
8
9

10
11 (plasma)
11 (volbloed)

6
7

gewicht
(kg)

3
3
2
2,5
2,8

2,5
2

8-MOP INTRAVENEUS

dosis
(mg)

4
4
4

10
15

8-MOI

37,5
30

AUC(O-cc)
(Mg.h.1-1)

135
91

116
250
440
931

•ORAAL

1350
562

(minuten)

1 ± 0,1*

1,6 ± 0,2
2,3 ± 0,2
2,0 ± 0,2

-

t7,0
(minuten)

12,7 ± 1,3

15,6 ± 1,4
15,5 ± 2,4
13 ± 1

19
17

- = niet te berekenen
* = s.d.
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Figuur 8-2 Plasmaconcentratiecurve na intraveneuze toediening van 4 mg 8-MOP aan
3 konijnen,
o = gemiddelde experimentele waarden
• = waarden volgens computerfit

Figuur 8-3 Plasmaconcentratiecurve na intraveneuze toediening van 6 mg 5-MOP aan
konijn 14.
o = experimentele waarden
• = waarden volgens computerfit

f

v

intraveneuze toediening van 10 mg 8-MOP aan konijn 10 en 15 mg aan
konijn 11. Van konijn 11 zijn bovendien de 8-MOP-concentraties in
volbloed bepaald. In volbloed werden aanLsnlijk hogere concentraties 8-
MOP dan in plasma gevonden. De verhouding van de bloed- en
plasmaconcentraties was gemiddeld 2,2 ± 0,4 (x ± s.d.; n=15).
Ook voor 5-MOP werd een bifasische eerste-orde concentratieafname
gevonden. Een computer-"fït" van de plasmaconcentratiecurve van
konijn 14 is afgebeeld in figuur 8-3. Van dit konijn zijn ook de
concentraties van 8-MOP in volbloed bepaald. De verhouding van de 5-

Tabel8-2 harmacokinetische parameters na intraveneuze toediening van 5-MOP aan
konijnen

Konijn
no

12
13
14 (plasma)
14 (volbloed)

gewicht
(kg)

2,5
2,4
2,4

- = niet te berekenen
* = s.d.

dosis
(mg)

3
6
6

46
144
223
779

) (minuten)

0,4 ± 0,1*
1,3 ± 0,2
2,6 ± 0,3

(minuten)

11,7 ±2
15 ±2
19 ±3
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Figuur 8 -4 Plasmaconcentraties na intraveneuze toediening van respectievelijk 3,6 en
9 mg TMP aan konijnen 15 (o), 16 (*) en 17 (•).

Tabel 8—3 Farmacokinetische parameters na intraveneuze toediening van TMP aan
konijnen.

Konijn
no

15
16
17

gewicht
(kg)

2,8
2,8
2,3

dosis
(mg)

3
4
9

AUC(o.oo)
Oig.h.l-1)

9
42
22

(minuten

-
0,7

t>/2

(minuten

5,5
2,7

— = niet te berekenen

MOP-concentratie in bloed en plasma was gemiddeld: 3,1 ± 0,5 (x ± s.d.;
n=10).
Enkele farmacokinetische parameters na intraveneuze toediening van 5-
MOP zijn weergegeven in tabel 8-2.
Een zeer snelle concentratieafname werd gevonden na intraveneuze
toediening van TMP (figuur 8-4). Al 10 minuten na toediening was TMP
niet meer in plasma aantoonbaar. Wegens het geringe aantal meetpunten
was een computer-"fit" hier niet mogelijk. Na toediening van 9 mg TMP
lijkt een bifasische concentratieafname waar te nemen (tabel 8-3).

8-4 Discussie

De resultaten na orale toediening van 8-MOP wijzen op zeer sterke
verzadigbare "first pass"-eliminatie. Na intraveneuze toediening zijn

vS
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twee fasen in de concentratieafname waar te nemen. Mede gezien het
grote "first pass"-effect, geeft de tweede fase waarschijnlijk de eliminatie
weer. Deze zeer snelle eliminatie is karakteristiek voor vele geneesmid-
delen (Walker, 1978) bij kleine knaagdieren. Het kinetisch gedrag van 5-
MOP bij het konijn lijkt op dat van 8-MOP. Zowel 8-MOP als 5-MOP
worden, gezien de hogere concentraties in bloed in vergelijking met
plasma, aan de bloedpartikels gebonden.
Het konijn verschilt hierin van de mens, waarvoor wij een verhouding
van de 8-MOP-concentratie in bloed en plasma van 0,67 vonden (hoofd-
stuk 5).

Het snelle verdwijnen van TMP uit het plasma zou kunnen wijzen op
zeer snelle eliminatie, zoals eerder in vitro door incuberen met muizen-
leverhomogenaat is aangetoond (Manduia en Pathak, 1979).
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SAMENVATTING ^

In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar farmacokinetische
en biofarmaceutische aspecten van enkele psoraleenderivaten, die bij de
fotochemotherapie van dermatologische afwijkingen, zoals vitiligo en
psoriasis, worden toegepast.
Fotochemotherapie is een combinatie van inname per os van een van de
psoraleenderivaten 8-methoxypsoraleen (8-MOP), 5-methoxypscraleen
(5-MOP) of 4, 5', 8-trimethylpsoraleen (TMP) en bestraling met langgol-
vig ultraviolet licht, het zogenaamde UV-A (320-400 nm) 2 uur later.
Deze behandeling wordt ook wel afgekort als PUVA (psoraleen-UV-A). v
Sinds de laatste jaren is vooral PUVA-behandeling van psoriasis met 8- ^.
MOP sterk in de belangstelling gekomen.

In hoofdstuk 1 wordt het protocol voor de PUV A-behandeling met 8-
MOP, mogelijke werkingsmechanismen, de bijwerkingen, de farmacoki- [
netiek en de correlatie tussen serum- of plasmaconcentraties en de
werking besproken. Een significante correlatie tussen 8-MOP-serum- en
plasmaconcentraties en de lichtgevoeligheid van de huid wordt in de
literatuur beschreven. Minder duidelijk is de correlatie tussen serum- en
plasmaconcentraties en de resultaten van de behandeling van psoriasis. ^
Wel geven de resultaten van enige recente onderzoeken aan, dat veel van
de psoriasispatiënten, die niet goed op PUV A-therapie reageren, een
afwijkend profiel van de plasmaconcentratiecurves vertonen. Na inname
per os van capsules of tabletten worden volgens literatuurgegevens 2 tot 3
uur later maximumserum- en plasmaconcentraties van 8-MOP bereikt.
Er bestaat echter grote interindividuele variatie in T m a x , C m a x en AUC.

Doel van ons onderzoek was het vinden van een 8-MOP-preparaat met
snelle en reproduceerbare absorptie. Hiertoe werd 8-MOP in verschil-
lende toedieningsvormen toegediend aan gezonde vrijwilligers en aan ,
patiënten en werden de serumconcentraties gemeten. Tevens werd een
inleidend onderzoek verricht naar de farmacokinetiek van 5-MOP en
TMP.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende in de literatuur
beschreven bepalingsmethoden van 8-MOP in lichaamsvloeistoffen.
Door ons toegepaste methoden voor de bepaling van 8-MOP, 5-MOP en
TMP, gebaseerd op "reversed phase" HPLC en UV-detectie bij 254 nm,
alsmede een bepaling van TMP met HPLC en fluorescentiedetectie
worden beschreven.
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Hoofdstuk 3 behelst een onderzoek van 3 verschillende soorten 8-
MOP-capsules. Deze capsules bevatten respectievelijk "gemikroniseerd"
8-MOP, niet "gemikroniseerd" 8-MOP en een vaste dispersie van 8-MOP
in polyethyleenglycol 6000. Ondanks de aanzienlijke verschillen in kris-
talgrootte van de 8-MOP in de capsules, werd er tussen de capsules geen
significant verschil in T m a x , C m a x en AUC gevonden. De interindivi-
duele variatie in Tmax. cmax en AUC was groot. Geen van de

I onderzochte capsules voldeed aan onze wens voor een preparaat met
snelle en reproduceerbare opname.

In hoofdstuk 4 worden serumconcentraties na toediening per os van
1 een (oververzadigde) waterige oplossing en capsules met "gemikroniseerd"

'""' 8-MOP vergeleken. Significant hogere waarden voor C m a x en AUC
v werden gevonden voor de 8-MOP-oplossing in water. Bovendien werd

Tmax significant sneller bereikt en was de spreiding gering: 1 ± 0,3 uur (x
± s.d., n=6).
Een sterke stijging van de AUC werd waargenomen na verdubbeling van
de dosis 8-MOP als oplossing in water van 0,3 mg/kg tot de gebruikelijke
dosis, 0,6 mg/kg. Dit wijst op verzadigbare "first pass"-eliminatie.
Omdat de "first pass"-eliminatie individueel sterk kan verschillen, moet

j iedere patiënt (op geleide van serumconcentraties) op de juiste dosis 8-
( MOP worden ingesteld.
f Significant lagere serumconcentraties werden gevonden na toediening
|- per os van 8-MOP opgelost in de oliefase van een olie in water-emulsie in

vergelijking met de waterige oplossing. T m a x was echter vrijwel gelijk:
1,1 ± 0,2 (x ± s.d., n=7). Na inname van 8-MOP-oplossing in water werd
vaker misselijkheid waargenomen in vergelijking met de 8-MOP-capsules
en de 8-MOP-emulsie.

( Ook rectale toedieningsvormen van 8-MOP zijn onderzocht (hoofd-
; stuk 5). Na rectale toediening van 8-MOP in respectievelijk hydrofiele en

lipofiele zetpilbases, werden lage serumconcentraties gemeten. Veel be-
•* tere resultaten werden verkregen met een 8-MOP-mikroklysma op basis

van een mengsel van glycofurol, ethanol en water. De T m a x werd zeer
snel bereikt: 0,7 ± 0,3 uur (x ± s.d., n=7). Er werd geen significant
verschil gevonden in Cmax e n AUC na toediening per os van 8-MOP als
oplossing in water en rectaal als mikroklysma. Dit wijst niet op een
vermindering van de "first pass"-eliminatie na rectale toediening. Ook na
rectale toediening van 8-MOP vindt waarschijnlijk verzadigbare "first

j pass"-eliminatie plaats, omdat er een sterke stijging van de AUC werd
! waargenomen na verhoging van de dosis van 0,3 mg/kg tot 0,6 mg/kg.

PUVA-behandeling van 30 psoriasispatiënten met 8-MOP als mikro-
klysma leverde goede resultaten op. Ofschoon 2 patiënten na rectale toedie-
ning van 8-MOP toch last hadden van misselijkheid, lijkt deze bijwerking

i in vergelijking met de 8-MOP-oplossing in water minder vaak op te
( treden.
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Bij vergelijking van de twee vloeibare orale toedieningsvormen van 8-
MOP (oplossing in water en emulsie) en het mikroklysma voor rectale
toediening, kan gezegd worden dat de absorptie van 8-MOP uit alle drie
de toedieningsvormen snel en reproduceerbaar is. De biologische be-
schikbaarheid van de 8-MOP-emulsie is echter significant lager, dan die
van de beide andere toedieningsvormen. Het 8-MOP-mikroklysma lijkt
van de drie toedieningsvormen de voorkeur te verdienen, omdat de
absorptie snel en de biologische beschikbaarheid goed is en het
minder misselijkheid lijkt te veroorzaken dan de 8-MOP-oplossing in
water.

In hoofdstuk 6 wordt een onderzoek naar de farmacokinetiek van 5-
MOP, toegediend per os als "gemikroniseerde" stof in capsules, beschre-
ven. De sterke stijging van de AUC na een 1,2 mg/kg dosis in vergelijking
met een 0,6 mg/kg dosis, lijkt erop te wijzen, dat ook 5-MOP verzadig-
bare "first pass"-eliminatie ondergaat. T m a x is gemiddeld: 3,2 ± 0,8 uur
(x ± s.d., n=7). Omdat vooralsnog geen toedieningsvorm met snelle,
voorspelbare absorptie voor 5-MOP beschikbaar is, zou voorlopig
fotochemotherapie met 8-MOP de voorkeur verdienen.

De effectiviteit van fotochemotherapie van vitiligo met oraal toege-
diend TMP in de gebruikelijke doses van 5 tot 40 mg, wordt in de
literatuur soms in twijfel getrokken. Een onderzoek naar de serumcon-
centraties van TMP is weergegeven in hoofdstuk 7. Na inname per os van
tot poeder vermalen commerciële dragees met TMP in opklimmende
dosis van 40 tot 400 mg, werden zeer lage TMP-serumconcentraties
gemeten. Ongeveer de helft van de ingenomen dosis TMP (400 mg) werd
in 72 uur na inname in de faeces teruggevonden, hetgeen lijkt te wijzen op
zeer slechte absorptie. Als conclusie kan gesteld worden dat evaluatie van
fotochemotherapie met TMP pas mogelijk is, wanneer een toedienings-
vorm met goede absorptie beschikbaar komt en inzicht is verkregen in de
farmacokinetiek.

Intraveneuze toediening van 8-MOP, 5-MOP en TMP is onderzocht bij
konijnen (hoofdstuk 8). Het 8-MOP is ook oraal toegediend. Na orale
toediening bleek 8-MOP bij konijnen zeer sterke "first pass"-eliminatie te
ondergaan. De concentratieafname van de psoralenen na intraveneuze
toediening verliep bifasisch volgens eerste orde processen. De half-
waardetijd van de alfa fase was 1 tot 2 minuten (8-MOP en 5-MOP) en
ongeveer 1 minuut (TMP). De halfwaardetijd van de bèta fase was
ongeveer 15 minuten (8TMOP en 5-MOP) en 3 minuten (TMP).

f



SUMMARY

In the present thesis the pharmacokinetic and biopharmaceutic proper-
ties of some psoralen derivatives, that are used in photochemotherapy of
dermatological diseases like vitiligo and psoriasis, are studied. Photo-
chemotherapy is a combination of oral administration of one of the
psoralen derivatives, 8-methoxypsoralen (8-MOP), 5-methoxypsoralen
(5-MOP) or 4, 5', 8-trimethylpsoralen (TMP), and mediation with long
wave ultraviolet light, U.V.-A (320-400 nm), two hours later. This
treatment is commonly called PUVA (Psoralen-UV-A). Especially PUVA
treatment of psoriasis with 8-MOP is performed frequently since a few .>
years. ^

In chapter 1 the protocol for PUVA treatment of psoriasis with 8-
MOP, possible mechanisms of action, pharmacokinetic properties and
the correlation between serum and plasma concentrations of 8-MOP and >
the effect are discussed. l

In the literature a significant correlation between 8-MOP serum and
plasma concentrations and the sensitivity of the skin for UV-A light is
reported. The correlation between 8-MOP serum and plasma concentra- }..
tions and the results of PUVA treatment of psoriasis is less obvious. *%
However, the results of some recent investigations indicate, that many of j ;
the patients, who respond poorly to PUVA therapy have an abnormal
profile of the 8-MOP plasma concentration curves. According to litera-
ture reports maximum serum and plasma concentrations are reached 2 or 3 ;

hours after oral administration of 8-MOP in capsules or tablets. There
exists a great deal of interindividual variation of T m a x , C m a x and AUC.

The purpose of our investigation was to develop an 8-MOP dosage
form with a fast and reproducible absorption. Various dosage forms of 8-
MOP were administered to volunteers and patients and 8-MOP concen- ;
trations in body fluids determined. Also the pharmacokinetic properties '*~
of 5-MOP and TMP were investigated in a pilot study.

The various methods for determination of 8-MOP in body fluids,
described in literature, are discussed in chapter 2. We developed methods
for the determination of 8-MOP, 5-MOP and TMP in body fluids, based ;
on reversed phase HPLC and UV-detection at 254 nm. These methods
and a method for the determination of TMP, based on HPLC with
fluorescence detection are presented.

In chapter 3 an investigation is described of 3 different 8-MOP
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capsules, filled with respectively "micronized" 8-MOP, not "micronized"
8-MOP and 8-MOP as a solid dispersion in polyethyleenglycol 6000.
Although the size of the 8-MOP crystals in the capsules differed largely,
the difference in T m a x , C m a x and AUC between the capsules was not
significant. However, there existed considerable individual variation of
T m a x , C m a x and AUC. None of the investigated capsules complied with
our wish for an 8-MOP dosage form with fast and reproducible absorp- i
tion.

In chapter 4 serum concentrations were compared after administration
of 8-MOP as a (supersaturated) solution in water and capsules with
"micronized" 8-MOP. Values of C m a x and AUC were significantly higher
after administration of the 8-MOP solution in water. Moreover, T m a x

was reached significantly faster and there was little interindividual
variation: 1 ± 0,3 hr (x ± s.d., n=6). An enormous increase of the AUC
was observed after doubling the dose of 8-MOP as a solution in water from
0,3 mg/kg to th,̂  usual dose 0,6 mg/kg. This indicates saturable "first
pass" elimination. Because the extent of "first pass" elimination varies i
individually, serum concentrations of each patient should be monitored in ^
order to determine the correct 8-MOP dose.

Serum concentrations were significantly lower in comparison with the
8-MOP solution in water after oral administration of 8-MOP dissolved in
the oil phase of an oil in water emulsion. T m a x was almost the same: 1,1
± 0,2 (x ± s.d., n=7). More frequently nausea was experienced after
ingestion of 8-MOP solution in water, when compared with the 8-MOP
capsules and the 8-MOP emulsion. "\

Also rectal dosage forms of 8-MOP have been investigated (chapter 5). '>"
After rectal administration of 8-MOP in respectively hydrophilic and \
lipophilic suppository bases, low serum concentrations were measured.
Much better results were obtained with a micro-enema, with 8-MOP
dissolved in a mixture of glycofurol, ethanol and water. T m a x was -
reached very fast: 0,7 ± 0,3 hr (x ± s.d., n=7). No significant difference
between C m a x and AUC was observed after oral administration of 8-
MOP as a solution in water and rectal administration as a micro-enema.
This does not indicate a by-pass of "first pass" elimination after rectal
administration. An important increase of the AUC was observed after
doubling the rectal dose from 0,3 mg/kg to 0,6 mg/kg, indicating
saturable "first pass" elimination.

Good results were obtained after PUVA treatment with 8-MOP as a
micro-enema of 30 psoriasis patients. In spite of rectal administration of
8-MOP 2 patients complained about nausea. However, this adverse
reaction seems less frequent after rectal administration in comparison
with oral administration of the 8-MOP solution in water. j

Comparing the two fluid oral dosage forms for 8-MOP (the solution in
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water and the emulsion) and the micro-enema, it can be said, that the
absorption of 8-MOP is rapid and reproducible from all three dosage
forms. The bioavailability of 8-MOP emulsion, however, is significantly
lower than the bioavailability of the other two 8-MOP dosage forms.
The 8-MOP micro-enema seems preferable in comparison with the other
dosage forms, because the absorption is fast, the bioavailability
good and less nausea seems to be caused, when compared with the 8-
MOP solution in water.

In chapter 6 an investigation of the pharmacokinetic properties of 5-
MOP, administered as "micronized" powder in capsules, is described. The
strong increase of the AUC after a 1,2 mg/kg dose in comparison of a 0,6
mg/kg dose, probably indicates saturable "first pass" elimination. The
mean value of Tmax is: 3,2 ± 0,8 h (x ± s.d., n=7). Because until now no
dosage form of 5-MOP with rapid and predictable absorption is avail-
able, photochemotherapy with 8-MOP should be preferred.

The effectiveness of photochemotherapy of vitiligo with orally ad-
ministered TMP in the usual dose from 5 to 40 mg is sometimes doubted
in literature. An investigation is described in chapter 7. After oral
administration of powdered commercial TMP sugar coated tablets in
a dose of 40 to 400 mg, very low TMP serum concentrations were measured.

I About half of the ingested TMP dose (400 mg) was recovered in the
faeces, collected until 72 hours after administration. So TMP seems to be

• very poorly absorbed.
j In conclusion, evaluation of the effectiveness of TMP is only possible

' when a dosage form with favorable absorption is available and more is
known about the pharmacokinetic properties of TMP.

Intravenous administration of 8-MOP, 5-MOP and TMP has been
\ investigated with rabbits (chapter 8). The 8-MOP has been administered

also orally. After oral administration a strong first pass effect was seen
for 8-MOP. After intravenous administration a biphasic first order

4J decline of the concentrations was observed. The half life of the a phase
was 1 to 2 minutes (8-MOP and 5-MOP) and about 1 minute (TMP). The
half life of the bèta phase was about 15 minutes (8-MOP and 5-MOP) and
3 minutes (TMP).



DANKWOORD

Bij het verschijnen van dit proefschrift wil ik een ieder bedanken, die if
heeft meegewerkt aan het tot stand komen hiervan. [jy.
In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan mijn promotoren Profes-
sor Dr. P.A. van Zwieten en Professor Dr. R.H. Cormane;
Uw begeleiding bij het tot stand komen van dit proefschrift heb ik op L
hoge prijs gesteld. $>
Professor Dr. F.W.H.M. Merkus ben ik zeer erkentelijk voor zijn i
optreden als co-referent. ' /
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn, helaas overleden, collega L.A. f,
Donk (bij zijn leven hoofd van de Binnengasthuisapotheek) voor de wijze L
waarop hij dit onderzoek gestimuleerd heeft. \">
Collega P.E. Kamp ben ik dankbaar voor zijn mentorschap tijdens mijn | :^
opleiding tot ziekenhuisapotheker. f7
Ik dank de medewerkers van de Binnengasthuisapotheek en in het
bijzonder van het laboratorium de dames L.S. Chandi-Bakridi en J.F.C.
Roovers-Bollen en de heer W. Huisman.
De medewerkers van de afdeling dermatologie dank ik voor hun
enthousiaste medewerking en in het bijzonder de heren Drs. W. Wester- ?':
hof, chef de clinique van de afdeling dermatologie, Dr. A.H. Siddiqui, W. p
Modderkolk en A. Kammeijer en de dames M. Huis in 't Veld en T. [ t
Cornegoor. ?-;
Collega Dr. H.C. Innemee, verbonden aan het Laboratorium voor s>
Farmacie, dank ik voor zijn hulp bij de dierproeven. '\
Collega B. Oosterhuis van de afdeling klinische farmacologie dank ik \\--
voor zijn hulp bij het verwerken van de resultaten met het NON-LIN •"
computerprogramma. .
Ik dank mevrouw G. Wentink en de heer P. van Duim voor hun geduld
bij het maken van de tekeningen.
Tenslotte ben ik mevrouw E. J. Maas Geesteranus veel dank verschuldigd
voor de hulp bij het typen van het proefschrift en het corrigeren van de
drukproeven.



Curriculum vitae

De schrijver van dit proefschrift werd op 5 december 1949 te Den Haag
geboren. In 1968 behaalde hij het Gymnasium-B diploma aan het
Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk (Z.H.). In datzelfde jaar begon
hij zijn studie Farmacie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1971 behaaldehij
het kandidaatsexamen en in 1974 het doctoraalexamen. In 1975 werd het
apothekersexamen afgelegd en trad hij in dienst van het Academisch
Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam. In 1977 werd hij inge-
schreven in het Register van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis-
apothekers.

''-•1

7



STELLINGEN

1. PUVA-behandeling van psoriasis met 8-methoxypsoraleen in de ge-
bruikelijke toedieningsvormen is vanuit biofarmaceutisch oogpunt
aanvechtbaar.

Dit proefschrift.

2. Het zonder meer toepassen van de gebruikelijke dosis 8-methoxy-
psoraleen (0.6 mg/kg) bij de FUVA-behandeling van psoriasis is niet
juist.

Dit proefschrift.

3. De effectiviteit van fotochemotherapie bij de behandeling van vitiligo, n^
waarbij 4,5',8-trimethylpsoraleen oraal wordt toegediend volgens de in
de literatuur algemeen aanbevolen dosis en in de gebruikelijke
toedieningsvorm (dragees), is aan twijfel onderhevig.

Dit proefschrift.

4. De test voor het aantonen van een metaboliet van disulfïram, het
diethyldithiocarbamaat, in urine zoals beschreven in het handboek van
Clarke is niet bruikbaar.

Clarke. E.G.C. (1978) Isolation and identification of drugs. The Phar-
maceutical Press. London.
Stolk. L. en Kamp, P. (1979) Pharm. Weekblad Sci.Ed.7.267-27O.

5. Het voorschrift voor de bereiding van infuusoplossingen met adenine
arabinoside (Vira-A®) aangegeven door de fabrikant is onvolledig.

Parke-Davis (1978) Bijsluitertekst Vira-A®.
Stolk. L.. Huisman. W..Nordemann.H. en Vyth.A.( 1981) Pharm. Weekblad.
aangeboden voor publicatie.

6. Bloedingen van de tractus digestivus kunnen op een voor de patiënt niet *'
belastende wijze door middel van "mTc-gemerkte erythrocyten
opgespoord worden. j ' >

Vyth, A.en Raam, C.F.M. (1978) Pharm.Weekblad 773,1119-1122. !i
ft*'-'

7. De "International Standard Organisation" heeft bij de foutenbe- -
schouwingen in haar voorschrift betreffende de monstemame van ^ -
totaalstof, ten onrechte geen rekening gehouden met de dimensies van j?|
de onderzochte substantie. jjjiL

ISO/TC 146/SC 2N49 fifth revision July 1981. <„ 's
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8. Ook Interferon zou wel eens tot de groep van "wondermiddelen tegen
kanker", waartoe onder andere Béres-druppels en Laetrile gerekend
worden, kunnen gaan behoren.

Bentvelzen, P. en Muider, J.H. (1981) Kanker 5,1-2, : ^ ^ :

9. Het gebruik van in de farmacie soms nog toegepaste aanduidingen van
preparaten, waarbij het gehalte van het werkzame bestanddeel niet
ondubbelzinnig duidelijk is, zoals solutio nitroglycerini en solutio
adrenalini bitartratis, dient te worden vermeden.

10. De officiële plechtigheden rond het behalen van het kandidaatsexamen
en het doctoraalexamen zijn voorde familie teleurstellend sober.

11. Het 's nachts door een patiënt bij de apotheek laten aanbieden van een
niet volledig ingevuld recept voor een geneesmiddel, dat onder de
opiumwet valt, is het aanzetten van de apotheker tot een misdrijf.

12. Bij de bouw van gecompliceerde projecten zoals bijvoorbeeld een
academisch ziekenhuis, is.de aandacht zo gericht op het inpassen van
nieuwe technische vindingen, dat voor de hand liggende essentiële
voorzieningen worden "vergeten".

27 januari 1982 L.M.L. Stolk
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