
 
Oefententamen FA-202  
 
Alle tentamens van blok FA202 hebben als thema een farmacologisch actieve stof. De 
tentamenvragen zijn gerelateerd aan deze stof. Bovendien worden er algemene vragen gesteld 
over bereidingen en de analyse. 
 
Maak dit oefententamen zelf thuis. Tijdens het werkcollege oefententamen kun je vragen stellen 
over de onderdelen waar je zelf niet bent uitgekomen.. 
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Theofylline 
 
Gegevens 
Oplosbaarheid: 1:120 in water; 1:80 in ethanol; 1:200 in chloroform; oplosbaar in minerale zuren 
en in loog. 

1UV: in water λmax 270 nm, E 1 = 536 
pKa: <1; 8,6 
MW: 180  (198 voor theofylline-monohydraat) 
 
 
1. a. Behoort de pKa <1 bij een zure of een basische groep? Licht toe.  

b. Behoort de pKa 10,4 bij een zure of basische groep? Licht toe. 
c. Goed beantwoorden van vraag c levert 1 bonuspunt op (op in totaal 20 punten voor 

dit gedeelte). Geef aan welke structuurelementen in theofylline de zure dan wel  
basische eigenschappen bezitten. 

 
 
2. a. U wilt van de grondstof theofylline de identiteit bevestigen en maakt daarvoor onder meer 

een infraroodspectrum. Geef de belangrijkste rekvibraties voor theofylline.  
b. Liggen de  C=O-rekvibraties voor beide carbonylgroepen (C=O’s) bij hetzelfde golfgetal 

(cm-1)? Licht toe. 
c. Geef nauwkeurig de chromofore groep(en) aan in het theofyllinemolecuul. 

 
 
 
 
 



d. In onderstaande figuur zijn de structuren gegeven van theofylline (1), caffeïne (2) en 
theobromine (3). Beredeneer of deze verbindingen in ethanol globaal dezelfde λmax en 
molaire extinctiecoëfficiënt ε hebben. 
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e. Schat de specifieke extinctie voor theofylline monohydraat. 
f. Indien u de identiteit van de grondstof theofylline zou moeten bevestigen, voor welke 

methode(n) kiest u dan? Maak een beredeneerde keuze uit DLC, HPLC, UV en/of IR. 
g. Indien u de identiteit van het farmacon zou moeten bevestigen  in de capsules aan 

welke methode/ methoden zou dan u de voorkeur geven, UV, IR en/of DLC? Licht toe. 
h. Is er om de structuur met de onder g. genoemde methode/methoden te kunnen 

bevestigen, een voorbewerking van de capsule-inhoud nodig? Indien er voorbewerking 
nodig is beschrijf dan de procedure. 

 
 

3. a. U wilt het gemiddelde gehalte aan theofylline in de capsules (50 mg per capsule) bepalen 
met behulp van UV bij λmax 270 nm. De gemiddelde inhoud van de capsules is 200,1 mg. 
Voor de bepaling voegt u de inhoud van 10 capsules samen (in totaal 1950 mg) en weegt 
daarvan een duplo-monster af (zie tabel). Na kwantitatief overbrengen en oplossen in 
ethanol vult u aan tot 50,0 ml, en u verdunt 10,0 ml naar 50,0 ml en nog eens 10,0 ml 
naar 50 ml. Voor de standaardoplossing weegt u ongeveer 50 mg theofylline in duplo af 
(zie tabel), vult na oplossen aan tot 50,0 ml en verdunt 100x. U meet de in de tabel 
gegeven extincties. Bereken met deze gegevens het gemiddelde gehalte aan theofylline 
in de capsules. 

 
monster Afgewogen (mg) Gemeten extinctie 
Monster 1 49,3  0,517 
Monster 2 50,4 0,533 
Referentie 1 50,1 0,541 
Referentie 2 50,6 0,549 

 
b. Welke procedure volgt u als u de spreiding in het gehalte van de capsules wilt bepalen?  
c. Wanneer is het nodig de gewichtsspreiding per capsule te bepalen voor capsules die ca. 

50 mg per capsule bevatten? 
 

 
4. Het gehalte aan theofylline in de vloeibare orale toedieningsvorm (voorschrift 60 mg per ml) 

wordt bepaald met behulp van HPLC. Voor het bereiden van de toedieningsvorm is het 
theofyllinederivaat aminofylline gebruikt, een verbinding van theofylline en 1,2-diamino-
ethaan. Deze verbinding bevat 78-84% theofylline, 13-14% 1,2-diamino-ethaan en een 
wisselende hoeveelheid water.  Van het HPLC-systeem is de stationaire fase een reversed-
phase Select B kolom; de mobiele fase is 20% methanol in water.  



a. Wat is het retentiemechanisme in dit systeem? Licht toe. 
b. De dode tijd (t0) van het systeem is 2 minuten, de retentietijd van theofylline is 7 minuten. 

Hoe groot is de capaciteitsfactor k’? 
c. Het gehalte aan methanol wordt van 20 naar 30% gebracht. Welke gevolgen heeft dit 

voor de capaciteitsfactor k’ en voor de retentietijd? 
d. Geef aan hoe de toedieningsvorm moet worden behandeld om aan een voor de HPLC-

analyse geschikte concentratie te komen. 
e. Welke stof gebruikt u voor de referentie-oplossingen: theofylline of aminofylline? Licht 

toe. 
 

 
 

5. De zetpillen (50 mg/zetpil aan theofylline) bevatten naast theofylline ook meglumine (zie 
figuur). 
a. Kan het gehalte worden bepaalde met behulp van UV of is het nodig voor de bepaling 

HPLC te gebruiken? Licht toe. 
b. Geeft u voor de voorbewerking de voorkeur aan doorverdunnen tot de gewenste 

concentratie is verkregen of aan tweefasenextractie? Welk oplosmiddelsysteem gebruikt 
u voor de tweefasenextractie? Licht toe. 
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6. In de Ph. Eur. Zijn vier verschillende monografieën te vinden met betrekking tot Theophylline: 

-Theophylline 
-Theophylline-ethylenediamine  
-Theophylline-ethylenediamine hydrate 
-Theophylline-ethylenediamine monohydrate 

 
Onderstaand voorschrift komt uit een vervallen FNA: 
 
Capsulae aminophyllini 50 mg 
Bevatten: 50mg watervrije aminophylline per capsule 
Voorschrift: Aminophyllinum anhydricum  50mg 
  Magnesii oxydum leve   2.5 mg 
  Cellulosum microcrystallinum  q.s. 
  Capsulae no. 1 
 
a. Teken de structuurformule van ethyleendiamine. Leg ook duidelijk uit waarom er in dit 

voorschrift het derivaat aminophylline wordt gebruikt en niet theophylline. 
b. Noem 2 mogelijke redenen waarom er in deze capsules licht magnesiumoxide is 

verwerkt. 
c. Theophylline is onverenigbaar met lactose. 



d. Geef hiervoor een mogelijke verklaring. Betrek in je antwoord de structuurformule van 
theophylline. 

 
 
7. Onderstaand voorschrift voor een vloeibare orale toedieningsvorm komt uit een vervallen 
FNA: 
 

Theophyllinum et ethylenediaminum   7g 
Alcohol 96% v/v     20mL 
Essentia citri     1mL 
Saccharoidum natricum    500mg 
Sol. NaOH diluta (2N)    5 mL 
Aqua purificata     ad 100mL 
Gebruik: neem de voorgeschreven dosis op een bekertje zeer zoete limonade of 
geconcentreerd vruchtensap. (De vloeistof heeft een zeer vies zeepachtig smaakje.) 

 
a. Is dit het voorschrift van een oplossing of een suspensie? 
b. Verklaar duidelijk wat er in de vloeistof kan gebeuren indien er duidelijk meer dan de 

voorgeschreven  5 mL Sol. NaOH diluta (2N) wordt toegevoegd (b.v. 8mL) 
c. Verklaar duidelijk wat er op de lange termijn in de vloeistof kan gebeuren indien er 2 mL 

i.p.v. 5 mL Sol. NaOH diluta (2N) wordt toegevoegd 
d. Wat is de toepassing van de essentia citri? 
e. Geef 2 mogelijke redenen waarom hier aqua purificata wordt gebruikt i.p.v. kraanwater. 

 
 
 
8. De afgifte van  2 verschillende series zetpillen met theophylline zijn bepaald. 

De eerste serie bevat per zetpil (2.7 mL): 
   Theofylline 290 mg  

Witepsol H15 
 
De tweede serie bevat per zetpil (2.7 mL): 

   Theophylline 290 mg 
   Meglumin 290 mg 
   Witepsol H15 
 

De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van een in vitro afgifte experiment. 
Tijd van afgifte 
(min.) 

Percentage 
afgegeven 
theofylline 
zetpilserie 1 

Percentage 
afgegeven 
theofylline 
zetpilserie 2 

T=0 0 0 
T=2 0.3 0.3 
T=3 0.7 0.8 
T=4 0.8 4.5 
T=5 0.9 9.78 
T=10 3.88 21.89 
T=15 8.62 37.67 
T=20 15.61 55.10 
T=30 18.51 92.01 
T=40 58.36 95.32 



T=50 73.12 99.72 
T=60 81.49 99.88 

 
 

a.  Welke serie zetpillen heeft de snelste afgifte? Verklaar aan de hand van de 
samenstelling van de zetpillen dit resultaat. 
Vervolgens wordt er een derde serie zetpillen gemaakt. Deze heeft dezelfde 
samenstelling als serie 1, alleen is de witepsol H15 vervangen door Witepsol H12. 

b. Wat is de betekenis in het algemeen van achtervoegsels zoals H15 en H12?  
c. Is er een verschil in desintegratie te verwachten tussen serie 1 en serie 3. Verklaar 

duidelijk uw antwoord. 
d. Leg duidelijk uit waarom het LNA geen test op gewichtsspreiding laat uitvoeren voor de 

eindcontroles van zetpillen. 
 
9.  a. Geef aan wat onder een emulsie en een suspensie wordt verstaan. 

b. Emulsies zijn in fysisch (thermodynamisch) opzicht instabiel. Waarom is dit zo? 
c. Emulsies met een goede farmaceutische stabiliteit kunnen worden vervaardigd door 

gebruik te maken van bepaalde hulpstoffen. Hoe worden deze verbindingen genoemd ? 
welke moleculaire kenmerken moeten deze verbindingen hiervoor bezitten en geef een 
verklaring voor het werkingsmechanisme van deze stoffen. 

d. Ook voor de bereiding van suspensies worden vaak hulpstoffen gebruikt. Welke 
hulpstoffen? Bespreek in het kort het werkingsmechanisme; maak hierbij gebruik van de 
wet van Young. 

e. Suspensie zakken vaak uit: van welke factoren hangt de bezinkingsnelheid af? 
f. Suspensie kunnen onderverdeeld worden in gevlokte en ontvlokte suspensies. Geef een 

aantal kenmerken van deze systemen. Van welke factor hangt het af of een suspensie 
gevlokt dan wel ontvlokt is? Hoe kunnen we vlokking sturen?  
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