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Tentamen blok FA-308, Formuleren en Bioequivalentie 
cursusjaar 2007/2008 periode 2 
 
datum: 30 januari 2008 
tijd: 9-12 uur 
locatie: Educatorium alfa 
 

• Dit tentamen bevat 5 vragen 

• Er zijn in totaal 100 punten te verdienen (20 punten per vraag) 

• vraag 5 telt ook mee voor “rekenvaardigheden” 

• Beantwoord elke vraag op een apart blad (i.v.m. het snel nakijken door 
diverse docenten) 

• schrijf op ieder antwoordblad uw naam en studentnummer en 
tafelnummer 

• geef bij elk antwoord een korte en bondige uitleg 

• Er wordt aanbevolen het tentamen eerst globaal door te lezen: de vragen 
kunnen wat betreft moeilijkheidsgraad verschillend zijn  

• De uitslag van het tentamen wordt bekend gemaakt via studiezaken en op 
WebCT 

• Inkijken van het tentamen is alleen mogelijk na het maken van een afspraak. 
(Zie het blokboek)  

 
 

• Bijlagen: 
a. Bijlage I: mollier diagram 
b. Bijlage II: formules 
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Vraag 1. (20 punten) 

O
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metoprolol tartraat  
 
Metoprilol tabletten van de firma Centrafarm bevatten de volgende hulpstoffen: 
 
Metoprololtartraat 50 mg tabletten: 
 

Metoprolotartraat retard 200 mg tabletten 
 

Lactose  
Polyvidon  
Magnesiumstearaat  
Talk  
Watervrij colloidaal siliciumdioxide  

Lactose  
Methylhydroxypropylcellulose  
Magnesiumstearaat  
Talk  
Watervrij colloïdaal siliciumdioxide  

 
opgave 1A. (6 punten) 
Benoem de functie van de hulpstoffen en verklaar het verschil in samenstelling tussen deze 
twee formuleringen. 
Metoprololtartraat 50 mg tabletten: 
 Lactose vulstof 
 Polyvidon bindmiddel 
 Magnesiumstearaat smeermiddel 
 Talk smeermiddel/glijmiddel/vulmiddel 
 Watervrij colloidaal siliciumdioxide glijmiddel 
 
Metoprolotartraat retard 200 mg tabletten 
 Lactose vulstof 
 Methylhydroxypropylcellulose voor vertraagde afgifte 

Magnesiumstearaat smeermiddel 
 Talk smeermiddel/glijmiddel/vulmiddel 
 Watervrij colloïdaal siliciumdioxide glijmiddel 
 
opgave 1B. (4 punten) 
Op een charge metoprolol tabletten van 50 mg wordt de dissolutietest volgens de Europese 

Pharmacopee uitgevoerd (zie bijlage). De volgende waarden worden gevonden: 

tabletnr Afgifte na 15 min Na 30 min Na 45 min Na 60 min 
1 22 mg 35 mg 47 mg 50 mg 
2 19 mg 26 mg 35 mg 49 mg 
3 31 mg 40 mg 50 mg 50 mg 
4 24 mg 37 mg 48 mg 50 mg 
5 16 mg 26 mg 32 mg 49 mg 
6 27 mg 39 mg 47 mg 50 mg 
7 15 mg 23 mg 32 mg 48 mg 
8 23 mg 33 mg 47 mg 49 mg 
9 18 mg 29 mg 35 mg 46 mg 
10 26 mg 38 mg 49 mg 50 mg 
11 22 mg 38 mg 47 mg 49 mg 
12 25 mg 36 mg 47 mg 48 mg 
 
Kun je de charge goedkeuren? Motiveer je antwoord. 
 
 

Niet op S1 (aantal ligt onder de 80% (=40 mg), wel op S2 (gemiddelde is 43 mg (>75%) en geen ligt onder 
de 60% (=30 mg) 
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Opgave 1C. (4 punten) 
Voor de metoprolol retard tabletten 200 mg moet een werkprotocol voor de dissolutie test 
opgesteld worden. Van deze tabletten is het volgende bekend: Ze worden 1x daags 
gedoseerd. De opname vind met name plaats in de darm. De verblijftijd in de darm is 
gemiddeld 6 uur. 
Welk medium zou je gebruiken voor de dissolutietest? Licht het antwoord toe. 
 

buffer met pH rond 7 is het meest voor hand liggend; metoprolol  is een base en daarom is het belangirjk 
dat de pH goed gesteld wordt; bij hoge pH zal het farmacon minder goed oplossen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 1D. (6 punten) 
Volgens de Ph Eur moeten er minimaal 3 punten gedefinieerd worden. Leg uit waarom dit 
verlangd wordt en beargumenteer welk afgiftepercentage gewenst is voor dit type tabletten.  
 

a. Zie ph eur;geen dosedumping; wel afgifte binnen de verblijfstijd v/h farmacon in de darm 
b. Dit is een beetje inzicht vraag. Het gaat niet om de preciese getallen (heb ik ook geen idee van) Maar ik 

denk dat het iets moet zijn van : maximaal 30% na 1 uur, 50% na een uur of 3 en 80% na 4-5 uur. In elk 
geval moet het duidelijk zijn, dat het niet te snel mag gaan (niet al 50% na 2 uur) en niet pas 80% na 6 
uur. 
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Vraag 2. (20 punten) 
 
opgave 2A. (5 punten) 
 
In een fluid bed (zie figuur hieronder) wordt lucht met een temperatuur van 60°C en 10% RV 
ingeblazen om een nat granulaat te drogen. Hierbij wordt de in het figuur getoonde sproeier 
niet gebruikt. Stel dat de menging perfect is, met welke temperatuur en RV zal deze lucht de 
fluid bed verlaten? Licht uw antwoord toe. 
 

 
 
 
100% RV, 28˚C. 
 
opgave 2B. (4 punten) 
 
Hoe herken je het punt dat het granulaat droog is? Licht uw antwoord toe. 
 
 
dan is de ingaande RV en T hetzelfde als de uitgaande RV en T. 
 
 
opgave 2C. (5 punten) 
 
Een fabrikant produceert ‘s winters grote partijen tabletten, die gedurende het voorjaar in 
hermetisch afgesloten containers worden opgeslagen. Het verpakken in deze containers 
gebeurd bij 20°C en 45% RV. Beschrijf de omstandigheden in de container als deze 
gedurende enige tijd buiten worden neergezet, bij 12°C. 
 
De RV neemt toe tot 70% RV, maar bereikt GEEN 100% RV (verzadigde lucht). 
Bij verkeerd aflezen wordt wel 100% RV geconcludeerd. Het anwoord condensvorming is 
dus FOUT. 
 
 
 
opgave 2D. (3 punten) 
De fabrikant heeft voor een van de hulpstoffen de keuze uit een amorfe grondstof en een 
kristallijne grondstof met ieder een vochtgehalte van 5%. Welke grondstof kan hij, op basis 
van wateractiviteit, het beste verwerken in de tabletten.  
 



naam:   tentamen FA308/jan2008 
studentnummer:   pagina 5/17 
tafelnummer:   

De amorfe vorm is weliswaar waarschijnlijk fysisch en chemisch minder stabiel, maar kan 
meer water binden. Bij dezelfde hoeveelheid vocht zal de wateractiviteit lager zijn. (3 punten) 
 
 
Opgave 2E. (3 punten).  
Geef een definitie van het begrip wateractiviteit. 
 
Wateractiviteit is de verhouding tussen de waterdampdruk van een stof (preparaat) bij een 
bepaalde temperatuur en de waterdampdruk van zuiver water bij die temperatuur. (dit is de 
definitie volgens Bolhuis p. 115)  3 punten  
Als van die 4 hoofdpunten er 1 ontbreekt : 1 punt aftrek.  
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Vraag 3. (21 punten) (dit stond nog fout op het echt tentamen; er is dus 1 bonuspunt te 
verdienen) 
 

Enalapril (een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk) wordt als maleaat zout in  tabletten 

verwerkt. Enalapril maleaat is een slecht oplosbaar in water (<0.025 g/L) en ethanol 

(<0.08g/L), en goed oplosbaar in methanol (<0.2g/L). 

N
H

N
CH3

O COOH

H COOH

COOHHH

RO O

R= ethyl (enalapril) or H (enalaprilaat)

.

 
 

Enalapril is een prodrug en wordt na orale toediening snel omgezet in enalaprilaat, het 

actieve farmacon. Bij deze omzetting spelen esterases in de lever een belangrijke rol. De 

farmacokinetische gegevens van enalaprilaat staan in onderstaande tabel. 

 

 biologische 
beschikbaarheid

plasma 
halfwaarde tijd 

verdelings 
volume 

eliminatie route 

enalapril 60% 2h   

enalaprilaat 40% 11h 1.7 L/kg nier 

 

Opgave 3A. (5 punten) 

Welke van onderstaande beweringen zijn juist? (licht uw antwoord toe) 

I: enalapril is beter oplosbaar in het darmlumen dan enalaprilaat. 

II: enalapril passeert de de darmwand beter dan enalaprilaat 

III: de biologische beschikbaarheid van enalaprilaat is laag ten gevolge van een hoog first-

pass metabolisme. 

 

a. stelling I is waar. 
b. stelling II is waar. 
c. stelling III is waar. 
d. stelling I en II zijn beiden waar. 
e. alle stellingen zijn waar. 

Verestering van COOH groep verlaagt oplosbaarheid bij pH 7; maar verhoogt permeabiliteit 

(lipofiliteit) overigens wordt enalapril via carrier opgenomen in gastrointestinale epitheelcellen 

maar studenten weten dit niet en hoeven dit ook niet te zeggen. 
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Opgave 3B. (8 punten) 

Een patient van 70 kg wordt behandeld met enalapril tabletten van 5 mg, 2x daags. Schets 

het verloop van de plasmaconcentratie van enalaprilaat als deze tabletten een week lang 

ingenomen worden. Wat is de gemiddelde plasma concentratie die bereikt wordt aan het 

eind van de behandelingsperiode? 

Grafiek: 3 punten (rode lijn);  

geen eenheden/grootheden  op de de assen: -1 punt;  

de grafiek bereikt na 5-6 doses de maximale topspiegels (is dit niet juist: -1);  

dosis interval is 12h (is dit niet juist: -1);  

 
 

berekening Cav: (5 punten) 

Vd=70*1.7=119L 

ke=0.693/11=0.063 h-1 

Cl=k.V=7.5 L/h 

F=0.6 

D=5 

Tau=12 

τ⋅
⋅

=∞

Cl
DFCav

0  =0,6*5 / 7.5*12 = 0.033 mg/L   

puntaftrek: voor iedere foute parameter en  voor ontbreken van de eenheid van Cav 

Alleen de goede formule: 1 punt 

 

Tijd (h)

Concentratie 
(mg/L) 
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Opgave 3C. (8 punten) 

Het therapeutisch venster van enalaprilaat ligt tussen de 0.04-0.1 mg/L. Ontwerp een 

praktisch doseringsschema voor een patient van 70 kg. 

Er zijn tabletten met 10, 5 en 2 mg enalapril beschikbaar. Licht uw antwoord toe. 

 
Hou rekening met doorrekenen nav vraag 3B. 
 

( )mecmtc
D

m CC
F

VD −=max,  = 119/.6 *(0.1-0.04)= 11.9 mg -> 10+2 mg 

 
( )

k
CC mecmtcln

max =τ  = ln(.1/.04) / .063 = 14.5 -> 12h 

 

maxmax, τmideal DR =  = 11.9/14.5 =  0.8 mg/h ; praktisch schema: 12/12=1 mg/h 
 
controleren: 

( )τ⋅−
∞

−
⋅

⋅
= k

D eV
DFC

1
10

max = 0.114 mg/L. 

Echter: deze formule houdt  geen rekening gehouden met de trage absorptie van enalapril en de 
omzetting in de actieve metaboliet: rode lijn= iv dosing van 0.6*12=7.2 mg/keer; blauwe lijn is oraal 
met ka=1h-1. Het is niet waarschijnlijk dat ka groter is want dan ligt de tmax veel vroeger dan 4h 
(literatuurwaarde) en zou de BB groter zijn.  
 
 
Als ze zeggen dat 2x10 beter is dan 2x12 is het ook goed.  
Cav = 0.0667mg/l 
Cmax = 0.095 mg/L 
Cmin = 0.0446 mg/L 
 
 

τ⋅−∞∞ ⋅= keCC maxmin = 0.114*.47=0.053 mg/L 

 
 
globale puntentoekenning: 

- juiste berekening onderhoudsdosis: 1 punt;  
- juiste berekening doseerinteerval: 1 punt 
- omzetting theroretische waardes in praktische waardes: 2 punten 
- controle op Cmax en Cmin: 3 punt 
- juiste argumentatie mbt absorptiesnelheid: 2punten 
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Vraag 4. (20 punten) 
 
Noradrenaline wordt met behulp van ion-paar chromatografie geanalyseerd. Bij deze 
chromatografische techniek wordt het farmacon met een tegen-ion gecomplexeerd. Het ion-
paar, dat nu apolair is, heeft een verhoogde affiniteit voor de stationaire fase van een RP-
HPLC kolom. 

OH
OH

OH

NH2

noradrenaline  
 
 
Opgave 4A. (4 punten) 
Als tegenion voor het vormen van het ion-paar kun je kiezen uit Cl-, Na+ en octylsulfate 
(C8H17SO3

-). Welke van deze kies je om de beste retentie op de stationaire kolom te krijgen? 
Beargumenteer je keuze. 
 
 

Octylsulfate, deze heeft een lange apolaire staart (2pt) waardoor het ionpaar in zijn geheel nog 
meer apolair is dan wanneer je Cl- zou kiezen. Dus de sterkste interactie met de apolaire 
stationaire fase (2pt).  

 
 
 
Opgave 4B. (4 punten) 
Welke van de hieronder getekende stoffen kies je als interne standaard en waarom? 

 

OH

NH2

OH

O

tyrosine

OH
OH

NH2

OH

NH

O

paracetamol3,4-dihydroxybenzylamine  
 
 

3,4 dihydroxybenzylamine, omdat deze dezelfde functionele groep heeft met dezelfde pKa (2pt) als 
noradrenaline, beide zijn bij deze pH enkelwaardig positief geladen. Er zou pas een verschil 
optreden in eigenschap bij een pH 18 waar de alcohol dan negatief geladen wordt op 
noradrenaline. Paracetamol is bij pH 7 neutraal geladen en vormt geen ionpaar complex (1pt); 
tyrosine is amfifiel en houdt een negatieve lading; een mogelijk complex zal daardoor niet aan de 
apolaire kolom binden (1pt).  
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Opgave 4C. (8 punten) 
Het urine-monster bevat een onbekende hoeveelheid noradrenaline en een bekende 
vaste concentratie interne standaard. De ratio tussen de piekoppervlakten is 0.298. 
Vervolgens wordt er steeds een kleine BEKENDE hoeveelheid noradrenaline aan het 
monster toegevoegd waardoor de ratio farmacon/interne standaard omhoog gaat. De 
toevoeging heeft een verwaarloosbaar verdunnings-effect. De resultaten van dit 
experiment staan weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 
Toegevoegde concentratie  

Noradrenaline 
(ng/ml) 

Ratio  
noradrenaline/interne standaard 

12 0.414 
24 0.554 
36 0.664 
48 0.792 

 
Reken de beginconcentratie noradrenaline uit. Teken hiervoor een grafiek op de 
hieronder aangegeven ruimte of teken deze over op een apart antwoordvel. Geef in de 
grafiek aan hoe je de berekening uitgevoerd hebt. 
 
Additiemethode: het beste is om de trendlijn door de punten te berekenen met lineaire 
regressie Y=0.0104X+0.295 -> Y0=28.4 ng/ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je kunt ook de lijn doortrekken en aflezen.  
 
Puntentelling:  
grafiek 3 punten, aftrek voor otbrekende eenheden/grootheden:  
lineaire regressie: 2 punten 
goede berekening: 3 punten   
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Opgave 4D. (4 punten) 
Achteraf blijkt dat je per ongeluk een 5 maal verdunde oplossing van noradrenaline hebt 
gemaakt om toe te voegen aan je monster. Wat is hiervan de consequentie?  

 
 

 
Hierdoor wordt de concentratie noradrenaline 5 maal te hoog ingeschat, de werkelijke 
concentratie noradrenaline is dus 5.68 ng/ml.  
 
Goede argumentatie: 2 punten 
Daadwerkelijke berekening van de juiste concentratie of aangeven in welke grootorde de 
afwijking ligt: +2 punten 
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Vraag 5. (20 punten; deze vraag telt ook mee voor het onderdeel rekenvaardigheden) 
 
opgave 5A. (7 punten) 
Voor het gehalte van een charge tabletten van 20 tabletten is een 95%-betrouwbaarheids 
interval van het gemiddelde berekend van [500,0 mg; 503,5 mg]. Is het juist om op basis van 
deze gegevens te beweren dat van de honderd tabletten die op dezelfde wijze zijn gemaakt 
er maar enkele (2 of 3) een gehalte zullen hebben dat lager is dan 500,0 mg? Licht kort toe. 
 
Nee, dat is onjuist. Een betrouwbaarheidsinterval geeft geen informatie over individuele 
tabletten, maar over het gemiddelde uit vergelijkbare steekproeven (van n=20). De kans dat 
een individueel tablet een gehalte heeft kleiner 500 mg. is veel groter dan 2 of 3%. 
Het gaat hier om de interpretatie van een betrouwbaarheidsinterval, dat helaas nog al te 
vaak verkeerd wordt gedaan. Als je een willekeurig tablet pakt, is de kans dat deze onder de 
500 mg bevat, veel groter dan 2 a 3% (2 a 3 van de honderd). Je kunt dat uitrekenen. De 
helft van het interval (=1,75) is gelijk aan de standaardfout (=sd/wortel[n]) maal de t-waarde 
bij 19 df (=2,093).  
Dat betekent dat de standaardfout gelijk is aan 1,75/2,093 (=0,836).  
Om de sd te vinden moet je deze vermenigvuldigen met wortel[20] (=4,472). Daaruit volgt: 
sd=0,836*4,472=3,739. 
Uitgaande van een normale verdeling kan je hiermee dan berekenen welk deel van de 
tabletten onder de 500 mg zal komen:  
P(Z<[500-501,75]/3,739) = P(Z<0,468). Deze Z-waarde opzoeken in een tabel levert een 
kans op van ongeveer 32%. 
 
Het gegeven betrouwbaaheidsinterval VAN HET GEMIDDELDE betekent dat er een kleine 
kans is (2 a 3%) dat het WERKELIJKE GEMIDDELDE onder de 500 mg ligt. 
 
puntentoekenning:.... 
Argumentatie: 4 punten 
Schatting: 3 punten 
 
 
 
opgave 5B. (7 punten) 
Fabrikant X produceert paracetamol tabletten met een gedeclareerd gehalte van 500 mg. 
Spectrofotometrische analyse van het gehalte paracetamol in deze tabletten levert exact 
hetzelfde gehalte op.  
 

Gemiddeld 
gehalte (mg) 500,0 

Standaarddeviatie 
(mg) 12,5 

 
Kan je bepalen hoeveel tabletten er ongeveer zullen zijn in een charge van 100 die meer dan 
5% afwijken van het gedeclareerde gehalte? Zo ja, geef een schatting, zo nee, licht toe 
waarom niet. 
 
Ja dat kan, als je aanneemt dat gehaltes van tabletten een normale verdeling volgen. Je weet dan dat 
ongeveer 95% van de tabletten een gehalte heeft dat ligt tussen het gemiddelde ± 2*sd; dat is tussen 
475 en 525 mg. Het aantal tabletten van de 100 dat dan meer dan 5% afwijkt van gedeclareerd (=25 
mg.) is dan ongeveer 5. 
 
Puntentoekenning:  
Argumentatie: 4 punten 
Schatting: 3 punten 
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opgave 5C. (6 punten) 
De charge van een andere fabrikant (fabrikant Y) heeft een standaarddeviatie van 6,5 mg. 
Met welke toets kun je bepalen of de spreidingen significant van elkaar verschillen?  
Licht kort toe hoe deze toets werkt en geef aan of je deze ook daadwerkelijk kan uitvoeren 
op basis van de beschikbare gegevens. 
 
Dat kan met de F-toets. Hierbij worden de kwadraten van beide standaarddeviaties op elkaar gedeeld. 
De zo berekende F-waarde wordt dan vergeleken met de juiste F-waarde uit een tabel, met de 
bijbehorende vrijheidsgraden. Omdat deze vrijheidsgraden afhangen van het aantal waarnemingen 
van de steekproeven, dienen deze bekend te zijn voordat deze toets kan worden uitgevoerd. De 
aantallen van de steekproeven zijn niet gegeven, dus kan de toets niet worden uitgevoerd. 
 
Puntentoekenning:  
Ftoets: 3 punten 
Argumentatie of toets wel/niet mag: 3 punten 
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BIJLAGE I: UITTREKSEL UIT DE EUROPESE PHARMACOPEE 
 
INTERPRETATION OF DISSOLUTION TESTS 
 
Conventional-release solid dosage forms 
Unless otherwise specified, the requirements are met if the quantities of active 
substance dissolved from the dosage units tested conform to Table 2.9.3.-1. 
Continue testing through the 3 levels unless the results conform at either S1 or S2. 
The quantity Q, is the specified amount of dissolved active substance, expressed as 
a percentage of the labelled content; the 5 per cent, 15 per cent, and 25 per cent 
values in the Table are percentages of the labelled content so that these values and 
Q are in the same terms. 

Table 2.9.3.-1 
Level Number 

tested 
Acceptance criteria 

S1 6 Each unit is not less than Q + 5 per cent. 
S2 6 Average of 12 units (S1 + S2) is equal to or greater than Q, and no unit 

is less than Q − 15 per cent. 
S3 12 Average of 24 units (S1 + S2 + S3) is equal to or greater than Q, not 

more than 2 units are less than Q − 15 per cent, and no is less than 
Q − 25 per cent. 

 
Prolonged-release dosage forms 
Unless otherwise specified, the requirements are met if the quantities of active 
substance dissolved from the dosage units tested conform to Table 2.9.3.-2. 
Continue testing through the 3 levels unless the results conform at either L1 or L2. 
Limits on the amounts of active substance dissolved are expressed in terms of the 
percentage of labelled content. The limits embrace each value of Qi, the amount 
dissolved at each specified fractional dosing interval. Where more than one range is 
specified, the acceptance criteria apply individually to each range.  
 

Table 2.9.3.-2 
Level Number 

tested 
Acceptance criteria 

L1 6 No individual value lies outside each of the stated ranges and no 
individual value is less than the stated amount at the final test time. 

L2 6 The average value of the 12 units (L1 + L2) lies within each of the 
stated ranges and is not less than the stated amount at the final test 
time; none is more than 10 per cent of labelled content outside each of 
the stated ranges; and none is more than 10 per cent of labelled 
content below the stated amount at the final test time. 

L3 12 The average value of the 24 units (L1 + L2 + L3) lies within each of the 
stated ranges, and is not less than the stated amount at the final test 
time; not more than 2 of the 24 units are more than 10 per cent of 
labelled content outside each of the stated ranges; not more than 2 of 
the 24 units are more than 10 per cent of labelled content below the 
stated amount at the final test time; and none of the units is more than 
20 per cent of labelled content outside each of the stated ranges or 
more than 20 per cent of labelled content below the stated amount at 
the final test time. 
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VERVOLG BIJLAGE I 
 
DISSOLUTION SPECIFICATIONS FOR ORAL DOSAGE FORMS 
 
The dissolution specification is expressed as the quantity Q of the active substance 
as a percentage of the content stated on the product label, which is dissolved in a 
specified time frame. 
 
Conventional-release dosage forms 
Unless otherwise specified, the value of Q is 75 per cent. In most cases, when tested 
under reasonable and justified test conditions at least 75 per cent of the active 
substance is released within 45 min. Typically, one limit is specified to ensure that 
most of the active substance is dissolved within the pre-set time period. 
In cases where a longer release time than that recommended above is justified, limits 
at 2 time intervals may be specified. 
 
Prolonged-release dosage forms 
A manufacturer’s dissolution specification for prolonged-release dosage forms is 
normally expected to consist of 3 or more points. The first specification point is 
intended to prevent unintended rapid release of the active substance (‘dose 
dumping’). It is therefore set after a testing period corresponding to a dissolved 
amount of typically 20 per cent to 30 per cent. The second specification point defines 
the dissolution pattern and so is set at around 50 per cent release. The final 
specification point is intended to ensure almost complete release which is generally 
understood as more than 80 per cent release. 
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Bijlage II: Mollier diagram 
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Bijlage III: Farmacokinetische formules 
 
 
ke = Cl/Vd 
 
t½ = 0,693/ke 
 
AUC = F•D/Cl 
 
Ct = C0 • e-ke•t  

 
ln Ct = ln C0 - ke•t 
10log Ct = 10log C0 - (ke/2,3)•t 
 
C0=D/Vd   
 
AUC = C0/ke 
 
Ct = ka/(ka-ke) • (F•D/Vd) • (e-ke•t - e-ka•t) 
 
tmax = 1/(ka - ke) • ln(ka/ke) 
 
Cmax = (F•D/Vd) • e-ke•tmax  
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