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Uitwerking Tentamen blok FA-308, Formuleren en Bioequivalentie 
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opg 1. 
 
1A 
magnesiumstearaat: smeermiddel (anti-adhesiemiddel),  
maïszetmeel: vulmiddel, desintegrant; 
 natriumlaurylsulfaat: oppervlakte actieve stof, die bevochtiging verbeterd; 
croscarmellosenatrium:bindmiddel. 
 
 
1B 
In principe zijn alle benodigdheden voor het maken van tabletten aanwezig. Wat je niet weet 
of ze in de juiste verhoudingen en hoeveelheden aanwezig zijn om kwalitatief hoogwaardige 
tabletten te maken.  
 
 
1C 
Het gaat om dezelfde actieve stof, het enige wat je kunt beïnvloeden is de absorptie fase (als 
het stofje in het lichaam is, kun je niets meer beïnvloeden).  Wat je feitelijk wilt weten, is de 
periode die de bloedspiegel boven de minimaal werkzame concentratie zit en of die eventueel 
toxische concentraties bereikt (zal hier niet het geval zijn). Als je Cmax en je Tmax gelijk is 
zal in ieder geval het eliminatie deel van de curve gelijk zijn. Het verschil kan dan alleen nog 
in de absorptie fase zitten. Je benadert deze situatie vrij goed door dezelfde AUC te eisen of 
dezelfde biologische beschikbaarheid, naast zelfde Tmax en Cmax. Wil je het geheel gelijk 
hebben , dan is de eis dat de k absorptie ook gelijk is. 
 
 
1D 
Deeltjesgrootte van de paracetamol en/of kristalvorm. Kan een duidelijk effect hebben op de 
absorptie fase (zie boven). Als dezelfde samenstelling gebruikt is kan de bereidingsmethode, 
enige invloed hebben op de uiteenvaltijd en dus de absorptiefase. Dit effect is echter in de 
praktijk vaak veel minder groot.  Er zijn ook andere redenen te verzinnen, maar die zijn wat 
minder voor de hand liggend. Placebo effect, veranderd metabolisme, wel of niet eten (voor of 
na de maaltijd gebruik).  
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opg 2. 
 

2A 
Matrix systeem: Farmacon gedispergeerd in matrix. Er bestaan verschillende soorten matrix-
systemen: 
1. systemen met een oplosbare matrix; Snelheidsbepalende stap in afgifte: oplossen van de 
matrix  
2. een onoplosbare matrix: Snelheidsbepalende stap in de afgifte : diffusie van water naar 
binnen/farmacon in bevochtigde matrix  
 
Reservoir systeem: Farmacon wordt omringd door coating; Snelheidsbepalende stap in 
afgifte: Diffusie van farmacon in/door (gehydrateerde) coating  
 
 
 
2B 
De afgifte bereikt 0e orde: de afgiftesnelheid is (na verloop van tijd) constant  
 
2C 
Het Farmacon zal in de coating oplossen waardoor er in eerste instantie meer vrijkomt (burst 
release). 
Dit is een algemeen voorkomend effect en geen reden om opslag condities te wijzigen.  
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Toelichting: De lijn is gedeeltelijk exponentieel. Aanvankelijk is de afgiftesnelheid hoger, 
(waardoor de lijn steiler loopt), maar de bijdrage van dit effect neemt in de loop van de tijd af. 
Het einde van de curve loopt recht, want de afgifte snelheid is dan constant. 
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opg 3. 
 

opmerking: Bij onderstaande berekeningen is ke berekend uit de halfwaardetijd 
(ke=0.693/t1/2 = 0.17 h-1). Er zat echter een fout in de opgave waardoor er ook nog een 
andere uitkomst mogelijk was voor de ke (ke=Cl/Vd =0.4 h-1). 
Dit is door 1 student opgemerkt.  
Bij het nakijken van de toets zijn beide waardes voor de ke goedgerekend en ook de 
uitkomsten of conclusies die daarvan afgeleid zijn.  
 
 
3A.  
-Css= Rinf/Cl; Rinf=Css*Cl  
-Gewenste Css is 15 mg/L 
-Cl=0.6 L/kg.uur = 80*.6= 48 L/uur 
 
Rinf=15*48= 720 mg/uur. 
 
3B.  
Dmmax=Vd/F*(mtc-mec)= 120/0.5*(18)=4320 mg/keer 
Tmmax= ln (20/2)/ke= 13 uur. 
Rideal= 4320/13=325 mg/uur 
 
Praktische doseringsregime: 2x daags dus om de 12 uur. 
12h*325 mg=3900mg/keer  
 
praktisch voorstel: 2x daags 4 tabletten innemen =4000 mg 2 maal daags. 
 
Controle doseringsregime: 
 
Cav= 3.5 mg/L 
Cmax= 19.1 mg/L 
Cmin= 2.4 mg/L 
bereikte Cmin en Cmax liggen in het therapeutische venster; dosering is OK. 
 
 
 
3C. 
nierfunctie is 50% van normaal: dan is de renale klaring ook 50% van normaal.  
Cl=k.Vd. We nemen aan dat het Vd gelijk blijft (anders zou er iets over vermeld zijn) , dus dan 
is ke ook half zo groot. 
Eigenlijk hoeft alleen de doseringsfrequentie hoeft aangepast te worden, taumax wordt dan 
2x zo groot dus 1x daags geven 
Bovenstaande blijkt ook uit de formules: 
-Dmmax is alleen afhankelijk van Vd/F, niet van Cl of ke 
-Taumax is wel afhankelijk van ke;  
 
aangeven dat Cl verandert en dus ke  
correcte redenering inclusief toelichting op taumax EN Dmmmax 
correct aangeven HOEVEEL taumax verandert
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opg 4. 

 
4A. 
Antwoord: Theophylline zal eerder elueren. Caffeine heeft een extra methylgroep waardoor 
de polaire NH-groep wordt afgeschermd. Theophylline is dus polairder waardoor het minder 
affiniteit heeft voor de stationaire fase, hierdoor zal het dus eerder elueren. 
 
Mobiele fase: 20% Methanol. Bij 30% methanol heeft caffeine nog net voldoende retentie 
(k’>1). Maar theofylline zal eerder elueren dan caffeine en zal dus bij 30% methanol 
onvoldoende retentie hebben.  
 
 
 
4B. 
Zowel caffeine als theofylline kunnen het beste gedetecteerd worden bij 270-275 nm. Beiden 
vertonen ook een maximum bij ca 210 nm maar in het lage UV gebied absorberen veel 
andere stoffen en kun je last krijgen van storing. Meten bij 275 nm is specifieker. 
 
 
 
4C. 

 area theophylline area caffeine 
ratio 
caff/IS gemiddeld afwijking (%) 

standaard 5637 7223 1,281 1,291 1,56 
 6109 7951 1,302   
      

monster 5825 8343 1,432 1,417 -2,23 
 5874 8228 1,401   

 
In de standaard zit 8*0.5= 4mg caffeine. Dit zit uiteindelijk in 2 ml methanol dus de 
eindconcentratie van de standaard is 2 mg/ml.  
De eindconcentratie in het monster is 1.417/1.291* 2= 2.19 mg/ml. De SPE kolom was 
geelueerd met 2 ml methanol dus de eindopbrengt is in totaal 4.38 mg caffeine. Dit zat in 3 ml 
speeksel dus de beginconcentratie in speeksel is 4.38/3= 1.46 mg/ml.  
 
 
Opg 4D. 
De standaarden wijken minder dan 3% van elkaar af en mogen dus gemiddeld worden. 
(Indien niet de ratio’s maar de caffeine oppervlaktes met elkaar vergeleken worden (dit is 
fout!!) dan wijken de standaarden meer dan 3% van elkaar af, nl 9.6%. Ze mogen dan NIET 
gemiddeld worden. 
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opg 5. 

 
opg 5A 

Algemeen : Bij een ELISA wordt na iedere stap de inhoud van een well geheel vervangen 
(= gewassen) ; alle perioden van incubatie zijn in tijd geprotocolleerd. 
 
Niet-competitieve sandwich ELISA (4 punten) 

 
1. Bij een sandwich ELISA wordt eerst de wand van een well van een MTP gecoat met 

een ongelabeld coating antilichaam (Ab1). 
2. De resterende vrije plaatsen op de wand van de well worden bezet met een blocking 

reagens (b.v. BSA of caseïne). 
3. Daarna wordt het monster met het Ag in de well gebracht. De hoeveelheid Ag moet 

kleiner zijn dan overeenkomt met het aantal beschikbare bindingsplaatsen van het 
geïmmobiliseerde Ab1 (niet-competitieve assay) ; een gedeelte van de Ab1 is dus 
bezet met Ag (als Ab1 : Ag) en een ander gedeelte niet. 

4. Vervolgens wordt een overmaat enzym-gelabelde detectieantilichaam (Ab2-E) 
toegevoegd, die het Ag op een andere epitoop bindt ; Ab2-E bindt niet aan Ab1. Er is 
een directe relatie tussen de hoeveelheid Ag (en dus [Ag] in plasma) gebonden en de 
hoeveelheid enzym via het gevormde complex Ab1 : Ag : Ab2-E. 

5. Daarna wordt er substraat S toegevoegd, dat door het enzym in product P wordt 
omgezet. Deze omzettingsreactie wordt na een vaste tijd gestopt. De hoeveelheid P 
geproduceerd geeft informatie over de [Ag] in plasma ; meten b.v. met VIS. 

6. De calibratiecurve is lineair in het lage gebied en zal bij hogere concentraties 
afvlakken. Signaal = 0 als er geen Ag aanwezig is. 

7. Bepaling in plasma : spike Ag-vrij plasma met bekende concentraties Ag ; maak een 
calibratiecurve in het te verwachten gebied en bepaal door (lineaire) interpolatie de 
onbekende concentratie. 

 
Competitieve ELISA (4 punten) 

 
1. Bij een competitieve ELISA wordt eerst de wand van een well van een MTP gecoat 

met het ongelabelde coating antilichaam (Ab). 
2. De resterende vrije plaatsen op de wand van de well worden bezet met een blocking 

reagens (b.v. BSA of caseïne). 
3. Aan het monster met Ag wordt een bekende hoeveelheid enzym-gelabeld Ag (Ag-E) 

toegevoegd ; optimale conditie : [Ag] = [Ag-E]. De hoeveelheid van het Ag + Ag-E 
moet zodanig zijn dat alle bindingsplaatsen op het geïmmobiliseerde Ab bezet 
kunnen worden (competitieve assay). Daarna wordt de oplossing (met Ag + Ag-E) in 
een well van de MTP gebracht. Alle bindingsplaatsen zijn bezet of met Ag (als Ab : 
Ag) of met Ag-E (als Ab : Ag-E). 

4. Vervolgens wordt er substraat S toegevoegd, dat door het enzym in product P wordt 
omgezet. Deze omzettingsreactie wordt na een vaste tijd gestopt. De hoeveelheid P 
geproduceerd geeft informatie over de [Ag] in plasma ; meten b.v. met VIS. 

5. De calibratiecurve is sigmoïdaal : bij lage concentraties Ag wordt er veel Ag-E 
gebonden ; dat zal resulteren in een groot signaal. Bij een hoge concentratie Ag zal 
er zeer weinig Ag-E gebonden worden en dat geeft dan een klein signaal. 

6. Bepaling in plasma : spike Ag-vrij plasma met bekende concentraties Ag in het te 
verwachten gebied ; voeg een bekende hoeveelheid Ag-E toe  ; kies de 
hoeveelheden Ab en Ag-E zodanig dat er gemeten kan worden in het steilere 
gedeelte van de sigmoïde curve : optimale conditie : [Ag] = [Ag-E] en maak een 
calibratiecurve en bepaal door (lineaire) interpolatie de onbekende concentratie. 
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opg 5B 
Welke voorkeur ? (6 punten) 

 
1. Bij een niet-competitieve assay wordt er product P gemeten : een lage concentratie 

geeft een klein signaal. 
2. Kruisreactiviteit kan enigszins gemaskeerd worden met een Ag-specifiek 

detectieantilichaam ; de concentratie “kruisreactant” mag echter niet te groot zijn. 
 
 

3. Bij competitieve assay wordt er eveneens product P gemeten : een lage concentratie 
geeft een groot signaal. 

4. Kruisreactiviteit werkt direct door in de metingen / resultaten. 
 
 

5. Het is veel gemakkelijker om een verschil te meten tussen 0 en iets (kleins) (b.v. 0,00 
en 0,01) dan tussen groot en iets kleiner (b.v. 100,00 en 99,99). Daardoor kunnen 
lagere LODs worden gemeten met een niet-competitieve assay dan met een 
competitieve assay. 

6. Algemene conclusie : de niet-competitieve assay heeft de voorkeur. 
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opg 6. 
 

6A 
One-Sample Test

2.388 9 .041 .3200 .017 .623gehalte

fabrikan
t
1

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 10

 
 
t=(10,32 – 10,0) / (0,424/√10) = 2,388 
t(9)0.05(2) = 2,262 
|2,388| > 2,262 => significant verschil van gemiddeld gehalte tov gedeclareerd 
P(|t| > 2,388|H0) = 0,041 (p-waarde) 
 
 
 
 
6B 
gem=98,1 < 98,5 => M=98,5 
AV = | 98,5 – 9,81/10*100 |  + 2,4 * 0,540/10*100 = 13,36 
AV < 15 => vrijgeven 
 
 
 
6C 
F=0,5402/0,4242 = 1,622 
F(9;9)0.05(2) = 4,03 
1,622 < 4,03 => geen significant verschil in gehaltespreidingen 
P(F > 1,622|H0) = 0,482 (p-waarde) 


