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ANTWOORDEN Tentamen FA-208, Formuleren en Bioequivalentie 

cursusjaar 2008/2009, periode II 
 
Vraag 1. (24 punten)  
 
Vraag 1A. (6 punten) 
a) Zwak zuur, in darm (pH ~7) ongeladen, dus slecht oplosbaar. Permeabiliteit is redelijk,(klasse 

II). dus de oplosbaarheid is de snelheidsbepalende stap. Oplosbaarheid verbeteren door 
goed oplosbare zoutvorm te kiezen. Oplossnelheid verbeteren door deeltjesgrootte,  
hydrofiele hulpstoffen en bevochtiger 

 
b) Base, in darm geladen. Oplosbaarheid geen probleem, maar uit de logP blijkt dat de 

permeabiliteit dramatisch slecht is. (Klasse III). Permeabiliteit kan eigenlijk niet verbeterd 
worden, dan moet het hele molecuul wijzigen. Orale opname onmogelijk. 

 
c) Zwak zuur, hydrofoob, dus slecht oplosbaar in maag, beter oplosbaar in darm.  

Permeabiliteit is redelijk,(klasse II). dus de oplosbaarheid is de snelheidsbepalende stap. 
Oplossnelheid verbeteren door keuze deeltjesgrootte, hydrofiele hulpstoffen en bevochtiger 
 
Vraag 1B. (6 punten)  
Er wordt gekeken naar AUC en Cmax in de EU. In de USA ook naar de absorptiesnelheid 
 
Vraag 1C. (6 punten)  
cellulose mc:  vulmiddel, desintegrans 
croscarmellose natrium: matrixvormer 
saccharinenatrium: zoetstof 
sucrose: zoetstof 
povidon: bevochtiger 
natriumbicarbonaat/ natriumcarbonaat: reagens, samen met malinezuur (= maleinezuur) 
verantwoordelijk voor het “ bruisen”  
sinaasappelessence: smaakstof 
malinezuur: zie bij bicarbonaat/carbonaat 
 
 
Vraag 1D. (6 punten)  
De grafiek geeft het verband tussen relatieve luchtvochtigheid (RV= water 
activiteit*100%) op de x-as en het vochtgehalte van een aantal stoffen op de y-as. Bij 
toenemende water activiteit zal er een toename zijn in vochtgehalte van de hulpstoffen 
door absorptie of adsorptie.  
Een kristallijne vulstof zal vooral vocht adsorberen aan het oppervlak van de deeltjes. 
Een amorfe stof zal ook vocht kunnen absorberen binnen in de deeltjes. Bij een 
hoogvochtgehalte kunnen er ook andere processen optreden, zoals vervloeien van de 
grondstoffen (sterke toename van het watergehalte) en oplossen van de verbinding in 
het opgenomen water. Lijn C is de typische curve voor een kristallijne grondstof zoals 
bijvoorbeeld lactose. Microkristallijne cellulose zal zich in de praktijk iets anders 
gedragen, en zal in geringe mate ook vocht kunnen absorberen. Meerdere goede 
antwoorden zijn mogelijk, punten toekenning hangt af van de argumentatie.  
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Vraag 2. (20 punten).  
 
 
Vraag 2A. (4 punten) 
cefokeram
halfwaardetijd 1 h
verdelingsvolume 0,5 L/kg
k 0,693 h-1

BW Vd (L) Cl (L/h)
Marike 20 10 6,9
oma 80 40 27,7  
 
 
Vraag 2B. (8 punten)  
Css=Rinf/Cl
D 500 ug
infusieduur 1 h
Rinf= 500 ug/h

Css 72,2 ug/L
bij continue infusie, na 6x t1/2
na 1h= 1x t1/2: 50% van Css
Cmax 36,1 ug/L
daarna: afname met t1/2=1h  
 
Het goede antwoord is de blauwe lijn; de groene lijn is de curve als het infuus wordt 
aangehouden gedurende 10 uur=> totale dosis is dan 10x500=5000 ug. 
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Vraag 2C. (8 punten)  
Cmtc 40 ug/L
Cmec 5 ug/L

Dmax=V/F(Cmtd-Cmec) 1400 ug
tmax=ln(Cmtd/Cmec)/k 3,0 h  
 
in het ziekenhuis is het geen probleem om deze injectie om de 3 uur te geven.  
(gele curve) 

 
Eventueel kan er een andere doseringswijze voorgesteld worden, bijvoorbeeld een continu infuus. 
Waarbij er gemikt wordt op een veilige Css, bijvoorbeeld 20 ug/L (groene lijn). Of dit een BETER 
doseringsregime is mbt effectiviteit (geen piekconcentraties) kan niet afgeleid worden uit de 
vraag.  
Na aanpassing doseringssschema: controle Cmax Cav en Cmin. 
Het is niet nodig om een doseringschema met freq. om de 6 of 8 uur te maken 
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Vraag 3. (20 punten) 
. 

Vraag 3A. (4 punten). 
Het hapteen 16-hydroxymestanolone is te klein om een immuunrespons op te wekken; 
het wordt gemetaboliseerd. Wanneer het geconjugeerd wordt, dwz gekoppeld aan een 
immunogeen eiwit, gedraagd het geheel zich als immunogeen. 
 
Vraag 3B. (6 punten). 
Kruisreactiviteit houdt in dat één specifiek antilichaam verschillende antigenen bindt 
omdat deze identieke epitopen bezitten. In dit geval is dat positief omdat men een 
screeningsassay opzet voor alle metabolieten van genoemde groep steroïden. 
 
 
Vraag 3C. (4 punten). 
Een sandwich ELISA is niet mogelijk omdat het molecuul klein is en maar een epitoop 
bezit. 
 
 
Vraag 3D. (6 punten). 
Volgorde: III – II – VII – V – IV – VI - I 
Toelichting: eerst plaat coaten met een antilichaam dat het antigen herkend, dan blokken 
om aspecifieke plak van antigenen of antilichamen aan de plaat te voorkomen; 
vervolgens bekende hoeveelheid van een gelabeld antigen toevoegen aan 
monsters/standaarden; deze op de plaat incuberen; er treedt competitie op voor het 
gecoate antilichaam; vervolgens incuberen met substraat dat via het enzym-gelabeld 
antigen omgezet wordt in een gekleurde stof; reactie stoppen met zwavelzuur en 
doormeten; ijklijn loopt van hoog naar laag via een S-curve op log-schaal. 
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Vraag 4. (18 punten) 
 
Vraag 4A. (6 punten) 
De standaard bevat 0,5*100= 50 ng diazepam. Dit zit uiteindelijk in 200 µl methanol dus 
de eindconcentratie van de standaard is 0.25 ng/µl.  
De eindconcentratie in het monster is 1.024/1.4165* 0.25= 0.18 ng/µl. De SPE kolom 
was geelueerd met 200 ul methanol dus de eindopbrengst is in totaal 36 ng diazepam. 
Dit zat in 100 µl serum dus de beginconcentratie in serum is 36/0.1= 360 ng/ml  
 

area diazepam area oxazepam

standaard 3820 2660

4109 2941

monster 2899 2870

2904 2798

ratio DZP/OX gemiddeld afwijking

1.436 1.4165 2.70%

1.397

1.01 1.024 2.70%

1.038  
 
 
Vraag 4B. (4 punten) 
B  1)  4de extract uitvoeren en analyseren  
2) een bekende hoeveelheid diazepam extraheren en analyseren (recovery bepalen) 
Uiteraard vergelijken met een onbewerkte standaard. 
3) waterfase analyseren (deze optie is niet altijd mogelijk, maar wordt wel goed 
gerekend) 
 
 

Vraag 4C. (4 punten) 
 
 

piek nummer retentietijd (min) identiteit k' 

1 1.7 dode tijd  

2 2.1  0.24 

3 2.9  0.71 

4 3.4  1 

5 4.7  1.76 

6 17.8 diazepam 9.47 

7 28.4 oxazepam 15.71 
 
De k’ van de componenten moet tussen de 1-5  (of 2-8) liggen. De bovengrens is niet zo 
scherp (de run duurt dan alleen lang) maar de ondergrens is wel scherp. Te dicht op de 
dode tijd wordt de bepaling namelijk er onbetrouwbaar 
 
 
Vraag 4D. (4 punten) 
De metabolieten kunnen waarschijnlijk wel bepaald worden door het percentage 
methanol in het loopmiddel te verlagen.  
Hierdoor zal niet alleen de retentietijd van de metabolieten toenemen maar ook de 
retentietijden van diazepam en oxazepam. 
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 Vraag 5. (18 punten).  
 
Vraag 5A. (6 punten) 

Independent Samples Test

.468 .503 2.348 18 .030 .5100 .2172 .0537 .9663

2.348 17.030 .031 .5100 .2172 .0519 .9681

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

gehalte
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
sp    =  0,485 
t    =  0,51 / 0,217 = 2,35 
t(18) 0.05(2)  =  2,101 
t > t(18) 0.05(2)          => conclusie: er is een significant verschil tussen de fabrikanten wat 

betreft het gemiddeld gehalte van dit soort codeinefosfaat-tabletten 
 
Vraag 5B. (6 punten) 
1. Onjuist: uit het vergelijken van het steekproefgemiddelde met het 95%-

betrouwbaarheidsinterval van dit gemiddelde kan geen conclusie worden getrokken over 
een al dan niet significant verschil met gedeclareerd. Het steekproefgemiddelde ligt 
altijd binnen dit interval.  
[Dat kan wel door een vergelijking te maken tussen dit interval en het gedeclareerd 
gehalte=10,00.] 

2. Onjuist: om de gemiddelden van twee charges te vergelijken dient gekeken te worden 
naar het betrouwbaarheidsinterval van het verschil in twee gemiddelden (of 
tweesteekproeven t-toets) en niet naar het interval van de ene charge en het 
steekproefgemiddelde van de andere charge.  

 
 
Vraag 5C. (6 punten) 
Afgifte weergeven als %gedeclareerd gehalte, vervolgens tsten op S1,S2,S3. Conclusie: tabletten voldoen aan de 
dissolutietest 
tabletnr %afgifte Q=75

1 82% S1 S2 S3
2 65% each >80% average>75 average>75
3 72% none less than 60% not more than 2 <60%
4 73% none less than 50%
5 98%
6 63% testing
7 72% average1-6 average 1-12 average 1-24
8 87% 75.5% 75.7% 76.0%
9 94% FAIL PASS PASS

10 69%
11 57% T1-6each>80? T1-12 each>60? not more than 2 <60%
12 76% FAIL FAIL PASS
13 71%
14 89% none less than 50%
15 84% PASS
16 65% conclusie
17 68% voldoet niet aan S1 voldoet niet aan S2 voldoet wel aan S3
18 54%
19 73%
20 63%
21 102%
22 86%
23 93%
24 68%  
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