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Tentamen FA-208, Formuleren en Bioequivalentie 
cursusjaar 2008/2009, periode II 
 
datum: woensdag 28 januari 2009 

tijd: 9-12 uur 

locatie: Vechtse hal 3 

 

a) Dit tentamen bevat 5 vragen.  

b) Er zijn in totaal 100 punten te verdienen.  

• Vraag 1: 24 pt 

• Vraag 2: 20 pt 

• Vraag 3: 20 pt 

• Vraag 4: 18 pt 

• Vraag 5: 18 pt 

c) Vraag 5 telt mee voor het blok FA208 en telt ook mee voor “rekenvaardigheden”. 

d) Grafische rekenmachines zijn toegestaan bij dit tentamen. 

e) Beantwoord elke vraag op de daarvoor vrijgelaten ruimte bij de vraag. Vervolg uw 
antwoord op de achterzijde van het vragenformulier als de ruimte niet toereikend is. 
Schrijf het antwoord niet op de achterzijde van andere vragen (i.v.m. het snel nakijken 
door diverse docenten). 

f) Schrijf op ieder antwoordblad uw naam en studentnummer en tafelnummer. 
g) Het tentamen is geniet; maak dit niet los (ivm wegraken van tentamenbladen). Lever alle 

antwoordbladen in.  

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

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

 

j) Bijlagen: 

I.Farmacokinetische formules. 

II. Statistiek formules 

III.Statistiek tabellen 

IV. EP monografie 2.9.3. 

 

 

VEEL SUCCES! 
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Vraag 1. (24 punten)  
 
Vraag 1A. (6 punten) 
Het Biochemical Classification System deelt stoffen in 4 klassen in, afhankelijk van hun 
mate van oplosbaarheid (hoog/laag) en permeabiliteit (hoog/laag) 
 

 High 
solubility

Low 
solubility

High 
permeability I II 

Low 
permeability III IV 

 
Geef van elk van onderstaande stoffen aan tot welke klasse ze behoren; wat de 
limiterende factor is in hun orale biologische beschikbaarbaarheid en hoe die verbeterd 
kan worden. 
 
a) fenytoine 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

pKa = 8,3; log P = 2,5 
 
 
 
b) gentamicine  
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
pKa = 8,9, log P = -1,9 
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c) ibuprofen 
- 

 
- 

 
- 

 
pKa 4.9 logP 3.5 

 
 
Vraag 1B. (6 punten)  
Naar welke farmacokinetische parameters wordt (door de registratie authoriteiten) 
gekeken bij het bio-equivalentie onderzoek?  
Geef aan of er verschillen zijn tussen de EU en de USA richtlijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 1C. (6 punten)  
Vanwege het veelvuldig optreden van maagpijn bij het gebruik van ibuprofen is er een 
nieuwe formulering ontwikkeld voor Ibuprofen bruistabletten. Deze tabletten moeten 
voor inname in een groot glas water opgelost worden. De samenstelling is hieronder 
gegeven. Benoem de functie van de hulpstoffen (met een korte toelichting). 
 
hulpstoffen ibuprofen bruistabletten: 
− Microkristallijne cellulose 

− Croscarmellose natrium 

− Natrium saccharine 

− Sucrose 

− Povidon 

− Natrium bicarbonaat 

− Natrium carbonaat 

− Sinaasappel essence 

− Natrium laurylsulfaat 

− Malinezuur 

 
 
 
 

O

OH
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Vraag 1D. (6 punten)  
Welke van de lijnen in de figuur geeft het beste de vochtisotherm weer van 
microkristallijne cellulose? Geef een korte beschrijving van het verloop van de isotherm 
en waarom de door u gekozen curve die goed weergeeft.  
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Vraag 2. (20 punten). (Zie bijlage I) 
 
Familie Jansen heeft na een familie-etentje een ernstige voedselvergiftiging opgelopen. 
Zowel de kleindochter (Marike, 4 jaar, 20 kg) als oma Jansen (75 jaar, 80 kg) worden in 
het ziekenhuis opgenomen voor behandeling. Beide patiënten worden met het 
antibioticum cefokeram behandeld. De halfwaardetijd van cefokeram is ongeveer 60 min 
en het distributievolume is 0.5 L/kg. Cefokeram wordt voornamelijk als onveranderde stof 
door de nieren geklaard. 
 
Vraag 2A. (4 punten) 
Bereken de klaring van cefokeram voor Marike Jansen en voor oma Jansen. 
- 
 
 
- 
 
 
 
Vraag 2B. (8 punten)  
Marike Jansen krijgt een intraveneus infuus van cefokeram dat ongeveer 1 uur duurt. 
Tijdens dit infuus wordt in totaal 500 ug cefokeram met een constante snelheid 
toegediend. 
Schets in de onderstaande figuur het concentratie-tijdsprofiel van Cefokeram na 
toediening van het infuus. Geef een korte toelichting bij de grafiek. 
 

 

0

25

50

75

0 2 4 6 8 10
tijd (......................)

co
nc

en
tra

tie
 (.

...
...

...
...

...
.)

 
 
toelichting: 
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Vraag 2C. (8 punten)  
Oma Jansen wordt behandeld met intraveneuze injecties van cefokeram. Geef een 
praktisch doseringsadvies waarin je aangeeft welke hoeveelheid per dosering gegeven 
mag worden, en hoe vaak. Het therapeutisch venster van cefokeram is 5-40 ug/L.  
Licht het antwoord toe.
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Vraag 3. (20 punten) 
. 

In een onderzoekslaboratorium wil men een generieke immunoassay ontwikkelen voor 
17α−alkyl steroïde metabolieten in plasma en/of urine. De aanwezigheid van deze 
metabolieten in plasma en/of urine duidt op misbruik van prestatieverhogende middelen. 
Doel is te komen tot een screeningsassay voor zowel bekende als onbekende 
metabolieten van deze groep anabole steroïden. 
 

 
Figuur I. algemene ringstructuur van 17-alkyl anabole steroïden 

 
Tijdens de ontwikkeling van de screeningsassay worden antilichamen opgewekt tegen 
onder andere het antigeen 16β-hydroxymestanolone, een van de mogelijke metabolieten 
(zie figuren I en II). 
 

 
Figuur II. 16β-hydroxymestanolone 

 
Vraag 3A. (4 punten). 
Is het mogelijk een immuunreactie tegen 16β-hydroxymestanolone op te wekken door 
deze stof direct, dat wil zeggen ongemodificeerd, te injecteren?  
Beredeneer waarom wel of niet. 
 
 
 
 
 
Vraag 3B. (6 punten). 
Na selectie blijkt dat de verkregen antilichamen een hoge affiniteit hebben voor de 
getoonde ringstructuur (zie figuur I). Er is sprake van kruisreactiviteit met metabolieten 
met dezelfde ringstructuur. Alle geteste stoffen vertonen 85-100% kruisreactiviteit met 
16β-hydroxymestanolone. 
 
Wat wordt bedoeld met het begrip kruisreactiviteit? Beredeneer of dit hier nadelig is of 
niet? 
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Vraag 3C. (4 punten). 
Men besluit een competitieve ELISA te ontwikkelen met het geselecteerde antilichaam.  
Waarom is het niet voor de hand liggend om een sandwich ELISA te ontwikkelen? 
Beredeneer waarom wel/niet. 
 
 
 
 
 
Vraag 3D. (6 punten). 
Zet de onderstaande handelingen die worden uitgevoerd tijdens de competitieve ELISA 
in de juiste volgorde. Let wel: de wasstappen en incubatietijden zijn weggelaten. 
 
I bepalen extinctie bij 420 nm 
II incubatie met een 1% BSA blocking-oplossing 
III coating van de ELISA plaat met antilichaam 
IV incuberen met TMB-peroxide substraatoplossing tot voldoende kleur is ontwikkeld 
V incubatie met standaarden / monsters 
VI stoppen kleurontwikkeling met zwavelzuur 
VII spiken van standaarden/monsters met HRP-gelabeld antigen 
 
(HRP: horse-radish peroxidase; BSA: bovine serum albumin; TMB: tetramethylbenzidine) 

 
volgorde: 
 
 
toelichting:
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Vraag 4. (18 punten) 
 
Vraag 4A. (6 punten) 
Diazepam en andere benzodiazepines kunnen m.b.v. HPLC (loopmiddel 50% methanol 
met 0.1% mierenzuur) in serum worden bepaald.  
 
In een laboratorium worden de serum monsters met SPE voorbewerkt volgens 
onderstaand protocol:  

100 µl serum wordt gespiket met 20 µl interne standaard oplossing (2 µg/ml 
oxazepam) en er wordt 100 µl buffer aan toegevoegd. Het verdunde monster wordt 
vervolgens op de SPE kolom gebracht en de kolom wordt 2 keer gewassen met 1 ml 
buffer. Vervolgens wordt er geëlueerd met 1 ml methanol en drooggedampt onder 
stikstof. Het residu wordt opgenomen in 200 µl 50% methanol en hiervan wordt 20 µl 
geïnjecteerd op de HPLC.  
Er wordt 100 µl genomen van een standaardoplossing van 0,5 µg/ml en deze 
standaard wordt vervolgens op dezelfde manier als het monster voorbewerkt.  

 
Bereken de concentratie diazepam in het serum met behulp van onderstaande 
gegevens. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  

 
area diazepam area oxazepam

standaard 3820 2660
4109 2941

monster 2899 2870
2904 2798  
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Vraag 4B. (4 punten) 
In een ander laboratorium wordt er voor gekozen om benzodiazepines uit serum m.b.v. 
een chlorofom-water extractie te extraheren. Hiervoor wordt serum verdund met water en 
vervolgens 3 maal met chloroform geëxtraheerd. De chloroform-fasen worden 
samengevoegd en drooggedampt. Het residu wordt opgenomen in 50% methanol en 
geanalyseerd m.b.v. HPLC. Na de analyse blijkt het gehalte diazepam in het serum lager 
uit te vallen dan van tevoren werd verwacht. 
 
Geef twee manieren om te controleren (zonder een interne standaard te gebruiken) of de 
extractie volledig is verlopen. Licht je antwoord toe. 
 
- 
 
 
- 
 

Vraag 4C. (4 punten) 
In het chromatogram zijn dicht bij de dode tijd kleine piekjes te zien. Het blijkt hier te 
gaan om metabolieten van diazepam. Bereken de k’ voor deze pieken. 

 

piek 
nummer 

identiteit 
 

retentietijd 
(min) 

k’ 

1 dode tijd 1.7  

2  2.1  

3  2.9  

4  3.4  

5  4.7  

6 diazepam 17.8  

7 oxazepam 28.4  

 
Wat zijn de algemene eisen om een component goed te kunnen bepalen m.b.v. HPLC? 
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Vraag 4D. (4 punten) 
Hoe kun je de bovenstaande HPLC methode aanpassen om de metabolieten beter te 
kunnen bepalen? Geef aan wat voor gevolgen deze aanpassing zal hebben voor de 
diazepam en oxazepam pieken.  
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 Vraag 5. (18 punten). Gebruik bij deze opgave bijlagen II, III en IV. 
 
Door twee verschillende fabrikanten zijn tabletten gemaakt met codeinefosfaat met een 
gedeclareerd gehalte van 10,00 mg. Onderstaande tabel geeft de gevonden gehaltes 
van een aselecte steekproef van 10 individuele tabletten van beide fabrikanten weer. Het 
gemiddelde gehalte en de gehaltespreiding voor beide fabrikanten zijn hieruit berekend.  
 

gehaltebepaling 
tablet Fabrikant A 

(mg/tablet) 
Fabrikant B 
(mg/tablet) 

1 10,4 9,8 
2 10,8 10,4 
3 11,0 10,0 
4 9,9 9,0 
5 10,5 9,5 
6 9,9 9,6 
7 9,8 9,2 
8 10,6 10,3 
9 9,9 10,7 

10 10,4 9,6 
 
gemiddeld gehalte 10,32 9,81 
gehaltespreiding 
(s) 0,424 0,540 

 
Vraag 5A. (6 punten) 
Een onderzoeker vraagt zich af of beide charges wat betreft gemiddeld gehalte 
significant van elkaar verschillen. Voer de juiste statistische toets uit en formuleer een 
conclusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 5B. (6 punten) 
Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde gehalte van fabrikant A loopt van 
10,02 tot 10,62. Geef de juistheid aan, inclusief korte toelichting, van onderstaande 
beweringen: 

1. Het gemiddelde van 10,32 ligt binnen dit interval, dus is er bij fabrikant A geen 
significant verschil met het gedeclareerd gehalte (bij alpha=0,05). 

 
 
 

2. Het gemiddelde gehalte van 9,81 ligt buiten dit interval, dus verschilt het 
gemiddelde van fabrikant B significant van dat van fabrikant A (bij alpha=0,05). 
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Vraag 5C. (6 punten) 
Een onderzoeker voert een dissolutietest uit op anafranil tabletten. De tabletten hebben 
een zuurresistente coating en bevatten 10 mg van het geneesmiddel. De dissolutietest 
wordt uitgevoerd volgens de basket methode (apparatus 1) van de Europese 
Farmacopee. Het gebruikte dissolutiemedium is 1000 ml fosfaatbuffer pH 6.8. De test 
wordt uitgevoerd op 24 tabletten en levert de volgende gegevens op (concentraties in 
mg/L): 
 

tablet conc  tablet conc  tablet conc 
1 8.2  9 9.4  17 6.8 
2 6.5  10 6.9  18 5.4 
3 7.2  11 5.7  19 7.3 
4 7.3  12 7.6  20 6.3 
5 9.8  13 7.1  21 10.2 
6 6.3  14 8.9  22 8.6 
7 7.2  15 8.4  23 9.3 
8 8.7  16 6.5  24 6.8 

 
Voldoen deze tabletten aan de dissolutietest volgens EP 2.9.3?  
Geef een toelichting bij je antwoord. 
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Bijlage I: kinetiek formules  
 
 
Cl= ke • 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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Bijlage II: Statistiek formules  
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Bijlage III: Statistiek tabellen 
 
Kritieke waarden t-verdeling 

significatieniveau 
tweezijdige test eenzijdige test 

vrijheidsgraden 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 
1 6,31 12,71 63,66 3,08 6,31 31,82 
2 2,92 4,30 9,92 1,89 2,92 6,96 
3 2,35 3,18 5,84 1,64 2,35 4,54 
4 2,13 2,78 4,60 1,53 2,13 3,75 
5 2,02 2,57 4,03 1,48 2,02 3,36 
6 1,94 2,45 3,71 1,44 1,94 3,14 
7 1,89 2,36 3,50 1,41 1,89 3,00 
8 1,86 2,31 3,36 1,40 1,86 2,90 
9 1,83 2,26 3,25 1,38 1,83 2,82 

10 1,81 2,23 3,17 1,37 1,81 2,76 
11 1,80 2,20 3,11 1,36 1,80 2,72 
12 1,78 2,18 3,05 1,36 1,78 2,68 
13 1,77 2,16 3,01 1,35 1,77 2,65 
14 1,76 2,14 2,98 1,35 1,76 2,62 
15 1,75 2,13 2,95 1,34 1,75 2,60 
16 1,75 2,12 2,92 1,34 1,75 2,58 
17 1,74 2,11 2,90 1,33 1,74 2,57 
18 1,73 2,10 2,88 1,33 1,73 2,55 
19 1,73 2,09 2,86 1,33 1,73 2,54 
20 1,72 2,09 2,85 1,33 1,72 2,53 
30 1,70 2,04 2,75 1,31 1,70 2,46 
40 1,68 2,02 2,70 1,30 1,68 2,42 
60 1,67 2,00 2,66 1,30 1,67 2,39 

120 1,66 1,98 2,62 1,29 1,66 2,36 
 
 
Kritieke waarden F-verdeling, alpha=0,05, tweezijdig 

Vrijheidsgraden teller -> Vrijheids- 
graden 
noemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 647.8 799.5 864.2 899.6 921.8 937.1 948.2 956.6 963.3 968.6

2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40

3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42

4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84

5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62

6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46

7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76

8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30

9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96

10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72
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Bijlage IV: monografie EP2.9.3 
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