
Tentamen huid en dermatica januari 2010 

 

blz 1 van 14 1 

 
TENTAMEN BLOK FA-304: HUID EN DERMATICA 

 

28 januari 2010 
 

 

 

Dit tentamen bestaat uit 5 vragen (pagina 1 t/m 7).  

Verder ontvangt u bijlagen (pag 8 t/m 12) en een set van  antwoordbladen, inclusief 

grafiekpapier. Desgewenst is meer papier verkrijgbaar bij de surveillanten. Alleen de 

antwoordvellen hoeven ingeleverd te worden. Beantwoord elke vraag op een apart vel 

papier. 

Vermeld op elk vel duidelijk uw naam en studentnummer. 

 

Beschikbare tijd voor het tentamen: 3 uur 

Tijdens het tentamen mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine met 

wetenschappelijke en statistische functies.  

Grafische rekenmachines zijn NIET toegestaan. 

 

Licht altijd uw antwoorden toe. Bij de beoordeling en becijfering wordt gelet op volledigheid 

van het antwoord, op de afwezigheid van overbodige en niet ter zake doende informatie, 

en op de juistheid en precisie van de formulering van het antwoord. 

 

De uitslag wordt uiterlijk in week 8 doorgegeven aan de afdeling Studiezaken.  

De uitslag verschijnt NIET op WebCT. 

 

Op WebCT wordt vermeld in welke periode het mogelijk is het tentamen in te zien in Z 501 

op afspraak per email met mevr. N. van Dongen (e-mail: N.vanDongen@uu.nl)     

 

Veel succes! 
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 Algemene gegevens 

 

R = 8,314 J/mol.K 

RT = 2500 J mol-1 

Nav = 6×1023 mol-1 

1 atm = 105 N/m2 = 760 mm Hg 

viscositeit water (20 oC) = 1×10-3 Pa.s 

g = 10 m/s2 

oppervlaktespanning water = 73×10-3 N/m 
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Vraag 1 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Testosteron wordt ondere andere toegepast bij de behandeling van androgeensuppletie bij 

vrouwen. Er bestaan verschillende toedieningsvormen voor testosteron waaronder 2 

vormen voor transdermale toediening; een pleister en een gel. 

 

Livensa® is een matrixpleister met gereguleerde afgifte van testosteron. De pleister moet 

om de 3 tot 4 dagen door een nieuwe pleister worden vervangen. De pleister bevat 8,4 mg 

testosteron en heeft een oppervlakte van 28 cm2 en een dikte van 1 millimeter. De 

oplosbaarheid van het testosteron in de matrix is 1 microgram/cm3, de diffusiecoefficient is 

6x10-6 cm2/sec. 

 

a. Teken de schematische opbouw van een matrixpleister. Beschrijf de verschillende 

lagen en geef de functie ervan. 

antwoord: 3 lagen: beschermfolie, matrix met polymeer en testosteron en een kleeflaag  

 

b. Van welke parameters is de afgiftesnelheid van testosteron uit de pleister 

afhankelijk? Geef van elk van de door jou genoemde parameter aan hoe deze de 

afgiftesnelheid beïnvloed. 

antwoord:  

- de concentratie testosteron in de pleister: hoe hoger hoe sneller 

- de oplosbaarheid van het testosteron in de matrix: hoe beter hoe sneller 

- de diffusiecoëfficient van testosteron in de matrix: hoe hoger, hoe sneller  

- de tijd die de pleister op de huis zit: hoe langer hoe trager 

Een ander transdermaal testosteronpreparaat is testosterongel. In Nederland is de 

testosterongel Androgel© in de handel. Het bevat 50 mg testosteron in 5 g gel. Dagelijks 

moet 5 gram gel worden aangebracht op een huidoppervlakte van 20 x 30 cm. De 

samenstelling van de gel is als volgt: 

carbomeer 980, isopropylmyristaat, ethanol 96%, natriumhydroxide en gezuiverd water. 

 

c. Geef de functie van de bestanddelen van deze gel. Ga bij het antwoord in op de 

verwachte pH van de gel en verklaar waarom de gel deze pH heeft. 

antwoord: 

carbomeer: viscositeitsverhoger 

ethanol: oplosmiddel voor het testosteron, conserveringsmiddel, penetration enhancer 

isopropylmyristaat: penetration enhancer 

natriumhydroxide: verhoogt de pH waardoor carbomeer gedeprotoneerd raakt en de 

viscositeit zal verhoger. De pKa van de carboxylgroepen op het carbomeer ligt tussen de 4 

en 5. Bij pH 6-7 zal de viscositeit van het carbomeer voldoende zijn. 
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d. Wat verstaan we onder afgiftesnelheid? (1 pnt) 

De hoeveelheid afgegeven stof per oppervlakte-eenheid per tijdseenheid 

 

e. Bereken de afgiftesnelheid van de pleister 10 uur na het aanbrengen van deze 

toedieningsvormen. 

dQ/dt = 5 x 10-7 mg/cm2.s 

 

f. De afgiftesnelheid van de gel is lager dan die van de pleister. 

Desondanks blijken de serumconcentraties testosteron bij gebruik van de gel hoger 

te zijn dan bij de pleister. Geef hiervoor een verklaring. 

Gel wordt op een groter oppervlak aangebracht. 

 

 

Vraag 2 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Zie de informatie over Emulka® 500 in de bijlage.  

 

Op de internetpagina van het “Zwitserse fna” zijn verschillende voorschriften te vinden 

voor cremes op basis van  Emulka® 500 . Hieronder staan twee voorbeelden.  

 

Voorschrift 1 

 

Emulka® 500     4,5g 

Solutio sorbitol 70%    5g 

Cetiol V     15g 

Natriumbenzoaat    0,15g 

Watervrije citroenzuur   q.s 

Aqua purificata    ad 100,0g 

 

De “pH” wordt ingesteld op 4,5 met citroenzuur 

 

Bereiding: Geen gegevens 

 

Voorschrift 2 

 

Emulka® 500     4,5g 

Propyleenglycol    12,5g 

Cetiol V     15g 

Watervrije citroenzuur   q.s. 

Aqua purificata    ad 100,0g 

 

De “pH” wordt ingesteld op 6,5 met citroenzuur 
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Bereiding: Geen gegevens 

 

Het hoofdbestanddeel van Emulka® 500 is glycerolstearaatfosfaat. Glycerolstearaatfosfaat 

is: fosforzuur, ester met 1,2,3-propaantriolmono-octadecanoaat.  

 

a. Teken 1 van de mogelijke structuurformules van deze stof.  

  Gegevens: - Stearinezuur: C18H36O2 

    - Fosforzuur: H3PO4 

 
b. Is het product van voorschrift 2 een O/W of W/O emulsie? 
Voorschrift 2 is O/W (de hoeveelheid vette fase is te klein voor W/O)  

c. Welk van de twee producten zal fysisch gezien stabieler zijn? Betrek in het 

antwoord de gebruikte emulgator(en) en verschijnselen als coalescentie en 

oproming. 
De waterfase van “1” is minder viskeus (geen propyleenglycol aanwezig, echter wel wat sorbitol) 
oproming zal dus in “1” sneller optreden m.b.t de viscositeit. (Zelfs ook m.b.t veshil in dichtheden) 
Echter, voorschrift “2” heeft een hogere pH dan “1”.  De emulgator heeft bij deze pH een hogere 
minlading (meer onderlinge afstoting van de vetdruppels) de coalescentie kan dan kleiner zijn. Het 
lijkt erop dat “2” stabieler zal zijn. 

d. Van welk product zal de fase-inversietemperatuur hoger zijn? Verklaar. 
De “emulgator HLB” van 2 is hoger, vanwege de grotere lading bij pH 6,5… de pit is dan hoger  

 

e. In voorschrift 2 wordt geconserveerd met propyleenglycol. Kan dit vervangen 

worden door benzoezuur? 

Benzoezuur werkt bij een pH van 6,5 niet voldoende. 

 

Vraag 3 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Zie de informatie over triamcinolon, salicylzuur en lidocaine in de bijlage. 

 

Triamcinolon-salicylzuurcrème 0,1%/5% LNA heeft de volgende samenstelling: 

 

Triamcinolon acetonidi  100 mg 

Acidum salicylicum (90) 5 g 

Acidum sorbicum 141 mg 

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 14,1 g 

Decylis oleas (Cetiol V) 18,8 g 

Sorbitolum liquidum cristallisabile 3,76 g 

Aqua purificata 57,2 g 

  ----- -- 

  100 g 
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Triamcinolonacetonide wordt cutaan toegepast bij inflammatoire aandoeningen zoals 

eczeem en psoriasis. Salicylzuur wordt in de sterkte 5% toegepast ter ontschilfering van 

de huid. Het verhoogt tevens de penetratie van werkzame stoffen in de huid en daardoor 

de effectiviteit 

 

a. Wat is de emulgator in deze crème? Verklaar de werking. 

Alcohol cetylicus et stearilicus emulsificans B: mengfilmemulgator. Bestaat voor 90% 

uit cetostearylalcohol (zwakke w/o emulgator) en voor 10% uit natrium-laurylsulfaat 

(sterke o/w emulgator). 

Mengfilmemulgator geeft sterkere emulsie, omdat er een complex ontstaat op het 

grensvlak olie-water, waardoor de oppervlaktespanning optimaal verlaagd wordt en 

de emulsie stabiel is. 

 

b. In welke fase zal zich de salicylzuur bevinden? En de triamcinolonacetonide? 

Verklaar. 

Lanettecrème heeft een pH van ongeveer 4,5, maar de salicylzuur heeft een pKa van 

ongeveer 3. De pH zal daardoor dalen en een groot deel van de salicylzuur zal 

ongeladen aanwezig zijn en in de vetfase gaan zitten (zie logP en oplosbaarheid in 

chloroform). De rest zal gedeprotoneerd zijn en in de waterfase blijven. 

Triamcinolon heeft geen zure of basische functie en zal ongeladen blijven. Zal voor 

een groot deel in de vetfase gaan zitten (zie log P) 

 

c. Welke pH verwacht je dat het  eindproduct krijgt? Verklaar. 

De pH zal door de salicylzuur dalen naar ongeveer 3 

 

d. Kan in plaats van triamcinolon-acetonide ook triamcinolon gebruikt worden? 

Liever niet. Het acetonide is een esterverbinding en daardoor is het molecuul 

apolairder geworden. Dringt beter door in de huid en werkt daardoor beter. 

 

e. Het LNA heeft hier gekozen voor lanettecrème als basis. Was cetomacrogol ook 

mogelijk geweest? Leg uit. 

Nee, salicylzuur is onverenigbaar met de cetomacrogol emulgator (complexvorming 

tussen fenolisch groep van salicylzuur en de ethergroep in de cetomacrogol. 

Daardoor kan cetomacrogol geen waterstofbruggen meer vormen en wordt de 

emulgator gedehydrateerd). 

 

f. Er wordt gevraagd om in plaats van salicylzuur 1% lidocaïne te verwerken in deze 

crème. Geef aan (gemotiveerd) of er problemen ontstaan en pas zonodig de 

formulering aan. 

Lidocaïne heeft pKa van 7,9. Daardoor zal de pH van de crème stijgen en wordt 

sorbinezuur onwerkzaam. 

Verder is lidocaïne onverenigbaar met lanette. 

Beter samenstelling is: 
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- cera cetomacrogol (mengfilmemulgator) 

- propyleenglycol (als humectans en conserveermiddel 

- cetiol V 

- aqua purificata 

- lidocaïne. 

- Triamcinolon acetonide. 

 

 

Vraag 4 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Deze vraag gaat over triamcinolon-salicylzuurcrème 0,1%/5% LNA. Zie voor de 

samenstelling vraag 3 en voor verdere informatie de bijlagen 

 

a. Stel een volledig analysevoorschrift op om het gehalte triamcinolonacetonide in de 

Triamcinolonsalicylzuurcrème 0,1%/5% LNA  te bepalen met behulp van een 

UV/VIS-analyse. Geef al je overwegingen en laat aan de hand van berekeningen 

zien waarom je voor bepaalde verdunningen, afwegingen e.d. kiest. 

De Clarke’s gegevens van sorbinezuur zijn niet toegevoegd, maar die van salicylzuur 

wel en uit het UV/VIS-spectrum haal je dat salicylzuur stoort als je het TCA gehalte 

wilt bepalen, dus zul je moeten gaan scheiden wat kan door te extraheren. Het is niet 

zeker of TCA wel goed oplost in ether, maar je kunt in dit geval toch maar beter voor 

ether kiezen tov chloroform, vanwege de hoge absorptie van chloroform bij 238nm 

(solvent misciblility table – UV cutoff 245nm; dichloormethaan mag je ook kiezen). Je 

moet dan wel zorgen dat salicylzuur geladen is, anders gaat dat ook naar de ether. 

Dus extraheren bij een hoge pH. De spec.ex. is 390 nm > 0,5/390 g/100ml en dat is 

ongeveer 0.0013 g/100ml is 1.3 mg/100ml is 0.013 mg/ml. 

Voorschrift: weeg 650 mg crème nauwkeurig af in een scheitrechter en los deze op 

in 15 ml ether. Voeg 15 ml 1 mM NaOH toe en schud. Breng na fasescheiding de 

etherlaag (bovenste) over naar een 50 ml maatkolf. Extraheer de waterlaag nog 2x 

met 15 ml ether en voeg de ether toe aan 50 ml maatkolf en vul deze aan tot de 

streep met ether en meng. Doe dit in duplo. Maak ook 2 standaarden door 65 mg 

TCA nauwkeurig af te wegen in een 50 ml maatkolf. Los de TCA op in ether en vul 

aan tot de maatstreep en meng. Verdun de standaarden 2 keer 10 maal door 5 ml in 

50 ml maatkolf over te brengen en aan te vullen met ether en te mengen 

(eindconcentratie 0.65 mg/50 ml = 0.013 mg/ml). Zet de spectrofotometer op nul met 

ether en scan alle oplossingen van 220 tot 350 nm. Bepaal de absorptie op het 

maximum en reken het gehalte uit adhv de 2 standaarden. NB als je geen rekening 

houdt met storing kun je maximaal 4 punten krijgen; heb je een extractie voorgesteld 

met 2 mengbare fasen dan krijg je 2 punten aftrek en meet je niet op een maximum 

(238nm) dan kun je maximaal 6 punten halen. 
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b. Triamcinolonacetonide is een tijd niet leverbaar geweest. Daarom heeft een 

apotheek triamcinolon diacetaat gebruikt in dit voorschrift. Kan in dit geval het 

analysevoorschrift, dat in vraag a is opgesteld, gebruikt worden? Verklaar.  

Laat ook zien hoe je het gehalte triamcinolon diacetaat berekent met 

triamcinolonacetonide referenties. 

TCD lost “slightly” op in ether wat inhoudt dat je voor 1 mg tot 

1ml oplosmiddel nodig hebt, dus dat is geen probleem. Het 

UV/VIS-spectrum zal hetzelfde zijn, want de chromofoor blijft 

gelijk (zie figuur). Het gehalte bereken je door het gevonden 

gehalte aan TCA te delen door het molgewicht van TCA (434.5) 

en de uitkomst weer te vermenigvuldigen met het molgewicht van TCD (478.5). 

 

c. Bij de gehaltebepaling van salicylzuur en triamcinolonacetonide met behulp van 

HPLC blijken beide stoffen precies dezelfde retentietijd te hebben. Hoe kan de 

scheiding verbeterd worden? Leg uit. 

De samenstelling van het loopmiddels is niet gegeven, maar je kunt de retentietijd 

van salicylzuur zo-ie-zo veranderen (zonder die van TCA dramatisch te beïnvloeden) 

door de lading op salicylzuur te veranderen (TCA heeft geen noemenswaardige 

pKa). Dit doe je door de pH van het eluens te verhogen of te verlagen. Dit kan met 

normale selectB kolommen tot minimaal pH 2 en maximaal pH 8, anders lost de 

kolom op. Door een hogere pH zal salicylzuur sneller deprotoneren, een negatievere 

lading krijgen en dus ook beter in het eluens oplossen (water met modfier) en dus 

ook sneller door de kolom bewegen. Bij een lagere pH zal salicylzuur minder 

deprotoneren en de netto lading zal lager worden, minder goed in het eluens 

oplossen en derhalve langer in de kolom verblijven. 

 

 

Vraag 5 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Polyethyleenglycol (PEG) is een polymeer dat bij kamertemperatuur goed wateroplosbaar 

is en in alle verhoudingen volledig mengbaar is met water. Bij verwarmen van een 

dergelijke oplossing ontstaat er echter een neerslag; de temperatuur waarbij dit gebeurt 

wordt het neerslagpunt (NP) genoemd. Het NP is afhankelijk van de polymeerconcentratie: 

zie onderstaande tabel. 

 

[PEG] 

(gewichts-%) 

NP bij P = 1 atmosfeer 

(oC) 

5 65 

10 50 

20 42 

50 40 

80 42 

90 50 
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Troebelingstemperatuur (oC)
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a) Schets het fasendiagram van polyethyleenglycol in water bij een druk van 1 

atmosfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) In het fasendiagram zijn twee gebieden te onderscheiden. Geef per gebied aan: 

1. Het aantal fasen. 

2. Het aantal vrijheidsgraden, gebruik makend van de fasenregel. 

3. Welke grootheid of grootheden vrij kunnen worden gekozen bij een druk van 1 

atmosfeer. 

 Gebied (I): P=2 (waterrijke fase en PEG-rijke fase), F=2-2+2=2: druk ligt al vast dus je 
houdt nog 1 vrijheidsgraad over: temperatuur of samenstelling. 
Gebied (II): P=1 (homogene oplossing van PEG in water), F=2-1+2=3: temperatuur en 
samenstelling (3e vrijheidsgraad druk ligt al vast) 

 

c) Aan 45 gram water van 65 oC wordt onder roeren 5 gram PEG toegevoegd (bij 1 

atmosfeer). Wat is dan de concentratie (in gewichts-%) van opgelost PEG bij deze 

temperatuur? 

Totale hoeveelheid = 5/(45+5) x 100% = 10%, maar 10% mengsel vormt bij 65o twee 
fasen: een waterrijke en een PEG-rijke fase. De waterrijke fase (met opgelost PEG) 
bevat dan 5% PEG. 

 

d) Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat er zal gebeuren als het mengsel van vraag c 

langzaam wordt afgekoeld tot kamertemperatuur. 

Het PEG zal geleidelijk aan oplossen totdat bij 50o en lager alle PEG is opgelost. 

Gebied I 

Gebied II 
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BIJLAGEN. 
 
Bij vraag 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Description 
Emulka® 500 is a partially neutralized ester of monoglycerides and diglycerides of saturated 
edible fatty acids with phosphoric  acid. 

2. INCI/CTFA name: Glyceryl Stearate Phosphate 
 
Characteristic values 
Tests    Value    Unit   Method 
Acid value   14 - 22    mg KOH /g  Ph.Eur. * 2.5.1 
Saponification value  225 - 255   mg KOH/g  DGF * C-V3 
Melting point   56 – 62    °C   DSC 
1-Monoglyceride   10 - 30    %   DGF C-VI 5 
Free glycerol   max. 3    % DGF   C-VI 5 
ph-value, 10 % in water *  6 - 7      Ph.Eur. 2.2.3 
 

4. Properties 
Emulka® 500 is delivered in white to ivory-colored powder with a neutral fatty odor and taste. 
Emulka® 500 is soluble in acetone, insoluble in alcohols and ethers, sparingly soluble in 
ethanol. 
Emulka® 500 partially soluble in medium chain triglycerides (MCT), cetiol V and fatty oils. 
. 
 
5. Handling and storage 
When stored dry, protected from light and below 25 °C the shelf life is at least 3 years. 
6. Delivery and packing 
Paper bags with polyethylene lining of 25 kg net. 
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Bij vraag 3 en 4 

 

Gegevens uit Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons 
 

Lidocaine 

C14H22N2O=234.3 

 

 

 

 

 

A white to slightly yellow crystalline powder. M.p. 68° to 69° (needles from benzene or 

alcohol). 

Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, benzene and ether.  

Lidocaine Hydrochloride 

C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 

A white crystalline powder. M.p. 77° to 78°. 

Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically insoluble 

in ether.  

 

Dissociation Constant. 

pKa7.9 (25°). 

 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.4. 

 

 

 

Triamcinolone 
Corticosteroid 

(11β,16α)-9-Fluoro–11,16,17,21–tetrahydroxypregna–1,4–diene–3,20–dione  

C21H27FO6=394.4 
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A white, slightly hygroscopic, crystalline powder. M.p. about 269° to 271°. 

Soluble 1 in 500 of water and 1 in 240 of ethanol; slightly soluble in methanol; very 

slightly soluble in chloroform and ether.  

 
Triamcinolone Acetonide 
C24H31FO6=434.5 

A white or cream–coloured crystalline powder. M.p. about 292° to 294°. 

Very slightly soluble in water; soluble 1 in 150 of ethanol, 1 in 11 of acetone and 1 in 40 of 

chloroform; sparingly soluble in dehydrated alcohol and methanol.  

Partition Coefficient:  Log P(octanol/water), 1.2. 

 
Triamcinolon Diacetate 
C25H31FO8=478.5 

A fine, white, crystalline powder.  

Practically insoluble in water; soluble 1 in 13 of ethanol, 1 in 80 of chloroform and 1 in 40 

of methanol; slightly soluble in ether. 

Ultraviolet Spectrum. 
Methanol—238 nm (A1

1=390a). 
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Structuren van triamcinolonacetonide (links) en triamcinolon diacetaat (rechts) 

(http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/) 
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Salicylic Acid 
Dermatological Agent, Analgesic 

2-Hydroxybenzoic acid  

C7H6O3=138.1 

 

Colourless, feathery crystals or a white crystalline powder. M.p. 159°. 

Soluble 1 in about 550 of water, 1 in about 4 of ethanol, 1 in 45 of chloroform, and 1 in 3 of 

ether.  

Dissociation Constant:  pKa3.0, 13.4 (25°). 

Partition Coefficient:  Log P(octanol/water), 2.3. 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous acid—236 (A1
1=647a), 303; aqueous alkali—298 (A1

1=259a). Choline salicylate: 

methanol—298 nm (A1
1=170b). (See below)  
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