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blok FA-402, 26 januari 2015 
 
Beantwoord elke vraag op een apart vel papier.  
 
Vermeld op alle papieren duidelijk je naam en studentnummer. 
 
Lees de vragen goed door alvorens duidelijk, maar bondig, antwoord te geven op de 
gestelde vragen. 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. 
 
Motiveer altijd het antwoord ook al wordt dit niet expliciet gevraagd!  
 
Voor het tentamen kunnen maximaal 160 punten worden behaald. Het tentamencijfer 
is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door 16. 
 
Nadere informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in 
het blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Studiezaken en Blackboard. 
 

Neem eerst de bijlagen door zodat je weet welke informatie is bijgesloten! 
 
 
VRAAG 1 
Bij de formulering van tabletten met slecht water oplosbare farmaca wordt 
veel moeite gedaan om de oplosbaarheid van het farmacon te verbeteren. 
 
1A Waarom is het een probleem als een oraal toegediende stof slecht 

oplost? (5 punten) 
Alleen een stof in oplossing, dus een molecuul, kan worden opgenomen vanuit het MDK 
door de darmwand. 
 
1B Beschrijf een methode om de oplosbaarheid van een farmacon in het 

maag-darmkanaal te verbeteren. Leg uit hoe de oplosbaarheid van het 
farmacon wordt verbeterd. (10 punten) 

Veel methoden, zoals versnelde desintegratie en deeltjesgrootte verkleining zorgen voor een 
verbeterde oplossnelheid van een farmacon. Dat wordt hier niet gevraagd. 
 
Het gebruik van goed water oplosbare vorm van een farmacon, bv de zoutvorm zorgt niet 
voor een betere oplosbaarheid in het MDK. De pH in het MDK bepaalt in welke vorm een 
farmacon aanwezig is: zout, zuur of base. Na het toedienen van farmacon ontstaat in het 
MDK altijd dezelfde vorm. Theoretisch zou je de pH van het MDK kunnen aanpassen om de 
oplosbare  vorm van het farmacon in het MDK te krijgen maar dat is nauwelijks mogelijk.  
 
Een methode om de oplosbaarheid te verbeteren is het toedienen van de stof als een goed 
oplosbare en absorbeerbare prodrug. Door de goede oplosbaarheid zal de prodrug in het 
MDK oplossen en snel geabsorbeerd worden. Bij passage door de lever wordt de prodrug 
omgezet in de actieve (minder goed oplosbare) geneeskrachtige stof. Andere opties zijn het 
farmacon als micellaire oplossing of in cyclodextrines toe te dienen. 
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1C Een veel toegepaste techniek bij de formulering van tabletten is de solid 

dispersion. Wat is een solid dispersion? (10 punten) 
'Solid dispersions can be defined as molecular mixtures of poorly watersoluble drugs in 
hydrophilic carriers, which present a drug release profile that is driven by the polymer 
properties' (zie artikel bij TB1: Solid dispersions as a strategy to improve the oral 
bioavialability of poor water soluble drugs). Met andere woorden, het farmacon is moleculair 
verdeeld in de hydrofiele matrix van de tablet. Hierdoor zal het farmacon snel in opgeloste 
vorm snel vrijkomen voor absorptie. 
 
1D Wat is het doel van een solid dispersion? (5 punten) 
Solids dispersion technieken worden meestal toegepast bij slecht oplosbare stoffen. Doordat 
het farmacon moleculair is verdeeld zal het farmacon snel in opgeloste vorm snel vrijkomen 
voor absorptie. De bioavailability is daardoor verbeterd. NB het verhoogt niet de 
oplosbaarheid. 
 
1E Biltricide 600 mg, filmomhulde tabletten bevatten praziquantel (zie 

bijlage). Verwacht je dat praziquantel tabletten solid dispersions zijn? 
Verklaar je antwoord. (10 punten) 

Praziquantel is een BCS klasse II stof. Stoffen in deze klasse zijn slecht oplosbaar. De 
bioavailability van deze stoffen kan verbeterd worden door de solid dispersion techniek toe te 
passen. Een van de recent toegepast solid dispersion technieken is het toevoegen van 
oppervlakte actieve stoffen voor een verbeterde bevochtiging. Biltricide bevat de oppervlakte 
actieve stof natriumlaurylsulfaat. Bovendien bevatten de tabletten ook hulpstoffen die ook in 
solid dispersion tabletten worden verwerkt zoals macrogol 4000 en hypromellose. Deze 
tabletten zouden dus heel goed mbv de solid dispersion techniek kunnen zijn geformuleerd. 
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VRAAG 2 
Fenytoïne wordt zowel oraal als intraveneus toegediend.  
 
2A In welke klasse van het BCS moet fenytoïnezuur ingedeeld worden? 

Moet fenytoïne-natrium in een andere BCS klasse ingedeeld worden? 
Verklaar je antwoord. (10 punten) 

Fenytoinezuur is practically insoluble in water. Dat is 1 in meer dan 10000 ml, dus 1 mg in 
meer dan 10 ml. De orale dosering is circa 100 mg. Om 100 ml op te lossen is 1 l water 
nodig. De oplosbaarheid is dus onvoldoende. Fenytoïne wordt goed geabsorbeerd (zie het 
IM). Fenytoïne valt in BCS klasse II (slecht oplosbaar, goede permeabiliteit). De 
oplosbaarheid is afhankelijk van de pH. Bij een pH < pKa is fenytoïne in de vorm van het zuur 
aanwezig en slecht oplosbaar. In het MDK is de pH maximaal 7. Bij deze pH is vooral 
fenytoinezuur aanwezig, ongeacht of je het zuur of het zout toediend. De BCS klasse is dus 
voor beide vormen hetzelfde.  
 
2B Wanneer 250 mg fenytoïnezuur verwerkt zou worden in een preparaat 

voor intraveneus gebruik, met als hulpstoffen alleen een geschikte stof 
om de oplossing isotoon te maken en water, welk volume zou het 
preparaat dan moeten hebben? Is dit een realistische optie om 
fenytoïnezuur bij status epilepticus intraveneus  toe te dienen? (5 
punten) 

De oplosbaarheid is 1 mg in meer dan 10 ml. Een dosis van 250 mg zou opgelost moeten 
worden in meer dan 2500 ml water. Dit is veel te veel om (snel) in een keer toe te dienen. 
 
2C Diphantoïne, oplossing voor injectie, bevat 250 mg fenytoïne per 5 ml. 

Om een injectie met fenytoïne in deze concentratie bereiden is de 
oplosbaarheid op 2 verschillende manier beïnvloed. Leg uit welke.  
(10 punten) 

De oplosbaarheid kan worden verbeterd door de pH te verhogen en een organisch 
oplosmiddel, zoals alcohol als co-solvens toe te voegen. 
 
2D Een patiënt krijgt morfine via een langlopend infuus toegediend. De 

patiënt moet ook intraveneus fenytoïne toegediend krijgen. Leg uit of de 
Diphantoïne injectievloeistof aan het morfine infuus toegevoegd kan 
worden. (10 punten) 

De diphantoïne injectie moet een hoge pH hebben om het fenytoïne als fenytoine-natrium op 
te lossen. Het morfinepreparaat moet een lage pH hebben om morfine als morfineHCL op te 
lossen. Bij combineren van deze vloeistoffen kunnen beide stoffen neerslaan omdat de 
vloeistof de verkeerde pH krijgt: te hoog voor morfineHCl en te laag voor fenytoine-natrium. 
Toevoegen van de diphantoïne injectie aan de morfine is dus niet mogelijk. 
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VRAAG 3 
Entocort klysma bevat budesonide. Het bestaat twee componenten die vlak 
voor gebruik bij elkaar worden gevoegd. 
 
3A Waarom wordt de budesonide klysma afgeleverd als tablet met 

oplosmiddel en niet als klysma kant en klaar voor gebruik? (10 punten) 
De meest voorkomende reden om een preparaat te ontwikkelen waarbij het kant en klare 
product eerst nog moet worden klaargemaakt, is dat het preparaat niet stabiel is. Een 
preparaat moet fysisch en chemisch stabiel zijn. Budesonide is stabiel in water bij 
verschillende pH’s. Doordat het hier een suspensie met een laag gedoseerd geneesmiddel 
betreft is het waarschijnlijk dat de suspensie fysisch niet stabiel is, waardoor de 
toegediende hoeveelheid budesonide mogelijk te laag wordt. 
Door de suspensie kort voorafgaand aan toedienen te bereiden is de fysische stabiliteit bij 
bewaren niet relevant. De toevoeging van een viscositeitsverhoger kan dan achterwege 
blijven. 
 
3B Geef de functie van alle hulpstoffen in Entocort. (10 punten) 
Lactosemonohydraat: vulmiddel tablet 
magnesiumstearaat: glijmiddel tablet 
polyvidon: bindmiddel tablet, desintegrans tablet of suspendeermiddel klysma 
riboflavine (E101): kleurstof tablet 
siliciumdioxide: glijmiddel tablet 
natriumchloride: osmolariteit klysma 
methyl- en propylparahydroxybenzoaat: conserveermiddel klysma 
water: vehiculum klysma 
 
3C In het IM staat onder dosering: ‘rectaal: klysma: volwassenen 2.3 mg in 

klysma 2 mg/100 ml 1x per dag 's avonds gedurende 4-8 weken’. 
Het klysma heeft een volume van 115 ml. Leg uit welke dosis 
budesonide de patiënt krijgt bij toediening van 1 klysma. (5 punten) 

Volgens het IM bevat het klysma 2,3 mg budesonide. Een klysma kan nooit geheel worden 
toegediend. Het klysma bevat daarom 115 ml met 2,3 mg. In de praktijk wordt ongeveer 100 
ml toegediend, dat komt overeen met 2 mg. 
 
3D Mw Verboom gebruikt sinds kort het Entocort klysma vanwege colitis 

ulcerosa waarbij het sigmoïd is aangedaan. De klysma’s lijken effectief, 
maar ze vindt het klysma lastig toedienen en vraagt of ze zetpil met deze 
werkzame stof kan krijgen. Leg uit of het klysma vervangen kan worden 
door een zetpil. Motiveer het antwoord. (10 punten) 

Het volume van de rectale toedieningsvorm bepaalt waar de budesonide terecht komt. Bij een 
groot volume zal het farmacon verder in de darm komen dan bij een klein volume. Bij mw. 
Verboom is het sigmoïd aangedaan. Budesonide toegediend in een zetpil zal het sigmoïd niet 
of onvoldoende bereiken en is dus geen alternatief voor het klysma. 
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VRAAG 4 
Triamcinolonacetonide wordt vaak dermaal toegepast in verschillende bases. 
Hieronder zijn de formuleringen van twee dermale preparaten uit het FNA 
opgenomen. 
 
Formulering I 
Triamcinolon acetonidi trituratio 1=10 micronisatus 1 g 1 g 
Acidum sorbicum 119 mg -  
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B 2,97 g -  
Decylis oleas (Cetiol V) 3,96 g -  
Kalii sorbas 89 mg -  
Linimentum lanette FNA -  99 g 
Sorbitolum liquidum cristallisabile 792 mg -  
Aqua purificata 91,07 g -  
    
 100 g 100 g 
Formulering II 
Triamcinoloni acetonidum 100 mg 
Propylenglycolum 10 g 
Adeps lanae 10 g 
Vaselinum album 79,9 g 
  
 100 g 
 
4A Hoe is TCA in deze formuleringen verwerkt? Verklaar je antwoord.  
 (5 punten) 
I) Formulering ITCA verwrijving wordt afgewreven TCA is gesuspendeerd (niet 

opgelost) in formulering aanwezig 
II) Formulering IIeerst opgelost in propyleenglycol daarna mengen met andere 

bestanddelen.  In deze formulering is TCA opgelost aanwezig 
 
 
4B Op welke manieren heeft de formulering van een dermaticum in het 

algemeen invloed op de afgifte van een farmacon? Verklaar je antwoord.  
 (10 punten) 
Zie artikel bij TB 4 Dermatica: Formulating for efficacy. (JW Wiechers, CL Kelly, TG Blease 
and JC Dederen, International Journal of Cosmetic Science, 2004, 26, 173–182): 
 
1.  ‘The total amount of active ingredient dissolved in the formulation that is available for skin 

penetration; the higher this amount, the more will penetrate until a saturation concentration 
is reached in the skin, therefore a high solubility in the formulation is required.’ 

 
2.  ‘The polarity of the formulation relative to that of the stratum corneum; if a penetrant 

dissolves better in the stratum corneum than in the formulation, then the active ingredient 
will prefer to be in the stratum corneum over being in the formulation, therefore a low 
solubility in the formulation relative to the stratum corneum is required.’ 
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4C Uit welke formulering (formulering I of formulering II) verwacht je dat 

afgifte beter is? Leg uit. (10 punten) 
Ik verwacht uit II opgeloste hvh is groter delta C is groter grote drijvende kracht. Ook 
bevat II propyleenglycol, werkt penetratiebevorderend D wordt groter (zie ook vraag e) 
flux wordt ook groter. Bij formulering II zal TCA er wel minder makkelijk uit willen, ivm 
relatieve polariteit, dan bij formulering I. Echter bij formulering I moet TCA eerst nog 
oplossen delta C is veel lager. Het is niet zeker wat de overhand heeft, de redenering is 
vooral belangrijk.  
 
 
4D Waarom wordt er in formulering I gekozen om Triamcinolon acetonidi 

trituratio 1=10 micronisatus te gebruiken en waarom wordt er in 
formulering II gekozen voor Triamcinoloni acetonidum? Verklaar je 
antwoord. (5 punten) 

In formulering 1 is het gesuspendeerd. De hvh TCA is erg laag en moeilijk homogeen te 
verdelen over preparaat, daarom wordt er gebruik gemaakt van de verwrijving meer 
volume, beter te verdelen, in verhouding minder verlies en minder blootstelling aan de 
bereider.  
In formulering II lost het op, dus dan is er geen verwrijving nodig. 
 
4E Wat gebeurt er met de flux van TCA de huid in als er propyleenglycol 

aan formulering I wordt toegevoegd? Verklaar. (10 punten) 
Zie artikel: Formulating for efficacy:  

 
Penetratiebevorderaar zorgt voor hogere D, dus de flux (J) wordt groter. 
 
4F Wat gebeurt er met de flux van TCA de huid in als de concentratie van 

TCA in formulering I wordt verdubbeld? Verklaar je antwoord. (10 
punten) 

Waarschijnlijk niets is al suspensie, dus de opgeloste concentratie verandert niet. 
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