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Aanwijzingen: 

1.  Schrijf je naam, voorletter(s), studentnummer en tafelnummer op alle vellen. 

2.  Leg je bewijs van inschrijving (collegekaart) rechtsboven op je tafel. Dit wordt direct 

na de start gecontroleerd. Op de tafel ligt verder niets anders dan het uitgereikte 

materiaal en schrijfmateriaal. 

3.  Mobiele telefoon uit en in de tas. Indien jouw telefoon toch gaat, wordt je verwijderd 

van de toets. 

4.  De eerste 30 minuten mag de zaal niet verlaten worden; dit om laatkomers de 

gelegenheid te geven alsnog deel te nemen. 

5.  Blijf niet bij de uitgang staan praten. Dat stoort de nog werkenden. 

6.  In geval van vragen: hand opsteken. In geval van toiletbezoek gaat een surveillant mee 

tot aan de deur. 

7.  De toets bestaat uit 14 vragen. Je dient 10 vragen te beantwoorden. Je mag zelf 

kiezen welke vragen je beantwoordt. Indien je meer dan 10 vragen beantwoordt, 

zullen alleen de eerste 10 vragen worden nagekeken, de rest wordt genegeerd. 

8.  Schrijf het antwoord op het juiste vel. Indien nodig mag je de achterkant van het 

vel gebruiken. 

9.  De gecorrigeerde toets en de antwoorden kunnen worden ingezien gedurende een 

vastgestelde periode via het secretariaat van Farmacologie en Pathofysiologie. Datum 

en tijd worden bekend gemaakt via WebCT. 

10. Succes. 
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Vraag 1  
Levothyroxine (T4) is een geneesmiddel dat o.a. wordt toegediend bij patiënten met een 

trage schildklierwerking. Bij deze patiënten wordt ter controle van de ziekte de TSH-

spiegel bepaald.  

 

(1) Geef aan of de dosering levothyroxine bij een hoge TSH-spiegel: (3 pnt) 

a. moet worden verlaagd 

b. onveranderd kan blijven 

c. moet worden verhoogd  

 

Juiste antwoord: 1C 

 

(2) Beschrijf stapsgewijs (met pijlen) hoe levothyroxine bij deze patiënten struma kan 

verminderen. (7 pnt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypofyse en Hypothalamus bevatten receptoren voor T4 (levothyroxine). T4 zorgt via een 

feedbackmechanisme voor een vermindering van de afgifte TSH waardoor de schildklier 

minder hard hoeft te werken en de volume van de folikkelcellen afneemt m.a.g. afname 

van struma. 
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Vraag 2  
Lidocaine wordt in de praktijk toegepast als lokaal 

anaestheticum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Noem twee verschillende manieren waarop lidocaine op de plaats van werking kan 

komen. (max.4 pnt)  

 

1. hydrophilic pathway, geladen lidocaine moleculen komen de voltage gated channels 

binnen via de openstaande natrium kanalen (2 pnt) 

2. lipophilic pathway, ongeladen lidocaine moleculen komen door het membraan de 

gesloten natrium kanalen binnen (2 pnt) 

 

(2) Hoe voorkomt lidocaine precies dat er een actiepotentiaal gevormd wordt? (max.4 

pnt) 

 

Lidocaine blokkeert van binnenuit het Na+kanaal (2 pnt). Lidocaine moet eerst door het 

membraan. Hierdoor wordt het Na+kanaal gestabiliseerd in open of gesloten positie (2 

pnt). 

 

(3) Waarvan hangt de mate van anesthesie af? (max. 2 pnt) 

 

Goede antwoorden die max. 2 pnt kunnen opleveren zijn o.a. 

- De mate van anesthesie hangt af van de mate waarin lidocaine in staat is om het 

membraan van de zenuwvezel door te dringen.  

- Dosering dient hoog genoeg te zijn. 

 

 

 

Structuur Lidocaine 
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Vraag 3  
Bij griep of verkoudheid hoort over het algemeen een verstopte neus. Het neusslijmvlies 

is dan sterk verdikt door extra doorbloeding. De klieren in het neusepitheel (olfactory 

glands) werken extra hard. 

 

(1) Wat is de functie van deze klieren onder normale omstandigheden (dus als je niet ziek 

bent)? (max. 4 pnt) 

 

De klieren produceren mucus (vocht/vloeistof)(2 pnt). Geuren bestaan uit geurmoleculen 

die eerst moeten oplossen in de mucus voordat ze aan de geurreceptors kunnen binden (2 

pnt).  

 

Een neusspray als Otrivin kan bij ernstige verkoudheid wat comfort brengen. Het zorgt 

ervoor dat de bloedvaten in het neusslijmvlies vernauwen en gaat daarmee de natuurlijke 

reactie van het lichaam op verkoudheid (het verwijden van de bloedvaten) tegen. Het is 

bekend dat langdurig gebruik van neussprays schadelijk is en sterk verslavend kan zijn. 

 

(2) Stel dat de neussprays aangrijpen op adrenerge receptoren in de bloedvaten. Om welk 

subtype receptor zou het dan gaan? (max. 4 pnt) 

 

Alpha-1 receptor veroorzaakt contractie van de bloedvaten in de neus (4 pnt). (NB:Indien 

alleen alpha-receptor wordt genoemd (1 pnt). 

 

Het is bekend dat honden een veel betere reukzin hebben dan mensen. Er is echter geen 

directe aanwijzing dat honden veel meer genen hebben die coderen voor geurreceptoren. 

Een oude vrouw uit San Diego probeerde onlangs Otrivin uit op haar snotterende 

hondje. Het effect was echter minimaal. 

 

(3)  Hoe zou het kunnen komen dat er weinig effect was bij de hond? (max. 2 pnt) 

 

Goede antwoorden die max. 2 pnt kunnen opleveren zijn o.a. 

-Otrivin alleen geschikt voor humane toepassing (geen diergeneesmiddel) 

-Dosering niet hoog genoeg 

-Bij de hond geen alpha-1 receptoren aanwezig in de neus 
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Vraag 4           
Bij de heer A. wordt hypertensie (verhoogde bloeddruk) vastgesteld. De arts besluit de 

niet-selectieve β-blokker, propranolol, voor te schrijven. Enige tijd erna meldt de man 

zich weer bij de arts. Hij voelt zich niet goed. Hij heeft last van benauwdheid en 

duizeligheid en heeft maag-darmklachten. Bij bloedonderzoek blijkt dat zijn 

glucosespiegel op dat moment redelijk laag is (hypoglykemie). 

 

(1) Verklaar de invloed van propranolol op de bloeddruk. Ga hierbij in op de specifieke 

receptor die er bij is betrokken, de signaal transductieroute, geef aan door welke 

neurotransmitter deze wordt geactiveerd en vermeld welke deel van het autonome 

zenuwstel de betreffende neurotransmitter afgeeft. (max. 5 pnt) 

 

- Neurotransmitter noradrenaline (1 pnt) 

- Postganglionaire vezel van de sympathicus (vanuit het grensstrengganglion) (1 pnt) 

- Propranolol blokkeert de β1- receptor op het hart. Hierdoor wordt adenylaatcyclase   

geremd m.a.g. minder vorming van cAMP. Dit geeft verlaging van de hartslag (en       

slagkracht) en zal zo de bloeddruk verlagen (3 pnt) 

 

 (2) Welke van bovengenoemde klachten kunnen een bijwerking van propranolol zijn? 

Verklaar je antwoord zo nauwkeurig mogelijk en benoem hierbij de bijbehorende 

receptoren. (max. 5 pnt) 

 

- Alle klachten. Propranolol is een niet-selectieve blokker, dus blokkeert zowel de β1- 

receptor als de β2-receptor (1 pnt) 

- Benauwdheid: Β2 blokkade geeft bronchospasmen (1 pnt) 

- Duizeligheid: hypotensie a.g.v. lage hartslag (en verminderde slagkracht) (1 pnt) 

- Maag-darmklachten: β2 blokkade geeft contractie van gladde spieren van maag-

darmkanaal, peristaltiek neemt toe (1 pnt) 

- Hypoglykemie: β2-receptoren op lever geblokkeerd, waardoor verminderde 

glycogenolyse. (afbraak van glycogeen in glucose) (1 pnt) 
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Vraag 5  
De vanilloidreceptor is een pijnreceptor die is gelocaliseerd op sensorische zenuwen. 

Activatie van deze receptor treedt op bij lokale ontstekingsreacties. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat ontstekingsmediatoren (bijv. bradykinine) de vanilloidreceptor kunnen 

sensitiseren. Geef aan wat hiermee wordt bedoeld. Leg verder uit hoe bradykinine de 

vanilloidreceptor kan sensitiseren. (10 pnt) 

 

Sensitisatie van een receptor houdt in dat deze receptor gevoeliger wordt voor stimulatie 

(bijv. door een agonist). (3 pnt) 

 

Bradykinine (BK) kan de vanilloidreceptor (VR1) sensitiseren doordat het eerst zijn eigen 

receptor activeert. Dit is een GPCR, gekoppeld aan Gq en activatie van PKC. Het PKC is 

een proteine kinase en fosforyleert de VR1, met als resultaat een zodanige 

conformatieverandering dat (a) de agonist beter bindt aan de receptor of (b) de 

temperatuurgevoeligheid van de VR1 naar een lagere temperatuur verschuift (en de 

receptor zich dus al bij lagere temperaturen opent).(7 pnt) 
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Vraag 6  
Een defect aan de schildklier kan leiden tot hypothyroidisme (een gebrek aan 

schildklierhormonen). Echter, bij een normaal werkende schildklier kan hypothyroidisme 

ook het gevolg zijn van een defect in de hypothalamus of in de hypofyse. Om vast te 

stellen of bij een patiënt, met een normaal werkende schildklier, het defect zich in de 

hypothalamus of hypofyse bevindt, wordt een test gedaan met Protireline, een synthetisch 

TRH. De test ziet er als volgt uit: allereerst wordt de concentratie TSH in het bloed van 

de patiënt gemeten. Vervolgens wordt Protireline intraveneus toegediend. Na 15 minuten 

wordt de concentratie TSH in het bloed opnieuw gemeten.  

 

Leg uit hoe met deze test een onderscheid gemaakt kan worden tussen hypothyroidisme 

als gevolg van een defect in de hypothalamus en hypothyroidisme als gevolg van een 

defect in de hypofyse. (10 pnt) 

 

Wanneer een injectie met Protireline leidt tot een verhoging van de concentratie TSH in 

het bloed, betekent dit dat de hypofyse normaal kan reageren op TRH. De hypofyse is dus 

niet defect en het probleem zit in de hypothalamus, die onvoldoende functioneel TRH kan 

produceren. 

Wanneer een injectie met Protireline geen effect heeft op de concentratie TSH in het 

bloed, betekent dit dat de hypofyse niet reageert op TRH. In dit geval is de hypofyse dus 

defect en niet de hypothalamus. 

 

 

 



Naam: 

Studienummer: 

Tafelnummer: 
 

Vraag 7  
Er zijn verschillende stimuli die de beta-cel in de pancreas aanzetten tot afgifte van 

insuline. Glucose is een van de belangrijkste factoren die hiervoor zorgt. 

 

(1) Teken een beta-cel en geef hierin zo gedetailleerd mogelijk aan hoe glucose ervoor 

kan zorgen dat insuline wordt vrijgeven. (4 pnt) 

 

Glucose stroomt dmv GLUT-2 de cel in. Intracellulair wordt het gefosforyleerd door 

glucokinase. Dit gaat de glycolyse in waardoor er meer ATP wordt gevormd. Stijging in 

[ATP] zorgt voor een opening van [K+]kanalen.� depolarisatie � opening Ca kanalen 

� instroom Ca2+ �vrijzetting uit intracellulaire opslagplaatsen � Exocytose van 

insuline. 

 

(2) Verklaar waarom inname van glucose via de orale route resulteert in een grotere 

vrijzetting van insuline vergeleken met een intraveneuze dosis van glucose. (3 pnt) 

 

Glucose zorgt voor afgifte van insuline uit de b-cellen in de eilandjes van Langerhans. 

Hormonen uit het maagdarmkanaal hebben ook een stimulerend effect op de afgifte van 

insuline uit de b-cel. Oraal toegediende glucose zal dus zorgen voor vrijzetting van 

insuline doordat zowel insuline als de hormonen uit het maagdarmkanaal zorgen voor 

vrijzetting van insuline. In het geval van intraveneus toegediende glucose, worden er 

geen hormonen geproduceerd door het maagdarmkanaal. 

 

Metformine en sulfonylureum-derivaten zijn twee geneesmiddelen die worden 

voorgeschreven bij diabetes mellitus type 2.  

 

(3) Welke van deze twee middelen kan als bijwerking hypoglycaemie veroorzaken? 

Verklaar je antwoord. (3 pnt) 

 

Sulfonylureumderivaten  zorgen voor een verhoogde afgifte van insuline. Dit kan leiden 

tot hypoglycaemie. Metformine veroorzaakt geen hypoglycaemieen aangezien het de 

insuline productie niet stimuleert. 
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Vraag 8  
Op een warme zomerdag maak je onder leiding van een boswachter een boswandeling. 

Bij een wespennest wordt er stilgestaan. Een van je groepsgenoten wordt meerdere malen 

gestoken. Na een tijdje gaat het goed mis en wordt het duidelijk dat hij in shock 

raakt. Het blijkt dat hij allergisch is voor wespengif is. Gelukkig heeft hij zijn Epi-pen 

(epinefrine) bij zich. Snel kan hij zichzelf nog een injectie geven terwijl jij 112 belt. 

 

Welk effect zal de epinefrine hebben op bloeddruk en hartfrequentie. Ga daarbij in op 

receptoren, de locatie van de receptor en het bereikte effect van de injectie. (10 pnt) 

 

NB: epinefrine = adrenaline 

 

In lage concentratie zal adrenaline (Epi-pen) kan aangrijpen op de beta-1 receptor op 

het hart en hierdoor de frequentie van het hart laten toenemen (5 pnt). Dit leidt tot 

toename van de bloeddruk. Echter, de bloeddruk kan in eerste instantie ook worden 

verlaagd via de beta-2 receptor op de bloedvaten. Deze verlaging zal via de baroreceptor 

aanleiding geven tot hartfreqeuntiestijging, m.a.g. verhoging van de bloeddruk. 

 

In hoge concentratie zal adrenaline aangrijpen op de alpha-1 receptor op de bloedvaten 

en hierdoor constrictie van de bloedvaten veroorzaken. Dit zorgt er voor dat de 

bloeddruk zal stijgen (5 pnt). 
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Vraag 9  
Zout is al eeuwenlang een van de grootste smaakmakers van ons voedsel. We gebruiken 

er wel te veel van en dat is niet voor iedereen gezond. 

 

(1) Leg uit hoe we in staat zijn om zout te proeven. Ga bij het antwoord in op de 

signaalverwerking. (5 pnt) 

 

De zoute smaak van keukenzout blijkt grotendeels afkomstig te zijn van de 

natriumcomponent; het chloridegedeelte levert vermoedelijk alleen een indirecte bijdrage 

aan de zoutimpressie. De smaakcellen signaleren zout via honderden minuscule kleine 

poriën in de celmembraan, de ionkanalen.(natriumkanalen) (zie figuur). Een ionkanaal 

kan open of gesloten zijn en kan spontaan tussen beide toestanden wisselen. De meeste 

kanalen zijn gesloten, maar er staan er altijd wel een paar open.  

Komt er veel natrium de smaakcel binnen, dan geeft de cel een elektrische impuls aan de 

uitloper van een zenuwcel die met die smaakcel in contact staat. Die impuls gaat naar de 

hersenen waar het verwerkt wordt, dan ontstaat smaakwaarneming. 

 

(2) Waarom is het heel moeilijk gebleken om zoutvervangers te maken, dit in 

tegenstelling tot zoetvervangers? (5 pnt) 

 

De meeste natriumkanalen laten alleen natrium door en niets anders. Het vinden van een 

zoutvervanger is daardoor uiterst moeilijk ( zo niet onmogelijk). De zoutvervangers die 

er zijn hebben sterke bijsmaken (vooral bitter) en zijn dus onaantrekkelijk. 

Zoetvervangers (bv aspartaan en xylitol) passen wel op de GPCR van suiker.. 
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Vraag 10 
Een bejaarde man komt binnen op de EHBO van het ziekenhuis waar jij zojuist een dagje 

meeloopt in het kader van je ziekenhuisstage. Hij was die dag in de moestuin bezig 

geweest en had gewerkt met een bestrijdingsmiddel dat een cholinesteraseremmer 

bevatte. Aan het eind van de voelde hij zich niet zo lekker en werd naar het ziekenhuis 

gebracht. Na het stellen van de diagnose wordt hij behandeld met atropine. Atropine is 

een niet-selectieve antagonist voor de muscarine-receptoren. 

 

(1) Wat wordt er bedoeld met een niet-selectieve antagonist? (max. 4 pnt) 

 

Atropine kan aan de M-receptor binden maar er volgt geen verder signaal naar binnen 

de cel in (2 pnt). De M-receptor is dus geblokkeerd. De term “niet selectief” duidt aan 

dat atropine zowel op de M1, M2 als de M3-receptor binden m.a.g dat de receptor 

geblokkeerd is (2 pnt). 

 

Atropine kan als antidotum (antigif) een aantal effecten tegengaan van 

cholinesteraseremmers.  

 

(2) Noem 3 vergiftigingsverschijnselen die niet door een klinische dosering atropine 

kunnen worden geblokkeerd. Leg uit hoe dit komt. (max. 6 pnt)  

 

Remming van ACh-esterase veroorzaakt een toename van ACh in de synaptische spleet. 

Bij een klinische dosering atropine zal atropine binden aan de M-receptoren en niet aan 

de N-receptoren. Dit houdt in dat de effecten die veroorzaakt worden door activatie van 

de N-receptor behouden blijft. Vergiftingsverschijnselen die niet kunnen worden 

geblokkeerd zijn effecten die via de N-receptor worden veroorzaakt. Dit zijn effecten op 

de spier (spierverlamming), op de ademhaling (benauwheid) en de bloeddruk (stijging 

bloeddruk). (1 pnt per verschijnsel + 3 punten voor de uitleg) 
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Vraag 11  
De membraanpotentiaal van zenuwcellen kan op twee sterk verschillende manieren 

veranderen, door middel van een receptorpotentiaal (=een potentiaalverandering 

veroorzaakt door activatie van een receptor) of door middel van een aktiepotentiaal. 

Plaats maximaal 3 omschrijvingen in elk van de onderstaande kolommen op de plaats, 

waar ze passen. Een omschrijving kan maar eenmaal voorkomen. N.B. niet alle begrippen 

hoeven geplaatst te worden. 

 

1. Begint altijd met de opening van Ca
++

-kanalen 

2. Begint altijd met de opening van K
+
-kanalen 

3. Begint altijd met de opening van Na
+
-kanalen  

4. Leidt tot depolarisatie van de membraan  

5. Kan leiden tot depolarisatie of tot hyperpolarisatie van de membraan 

6. Ontstaat door openen en sluiten van potentiaal-afhankelijke kanalen 

7. Ontstaat door het openen en sluiten van receptor-afhankelijke kanalen 

 

AKTIEPOTENTIAAL RECEPTORPOTENTIAAL 

3. Begint altijd met het open van Na+ 

kanalen 

5. Kan leiden tot depolarisatie of tot 

hyperpolarisatie van de membraan 

4. Leidt tot depolarisatie van de membraan  7. Ontstaat door het openen en sluiten van 

receptor-afhankelijke kanalen 

6. Ontstaat door openen en sluiten van 

potentiaal-afhankelijke kanalen 
 

 

 

!!!(2 punten per goed geplaatst onderdeel MAAR 2 punten aftrek bij foutief geplaatst 

onderdeel)!!! 
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Vraag 12  

 
(1) Geef voor onderstaand schema aan welke neurotransmitter en welke receptor 

(inclusief subtype) een rol spelen in de overdacht van het signaal. (4 pnt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 punten per correct geplaatst onderdeel. NB: M receptor is 

onvoldoende→er staat namelijk incl. subtype) 

 

(2) Kies het juiste schema en vul in het schema in welke neurtransmitter en welke 

receptor (inclusief subtype) een rol spelen in de overdacht van het signaal. (6 pnt: geen 

puntentoekennig bij het juiste antwoord in het foutieve schema!) 
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B 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Zweetklieren 

van de oksel 

 

Centrale  

Zenuw- 

Stelsel 

 

 

Bijniermerg 

 

Centrale  

Zenuw- 

Stelsel 

 

Bijniermerg 

 

Centrale  

Zenuw- 

Stelsel 

Bijniermerg 

 

Centrale  

Zenuw- 

Stelsel 

 

ACh 

N-receptor 

ACh 

M3-receptor 

ACh 

N-receptor 
2 punten juiste schema 

2 punten ACh 

2 punten N-receptor 
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Vraag 13  
Amfetamine vertoont veel overeenkomsten met tyramine en staat bekend als een indirect 

werkend sympthicomimeticum. Effecten die worden gezien bij gebruik van amfetamine 

zijn o.a. hoge bloeddruk en toename van de hartfrequentie.  

 

(1) Wat betekent de term “indirect werkend sympathicomimeticum”? Hoe werkt een 

indirect werkend sympathicomimeticum? (4 pnt) 

 

Een indirect werkend sympathicomimeticum bootst de sympthicus na; m.a.w. 

noradrenaline (NA) wordt vrijgezet en grijpt aan op een adrenerge receptor waardoor de 

effecten op o.a. bloeddruk en hartfrequentie kan worden verklaard (2 pnt). De term 

“indirect” houdt dus in dat amfetamine niet in staat is om zelf de adrenerge receptor te 

activeren (2 pnt). 

 

(2) Noem 3 verschillende manieren waarop je de effecten van amfetamine kan blokkeren. 

(6 pnt) 

 

Elk van de navolgde onderdelen is 2 pnt waard met een max van 6 pnt: 

-stimuleren afbraak NA door MAO 

-alpha antagonisten (geen alpha-2 antagonist!) 

-beta antagonisten 

-neutraliserende antilichamen tegen NA of amfetamine 

-middelen die de uptake stimuleren (!) 
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Vraag 14  
In een experiment wordt geconstateerd dat intraveneuze toediening van nicotine leidt tot 

een initiële snelle en kortdurende daling van de bloeddruk, gevolgd door een langer 

aanhoudende stijging van de bloeddruk. 

 

(1) Een onderzoeker tracht de bloeddrukdaling te remmen met een nicotine antagonist, 

een muscarine antagonist, een α-adrenerge antagonist en een β-adrenerge antagonist. Met 

welke van de vier genoemde farmaca is dit mogelijk (meerdere antwoorden zijn  

mogelijk)? Beredeneer je antwoord. (5 pnt) 

 

Bloeddrukdaling → activatie N-receptoren van de parasympathische ganglia in het hart 

(1 pnt) → afgifte ACh (1 pnt) → activatie van M2 receptoren op het hart (1 pnt). 

 

De bloeddrukdaling kan dus worden geremd met een nicotine antagonist (1 pnt) en een 

muscarine antagonist (1 pnt) (dus niet met een α-AR of β-AR antagonist). 

 

(2) Ook de bloeddrukstijging tracht de onderzoeker te remmen met een nicotine 

antagonist, een muscarine antagonist, een α-adrenerge antagonist en een β-adrenerge 

antagonist. Met welke van de vier genoemde farmaca is dit mogelijk (meerdere 

antwoorden zijn ook nu mogelijk) en beredeneer wederom je antwoord. (5 pnt) 

 

De bloeddrukstijging → activatie van N-receptoren van de sympathische ganglia → 

afgifte noradrenaline (NA) → activatie van α1-receptor in bloedvaten 

(bloedvaatvernauwing) en β1-receptor in het hart (verhoging hartslagfrequentie) (totaal 

2 pnt). (Ook activatie van nicotine receptoren in de bijnier speelt een rol, waardoor 

adrenalinewordt afgegeven dat op dezelfde α-AR en β-AR werkt.) 

 

De bloeddrukstijging kan dus worden geremd door een nicotine antagonist (1 pnt) , een 

αααα-receptor antagonist (1 pnt) en een ββββ-receptor antagonist (1 pnt) (niet met een 

muscarine antagonist). 

 

 


