
Modeluitwerking tentamen  FA204 Geneesmiddelwerking en Circulatie 020207 
 
Vraag 1 
 

a. Zie figuur 14.1 (blz 252) uit Rang & Dale, editie 4. Actiepotentiaal in SA-
knoop kent een vrij trage depolarisatie, en heeft geen plateaufase. De 
actiepotentiaal in een ventriculaire spiercel heeft een snelle depolarisatie en 
een plateaufase. 

b. De autoritmische pacemakercellen hebben een instabiele rustpotentiaal, die 
na telkens de drempelwaarde te overschrijden, overgaat in een depolarisatie. 
Dit geeft ‘spontane’ actiepotentiaalvorming in het sinoatriale weefsel. 
 activiteit neurotransmitter receptor Sinusritme 
sympaticus  noradrenaline β  
parasympaticus  acetylcholine M  

d.  Onder invloed van propranolol (niet-selectieve β-blokker) gaat het sinusritme 
naar beneden. 

 
 
Vraag 2 
 

a. De dalende poot van de lis van Henle is permeabel voor H2O en er vindt 
passief transport plaats van Na+. De opstijgende poot in niet permeabel voor 
H2O en Na+-ionen worden actief uit de tubulaire vloeistof gepompt. 

b. A = 300 mOsm, B = 600 mOsm en C = 1200 mOsm 
c. De lis van Henle is de motor achter de osmotische gradiënt die heerst in de 

nier wanneer men van cortex naar medulla gaat. Enerzijds door de verschillen 
in elektrolyttransport en H2O-permeabiliteit tussen de optsijgende en dalende 
poot, en anderzijds door de continue doorstroom van de tubulaire vloeistof in 
de lis van Henle, wordt deze osmotische gradiënt gecreëerd en gehandhaafd 
in de interstitiële vloeistof. Hierdoor kan uiteindelijk de voorurine in de 
verzamelbuizen sterk geconcentreerd worden. 

d. Door het gebruik van een diureticum wordt de Na+-terugreorptie in de 
proximale tubulus en de lis van Henle sterk verminderd. Gevolg is een groter 
aanbod van Na-ionen in het filtraat ter hoogte van de distale tubulus. Indien 
het RAAS geactiveerd is, zijn er verhoogde aldosteronspiegels en aldosteron 
zal de Na+/K+-uitwisseling in de distale tubulus katalyseren. Een hoog Na+-
aanbod in de distale tubulus gaat dan gepaard met een verhoogde K+-excretie 
en dus uiteindelijk hypokaliemie. LET OP: Bij gezonde vrijwilligers (die dus 
geen geactiveerd RAAS hebben) vertonen diuretica geen hypokaliemie! 

 
Vraag 3 

a. De doorbloeding van het hart vindt plaats tijdens de diastole en is dus afhankelijk van de 
duur van de diastole (hoe langer de diastole des te beter is de coronaire doorbloeding) 
en de drukgradiënt tussen de aorta en de vena cava (een afname van de drukgradiënt 
leidt tot een verminderde coronaire doorbloeding).  

b. Nitraten hebben een direct vaatverwijdend effect op voornamelijk de veneuze bloedvaten, 
en in mindere mate op de arteriolaire en coronaire vaten. Dat nitraten werken bij angina 



pectoris ligt voornamelijk aan de preload-verlagende werking. Door veneuze 
vaatverwijding vermindert de einddiastolische druk in het linkerventrikel (preload), 
waardoor de zuurstofbehoefte van het hart afneemt. Nitraten zijn niet werkzaam bij een 
hartinfarct, want de atherosclerotische coronaire vaten zijn gefixeerd, waardoor ze niet 
kunnen relaxeren o.i.v nitraten. 

c. I) Bij geneesmiddeltherapie van angina pectoris zijn bètablokkers (bijvoorbeeld atenolol, 
metopronol) de eerste keuze. Blokkade van β1- èn β2-receptoren kan leiden tot 
bloeddrukdaling, afname van het hartminuutvolume (en vertraagde AV-geleiding), 
verminderde perifere circulatie. Blokkade van de β1-receptoren (voornamelijk in de 
pacemakercellen en in het myocard) maken het hart minder gevoelig voor 
catecholamines, waardoor afname van het HMV en de snelheid van prikkelgeleiding in 
het hart af neemt. Verlaging van de bloeddruk (door bezetting van β2 receptoren (o.a. in 
de wanden van bepaalde bloedvaten) wordt het vaasdilaterende effect op de onder 
andere de bloedvaten van dwarsgestreept spierweefsel geremd.  
II) Bij contraindicaties voor bètablokkers en nitraten worden calciumantagonisten 
(bijvoorbeeld diltiazem en verapamil) voorgeschreven. Het remt de langzame influx van 
Ca++-ionen door de celmembraan van de contractiele en prikkelgeleidende cellen in het 
hart en van glad spierweefsel van coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie 
vermindert en een remmend effect op de sinusknoop en de AV-geleiding optreedt. 
Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand; 
tevens daalt de bloeddruk en de hartfrequentie.  
 

Vraag 4 
a. Prazozine veroorzaakt een daling van de bloeddruk door blokkade van de α1-

adrenerge receptoren op de bloedvaten die aanvankelijk gestimuleerd werden 
door noradrenaline uit het sympathische zenuwstelsel. De stijging van de 
hartfrequentie is een reflex door de daling van de bloeddruk omdat α-receptoren 
geen rol spelen bij de regulatie van de hartfrequentie. 0.4 

 
b. Door de doorsnijding van het ruggenmerg valt de sympathische drive weg. Dus 

geen vrijzetting van noradrenaline en geen stimulatie van α-receptoren op de 
bloedvaten en dus een bloeddruk daling.  0.2 

 
c. Na doorsnijding van het ruggenmerg is er geen sympathische invloed meer. De 

bloeddruk is dus al laag en er wordt nauwelijks noradrenaline vrij gezet. De rest 
daling o.i.v. prazosine zou verklaard kunnen worden door circulerend adrenaline 
(bonus van 0.2 punt). Geen reflexmatige stijging van de hartfrequentie omdat het 
ruggenmerg door gesneden is. 0.4 met evt 0.2 bonus 

 
Vraag 5 
a. - Langzame L-type kanalen. 

- Blokkade van deze kanalen leidt to een afname van de influx van Ca waardoor 
geen Ca uit het SR vrijkomt. Hierdoor kunnen de gladde rpiercellen niet meer 
samentrekken en treedt vasodilatatie op.  

b. perifere arteriën 
c. diltiazem blokkert ook de Ca-influx in de SA/AVknoop cellen met als gevolg een 
inhiberend effect op de hartgeleiding. Het hartritme neemt af, wat leidt to een lagere 
bloeddruk. 
d.  
Ca-antagonist Risico op reflex-tachycardie 



Nifedipine Hoog 
Diltiazem Middel 
Verapamil Geen 
De bijwerking tachycardie treedt op als compensatie van een sterke perifere 
bloedvatverwijding en komt vnl. voor bij de dihydropyridines (nifedipine) die alleen op 
de bloedvaten werken. Diltiazem en verapamil werken in toenemende mate ook op de 
hart-geleiding waardoor een optredende tachycardie in toenemende mate onderdrukt 
wordt. Verapamil werkt vnl. op het hart waardoor juist een bradycardie optreedt. 
 
Vraag 6 
a. furosemide inhibeert de functie van de Na/K/2Cl pomp aan de luminale kant van de 

cellen  verantwoordelijk voor de Na resorptie (in het opstijgende deel van de lis van 
Henle). Door de verminderde Na resorptie wordt ook minder water geresorbeerd 
(diffusie op basis van osmostische druk). Dit zorgt voor een verhoogde 
waterafdrijving.  

b. Inhibitie van de secretie van ADH (antidiuretisch hormoon) zorgt voor een 
verminderde waterpermeabiliteit van de nefronverzamelbuisjes. Het resulataat is een 
een verhoogde waterafscheiding. 

c. Hypokaliemie is een verlaagde K+ -plasmaconcentratie. Dit kan (vaak in combinatie 
met andere K+ verlagende risicofactoren zoals RAASactivering, stress etc.) leiden tot 
hartritme stoornmissen.   

d. Nee. Hypokaliëmie door diuretica als furosemide wordt veroorzaakt door een 
verhoogde Na beschikbaarheid en daarmee een verhoogde Na/K uitwiselling in de 
distale/ verzamelbuissegmenten van het nefron. Hierdoor wordt K verhoogd in de 
urine uitgescheiden. Een verlaging van de ADH concentraties door alcohol leidt niet 
tot een dergelijke verhoogde Na beschikbaarheid. Daarom treedt hypokaliëmie niet 
op.  

e.  - meest farmaceutische reden; er treedt gewenning op waardoor ADHeffect wegblijft 
- andere redenen: gevaar van verslaving, hepatotoxiciteit, dronkenschap met als 
gevolg verhoogd risico op botbreuken, verkeersschade etc. etc. 

 
Vraag 7 
Het antwoord op onderdeel (a) is te vinden in het blokboek (hoofdstuk 14 uit Vander). De 
onderdelen (b) en (c) zijn alleen correct te beantwoorden wanneer de hoorcolleges 
Trombose & Hemostase en Bloed & Biotechnologie bestudeerd zijn (zie WebCT).  
 
(a) Factor VIII (antihemophilic factor) is een component (eiwit van >2000 aminozuren) 

uit de bloedstollingscascade. Het fungeert als cofactor van geactiveerd factor IX. 
Factor VIII wordt geactiveerd door trombine (Fig 14-73) of factor Xa (zie Stryer) in 
een “feed-back” mechanisme. Geactiveerd factor VIII wordt geïnactiveerd door 
geactiveerd protein C (Fig 14-75). 

 
(b) Factor VIII is een gecompliceerd eiwit dat alleen in zoogdiercellen tot expressie 

gebracht kan worden. De productie van recombinant omvat de volgende stappen: (1) 
DNA dat codeert voor factor VIII (en in het geval van Recombinate en Advate ook 
voor von Willebrand factor) wordt in een plasmide geconstrueerd. (2) Daarmee 
worden zoogdiercellen (bijvoorbeeld CHO cellen) getransfecteerd. (3) Van een 



geschikte kloon wordt een “cell bank” aangelegd. (4) Cellen worden op grote schaal 
gekweekt in een “fermentor”. (5) Medium wordt geoogst en het daarin aanwezige 
factor VIII wordt gezuiverd via (immuno-affiniteits)chromatografie. (6) Het 
gezuiverde factor VIII wordt in flacons afgevuld en gevriesdroogd. 

 NB: om de volle 0,4 punt te scoren dienen tenminste 4 van deze stappen correct 
genoemd te worden. 

 
(c) Von Willebrand factor is een groot plasma-eiwit dat opgeslagen ligt in 

endotheelcellen en bloedplaatjes. Het speelt een belangrijke rol in de adhesie van 
bloedplaatjes aan collageen (zie Rang & Dale en Vander pag 453). Daarnaast 
fungeert von Willebrand factor als drager-eiwit van factor VIII, en stabiliseert het 
factor VIII in de circulatie. In de productie van Advate stabiliseert het factor VIII in 
het medium, en verhoogt het daarmee de opbrengst. De afwezigheid van humane 
eiwitten beoogt het risico van bloedoverdraagbare ziekten te reduceren. Hetzelfde 
geldt voor dierlijke eiwitten (o.a. BSE risico bij gebruik van rundereiwitten). 

 
Vraag 8 
Deze vraag heeft betrekking op de groepsopdracht. Studenten die daaraan actief hebben 
deelgenomen zouden hiermee geen moeite mogen hebben. De antwoorden zijn ook 
grotendeels te herleiden uit Rang & Dale. 
 
(a) Ximelagatran is de prodrug van melagatran. Het is gebaseerd op de structuur van 

fibrinopeptide A, en is gericht op trombine. Voordelen ten opzichte van coumarine 
therapie zijn o.a. minder interactie met andere geneesmiddelen en voeding, plus 
monitoring van dosering van individuele patiënten is niet nodig. (tenzij vanwege 
verhoging leverenzymen, zie recente discussie). 

(b) Fondaparinux is een synthetisch analoog van laag-moleculair gewicht heparine 
(pentasaccharide). Bindt aan Antitrombine III. Effectief in remming factor Xa, maar 
niet (zoals conventioneel heparine) van trombine. Voordelen zijn o.a. de niet-
dierlijke oorsprong en het verminderde bloedingsrisico. Fondaparinux wordt 
subcutaan toegediend ter voorkoming van post-operatieve veneuze trombose na o.a. 
orthopedische chrirugie, en zou dus overwogen kunnen worden als vervanger van 
Ximelegatran. 

(c) Plavix = clopidogrel = ADP-receptor antagonist. Remt daardoor activering van 
bloedplaatjes. Het is ontwikkeld als alternatief voor aspirine, dat ook een 
“antiplatelet drug” is, en dat via remming van cyclooxygenase (COX) werkt. 
Daardoor is productie van Tromboxaan A2 (irreversibel) geremd. 
Bloedplaatjesremmers worden meestal toegepast bij arteriële trombose, waar sprake 
is van een trombus die rijk is aan bloedplaatjes. Bij veneuze trombose bestaat de 
trombus hoofdzakelijk uit fibrine, en worden primair remmers van trombine(vorming) 
gebruikt. Ximelagatran kan dus niet vervangen worden door bloedplaatjesremmers 
zoals Plavix. 

 
Vraag 9 
a. Drie zwak zure fenolische groepn met een pKa van 10-12 en 1 sterk basische 

aminogroep met een pKa van 9-10. 
b. β-receptoren omdat er een grote groep rechts aan de stikstof hangt. 



c. Een agonist omdat het sterk lijkt op adrenaline en ook twee hydroxygroepen aan 
de fenyl heeft. 

d. . Bij de fenolische hydroxygroepen kunnen kleine polaire waterstofbrugvormers 
als Serines worden geplaatst. Bij de fenylringen kunnen Phenylalanines worden 
geplaatst en bij de aminogroep hoort een Aspartaat of Glutamaat. Zo zijn er 
waterstofbruggen, hydrofobe binding en ion-ion binding. 

e. Het is niet al te hydrofoob. 
 
Vraag 10 
a. Angiotensinogeen 
b. Aspartaatresidu(en) in de katalytische triade. Deze activeren een water molecuul 

tot basisch OH--groep die de peptide band aanvalt. 
c. Splitsing van de Leu-Va band. Dit deel wordt nagebootst door het centrale deel 

 

NH2

OH

 
Overigens is het laatste deel van het molecuul, met de amide band ook goed 
gerekend, het hierboven gegeven antwoord laat zien dat het een zg transition-
state remmer betreft waarbij de carboxyl groep al in de OH-groep is omgezet. 

d. De hydroxyl groep uit bovenstaand deel bevind zich op de plaats van de te 
splitsen peptide band, redelijkerwijs mag aangnomen worden dat die de plaats 
van het oxy-anion-hole opvult, waar normaal de O- van de transition state wordt 
gestabiliseerd. 

 
 
 


