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 Vraag 1 (totaal 25 pnt). 
 

A. (totaal 4 pnt). 
Door hogere cortisol waarden wordt je makkelijker wakker, je krijg er meer energie door 

(2 pnt).  

Het lichaam heeft zich aangepast op iets wat nog gaat komen, door de verandering in 

cortisol ben je beter voorbereidt op de komende dag, dus allostase (2 pnt). 

 

B. (totaal 4 pnt). 
CRH wordt door de hypothalamus in de hersenen afgegeven en grijpt aan op de 

hypofyse, die vervolgens ACTH produceert. ACTH gaat via bloed naar de bijnierschors en 

stimuleert daar de afgifet van cortisol (1 pnt). 

Depressieve patiënten hebben een iets lagere CSF CRH concentratie en een ongeveer 

evengrote concentratie ACTH (geen verschil op deze 2 niveaus) (1 pnt). 

De verhoogde cortisol spiegels in depressieve patiënten komt dus waarschijnlijk doordat 

de bijnierschors sterker reageert op ACTH (2 pnt),  

   

C. (totaal 4 pnt). 
Plaatje 2b is een gezonde situatie (zie tekst plaatje) (0 pnt), 

omdat de activiteit van de zenuwbanen tussen de verschillende hersengebieden 

(PFC;AMYG;LC en hypothalamus) op eenzelfde niveau blijft en hierdoor elkaar in 

evenwicht houden (4 pnt). 

 

D. (totaal 5 pnt). 
Hoogste angsttoestand verwacht je bij plaatje 2a (1 pnt), 

omdat de activiteit van de amygdala (AMYG) hier het grootst is (1 pnt), 

als gevolg van de afgenomen remmende invloed van de PFC (prefrontale cortex) op 

AMYG (2 pnt), en als gevolg van een toegenomen stimulerende invloed van LC (locus 

coeruleus) (1 pnt) en paraventriculaire nucleus van de hypothalamus op de AMYG (1 

pnt). 

 

E. (totaal 4 pnt). 
In plaatje 2a verwacht je de hoogste plasma cortisol spiegels (1 pnt), 

omdat er een zowel een toegenomen stimulerende invloed van de AMYG op 

hypothalamus is (1 pnt), als een toegenomen stimulerende invloed van de LC op de 

hypothalamus (1 pnt), terwijl de remmende invloed van de PFC op de hypothalamus is 

afgenomen (1 pnt). Gezamenlijk zorgt dit voor een actievere hypothalamus waardoor de 

HPA-as sterker wordt geactiveerd.   

 

F. (totaal 4 pnt). 
Door de sterkere afgifte van cortisol in de depressieve patiënten worden de glucocorticoid 

receptoren (GRs) op de lange duur "downgereguleerd" (2 pnt). Hierdoor komt het cortisol 

signaal minder goed door, en kan er slechter energie worden vrijgemaakt (2 pnt).   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vraag 2 (totaal 25 pnt). 
 

A. (totaal 4 pnt). 
Lewis/N ratten geven onder de verschillende "stress-omstandigheden" minder ACTH af (1 

pnt), als gevolg hiervan wordt ook minder corticosteron afgegeven door de bijnierschors. 

Dus waarschijnlijk zorgt de lagere hypothalamus activiteit (minder afgifte van CRH/CRF) 

in Lewis/N (3 pnt) voor de lagere afgifte van ACTH tov Fischer F344/N ratten. 

   



B. (totaal 4 pnt). 
Minder corticosteron afgifte in Lewis ratten zorgt voor: 

- minder remming van Th1 cellen (2 pnt). 

- evenwicht van Th1/Th2 zal weer meer in de richting gaan van Th1 omdat verschuiving 

richting Th2 door corticosteron minder zal plaatsvinden (2 pnt). 

   

C. (totaal 4 pnt). 
Door de sterkere Th1 response in Lewis ratten zullen de micro-organismen die 

tandbederf veroorzaken sterker worden bestreden (4 pnt). 

  

D. (totaal 5 pnt). 
Adrenaline zorgt voor een toename van de ontsteking (1 pnt), 

dit kan worden tenietgedaan door de betablokker atenolol, wat wijst in de betrokkenheid 

van de beta-adrenerge receptor (1 pnt). 

Adrenaline veroorzaakt een verschuiving van de Th1/Th2 balans in de richting van Th1 (3 

pnt). 

 
E. (totaal 4 pnt). 
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F. (totaal 4 pnt). 
Corticosteroiden remmen de Th1 respons en geven een shift in de richting van Th2, 

waardoor de ontsteking afneemt (4 pnt).   
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