
Vraag 1    
a) Droge mond wordt veroorzaakt door de antagonistische werking op de speekselklieren 
(M3 receptoren). Maag-darmstoornissen door M3-antagonisme waardoor de darmmotiliteit 
wordt tegengegaan. De hartkloppingen ontstaan via de M2-receptoren op het hart. 
Antagonisme zorgt voor een verhoogde hartfrequentie. (6 pnt) 
b) Bloedvaten worden niet parasympathisch geïnnerveerd waardoor een cholinerge 
receptorantagonist geen effect heeft. Er is immers geen agonist aanwezig. (4 pnt) 
 
Vraag 2 
a) 
 
 

(
 
 
 
 

1pnt)  

 
Een M-antagonist heeft alleen effect wanneer een M-agonist aanwezig is. In deze situatie 
veroorzaakt NA (vrijgezet uit het neuron) via een contractie via de α1-receptor. (5pnt) 
b) Depolarisatieblok (2pnt); fase 2 dus ionkanalen functioneren weer maar receptoren zijn 
gedesensitiseerd (2pnt) 
 
Vraag 3 
a) Als er geen exocytose van kan plaatsvinden, vindt er ook geen exocytose van 
acetylcholine uit de  vesicles plaats, dus wordt er ook geen zenuwimpuls overgedragen (naar 
de motorische eindplaat van de spier m.a.g. geen activatie en dus verslapping van de spier). 
(3 pnt) 
b) Er vindt geen afgifte van acetylcholine/neurotransmitters plaats bij de overgang (synaps) 
van de axon van de ene neuron naar de dendrieten van de volgende. Als er geen 
neurotransmitters worden afgegeven, worden er geen receptoren op de ligand-gated kanalen 
geactiveerd. Hierdoor worden er geen graded potentials geproduceerd. (4 pnt) 
c) Botuline heeft alleen invloed op de afgifte van neurotransmitters en niet op de voltage-
gated Na+-kanalen en voltage-gated K+-kanalen. Botuline heeft dus ook geen op de 
voortgeleiding (propagatie) van de signalen over het axon. (3 pnt) 
 
Vraag 4 
a) Calcium bindt aan calmoduline. Dit calcium-calmoduline complex bindt aan en activeert 
myosine (light chain) kinase. Geactiveerd myosinekinase fosforyleert myosine-
myofilamenten. Brugformatie kan vervolgens plaatsvinden. (5 pnt) 
b) Activatie van  een GPCR door een hormoon/ligand leidt tot de vorming van IP3. Dit kan 
binden aan de IP3-receptor in het SR/ER van gladde spiercellen. Dit leidt tot calciuminstroom 
wat zorgt voor samentrekking. (5 pnt) 
 
Vraag 5 
a) Deze geneesmiddelen remmen met name uptake 1, met een hoge affiniteit voor 
noradenaline (2 ptn). Zwak antwoord: In de sympathische zenuw wordt geen adrenaline 
afgegeven (alleen via bijnier > bloedbaan)(1 pnt) 
b) Hypertensie: Stimulatie α1 op bloedvaten en β1 op hart (2 pnt) 
Obstipatie: α1, α2, β2 op darmen > afname peristaltiek (2 pnt) 
c) Onvoldoende antidepressief effect van monotherapie met nortriptyline. Moclobemide, remt 
MAO in de synapsspleet, waardoor de concentratie NA toeneemt. Hierdoor nemen de 
bijwerkingen natuurlijk ook toe. (4 pnt) 
 
 



Vraag 6 
a) X=Intracellulair, Y=Extracellulair. Gevolg van hyperkaliemie: depolarisatie en daardoor 
een makkelijkere prikkelgeleiding.(Graded potential hoeft minder sterk te zijn om tot een 
actiepotentiaal te leiden).  
b) Als bij vraag a ‘depolarisatie’ als antwoord gegeven is dan wordt hier het antwoord (2 van 
de 4 mogelijkheden): 

- Minder receptoren op post-synaptisch membraan. 
- Meer enzymen die de neurotransmitter afbreken in de synaps. 
- Meer re-uptake van de neurotransmitter. 
- Meer K+-lekkanalen. 

OF 
Als bij vraag a ‘hyperpolarisatie’ als antwoord gegeven is dan wordt hier het antwoord (2 van 
de 4 mogelijkheden): 

- Meer receptoren op post-synaptisch membraan. 
- Minder enzymen die de neurotransmitter afbreken in de synaps. 
- Minder re-uptake van de neurotransmitter. 
- Minder K+-lekkanalen. 

c) Dit komt door de lagere permeabiliteit van het membraan voor Na+ in vergelijking met K+. 
 
Vraag 7 
a) Nicotine in de pleister kan zorgen voor activatie van het sympatische zenuwstelsel. De 
ganglia van het sympathische zenuwstel bevatten N-receptoren. Bij stimulatie van deze N-
receptoren worden adrenerge zenuwen gestimuleerd. In het hart wordt uiteindelijk NA 
vrijgezet dat aangrijpt op de beta-1 receptor in het hart. Activatie van de beta-1 receptor leidt 
tot stijging van de hartslag. Als de pleister wordt verwijderd zullen de N-receptoren niet meer 
worden gestimuleerd waardoor de hartslagfrequentie zal dalen. 

OF  
Nicotine in de pleister zal zorgen voor activatie van de N-receptoren in de bijnier waardoor 
adrenaline wordt vrijgezet en in de bloedbaan komt. Het vrijgekomen adrenaline zorgt via 
activatie van de beta-1 receptor op het hart voor stijging van de hartslag. Als de pleister 
wordt verwijderd zullen de N-receptoren niet meer worden gestimuleerd waardoor de 
hartslagfrequentie zal dalen. 
b) De ganglia van het cholinerge systeem bevatten N-receptoren die na activatie leiden tot 
het vrijzetten van ACh. In het doelorgaan (de longen) ACh activeert de M3 receptor op de 
gladde spiercellen waardoor luchtwegvernauwing optreedt.  

OF  
Nicotine in de pleister zal zorgen voor activatie van de N-receptoren in de bijnier waardoor 
adrenaline wordt vrijgezet en in de bloedbaan komt. Het vrijgekomen adrenaline zorgt via 
activatie van de beta-2 receptor voor relaxatie van de gladde spieren van de bronchiën.  
Fout: route via de sympathicus (dus via noradrenaline) aangezien de gladde spiercellen van 
de luchtwegen niet sympathisch worden geïnnerveerd.  
 
Vraag 8 

- osmotische waarde van het bloed stijgt als gevolg van vochtverlies 
- stijging osmotische waarde van het bloed wordt waargenomen in de hypothalamus 

waardoor ADH wordt afgegeven door de hypofyse 
- ADH verhoogt aquaporine-2 expressie in verzamelbuizen van het nefron m.a.g. 

verhoogde water terugresorptie  
- Volume van de urine neemt af > volume bloed neemt toe > osmotische waarde van 

het bloed daalt. 
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