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Eindtoets FA-lOS "Intercellulaire communicatie" 

Donderdag 29 maart, 9.00 -12.00 uur 

Aanwijzingen: 

1. 	 Schrijf je naam, voorletter(s) en studentnummer op aile vellen!!!!!!. 
2. 	 Leg je bewijs van inschrijving (collegekaart) en je identiteitsbewijs op je tafe!. 

Dit wordt direct na de start gecontroleerd. 
3. 	 Op de tafel ligt verder niets anders dan het uitgereikte materiaal en 

schrijfmateriaal. 
4. 	 Schakel je mobiele telefoon uit en doe hem in je tas. 
5. 	 Het eerste half uur mag de zaal niet verlaten worden; dit om laatkomers de 

gelegenheid te geven alsnog deel te nemen. 
6. 	 Blijf niet bij de uitgang staan praten. Dat stoort de nog werkenden. 
7. 	 In geval van vragen: hand opsteken. In geval van tOiletbezoek gaat een 

surveillant mee tot aan de deur. 
8. 	 De toets bestaat uit 16 vragen. Bij elke vraag staat vermeld hoeveel 

punten je maximaal kunt behalen. In totaal zijn 86 punten te behalen. 
9. 	 Schrijf duidelijk. Onduidelijkheden worden fout gerekend. 
10. De gecorrigeerde toets en de antwoorden kunnen worden ingezien binnen 30 

dagen na bekendmaking van de uitslag. Op Blackboard zullen plaats en tijden 
hiervoor worden bekendgemaakt. 

11. Succes. 
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Vraaq 1 (10 punten) 

Tijdens het actiepotentiaal zijn er natrium- en kaliumionen nodig die het ontstaan 
van een actiepotentiaal mogelijk maken. Hieronder is schematisch de rol van de 
natrium- en kaliumkanalen weergegeven. 

natrium kanaal natrium kanaal 
beida poortan beide peortan 
gelloten openD I 
natrium kanaal kalium kanaal 
actlvatie poort gesloten 
openU 8 
natrium kanaal 

inactlvatie poort 
 kalium kanaal 
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In bovenstaande afbeelding is bij nummer 1 de normale, chronologische {;J.eA (}J.. . " 
opeenvolging van opening en sluiting van de natrium- en kaliumkanale.n .. .. -eA 
afgebeeld. . . ____ ~_~ C 

z 
A. Teken Op het bijgeleverde antwoordvel bij onderdeel A het actiepotentiaal 

zoals deze er in deze omstandigheden uitziet en geef in dit figuur de 4 
verschillende fases die hierin voorkomen aan. 

Bij nummer 2 en 3 van de afbeelding zijn hypothetische afwijkingen weergegeven 
in de opening en sluiting van de natrium- en kaliumkanalen. Kijk goed welke 
afwijkingen je ziet in vergelijking met nummer 1. Door deze afwijkingen wordt 
het actiepotentiaal be"invloed. 

B. 	 Teken op het bijgeleverde antwoordvel bij onderdeel B hoe het 
actiepotentiaal eruit ziet in h~t afwijkende geval bij nummer 2. Teken in 

\ 	 het figuur eerst een normale actiepotentiaal en vervolgens in hetzelfde 
figuur de afwijkende actiepotentiaal. (NB: zonder normale actiepotentiaal 
vindt er geen puntentoekenning plaats). 

C. 	 Teken op het bijgeleverde antwoordvel bij onderdeel C hoe het 
actiepotentiaal eruit ziet in het afwijkende geval bij nummer 3. Teken in 
het figuur eerst een normale actiepotentiaal en vervolgens in hetzelfde

) figuur de afwijkende actiepotentiaal. (NB: zonder normaIe actiepotentiaal 
vindt er geen puntentoekenning plaats). 
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Vraag 2 (10 punten) 

~ 
Tijdens een allergische astma-aanval vindt contractie van het spierweefsel in de 
luchtwegen plaats, wat leidt tot ernstige benauwdheid. Een onderzoeker bij de 
afdeJing Farmacologie doet onderzoek naar contractie van het spierweefsel in de 
luchtwegen. Tijdens zijn literatuuronderzoek komt hij een artikel tegen met het 
volgende abstract: 

Het s/ingolipide s/ingosine-l-/os/aat (SiP) is verhoogd in de luchtwegen van 

astmapatienten, wat leidt tot verhoogde contractie van de gladde spieren in de 

luchtwegen via binding van SiP aan de SiP-receptor. Drie experimenten zijn 

uitgevoerd om de rol van SiP in de contractie van gladde spieren te bestuderen: 


1) 	 Verwijdering van extracellulair calcium voorkomt SlP-gemedieerde contractie 

van gladde spiercellen in de luchtwegen. 


2) 	 Uit de gladde spiercellen van de luchtwegen is IPrgevoelige calciuml dat is 

opgeslagen in het sarcoplasmatisch reticulum, verwijderd. Binding van SiP 

aan de SiP-receptor leidt vervolgens tot calciumin/lux en contractie van de 

gladde spiercellen in de luchtwegen. 


3) 	 Remming van L-type-calciumkanalen met de remmer verapamilleidt tot een 

sterke remming van de gladde spiercelcontractie in de luchtwegen 


~oJ~ 
~Z,sDeze resultaten suggereren dat SlP de contractie van gladde spieren in de 


luchtwegen reguleert, wat een belangrijke rol speelt in astma. Jl ti3 

(adapted from Rosenfeldt e:c., 'ASEB, 2003) ~ (, 

\P3 	(}c'}(~c 
De onderzoeker vraagt zich af wat een mogeJijke bran van SiP kan zijn. Hij denJt 
daarbij aan een sympathische zenuw, een parasympathische zenuw of het bloed. 

A. 	 Een van de 3 mogelijke bovenstaande bronnen weet de onderzoeker op 

basis van voorkennis op voorhand uit te sluiten. Welke mogelijkheid is diP 

Geef hiervoor een verklaring. 


Aan de hand van de uitgevoerde experimenten en resultaten beschreven in 
bovenstaand onderzoek kan het werkingsmechanisme worden afgeleid waarmee 
SiP de gladde spiercellen in de luclitwegen kan doen samentrekken. 

B. 	 Verklaar aan de hand van de onderzoeksresultaten hoe SiP de gladde 

spiercellen in de luchtwegen doet samentrekken (N.B. het mechanisme 

van de contractie hoeft niet beschreven te worden!) 


C. 	 Geef twee mogelijke verklaringen waarom SiP niet leidt tot contractie van 

de skeletspieren. 
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Vraaq 3 (10 punten) 

Nevenstaande figuur toont de resultaten 
van een onderzoek naar de afgifte van 
noradrenaline (NA) uit sympathische 
axonen van een muis als respons op 
elektrische stimuli. De re~ultaten uit reeks 1 
(Iichtgrijze balken) zijn verkregen met een 
gewone muis. V~~r reeks 2 (donkergrijze 
balken) is een muis gebruikt met een 
mutatie waardoor de muis een bepaald type 
adrenerge receptor mist. ...... .. 
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Geworemuis'" ~ 3 
;It Gemuteerde muis '" £ 2 
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().z
Aantal stimuli 

A. 	Geef aan welke receptor (inc!. subtype) de gemuteerde muis mist en 

verklaar de resultaten. 


B. 	 Welk effect heeft deze mutatie op de hartslagfrequentie van de 

gemuteerde muis in rust? Is de hartslag hoger, lager of gelijk aan de 

hartslagfrequentie van een gewone muis. Licht je antwoord kort toe. 


C. 	 Welk effect heeft deze mutatie op de hartslagfrequentie wanneer een 

"fight-or-flight"-response wordt uitgeJokt? ? 


depolWifoJifhlolt . 
Vraaq 4 (10 punten) 

In de nevenstaande figuur is het proces van 
synaptische transmissie bij het motorisch eindplaatje 

I ~1
van de skeletspieren weergegeven. 

A. 	 De onderstaande stappen in het proces van 

neurotransmissie zijn ook genummerd 

weergegeven in de figuur. Zet het juiste 

nummer uit het figuur bij de bijbehorende 

stap. 
 '3 

Stappen: , 

• Transport van synaptische blaasjes naar 

presynaptisch membraan J J ~ 
~---.. ,
• Binding van acetylcholine aan receptoren .f -- 1 § 

• Depolarisatie axonterminal l . . 
• Depolarisatie van het postsynaptisch membraan 56 
• Afgifte van acetylcholine ~ 'I 
• Instroom van Ca2 

+ I 

B. 	 In het figuur zijn een tweetal ionkanalen weergegeven. Welke typen 
ionkanalen zijn dit? Vermeld tevens het ion dat getransporteerd wordt. 
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Vervolg vraag 4 

C. 	 Welke 3 mechanismen kunnen in het algemeen ervoor zorgen dat het 

effect van een neurotransmitter wordt beeindigd? 


D. 	Leg uit welk(e) van de mechanismen genoemd bij vraag C 

verantwoordelijk is/zijn voor de beeindiging van het effect van 

acetylcholine. Bes~hrijf in je antwoord hoe dit in zijn werk gaat. 


Vraaq 5 (10 punten) 

In onderstaande figuur is het volume van de 
100

(voor)urine (y-as) weergegeven over het 
volume 

gehele traject van de nier (x-as). In de figuur 4%1 
2 3 : 4 t 75 \ 1

wordt de productie van urine weergegeven •IIvan een normaal gezond persoon in rust. l..
SO .. 

'~. 	 : . : 
A. 	Welk deeljdelen van het nefron wordt 

250 "~""""--··-·----+---i-·-
weergegeven met cijfer 1. 

°0 2S SO 7S 100B. Teken op het bijgeleverde - leflgt., van 'raject i%l 

antwoordvel het verloop van de 
urineproductie bij onderdeel 3 en 4 van een sporter na afloop van een 
zware lichamelijke inspanning waarbij veel vocht verloren is gegaan. Licht 

je antwoord kort toe. .. -:AI f/C/J;/C'/t 
l1a It,,./a/~ /lc/Jal11tljkt J'pctl]l7ill9 If el yeel I/{JC i101.. ionll 

!/tJ'C'Wt. OJfflohlCILt. t;.Jua/cU bl6~d. O(} hooy i ciu'-;;.. .~ '/IU. I./{Iiu,
Vraaq 6 (10punten) 	 / W//1c. I/CIJ't7J tL 

Maak de zin af en neem het juiste antwoord over op je antwoordvel. Je hebt de 

keuze uit onderstaande mogelijkheden. 


Het membraan van een zenuwcel bevat meerdere kanalen. De doorlaatbaarheid 

van het membraan bepaalt het rustpotentiaal. In een eel met een rustpotentiaal 

van 

-70mV zitten voornamelijk ... (A)... Deze specifieke kanalen die maken dat de cel 

dit rustpotentiaal krijgt, zijn ... (B)... Zou in het membraan aileen maar ...~'1-' .zijn 

ingebouwd, zou het rustpotentiaal rond de +70 mV liggen. /10.(111 kcl.l'~ 

Wanneer onder normale omstandigheden de extracellulaire kaliumconcentratie 

stijgt, wordt de drempelwaarde ... (D) ... en de rustpotentiaal ... (E) ... 


fh.ttJder IIrYalj t/ 
A. 	natriumkanalen / kaliumkanalen / ealciumkanalen / ehloridekanalen 
B. 	spanningsafhankelijke kanalen / ligand-afhankelijke kanalen / 


lekkanalen. 

C. 	 natriumkanalen / kaliumkanalen / ehloridekanalen 
D. 	meer negatief / minder negatief / niet aangepast b~~el' co. 
E. 	 meer negatief / minder negatief / niet aangepast 

(J.Q) k' 
~r 	ill 1 

~ 

w.)c,irti 
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Vraaq 7 (5 punten) 

De sfincter van Oddi is een kringspier die de hoeveelheid vloeistof vanuit de lever, 
galblaas en alvleesklier regelt. De sfincter van Oddi bevat muscarinereceptoren

;s;; 

die zorgen voor contractie van de kringspier. Een te hoge spierspanning in deze t1 l,Z 
kringspier leidt tot pijn. -
Wetenschappers onderzoeken of een lokale injectie met het botulinetoxine kan 
zorgen voor relaxatie van deze kringspier, waardoor de pijn van patienten 
afneemt. Het botulinetoxine voorkomt exocytose van acetylcholine~ Zij 
vergelijken het effect van het botulinetoxine met het effect van atropine, een 
muscarine-antagonist. 

~n experiment A (zie onderstaande figuur) wordt runmlnQ [acef'jlchob-nij 
- eerst een elektrische impuls gegeven (electrical field str'mulation EFS) 


daarna het botulinetoxine of atropine aan de overgang tussen zenuw en . 

kringspier toegevoegd (bij de pijl) 

en tot slot weer een elektrische impuls gegeven (EFS). 


De contractie van de kringspier wordt gemeten en uitgezet tegen de tijd. 

In experiment B (zie onderstaande figuur) wordt ~aJOM f r -I ft.m:J"l. . 
- eerst acetylcholine aan de overgang tussen zenuw en kringspier 1/1 y 

toegevoegd 
daarna het botulinetoxine of atropine (bij de pijl) 
en tot slot weer acetylcholine. 

De contractie van de kringspier wordt gemeten en uitgezet tegen de tijd. 

Onderaan deze vraag zijn 2 mogeJijke resultaten weergegeven experiment A en 2 
mogeJijke resultaten van experiment B. 
Geef hieronder aan welke resultaten de wetenschappers vinden wanneer zij 
atropine of botulinetoxine gebruiken. De resultaten kunnen, indien nodig, meer 
dan een keer gebruikt worden bij het beantwoorden van de onderstaande vragen. 

A. 	 Wanneer de wetenschappers atropine gebruiken, welke resultaten van de 

experimenten A en B zullen zij dan vinden? Een toelichting is niet nodig. 

A. resultaat 1 en 2 

~ resultaat 1 en 3 

@ resultaat 1 en 4 

~ resultaat 2 en 3 

~ resultaat 2 en 4 

~. resultaat 3 en 4 


B. 	Wanneer de wetenschappers botulinetoxine gebruiken, welke resultaten 

van de experimenten A en B zullen zij dan vinden? Een toelichting is niet 

nodig. 


AIreSUltaat 1 en 2 

. resultaat 1 en 3 


C. 	 resultaat 1 en 4 

. resultaat 2 en 3 


E. 	 resultaat 2 en 4 
F. 	 resultaat 3 en 4 
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Figuur behorende bij vraag 7. 
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Adapted from: Sand J et al. Effects of botulinum toxin A on the sphincter of Oddi: 
an in vivo and in vitro study, Gut 1998;42:507-510. 

Vraag 8 (5 punten) 

Vul voor onderstaande nummers in welke neurotransmitter en welke receptor 
(incl. subtype) een rol spelen in de overdacht van het signaal. Er worden aileen 
punten toegekend indien neurotransmitter en receptor(subtype) correct zijn. 

A. 

Centrale I-------~ Bijnier
Zenuw

Stelsel 


B. o[Bloedvaten
Centrale 

Zenuw

Stelsel 
 < 

[2] 
c. 

Centrale G [ Darmen 
Zenuw

Stelsel 
 0[ Longen 

l 
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De navolgende vragen zijn meerkeuzevragen waarbij slechts een 
antwoord correct is. Neem het juiste antwoord over op je antwoordvel. 

SteJ(A'- ('S()~prle v~br 
Vraaq 9 (2 punten) oJ.(}.0 _A' 1;( .r l (;JJJ:d 'J 

A (TV' (\ ().. -I 
ANP is een hormoon dat wordt afgegeven uit het atrium (boezem) van het hart. 
ANP is een ~tagonist van aldosteron. 
Een marathonloper verliest tijdens de race veel vocht. Zijn bloeddruk is daardoor 
erg laag. Wat verwacht je dat er gebeurt met de concentratie ANP bij deze 
sporter? 

A. 	 De ANP concentratie stijgt. Het gevolg hiervan is dat er indirect meer Na+
kanalen in de verzamelbuis komen. Dit leidt tot een stijging van de 
bloeddruk. 

B. 	 De ANP concentratie stijgt. Het gevolg is dat er indirect minder Na+
kanalen in de verzamelbuis komen. Dit leidt tot een stijging van de 
bloeddruk. 

C. 	 De ANP concentratie daalt. Het gevolg hiervan is dat er indirect meer Na+
,A 	 kanalen in de verzamelbuis komen. Dit leidt tot een stijging van de 


bloeddruk. 

D. 	 De ANP concentratie daalt. Het gevolg is dat er indirect minder Na+

kanalen in de verzamelbuis komen. Dit leidt tot een stijging van de 
bloeddruk. 

Vraaq 10 (2 punten) 

Wanneer een indirect werkend sympaticomimeticum, zoals amfetamine, wordt 
gecombineerd met een MAO-remmer, wat is dan het resultaat op de hartslag? 

. A. 	 De hartslag ligt hoger dan wanneer aileen indirect werkend 
sympaticomimeticum wordt gebruikt. Vrijgekomen noradrenaline wordt in 
de synaptische spleet immers niet meer afgebroken. 

. B. 	 De hartslag ligt hoger dan wanneer aileen indirect werkend 
sympaticomimeticum wordt gebruikt. Vrijgekomen noradrenaline wordt in 
het presynaptische zenuwuiteinde immers niet meer afgebroken. 

}r. 	De hartslag ligt lager dan wanneer aileen indirect werkend 
sympaticomimeticum wordt gebruikt. Het vrijgekomen noradrenaline kan 
nu niet meer aan de receptoren op het hart binden 

y 	De hartslag ligt lager dan wanneer alleen- indirect werkend 
sympaticomimeticum wordt gebruikt. Het vrijgekomen noradrenaline kan 
het presynapische zenuwuiteinde niet meer verlaten. 

jJl 	recepto/ had -j half~ 
-J l' tJA --I 	

(J(nh7();Y~f tintl nf. 
~ ill 	 mdDcituYJtlil(A
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Vraag 11 (2 punten) 

ATP-ase is bij de werking van zowel dwarsgestreepte spieren als gladde spieren 
betrokken. Welke van de volgende uitspraken is juist? 

A. 	 ATP-ase is nodig bij de dwarsgestreepte spieren om de crossbridges te 
verbreken 

B. 	 Bij de gladde spieren is ATP-ase nodig om de myosinekoppen los te maken 
van de actine moleculen. 

~ 	 c. Bij de dwarsgestreepte spieren hydrolyseert de ATP-ase in de myosinekop 
r...." ATP zodat de kop weer in een hoogenergetische stand komt. 
~ Aile bovengenoemde uitspraken zijn juist. 

Vraag 12 (2 punten) 

Na+-kanalen hebben twee poorten, een activatiepoort en een inactivatiepoort, 
met elk een eigen functie. De kaliumkanalen hebben echter maar 1 poort. Er is 
een reden waarom de Na+-kanalen twee verschillende poorten hebben. Welk 
probleem zou optreden tijdens een actiepotentiaal als de inactivatiepoort te vroeg 
zou open gaan, waardoor de absolute refractaire periode te kort zou worden? 

A. 	 Het actiepotentiaal zou veel te sterk worden. 
B. 	 Het actiepotentiaal zou in twee richtingen doorgaan. 
C. 	 Het actiepotentiaal zou stoppen. 
D. 	Het actiepotentiaal zou in omgekeerde richting doorgaan. 
E. 	 Het actiepotentiaal zou minder sterk worden. 

Vraag 13 (2 punten) 

Acetylcholine is de neurotransmitter voor: 

A. 	 Sympathische preganglionaire neuronen " I 
B. 	 Parasympathische preganglionaire neuronen / 
C. 	 Parasympathische postganglionaire neuronen .t: 
D. 	A en B 
E. A en C
®A, Ben C 


__<A~h ____------< Achptv t}Jy mptV/fcAJ (lifC 

NA<cit sy mpC1if f cA. 	 rv( Z o-,/J 
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Vraaq 14 (2 punten)'" 
Welke stelling is juist? 

y. Een depolarisatieblok ontstaat door een inactivatie van voltage

afhankelijke K+-kanalen als gevolg van overstimulatie van de 

nicotinereceptor met acetylcholine. 


- B. 	 Een depolarisatieblok ontstaat door desensitisatie van de 

muscarinereceptor als gevolg van overstimulatie met acetylcholine.
6 Een depolarisatieblok ontstaat door .een inactivatie van voltage

afhankelijke Na+-kanalen als gevolg van overstimulatie van de 

nicotinereceptor met acetylcholine


,;r. Een depolarisatieblok ontstaat door desensitisatie v~n de nicotinereceptor 
, als gevolg van overstimulatie met noradren~line. 

Vraaq 15 (2 punten) 

Stress in het menselijk lichaam kan op twee verschillende manieren worden 

aangestuurd: 


1. Zenuwen naar de bijnier worden geactiveerd en stimuleren de bijnier tot 

(} de productie van stresshormonen (adrenaline en noradrenaline). 
2. 	 Hormonen uit de hypofyse activeren de bijnier tot de productie van 

stresshormonen (g lucocorticoiden). 

Welke van onderstaande uitspraken i~; waar' 
A. 	 fllJani.::!r 1 is sneller dan manier 2. 
B. 	 Manier 2 is sneller dan manier 1. 
C. 	 Beide manieren zijn even snel. 
D. 	 De snelheid van beide reacties hangt af van de stresssituatie. 

Vraaq 16 (2 punten) 

Welke van de onderstaande uitspraken geeft de functie van de nier correct weer? 

A. 	 De verzamelbuis verdunt de urine doordat de buis permeabel is voor Na+
ionen maar niet voor water. [wa nul Itf)H 

-0
/- In het stijgende deel van de lis van Henle neemt de osmolariteit van de 

urine toe door actieftransport van Na+- en K+-ionen. 
• In het dalende deel van de lis van Henle vindt osmose van water plaats als 

gevolg van de osmotische gradient.
;:x In de distale tubulus vindt excretie plaats van water via actief transport. 

C' 
<' 
<" 
vi 
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