
Vraag 1 
Antwoorden: 

a. Aldosteron, steroïd hormoon, bijnierschors (adrenal cortex) 20% 
b. Zie onder bij fysiologie en Marieb 6th ed p 729 30% 
c. Zie onder bij fysiologie en Rang et al. bij RAAS en Adrenal 20% 
d. ACE remmers, angiotensineII (AT1 receptor) antagonisten (via het RAAS) en 

aldosteron antagonisten (via de steroïd = mineralocorticoïd receptoren); zie Rang 
et al. onder Vascular system 30% 

 
Vraag 2 
 
Antwoord: (0.2 punten per vraag = 1 punt) 
 

a) Onjuist 
b) Juist 
c) Onjuist 
d) Onjuist 
e) Juist 

 
Vraag 3 
Antwoord:  
a. De sympaticus krijgt de overhand. Deze zorgt voor verhoging van de 

hartfrequentie en het slagvolume dus stijging van de CO. (0.3 punten) 
b. Ach zorgt voor een daling van de bloeddruk doordat de muscarine receptoren op 

het endotheel stimuleert. Dit zorgt voor vrijzetting van NO dat zorgt voor relaxatie van de 
gladde spieren. Verder kan het aangrijpen op M2 receptoren op het hart waardoor de 
hartfrequentie zal afnemen wat kan leiden tot een daling in de bloeddruk. (0.4 punten 
(0.2/reden)) 

c. De bloeddruk van een gepend dier zal lager zijn dat een normaal dier. Verklaring: 
Normaal heeft de sympaticus altijd een contraherende werking op de vaten. Als dit 
wegvalt zat de bloeddruk dus dalen. (0.3 punten) 

 
Vraag 4 
Antw. a) Door de venodilatatie vermindert de preload. 
           b) Hoofdpijn, flush, orthostatische hypotensie 
 
Vraag 5 
Antwoorden 

1 Hydrofobe bulkgroep aan de amino; veranderde catechol-groep voor 
metabole stabiliteit 

2 Secundaire amine ongeveer 9, zure p-hydroxygroep ongeveer 10. 
Fouten worden afgetrokken van goede antwoorden. 

3 Zal behoorlijk hydrofober zijn. 
4 Het is een β receptor binder (bulk aan de N) (30%), de veranderde 

catecholgroep suggereert β2-agonisme. 
 
Vraag 6 
Antwoorden 

1 His57, Asp102, Ser195 
2 Ja, op die plaatsen lijken ze erg veel op elkaar 
3 Dat zijn de pockets voor de zijketens van het substraat eiwit 
4 Nee, dat kun je hier niet uit afleiden 

 
 
 



Vraag 7 
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Renine kan uit de JG cellen vrijgezet worden door: 

1. Verlaging van de bloeddruk → Minder mechanische druk op de JG-cellen → 
Verhoging van de afgifte van renine 

2. De macula densa registreert veranderingen in osmolariteit in het filtraat. Bij 
een te lage Na+ concentratie stimuleert de macula densa indirect de JG 
cellen tot het vrijzetten van renine. 

3. Directe stimulatie van de β1-receptoren op de JG cellen door het sympatisch 
zenuwstelsel  

 
C Meer renine = activatie van het RAAS. Dit zorgt uiteindelijk voor een 

verhoging van de bloeddruk (meer terugresorptie van Na en H2O en 
vasoconstrictie). 

 
 
Vraag 8 
 
A Atenolol is een selectieve beta-blokker, die voornamelijk β1-receptoren 

blokkeert. Dit leidt tot een afname van de hartfrequentie (- chronotroop), 
een afname van contractiekracht (- inotroop). De CO neemt af en ook de 
prikkelgeleiding in het hart neemt af. De refractaire periode neemt toe. 

  
Door de afname van de hartfrequentie neemt de hartarbeid af waardoor de 
zuurstofbehoefte daalt. De diastolische periode wordt langer waardoor de 
doorbloeding van de coronair arterien verbetert en het zuurstofaanbod stijgt . 

 
B Nifedipine is een calciumantagonist. Calciumantagonisten remmen de langzame 

Calciuminstroom in de cel, waardoor ze de prikkelgeleiding en contractie van 
hartspiervezels en gladde spieren in de vaatwand kunnen doen afnemen.  

 Nifedipine werkt vooral vasodilatoir op de arterien. Hierdoor verlaagt de afterload 
en de perifere weerstand, en daalt de bloeddruk. Het geringe negatieve inotrope 
effect wordt gemaskeerd door de reflectoire sympaticus stimulatie als reactie op 
de vaatverwijding. 

 
C Hoge bloeddruk en angina pectoris.  
 Voordeel combi: hoeft maar 1 middel te slikken 

Nadeel combi: zit vast aan vaste verhouding, wisselen is lastiger  
 
 



Vraag 9 
Antwoord: 
 

(a) Domeinstructuur t-PA: fibrine-bindend domein, twee “kringle” domeinen, en het 
serine protease domein 

idem voor protrombine: Gla domein, twee “kringle” domeinen, en het serine protease 
domein 
(b) Het Gla-domein of het Ca2+-bindend domein. Karakteristiek is de aanwezigheid 

van 12 Gla residuen die paarsgewijs een Ca2+-ion binden 
(c) Een Gla domein komt ook voor in andere vitamine K-afhankelijke eiwitten, zoals 

Factor VII, IX en X en in Protein C en Protein S.  
(d) De drie voor de hand liggende expressiesystemen zijn bacterien, gist en 

zoogdiercellen (eventueel transgene dieren). Bacterien en gist zijn goedkope 
systemen, maar zijn minder geschikt voor de productie van grote, complexe 
eiwitten. Knelpunt is post-translationele modificatie. Dat kan wel in 
zoogdiercellen; dit is echter een kostbaar productiesysteem. Transgene dieren 
vormen een mogelijk alternatief daarvoor. 

(e) Voor t-PA geldt dat dit uitstekend in E. coli te produceren is tegen relatief lage 
kosten. Protrombine kan echter alleen in zoogdiercellen geproduceerd worden in 
verband met de benodigde gamma-carboxylering in het Gla-domein. 



 
Vraag 10 

 


