
Geneesmiddelwerking en Circulatie

1 juli 2011, 14.00 - 17.00 uur, Vechtse Hal 3

Dit tentamen bestaat uit
10 open vraqen. die meestal uit meerdere delen bestaan.

De beoogde puntentelling is als volgt:
Voor de open vragen kan je doorgaans 1 punt per vraag halen. De verdeling over
de subvragen is zoals bij de vragen aangegeven.

Belangrijk!t!
Maak de vragen gegroepeerd op aparte vellen:
Vragen l Am 4
Vragen 5 Um 6
Vragen 7 Am 10

Je wordt vezocht na het voltooien van het tentamen het toetsevaluatie
formulier in te vullen.

Geef duidelijke en beknopte antwoorden.

Als je twijfelt over de juiste taalkundige interpretatie van een vraag steek
dan je hand op en raadpleeg de surveillerende docent.

Tot 3 weken na het bekendmaken van de uitslag kan het tentamen ingezien
worden. Zie hiervoor nadere mededelingen in de cursusruimte op Blackboard.

Succes!



Vraag 1

Bij gevorderd hartfalen ontstaat vaak een verhoogde preload en afterload.

a. Leg de termen preload en afterload uit. Waarom is een verhoogde preload en

afterload problematisch bij hartfalen? (0,5 pnt)

b. Noem twee compensatiemechanismen van het lichaam die bij hartfalen

kunnen leiden tot een verhoogde preload en afterload en leg uit hoe deze

effecten tot stand komen. (0,5 Pnt)

Bij de behandeling van hartfalen wordt vaak gebruik gemaakt van ACE-remmers.

c. Leg aan de hand van het werkingsmechanisme van deze geneesmiddelen

gedetailleerd de stappen uit waarop het effect bij hartfalen berust. (0,5 pnt)

Vraag 2

Leg uit waarom een niet selectieve alfablokker als bijwerking reflextachycardie

kan geven terwijl een selectieve alfablokker deze bijwerking in veel mindere mate

geeft. (0,5 pnt)

Vraag 3

a. Lisdiuretica worden toegepast bij acute hypertensie (ziekenhuisopnames als

gevolg van nierinsufficiëntie). Ze zijn echter niet geregistreerd voor de

behandeling van essentiële hypertensie. Leg uit waarom lisdiuretica op korte

termijn wel effect hebben op de bloeddruk, maar op lange termijn niet veel

effect hebben. Ga daarbij ook in op het werkingsmechanisme van lisdiuretica.

(0,4 pnt)



b. Het RAAS-systeem wordt geactiveerd onder verschillende fysiologische

condities. Noem 3 condities waaronder het RAAS-systeem wordt geactiveerd.

(0,3 pnt)

c. Beschrijf de bouw van het juxtaglomerulaire apparaat en de rol bij activatie

van het RAAS. (0,3 pnt)

Vraag 4

Stabiele angina pectoris is een aandoening die gekenmerkt wordt door pijn op de

borst bij inspanning.

a. Leg uit wat de oorzaak is van angina pectoris en hoe dit bij inspanning tot

problemen leidt. (0,5 pnt)

b. Leg uit hoe Nitrolingua! oromucosaalspray voor verlichting van de symptomen

kan zorgen tijdens een stabiele angina pectoris aanva!. Ga daarbij

gedetailleerd in op het werkingsmechanisme. (0,5 pnt)

Maak vraqen 5 en 6 op een aoart blad!

Vraag 5

Sommige mensen worden wel eens draaierig (en zwart voor de ogen) indien ze

uit een lig stand snel opstaan. De bloeddruk daalt dan in het bovenste gedeelte

van het lichaam, dit wordt echter snel weer verholpen.

a. Waar en hoe wordt de bloeddruk geregistreerd. (0,25 pnt)

b. Waar wordt de informatie van een afiruijkende bloeddruk verwerkt. (0,25 pnt)



b.

Welke zenuwen en neurotransmitters spelen een rol bij het aanpassen van de

bloeddruk. (0,25 pnt)

d. Welke (sub)typenreceptoren zitten er op het hart en bloedvaten en wat is het

effect. (0,25 pnt)

Vraag 6

Histamine bindt aan histamine receptoren. lndien histamine intraveneus

ingespoten wordt bij een rat hoe komt het dan dat histamine bij de histamine

receptoren terecht komt. Kies het meest logische antwoord uit 1 Um 4. (0.5

pnt)

Hoe komt de mate van het effect van histamine op de receptor tot stand?

Kies het meest logische antwoord uit 1 Um 4. (0.5 pnt)

1. Door van der Waals krachten

2. Door de botsingskans

3. Door de affiniteit

4. Door electrostatische aantrekkings kracht

Maak vraqen 7 Um 10 op een apart blad

YraagT: Trombine

Trombine is het enzym dat tijdens het bloedstollingproces gevormd wordt uit

protrombine. Behalve stollingsbevorderende ("procoagulant") activiteit heeft

trombine ook een stollingsremmend ("anticoagulant") effect.

a. Beschrijf de werking van trombine bij het handhaven van de hemostatische

balans. (0,5 pnt)



b. Wat is het enzym dat protrombine in trombine omzet en welke componenten

fungeren hierbij als cofactor? (0,3 pnt)

c. Tot welke klasse enzymen behoort trombine? Noem tenminste 2 andere

enzymen uit dezelfde klasse(Q 2 punt)

Vraag 8: Apixaban

Onder de titel "Apixaban outperforms aspirin in stroke prevention" stond in het

tijdschrift Neurology Today van 17 maarl201 t het volgende bericht:

"ln patients with atrial fibrillation who were not considered candidates for

warfarin therapy, the experimental factor Xa inhibitor apixaban reduced

the risk of stroke and systemic embolism by more than half, compared

with aspirin. lmportantly, apixaban treatment was not associated with a

significant increase in major or intracranial bleeding (hersenbloeding)"

ln eerdere studies bleek apixaban al equivalent met enoxaparin bij het

voorkomen van trombose bij patiënten die een orthopedische ingreep hadden

ondergaan.

Beantwoord naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen:

a. Apixaban is vergeleken met aspirine en enoxaparine. Apixaban is een factor

Xa remmer. Wat is het werkingsmechanisme van de twee middelen waarmee

het vergeleken is? (0,4 pnt)

b. Het bericht verwijst ook naar warfarine therapie bij atriumfibrilleren. Geef aan

hoe warfarine (coumarine derivaat) de bloedstolling beïnvloedt. (0,2 pnt)

c. Stel dat jij lid bent van een Medisch Ethische Commissie, en het klinisch

onderzoek van apixaban ter beoordeling voorgelegd krijgt, wat zou je dan



vinden van een vergelUking van apixaban met aspirine? En van apixaban met
enoxaparine? Motiveer je antwoord. (0,4 pnt)

Vraag 9

Dit is de structuur van carmoterol.

OH

Neem de structuur over voor de volgende 3 vragen.

a. waar zitten zure en/of basische groepen en wat is hun pK"?(0,2s pnt)

b. Zou het alpha- of betasetectief zijn en waarom?(0,25 pnt)

c. Zou het op basis van de structuug een agonist of antagonist zijn en waarom?
(0,25 pnt)
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De kristalstructuur van een vorm van de betal-adrenoceptor met carmoterol is

recent opgehelderd (januari 2011). Hiervoor staan de interacties volgens Ligplot
(van de PDBSUM site).

d' Zou het op grond van de interacties een agonist of een antagonist zijn? Licht
kort toe (0,25 pnt)

Vraag í0

ln bijgaand schema de algemene structuur van een substraat bindend aan een
protease, en de nummering van de protease pockets.
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a. Wat is de functie van deze pockets? (0,20 pnt)

b. Wat is de functie van het oryanion hole en welke

pocket bevindt zich het dichtst bij het oxy-anion

hole? Geef een korte toelichting (0,25 pnt)

Fibrinogeen wordt door thrombine geknipt tussen de

aminozuren arginíne en glycine (zie bijgaande

structuren).
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c. Welke eigenschap(pen) heeft de Sr pocket? (0,2S pnt)

d. Als je een directe trombine remmer zou willen ontwerpen, welke informatie uit
het bovenstaand schema zou je dan gebruiken? (0,30 pnt)
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