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Geneesmiddelwerking en Circulatie 

1, februari 2012, 13.30 - 16.30 uur, David L1oyd-HaI3 

Dit tentamen bestaat uit 

10 open vragen, die meestal uit meerdere delen bestaan. 


De beoogde puntentelling is als voigt: 

V~~r de open vragen kan je 1 punt per vraag halen. De verdeling over de 

subvragen is zoals bij de vragen aangegeven. 


Belangrijk! !! 

Maak de vragen gegroepeerd op aparte vellen: 

Vragen 1 tim 3 

Vragen 4 tim 6 

Vragen}tlm 10 


Ais je dit niet doet dan leidt het op zijn minst tot vertraging van de uitslag 


Schrijf op elk tentamenvel je tafelnummer, eerste blad rechtsboven 


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. 


. 
Het tentamen kan ingezien worden op de in het rooster aangegeven 
tijdstippen Zie hiervoor ook nadere mededelingen in de cursusruimte op 
Blackboard. 

Succes! 
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Vraag 1 

Thomas onderzoekt het effect van verschillende agonisten en antagonisten op de 
bloeddruk en hartfrequentie van een proefdier onder narcose. 

a. 	 Na toediening van noradrenaline (10lJg/kg) stijgt de bloeddruk. Beschrijf het IVA.::, I) 4®cO 

mechanisme waarmee deze bloeddrukstijging tot stand komt. (0,25 pnt) -.., -+.a f 

b. 	 Na toediening van prazosine (500IJg/ml), een a1-adrenerge receptor antagonist, 
daalt de bloeddruk en stijgt de hartfrequentie. Beschrijf hoe deze bloeddrukdaling 
en hartfrequentiestijging tot stand komen. (0,25 pnt) f4N"'@>~~ 

c. 	 Angiotensine II heeft net als noradrenaline een bloeddruk stijgend effect ~a~~' 
-alJ.. effect is niet te remmen door toediening van prazosine (ook niet bij een hogere 
-ADf 

dosering). Waarom remt prazosine wei de bloeddrukstijging van noradrenaline 
maar niet de bloeddrukstijging van angiotensine II? (0,25 pnt) 

d. 	 Na toediening van een lage dosis adrenaline (O.1IJg/kg) voigt een 
bloeddrukdaling maar wanneer Thomas een hogere dosis adrenaline toevoegt 
(10lJg/kg) neemt hij een bloeddrukstijging gevolgd door een bloeddrukdaling 
waar. Verklaar waarom een lage dosis adrenaline aileen een bloeddrukdaling 
induceert en een hogere dosis adrenaline zowel een bloeddrukstijging als 
bloeddrukdaling.(O,25 pnt) 

Vraag 2 

Bij het gebruik van calciumantagonisten en a-antagonisten kan de bijwerking 
reflextachycardie ontstaan. 

a. 	 Leg in enkele zinnen uit hoe een reflextachycardie ontstaat. (0,3 pnt) 

b. 	 Waarom is de kans op een reflextachycardie bij niet-selectieve a-antagonisten 
groter dan bij een selectieve a-antagonisten? (0,4 pnt) 

c. 	 Wanneer een niet-selectieve a-antagonist gecombineerd wordt met een 
calciumantagonist zoals verapamil of diltiazem is de kans op reflextachycardie 
kleiner. Leg uit waarom. (0,3 pnt) 

Vraag 3 Atrium fibrilleren 

Om de diagnose atriumfibrilleren vast te kunnen stellen wordt vaak een EGG 

gemaakt. 

a. 	 Teken het EGG van een gezond persoon en beschrijf wat er tijdens de 3 fases 

gebeurd. (0,3 pnt) 

b. 	 Geef aan welke verandering in het EGG is waar te nemen bij patienten met 

atriumfibrilleren. (0,1 pnt) 

c. 	 Is de behandeling met verapam~eqUentie (rate control)- of op 

ritmecontrole (rhytm control)? (0,1 pnt) 

d. 	 Hoe kan het therapeutisch effect van verapamil worden verklaard 


(farmacoiogisch aangrijpingspunt en ettecti(0,5 pnt) 


2 ~1lC~+4~ 
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Maak vragen 4 tim 6 op een apart blad! 

Vraag 4 Angina Pectoris 

Dhr. Kampsteeg (14-03-1953) komt in de apotheek. Hij is net bij de huisarts geweest 

en die heeft de diagnose 'stabiele angina pectoris' gesteld. 

a. 	 Hoe wordt stabiele angina pectoris veroorzaakt en welke klachten horen hierbij? 

(0,2 pnt) 

Dhr. Kampsteeg overhandigt je 2 recepten: 

• 	 R/lsosorbidedinitraat 5 mg. Zo nodig 1 - 2 dd 1 tablet onder de tong laten 

smelten 

• 	 RI Acetylsalicylzuur 80 mg. 1 dd 1 tablet 

b. 	 Leg uit waarom het ene middel 'zo nodig' gebruikt moet worden en het andere als 

vaste dosering. (0,2 pnt) 

c. 	 Leg aan de hand van het werkingsmechanisme uit wat voor effecten 

isosorbidedinitraat heeft op het gladde spierweefsel en hoe dit leidt tot 

vermindering van de klachten van angina pectoris. (0,3 pnt) 

Uit de medicatiehistorie van Dhr. Kampsteeg blijkt dat hij sinds enkele jaren 

regelmatig sildenafil (Viagra ®) gebruikt. Sildenafil is een fosfodiesterase-remmer die 

gebruikt wordt bij erectiestoornissen. Fosfodiesterases zijn enzymen die de 

hydrolyse van cyclische nucleotiden zoals cAMP en cGMP katalyseren. Bij het 1
invoeren van het recept voor isosorbidedinitraat geeft het apotheekinformatiesysteem 

een interactiemelding weer. 

d. 	 Leg uit welke interactie er optreedt tussen sildenafil en isosorbidedinitraat en wat 

dit voor gevolgen heeft. (0,3 pnt) 

Vraag 5 JG Apparaat 

De nier speelt een belangrijke rol bij de regulatie van de bloeddruk. Het 

juxtaglomerulaire (JG)-apparaat heeft verschillende functies binnen het reguleren 

van de bloeddruk. 

a. 	 Benoem de 3 verschillende onderdelen van het JG-apparaat en beschrijf hun 

functie. (0,6 pnt) 

3 



b. 	 Noem 1 antihypertensivum dat een directe invloed uitoefent op het JG-apparaat. 

Licht toe. (0,4 pnt) 

Vraag 6 Hartfalen 


Hartfalen gaat vaak gepaard met benauwdheid. 


a. 	 Waardoor wordt benauwdheid bij hartfalen veroorzaakt? Leg uit, ga daarbij in op 

het ontstaan van het probleem. (0,5 pnt) 

b. 	 Welk geneesmiddel kan de klachten van benauwdheid bij hartfalen verminderen? 

Leg uit. (0,5 pnt) 

Maak vragen 7 tim 10 op een apalj: bladl 

Vraag 7 Bloedplaatjes 
Acute arteriele trombose vormt de belangrijkste oorzaak voor het optreden van 

myocard- en herseninfarct. De behandeling ervan is verschillend van die van 

veneuze trombose, waarbij gebruik gemaakt van remmers van de stollingscascade. 

Bij arteriele trombose worden echter meestal bloedplaatjesremmers toegepast. 

a. 	 Hoe ontstaat arteriele trombose, en waarom is de behandeling ervan anders dan 

die van veneuze trombose? (0,3 pnt) 

b. 	 Via welke mechanismen kan de functie van bloedplaatjes geremd worden? Noem 

drie verschillende targets met elk een voorbeeld van een daarvoor geschikt 

geneesmiddel. (0,4 pnt) 

c. 	 Via welk mechanismen kan de activiteit van de stollingscascade onderdrukt 

worden? Noem er drie met elk een voorbeeld van een daarvoor geschikt middel. 

(0,3 pnt) 

Vraag 8 Statines 
Onder de titel "Bewegen beschermt vaak beter tegen hartdood dan statinen" 

stond in NRC handelsblad van 1 december jl. het volgende bericht: 

"Verbetering van de lichaamsconditie beschermt mensen met een fe hoog cholesterolgehalte 

even goed tegen de dood als het slikken van cholesterolveriagende medicijnen. Of zelfs 

beter, afhankelijk van de beginconditie. Oat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een 

eerder deze week gepubliceerd artikel in The Lancet. En de combinatie van 
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conditieverbetering en statinen slikken pakt zeit beter uit dan de som van de aparte 

maatregelen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een groep van ruim 10. 000 Amerikaans 

legerveteranen van gemidde/s 60 jaar oud ( ........ .) 

Twee commentatoren van The Lancet voegen daaraan toe dat lichaamsbeweging goedkoper 

is dan statine, en waarschijnlijk ook minder bijwerkingen heeft." 

Beantwoord naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen: 

a. 	 Wat zijn statinen en via welke twee mechanismen be'invloeden deze het niveau 

van cholesterol in het bloed? Waarom zouden de commentatoren van The Lancet 

de bijwerkingen specifiek noemen? (0,4 pnt) 

b. 	 In welke (drie) vormen circuleert cholesterol in de bloedbaan? Welke daarvan 

levert de belangrijkste bijdrage tot hartdood zoals de kop van dit bericht 

suggereert? (0,4 pnt) [,lOt.. ~1. vLOL 
WL~ 

c. 	 Gezien het effect van conditieverbetering en de leeftijdscategorie van de 

proefpersonen gaat het kennelijk om een verworven risico. Er zijn echter ook 

genetisch bepaalde risicofactoren; noem er tenminste twee. (0,2 pnt) 
"ttI: ":1 

Vraag 9 Receptoren ,.f4..c-'.1]/'\/0 

CH Bijgaande structuur is ICI-118551. 1\ \0 e:> 

rI4...... ID~\L ¢CJ3 	 ledere deelvraag kan tot 0,2 pnt leiden. fltf....::: z,..
<oH~ ~ 

IlJJ)U. ~~HI ,9 

H3C 0 

~ 	
s \)'). -:; ~"t.o-f>;-:.,. yCH, 	 G'.>-ow 

CH3 	 r k""- ~ "1 
a. 	 Teken de structuur van deze stof na en geef hier in aan welke groep(en) zuur of 

base zijn(is) en wat is de pKa? 

b. 	 Is deze stof selectief voor a-receptoren of juist voor ~-receptoren en hoe zie je 

dat aan de structuur? () -:jVA 
~::stA 

c. Is deze stof een agonist of een antagonist en hoe zie je dat aan de structuur? 

~·/t-t.~~~~ t'\Q..~ 

~ )J~, 
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Onderstaand de ligplot van de interacties met een receptor. 

c
c 	 t,·" t;,"'" 
;# " ~29(XA) 

d. 	 Hebben de zuur/base ~en de interacties die je verwacht? 

e. 	 Wijzen de interacties op agonisme of antagonisme? 

Vraag 10 Enzymen 

De volgende tekst komt uit het abstract van een artikel (bron: Thromb Res. 

127(6):497-504 (2011). 

"Rivaroxaban--the first oral, direct Factor Xa inhibitor--is a small-molecule oxazolidinone 

derivative that binds directly and reversibly to Factor Xa via the S1 and S4 pockets. 

Rivaroxaban competitively inhibits Factor Xa and is more than 10,OOO-fold more selective for 

Factor Xa than other related serine proteases, and it does not require cofactors (such as 

antithrombin) to exert its anticoagulant effect." 

... 
o 
,,\-O

t I \ H 10 o ~NJ~N !J j-c,' 

INA) '('s 

-o~ 

Rivaroxaban 

a, 	 Wat is een serine protease? Waarin onderscheid het zich van andere proteases 

en hoe worden de aminozuren genoemd die gezamenlijk betrokken zijn bij de 

vorming van het nucleofiel? (0,4 pnt) 
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b. 	 T eken de transition state voor de basisch gekatalyseerde hydrolyse van een 

peptideband. Geef aan welk deel er in het oxyanion hole van het enzym past. 

(0,3 pnt) 

c. 	 Wat is de rol van de pockets zoals de 81 en 84 pockets van het protease? 

Verwacht je dat de 81 en 84 pockets apolair, pol air of geladen zijn? Motiveer je 

antwoord. (0,4 pnt) 
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