
Oefentoets Hersenen en Gedrag 

Woord vooraf:  Toetsen worden zo opgesteld dat er een balans is tussen kennis- en 

inzichtvragen (ca. 60-40%, resp.). Alle onderwerpen die in het blok aan de orde zijn 

geweest kunnen worden getoetst (dus niet alleen de PGO taken, maar ook hoorcollege en 

werkcollege stof, en  aan PO en cafeine opdracht verwante zaken).  Getracht wordt de 

vragen evenredig over de gehele stof te verdelen. 

 

1. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat voor entacapone onder meer het volgende 

vermeld: 

Indicaties: In combinatie met levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa bij de ziekte van Parkinson, m.n. 

bij 'end-of-dose'-verschijnselen. 

a. Leg uit (aan de hand van het werkingsmechanisme) waarom monotherapie met entacapone 

niet in aanmerking komt. 

b. Wat zijn 'end-of-dose'-verschijnselen ? Hoe kunnen deze worden verklaard? 

   

2. De substantia nigra en het striatum zijn bilaterale strukturen in de hersenen; er is zowel een 

linker als een rechter deel. Hier maken we gebruik van bij een rattenmodel voor Parkinson. In 

dit model worden letsels gemaakt in de nigrostriatale baan aan één kant van de hersenen. Als 

het geletselde dier onbehandeld is dan zie je weinig afwijkingen. Na inspuiting van 

apomorfine, een dopamine receptor agonist, gaat het dier cirkelgedrag vertonen en wel in een 

richting weg (contralateraal) van de geletselde hersenhelft. Na inspuiting van amphetamine, 

een dopamine releaser, treedt cirkelen op, gericht naar de letselkant (ipsilateraal). 

a. Geef een verklaring voor het effect van apomorfine en amphetamine.  

b. Waarom zou dit diermodel gebruikt kunnen worden als model voor Parkinson? 

  

  

3. Elk jaar ontstaat een eerste psychose bij 1 op de 10.00 inwonders van nederland in 

deleeftijd van 15 tot 45 jaar. Dit wil echter niet zeggen dat elk jaar evenzoveel mensen ook 

schizofreen worden. 

a. wat wordt verstaan onder een psychose? 

b. Geef een korte beschrijving van tenminste 4 andere kernsymptomen van schizofrenie  

 Meneer X, nu 45 jaar en schizofrenie patiënt sinds zijn 23e, gebruikt sinds drie weken 

olanzapine. Hiervoor heeft hij jarenlang haloperidol gebruikt. 



c. Geef aan wat de verschillen tussen olanzepine en haloperidol zijn qua effectiviteit en 

bijwerkingen. 

d. Eén van de bijwerkingen van olanzapine is duizeligheid die kan optreden bij plotseling 

opstaan. Leg uit wat de achtergrond is van deze duizeligheid. 

 

4. Neuroleptica (antipsychotica) kunnen Parkinson-achtige symptomen veroorzaken, niet 

alleen in schizofrene patienten maar ook in gezonde mensen. 

a. Wat zijn Parkinson-achtige symptomen? 

b. Hoe en waarom veroorzaken neuroleptica Parkinson-achtige symptomen? 

c. Hoe kun je door neuroleptica  veroorzaakte symptomen voorkomen?  

 

 

5. Anti-epileptica werken voornamelijk door beïnvloeding van de ionenhuishouding in de 

zenuwcel.  

a. Geef in de onderstaande tabel beknopt aan (max. 3 woorden) wat de invloed van de 

genoemde ionen is op membraanpotentiaal en neurotransmitterafgifte en noem één van de 

betrokken soorten ionkanalen en/of receptortypen. 

ion invloed op membraanpotentiaal invloed op 
transmitterafgifte 

soort ionkanaal resp. 
type receptor 

Na+    
 

Mg2+    
 

Cl-    
 

K+    
 

Ca2+    
 

 

b. Geef voor 3 belangrijke soorten anti-epileptica aan via welk ion die voornamelijk werken. Wat zijn de 
werkingsmechanismen van de overige middelen? 
 
c. Welke farmacotherapie wordt toegepast bij de verschillende vormen van epilepsie? Bespreek kort de 
symptomen van deze vormen. Verklaar de symptomen op grond van de waarschijnlijk betrokken 
hersengebieden.  
 
d. De meeste anti-epileptica vertonen interacties met andere geneesmiddelen en ook onderlinge interacties 
komen voor. Aan deze interactie effecten kunnen verschillende mechanismen ten grond slag liggen. 
Bespreek twee van deze mechanismen. 
 

 

  



6. Löw et al. hebben in Science (2000) een artikel gepubliceerd om het moleculaire en 
neuronale mechanisme te achterhalen van de anxiolytische werking van benzodiazepines. Ze 
hebben hiervoor twee muismodellen ontwikkeld, één waarvan de α2 subunits van de GABAA 
receptor onwerkzaam zijn gemaakt voor diazepam (α2(H101R)), en één waarvan de α3 
subunits van de GABAA receptor (α3(H126R)) onwerkzaam zijn gemaakt voor diazepam. 
Deze receptor subtypes komen in verschillende delen van de hersenen voor. De reactie van 
deze muizen op diazepam wordt vergeleken met elkaar en met die van gezonde muizen (wild 
type). 

a. Leg uit welke rol GABAA receptoren spelen bij het tot stand komen van het 
anxiolytische effect van benzodiazepines 

b. Wat is de rol van α-subunits in de GABAA receptor? 
c. Wat is de plek van benzodiazepines in de behandeling van verschillende soorten 

angsstoornissen? 
d. De light/dark choice test en de elevated plus-maze test zijn beide een modelsysteem 

voor het meten van het anxiolytische effect van geneesmiddelen in proefdieren. Kun je 
op basis van de grafieken zeggen via welke receptor subunit (α2 GABAA of α3 
GABAA) het effect van diazepam wordt veroorzaakt en welke receptor dus een goede 
target zou zijn voor het ontwikkelen van toekomstige anxiolytische geneesmiddelen? 
Licht je antwoord toe.  

                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Paroxetine (Seroxat®) is een antidepressivum uit de groep van de SSRI’s.  

a) Uiteraard kan een antidepressivum bij een patiënt met een depressie worden gebruikt, maar bij 

welke andere aandoeningen is een duidelijk therapeutisch effect van paroxetine eveneens te 

verwachten? (s.v.p. specifieke aandoeningen noemen). 

b) Waarom is er bij aanvang van de therapie met paroxetine een toename van de symptomen? 

c) Verklaar het werkingsmechanisme van SSRI’s op langere termijn. 



d) Depressie zou, volgens recente hypothesen, kunnen samenhangen met anatomische 

veranderingen in de hippocampus. Hoe kan, aansluitend bij deze hypothese, het therapeutische 

effect van paroxetine ook worden verklaard? 

 

  

8. In 2000 is de kristalstructuur van de antagonist DNQX (zie de structuur links; rechts is 
glutamaat) in complex met het GluR2 ligand-domein opgehelderd. De ligand eiwit 
contacten (LPC) staan in de tabellen II en III weergegeven. 

  
 
Table II 
Residues in contact with DNQ 365 in PDB entry 1FTL 
Legend: 
Dist - nearest distance (Å) between atoms of the ligand and the residue 
Surf - contact surface area (Å2) between the ligand and the residue 
HB   - hydrophilic-hydrophilic contact (hydrogen bond) 
Arom - aromatic-aromatic contact 
Phob - hydrophobic-hydrophobic contact 
DC   - hydrophobic-hydrophilic contact (destabilizing contact) 
+/-  - indicates presence/absence of a specific contacts 
*    - indicates residues contacting ligand by their side chain 
       (including CA atoms) 
 
---------------------------------------------------------- 
                                  Specific contacts 
                               --------------------------- 
     Residue      Dist    Surf    HB    Arom    Phob    DC 
---------------------------------------------------------- 
     13A  GLU*     3.1    37.0    +      -       -      + 
     16A  TYR*     4.0    11.8    +      -       -      - 
     61A  TYR*     3.3    43.3    +      +       -      + 
     89A  PRO*     2.8    25.8    +      -       +      - 
     90A  LEU*     3.4     5.7    -      -       -      + 
     91A  THR*     3.0    24.5    +      -       +      + 
     96A  ARG*     2.8    45.4    +      -       -      - 
    138A  LEU*     5.8     5.5    -      -       +      + 
    142A  SER*     5.8     5.3    +      -       -      - 
    174A  THR*     3.0    28.3    +      -       -      + 
    192A  LEU*     5.0     3.6    -      -       -      + 
    193A  GLU*     3.5    32.1    +      -       +      + 
    195A  THR*     3.5     8.5    +      -       -      - 
    196A  MET*     3.3    38.5    -      -       -      + 
    220A  TYR*     2.6    30.2    +      +       -      - 
---------------------------------------------------------- 
 
 
Table III 



List of putative hydrogen bonds between DNQ 365 and protein in PDB entry 
1FTL  
Legend: 
N     - ligand atom number in PDB entry 
Dist  - distance (Å) between the ligand and protein atoms 
Surf  - contact surface area (Å2) between the ligand and protein atoms 
----------------------------------------------------------- 
    Ligand atom            Protein atom 
-----------------   ----------------------------    Dist    
  N   Name   Class    Residue       Name   Class 
----------------------------------------------------------- 
  1   O1     II       ARG   96A     NH2    III       3.0    
  1   O1     II       ARG   96A     NH1    III       3.9    
  1   O1     II       THR   91A     OG1    I         4.1    
  1   O1     II       SER  142A     N      III       6.0    
  2   O2     II       ARG   96A     NH1    III       2.8    
  2   O2     II       THR   91A     N      III       3.0    
  2   O2     II       ARG   96A     NH2    III       3.3    
  5   N1     I        GLU  193A     OE2    II        4.4    
  6   N2     I        PRO   89A     O      II        2.8    
 13   N3     I        THR  174A     OG1    I         3.8    
 13   N3     I        GLU   13A     OE1    II        4.7    
 15   O3     I        THR  174A     OG1    I         3.0    
 15   O3     I        GLU  193A     N      III       4.8    
 16   O4     I        GLU   13A     OE1    II        3.2    
 16   O4     I        TYR   61A     OH     I         3.5    
 17   O5     I        GLU   13A     OE1    II        4.5    
 18   O6     I        TYR  220A     OH     I         2.6    
 18   O6     I        THR  195A     OG1    I         3.5    
 18   O6     I        TYR   16A     OH     I         4.0    
----------------------------------------------------------- 
 
Begrip van de interactie kan worden gebruikt om de affiniteit te voorspellen. Het 
volgende stuk komt uit het werkcollege: 
 

 

• ∆G0    1.3 kcal/mol  
• ∆Ghb    -1.1 kcal/mol  
• ∆Glipo    -0.040 kcal/mol.Å2  
• ∆Grot    0.33 kcal/mol  

  

So, we neglect the angular dependency, as well as the difference between 
hydrogen bonds and salt bridges. The distance dependence of these polar 
interactions is reflected in a function of the deviation from ideality f(∆r).  

• f(∆r)= 1 + 2 ( 2.9 - r) 

So, in case of ideal length (r = 2.9 Å), ∆r is 0 and the function yields a 1 for a full 
hydrogen bond.  If the length is 3.0 Å, the value is 0.8, reflecting that the longer 
bond is weaker and we should count this bond as 0.8 hydrogen bond. If the length 
is 2.8 Å, the value is 1.2, reflecting a hydrogen bond counting for 1.2, since it is 
shorter and stronger. Negative hydrogen bonds cannot occur. Recall that ∆G = - 
RT ln Kass. 
 
1-a Neem de structuur over en geef aan welke pKa je bij welke groep verwacht. 
1-b Is de stof meer of minder polair dan glutamaat? 
1-c Bereken en geef de bijdrage van waterstof bruggen. 



1-d Bereken en geef de bijdrage van de lipofiele contacten.  
1-e Bereken en geef de bijdrage van de roteerbare bindingen. 
1-f Bereken de totale ∆G in kcal/mol 
1-g Bereken log Kass, bij een T van 300K en met een R van 2 cal/mol.K 
1-h Bereken de EC50 . De gemeten EC50 waarde is overigens 998 nM. 
1-i Bindt deze stof in het echt beter of slechter dan voorspeld? Waar komt dit verschil 
door? 
1-j Wat kun je met de informatie uit de kolom DC in tabel II doen om beter te 
voorspellen? 

 

 



Antwoorden op vragen oefentoets Hersenen en Gedrag 2005 

  

1.a.Entacapone is een COMT remmer, die maar moeizaam door de bloed-hersen-barriere 

komt. COMT is een enzym dat ondermeer l-dopa  afbreekt. Het geven van entacapone 

heeft alleen nut als het samen met l-dopa gegeven wordt. Door entacapone tegelijk met l-

dopa toe te dienen, wordt er perifeer minder l-dopa afgebroken, en  komt er uiteindelijk 

meer l-dopa in de hersenen.  

1b. End-of-dose verschijnselen. Na verloop van tijd wordt de afhankelijkheid van l-dopa 

groter doordat het neurodegeneratieve proces van Parinson gewoon doorgaat. De hersenen 

worden daardoor steeds afhankelijker van extern dopamine. De ingenomen l-dopa is dan 

onvoldoende om er voor te zorgen dat er voldoende dopamine beschikbaar is in de 

hersenen tot het volgende moment van inname van l-dopa. Dit probleem kan worden 

ondervangen door toevoeging van entacapone aan de medicatie. 

  

2a. Het cirkelen van de dieren wordt veroorzaakt door asymmetrie in het nigrostriatale 

dopamine systeem. De lesie is immers eenzijdig gemaakt. Apomorphine, de dopamine 

agonist veroorzaakt contralateraal cirkelen (weg van de lesiekant). De lesie heeft geleid tot 

hypersensitieve dopamine receptoren, waardoor de agonist een sterker effect heeft  aan de 

lesie kant. De dopamine releaser amphetamine heeft geen of een beperkt effect aan de 

lesiezijde doordat de dopamine terminals niet meer functioneren. Als gevolg zullen de 

dieren na toediening van amphetamine de lesie kant op gaan cirkelen omdat amphetamine 

wel een normaal effect heeft in de onbeschadigde hersenhelft. 

2b. Met dit model kan worden onderzocht welke effecten farmaca hebben op het 

nigrostriale dopamine systeem als er een dopamine tekort is. 

Het verminderen van de beschikbare hoeveelheid dopamine met deze lesie  kan tevens 

gebruikt worden om de gevolgen van neurodegeneratie zoals die optreedt bij Parkinson te 

onderzoeken.  

   

3a periode waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Dit wordt gekenmerkt 

door hallucinaties (dingen horen, zien, voelen die er niet zijn) en/of wanen (dingen 

inbeelden die niet kloppen). 

  

3b.  

-Negatieve symptomen (emotionele afvlakking, verminderde motivatie etc) 



-Verstoring van cognitieve functies (verminderd geheugen en verminderde selectieve 

aandacht) 

-Disorganisatie van gedrag, spraak en denken 

-Stemmingsstoornissen (depressie, suicidale neigingen) 

c. effectiviteit:  

haloperidol: klassiek antipsychoticum, D2/D1 antagonist, verlaagt verhoogde dopamine 

activiteit in mesocorticolimbische systeem. Heeft vnl effect op positieve symptomen. 

Olanzepine: atypisch antipsychoticum, selectief voor mesolimbische DA systeem, verlaagt 

DA activiteit mesolimbisch. Behalve affiniteit voor D2 receptoren ook affiniteit voor 

5HT2 receptoren. Verhoogd de verlaagde DA activiteit prefrontaal. Hierdoor zowel effect 

op positieve als negatieve symptomen. 

Bijwerkingen:  

Haloperidol: extrapyramidaal systeem (EPS), gevolg van D2/D1 receptor blokkade in 

nigrostriatale systeem -> ontremming basale ganglia -> ongecoordineerde onwillekeurige 

bewegingen. 

Olanzepine: geen EPS omdat het selectief is voor mesolimbisch DA systeem. Bovendien 

affiniteit voor 5HT2 receptoren -> correctie regionale onbalans tussen corticale en 

nigrostriale DA systemen in basale ganglia. Toename lichaamsgewicht (maar dit is niet 

veel sterker dan bij haloperidol). 

d. duizeligheid als gevolg van orthostatische hypotensie veroorzaakt door blokkade van 

alfa1 receptoren door olanzapine. 

  

  

4a. Extrapyramidale bijwerkingen zoals: Dystonie (onwillekeurige spiertrekkingen), dyskinesie 

(onwilekeurige bewegingen), tremor (trillen in rust), tardieve dyskinesie (vreemde bewegingen 

met mond en tong). 

b. De D2 antagonisten kunnen  (behalve in het limbische systeem voor de eigenlijke werking) 

ook aangrijpen op het nigrostriatale dopamine systeem. Dit resulteert in een verminderde 

dopaminerge activiteit op de receptoren (een proces dat lijkt op dat bij parkinson, hoewel daar 

de oorzaak van verminderde receptor activatie natuurlijk anders is).  

c. D2 antagonisten gebruiken die selectief zijn voor het mesolimbische systeem (bv atypische 

antipsychotica). Balans tussen acetylcholine en dopamine in het striatum verbeteren. 

(Indien mogelijk lagere dosering antipsychotica). 

 



5. Anti-epileptica werken voornamelijk door beïnvloeding van de ionenhuishouding in de 
zenuwcel.  
 
ion invloed op membraanpotentiaal invloed op 

transmitterafgifte 
soort ionkanaal resp. 
type receptor 

Na+ depolarisatie Verhoogde afgifte Spannnings afh  Na 
kanaal 

Mg2+ hyperpolarisatie Negatief  NMDA receptor  
Cl- Instroom Hyperpolarisatie Remt afgifte GABA receptor 
K+ Uitstroom repolarisatie Rust -> geen 

(verminderde) afgifte 
Spanningsafh K+ 
kanaal 

Ca2+ depolarisatie Verhoogde afgifte T-type Calcium kanaal  
 
B  
1. versterken GABA-erge werking Benzodiazepinen (diazepam).: hyperpolarisatie door influc chloride 
ionen, dit leidt to verdere remming van neuronale activiteit 
2. natriumkanaal blokkers (valproine zuur, carbamazepine, fenytoine). Stabiliseren selectief de inactieve 
toestand van spanningsafhankelijke Na kanalen, waardoor de frequentie van actiepotentialen afneemt, en 
er dus ook  minder depolarisaties plaatsvinden.  
3. (T-type) calciumkanaal blokkers: verlagen de influx van calcium, waardoor minder prikkelgeleding en 
neurotransmitter afgifte en remming depolarisatie : suximiden (ethosuximide 
Overig: Glutamaat remming (reductie glutamaat afgifte, bijv lamotrigine, topiramaat). 
 
C Partieel Complex, niet-complex; Carbamazepine/valproaat 
Spiertrekking  motorcortex; +/- bewustzijn temporaal kwab 
Aura’s sensorisch cortex 
Gegeneraliseerde hele brein ; valproaat /Carbamazepine 
absence (emporaal kwab –ethosuximide (of lamitrogine) ivm t-type Ca kanalen 
Status epilepticus Tonisch/klonisch > 30 min ; hele brein: benzodiazepine 
 
D Enzyminductie: (oa CYP450) door bijv carbamazepine en fenytoine. Verhoogde eliminatie van andere 
antiepileptica, maar ook van anti-conceptiva (en anticoagulantia). 
Binding van anti epileptica aan serum eiwitten (fenytoine, valproine zuur). Dit kan andere stoffen 
verdringen (bijv schildklier hormoon) of leiden tot hoge serumlevels van deze antiepileptica als er 
medicatie gegeven wordt die ook hoge affiniteit heeft voor serum eiwitten. 
 
 
6.a Benzodiazepine versterken de remmende werking van GABA. Binding van benzodiazepinen 

op de benzodiazepine receptor van het GABAA receptor complex verhoogd de affiniteit van de 

GABAA receptor voor GABA. Dit leidt vervolgens tot meer frequente opening van chloride 

kanalen en dus tot een grotere chloride influx -> neuronen gehyperpolariseerd -> minder 

afgifte neurotransmitters in synaps, waaronder serotonine en noradrenaline -> minder angst. 

b. de alfa subunit is nodig voor binding van benzodiazepines aan de GABAA receptor 

c. Met name als kortdurende behandeling (tot 4 weken). Benzodiazepinen zijn vanwege het 

risico van afhankelijkheid en de cognitieve bijwerkingen geen eerste keuzemiddelen.  

Mogelijk als tijdelijke toevoeging bij behandeling van paniekstoornis of gegeneraliseerde angst 

met een antidepressivum als in de eerste 1–2 weken toename van de angst optreedt. 



(Vanwege het risico van onthoudingsverschijnselen dient de behandeling maximaal na vier 

weken te worden uitgeslopen). 

d. In light/dark test heeft diazepam anxiolytisch effect (langere tijd in verlichte ruimte) bij 

beide wildtype muizen en in de alfa3 knock-out -> anxiolytisch via alfa 2. Het zelfde beeld 

zie je in de elevated plus maze. Wel anxiolytisch effect van diazepam (toename tijd in open 

arm) in wild type muizen en in alfa 3 knock-out, maar niet in alfa2. alfa 2 subunits zijn dus 

noodzakelijk om anxiolytische effect van diazepam te induceren. 

 

7. a) Paniekstoornis, obsessief-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis  

b) bij depressieve is er sprake van verlaagse serotonine concentraties in het brein, waardoor er 

een upregulaite en overgevoeligheid ontstaat van presynaptische serotonine (5-HT) 1A 

receptoren. SSRI’s verhogen de hoeveelheid beschikbaar serotonine in  de synaps spleet. Bij 

aanvang van therapie betekent dat dat er een sterk effect is van serotonine op de overgevoelige 

presynaptische 5-HT1A receptoren. De functie van deze receptoren is remming van serotonine 

afgifte. In eerste instantie leidt toediening van een SSRI dus tot een verlaging van serotonine 

afgifte. Dit leidt tot toename van de symtpomen.  

c) Op de langere termijn past het serotonine systeem zich aan. Er treedt desensitisatie op van 

presynaptsiche receptoren waardoor de serotonine concentratie wordt verhoogd en het gewenste 

effect optreedt. 

d) Depressie is een stress gerelateerde stoornis. Onder invloed van chronische stress kan 

ondermeer ten gevolge van verhoogde cortisol concentraties, verhoogde glutamaat release en 

verlaagde brain derived neurotrophic factor (BDNF) levels neurodegeneratie optreden in de 

hippocampus. Paroxetine is niet alleen een serotonine heropname remmer maar verhoogd ook de 

afgifte van BDNF. BDNF  speelt een rol bij groei en aanleg van synaptische contacten tussen 

neuronen. Verhoging van BDNF concentraties door toediening van paroxetine zou derhalve 

ontstane schade kunnen herstellen en verdere schade kunnen voorkomen. 

 

8-a: geen pKa-waarden 
8-b minder polair (moeilijke vraag!) 
8-c 7.0 waterstofbruggen  
8-d 87.9 vierkante Angstrom hydrofoob contact  
8-e 0 draaibare bindingen  
8-f -9.92 kcal.mol 
8-g 7.18 
8-h 66 nM  
8-i slechter door HB-overschatting 
8-j deze contacten zouden in een nieuwe term mee moeten doen en verlagen dan de affiniteit 


