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FA-401  Toets 1, 15 september 2008 
 
Voor elke deelvraag kan maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld.  
 
MR  
 
1. De heer T. (68 jaar) wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later is duidelijk wat er aan de 
hand was: het ging hier om een acuut coronair syndroom (ACS) met ST-segment elevatie.  
 
a. wat is het verschil tussen ACS met en zonder ST-segment elevatie? (qua pathologisch proces) 
 
Bij een ACS met ST-segment elevatie is er sprake van necrosis van spiercellen. Bij deze vorm is er sprake van een 
occlusief thrombus welke fibrinerijk is. Bij ACS zonder ST-segment elevatie kan er sprake zijn van instabiele angina 
pectoris (dus alleen ischemie; en dus geen verhoging van troponine etc. ) of een hartinfarct (vooral ischemie maar ook 
met geringe necrosis van hartspiercellen; en dus wel geringe troponineverhoging). Bij deze vormen is er sprake van 
een murale trombus (partiële occlusie) welke thrombocytenrijk is 
 
b. Een van de klinisch chemische parameters die bepaald wordt bij de heer T. is de troponinewaarde. Hiertoe 
wordt 12 uur na binnenkomst bloed afgenomen. Wat is de achtergrond en de betekenis bij deze patiënt van een 
verhoogde troponinewaarde?  
 
achtergrond: troponine is een bestanddeel van spiercellen; bij het staken van de zuurstoftoevoer( er is immers een 
totale occlusie van het vat) naar hartspierweefsel treedt necrose van cellen op en komt o.a. troponine in de circulatie 
betekenis: vaststellen van hartschade. De hoogte van de troponine concentratie en de AUC zegt iets over de grootte 
van het infarct 
 
c.  Bij een patiënt met een acuut coronair syndroom (ACS) met ST-segment elevatie zijn verschillende 
technieken beschikbaar om de doorbloeding van het hart weer snel te verbeteren. Noem twee van deze 
reperfusietechnieken (waaronder minimaal 1 medicamenteuze) en geef aan welke tegenwoordig de voorkeur heeft. 
 
* percutane coronaire interventie (PCI; dotteren) 
* thrombolytica. 
* ASA 
ASA  heeft dezelfde effectiviteit als thrombolyse (indien je beiden geeft is het effect additief op mortaliteit] en is in 
feite ook een reperfusietechniek., Dotteren heeft de voorkeur. 
 
JH 
 
2. Noem drie belangrijke functies van de macrofaag in het proces van atherosclerose. 
 
De macrofaag ontwikkelt zich tot “schuimcel” wanneer hij het door hem opgenomen geoxideerde LDL-cholesterol niet 
meer kan afbreken. Deze “schuimcellen” vormen de basis van de “fatty streak”:  het beginstadium van het 
atherosclerotisch proces. 
Productie en afgifte van inflammatoire cytokines, proteases en zuurstof- en stikstofradicalen.  
Antigen presentatie aan CD4+ cellen die hierdoor differentieren tot voornamelijk Th1 cellen die cytokines uitscheiden 
die bijdragen aan het ontstekingsproces.  
Bron: Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease.  NEJM 2008; 352: 1685-1695 
 
3. Onderstaande tekst is afkomstig uit de IB-tekst van Ezetrol (ezetimibe): 
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Monotherapie met ezetemibe zou op basis van bovenbeschreven farmacologische werking minder effectief kunnen 
zijn dan monotherapie met simvastatine in het remmen van het atherosclerotisch proces. Geef hiervoor twee 
farmacologische argumenten.  

 
1. Door remming van de opname van exogeen cholesterol is te verwachten dat de endogene cholesterol 

synthese ter compensatie zal stijgen. De daling van de LDL-cholesterol concentratie in plasma als gevolg van 
remming van de opname van exogeen cholesterol  zal dus deels teniet worden gedaan. Ook het 
compensatiemechanisme van up-regulatie van LDL-receptoren zal  niet of verminderd plaatsvinden. 

2. Naast verlaging van endogeen LDL cholesterol (lichte verlaging van triglyceriden en lichte verhoging van HDL- 
cholesterol) in plasma hebben statines ook nog een anti-inflammatoire  werking. Dit gunstige pleiotrope 
effect op de remming van het atherosclerotisch proces is bij ezetimibe afwezig.  

Bron (deels): Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease.  NEJM 2008; 352: 1685-1695.  
Rang en Dale. Pharmacology 5e ed. Hoofdstuk 19 pag. 310. 
 
 
4.    Welke maat geeft meer informatie betreffende het cardiovasculair risico van een patiënt:  totaal  cholesterol  (TC) 
of de ratio TC/HDL. Of zeggen beide eigenlijk evenveel? Motiveer uw antwoord. 
 
TC= LDL+HDL. De ratio geeft meer informatie over de verhouding van triglyceriden, LDL en HDL. HDL is anti-
atherogeen. Wanneer patiënt A en B eenzelfde TC hebben maar de HDL concentratie een substantiëler deel uitmaakt 
van het TC van patiënt B dan zal zijn cardiovasculair risico lager zijn. 
 
IG 
 
5. Een vrouwelijk patiënte, 67 jaar, heeft een verhoogde bloeddruk. De patiënte rookt niet, heeft een gezond 
voedingspatroon, gebruikt alcohol met mate en beweegt voldoende. Na een aantal metingen wordt de gemiddelde 
bloeddrukwaarde vastgesteld op 160/90 mm Hg. De huisarts besluit op grond van de analyse van het risicoprofiel om 
medicamenteus te behandelen. 
 
5a.  Welke risicofactoren (zowel de in de bovenstaande tekst genoemde als de niet genoemde) kunnen bij deze 
patiënte reden zijn geweest om een medicamenteuze behandeling te starten?  (3 punten)  
 
 De leeftijd is in het nadeel van de patiënt. Verder kunnen het glucosegehalte, het lipidenspectrum, de aanwezigheid 
van andere hart- en vaatziekten, de familieanamnese, de BMI het 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten verhogen.  
 
5b. De patiënte wordt ingesteld op 1 x daags hydrochloorthiazide 12,5 mg. Verklaar de werking van dit 
geneesmiddel bij verhoogde bloeddruk. (3 punten) 
 
Thiazide-diuretica remmen in het distale deel van de verzamelbuis de NA+/2CL- carrier. Via deze carrier wordt Na + 
vanuit het lumen in de cel gebracht. Door remming ontstaat een verhoogde concentratie Na+  in de verzamelbuis. 
Hierdoor wordt de uitscheiding van water verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat het hartminuutvolume daalt, hetgeen 
leidt tot verlaging van de bloeddruk. 
Op de langere termijn verlagen thiazide-diuretica de perifere weerstand via een (nog) onduidelijk mechanisme.  
 
 
5c. Ondanks de therapietrouw van de patiënt, stijgt de bloeddruk na verloop van tijd licht. Kunt U dit verklaren 
op basis van de werking van hydrochloorthiazide? (3 punten) 
 
Diuretica activeren het RAAS-systeem door de verlaging van het bloedvolume. Door  de afname van de renale flow 
wordt  de afgifte van renine uit het juxtaglomerulaire apparaat gestimuleerd. Dit heeft via een aantal tussenstappen 
weer tot gevolg dat de angiotensine II concentraties stijgen. Verhoogde Angiotensine II-concentratie leidt o.a. via de 
AT1 receptoren op de bloedvaten weer tot vasoconstrictie. Dit heeft tot gevolg dat de perifere weerstand stijgt. Ook 
verhoogt angiotensine-II de aldosteron afgifte. Dit leidt weer tot natrium retentie en kalium afgifte in de nier. De 
natriumretentie leidt weer tot een toename van het extracellulairvolume. Dus door de vasoconstrictie en de  
vochtretentie wordt het effect van de bloeddrukverlaging voor een deel tenietgedaan. 
 



  
Naam: ……..……..……..……..……..……...    Collegekaartnr.:  ……..……..……..……..…….. 

FA-401 toets 1, 15 september 2008  blz. 3 van 4 

5d.  De kaliumspiegel van de patiënte wordt regelmatig gecontroleerd. De concentratie van het kalium in het 
bloed daalt licht in de loop van de behandeling met hydrochloorthiazide. Kunt U dit verklaren? (3 punten) 
 
Activering van het RAAS door diuretica (zie boven) leidt ook tot secundair hyperaldosteronisme. Onder invloed van 
aldosteron wordt meer kalium uitgescheiden.  
 
5e  Wat zijn de mogelijke klinische gevolgen van een lage kaliumspiegel (hypokaliëmie) ? (3 punten) 
 
kleine veranderingen in het extracellulaire K+ concentratie beïnvloeden de functies van veel prikkelgevoelige weefsels, 
zoals het hart, hersenen en skeletspieren. Hypokaliemie leidt bovendien tot spierzwakte, maar dan moet het wel fors 
verlaagd zijn. Ook leidt hypokaliemie tot een verminderde afgifte van insuline. Dit is vermoedelijk het mechanisme dat 
het verklaart waarom thiaziden diabetogeen werken. 
  
JR  
 
6. Beantwoord de onderstaande vragen over de arteriële thrombus (10 punten) 
 

Lokatie: bifurcaties arterien 

Samenstelling: vnl bloedplaatjes, aan elkaar gekoppeld via fibrinogeen en GPIIb/IIIa-receptor. 

Risicofaktoren: roken, hypercholesterolemie, hypertensie, mann geslacht, hypertensie, diabetes, leeftijd, 
positieve familie anamnese voor HVZt 

Klinische gevolgen: Ischemie of infarcering van het geperfundeerde weefsel 

 
7. Uit de ISIS-2 trial is gebleken dat toevoeging van oraal acetylsalicylzuur aan intraveneus streptokinase leidt 
tot een significante reductie van het aantal vasculaire sterfgevallen( fig 21.8, Rang & Dale, 6th edition). Geef een 
verklaring voor deze waarneming.  
 
Een coronaire thrombus zou opgebouwd kunnen zijn uit een “witte”en “rode”thrombus. Fibrinolytica zoals 
streptokinase bevorderen vooral de afbraak van fibrine, en daarmee van het “rode”gedeelte van de thrombus, waarbij 
het “witte” deel blijft bestaan. Toevoegen van een plaatjesremmer voorkomt de expressie van de GPIIb/IIIa receptor, 
en zou het oplossen van het “witte” deel van de thrombus bevorderen. Een tweede verklaring ligt in het gegeven dat 
fibrinolyse leidt tot de vrijzetting van thombine, wat op zijn beurt weer de plaatjesaggregatie kan bevorderen, en zo 
het oplossen van de thrombus vertraagt. Toevoegen van aspirine aan streptokinase verhindert dat.  
 
FE 
 
8. Het anti-diabeticum exenatide (Byetta®) werd bestudeerd in een onderzoek met 14 patiënten met diabetes 
type 2. De deelnemers aan de studie waren gemiddeld 57 jaar oud en hadden een gemiddelde quetelet index van 32 
kg/m2. De patiënten hadden gemiddeld vier jaar diabetes en werden met een voedingstherapie, metformine of 
acarbose behandeld. 
Na toediening van exenatide of placebo werd glucose geïnjecteerd. "Hiermee komt de bloedglucose direct op zo'n 20 
mmol/l of 360 mg/dl" aldus de onderzoeker. Een gezonde persoon reageert vervolgens binnen tien minuten op een 
dergelijke stijging (de eerste fase) maar bij mensen met diabetes type 2 is dit normalerwijze niet zo. Dit was echter 
anders bij de patiënten die met exenatide waren behandeld. Bij hen was de "fase-1 reactie" nog beter dan bij gezonde 
mensen. 
In een andere studie met 51 patiënten werd hun orale therapie met metformine aangevuld met een jaar lang 
exenatide b.d.d. Bij het einde van de studie was de HbA1c waarde met 1,1% gedaald. 
 
8a. Leg in detail het werkingsmechanismen uit van metformine (3 punten) 
 
Metformine is een oraal bloedglucoseverlagend middel en behoort tot de biguaniden. Werking via: 
vermindering van de glucoseproductie in de lever door remming van de gluconeogenese en glycogenolyse in de 
spieren 
toename van de perifere gevoeligheid voor insuline en van het cullulaire glucosegebruik 
remming van de resorptie van glucose 
stimulatie van de intracullulaire glycogeensynthese (door inwerking op het glycogeensynthetase) 
verhoging van de transportactiviteit van alle GLUT’s 
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8b. Leg in detail het werkingsmechanisme uit van acarbose. (3 punten) 
 
Acarbose is een oraal bloedglucoseverlagend middel. Het is een α-glucosidaseremmer. Remming van α-glucosidase in 
het darmslijmvlies leidt tot verminderde omzetting van di-, oligo- en polysacchariden in monosacchariden. Hierdoor 
wordt de koolhydraatopname in de darm vertraagd en dus een stijging van het bloedglucosegehalte na een maaltijd 
verminderd of voorkomen. 
 
8c. Hoe noem je de test die de proefpersonen in de eerstgenoemde studie ondergaan om de werking van 
exenatide vast te stellen? Op welk fysiologisch regelmechanisme berust deze test? (3 punten) 
 
Glucose tolerantie test (GTT). Toename van bloedglucose activeert de pancreas tot afgifte van insuline, dat het 
bloedglucose weer laat dalen. De GTT meet dus of  er voldoende insuline kan worden afgegeven door de pancreas. 
 
8d. Leg zo gedetailleerd mogelijk het werkingsmechanisme uit van exenatide. (3 punten) 
 
Exenatide is een incretine-mimeticum. Exenatide activeert de GLP (glucagon-like peptide)-1 receptor en verhoogt zo 
de insulineafgifte en onderdrukt de glucagonafgifte. Lagere glucagonconcentraties leiden tot verminderde hepatische 
glucoseafgifte. 
 
8e. Wat is de klinische betekenis van het feit dat de HbA1c waarde is gedaald na gebruik van exenatide? (3 
punten) 
 
HbA1c, oftewel geglycosyleerd hemoglobine, ontstaat door de versuikering van hemoglobine A. In het bloed bindt een 
glucose molecuul (niet-enzymatisch) met het N-eindstandige aminozuur van de β-keten van hemoglobine. In een 
klinisch chemisch laboratorium kan de hoeveelheid HbA1c in bloed gemeten worden. Dit wordt als parameter 
gebruikt bij het volgen van diabetes patiënten; het is een afspiegeling van het gemiddelde glucoseniveau van de 
voorafgaande 6 – 8 weken.  
Hoe minder het lichaam te lijden heeft van een hyperglycemie, hoe minder het hemoglobine 'versuikerd' wordt en dus 
hoe lager de HbA1c is. Hoe langer de bloedsuikerwaarden te hoog zijn, hoe hoger het HbA1c is. 
 
AB 
 
9. Stel: er zijn twee gerandomiseerde placebogecontroleerde studies gepubliceerd: 
 
studie 1: simvastatine versus een placebo in het kader van primaire preventie van hart- en vaatziekten   
studie 2: pravastatine versus een placebo in het kader van secundaire preventie van hart- en vaatziekten.  
 
In beide publicaties zijn de relatieve risicoreductie en de “number needed to treat” weergegeven voor het ontstaan 
van het hartinfarct. Indien je de beide middelen voor wat betreft hun risicoverlagend effect met elkaar wilt 
vergelijken, welke effectmaat kun je dan het beste gebruiken? Licht het antwoord toe.   
 
Je kunt het beste de relatieve risicoreductie gebruiken omdat de uitgangsrisico’s (cardiovasculaire risico op baseline) 
in de twee trials verschillend zijn. De NNT zal in studie 2 kleiner zijn dan studie 1 maar dat zegt niets over welk middel 
effectiever is.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemoglobine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinisch_chemisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperglycemie

