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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 1, 11 november 2013 
 
Theophratus Bombastus von Hohenheim 
Hij probeerde ‘gif’ te definieren:  Als jullie elk vergif goed willen verklaren, wat is dan geen vergif? 
Alles is vergif en niets is zonder vergif, alleen de dosis zorgt ervoor dat iets geen vergif is. 
 
Ligging hart 
Het hart bevindt zich aan de ventrale kant van de 
thoracale holte, tussen beide longen in. Dit is 
belangrijk omdat de spierfunctie vaak afhankelijk 
is van de locatie (komt later terug). 
 
Verschil skeletspieren en de hartspier 
Je moet onthouden dat de hartspier bij dezelfde 
sarcomeerlengte minder spanning veroorzaakt in 
tegenstelling tot skeletspieren.  
 
In een ongespannen spier is er veel overlap 
tussen de myosine en actinefilamenten. Wanneer 
deze filamenten uit elkaar bewegen (contractie) 
zal er op een gegeven moment een optimale overlap plaatsvinden (wel minder overlap dan 
voorheen!) waarbij er dus contractie plaatsvindt. Een spier kan ook overstrekken waarbij de overlap 
nog meer afneemt waardoor de tensie zal afnemen (verder van de optimum af). Het draait dus 
eigenlijk om een optimum en niet perse om de hoeveelheid overlap. Daarnaast is het zo dat 
skeletspieren een korte refractaire periode hebben. Dit i.t.t. het contractiele myocardium, die een 
erg lange refractaire periode heeft (zie afbeelding). Skeletspieren gevoelig voor tetanus door korte 
refractaire periode (tentamen). 
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Cellulaire verschillen 
Er zijn belangrijke verschillen te onderscheiden tussen de skeletspieren, het contractiele myocardium 
en het autoritmische myocardium. Tijdens het college werd er gezegd dat de belangrijkste verschillen 
de ionen zijn die zorgen voor de stijgende fase in het actiepotentiaal. Daarnaast moet je weten hoe 
lang de refractaire periode duurt. (Die twee dingen markeren!) 

 

Mechanische gebeurtenissen hartritme 
 

 Late diastole: Beide kamers zijn gerelaxeerd en de ventrikels vullen zich passief 
 

 Systole atria: De contractie van de atria zorgt ervoor dat er nog wat additioneel bloed in de 
ventrikels gepompt zal worden. 

 

 Isovolumetrische ventriculaire contractie: In de 
eerste fase van de ventriculaire contractie worden 
de AV kleppen dichtgedrukt, maar is er nog te 
weinig druk om de halvemaankleppen te openen. 

 

 Ventriculaire ejectie: Wanneer de druk in de 
ventrikels stijgt zal er bloed in de slagaders 
gepompt worden doordat de semilunar valves zijn 
geopend.  
 

 Isovolumetrische ventriculaire relaxatie: Wanneer 
het myocardium ontspant zullen de semilunar 
valves weer sluiten. 
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Opbouw hartspier 
Tussen verschillende cardiomyocyten zullen zich zogenaamde desmosomen en gap-junctions 
bevinden. Daarnaast zijn er nog de intercalating disks, die er ook voor zorgen dat de kracht goed zal 
worden verspreid.  
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Troponine 
Troponine is het eiwit dat er voor zal zorgen dat de myosinekopjes ondanks het tropomyosine toch 
aan de actinefilamenten kunnen hechten. Zodra troponine in contact komt met calciumionen zal het 
de tropomyosine ‘draden’ opzij trekken, zodat het myosine kan binden (zie afbeelding). Naast 
troponine I (aan actine, houdt tropomyosine op zijn plek) zijn er ook nog troponine T (aan 
tropomyosine) en troponine C (calciumionen). 

 
 
Excitatie-contractie koppeling 
Het plaatje spreekt redelijk voor zich. De docent zei dat men denkt dat veel hartritmestoornissen 
ontstaan door mutaties in de Ca/Na exchanger (positieve influx van +1). 
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Actiepotentiaal hartspiercellen 
Verschillende hartspiercellen vertonen ook verschillende actiepotentialen. Dit komt doordat er 
gebruik wordt gemaakt van andere ionen/kanalen.  De afbeelding hieronder representeert de 
depolarisatie van een myocyt.  
 

 

Actiepotentiaal pacemakercellen 

Zoals ik al eerder zei wordt het stijgende deel in deze depolarisatie niet door natrium maar door 

calcium verzorgd (zie afbeelding). 
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Sympathische effecten op de pacemakercel 
Sympathische stimulatie van de autoritmische cel 
zal ervoor zorgen dat de cel vaker kan 
depolariseren. Dit komt doordat adrenaline en 
noradrenaline ervoor zorgen dat het 
membraanpotentiaal minder ver zal afnemen 
(verminderde hyperpolarisatie), waardoor de 
threshold sneller zal worden bereikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parasympathische effecten op de pacemakercel 
Parasympathisce stimulatie zal twee dingen veroorzaken. Ten eerste zorgt het voor een 
hyperpolarisatie van het membraan en ten tweede vertraagt het de depolarisatie. Deze factoren 
zullen er beiden voor zorgen dat de frequentie zal afnemen. 



Geneesmiddelen Tractus Circulatorius 2013  J.A.N. Groot 

7 
 

Geleiding van de sinusknoop 

 Primaire pacemaker in het hart 

 Geen snelle Na+-Kanalen 

 AP primair door de Ca2+-instroom verzorgd 

 Geen constante Rustpotentiaal --> spontane 

diastole depolarisatie. 

Geleiding van de AV-Knoop 

 Nauwelijks snelle Na+-Kanalen 

 AP primair door de Ca2+-instroom verzorgd 

 Vlakkere diastolische depolarisatie in vergelijking 

met de SA-Knoop   secundaire  pacemaker 

o Beschermt het ventrikel voor abnormaal 

gestegen frequenties in boesem 

(frequentiezeef) 

o Verlengt de diastolische ventrikelvulling 

 

Slow/fast response 

Er valt dus een onderscheid 

te maken tussen slow –en 

fast response cellen. Onder 

de slow response vallen de SA 

en de AV knoop. Onder de 

fast response vallen 

voornamelijk de boesem en 

kamer myocyten. 

De afbeelding hieronder kennen! 
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Wigger’s diagram 

De Dicrotic notch is het punt waarbij het bloed wat net uit het hart is gepompt terugvalt op de 

aortaklep. 
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Haemodynamische gevolgen van 

ritmestoornissen 

Een arrhythmisch slaand hart (incl. 

verhoogde bradycardie of tachycardie) 

pompt minder effectief. 

Afname van de efficientie kan subjectieve 

symptomen en haemodynamische problem 

oproepen, bijv 

 

 Duizeligheid, Syncope   

 Tachycardie-afhankelijke hart-

insufficientie 

 

De verslechtering van een arrhythmie kan 

acuut levensbedreigend zijn   

 Boesemfibrilleren met intervent 

 Kamertachycardie 

  Kamerfladeren  

 

Therapie bij ritmestoornissen 

Een therapie voor geisoleerde supraventriculaire of ventriculaire ritmestoornissen is niet 

noodzakelijk 

 Primaire oorzaken opsporen en behandelen (bijv. hyperthyroïdie) 

 Geen „ECG-Cosmetica“ 

 Medicamenteuze behandeling 

 Interventionele therapie is een belangrijk alternatief 

o Pacemaker met defibrillatorfunctie 

o Electroablatie arrythmische centra via hartcatheter     

o Chirurgie  

Risico’s van anti-arrythmica 

 Anti-arrhythmica behoren tot de medicamenten met de meeste bijwerkingen 

 Ze kunnen zelf ritmestoornissen veroorzaken 

 Voor meerdere anti-arrhytmica werd bij patienten na een hartinfarct in de opvolgende 

therapie een toename in de mortaliteit onder de therapie gevonden 

 Slechts 13% van alle gezonde patienten hebben een sinusritme in het ECG  

 Echter ritmestoornissen bij: 

o 25% van alle gedigitaliseerde patienten 

o 50% van alle geanaestheseerde patienten 

o 80-100% van alle patienten met een myocardinfarct 
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Ionstromen 
In het college werd er gezegd dat het 
belangrijk is dat je de ionstromen (Ca, Na en 
K) kunt tekenen (zie afbeelding). In dit geval 
gaat het over een actiepotentiaal in het 
ventrikel myocard. 
 

 
 
 
Toestanden natrium kanalen 
Natriumkanalen kennen zowel een absolute als 
een relatieve refractaire periode. In de absolute 
refractaire periode kunnen er geen nieuwe 
actiepotentialen worden opgewekt. In de relatief 
refractaire periode kan dit wel, maar is dit een 
stuk moeilijker dan normaal. 
 
 
 
 

M2 receptoren op: 
 

 SA-Knoop  
o Negative invloed op de max. 

diastolische potentiaal 
o Afvlakking van de diastolische 

depolarisatie 
o Negatief chronotroop 

 

 AV-Knoop  
o Vertraging van de herstelfase 
o Negatief dromotroop 

 

 Boesemmyocard 
o Verminderde Ca2+-instroom  
o Verkorting van de plateaufase 
o Negatief inotroop 

 

Bèta 1 receptoren op: 
 

 SA-Knoop  
o Toename van de diastolische 

depolarisation 
o Positief chronotroop 

 

 AV-Knoop 
o Bespoedigen van de herstelfase 
o Positief dromotroop 

 

 Boezem- / Ventrikelmyocard  
o Verlenging van de plateaufase 
o Verbeterde electromechanische 

koppeling  
o Positief inotroop 
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Verstoringen van het geleidingssysteem 
 
Nomotoop (van SA-Knoop uitgaand) 

 Sinusarrhythmie 

 Sinusbradycardie / -tachycardie 

  Sinusknoopsyndroom 
Ektoop (buiten de SA-Knoop) 

 supraventriculair:  
o Boesemfibrilleren / -fladderen  
o Tachycardie / extrasystolie(SVES) 

 ventriculair: 
o Ventriculaire extrasystolie (VES) 
o Ventriculaire tachycardie (VT) 
o Kamerfibrilleren 

 

Verstoringen van het geleidingssysteem 
 
• Sinus-atriaal (SA)-blok 
• Atrio-ventriculair (AV)-blok 
• Intraventriculair block (RSB / LSB) 
• AV-Knoop-Reentry Tachycardiën 

 •     Pre-excitatie-syndroom(WPW- / LGL-
Syndroom) 

 
 
Cirkelende prikkelgeleiding (Reentry) 
Hier is er een unidirectionele blockade ontstaan in de geleidingsbanen. Als een gevolg hiervan zal het 
actiepotentiaal via de andere kant komen en door de blokkade heen te treden en het actiepotentiaal 
voort te bewegen. Normaalgesproken doven de twee actiepotentialen elkaar in het midden uit, maar 
in het geval van een blokkade is dit niet mogelijk. De myocyten zijn daar niet meer refractair 
waardoor er dus nieuwe contracties kunnen optreden en je dus een circulerend effect krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mogelijke interventie is het verlengen van de refractaire periode (klasse III), waardoor het 
actiepotentiaal wat door de blokkade komt geen depolarisatie kan veroorzaken doordat de myocyten 
nog refractair zijn. Daarnaast is het mogelijk om de geledingssnelheid te verkleinen (blokkeren 
natriumkanalen) in het partieel gepolariseerde weefsel (Ib).’ 
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Oorzaak arrhythmiën  
 

 Heterotrope automatie 
o Dit is een pathologische geleidingsopbouw in cellen buiten de pacemakercellen. Dit 

kan ook een safety mechanism zijn in tijden van sympatische activiteit of ischemie. 
 

 Vroege napotentiaal (beginnen bij -40 tot -60 mV) 
o Hier ontstaat er een extra actiepotentiaal voor de repolarisatie (fase 2 of 3). Deze 

ontstaan voornamelijk bij lage frequentie en verlengde repolarisaties. Hierbij is de QT 
duur toegenomen en spreekt men van torsade de pointes (polymorphic ventricular 
tachycardia) Oorzaak: 

 Anti-arrhythmica klasse Ia en III 
 Catecholaminen 

 

 Laat napotentiaal (beginnen bij -60 tot -80 mV) 
o Hier ontstaat er ook een extra actiepotentiaal op, maar pas later na de repolarisatie. 

Deze ontstaan voornamelijk bij hoge frequenties en hoge [Ca2+]. Dit is te zien op een 
ECG  Bigeminie (twee snelle slagen achter elkaar) Oorzaak: 

 Catecholaminen  
 Hypercalcemie  
 Reperfusie na ischaemie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anti-arrhythmica 
 

Groep Mechanisme Geneesmiddel 

I Na-kanaalblokker  

Ia Repolarisatie verlengend Chinidine 

Ib Rpolarisatie verkort Lidocaine 

Ic Repolarisatie onveranderd Flecainide, Propafenon 

II Bèta-blokker Propranolol, Sotalol 

III K-kanaalblokker (verlengen 
repolarisatie) 

Amiodaron, Sotalol 

IV Ca-kanaalblokker Diltiazem, Verapamil 

(V)  Digitalis 

(V)  Adenosine 

(V)  M-antagonisten 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 2, 12 november 2013 
 
Ischaemie reperfusie 
In tijden van een vasospasme zal de pH in een cel 
dalen t.g.v. een verminderde aanvoer van zuurstof 
(en dus een verminderde aanmaak van ATP). Om 
deze H+ de cel uit te krijgen zal de H+ Na+ pomp 
er alles aan doen om zoveel mogelijk H+ de cel uit 
te pompen (en dus natrium in de cel pompen). 
Door de verhoogde natriumconcentraties zullen 
ook de calciumconcentraties toenemen omdat de 
verhoogde [Na+] de NCX (natrium calcium 
exchanger) inhibeert. Als een gevolg hiervan 
zullen ook de calciumconcentraties in de cel 
stijgen, waardoor er ritmestoornissen kunnen 
ontstaan.  
 
Anti-arrhythmica 
Zoals je nu weet zijn er 4 (eigenlijk 5) groepen 
anti-arrhythmica te onderscheiden.  Klasse  1 (de 
Na+ channel blokkers) zorgen ervoor dat de 
depolarisatie wordt vertraagd. Klasse 2 (bèta 
blokkers) zullen zowel het pacemaker potentiaal 
als de plateaufase verlengen door ervoor te 
zorgen dat er minder cAMP wordt aangemaakt. 
Klasse 3 (K+ channel blokkers) zorgen ervoor dat 
de repolarisatie wordt verlengd (fase 3). De laatste 
groep, klasse 4 (Ca+ channels antagonisten) 
verlengen de plateaufase. Kortom: Je moet de 
verschillende fasen van een actiepotentiaal uit je 
hoofd kennen. 
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Anti-arrhythmica klasse I 
Deze remmen spanningsafhankelijke Na+-kanalen (fast response). Vaak remmen ze naast 
natriumkanalen ook kaliumkanalen (niet heel uitgesproken). Ze verlagen de geleidingssnelheid 
waardoor het QRS-complex breder zal worden. Daarnaast verlengen ze de relatieve refractaire 
periode, waardoor het onstaan van vroege extrasystolen zal worden verlengd. Tenslotte veranderen 
ze unidirectionele blokkeringen in bidirectionele blokkeringen. Het nadeel is echter dat ze ook 
nieuwe unidirectoinele blokkeringen kunnen veroorzaken. 
 
Het is belangrijk dat je onthoudt dat klasse I anti-arrhythmica alleen de relatieve refractaire periode 
verlengen en NIET de absoluut refractaire periode. Bij klasse III anti-arrhythmica is dit precies 
omgekeerd. (TENTAMEN!) 
 
Ze binden aan ionkanalen in de open of geinactiveerde toestand en verdwijnen in de rusttoestand. 
Dit zal betekenen dat klasse I AR beter werken bij een hogere hartfrequentie  use-dependent 
block. 
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Ongunstige eigenschappen klasse I AR 
 
Pro-arrhythmische potentialen 
Door de geleidingsverandering zal er een verkorting van de refractaire periode optreden, wat 
voordelig is voor het re-entry fenomeen, 
 
Negatief inotroop 
Door de afname van de natriuminflux zullen de NCX geactiveerd worden, waardoor er minder 
calcium in de cel zal blijven (en zoals je weet calcium  contractie). (tentamen) 
 
Vasodilaterend 
Veel klasse I AR hebben een vasodilaterend en dus een direct systemisch effect. (tentamen) 
 
Effecten AR klasse Ia (chinidine, procainamide, disopyramide, ajmalin/prajmalium) 
 

 Zoals ik al zei veroorzaken klasse I AR een middellange Na+-ch inactivatie. Hierbij is er een 
uitgesproken verlenging van de refractaire periode (bij hoge frequenties accumulatie bij 
palats van werking).  

 

 Daarnaast remmen klasse I AR ook kaliumkanalen, waardoor de repolarisatie zal worden 
vertraagd. Hierbij zal de duur van het AP omhoog gaan, net als de QT-duur. Ook dit verlengt 
de absolute refractaire periode. 

 

 Ten derde hebben sommige klasse I AR een anticholinerg effect, waardoor de 
sinusfrequentie zal toenemen, de AV geleiding zal toenemen en er urineretentie, een droge 
mond en obstipatie kan optreden. Dit anticholinerge effect komt sowieso op het tentamen.  
 

Chinidine (4 NW kennen t.t.) 
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Procainamide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disopyramide (niet behandeld tijdens college) 
 

 
 
 
 
 
 

Ajmalin/Prajamalium (Prajmalin) (niet behandeld tijdens college) 
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Klasse Ib AR 
 

 
 
Lidocaine (klasse Ib AR) 
Lidocaïne wordt vaak parenteraal toegepast omdat het een hoog first-pass effect kent. Het wordt 
ook toegepast bij een digoxine-geïnduceerde kamertachycardie/intoxicatie (Na/K ATPase, NCX) 
(tentamen). 
 
Phenytoine (klasse Ib AR) 
Dit is net als lidocaine een klasse Ib AR. Het wordt ook gebruikt als antiepilepticum/anticonvulsicum. 
Ook dit middel wordt toegepast bij een digitalis-geinduceerde kamertachycardie (Dus: Lidocaïne en 
phenytoine worden toegepast bij een digitalis-geinduceerde kamertachycardie). 
 
Klasse Ic AR (Propafenon en Flecainidine) 
Deze stoffen worden eigenlijk niet meer gebruikt omdat veel van hen een verhoogde mortaliteit 
kennen. Ze zorgen voor een zeer lange Na+-channel inactivering en dus een sterke verlenging van de 
relatieve refractaire periode (>1500ms). Hierdoor ontstaat er een sterke vertraging van de 
geleidingssnelheid.  
 
Anti-arrhythmica klasse II 
Deze stiffen remmen de cardiale werking door de sympathische neurotransmitters te blokkeren. 
Effecten: 
 

 SA/AV-knoop 
o Afvlakken van de diastole depolarisatie/vertraging van de herstelfase. 

Sinusfrequentie en AV-geleiding omlaag. 

 Ventrikel 
o Onderdrukking van pathologische catecholamine-geinduceerde slow-response 

potentialen  

 Verlaging van het zuurstof en substraatverbruik 

 Ongespecificeerde Natriumkanaalblokkade (voornamelijk bij lipofiele betablokkers 
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Indicaties 
Enkele indicaties van klasse II AR zijn: Sinustachycardie, boezemfibrilleren, supraventriculaire 
tachycardie en als chronische therapie na myocardinfarct. Beta blokkers hebben een bewezen 
afname in mortaliteit bij toepassing na een hartinfarct. 
 
Bijwerkingen 
Beta blokers hebben zowel cardiale als niet-cardiale bijwerkingen. Vooral de niet cardiale zijn 
belangrijk voor het tentamen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anti-arrhythmica klasse III 
Deze AR zorgen voor een vertraging van de repolariserende K+ uitstroom waardoor de duur van het 
actiepotentiaal en de absoluut refractaire periode zal toenemen. Als een gevolg hiervan zullen 
verschillende zaken worden onderdrukt: Circulerende geleidingen (reentry) en Ifunny. Klasse III AR 
hebben bijna geen invloed op de geleidingssnelheid en de pro-arrhythmogene werking is kleiner dan 
die van Klasse I AR.  
 
Daarnaast hebben klasse III AR geen negatieve inotrope werking (belangrijk). 
 
De refractaire periode wordt verlengd tot het moment wanneer er weer minstens 25% 
natriumkanalen beschikbaar komen voor een nieuwe fase 0. Zoals je nu weet kunnen klasse I & III AR 
de refractaire periode beïnvloeden (verschillende manieren, zie afbeelding). 
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Amiodaron 
Primaire K-kanaalblokkade, maar kent ook anti-
arrhythmische eigenschappen als andere klassen (I&II). 
Dit goedje heeft ernstige bijwerkingen als AV-
blokkering, inductie van hypo/hyperthyreodische 
toestanden en het afzetten van amiodaron in 
verschillende weefsels als de cornea. Vaak 
voorgeschreven wanneer men resistent is geworden 
voor klasse I AR 
 
Sotalol 
Deze heeft ook beta-blokkerende eigenschappen. Dit 
medicijn is selectief voor de zgn. delayed rectifier kaliumkanalen. 
 
Dofetilid 
Dit is een specifieke Ikr-blokker 
 
Anti-arrhythmica klasse IV 
Deze stoffen zijn de L-type Ca-kanaalblokkers (alfa 1 subunit). Ze zorgen voor een afzwakking van 
slow response signalen (dominerend in de AV knoop). Ze hebben een hoge receptoraffiniteit in het 
open en inactieve stadium (use dependence). Eigenlijk worden alleen phenylalkylamines (verapamil 
en gallopamil) en het benzothiazepine diltiazem gebruikt. 
 

 Vertraging AV geleiding (neg dromotroop) 

 Automatieremming van de SA-knoop (neg chrontroop) 

 Onderdrukking late napotentialen (DAD) 

 Afname van de myocardcontractiliteit (neg inotroop) 

 Dilatatie epicardiale coronairvaten 
 
Indicaties: Paroxymale supraventriculaire tachy-arrhythmiën, boesemfibrilleren.  
 
Digitalisglycosiden (klasse V anti-arrhythmica) 
Deze stoffen zorgen voor een remming van de Na/K-ATPase en zijn een parasympathomimeticum  
Negatief chronotroop en dromotroop en positief inotroop. Ze worden toegepast als klasse IV anti-
arrhythmica (voornameijk bij supraventriculaire tachycardie. 
 
Adenosine 
Deze werken door Gi gekoppelde receptoren te activeren en om zo een remming van de aanmaak 
van cAMP te veroorzaken. Adenosine verlaagt de frequentie van de SA knoop en de geleiding van de 
AV knoop. 
 
Bradycarde arrhythmiën 
Bij bradycarde arrhythmiën kunnen er zowel parasympatholytica (atropine, ipratropiumbromide) als 
betasympathomimetica (adrenaline, isoprenaline en orciprenaline) worden toegepast. Bijwerkingen: 
Arrhythmie gevaar. Indicaties: 
 

 Parasympatholytica 
o Sinusbradycardie en SA blok 
o AV-blokkade 

 Beta-sympathomimetica 
o Asystolie 
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Hartfalen 
Hier is er vaak sprake van een uitgerekt (linker) ventrikel waar de rek uit is. Angiotensine II is een 
groeifactor voor het hart (hypertrofie) 
 

 
 
Preload: Wall tension at the end of the diastole 
(druk rechter atrium/ventrikel). 
 

 LVEDP did not lineary increase with 
increased volume (LVEDV) 

 In certain areas: Increased elastic 
strength with increased stretching 

 Compliance is de volumeverandering die 
bij een bepaalde drukverandering optreedt. 
 
Afterload: Resistance in de aorta 
 

Frank starling: Meer erin, meer eruit (increased 
pre stretching = increased pumping). 
 
Hartfalen 
Bij hartfalen zie je vaak dat er bij dezelfde vulling 
(preload) er een hogere druk ontstaat (rek is eruit). 
Dit ventrikel is dus een stuk minder elastisch (zie 
afbeelding). 
 

De kracht waarmee het linker ventrikel het bloed 

wegpompt neemt toe doordat bij het uitrekken 

van de ventrikelwand het troponine C een hogere 

affiniteit voor calcium krijgt.  

 Stretch      Troponine hogere affiniteit voor calcium  
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Frank starling en hartfalen 
In de onderstaande figuur zie je het verschil tussen een gezond hart (zwart) en een hart met 
hartfalen (rood). In de linker grafiek zie je dat de zwarte curves niet veel van elkaar verschillen bij een 
toenemende LVEDP. Zo zie je dat het toedienen van een vasodilator vrijwel geen effect heet in het 
gezonde hart, maar wel in het zieke hart. Plaatje komt later nog wel terug.  
 

 A,D: Start 

 B,E: afterload gedaald door vasodilator 

 C,F: Frank starling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartfalen 
Hartfalen kan worden geziena ls een verlaagde cardiac output of een verlaagde contractiliteit van het 
hart. Het kan verschillende achtergronden hebben: Increased pressure load (arterial hypertension), 
Increased volume load, Reduced ventricular filling, Cardiomyopathies of een loss van contractiel 
myocard (myocardinfarct of myocarditis). Consequenties: 
 

 Hypertrofie 

 Diastolische dysfunctie 

 Reduced relaxation 

 Myocardial oxygen consumption omhoog 

 Limited heart minute volume 

 LVEDV omhoog 

 LVEDP omhoog 
 
Klassificatie 
 

 Stadium I  Heart failure symptoms, but no breathing problems 

 Stadium II  Breathing deficiencies (during stress) 

 Stadium III  Breathing deficiences (during normal life) 

 Stadium IV  Breathing deficiencies (during rest) 
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Viscious circle (TENTAMEN!!!!) 
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Ace inhibitors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nitrovasodilatatoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natriuretic peptides (Nesiritid) 

 
 
 
 
 
 

 
Vasopeptidase inhibitors (Omapatrilat) 
 
Mechanisms of action (inhibition of ACE, inhibitor of neutral endopeptidase which degrade 
vasodilating natriuiretic peptides). 
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Diuretics (thiazides/loop diuretics, K+sparing diuretics) 
 
Reduction of natrium and H2O retention. Reduction of blood volume and preload, increased ejection 
fraction and reduction of oedema . 
 
Unwanted effects: Alterations in serum K+ level, Increase in Uric acid (Jicht), reduction of glucose 
tolerance (diabetes) 
 
Positive inotropic drugs 
 

 Cardiac glycosides 

 Beta sympathomimetica 

 PDE III inhibitors 
 
Acotinin 
Dit goedje opent voltage dependent Na+-channels. Gevolg: Bradycardie en verlamming. 
 
Digitalis (digoxine) 
Digoxine blokkeert de Na/K-ATPase waardoor er minder natrium de cel uit wordt gepompt. Als een 
gevolg hiervan zal de intracellulaire [Na] stijgen, waardoor de NCX minder goed in staat zal zijn om 
natrium de cel in te pompen. Zoals je weet staat daar tegenover dat er ook minder calcium de cel 
uitgepompt zal kunnen worden. Kortom: 
 

 Inhibitie van Na/K=ATPase  Reductie van Ca2+ efflux 
 
Cardiac glykosides kunnen dus therapeutische effecten hebben. Ten eerste werken ze positief 
inotroop (zie digoxine) Ten tweede normaliseren ze RAAS en verhogen de renale perfusie. Ten derde 
verlagen ze de pre- en afterload. Ten vierde verlagen ze de zuurstofconsumptie en tenslotte zorgen 
ze ervoor dat de hartgrootte afneemt (angiotensine II). Eenerzijds wordt dus de sympathisce tonus 
verlaagd, maar anderzijds wordt de parasympathische tonus verhoogd: Vagale stimulatie omhoog, 
Baroreceptorreflex omhoog, sesibilisatie van muscarinereceptoren, maar ook werken ze negatief 
chronotroop en negatief dromotroop. ATPASE POMPT TEGEN GRADIENT IN, Na naar buiten! 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 3, 12 november 2013 
 
Effecten glykosides op hartfunctie 
In de afbeelding hiernaast kun je zien dat het toedienen 
van digitalis zorgt voor een linksverschuiving van de 
druk-volume curve. In het geval van een 
hartinsufficientie is het volume van de linker kamer 
groter en het slagvolume kleiner. Digitalis kan dit 
enigszins verhelpen.  
Electrophysiological effects: 
 

 Duration of Action potential   

 Reduction of Systole / Prolongation of   Diastole 

 Absolute refractary period (ventricle)  
 
Ze hebben echter ook toxische effecten: 
 

 Na+-Increase / K+-loss (toxic) 

o Maximal diastolic potential   “Automatien“ = Arrhythmieёn  

o Conduction velocity     „circulating excitations“ = circulerende Prikkelgeleiding 
 

 Ca2+ loading of the SR (toxic) 
o Oscillations of Ca2+ -release and re-uptake 
o Late potentials  Extra systole. 

 
Digitoxin en digoxin 
Dit zijn twee verschillende farmaca. Je moet de belangrijkste verschillen kunnen noemen en voor 
welke groep patienten zij het meest geschikt zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Digoxin 
o Eliminatie via nieren (geen metabolisme) 
o Cave: Problemen bij renale isufficientie, daarom voor jonge patienten (goede 

nierfunctie) 

 Digitoxin 
o Enterohepatisch metabolisme 
o Cave: Lange half-life (4-6 weken!), vergiftigingsgevaar (voor oudere patienten met 

questionable nierfunctie) 
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Bijwerkingen 
Het probleem van digoxine en digitoxine is dat zij een zeer nauwe therapeutische index hebben, 
waardoor doseringen snel toxisch kunnen worden. In 90% van de vergiftigingen zullen er cardiale 
arrhythmieën ontstaan. Deze effecten worden versterkt door hypokalemie en hypercalcemie. Zoals 
je nu weet kan dit gebeuren bij een nierinsufficientie. 
 

 Cardiac dyssrrhythmias  90% 

 Intestinal disorders  50-60% 

 Neurological   10-15% 
 
Cardiac glykosides zorgen wel voor een verlichting van de symptomen, maar verhogen de mortaliteit 
niet. 
 
Bèta-sympathomimetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dobutamine  Apparent selective B1-mimetic effect 

 Dopamine  Increase of renal perfusion by renal failure 
 
Dobutamine 
Dobutamine heeft positieve inotrope effecten (minder effecten op de hartfrequentie). Dit middel 
wordt vaak gebruikt bij cardiale shock. 
 
Amrinon, Enoximone en Milrinone 
Dit zijn allemaal PDE III inhibitors. PDE III breekt cAMP af, waardoor cAMP zijn effect (sympathisch) 
niet meer goed kan uitvoeren. Daarom hebben deze stoffen ook een stimulerend effect. Uitstellen 
degradatie cAMP  cAMP induced PKA activation omhoog  Calcium spark. Net als dobutamine 
hebben PDE III inhibitors vooral een positief inotroop en niet zozeer een chronotroop effect. 
Daarnaast zorgt het voor vasodilatatie en zijn zij werkzaam wanneer de bèta 1 / 2 receptor is 
gedownreguleerd. Eigenlijk worden ze alleen voorgeschreven wanneer men van resistent hartfalen 
spreekt. Dit komt omdat de mortaliteit is verhoogd wanneer men dit medicijn lang gebruikt. 
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Calcium sensitizers (Abibendan, Pimobendan en Levosimendan) 
Calcium sensitizers  increase the sensitivity of the heart to calcium, thus increasing cardiac 
contractility without a rise in intracellular calcium. Kortom: Zij veroorzaken minder arrhythmieën en 
ook geen Ca2+ overload.  (TENTAMEN) 
 

 Minder arrhythmiën 

 Geen Ca2+ overload 

 Cave: Slow relaxatie 
 
Calcium agonisten (Bay K 8644) 
Spreekt voor zich. Worden niet vaak gebruikt. 
 
Na-channel openers (Batrachotoxi, Vesnarinone) 
Dit zijn experimentele stoffen die hun effect uitoefenen op de NAX. Ze zorgen voor een sterke 
verlenging van de refractaire periode. Gevaarlijk vanwege hun smalle therapeutische index. 
 
Overzicht belangrijkste interventies: 
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Mean arterial blood pressure 
Je moet kunnen uitleggen wat de MAP is en waardoor zij bepaald wordt. 
 

 MAP= 2/3 (diastolic pressure) + 1/3 (systolic pressure) 
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Artiolen als weerstandsvaten 
De Mean systemic blood pressure 
neemt het sterkst af in de arteriolen 
waardoor zij de weerstandsvaten 
worden genoemd.  
 
Opbouw arteriën en venen 
Arteriën hebben een veel gespierdere 
tunica media dan venen. Wel is het zo 
dat arteriën veel rekbaarder zijn dan 
venen. Venen hebben een dikkere 
tunica adventitia (buitenkant). 
 
 
 
Wet van Poiseuille 

Bloed stroomt van een gebied met hoge druk naar een gebied met lage 

druk. Het verschil in druk (ΔP) is bepalend voor de bloedstroom (‘flow’) 

(DUS NIET DE P MAAR DE DELTA P BEPAALT DE BLOEDSTROOM). 

Formule kennen! 

 
 

 Geen pressure gradient  Geen flow 

 Dus of je nu P1 =100 en P2=75 of P1=40 en P2=15 hebt, flow is gelijk 

 Drukverschil neemt toe als de lengte van de buis toeneemt 

 Wanneer de radius (r) afneemt neemt de weerstand (R) toe 

 Wanneer de weerstand (R) toeneemt neemt de flow af. 
 

De straal van de arteriën bepaald door: 
 

 vasculaire gladde spiercellen 
o Constrictie: afname straal → weerstand: omhoog → bloeddruk: omhoog 
o Relaxatie:  toename straal → weerstand: omlaag → bloeddruk: omlaag 
o endotheelcellen: regulatie van de gladde spierfunctie 
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Flow rate omzetten in Flow velocity 
Om dit te doen deel je de flow rate (Q) door de crossectional area (zie afbeelding). 
 

 cm3/sec  cm/sec 
 
 

 
 
De flow velocity is het laagst in de capillairen waardoor daar een goede uitwisseling mogelijk is 
tussen het bloed en de weefsels. Dit komt doordat de capillaire SAMEN een grote crossectional area 
hebben (delen door groter getal, lagere v). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De Medulla Oblongata is het cardiovasculaire controlecentrum (reguleren baroreceptorreflex) 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 4, 14 november 2013 
 
Hypertensie 
Men spreekt van hypertensie wanneer de bloeddruk meer dan 140/90 mm Hg bedraagt. Hypertensie 
kan verschillende gevolgen hebben, waaronder heart failure, nefropathie en 
linkerventriekelhypertensie t.g.v. de vergrootte workload. Rechterventrikelhypertrofie treedt op 
wanneer er sprake is van pulmonalehypertensie (ga na). 
 
Men onderscheidt twee soorten hypertensie, namelijk primaire (ideopathische) en secundaire 
hypertensie. De primaire vorm kan door meerdere factoren worden beïnvloed. De secundaire vorm 
kan ontstaan door renale problemen, hormonale veranderingen, stenose en bepaalde medicijnen. 
Als een gevolg hiervan zijn er twee behandelingen mogelijk: Lifestyle veranderingen: afvallen (ongv 2 
mmHg per kg), minder zout, minder alcohol en niet roken. Mochten deze interventies niet werken, 
dan kan men overgaan op medicijnen. 
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Artherosclerosis 
Deze stappen moet je kennen. 
 

 
 
AB/CD stappentherapie 
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Autonome en humorale effectorsystemen m.b.t. vaattonus 

 D1  Gs 
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Fenoldopam 
Fenoldopam is een selectieve dopamine 1 receptor agonist (D1) welke Gs gekoppeld is. Naast de 
dopaminereceptor hebben zij ook nog een lage affiniteit voor de alfa en betareceptor. Fenoldopam 
wordt gebruikt in tijden van een noodgeval of bij gecontrolleerde hypotensie (surgery).  
 

 Reduction of blood pressure after 15-30 min 

 Renal blood flow omhoog, dus minder renine (en ATII) 

 Lineaire relatie tussen dosering en BP reductie (fijn) 
 
Regulatie tonus van de gladde spiercel in bloedvaten 
Je moet onthouden dat een stijging van de intracellulaire [Ca2+] in endotheelcellen meestal leidt tot 
het uitscheiden van vasodilaterende stoffen.  
 

 PLA2  PGI2  cAMP SMC omhoog  PKA  defosforylatie myosine 
 

 
 
PGI2 (Prostacyclin) 

Prostacyclin wordt gemaakt uit archidonzuur door COX-enzymen. Het zorgt systemisch voor 

vasodilatatie (tegenovergestelde van thromboxaan) en voor een inhibitie van de 

thrombocytaggregatie. Dit werkt ook wanneer men deze stof inhalleert (pulmonale vasodilatatie). 

Omdat PGI2 zelf onstabiel is (ondergaat hydrolyse) heeft men de volgende stoffen gemaakt: 

 Iloprost    Stabiele PGI2 analoog 

 Alprostadil  PGE1 
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Functie NO 
Je moet onthouden dat NO guanylylcyclase activeert waardoor [cGMP] wordt verhoogd. 
 

 GC omhoog  [cGMP] omhoog  PKG geactiveert. 

 
 
Angina pectoris 
Angina pectoris wordt veroorzaakt door een verminderde zuurstoftoevoer naar het myocard. Men 
kan of de O2 supply naar het hart verhogen, of de O2 consumptie van het hart verlagen. Dus O2 
aanbod omhoog: Dilatatie coronairvaten, verlaging preload en verlenging diastole. O2 verbruik 
omlaag: Verlaging preload, verlaging afterload, verlaging hartfrequentie. Afbeelding kennen! 
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Verschillende typen angina pectoris 
 

 Stabiele angina pectoris (treedt op bij inspanning) 

 Instabiele angina pectoris (Non-Q-Wave infarct, ischaemie) 

 Prinzmetal angina pectoris (vasospasmen van de coronaire arteriën mede door activatie alfa 
receptoren 

 Acuut myocard infarct (blackage in coronairvaten) 
 
Beta adrenoreceptor antagonisten 
Deze zorgen voor een competitieve inhibitie van cardiale beta adrenoreceptoren. Ze verlagen de 
hartfrequentie, de contractiliteit en het slagvolume, waardoor de zuurstof van het myocard afneemt. 
Ze remmen ook de renine afgifte. Tijdens het college werd er gezegd dat het belangrijk is om atenolol 
te onthouden als beta blokker. 
 
Atenolol   Beta 1 receptor antagonist 
 
Bijwerkingen beta blokkers 
Veel van deze bijwerkingen spreken voor zich. Je wilt eigenlijk beta 1 selectieve drugs zonder 
intrinsieke sympathomimetische activiteit, ISA (logisch). 
 

 Cardiaal 
o Bradycardieën 
o Verslechtering van de symptomen 

 Non-cardiaal 
o Vasoconstrictie (ISA) 
o Ischaemie (ISA) 
o Bronchoconstrictie 

 
Sotalol is een klasse II antiarrhythmicum die wordt voorgeschreven bij supraventriculaire en 
ventriculaire tachycardieën. 
 
Dilatative ischaemic cardiomyopathy (raynaud) kan ontstaan wanneer men beta blokkers geeft bij de 
behandeling van heart failure. Dit komt omdat sommige betablokkers ISA hebben. Voorbeelden: 
Bisoprolol, Carvedilol en Metoprolol. 
 
Calcium antagonisten 
Calcium antagonisten zorgen voor een relaxatie van de SMC in de arterien en coronairvaten. Zij 
zorgen voor een reductie van de bloeddruk, afterload en spasmen in de coronairvaten. De Ca 
antagonisten worden goed gerepresentateerd op het tentamen! 
 

 T-type Ca2+ channels (SPONTANE DEPOL.) 
o Activatie bij relatief lage membraanpotentialen 
o Low single channel conductivity 
o Zorgen voor calcium currents in het hart  

 

 L-type Ca2+ channels 
o Openen bij relatief positieve membraanpotentialen 
o High single channel conductivity 
o Calcium influx in VSMC en cardiomyocyten 
o Triggeren Ca2+ dependent contraction 

 



Geneesmiddelen Tractus Circulatorius 2013  J.A.N. Groot 

37 
 

L-type Ca2+ channel antagonisten 
Deze groep calcium antagonisten zijn in te delen in 3 groepen: Dihydropyridines, phenylalkylamines 
en de benzothiazepines. Zij binden aan de de alfa-1 subunit van de L-type ca channel. 
 

 Dihydropyridine (DHP) 
o Nifedipin 
o Nitrendipin 
o Felodipin 
o Amlodipin 

 Phenylalkylamine (PAA)  HART > VAAT 
o Verapamil 
o Gallopamil 

 Benzothiazepine   HART = VAAT 
o DilIazem 

 
Calciumantagonisten hebben een voorkeur voor arteriën en artiolen boven de venen. 
 
Nifedipine (DHP, dihydropyridine) 

 Snelle relaxatie van vasculair gladde spiercellen 
o Bloeddruk/afterload omlaag 
o Cardiale wandspanning/O2 verbruik naar beneden 

 Nifedipine heeft nauwelijks directe effecten op het myocard! (TENTAMEN!) 

 Nifedipine werkt d.m.v. de baroreceptorreflex (Tentamen!) 
 
Verapamil (PAA, Phenylalkylamine) 

 Remming cardiale vasculaire L-type calciumkanalen. 
o Remming van de SA-knoop (Dus remt T- en L-type Ca2+ channels) 
o AV-geleiding omlaag 
o Remming van de late Na-potentialen (DAD) 
o Myocardcontractiliteit omlaag 

 Verapamil heeft dus wel directe effecten op het hart! (TENTAMEN!) 
 
Diltiazem 

 Remming van cardiale en vasculaire calciumkanalen 

 Soort intermediair van Nifedipine en Verapamil 
 
Verapamil en Nifedipine hebben bijna tegenovergestelde effecten op het hart. Nifedipine verhoogt 
de Hf, AV-geleiding en de contractiliteit terwijl verapamil juist de Hf, AV-geleidig en contractiliteit 
verlaagt. Verapamil en nifedipine worden allebei omgezet door Cyp450, dus competitie!  
 
Diltiazem doet alles wat verapamil ook doet, maar in minder mate. Verapamil: Bradycardie, AV 
blokkade, negatief inotroop. Ditiazem ook, maar net wat minder. Nifedipine omgekeerde 
systemische effecten. 
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Contraindicaties calciumantagonisten 
 

 Alle 
o Hypotonie 
o HarInsufficienIe 

(vnl.Verapamil,DilIazem) 
o Instabiele Angina pectoris (relaive) 
o Zwangerschap (teratogeen) 

 Verapamil en diltiazem 
o II en III AV-block 
o Sick sinus syndroom 
o Bradycardie 
o Beta-receptorblokkade  

 
 
Stikstofmonoxide (NO) 
Endotheel is essentieel voor de productie van NO. 
Uit proeven bleek dat het aanbod van ACh geen 
effect had op de vaattonus wanneer er geen 
endotheel aanwezig was. 
 
 
 
Veneuze Pooling 
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Effect van NO op organen 
 

 Vasodilatatie (dilatatie coronaire vaten) 

 Remming thrombocytaggregatie 

 Remming proliferatie SMC’s 

 Modulatie synaptische transmissie 

 Neurotransmitter in periferie 

 Cytotoxische werking 
 
In endotheel zit zowel eNOS als arginase. Dit zijn 
allebei enzymen die L-arginine als subrstraat 
gebruiken waardoor er competitie ontstaat. Het bleek 
dat er meer vasodilatatie optrad wanneer men 
arginase inhibeerde. 
 
Nitrovasodilatoren (sheets onduidelijk 49) 
 

 Organische nitraten (Cyp450 important) 
o Amyl nitrite 

 Organische nitraten 
o Glyceroltrinitrate  (enzymatisch  tolerantie) 
o Isosorbidedinitraat  (enzymatisch  tolerantie) 
o 5’-isosorbidemononitraat (enzymatisch  tolerantie) 

 Niet-enzymatische NO-afgifte 
o Molsidomin (in lever omgezet tot SIN-1) 
o Nitroprusside-Na 

 
Enzymatische afgifte NO, reductieve afscheiding van 
Salpeterzuur. 
 
Organische nitraten als glyceroltrinitraat worden dus in mitochondriën 
Afgebroken (SH-depletie). 
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Glyceroltrinitraat (NTG), Isosorbidedinitraat (ISDN) en Isosorbidemononitraat (ISMN) 
Zij zorgen allemaal voor de dilatatie van de coronairvaten (verdwijnen coronairspasmen, prinzmetal 
AP). Daarnaast zorgen zij voor een dilatatie van de veneuze vaten (pas bij hoge dosering ook de 
arteriën: 
 

 Veneuze Pooling  Preload omlaag 

 Wandspanning omlaag  Myocardiaal O2 verbruik omlaag 
 
Glycerolnitraat heeft een werkingsduur van ongeveer 15-30 minuten en kent een hoog first-pass 
metabolisme (biologische beschikbaarheid <1%).  
 
Nitrovasodilatoren worden vooral voorgeschreven bij hartfalen en angina pectoris. Ze zijn een acute 
therapie bij bijvoorbeeld een instabiele angina pectoris of een myocardiaal infarct. Daarnaast kunnen 
ze ook als aanvalsprofylaxe worden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijwerkingen 
Zoals in de afbeelding op de vorige pagina staat kan er tolerantie optreden! Je moet dus nooit abrupt 
stoppen met het gebruiken van nitraten. Andere bijwerkingen hebben met vasodilatatie te maken: 
Flush, hypotensie en vermoeidheid. 
 
Tolerantie kan onstaan door cellulaire en haemodynamische mechanismen.  
 

 Cellulair 
o Depletie SH-groepen 
o Verminderen van het vasculaire metabolisme van organische nitraten 

 Haemodynamisch 
o Activering sympathicus 
o Activering RAAS 

 
Molsidomine 
Dit is een prodrug die een hepatisch metabolisme naar Linsidomin (SIN1) heeft. SIN1  SIN1a  
Spontane NO-afgifte. Het heeft een maximale werking van meerdere uren (voordeel), maar het 
werkt pas na 30-60 min. 
 
Nitroprusside-natrium (SNP) 
Dit is ook een niet-enzymatische NO-versterker. Het zorgt voor een sterke vasodilatatie in zowel de 
arterieen, arteriolen, venen en coronairvaten. Het wordt gebruikt in tijden van een hypertensieve 
crisis en bij gecontroleerde hypotensie. Gevaar: Vrijzetting cyanide-ionen (bindt aan Fe3+), 
natriumthiosulfaat bespoedigt de CN- ontgiftiging. 
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Info a.d.h.v. oefenvragen 
 

 PDE3  cAMP 

 PDE5  cGMP (enige van de PDEi’s) 
 
 
Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 5, 15 november 2013 
 
PDE-inhibitors 
PDE(5)-inhibitors werken door PDE5 selectief te inhiberen waardoor de afbraak van cGMP geremd 
zal worden. PDE5 zit dus in de penis, PDE3 zit in het hart en in de thrombocyten en PDE6 in de retina. 
Wanneer PDE6 wordt geinhibeed zal men problemen krijgen met het zien van groen en blauw. 
 

 Sildenafil  PDE5>PDE6>PDEX 

 Vardenafil  PDE5>PDE6>PDEX 

 Tadalafil  PDE5>PDE6>>>PDEX 
 
PDE5 remmers hebben geen werking bij falende NO-afgifte. NO zet nameljk guanylylcyclase aan, die 
vervolgens de cGMP maakt die PDE normaalgesproken afbreekt. NO is dus essentieel! Daarnaast 
moet je onthouden dat de eliminatie vooral hepatisch is (bedenk geheugensteun). Naast het 
versterken van de natuurlijke erectiemechanismen zorgen PDE5 inhibors ook voor een dilatatie van 
de pulmonaalarterien. Indicaties: Erectiestoornissen en evt pulmonale hypertensie. NIET GEBRUIKEN 
MET NO-DONOREN! 
 
Bijwerkingen 
 

 Hoofdpijn 

 Flush 

 Hypotensie (vooral i.c.m. NO-donoren) 

 Verstoring van het blauw/groen zien 
 
Kaliumkanaal openers (Diazoxide en Minoxidil) 
Deze farmaca verhogen de openingswaarschijnlijkheid van ATP-afhankelijke kaliumkanalen (KATP) in 
het celmembraan. Ze zorgen voor een verschuiving van de rustmembraanpotentiaal 
(hyperpolarisatie) en voor een calciuminstroom door spanningsafhankelijke calciumkanalen. Normaal 
inhibeert ATP deze kaliumkanalen. Minder ATP (Ischaemie)  opening kanalen. 
 

 Het beta-gamma dimeer van Gi-coupled receptors activeert niet KATP maar regular K+ 
channels! 

 
ATP-afhankeijke kaliumkanalen zitten ook in vasculaire SMC’s, maar ook in de bronchien, het hart en 
de pancreas. 
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Minoxidil (prodrug) 
Minoxidil zorgt voor een sterke vasodilatatie (arterieel >> veneus) 
en kent een sterke tegenwerking door de sympathicus en RAAS 
(reflex tachycardie). De bloeddrukafname duurt ongeveer 24 uur. 
Het wordt vooral gebruikt als reservetherapeuticum bij arteriele 
hypertensie (i.c.m. betablokker en diureticum). Bijwerkingen: 
 

 Hypotensie 

 Hoofdpijn (cerebrale vasodilatatie) 

 Oedeem 

 Hypertrichose (werewolf syndrome) 
 
Diazoxide 
Net als minoxidil zorgt diazoxide voor een sterke vasodilatatie 
(arterieel >> veneus) en dus een bloeddrukafname. Ook kent diazoxide een sterke reflextachycardie 
(sympathicus en RAAS).Wat je moet onthouden van diazoxide is dat het de insulineafgifte remt, wat 
kan leiden tot hyperglycemie! Indicaties: Hypoglycemie behandeling (tumor pancreas) en 
hypertensieve crisis. DIAZOXIDE REMT KATP ONAFHANKELIJK VAN ATP. 
 
Onderstaande afbeelding kennen (tentamen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydralazine en Dihydralazine 
Men weet niet hoe deze stoffen werken, maar ze hebben een vasodilaterend effect (arterieel). Wel 
merkt men dat [cAMP] stijgen, maar men weet niet waarom. Ook zij ondervinden een sterke 
tegenregulatie van de sympathicus en RAAS. Toepassen i.c.m. diureticum en betablokker. 
 
Cicletanine 
Ook het werkingsmechanisme van deze stof is onbekend. Men weet wel dat het zowel een 
vasodilatator als een diureticum is. I.t.t. hydralazine en dihydralazine kan deze stof wel als 
monotherapie worden gebruikt. 
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Endogeen endotheline systeem (TENTAMEN!) 
Het endotheline systeem zorgt voor een sterke vasoconstrictie. Endotheline kan binden aan de ET-A 
en de ET-B receptor. ET-A is Gq gekoppeld, wat zal leiden tot een contractie PLC activatie etc. Deze 
ET-receptoren worden tot expressie gebracht in vaat- en hartspiercellen en in de bronchiën.  
 
Men nam waar dat de expressie van zowel ET als de ET-receptor was toegenomen in het geval van 
pulmonale hypertensie! 
 
Activatie van ET-receptoren zal ook leiden tot de proliferatie en hypertrofie van de vaten en het hart. 
Dit komt gegarandeerd op het tentamen.  
 

 Proliferatie 

 Hypertrofie 
 
Bosentan (TENTAMEN!) 
Bosentan is een competitieve ET-A en ET-B receptor antagonist (10x zo hoge affiniteit voor ET-A). Als 
een gevolg hiervan zal er minder vasoconstrictie optreden waardoor de pulmonale weerstand zal 
dalen. Hierdoor zal de druk in de pulmonale arterien en het rechter ventrikel dalen, waardoor er 
minder hypertrofie zal optreden. Wel kan deze stof leverfunctiestoornissen veroorzaken (remmen 
galzuurtransport). 
 
Als het goed is is het je opgevallen dat veel van de bijwerkingen van vasodilaterende stoffen gelijk 
zijn. 
 
Renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) 
Veel al bekend. ATII en ATIII kunnen beiden aldosteron vormen. ATIII heeft ongeveer 40% van de 
activiteit van ATII. ATII kan binden aan de AT-1 receptor (Gq). Afgifte renine door: (KENNEN!) 
 

 Beta-1 receptoren op juxtaglomerulaire cellen (afferente arteriolen) 
o Activatie sympathicus  Afgifte renine 

 Vas afferens functioneert als baroreceptor 
o Wanneer de bloeddruk in de vas afferens daalt stijgt de renale prostaglandine afgifte 

 afgifte renine 

 Macula densa meet de [NaCl] in de distale tubulus 
o Wanneer[NaCl] daalt gaat er een signaal naar de vas afferens (PGE2)  afgifte renine 
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De afbeelding hieronder moet je kennen. LET OP: Betablokkers zijn in staat om RAAS te remmen door 
de afgifte van renine te verminderen door de beta-1 receptoren te blokkeren. BESCHRIJVEN RAAS IN 
OPEN VRAAG OP HET TENTAMEN! 
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Remming renine afgifte 
De afgifte van renine kan via twee mechanismen worden geinhibeerd. 
 

 Short-loop negative feedback mechanism 
o Wanneer AT1 receptoren op de Polkissencellen worden gestimuleerd zal de afgifte 

van renine dalen. 

 Long-loop negative feedback mechanism 
o Wanneer de bloeddruk toeneemt zal de afgifte van renine dalen 
o Wanneer de [NaCl] in de distale tubulus stijgt door een verminderde NaCl resorbtie 

in de proximale tubulus zal de afgifte van renine dalen. 
o Wanneer de BP in de vas afferens stijgt zal de renale prostaglandineafgifte en dus de 

renineafgifte dalen. 
o Wanneer baroreceptoren worden geactiveerd zal de sympathicusactiviteit dalen 

waardoor er minder beta-1 receptoren geactiveerd zullen worden in de vas afferens, 
waardoor de afgifte van renine zal dalen. 

 
Beinvloeden van renine afgifte door farmaca 
 

 ACE-inhibitors + AT1-receptor antagonisten 
o Deze onderbreken de long en short negative feedback mechanisms  renine 

omhoog 

 Lisdiuretica 
o Blokkade NaCl terugresorptie, [NaCl] omhoog  Renine omhoog 

 Diuretica en vasodilatoren 
o BP omlaag  renine omhoog 

 Beta-1 antagonisten 
o Blokkade van beta-1 receptoren op de vas afferens  Renine omlaag 

 NSAID 
o Remming prostaglandineproductie  renine omlaag 

 
ACE 
Naast het omzetten van ATI in ATII zorgt ACE (kininase II) ook voor de afbraak van 
bloeddrukverlagende stoffen als bradykinine, kallidine en substance P. ACE laat de bloeddruk dus op 
twee manieren stijgen. 
 
Captopril en Enalapril 
Dit zijn twee ACE-inhibitors: 
 

 Captopril 
o Halfwaardetijd: 2 uur 
o Werkingsduur: 8-12 uur 

 

 Enalapril (Pro-drug) 
o Halfwaardetijd: 11 uur 
o Werkingsduur: 12-24 
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Indicaties ACE-inhibitors 
 

 Arteriele hypertonie 
o Remmen ACE  bloeddrukafname 
o Geen reflexmatige tegenregulatie sympathicus 
o Initiele bloeddrukafname. Eerst zal de bloeddruk dalen terwijl RAAS wordt 

opgereguleerd (eerste dosis-fenomeen) 
o Langdurige bloeddrukafname: Remming RAAS 

 

 Congestieve hartinsufficientie 
o Verbeterde prognose 
o Afterload omlaag door verminderde vasoconstrictie 
o Preload omlaag door verminderde aldosteronafgifte (Na/H2O excretie omhoog, 

Venous return omlaag) 
o Remodeling omlaag 

 

 Myocardinfarct 
o Totale mortaliteit omlaag in randomised klinische studies 

 

 Chronische Nier-insufficientie 
o Bij diabetische nefropathie 
o Dilatatie vas efferens  glomerulaire druk omlaag  minder beschadiging  

minder ATII  Minder proliferatie van mesengiale cellen 
 
Bijwerkingen 
 

 Hypotonie 

 Hoesten 

 Hyperkalemie (zelden bij normale nierfuncie) 

 Acute functionele nierinsufficientie  

 Angioneurotisch oedeem (opzwellen neus, heelholte, mond t.g.v. accumulatie inflammatoire 
peptiden bradykinine, kallidine en substance P) 

 Fetotoxiciteit 
o Misvormingen foetale dood 
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AT1 receptor antagonisten 
Naast ACE-inhiberen kun je natuurlijk ook de AT1 receptor 
blokkeren. Een bekend voorbeeld van zo’n stof is Losartan. 
Losartan is een competitieve AT1-recpetor antagonist. Het 
werkt vergelijkbaar als ACE-remmers echter: 
 

 Geen accumulatie vasodilatoire peptiden 

 Geen hoesten 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 6, 18 november 2013 
 
Diuretica 
Verschillende diuretica werken op verschillende transporters op verschillende plaatsen in het nefron. 
In het college werd gezegd dat de osmolariteit (mmol/liter) in het begin van het nefron (proximaal) 
gelijk blijft, omdat er zowel ionen als water wordt geresorbeerd. De kwantiteit neemt dus af, maar de 
concentratie blijft gelijk.  ISOTOON (TENTAMEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functie van de nier 
 

 Uitscheiden van stofwisselingsproducten 

 Controle van de water-, elektroliet en zuur-base huishouding 

 Hormoonafgifte (renine, EPO) 

 Uitscheiding van farmaca (incl. metabolieten 

 Aangrijpingspunt van geneesmiddelen bij nierziekten 

 Toegangspunt voor geneesmiddelen 
 
Vasa recta en lis van Henle 
De vasa recta en de lis van Henle liggen over elkaar heen waardoor het mogelijk is om een goede 
uitwisseling van elektrolyten en water te bewerkstelligen.  
 
Podocyten 
Podocyten zijn de cellen in het kapsel van Bowman die functioneren als een soort filter waar 
sommige stoffen wel en andere niet doorheen kunnen (en dus wel of niet via de nier kunnen worden 
uitgescheiden). 
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Glomerulus 
 

 Primaire urineproductie door ultrafiltratie (150-200 L/dag) 

 Ultrafiltratie is afhankelijk van: 
o Capillaire drukversrchil tussen vas afferens en vas efferens 
o Colloid-osmotische druk in plasma (drukverschil door osmose) 
o Hydrostatische druk in het kapsel van Bowman 

 Basaalmembraan: Filtratie-barriere voor deeltjes >70 kDa, albumine en sterk plasma-
eiwitgebonden stoffen. Kleine moleculen (ureum en glucose) passeren ongehinderd 

 Podocyten (viscerale epi cellen) beinvloeden de doorgang filtreerde bestanddelen 
 
Regulatie van de renale doorbloeding (GFR) 
Ten eerste beschijft het Bayliss effect dat de 
vaatweerstand van de renovasculaire gladde 
spiercellen stijgt met een toenemende 
perfusiedruk. Ten tweede zorgt het macula-densa 
mechanisme ervoor dat de tubulo-glomerulaire 
drukkoppeling kan worden bijgesteld a.d.h.v. de 
[Na+] in de distale tubulus. Ten derde kunnen 
stoffen als adenosine, prostaglandine, 
catecholamine en renine/angiotensine ervoor 
zorgen dat de GFR bijgesteld kan worden. Dit alles 
zal leiden tot een constante renale doorbloeding. 
 
Proximale tubulus 
De proximale tubulus bestaat uit de proximale glomerulus + de dikke afdalende arm van de Lis van 
Henle. De proximale tubulus heeft verschillende functies zoals H2O resorptie (hoogste in het hele 
nefron, 60%) en Natrium-resorptie (gekoppeld met glucose, aminozuren, nucleotiden of fosfaat). 
Daarnaast worden er ook organische zuren 
(ureum) en eiwitgebonden farmaca (die niet 
glomerulair gefiltreerd worden) uitgescheiden.  
 

 H2O resorptie, 60% (hoge 
waterpermeabiliteit van de prox. 
Tubulus) 

 Na+ resorptie, 60-70% 

 Secretie van organische zuren en 
eiwitgebonden farmaca 

 
Transportmechanismen 
In de afbeelding hiernaast kun je zien dat er in 
de proximale tubulus verschillende transporters 
werken. De Na/K ATPase is de drijvende kracht 
achter deze processen. Stof X en H+ worden dus 
beiden via natrium symport de epitheelcellen 
ingepompt. 
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Lis van Henle 
De Lis van Henle bestaat uit een dunne dalende buis en een dikke stijgende buis. Beide buizen 
hebben verschillende eigenschappen (Bovenste 300 mOsm/kg, onderste 1200 mOsm/kg). 
 

 Dunne dalende buis 
o Geen actieve transepitheliale transportmechanismen 
o Hoge H2O permeabiliteit (verlengde van prox) 

 

 Dikke stijgende buis 
o Luminale Na+-abosorptie door Na/K/Cl- symport 
o IMPERMEABEL VOOR H2O 

 
Dit zorgt voor een osmotische gradient in het 
niermerg met eenhypertonicitieit (TENTAMEN) in 
het merginterstitium (afhankelijk van de 
mergdoorbloeding). Deze gradient zal als een 
aandrijving voor de H2O resoprtie in de 
verzamelbuis fungeren. De vasa recta loopt parallel 
aan de Lis van Henle en transporteert voortdurend 
H2O en Na uit het merg terug. 
 
Transportmechanismen 
Wat hier belangrijk is is de Na/K/Cl- symporter en 
het Mg/Ca kanaal. Het transport van Mg/Ca is 
passief. 
 
Distlale tubulus 
In de distale tubulus vindt er een finetuning van de 
Na, K en protonenconcentratie plaats wanneer de 
handhaving van de elektroliet- en de zuur-base 
huishouding noodzakelijk is. 
 

 Vroegdistale tubulus 
o Natrium terugabosorptie uit het lumen door een Na/Cl symport 
o Transcellulaire Ca-absorptie 

 

 Laatdistale tubulus 
o Aldosteron-afhankelijke natriumresorptie via natrium selectieve kanaaleiwitten in de 

tubuluscellen in de uitwisseling tegen K+ en protonen. 
 
Verzamelbuis 
De functie van de verzamelbuis is het vormen van een hypo-tot isotone urine tot eindurine. De 
osmotische gradient tussen het lumen en het interstitium van het niermerg dient als drijvende kracht 
van de urineconcentratie (passieve waterterugabosrptie). Een verhoogde mergdoorbloeding zal 
leiden tot: 
 

 Vermindering van de osmotische gradient 

 Verminderde H2O terugaborptie 
 
Daarnaast is de doorlaatbaarheid voor water deels afhankelijk van vasopressine/ADH. 
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Diuretica 
Diuretica zijn verbindingen die een verhoogde water- en zoutuitscheiding veroorzaken. Saluretica 
veroorzaken voornamelijk een uitscheiding van NaCl. 
 

 Osmotische diuretica 

 Carbonanhydrase inhibitoren 

 Thiazidediuretica 

 Lisdiuretica 

 Kaliumsparende diuretica 

 Aldosteronantagonisten 
 
Osmotische diuretica (Mannitol) 
Mannitol (zeswaardig suikeralcohol) wordt gefiltreerd en verdeelt zich over het lumen van de tubuli. 
Aangezien het een geringe tubulaire resorptie kent zal de osmotische druk in het tubuluslumen 
stijgen en wordt H2O in het tubulusgedeelte vastgehouden. Het heeft slechts geringe saluretische 
effecten en het zorgt voor een verhoogde renale doorbloeding. Indicaties: 
 

 Acute oedeemvorming 

 Acuut hersenoedeem (afname intracraniale druk) 

 Acute glaucoomaanval (afname intraoculaire druk) 
 
Het is beter om deze stoffen niet te gebruiken bij longoedeem omdat er een cardiale decompensatie 
zal optreden. 
 
Carbonanhydrase remmers (Acetazolamide) 
Deze stoffen remmen het enzym carboanhydrase in de proximale tubulus waardoor er een 
verminderde uitwisseling van Na+ tegen H+ zal plaatsvinden. Als een gevolg hiervan zal de pH van de 
urine stijgen  en zullen de [Na, K en HCO3] stijgen. Indicaties: 
 

 Glaucoom 

 Metabole alkalose 
 
Deze stoffen kunnen leiden tot een 
hypokalemie en afname van de [HCO3] 
in het lichaam (metabole acidose). 
Daarnaast hebben deze stoffen een 
geringe diuretische werking en werken 
zij zichzelf tegen door de afname van de 
HCO3-spiegel. Tenslotte zal de GFR 
afnemen. 
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Thiazide diuretica (hydrochloorthiazide) 
Deze remmen de symport van Na en Cl in de vroegdistale tubulus. Daarnaast zal er een versterkte 
werking in de tubulus optreden door glomerulaire filtratie plus tubulaire secretie. In hogere 
concentraties kan het ook de carboanhydrase in de proximale tubulus remmen. Dit zal allemaal 
leiden tot een verhoogde natrium en kalium uitscheiding (in distaal nefrom meer natrium voor de 
uitwisseling tegen K). Indicaties: 
 

 Essentiele hypertensie 

 Chronisch hartfalen 

 Nefrogene diabetes insipidus 
(vasopressine-resistentie) 

 
Die laatste bijwerking moet je 
onthouden, komt op het tentamen. 
Thiazides kunnen PDE3/4 remmen 
waardoor [cAMP] stijgt. Als een gevolg 
hiervan zal de expressie van AQP 
(Aquapores) stijgen waardoor de 
terugresorptie van water zal stijgen 
(PARADOXAAL).  
 
Bijwerkingen van thiazide diuretica 
zijn dus hypokalemie, hypernatriemie en een 
verminderde glucosetolerantie (risico op diabetes type 2) 
 
ADH (vasopressine) 
ADH is een peptide die in de hypothalamus wordt 
gevormd. De regulatie van de synthese en de secretie 
vindt plaats in de hypofyse. ADH bindt aan Een (Gs) 
gebonden receptor, die via PKA activatie (via cAMP) 
aquapores tot expressie zal brengen in de verzamelbuis. 
Vasopressine of een synthestisch analoog kan worden 
gebruikt bij de behandeling van diabetes insipidus (vraag: 
diabetes insipidus  vasopressine resistentie?) 
 
Lis diuretica (furosemide) 
Deze diuretica remmen de Na/K/Cl2 symporters 
in het dikke stijgende deel van de Lis van Henle. 
Ze zorgen voor een verhoogde Natrium, Kalium 
en Calcium/magnesium uitscheiding. Ze worden 
vooraal gebruikt bij acuut orgaanoedeem 
(longoedeem, hersenoedeem en oedeem bij een 
verminderde nierfunctie). Bijwerkingen: 
 

 Hypovolemie 

 Hyponatriemie 

 Hypokaliemie 

 Hypocalciemie 

 Ototoxiciteit (gehoorstoornis) 
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Kalium-sparende diuretica (amiloride) 
Deze veroorzaken een reversibiele remming van 
aldosteronafhankelijke natriumkanalen in de laat distale 
tubulus en verzamelbuis. Doordat er alleen 
natriumkanalen worden geblokkeerd zal de resorptie van 
kalium niet belemmerd worden. Deze stoffen worden 
vooral gebruikt als chronische therapie bij arteriele 
hypertensie (I.c.m. thiazides). De natriuretische effecten 
zijn verwaarloosbaar. Omdat er distaal minder natrium 
aanwezig is zal er een verminderde uitwisseling van Na 
tegen K plaatsvinden (antiport). 
 
Aldosteron antagonisten (spironolacton) 
Deze stoffen blokkeren de intracellulaire (cytosolisch) aldosteronreceptor. Deze receptor is normaal 
in staat om de expressie van zowel natrium- en kalium kanalen als de NA/K ATPase te verhogen via 
gentranscriptie. Wanneer deze receptor geblokkeerd wordt door spironolacton gaat dat feest niet 
door. Daarnaast zal ook de mitochondriale ATP-synthese worden belemmerd. Als een gevolg hiervan 
zal de aldosteron-gestimuleerde Na abosprtie en K secretie  geremd worden. Indicaties: 
 

 Hyperaldosteronisme (competitie 
met aldosteron aangaan) 

 Secundair hyperaldosteronisme 
(reflexactivatie RAAS) 

 
Bijwerkingen: 
 

 Hyperkalemie 

 Hyponatriemie 
 
 
 
 
 
Methylxanthine derivaten (theophylline, caffeine) 
Deze zorgen voor een toename van de doorbloeding van het niermerg en vermoedelijk antagonisme 
van de adenosinereceptoren. Effect: 
 

 Afname osmotische gradient tussen nierschors en niermerg 

 Afname H2O terugabsorptie in de verzamelbuis 

 Toename GFR 

 Vermindering abosorptie Na+, en H2O in de proximale tubulus 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 7, 18 november 2013 
 
Haemostase 
Alle reacties, die tot een effectieve bloedstolling bijdragen. Deze omvat zowel het haemostase-
systeem in (cellulaire en plasmastolling zowel als het fibrinolyse-systeem) als ook de vaatwand, die 
stolling-actieve stoffen maakt door locale vasoconstrictie en die de bloedcirculatie beperkt. 
 

 Thrombocyten: Door adhesie en aggregatie snelle primaire wondsluiting 

 Endotheel: Remming van de bloedstroom door vasoconstrictie en modulatie van het 
stollingsproces 

 Plasma stolling: Consolidatie van de primaire afsluiting door fibrineopbouw 

 Fibrinolytische systemen: Reductie van de bloedstolling 
 
Thrombocyten 
Wanneer de endotheellaag beschadigd raakt 
komen de ondergelegen verbindingen (collageen, 
vWF, tissue factor TF) vrij te liggen. Als een gevolg 
hiervan zal er adhesie plaatsvinden d.m.v. 
membraangebonden oppervlaktereceptoren. 
Vervolgens zal er celactivering plaatsvinden, 
waardoor de plasmastolling geactiveerd zal 
worden. Daarnaast zal er een extra 
thrombocytactivering ontstaan door thrombine. 
 
 
 
Vervolgens zullen er conformatieveranderingen van de fibrinogeenreceptoren optreden, waardoor er 
fibrinogeen brugverbindingen (vWF-verbindingen) kunnen ontstaan. 
 

 
De fibrinepolymeren stabiliseren het thrombocytenstolsel door de vorming van fibrinepolymeren. 
Vervolgens zullen stollingsfactoren en plasmaremmers de boel reguleren. 
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Plasma stolling 
Het is belangrijk om te onthouden dat een tissue factor (TF) essentieel is voor het op gang brengen 
van de plasma stolling. Daarnaast moet je weten dat factor 10 (X) samen met calcium, fosfolipiden en 
factor 5a in staat zijn om thrombine (factor 2) te activeren (conversie prothrombin naar thrombin).  
 
Protein C wordt onder invloed van thrombomodulin omgezet in actief protein C (APC)/ Protein S, wat 
vervolgens weer de vorming van thrombine remt (remmen factor Va). 
 
Thrombine kan zichzelf remmen, maar ook stimuleren. Activatie via activatie factor V (naar Va) 
remming via thrombomodulin  APC. 
 
Regulatie van de plasmatische stolling 
 

 Drukkoppelingsmechanismen 
o Protein C / S systeem (negatief) 
o Thrombine (positief/negatief) 

 Plasma-inhibitoren 
o Antithrombine (AT) 
o Heparansulfaat 
o Heparine cofactor II (HCII) 
o Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) 

 Plasminogeenactivatoren 
o Weefselplasminogenactivator (t-PA) 
o Urokinase (u-PA) 

 
Heparine 
Heparine bestaat uit een mengsel van 
diassaccharide eenheden. Er valt 
onderscheid te maken tussen twee typen 
VERSCHILLEN KENNEN VOOR TENTAMEN! 
 

 Ongefractioneerd heparine (UFH) 
factor X en II 

 Laagmoleculair heparine (LMWH) 
facotr X 

 
Beiden hebben ze anticoagulerende werking 
doordat ze met een hoge affiniteit aan 
antithrombine 
binden(lysinebindingsplaatsen). 
Antithrombine remt thrombine. 
 
Zowel UFH als LMWH vormen een soort 
coating om het antithrombine waardoor de 
actieve stollingsfactoren worden 
weggevangen.  
 
UFH bindt niet specifiek aan plasma en plaatjeseiwitten. LMWH hebben een geringe affiniteit voor 
plasma en plaatjeseiwitten. Het grootste verschil zit echter in de bioavailability . LMWH heeft een 
zeer hoge bioavailability 
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Bijwerkingen 
 

 Bloedingsgevaar 

 Osteoporose 

 Haaruitval 

 Heparine-geinduceerde thrombocytopenie I/II (tekort aan plaatjes  stollingsgevaar?) 
 
Tegengif 
Protamine(chloride) neutraliseert het poly-anion heparine irreversibel 
 
Hirudine 
De hirudines zijn recombinante verbindingen van het natieve hirudine. Hirudine is de sterkste 
selectieve remstof van thrombine. Hirudine is in staat om de thrombine activiteit irreversibel te 
remmen. Het kent geen tegengif, waardoor het een heel gevaarlijk stofje is om mee te werken! 
Indicaties: 
 

 Heparine-geinduceerde thrombocytopenie 

 Anti-coagulatie bij patienten met een heparineintolerantie of HIT antilichamen (tegen 
heparine) 

 
Vanzelfsprekend kunnen er bloedingscomplicaties optreden bij het gebruik van Hirudine. 
 
Coumarine-derivaten (warfarine) 
Warfarine werkt als een competitieve 
vitamine-K antagonist waardoor het 
vitamine-K epoxide reductase geremd 
zal worden. Als een gevolg hiervan 
zullen er fysiologisch inactieve 
proenzymen gevormd (Vit.K werkt niet 
langer als cofactor). 
 
Daarnaast zullen vitamine K afhankelijke 
stollingsfactoren niet meer gevormd 
kunnen worden.  
 
Belangrijk om te onthouden is het feit 
dat het lang duurt voordat het medicijn 
werkt. Dit komt omdat de 
stollingsfactoren die al gevormd waren 
nog actief zullen blijven. Indicaties: 
 

 Veneuze thrombose 

 Longembolie 
 

 
Bijwerkingen 
 

 Dodelijke intracerebrale bloedingen (1%) 

 Embryopathiën (ze passeren dus de placenta!) 

 Interacties met NSAID’s en phenytoïne 
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Fibrinolytica (streptokinase) 
Deze stoffen zijn in staat om het lichaamseigen fibrinolytische systeem te activeren door het 
plasmaeiwit plasminogeen om te zetten naar plasmine. Dit plasmine zorgt voor de splitsing van 
fibrine in fibrinogeensplitsingsproducten. 
 

 
 
 
Eerste generatie fibrinolytica (streptokinase) 
Dit is een enkelvoudig polypeptide uit beta-gehaemolyseerde streptokokken. Het heeft een directe 
plasminogeenactivering door compexvorming 1:1.Als een gevolg hiervan zal het 
plasminogeenmolecuul een conformatieverandering ondergaan waardoor fibrine zal worden 
afgebroken. Indicaties: 
 

 Acuut myocardinfarct 

 Diep veneuze been/bekkenthrombose 

 Longembolie 
 
Bijwerkingen 
 

 Bloedingscomplicatie 

 Allergische reacties 
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Acetylsalicylzuur (aspirine) 
Dit is een thrombocytaggregatieremmer die behoort tot de groep van zure antipyretische analgetica. 
Asprine is in staat om het COX irreversibel te remmen (COX1 > COX2). Als een gevolg hiervan zal de 
prostaglandine synthese geremd worden (PGE2/PGI2).  
 

 Hoge doseringen  analgetisch, antipyretisch en antiflogistisch (ontstekingsremmend) 

 Lage doseringen  remmen thrombocytaire thromboxaan synthese 
 
Het heeft een snelle intreding van werking (15 min). Daarnaast zal de aggregatieremming enkele 
dagen aanhouden. Indicaties: 
 

 Secundaire profylaxe bij thrombo-embolische gebeurtenissen 
o Coronair lijden 
o Cerebrovasculair 

 
Enkele bijwerkingen zijn bloedingscomplicaties en maag/duodenumulcera. 
 
Thienopyridine/Clopidogrel 
Dit zijn prodrugs wiens metabolieten in staat zijn om de thrombocytaire ADP receptor (Gi 
gekoppeld)te inhiberen. Als een gevolg hiervan zal de ADP afhankelijke cellactivering 
(degranulatie/secretie) geremd worden.Daarnaast zal de ADP-geinduceerde fibrinogeenbinding 
geremd worden. 
 

Thienopyridine/clopidogrel remmen nauwelijks het COX! 
 
GP IIb/IIIa antagonisten (abciximab) 
Deze stof bindt selectief aan de fibrinogeenreceptor (GP IIb/IIIa). Het zorgt voor een remming 
(70-90%) van de thrombocytaggregatie. Abciximab is het FAB fragment van een chimair monoclonaal 
AB tegen de de humane GP IIb/IIIa receptor. Het kan alleen i.v. worden toegepast en het veroorzaakt 
Een bijna irreversibele receptorblokkade. Indicaties: 
 

 Instabiele angina pectoris 

 Acuut myocardinfarct  
 
Bijwerkingen zijn: Bloeddingscomplicaties, thrombocytpenie, misselijkheid. 
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Geneesmiddelen van de Tractus Circulatorius 
College 8, 20 november 2013 
 
Ontstaan atherosclerose 
 

 Endotheliale dysfunctie (bv verstoring NO and PG synthese) of endotheelschade 
 

 Toename van adhesiemoleculen: toename migrate monocyten 
 

 Transport van LDL deeltjes in de vaatwand 
 

 Productie van vrije radicalen door endotheel en ontstekingscellen: oxidatie van LDL (oxLDL): 

 peroxidatie van lipiden 
 

 Opname oxLDL in macrophagen: foam cellen 
 

 Subendotheliale accumulatie van foamcellen en T-cellen: fatty streaks 
 

 Afgifte cytokines en groeifactoren: proliferatie SMC en productie matrix: overkapping 
lipiderijke kern: plaque formatie 

 

 Loslaten van de plaque: thrombose 
 

Lipiden 
Lipiden zijn van levensbelang en dienen als 
bouwtenen voor het celmembraan, uitgangsstof 
voor hormonen (steroids) en als substraat voor de 
energiestofwisseling. Aangezien lipiden niet 
wateroplosbaar zijn worden ze in het lichaam 
getransporteerd als lipoproteinen (zie afbeelding 
hiernaast). Verschillende lipoproteinen hebben 
verschillende APO-eiwitten (postzegels).  
 

 Chylomicronen    apoB-48 

 VLDL, IDL, LDL     apoB-100 

 HDL     apoA1 
 
Chylomicronen (exogene pathway) bevatten voornamelijk triglyceriden (90%) i.t.t. cholesterol (10%). 
HDL en LDL bevatten voornamelijk cholesterol (80 vs. 20%). VLDL zit daar ergens tussen (75 vs 25%). 
Chylomicronen zijn ook veruit het grootst en maken als enige deel uit van de exogene pathway. 
 

 LDL  Transport cholesterol naar de cellen (membraanformatie/steroidsynthese) 

 HDL  Opname cholesterol uit weefsels 
 
 

Je wil dat de HDL – LDL verhouding ongeveer 1:4 is (LDL 4x zo hoog dan HDL). 
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Pathways 
 

 Exogene pad: LCT uit de darm worden in darmcellen omgezet tot chylomicronen. Deze 
chylomicronen komen via lymfevaten in het bloed terecht, waar energie afgesplitst zal 
worden in de vorm van FFA (vrije vetzuren). Vervolgens zullen de energieloze chylomicronen 
in de lever aankomen. Hier zal het cholesterol worden afgesplitst en worden hergebruikt 
voor de productie van gal (wat vervolgens weer wordt uitgescheiden etc.). 

 

 Endogene pad: De lever maakt ook deeltjes waar veel vet in zit (maar relatief weinig 
cholesterol), deze lipoproteïnen worden VLDL genoemd. VLDL wordt door de lever afgegeven 
aan het bloed, waar het (net als de chylomicronen) gestript wordt van zijn energie (FFA). Het 
‘gestripte’ VLDL bestaat uit IDL en LDL, wat weer wordt getransporteerd naar de lever. HDL 
staat eigenlijk een beetje los van dit plaatje. HDL is in staat om cholesterol van weefsels terug 
te brengen naar de lever. 

 
 
Zoals je ziet kan HDL door CETP (in afbeelding hieronder CE) worden omgezet in VLDL en LDL. 
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Hyperlipoproteineie (hyperlipedemie) tentamen! 
Er zijn zowel genetische (primaire) als milieu (secundair) factoren voor 
het ontstaan van hyperlipedemie. Primaire factoren zijn bijvoorbeeld 
enzymen en/of receptoren die minder goed functioneren en daardoor 
de vethuishouding kunnen verstoren. Milieufactoren zijn 
stofwisselingstoornissen of storingen in het endocriene systeem 
(diabetes, alcoholmisbruik, contraceptives). Zoals je ziet kan het 
malfunctioneren van de LDL receptor leiden tot een verminderde 
inhibitie van de incorporatie van acetaat in cholesterol. De LDL receptor 
bevindt zich voornamelijk in de lever. De docent wist geen antwoord op 
mijn vraag hoe het vervolgens cholesterol afgeeft aan de weefsels. 
 

Een hyperlipedemie kan het risico op de 
ontwikkeling van arterio/atherosclerose verhogen 
en daarmee dus ook het risico op: 
 

 Hypertensie 

 Hartinfarct 

 Hersenbloeding 

 Perifere arteriële emboliën 

 Erectile dysfunction 
 
Zoals je in de afbeelding hiernaast kunt zien 
inhibeert cholesterol de synthese van LDL 
receptoren. Wanneer je HMG-CoA reductase 
inhibeert d.m.v. het toedienen van statines zullen 
er dus meer receptoren tot expressie worden 
gebracht. HMG-CoA reductase is dus 
verantwoordelijk voor de de novo synthese van 
cholesterol. 
 
Statines (atorvastine en lovastatine) 
Statines remmen de de novo synthese van 
cholesterol in de lever. Daarnaast veroorzaken ze een verhoogde opname van cholesterol uit het 
bloed door de upregulatie van LDL receptoren op de lever. Ze veroorzaken een afname van LDL (20-
40%) en een toename van HDL (15%). Toch kunnen er nare dingen gebeuren: 
 

 Rabdomyolyse (afbraak dwarsgestreept spierweefsel (TENTAMEN) 

 Upgregulatie van transaminasen 

 Buikklachten 
 
Statines hebben zeer pleiotrope effecten door het feit dat ze erg aspecifiek werken. 
 
 
Galzuurbindende harsen, resins (colestyramine) 
Cholestyramine removes bile acids from the body by forming insoluble complexes with bile acids in 
the intestine, which are then excreted in the feces. When bile acids are excreted, plasma cholesterol 
is converted to bile acid to normalize bile acid levels. This conversion of cholesterol into bile acids 
lowers plasma cholesterol levels. Gevolg: afname LDL (20-30%). Resins verlagen dus de bloed [LDL] 
door de uitscheiding van galzuren. 
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Bijwerkingen 
 

 Obstipatie 

 Gebrek  aan vetoplosbare vitamines 

 Colestyramine smaakt heel slecht 
 
Fibraten (fenobibraat) 
Fibraten werken op PPAR-alfa (peroxisoom-proliferatie-geactiveerde receptoren) en verlaagt de 
opbouw van VLDL (toegenomen lipoprotein-lipase activiteit). Als een gevolg hiervan zullen de 
[triglyceride] sterker dalen dan de [cholesterol] (50% vs. 10%). 
 

Zie afbeelding aantal pagina’s terug 
 
 
Aantekeningen a.d.h.v. oefenvragen 
 

 Galzuurbindende harsen verlagen het cholesterol door een verhoogde 
cholesteroluitscheiding via de ontlasting 
 

 Prolamine wordt gebruikt bij een heparine overdosering 
 

 Dopamine D1 receptoren zijn Gs gekoppeld 
 

 Statines zorgen voor een verhoging van transaminasen 
 

 GPIIb en IIIa bevinden zich op spikes (opzoeken) 
 

 Vicous circle op tentamen! 


