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Receptorfarmacologie 

College 1 R. Gosens 

Farmacologie 

Farmacology are the interactions of chemical substances (drugs) with the living organism. 

Farmacologie treedt dus ook binnen het lichaam op (endogene stoffen). Farmacologie is identiek aan 

farmacodynamiek, maar zeker niet aan farmacokinetiek, wat over de metabolisering en de verdeling 

van de drug gaat (afbeelding ter illustratie). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Specificiteit van medicijnen 

Hier valt onderscheid te maken tussen zgn ‘non-specific’ en ‘specific’ medicijnen. Niet-specifieke 

medicijnen vereisen  vaak een hogere concentratie om een biologisch effect teweeg te brengen. Je 

kunt waarschijnlijk wel bedenken dat specifieke medicijnen minder bijwerkingen hebben, omdat 

bijwerkingen vaak ontstaan door (te) hoge doseringen. Vrijwel alle geneesmiddelen die in het 

ziekenhuis gebruikt worden zijn specifiek (ga na).  

 Non-specific:     
o Biological effect at relatively high drug concentrations (e.g. antacids, adsorbents, 

osmotic agents) 

 Specific:  
o Biological effect at relatively low drug concentrations                                
o Chemical and biological specificity 

 

Target 

De meeste medicijnen oefenen hun werking uit op doeleiwitten met een hoge affiniteit voor het 

geneesmiddel. Van deze targets zijn de receptoren en ionkanelen veruit de grootste groepen.   

 Receptoren 

 Ionkanalen 

 Enzymen 

 Carriers 
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Receptoren 

Receptors are target molecules whose function is to recognise and respond to specific endogenous 

chemical signals, such as hormones, neurotransmitters and inflammatory mediators. 

 

Reciproke specificiteit 

Individuele soorten geneesmiddelen kunnen aan discrete receptoren binden terwijl individuele 

receptoren alleen bepaalde soorten geneesmiddelen kan herkennen. Het komt er dus op neer dat 

niet elke receptor op elke stof (en andersom) reageert. Maar: 

 

 Geen enkel geneesmiddel is volledig specifiek  

 Er kunnen bijwerkingen optreden wanneer er met hoge doseringen wordt gewerkt. Dit komt 

doordat het geneesmiddel dan aan targets met een lagere affiniteit voor het geneesmiddel 

zullen gaan binden. 

 

Agonisten 

In tegenstelling tot antagonisten kunnen 

agonisten een conformatieverandering 

teweegbrengen in hun target (bijvoorbeeld 

een receptor).  Dit zijn vaak slechts enkele 

angströms, geinduceerd door bindings-

plaatsen. Antagonisten werken door een 

dusdanige bindingsplaats ontoeghankelijk te 

maken voor agonisten. 

 

Hill-Langmuir vergelijking 

Deze vergelijking wordt enkel gebruikt om een relatie vast te 

stellen tussen de concentratie van een bepaalde drug en de 

binding. It describes the fraction of the macromolecule 

saturated by ligand as a function of the ligand concentration; it 

is used in determining the degree of cooperativeness of the 

ligand binding to the enzyme or receptor.  

 

Zoals je hiernaast kunt zien is de de Ka de concentratie 

agonist nodig om 50% van de receptoren te bezetten. 

 

Deze Ka is dus ook belangrijk voor de [agonist] in het plasma. 

 

 
 

Hierin is Pa de gebonden fractie, Na het drug-receptor complex en Ntot de totale hoeveelheid 

receptoren. Na is gelijk aan B en Ntot aan Bmax. 
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Scatchard plot 

A Scatchard plot is a plot of the ratio of concentrations of bound ligand to unbound ligand versus the 

bound ligand concentration. It is a method for analyzing data for freely reversible ligand/receptor 

binding interactions. The plot yields a straight line of slope -K, where K is the affinity constant for 

ligand binding. The affinity constant is the inverse of the dissociation constant. The intercept on the X 

axis is Bmax. Het is belangrijk dat je weet welke constanten bepaald kunnen worden met een 

scatchard plot (in tentamen). 

 

 Helling      Ka (dissociatieconstante) 

 Kruispunt met x-as    Bmax (totale hoeveelheid receptor) 

 

 

Concentratie-effect curves 

In dit soort curves is het effect van een geneesmiddel uitgezet tegen de concentratie. Uit de 

logaritmische variant van deze curve vallen verschillende dingen te onderscheiden.  

 Efficacy refers to the potential maximum therapeutic response that a drug can produce. 

 Potency refers to the amount of drug (usually expressed in milligrams) needed to produce an 

effect, such as relief of pain or reduction of blood pressure. 

 The EC50 refers to the concentration at which the therapeutic achieved half of it’s maximum 

effect.  

De Ka is meestal gelijk aan de EC50, maar niet altijd! Dit is belangrijk om te onthouden voor het 

tentamen.  

ε is de intrinsieke efficacy (0-1). Wanneer de ε één is spreekt men van een volledige agonist. 

Wanneer de ε tussen de 0 en de 1 is spreekt men van een partiele agonist en wanneer de ε  nul is 

spreekt men van een antagonist.  

pD2 is de –log(EC50). Stof A EC50 van 10-8, stof B EC50 van 10-7. Stof A heeft een lagere EC50 dan stof 

B, dus de pD2 van stof A zal hoger zijn dan de pD2 van stof B. Stof A is dus potenter dan stof B, dus: 

Hoe hoger de pD2, hoe potenter de stof. 
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De Hill-langmuir en de Scatchert curves zeggen dus enkel wat over de binding, niets over de potency, 

de efficacy, EC50 of pD2. Binding en effect zijn twee verschillende zaken. 

 

In de grafiek zijn A en B even effectief. A is echter 

wel potenter dan B, omdat A een lagere EC50 heeft. 

Let op! B en C zijn even potent omdat zij bij dezelfde 

concentratie de helft van hun maximale effect 

bereikt hebben. C is daarentegen wel een partiele 

agonist omdat zijn ε tussen de 0 en 1 ligt (0,5). 

 

Receptor reserve 

Wanneer men spreekt van een receptor reserve zijn er bij wijze van spreken slechts 100 van de 1000 

receptoren nodig om een maximaal effect te veroorzaken. Wanneer er sprake is van een receptor 

reserve is de EC50 kleiner dan de Ka (TENTAMEN).  Het is dus mogelijk dat een agonist in het ene 

systeem een partiele agonist en in het ander systeem een volle agonist is.  

Onthouden:  Een receptor reserve heeft dus geen effect op de scatcherd plot. Receptor reserves 

hebben enkel een effect op de concentratie-effect curves.  (Afbeelding hieronder kennen!) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Allosterische interacties zijn altijd niet-competitief. Active site binding antagonisten kunnen echter 

zowel competitief als niet-competitief zijn. Een reversibele competitieve antagonist zorgt voor een 

rechtsverschuiving van de bindingscurve. Er is dus meer agonist nodig om dezelfde hoeveelheid 

receptoren te bezetten (rechtsverschuiving, geen verandering Emax!) De meeste geneesmiddelen 

zijn competitieve antagonisten. 
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De dosis ratio is de hoeveelheid agonist nodig voor 50% binding met antagonist. Wanneer de Ra=2 is 

er 2x zoveel agonist (r=2) nodig. Dit fenomeen wordt niet beinvloed door de receptorreserve. De 

mate van rechtsverschuiving is afhankelijk van de antagonist, niet van de receptorreserve.  DUS: 

 Ka afhankelijk van receptorreserve  

 Kb afhankelijk van antagonist 

 

 

 

In een schildplot is de Kb het kruispunt met de x-as (wanneer je stelt: log(r-1)=0).  Aangezien de 

antagonist competitief is, zal er een rechte lijn te zien zijn met een helling van 45% (=1), als dit niet 

het geval is is er geen sprake van competitief antagonisme.  DUS SCHILD PLOT: 

o Bepalen Kb (dissociatieconstante) 

o Bepalen of er sprake is van competitief antagonisme 

o Bepalen pA2 (-log(Kb)) 

Wanneer er sprake is van reversibele competitief antagonisme kun je eigenlijk zeggen dat een 

partiele agonist hetzelfde is als een partiele antagonist. Een partiele agonist heeft namelijk een 

gedeeltelijk effect en blokkeert de werking van een volle agonist.  

 

Bij hartfalen gebruikt men een partiele antagonist, anders leg je het hart stil. Bij allergische reacties 

gebruikt men wel een volle agonist (ε=0). Bij een astma aanval heeft men last van een adrenaline 

stoot  verwijden luchtwegen. Salmeterol (partiele antagonist) remt dat proces, maar formaterol 

(volle agonist) doet dat beter. 

Niet-competitief antagonisme 

Niet-competitieve antagonisten binden irreversibel aan de receptor waardoor de Emax wordt 

verlaagd, ZONDER EFFECT OP DE EC50 TE HEBBEN. 

 Competitief antagonisme  Geen effect Emax, wel op EC50 

 Niet-competitief antagonisme   Geen effect EC50, wel op Emax 

De receptorreserve bij non-competitieve antagonist is hybride. In het begin blijft de Emax gelijk, 

maar daarna daalt hij. Het begint met een rechtsverschuiving totdat de receptorreserve ophoudt. 

Daarna zal de Emax dalen (GA DIT NA!) 
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Inverse agonisme 

In the field of pharmacology, an inverse agonist is an agent that binds to the same receptor as an 

agonist but induces a pharmacological response opposite to that agonist. A prerequisite for an 

inverse agonist response is that the receptor must have a constitutive (also known as intrinsic or 

basal) level activity in the absence of any ligand. An agonist increases the activity of a receptor above 

its basal level, whereas an inverse agonist decreases the activity below the basal level. A neutral 

antagonist has no activity in the absence of an agonist or inverse agonist but can block the activity of 

either. 

 

Two-state receptor model 

The two-state model is a simple linear model to describe the interaction between a ligand and its 

receptor, but also the active receptor (R*).The model uses an equilibrium dissociation constant to 

describe the interaction between ligand and receptor. It proposes that ligand binding results in a 

change in receptor state from an inactive to an active state based on the receptor's conformation. A 

receptor in its active state will ultimately elicit its biological response 

 80% of G-protein-coupled  receptor antagonists are inverse agonists! 

 Two state model oversimplification: multiple receptor states preferentially stabilised by 

different ligands. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tentamenvraag: Hoe bepaal je of iets competitief of non-competitief is? Niet met een scatchard plot, 

want die zegt alleen iets over binding. Schild plot.  

 

Je moet de affiniteiten voor inverse agonist, agonist en antagonist kennen in het Two state model 

(zie afbeelding hierboven). Inverse agonist  resting state, Agonist  activated state. 

 

In het two-state model heeft een neutrale antagonist 

A Een identieke affiniteit voor actieve en inactive conformaties v/d receptor 

B Een grotere affiniteit voor actieve en inactive conformaties v/d receptor 

C Een lagere affiniteit voor  actieve en inactive conformaties v/d receptor 

 

Een volle agonist.... 

A Een maximale respons pas bij volledige receptorbezetting 

B Een maximale respons pas bij gedeeltelijke receptorbezetting (receptorreserve) 

C Een maximale respons altijd eerder dan bij maximale receptorbezetting 
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Een partiele agonist.... 

A Heeft een lagere intrinsieke activiteit dan een volle agonist 

B Heeft een lagere gevoeligheid dan een volle agonist 

C Heeft een kortere werkingsduur dan een volle agonist 

 

Een volle agonist bindt aan muscarine M2 receptoren met een Ka van 3x10-8 M en aan muscarine 

M3 receptoren met een Ka van 1x10-7 M. Welke van de volgende beweringen over deze agonist is 

correct? 

A De agonist is selectief voor M3 receptoren 

B De agonist heeft een grotere intrinsieke activiteit voor M3 receptoren 

C De agonist is selectief voor M2 receptoren 

 

De scatchardplot wordt gebruikt voor de berekening van 

A De receptordichtheid en de dissociatieconstante van een antagonist 

B De niet-specifieke binding bij een radioligand assay 

C de pD2 van een agonist 

 

Receptorfarmacologie 

College 2 R. Gosens 

Functioneel (fysiologisch) antagonism 

Dit houdt in dat twee systemen een tegenovergesteld effect hebben. Vervolgens is het mogelijk om 

één van deze twee systemen te beinvloeden om zo een gewenst effect te veroorzaken. Een 

voorbeeld zijn de gladde spieren in de longen. Ach veroorzaakt daar spiercontractie en adrenaline 

relaxatie. Om meer relaxatie te veroorzaken is het niet alleen mogelijk om beta agonisten toe te 

dienen, maar ook om M3 (Ach) receptor antagonisten te gebruiken. Het is dus erg belangrijk dat je 

onthoudt dat hier twee receptorsystemen voor nodig zijn. Dit in tegenstelling tot competitief 

antagonisme. Ook moet duidelijk zijn dat er bij functioneel antagonisme zowel sprake kan zijn van 

agonisten als van antagonisten.  

Functioneel antagonisme kent ook een groot nadeel. Wanneer één van de twee systemen te sterk 

wordt, dient er ook een sterkere agonist/antagonist te worden gebruikt. Daarnaast is er altijd een 

intact systeem nodig, zoals een levende cel. 

 

Chemisch antagonisme 

Dit zijn de zogenaamde non-receptor antagonisten. Hier worden dus geen receptoren, maar 

moleculen geblokkeerd. Denk hierbij aan neutraliserende antilichamen en antaciden (basen). Het 

doeleiwit hoeft zich hier niet te bevinden in een intact systeem (i.t.t. functioneel antagonisme). 

 

Farmacokinetisch antagonisme 

Bij deze vorm van antagonisme verhoogt stof A een bepaald metabool proces waardoor stof B sneller 

wordt afgebroken (of minder wordt opgenomen). Het voorbeeld dat in college werd genoemd ging 

over warfarin (anticoagulant) en rifampicine. Rifampicine versnelt dus de metabole omzetting van 

warfarine. Een ander voorbeeld is grapefuitsap, wat het enzym p450 stimuleert, waardoor bepaalde 

medicijnen sneller worden afgebroken. 
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Desensisatie  

Dit is het proces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen minder gevoelig worden voor 

geneesmiddelen. Meestal komt dit door het verlies van receptoren, maar er zijn ook andere 

oorzaken. De tijd waarin desensisatie optreedt is erg divers. Het kan seconden, dagen maar soms ook 

weken duren. 

 Verlies van receptoren 

 Uitputten van mediatoren 

 Verhoogde metabole omzetting van het medicijn 

 Compensatoire fysiologische mechanismen (vooral het geval bij morfine en heroine. Het 

lichaam zet zoveel compensatoire mechanismen in waardoor er steeds meer geneesmiddel 

nodig is om het gewenste effect te bereiken) 

 Het geneesmiddel de cel uitdrijven (chemotherapeutica bij tumorcellen) 

Densensisatie van G-protein coupled receptors 

Wanneer er een agonist wordt toegediend zullen er twee dingen gebeuren, namelijk trage en snelle 

(homologe)desensisatie.  

 Snelle desensisatie: Eerst treedt er uncoupling op doordat de GPCR gefosforyleerd wordt 

door GRK, zodat arrestin aan het intracellulaire deel van de receptor kan binden (de receptor 

is hierdoor inactief geworden). Vervolgens zal er internalisatie optreden. Dit is het 

daadwerkelijk wegnemen van de receptor van het celmembraan d.m.v. endocytose.  

 Trage desensisatie: Hier worden de geinternaliseerde receptoren afgebroken. Als een gevolg 

hiervan zal er weer gentranscriptie plaats moeten vinden om zo nieuwe receptoren te 

maken.  

Pas wanneer er geen agonist meer wordt toegediend zal er resensisatie optreden.  

Heterologe desensisatie 

Naast de homologe desensisatie waar een agonist de desensisatie in gang zet bestaat er ook nog de 

zogenaamde heterologe desensisatie. Hier zorgt een andere receptor (gevoelig voor een andere 

agonist) voor de desensisatie van een andere receptor. 

 

Onthouden: Desensisatie is dus een receptorspecifiek proces. Intracellulaire processen blijven 

gewoon werken. 
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Delayed drug responses 

Veel geneesmiddelen hebben een direct effect 

op hun targets om een fysiologische verandering 

te veroorzaken. Als er agonisten aangeboden 

blijven worden is het waarschijnlijk dat er 

veranderingen in de genexpressie optreden, wat 

zogenaamde delayed effects kan veroorzaken. 

Een voorbeeld hiervan is het aanzetten van 

celgroei door het toedienen van beta agonisten 

aan het hart (naast. Hf en contractiliteit 

omhoog). 

 

Verschillende targets voor geneesmiddelen 

 

 

 

Receptoren zijn in 4 groepen onder te verdelen:  

 

 Ionotrope receptoren: deze receptoren bevinden zich vaak in de celmembraan. Ze hebben 

hier een modulerend effect op de actiepotentiaal en concentratiegradiënten van ionen over 

de celmembraan (poortwachterseffect) via een ionkanaal. Veroorzaken snel een effect! 

 

 G-eiwitgebonden receptoren: na activatie van deze receptoren ontstaan er intracellulair 

zogenaamde "second messengers". Deze "second messengers" zorgen uiteindelijk, na een 

aantal biochemische tussenstappen, voor het uiteindelijke fysiologische effect.  Dit is de 

grootste groep receptoren. 
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 Nucleair gebonden receptoren: deze zorgen voor activatie van een bepaald deel van het DNA 

van een cel waardoor er een fysiologische respons optreedt. Deze receptoren liggen vaak in 

de celkern, en de respons treedt over het algemeen traag in. De schildklier- en 

steroïdhormonen werken op dergelijke receptoren.  

 

 Kinase gebonden receptoren: de insulinereceptor is bijvoorbeeld direct gebonden aan het 

enzym tyrosinekinase, waardoor deze pas werkt als er insuline op de receptor aanwezig is. 

 

 

 

 Ligand gated ion channel  4-5 monomeren voor kanaal 

o Nicotinerge Ach receptor 

 Bestaat uit alfa, beta en één gamma subunit 

 Musculair type (Nm) en neuronaal type (Nn) 

 Verhogen permeabiliteit voor natrium en kalium 

 Meestal is één agonist (Ach) genoeg. 

 Met behulp van de Patch-clamp techniek is bepaald dat een kanaal open of 

dicht is. Er is dus geen tussenweg. 

o NMDA receptor 

 Excitatoir 

 Doorlaten Na en Ca ionen 

o GABA receptor 

 Inhibitoir 

 Doorlaten chloride ionen 
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 GPCR     7 transmembraaneiwitten 

o Muscarine Ach receptoren (M1,M2,M3,M4,M5) 

o Adrenoreceptoren (alfa en beta) 

o Muscarine en adrenoreceptoren zijn receptor subtypen die allemaal structureel 

verschillend zijn. Dit betekent dat verschillende receptoren gevoelig zijn voor 

verschillende agonisten. 

 

 Kinase-linked receptor   Meestal enkel transmembraaneiwit 
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Receptorfarmacologie 

College 3 R. Gosens 

Protease-activated receptors (PARS) 

Protease-activated receptors are a subfamily of related G protein-coupled receptors that are 

activated by cleavage of part of their extracellular domain. Deze receptoren worden dus niet 

geactiveerd door een ligand, maar door hun eigen ‘staart’ die eerst geknipt moet worden door een 

protease als thrombine. Deze protease zorgt ervoor dat het inhiberende fragment wordt afgeknipt. 

 

 
 

Shuttle model in GPCR signaal transductie 

Wanneer er een agonist aan een GPCR bindt zal het alfa (GDP gebonden), beta-gamma complex aan 

de receptor binden. Direct daarna zal de GDP uitgewisseld worden voor een GTP, waardoor het bèta-

gamma complex zich afsplitst van het alfa monomeer. Zowel het beta-gamma dimeer als het alfa 

monomeer zijn in staat om signalen door te geven. Het is echter wel zo dat het alfa monomeer veel 

reactiver is dan het beta-gamma complex. Wanneer het alfa monomeer bindt aan een target zal het 

GTP gehydrolyseerd worden waardoor er weer GDP ontstaat. 
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Verschillende alfa-subunits 

 

 Gαs 

o Stimuleren van adenylyl cyclase  stijgen [cAMP] 

 cAMP 

 Binden aan PKA  Respons (door substrates) 

 Binden aan cAMP-gated ionkanalen 

 Afgebroken door PDE tot 5’-AMP 

 Gαi/o 

o Inhiberen van adenylyl cyclase  dalen [cAMP] 

 Gαq 

o Activeren fosfolipase C  stijgen [IP3] en [DAG] 

 

Signaaltransductie via Gαs, Gαi en Gαo 

In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van signaaltransductie via Gαs (indirect ook Gαi/o). 

Het is belangrijk dat je deze afbeelding kent! Ook moet je onthouden dat hoge [cAMP] in gladde 

spiercellen zorgen voor relaxatie, maar voor contractie in dwarsgestreept spierweefsel 

(cardiomyocyten). Pad B staat voor PKA activatie (binden cAMP aan PKA), pad E mag je vergeten. 
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Verhoogde vasodilatatie door PDE5 inhibitie 

Wanneer NOS actief wordt door verhoogde 

calciumconcentraties in de cel zal het arginine 

omzetten in Citruline en NO. Dit NO is in staat om 

guanylyl cyclase te activeren in gladde spiercellen. 

Dit geactiveerde guanylyl cyclase is in staat om GTP 

om te zetten in cGMP. PDE5, wat ook aanwezig is in 

gladde spiercellen is in staat om cGMP af te breken 

tot 5’-GMP. Net als cAMP veroorzaken hoge [cGMP] 

relaxatie in gladde spiercellen. Door PDE5 te 

inhibieren met sildenafil (Viagra) stijgen de [cGMP], 

waardoor er vasodilatatie ontstaat. 

 

Caffeine is ook in staat om sommige soorten PDE te 

inhiberen, waardoor mensen alert worden. 

 

Effecten cAMP 

Zoals ik al zei kan cAMP onder andere PKA activeren. 

Dit actieve PKA heeft verschillende functies. 

 

 Verhoogde lipolyse 

 Verlaagde glycogeen synthese 

 Verhoogde afbraak glycogeen 

 

Signaaltransductie via Gαq 

Nu ik het gehad heb over de signaaltransductie via Gαs, Gαi en Gαo ga ik nu verder over 

signaaltransductie via Gαq. Zoals ik eerder al zei stijgen [IP3] en [DAG] door de activatie van 

fosfolipase C (PLC). IP3 en DAG worden beiden gevormd uit een fosfolipide (phosphatidyl 

biphosphate). Aangezien een fosfolipide bestaat uit een lipofiel en een lipofoob deel is IP3 lipofoob 

en DAG lipofiel, waardoor deze in het membraan zal blijven ‘kleven’. IP3 is in staat om te hechten aan 

een ligandgestuurd ionkanaal op het glad endoplasmatisch reticulum. Als een gevolg hiervan zullen 

calciumionen uit het GER treden, om zo een cellulaire respons teweeg te brengen. Daarnaast is DAG 

in staat om PKC te activeren. PKC (DUS NIET PLC, K staat voor kinase!) is in staat om eiwitten te 

fosforyleren, die op hun beurt ook weer een cellulaire respons zullen veroorzaken. 
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Transductiereserven 

Er is een link tussen de productie van second messengers en een eindrespons (bijvoorbeeld 

contractie). Toch is het mogelijk om een sterke contractie te veroorzaken met relatief weinig second 

messenger. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door zogenaamde transductiereserven.  

 

Ca+2 sensitisatie door Rho-kinase 

Soms zijn er meerdere manieren 

waarop een receptor een bepaald 

proces binnen een cel bevordert. Een 

voorbeeld hiervan is de calcium 

sensitisatie door rho-kinase. Zoals je 

kunt zijn wordt er aan de ene kant PLC 

geactiveerd door het Gaq monomeer. 

Dit zorgt er uiteindelijk voor dat het 

myosine light chain kinase (MLCK) 

actief wordt. MLCK zal op zijn beurt de 

myosine light chain fosforyleren 

waardoor er contractie zal 

plaatsvinden. Anderzijds wordt ook de 

defosforylering van de myosine light 

chain geinhibeerd door Rho-kinase. Dit 

geeft meerdere opties om in te grijpen 

in dit proces. Je kunt dus enerzijds de myosinefosforylatie via PLC proberen te inhiberen, maar 

anderzijds ook de inhibitie van de defosforylering door Rho-kinase inhiberen. Beiden zullen relaxatie 

tot gevolg hebben. 

 

First versus second messengers 

 

 First messengers 

o Receptor agonist 

 Second messengers 

o cAMP 

o IP3 

 Signal amplification 

  



Niek Groot  Receptorfarmacologie 2013 

17 
 

 

 

Receptor desensitisatie 

Zoals ik al zei worden receptoren inactief wanneer 

zij gefosforyleerd worden aangezien ze dan het 

alfa-beta-gamma trimeer niet meer kunnen 

binden. Het is mogelijk dat wanneer receptor A 

geactiveerd raakt, producten als PKA of PKC 

(kinases  fosforylering) andere receptoren 

fosforyleren waardoor zij inactief worden 

(heterologe desensitisatie). Natuurlijk is er ook 

sprake van homologe desensitisatie wanneer een 

receptor langdurig wordt bloodgesteld aan agonist 

en daardoor gefosforyleerd raakt door GRK 

(arrestine  uncoupling  endocytose). Zo is in 

de afbeelding rechtsonder te o.a. te zien hoe 

prostaglandines (PGE2) tot PKA activatie leiden, 

waardoor heterologe desensitisatie van de beta 

adrenoreceptor plaats zal vinden. Hetzelfde geldt 

voor insuline, cytokines en bepaalde 

neurotransmitters. 

  



Niek Groot  Receptorfarmacologie 2013 

18 
 

Receptor crosstalk in glad spierweefsel in de luchtwegen 

Hieronder zie je een voorbeeld waar Gaq activatie ervoor zorgt dat er contractie van het gladde 

spierweefsel zal optreden. Omdat bij Gaq activatie PKC wordt geactiveerd is het dus mogelijk dat PKC 

beta adrenoreceptoren zal gaan fosforyleren. Dit is dus een probleem want daardoor zullen je beta 2 

agonisten (inhaler) minder goed werken. 

 

 

Oefenvragen 

 

De beta receptor kan na langdurige blootstelling aan beta agonisten desensitiseren 

 Beschrijf de signaaltransductie die aan dit proces ten grondslag ligt 

o Homologe desensitisatie GRK  Arrestine  uncoupling  Internalisatie 

 Kan PGE2 via de EP2 receptor ook tot beta receptor desensitisatie leiden? Leg uit. 

o Ja, via heterologe desensitisatie van Gas. PKA fosforyleert beta receptor. 

 

De Scatchard –en Schild analyse worden gebruikt om stofeigenschappen van competitieve 

antagonisten te bepalen 

 Welke parameters worden met deze analyses bepaald? 

o Schild: Kb, competitief/niet-competitief, pA2 (-log(Kb)) 

o Scatchard: Ka, Bmax 

 Welke invloed heeft receptorreserve op de uitkomst van deze bepalingen? 

o Geen enkele invloed 
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Receptorfarmacologie 

College 4 M. Schmidt 

 

Ionkanalen 

Ionkanalen zijn eiwitten die watergevulde, transmembraan porieen kunnen vormen die tussen een 

open en een gesloten stadium kunnen switchen. De mate en richting waarin ionen het ionkanaal 

zullen passeren hangt af van elektrochemische gradienten (osmose). Enkele eigenschappen van 

ionkanalen: 

 Ionselectiviteit 

o Natrium 

o Kalium 

o Calcium 

o Chloride 

 Manier  van activatie 

o Ligand-gated channels (extra –en intracellulair) 

o Voltage gated channels (geactiveerd door depolarisatie) 

o Calcium-release channels (IP3 en ryanodine receptoren op het GER) 

o Store-operated calcium channels (wanneer de [Ca] in de cel te laag wordt) 

 Moleculaire architectuur 

 

Structuur ionkanalen 

Het is niet belangrijk om de structuur van alle ionkanalen de kennen. Wel zei prof. Schmidt dat de 

structuur van NAChR bekend moet zijn (zie colleges Gosens). 

 

Voltage gated calcium kanalen 

Er zijn verschillende typen voltage gated calcium kanalen. Het belangrijkste type (die je dus moet 

kennen) is type L. Type L heeft een hoge activatie threshold en wordt langzaam geinactiveerd. L-type 

VGCC worden geblokkeerd door: 

 Verapamil 

 Diltiazem 

IP3 calcium kanalen 

Deze receptor is een ligand-gated channel die geactiveerd wordt wannneer IP3 bindt. Deze receptor 

bevindt zich op het GER en het sarcoplasmatisch reticulum. Hier zitten ook de ryanodide receptoren, 

die een vegelijkbare functie hebben.  
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Regulatie intracellulair calcium 

Hieronder staan alle verschillende 

receptoren die ik tot nu toe 

besproken heb. Je moet dus weten 

de calcium de cel verlaat via de 

PMCA (ATPase) en de NCX. SERCA 

(ATPase) pompt calcium vanuit het 

cytosol weer in het GER. Het is dus 

niet alleen de GPCR die het 

intracellulaire calcium weer 

probeert te verhogen (Ga dit na). 

Cel in rust 

In de afbeelding hiernaast zie je 

een cel met haar bijbehorende 

receptoren. Daarnaast staan ook de relatieve 

concentraties van natrium, kalium, calcium 

en chloride vermeld. 

 In cel hoger 

o Kalium 

o Chloride 

 In cel lager 

o Natirum 

o Calcium 

Natrium en calcium zullen dus de cel 

binnentreden bij een depolarisatie. Bij de 

repolarisatie verlaat kalium de cel. 

 

 

Voltage gated Na-channels 

Natriumkanalen kunnen in verschillende stadia verkeren. Tijdens de resting state is het kanaal 

gesloten, waardoor er geen natrium kan passeren. Wanneer de kanalen open gaan is natrium in staat 

om het kanaal te passeren. Natriumkanalen kunnen echter ook inactief zijn. Dit houdt in dat een 

eiwitstaart de opening blokkeert waardoor natriumionen niet kunnen passeren. 
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Actiepotentiaal 

 Absoluut refractair 

o First       Natrium naar binnen 

o Second     Natriumkanalen dicht (staart), Kalium naar buiten (repol.) 

 Relatief refractair (moeilijk prikkelbaar, slecht voor cellen) 

o Natrium kanalen herstellen zich, kaliumkanalen blijven open. 

 

Blokkeren van natriumkanalen 

TTX (Tetrodotoxin, een lokaal anaestheticum) is in staat om natriumkanalen te blokkeren. Als je het 

goed begrijpt snap je dat er nu alleen nog maar een repolarisatie op kan treden. 

 

Blokkeren van kaliumkanalen 

TEA (Tetraethylammonium) is in staat om kaliumkanalen te blokkeren. Op deze manier kan er dus 

geen repolarisatie plaatsvinden. 
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Beinvloeden van ionkanalen 

Als het goed is begrijp je nu dat ionkanalen op 

verschillende manieren kunnen worden 

beinvloed. Kanalen kunnen worden geblokkeerd, 

maar ook worden beinvloed door GPCR.  

 

 Fosforylatie van een ionkanaal via GPCR 

leidt tot een verandering in de functie van 

het betreffende kanaal 

 

 

 

 

 

 

Contractie in dwarsgestreept spierweefsel 

Een spier trekt samen onder invloed van een motorisch neuron. Een motorisch neuron laat 

acetylcholine los in de synaptische spleet tussen het neuron en spiercel. Dit veroorzaakt een 

actiepotentiaal, welke door de T-tubuli (buizen door het sarcoplasmatisch reticulum, instulping 

membraan) van de spiercel naar binnen gaat. Het actiepotentiaal stimuleert de afgifte van calcium 

door het sarcoplasmatisch reticulum. De calcium-ionen binden aan de troponine-complexen op de 

tropomyosine-draden, waardoor deze draden van de myosine-bindingsplaatsen verschuiven. De 

myosinekoppen kunnen nu binden, waardoor contractie (spiersamentrekking) mogelijk is. Na de 

contractie (als er geen actiepotentiaal meer is) gaan de calcium-ionen terug naar het 

sarcoplasmatisch reticulum, dat de ionen bewaart tot het volgende actiepotentiaal. De 

tropomyosinedraden gaan door het tekort aan calcium weer over de myosine-bindingsplaatsen 

liggen. 
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Contractie in dwarsgestreept spierweefsel 

Deze contractie is vrijwel identiek aan die van ‘gewoon’ dwarsgestreept spierweefsel.  

 

Contractie glad spierweefsel 

In de gladde spiercellen bindt Ca2+ aan 

calmoduline en het Ca2+-calmoduline 

complex bindt aan myosine light chain kinase 

(MLCK) waardoor dit enzym actief wordt. Het 

actieve Ca2+-calmoduline–MLCK  fosforyleert 

de myosine lichte ketens waarna de actine 

bindingsplaats op de myosine kop 

beschikbaar wordt en myosine in staat is om 

het actine te binden. In skeletspiervezels 

zorgt de binding van Ca2+ voor een 

vormverandering van troponine terwijl MLCK 

door de binding van Ca2+-calmoduline 

enzymatisch actief wordt in gladde 

spiercellen. Het eind resultaat is hetzelfde, de 

myosine kop kan binden aan het actine.   

De afbeelding hieronder is erg belangrijk voor 

 het tentamen! 

 

JE MOET VOOR HET TENTAMEN OOK DE RHO-PATHWAY KENNEN! 
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Exocytose 

Naast spiercontractie heeft calcium nog een 

belangrijke functie, namelijk exocytose.  Toch zijn 

er twee factoren (die je moet kennen) die niet via 

exocytose, maar door diffusie de cel/axon verlaten. 

Deze stoffen zijn NO (stikstofmonoxide) en 

Archidonzuur (AA). De uitscheiding van deze 

stoffen is dus calcium onafhankelijk!  

 

Amiloride 

Dit is een diureticum dat natriumkanalen (Enac) 

kan blokkeren, waardoor er minder water 

geresorbeerd zal worden. 

 

CFTR kanalen 

Deze kanalen transporteren Cl- ionen naar de 

mucosa in de longen. Als een gevolg hiervan zal 

water passief volgen, waardoor het slijm minder 

taai wordt.  Mutaties in het CFTR gen zorgen ervoor  

dat chloride ionen niet meer goed getransporteerd  

worden, waardoor er minder water richting  

de mucosa word verplaatst. 

 

Centraal zenuwstelsel 

Hier ga ik verder niet op in. Je moet weten dat zweetklieren en de adrenal medulla uitzonderingen 

zijn. 
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Enterisch zenuwstelsel 

Het enterische zenuwstelsel communiceert normaal gesproken met het centrale zenuwstelsel via de 

nervus vagus en het orthosympathische zenuwstelsel. Maar onderzoek, waarbij de nervus vagus 

wordt doorgesneden, toont aan dat het enterische zenuwstelsel ook geheel zelfstandig kan 

functioneren alsof het een eigen "brein" heeft. De myenterische plexus zorgt voor een fijnmodulatie 

van smooth muscle m.b.v. serotonine, acetylcholine en noradrenaline. 

 

 

Omlijnde effecten kennen. 
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Presynaptische modulatie 

Presynaptische modulatie houdt in dat het 

parasympathische en het sympathische 

zenuwstelsel elkaar presynaptisch 

innerveren, om zo de ‘output’ van elkaar te 

beinvloeden. Uit de afbeelding kun je 

opmaken dat er dus presymaptisch M2 

receptoren op een synaptisch neuron zitten. 

Andersom zitten er alfa-2 receptoren op de 

presynaps van parasympatische neuronen. 

Dit effect is zo sterk dat de release van Ach 

sterk afneemt wanneer er adrenaline wordt 

aangeboden. 

 

 

Wanneer er gallamine (M2 antagonist) wordt 

toegediend aan een cholinerge zenuw (met 

presynaptische M2 receptoren) die een gladde 

spier innerveert zal er meer contractie optreden. 

Wanneer er desensitisatie van de M2 en M3 

receptoren optreedt, zal de spier relaxeren. (GA 

DIT NA) 
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Receptorfarmacologie 
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Cotransmissie van Ach, NO en VIP 

Cotransmission is the release of several types of neurotransmitters from a single nerve terminal. 

Recent studies in a myriad of systems have shown that most, if not all, neurons release several 

different chemical messengers. Cotransmission allows for more complex effects at postsynaptic 

receptors, and thus allows for more complex communication to occur between neurons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien zijn sommige neuronen dus in staat om meerdere 

neurotransmitters uit te scheiden (waaronder ATP op de ATP receptor) om zo een nauwkeuriger 

/specifieker effect teweeg te brengen.  In de afbeelding hieronder zie je dat de cotransmissie (C) van 

NA en ATP een sterker signaal oplevert dan wanneer deze apart worden uitgescheiden (nauwkeurige 

regulatie). In de afbeelding staat S voor suramine (ATP-receptor blokker) en P voor prazosine (alfa-1 

receptor blokker). Ook moet je weten dat NPY het effect van noradrenaline versterkt. 
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Homotrope en heterotrope presynaptische inhibitie 

In de afbeelding hieronder worden de verschillen tussen homotrope en heterotrope presynaptische 

inhibitie afgebeeld. Deze verschillen moet je kennen . Daarnaast moet je ook weten wat 

postsynaptische synergie inhoudt. 

 

 
 

Het cholinerge systeem 

Muscarine –en nicotinerge receptoren zijn allebei erg belangrijk in het cholinerge systeem. De stof 

muscarine is niet in staat om de BHB te passeren aangezien het een positieve lading heeft en dus niet 

lipofiel is. Nicotine kan dit echter wel aangezien het een ongeladen molecuul is. In tegenstelling tot 

de muscarinereceptor (GPCR) is de nicotinerge receptor een ligand gebonden ionkanaal. Het lichaam 

zelf gebruikt  geen muscarine en nicotine aangezien deze stoffen niet in het lichaam kunnen worden 

aangemaakt. In plaats daarvan gebruikt het lichaam de neurotransmitter acetylcholine (Ach). 

Acetylcholine bindt dus aan zowel muscarinerge –en nicotinerge receptoren. In de afbeelding 

hieronder staat de BP uitgezet tegen de blootstelling van verschillende hoeveelheden Ach. Atropine 

is een algemene muscarinereceptor antagonist. Wanneer er echt héél veel Ach wordt toegediend zal 

de bloeddruk stijgen aangezien dan de nicotinerge in het ganglion worden geactiveerd.  
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Fysiologische functies van de parasympathicus 

Een makkelijke manier om de fysiologische functies van de parasympathicus te onthouden is dat 

vrijwel alle processen via M3 (stimulatoire) GPCR verlopen (Gq). De enige uitzonderingen zijn die op 

de hartfrequentie (M2, Gi), de presynaps (M2, Gi) en bij neurale communicatie (M1, Gq). 

 

 M1,3,5   Stimulatoir (Gq) 

 M2,4   Inhibitoir (Gi) 

 

Je moet dus onthouden dat muscarinerge receptoren stimulatoir (Gq) of inhibitoir (Gi) zijn. 

MUSCARINERGE RECEPTOREN ZIJN DUS NOOIT Gs GEMEDIEERD. 

 

Directe versus indirecte parasympathomimetica  

Onder directe parasympathomimetica verstaat men stoffen met een werking gelijk aan die van 

acetylcholine. Onder indirecte parasympathomimetica verstaat men stoffen die de afbraak van 

acetylcholine in de intersynaptische spleet inhiberen (AchE remmers).  

 

 Carbachol is een stof die heel erg op acetylcholine lijkt, maar een aminegroep heeft i.p.v. een 

methylgroep. Hierdoor is carbachol vele malen stabieler dan het enorm instabiele 

acetylcholine. 

 

Synaptische neurotransmissie door acetylcholine 

Er zijn verschillende manieren waarop de werking van acetylcholine beinvloed kan worden. Ten 

eerste zijn er de receptor agonisten en antagonisten die aan zowel post –als presynaptische 

(auto)receptoren kunnen binden.  Wanneer acetylcholine aan presynaptische autoreceptoren bindt 

kan de uitscheiding van acetylcholine beinvloed worden (zowel verhoogd als verlaagd). Ten tweede 

zijn er de toxinen die de uitscheiding van acetylcholine voorkomen. Een bekend voorbeeld is het 

botulisme toxine (botox) dat ervoor zorgt dat er gespannend spieren (rimpels) relaxeren. Ten derde 

zijn er de stoffen die de heropname van choline blokkeren (hemicholine). Dit zal uiteindelijk leiden 

tot een verlaagde afgifte van ach. Tenslotte zijn er de cholineesterase remmers.  
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Nicotinerge receptoren: Subtypen en signaaltransmissie 

Zoals ik al eerder heb genoemd zijn er twee typen nicotinerge receptoren. Ten eerste is er het 

neuronale type (Nn), welke te vinden zijn in autonome ganglien, het bijniermerg en het CZS. Ten 

tweede zijn er de musculaire nicotinerge receptoren (Nm). Deze zijn te vinden op de musculaire 

eindplaat. De structuur heb ik al eerder besproken. 

 

 
 

 M1,3,5   Stimulatoir (Gq) 

 M2,4   Inhibitoir (Gi) 

 

Dit is een hele belangrijke sheet. Zoals ik al eerder heb gezegd zijn alle inhibitoire muscarinerge 

receptoren Gi gemedieerd. De presynaptische autoreceptor waar ik het net over had is eigenlijk niets 

minder dan een M2 receptor. Wanneer acetylcholine aan deze receptor bindt zal AC geremd worden 

door het alfa monomeer. Daarnaast zal het betagamma dimeer GIRK (kalium kanaal) stimuleren 

waardoor de presynaps moeilijker gedepolariseerd zal worden. 

 

 Pertussis toxin  Kinkhoest  Inhiberen Gi 

 Ach op Gi  

o GIRK stimulatie 

o Remming adenylylcyclase  

 

M2-receptoren en hartfunctie 

Zoals ik al eerder heb gezegd remt de alfa –i subunit adenylylcyclase waardoor er minder cAMP 

geproduceerd, waardoor er dus een lagere influx van natrium zal optreden, waardoor de cel minder 

zal depolariseren (frequentie daalt). Daarnaast zal het beta-gamma dimeer GIRK stimuleren 

waardoor het totale potentiaal zal dalen, waardoor er een hyperpolarisatie op zal treden. DUS: 

 

 Dalen [cAMP]  Frequentie omlaag 

 Efflux K+  Hyperpolarisatie  
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Directe parasympathomimetca 

 

 Acetylcholine      Passeert niet de bhb 

 Carbachol (stabieler dan acetylcholine)   Passeert  niet de bhb 

 Pilocarpine      Passeert wel de bhb 

 

Aangezien je bijwerkingen als bradycardie of een plotse daling van de bloeddruk wil voorkomen is 

het belangrijk dat parasympathomimetica niet intraveneus worden toegediend.  Daarnaast hebben 

de bijwerkingen alles te maken met de activatie van de parasympathicus.  

 

Het gebruik van parasympathicomimetica wordt sterk afgeraden (contraindicaties) wanneer een 

persoon lijdt aan astma bronchiale (bronchospasmen), hartfalen (negatief chronotroop/inotroop  

daling hartfrequentie, dalen contractiekracht myocard), angina pectoris, maagzweren en/of de ziekte 

van Parkinson. 

 

Cholineesterase-remmers 

AchE remmers, indirecte parasympathicomimetica, kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën. Deze 

moet je kennen voor het tentamen! Ik weet niet zeker welke farmaca je moet kennen (lijst staat nog 

niet online). 

 

 Niet-veresterende  remmers  

o Competitieve remming 

 Endrophonium   CZS 

 

 Carmabylerende remmers 

o Enzym wordt hersteld 

 Neostigmine    Perifeer (opheffen spierrelaxatie) 

 Physostigmine    CZS + perifeer (genezen atropinevergiftiging)  
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 Fosforylerende remmers 

o Irreversibele remming 

 Sarin 

 

Daarnaast moet je weten dat herstel met pralidoxim in een vroeg stadium mogelijk is. Later zal er 

namelijk verandering van het enzym optreden. 

 

 Pralidoxim   Herstel AchE  

 

Gebruik van cholinesterase-remmers 

Meestal worden cholinesterase-remmers gebruikt voor perifere doeleinden. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn postoperatieve darm-en blaasatonieën, waarbij de nicotinerge receptoren nog  

geblokkeerd zijn. Verhoging van [Ach] in de intersynaptische spleet zal zorgen voor de verdrijving van 

de spierverslapper. Daarnaast worden AchE-remmers gebruikt bij de behandeling van glaucomen en 

myasthenia gravis (AB’s tegen Nm, waardoor (schijnbaar alleen de oogspieren) niet  kunnen 

contraheren).  

 

Glaucoom 

Een van de oorzaken van glaucoom is een verhoogde oogdruk. Deze kan veroorzaakt worden door 

een afsluiting van het kanaal van Schlemm. Het oogvocht kan niet worden afgevoerd en hoopt zich 

op in het oog. De ziekte kan erfelijk zijn. 

 

Behandeling is mogelijk met oogboldrukverlagende geneesmiddelen. Indien men de druk genoeg 

verlaagt, kan een toename van het verlies van het gezichtsveld tegengehouden worden. Middelen als 

pilocarpine in oogdruppels of als gel bevorderen de afvoer van vocht in de voorste oogkamer door de 

pupil te verkleinen (miotica) waardoor de kamerhoek open wordt getrokken. Bètablokkers zoals 

timolol verminderen de productie van dit vocht. Het komt er op neer dat je indirecte of directe 

parasympathomimetica wilt gebruiken. 

 

Beta receptor antagonisten    Timolol 

Muscarinereceptor agonisten    Pilocarpine 

Cholinesteraseremmers    Neostigmine 

Onbekend      Marijuana 

 

Cholinesterase remmers bij dementie 

Bij Alzheimer is er sprake van de degeneratie van 

cholinerge neuronen. Cholinesterase-remmers 

hebben matige effecten op de cofnitieve 

vaardigheden bij licht tot middelzware Alzheimer-

Dementie. Het enige probleem is dat op een 

gegeven moment de m1 receptorfunctie achteruit 

zal gaan (zie afbeelding). 
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Decuraresering 

Aangezien curare een antagonist van de musculaire nicotinereceptor is kan iemand met een 

curarevergiftiging worden geholpen met AchE (neostigmine).  

 

Receptorfarmacologie 

College 6 M. Schmidt 

 

Oefenvraag 

Op wat voor manier hebben GPCR een effect op ionkanalen 

 -Via second messengers 

 -Rechtstreeks + second messengers 

 -Uitsluitend via second messengers 

 

Muscarine receptor antagonisten 

Met behulp van muscarine receptor antagonisten kunnen verschillende doelen worden bereikt. Ten 

eerste dient atropine als een lokaal diagnosticum in de ogen. Een andere muscarine receptor 

antagnist, tiotropium bindt aan M3 receptoren in de longen. Je kunt je voorstellen dat dit farmaca 

wordt gebruikt bij de behandeling van chronische bronchitis en astma bronchiale. Ten derde is er nog 

pirenzepine. Pirenzepine bindt selectief aan M1 receptoren. Het molecuul is positief geladen, 

waardoor het de bloed hersen barriere niet zal passeren. Het zorgt in de maag voor een verminderde 

maagzuursecretie. 

 

 Tiotropium  M3 antagonist 

 Pirenzepine  M1 antagonist 

 

Ganglion block 

Wanneer een ganglion gedurende een lange tijd wordt gestimuleerd zal er een zogenaamd ganglion 

block optreden. Dit ganglion block houdt in dat er door postsynaptische desensitisatie geen 

signaaloverdracht meer mogelijk is. 

 

Neuronale nicotinereceptor antagonisten 

Deze worden niet meer gebruikt in de kliniek omdat de werking er van te aspecifiek was. Dit komt 

doordat er in elk ganglion Nn receptoren zitten. 

 

Depolariserende spierverslappers (succinylcholine) 

Succinylcholine, ook wel bekend als suxamethonium chloride, is een spierverslappend middel dat bij 

operaties wordt gebruikt om de spieren te verslappen. Het middel verslapt binnen één minuut 

vrijwel alle spieren in het lichaam, inclusief de ademhalingsspieren (overstimulatie wat leidt tot 

relaxatie). Het wordt binnen een paar minuten volledig door het lichaam gemetaboliseerd tot 

barnsteenzuur en choline. Deze metabolieten komen van nature in het lichaam voor. Succinylcholine 

is een depolariserende spierverslapper die na inspuiten spierbewegingen geeft (fasciculaties). Deze 

kunnen als zeer pijnlijk worden ervaren. Depolariserende spierverslappers worden geprefereerd bij 

oudere mensen aangezien de serumconcentratie goed gereguleerd kan worden (vaag verhaal, lijkt 

tegenstrijdig gezien de bijwerkingen.) Pijn bij toedienen SUCKS   Succinylcholine. 
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Niet-depolariserende spierverslappers (tubocurarine) 

Tubocurarine (also known as D-tubocurare or DTC) is a 

neuromuscular-blocking drug or skeletal muscle relaxant in the 

category of non-depolarizing neuromuscular-blocking drugs, used 

adjunctively in anesthesia to provide skeletal muscle relaxation 

during surgery or mechanical ventilation. Unlike a number of other 

related skeletal muscle relaxants, it is now rarely considered 

clinically to facilitate endotracheal intubation. Tubocurarine is 

classified as a long-duration, non-depolarizing neuromuscular 

blocking agent that is a competitive antagonist of nicotinic 

neuromuscular acetylcholine receptors. Ook moet je weten dat dit 

molecuul geladen is en dus daarom de bloed-hersenbarrière niet 

kan passeren. de werking van niet-depolariserende 

neuromusculaire blokkers kan tegengegaan worden door 

cholinesterase remmers (verhoging [ACh])→ dit itt depolariserende 

neuromusculaire blokkers. Dit zijn eigenlijk gewoon Nm 

antagonisten. Curare is nauwelijks oraal absorbeerbaar (pijlgif!). 

 

 Niet-depolariserend 

o Blokken Nm  Decurarisering mogelijk 

o Werkingsduur 20-60 min 

 Tubocurarine 

 Depolariserend 

o Nm agonist   Niet antagoneerbaar (desensitisatie) 

o Snelle intreding van werking 

o Korte werkingsduur 

 Succinylcholine 

 

Onthouden: Mg2+ en botulinetoxine remmen de afgifte van ACh 

 

Bijwerkingen spierverslappers (kennen!)) 

 

 Niet-depolariserend 

o Blokkade autonome ganglia (bloeddrukafname, ontsporing OS en PS) 

o Blokkade van muscarinereceptoren (tachycardie) 

o Histamine-afgifte (SM-cells  in long hebben H-receptoren  contractie) 

 

 Depolariserend  

o Stimulatie van autonome ganglia (arrhythmiën) 

o Stimulatie van muscarinereceptoren (bradycardie) 

o Spierpijn (voor-relaxatie met niet-depolariserende spierverslappers) 

o Hyperkaliemie 

o Verhoogde oogboldruk 

o Maligne hyperthermie 
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Adrenaline vs. Noradrenaline 

De enige manier waarop adrenaline vrijgemaakt kan worden is via het bijniermerg.  Alleen in het 

bijniermerg wordt noradrenaline omgezet in adrenaline.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          I.t.t. het cholinerge systeem kent het adrenerge systeem geen ligand gestuurde ionkanalen.  

 

Het adrenerge systeem 

Wat je moet onthouden is dat bèta 1, alfa 1 en alfa 2  receptoren wel door noradrenaline kunnen 

worden geinnerveerd, maar bèta 2 receptoren niet. Bèta 2 receptoren kunnen alleen door adrenaline 

worden gestimuleerd. Daarnaast zijn alle bètareceptoren Gs gekoppeld. Dit betekent dat ze allemaal 

AC stimuleren om zo [cAMP] te verhogen. In het hart betekent dit dat bèta 1 (Gs) en M2 (Gi) elkaars 

functionele antagonisten zijn.  

 

Alfa 2 receptoren  bevinden zich vooral presynaptisch. Ze dienen ervoor om de uitscheiding van 

neurotransmitter te verminderen. Zodra je deze functie kent, weet je ook dat alfa 2 receptoren wel 

Gi gebonden moeten zijn. Gi inhibeert AC  [cAMP] daalt  minder PKA activatie  minder 

fosforylatie ionkanalen  minder depolarisatie in presynaptische zenuwen  minder Ca vrijzetting. 

 

Alfa 1 receptoren zijn als enige adrenerge receptor Gq gebonden. Ze bevinden zich voornamelijk in 

bloedvaten en dienen ervoor om de bloeddruk te verhogen. Gq  PLC omhoog  IP3 omhoog  Ca 

omhoog.  

 

Tenslotte kent het adrenerge systeem geen esterases, maar reuptake systemen. Voorbeelden 

hiervan zijn de noradrenalinetransporter (NAT) en de extraneuronale monoamine-transmorter (EMT) 

POST –EN PRESYNAPTISCH. 
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Belangrijke functionele antagonisten 

Deze twee functionele antagonisten moet je kennen. Even de pathways uitschrijven en kijken waar 

ze elkaar beinvloeden.  Denk hierbij aan de fosforylatie van TMLCP. 

 

 Bèta 1 + Muscarine 2 

 Bèta 2 + Muscarine 3 

 

Biogene amines 

 

 Catecholamines  Tyrosine 

 Serotonine   Tryptofaan 

 Histamine   Histidine 

 

De plasmaconcentraties van noradrenaline en adrenaline verschillen van elkaar. De concentraties 

noradrenaline zijn altijd hoger dan die van adrenaline. 
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De bovenstaande tabellen moet je kennen. Ik heb de tabellen zo aangepast dat alleen de te-leren 

farmaca er in vermeld staan.Zoals je kunt zien is isoprenaline in staat om enkel bètareceptoren te 

stimuleren. Fenylefrine stimuleert enkel alfa 1 receptoren. Clonidine en oxymetazoline hebben de 

hoogste affiniteit voor alfa 2 receptoren. Fenoterol en salbutamol stiumuleren bieden bèta 2 

receptoren. DUS: Alles wat op –ine eindigt staat meer naar links dan farmaca die op –ol eindigen. 

 

   Bedenk wel dat clonidine en oxymetazoline de sympathicus remmen door alfa 2 te stimuleren! 

 

 

 
 

 NA: Verhogen AP via alfa-1 receptoren. Eerst kleine verhoging van de hartfrequentie. 

Vervolgens zorgt de baroreceptor reflex voor een stimulatie van de PS en een inhibitie van de 

OS. 

 

 A: Adrenaline doet niet heel veel met de AP aangezien het zowel bèta 2 receptoren 

(relaxatie) als alfa-1 receptoren (constrictie) stimuleert. Doordat er geen verandering in de 

AP optreedt zullen de baroreceptoren in de A. Carotis niet gaan vuren.  
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De bovenstaande afbeelding moet is belangrijk. Bèta 2 receptoren veroorzaken een relaxatie van 

glad spierweefsel. Dit i.t.t. tot alfa1 receptoren, die een constrictie veroorzaken. Zoals je ziet kan het 

beta gamma dimeer van de alfa 2 receptor ook PLC stimuleren, maar dit hoef je niet te kennen voor 

het tentamen.  

 

Adams Stroke 

Het syndroom van Adams-Stokes verwijst naar een plotse, voorbijgaande, vorm van flauwvallen 

(syncope). Soms gaat dit gepaard met convulsies. Er ontstaat een bradycardie t.g.v. overstimulatie 

van de nervus vagus.  
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Indirecte sympathomimetica 

Zoals ik eerder al zei maakt het adrenerge systeem gebruik van zogenaamde reuptake systemen (NAT 

en EMT). Indirecte sympathomimetica stimuleren de postsynaptische NA-receptoren door het 

verminderen van de reuptake van noradrenaline. Cocaine remt de presynaptische heropname van 

noradrenaline door NAT te inhiberen. 

 

 Cocaine  Remmen NAT 

 

Tyramine 

Net als cocaine zorgt tyramine voor een niet-exocytotische vrijzetting van noradrenaline. Dit gebeurt 

op vier manieren. 

 

1. Tyramine wordt samen met natrium de presynaps ingepompt (essentieel) 

2. Tyramine stimuleert de opname van noradrenaline in vesicles  

3. Tyramine remt MAO (afbraak van NA) 

4. Tyramine stimuleert het de symport van natrium en NA richting synapsspleet  

 

                                     Begrijp dat cocaine de werking van tyramine blokkeert! 

 

Sympathicus remmende middelen 

Van deze groep zijn clonidine en reserpine de enigen die op de lijst van te leren farmaca staan 

vermeld.  

 

 Clonidine  Alfa-2 agonist 

 Reserpine  Verstoort irreversibel het ATPase in de granula, MAO breekt NA af. 
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Ga de effecten in het bovenstaande figuur na. Probeer te verklaren wat infusie van de vermelde 

stoffen voor effecten heeft. 

 

 S staat voor stimulatie 

 N staat voor NA  

 T staat voor Tyramine (duurt langer, indirect sympathomimeticum) 

 

Synthese catecholamines 

Eerder zei ik al dat alle catecholamines ontstaan uit het aminozuur tyrosine. Uit tyrosine wordt eerst 

DOPA gemaakt. Uit DOPA wordt dopamine gemaakt. Uit dopamine wordt noradrenaline gemaakt en 

uit noradrenaline wordt adrenaline gemaakt 

 

 DDNA 

 

Behandeling Parkinson 

Bij de behandeling van Parkinson gebruikt men Levodopa i.p.v. dopamine. Dit alleen omdat L-DOPA 

wel de BHB passeert en dopamine niet. 

 

Afbraak catecholamines 

Er zijn twee manieren waarop catecholamines kunnen worden afgebroken. Namelijk via Catechol-O-

methyltransferase en Monoaminooxidase. 

 

 COMT 

 MAO 

o MAO type A werkt in de hersenen waar het noradrenaline en serotonine 

metaboliseert.  

o MAO type B werkt perifeer en in de nigrostriataire banen waar het dopamine en 

tyramine metaboliseert. 

 

Intermezzo: Presynaptische nicotinerge receptoren verhogen de afgifte van acetylcholine. Dit is het 

enige voorbeeld waarin de afgifte wordt verhoogd. 
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Adrenalineumkehr 

De bovenstaande figuur gaat over de zogenaamde adrenalineumkehr. Het enige punt dat de docent 

probeerde te maken was dat de eerste (hoge) piek wordt veroorzaakt door alfareceptoren en de 

tweede, dalende, door betareceptoren (phentolamin  alfa 1 blokker). 

 

Oefenvraag 

Welke bewering is correct? 

 -NO + VIP versterken het effect van Ach 

 -NO + VIP verzwakken het effect van Ach 

 -NO + VIP doen niets met het effect van Ach 

 

Wat is de insulinereceptor voor een receptor? 

 -Een ligand-gated ion kanaal 

 -Een GPCR 

 -Een kinase-linked receptor 

 

Anafylactische shock 

Anafylaxie is een medische term voor een snelle systemische allergische reactie, die ook vaak een 

anafylactische shock wordt genoemd. Anafylaxie treedt soms op wanneer een persoon wordt 

blootgesteld aan een allergeen waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is. Vele stoffen 

kunnen als allergeen fungeren. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een 

levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken. Anafylaxie kan optreden na inname van het 

allergeen, maar ook na inademing ervan, na huidcontact of een injectie met de betreffende stof. De 

ernstigste vorm van anafylaxie kan soms in enkele minuten tot de dood leiden als deze niet meteen 

wordt behandeld. Ernstige anafylactische reacties zijn gelukkig erg zeldzaam vergeleken met meer 

'normale' allergische reacties. 
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Ten tijden van anaphylaxis is het belangrijk om te onthouden dat adrenaline je vriend is. Bij 

anaphylaxis worden histaminereceptoren (H1, H2 en H3) overmatig gestimuleerd.  

 

 H1 (lijkt op M3)   Long (constrictie) 

 H2    Hart (positief chronotroop + inotroop) 

 H3    Vaten  

 

De ademnoot die op zal treden is erg levensbedrijgend. Het is daarom belangrijk om snel een beta 2 

agonist toe te dienen (dus niet NA!). Hierdoor zal er geen verandering optreden in de bloeddruk 

(pagina 37), maar wel in de hartfrequentie.  

 

Het nadeel van adrenaline is dat het veel bijwerkingen heeft. Alfa-1 receptoren zorgen namelijk voor 

vasoconstrictie en bèta-1 receptoren stimuleren het hart. Toch is adrenaline en geschikt medicament 

in geval van nood bij zware astma aanvallen.  

 

Noradrenaline is dus geen geschikte kandidaat als het aankomt op bronchodilatatie (beta 2). 

 

Dobutamine 

In het ziekenhuis gebruikt men dobutamine in plaats van adrenaline voor het stimuleren van bèta 1 

receptoren.. Dobutamine is een racemaat (mengsel) van – en + dobutamine. Beide vormen 

stimuleren bèta 1 receptoren, maar + dobutamine remt alfa 1 receptoren, terwijl – dobutamine alfa 

1 receptoren stimuleert. Netto effect: Stimulatie bèta 1 receptoren. 

 

Tocolyse 

Onder tocolyse verstaat men weeënremming. Men gebruikt in het geval van dreigende 

vroeggeboorten bèta 2 mimetica om de weeën te remmen. 

 

Alfa-sympathomimetica 

Alfa sympathomimetica worden gebruikt bij hooikoorts, verkoudheid en niezen. Ze werken 

voornamelijk door te binden aan alfa-2 receptoren in de slijmvliezen, waar ze een vasoconstrictie 

teweegbrengen. Het probleem is echter dat er na verloop van tijd een hypoxie ontstaat, waardoor er 

een (nog) sterkere vasodilatatie op zal treden dan er aanvankelijk was. 
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Bij chronisch gebruik loop men het risico dat er een atrofie van het neusslijmvlies op zal treden (door 

het zuurstoftekort). Daarnaast kunnen er bij ouderen circulatiestoornissen ontstaan 

(vasoconstrictie). 

 

 

Hierboven staat het probleem van aspecifieke alfa blokkers beschreven. Wanneer men aspecifieke 

alfablokkers gebruikt zal er een overstimulatie van beta 1 receptoren ontstaan. Wanneer men alfa-1 

specifieke blokkers gebruikt (e.g. prazosine) zal de negatieve feedback via alfa-2 receptoren intact 

blijven, waardoor bèta 1 receptoren niet overgestimuleerd worden. 

 

Beta-sympathomimetica 

Wanneer men beta sympathomimetica langdurig gebruikt zal er desensitisatie op gaan treden. In het 

begin zal er sprake zijn van een normaal receptoraantal en een effectieve koppeling, maar na verloop 

van tijd zal het receptoraantal verminderen. 

 

Beta-blokkers 

Bij het gebruik van bèta-blokkers zal er een ander probleem optreden. Het lichaam zal namelijk na 

verloop van tijd meer receptoren aanmaken (gebrek aan output), die vervolgens weer geblokkeerd 

zullen worden door de blokkers. Wanneer iemand plotseling zou stoppen met het gebruik van bèta 

blokkers zullen al die receptoren gedeblokkeerd worden (i.e. overmatige sympathische stimulatie). 

Hierdoor kunnen er symptomen als tachycardie en opwinding optreden. 

 

Oefenvraag 

Welke farmaca hebben een intrinsieke sympathomimetische activiteit? 

 -Alfa blokkers 

 -Bèta blokkers 

 -Muscarine receptor antagonisten 

 

Het komt er op neer dat bèta blokkers partiele agonisten zijn in afwezigheid van een volle agonist. 

Wanneer er een volle agonist (NA) in het spel komt fungeren bèta blokkers als partiele antagonist. 
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Dopamine 

Dopamine is een catecholamine die fungeert als neurotransmitter (en soms als hormoon) op 

verschillende plaatsen in het lichaam van mensen en dieren. Dopamine ontstaat door decarboxylatie 

uit L-DOPA, dat in organismen wordt gevormd door oxidatie van het aminozuur tyrosine. Er zijn 

verschillende dopaminerge circuits te onderscheiden. De belangrijksten zijn: 

 

 Het nigrostriatale circuit. Dit circuit is vooral betrokken bij de regulatie van motoriek. Het 

loopt van de substantia nigra en het dorsale deel van het striatum naar de frontale 

hersengebieden. 

 

 Het mesolimbische circuit. Dit circuit heeft vooral een functie bij de regulatie van emotioneel 

gedrag, in het bijzonder gedrag dat bepaald wordt door beloning en straf. Het ontspringt in 

kerngroepen van het tegmentum en projecteert via het ventrale deel van het striatum (de 

zogeheten nucleus accumbens) naar structuren in de frontale hersenen die deel uitmaken 

van het limbische systeem (zoals de cortex cingularis anterior). 

 

De fysiologische effecten van dopamine zijn afhankelijk van binding aan een van vijf verschillende 

subtypen van dopaminereceptoren, waarvan de D1- en D2-receptoren het bekenst zijn. 

Dopaminerge receptoren zijn net als de adrenerge (en cholinerge) receptoren GPCRs. 

 

 D1  Gs  (AC activatie [cAMP] omhoog  PKA activatie) 

 D2  Gi (AC inhibitie  [cAMP] omlaag  minder PKA activatie) 

 

In de afbeelding hieronder kun je zien dat D2 agonisten kunnen fungeren als anti-parkinsnmiddelen, 

Neuroleptica en anti-emetica (anti-misselijkheid).  D2 agonisten dienen vooral als secretieremmers. 
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Niet alle D1/2 agonisten of antagonisten zijn enkel in het CNS werkzaam. D1 agonisten verhogen de 

doorbloeding in perifere postganglionaire vezels in de nieren. 

 

 D1 agonisten  Perifere postganglionaire vezels (verhoging doorbloeding) 

 

Net als de M2 en alfa-2 receptoren bevindt de D2 receptor zich ook in de presynaps waar het de 

secretie van dopamine kan reguleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als noradrenaline wordt dopamine afgebroken door MAO en COMT. 

 

When intracellular cAMP is increased through activation of D1 receptors, activating PkA, DARP-32 is 

phosphorylated. Phyosphorylated DARP-32 acts as an inhibitor of protein phosphatases such as 

protein phosphatase-1 and calcineurin, thus acting in concert with protein kinases and favouring 

protein phosphorylation - effectively an amplifying mechanism. 

 

Dopamine als geneesmiddel 

Zoals ik al zei kunnen D1 agonisten worden gebruikt om de doorbloeding van de nier te stimuleren. 

Echter, als er te hoge concentraties dopamine (of andere agonisten) worden toegediend zullen er 

naast D1 receptoren ook bèta-1 en alfa-1 receptoren worden geactiveerd. Dit is natuurlijk 

onwenselijk (alfa-1  vaatvernauwing). Er moet dus goed op de dosering worden gelet! 
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Serotonine 

Serotonine is een neurotransmitter met een overwegend inhiberende werking. Het is een tryptamine 

die invloed heeft op stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. 

Serotonine wordt afgegeven door serotonerge neuronen in de hersennen die naar verschillende 

hersengebieden lopen, waaronder de prefrontale cortex. De cellichamen van serotonerge neuronen 

liggen in of vlak bij de Raphe Nuclei. 

 

Serotonine, of 5-hydroxytryptamine (5-HT) is een monoamine die gesynthetiseerd wordt door het 

lichaam, door het aminozuur tryptofaan om te zetten met behulp van enzymen tot serotonine. 

Serotonine kan niet door de bloed-hersenbarrière en wordt in de hersenen gemaakt. 

 

Voorkomen serotonine  

Serotonine komt vooral voor in entero-chromaffine cellen in de darm. Daarnaast bevatten ook 

bloedplaatjes veel serotonine. Ze synthetiseren het niet zelf, maar nemen het op uit het bloed en 

slaan het vervolgens op. 

 

Lysergeenzuurdiethylamide (LSD) 

LSD is een partiele receptor agonist. Dit betekent dat LSD in staat is om serotonerge receptoren te 

activeren. 

 

Afbraak 

Serotonine zal eerst door MAO en vervolgens door 5HIAA worden omgezet. Vervolgens zal het 

afbraakproduct door de nieren worden uitgescheiden. 

 

Receptoren 

Zoals je hiernaast kunt zien lijkt het 

serotonerge receptorsysteem erg op het 

muscarinerge receptorsysteem (GPCR + 

ionkanalen). 

 

 HT1  Gi  (o.a. autoreceptor)  

 HT2  Gq 

 HT4  Gs 

 

De 5HT2 receptor bevindt zich zowel op het 

endotheel als op SMC’s. Wanneer serotonine 

bindt zal het endotheel NO vrijmaken. Dit NO 

is in staat om guanylyl cyclase te activeren in 

gladde spiercellen. Dit geactiveerde guanylyl 

cyclase is in staat om GTP om te zetten in 

cGMP. Hoge [cGMP] zullen leiden tot 

relaxatie.  

 

Reuptake serotonine via SERT. Fluoxetin 

(prozac) inhibieert SERT. 
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Purines 

Denk hierbij aan ATP, ADP en adenosine. Ook deze stoffen kunnen als neurotransmitter functioneren 

en aan receptoren binden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men maakt onderscheid tussen twee soorten receptoren, namelijk de P1 –en P2 receptoren.  

 

 P1 receptoren 

o A1 (adenosine)   Gi 

o A2 (adenosine)   Gs 

o A3 (adenosine)   Gi 

 P2 receptoren 

o P2X (ATP)    Ionkanaal 

o P2Y (ATP + ADP)  Gi/Gq of Gs 

 

De A1 receptor kan zorgen voor een bronchoconstrictie (verlagen [cAMP]). Men kan dit fenomeen 

gebruiken om een medicijn te ontwikkelen voor bepaalde vormen van astma.  

 

Methylxanthines 

Onder deze stof verstaat men ook nog andere stoffen als theophylline, caffeine en theobrome. Dit 

zijn allemaal A1 antagonisten. Als het goed is begrijp je nu dat A1 (Gi) antagonisten de [cAMP] 

verhogen door ervoor te zorgen dat AC niet geinhibeerd wordt. Daarnaast remmen methylxanthines 

PDE, waardoor er minder cAMP wordt afgebroken. DUS TWEE MANIEREN: 

 

 A1 Antagonist  Relaxatie 

 PDE inhibitie  Relaxatie 
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Locale anaesthetica 

Lokale anesthesie is de meest gebruikte vorm van verdoving. Lokale anesthesie wordt gebruikt om 

pijngeleiding uit te schakelen met een lokaal anestheticum door de zenuwen rondom de te 

behandelen plek direct te verdoven. Pijnprikkels worden dan niet meer voortgeleid naar de hersenen 

en de pijngewaarwording is dan ook verdwenen. Vaak voegt men een vaatvernauwend middel toe 

(adrenaline). Dit middel remt plaatselijk de doorbloeding, waardoor het anestheticum minder snel in 

het bloed opgenomen wordt. Vroeger werd aanbevolen dit niet toe te passen bij anesthesie van 

vingers en tenen; door sterke en langdurige vaatkramp zou necrose kunnen optreden. 

 

 

 Prikkelgeleiding volgt door het axon langs voorbewegende actiepotentialen 

 Na+-instroom afhankelijke depolarisatie, K+-uitstroom repolarisatie 

 Lokale remming van de spanningsafhankelijke, potentiaalafhankelijke Na+-Kanalen 

o reduceert hoogte van de actiepotentiaal 

o verlaagt geleidingssnelheid 

o Verhoogt de activeringspotentiaal 

o Onderbreekt de prikkelgeleiding 

 

Werkingsmechanisme 

Zoals je hiernaast kunt zien maakt men 

onderscheid tussen no-use dependence en use 

dependent anaesthetica. B kan door het 

membraan diffunderen en kan daardoor direct 

het natriumkanaal blokkeren. HB is lipofoob 

waardoor er eerst een depolarisatie plaats moet 

vinden waarna HB de cel kan betreden. B wordt 

altijd omgezet in HB voordat het zijn functie kan 

vervullen. HB > B! 
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Gebruikte locale anaesthetica 

Lidocaine, cocaine en procaine zijn de anaesthetica die je moet kennen voor het tentamen. Ze 

remmen alle drie natriumkanalen waardoor zij de geleiding van pijnprikkels kunnen belemmeren.  Ze 

hebben echter ook een aantal bijwerkingen. 

 

 Lidocaine kan invloed op het hart hebben 

 Cocaine kan de heropname van noradrenaline belemmeren 

 

Procaine heeft een korte werking door de snelle afbraak van de stof in weefsel.  

 

Vragenuurtje colleges M. Schmidt  

12 september 2013 

 

 Verhoging [Ach] op M3 receptoren  Miosis (pupilvernauwing) + afvoer oogvocht 

 

 Zweten (sympathisch)    Via M3 receptoren 

 

 Presynaptische M2 receptoren   Na+ kanaal fosforylatie in presynaps  remt de 

      afgifte van Ach 

 

 Postsynaptische M2 receptoren  Hier zorgt de activatie van GIRK voor een

      hyperpolarisatie 

 

 Alfa-1 en alfa-2 receptoren bevinden zich niet tot nauwelijks op het hart 

 

 Bèta-2 receptoren zijn erg gevoelig voor desensitisatie 

 

 A1 antagonisten voor kinderen met bronchoconstrictie 

 

 Isoprenaline innerveert enkel bètareceptoren 

 

 HERG zijn kaliumkanalen 

 

 Donepezil wordt gebruikt bij het behandelen van Alzheimer (AchE inhibitor in CNS) 

 

 NPY versterkt het effect van noradrenaline in het geval van cotransmissie 
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Histamine 

Histamine is een biochemische stof (biogeen amine) die betrokken is bij verscheidene fysiologische 

processen. De stof speelt een rol in het maag-darmkanaal, fungeert als neurotransmitter in het 

centrale zenuwstelsel en heeft een functie in het afweersysteem. 

 Voorkomen 

o Long 

o Huid 

o Maag-darmstelsel  

o CSZ 

 Opslag & vrijgifte 

o Mestcellen en basofiele granulocyten 

o Allergische reacties 

o Basische eiwitten (o.a. bijen- en wespengif, morfine) 

o Weefselschade en infecties 

 Enterochromaffine-achtige cellen in de maag 

o Maagzuursecretie 

 Zenuwcellen in het CZS  

o Neurotransmissie 

 

Zoals je ziet zijn neuronen dus in staat om histamine te produceren. Een rustende mestcel bestaat uit 

allemaal gevulde granulen die vrijkomen  wanneer IgE + allergeen bindt. 

 

Histamine bestaat grofweg uit twee delen. Ten eerste is er de C-terminus waaraan een basisch eiwit 

aan gebonden zit. Ten tweede zit er aan de N-terminus het eiwit heparine, dat een anti-stollings, 

anti-bacteriële en een weefselherstelende functie heeft.  

 

 C-terminus  Basisch eiwit 

 N-terminus  Heparine 

 

Histaminereceptoren 

Men maakt onderscheid tussen 4 typen histaminereceptoren (H1 tmt H4). H3 en H4 zijn echter nog 

niet goed onderzocht, waardoor hun functies nog niet volledig bekend zijn. Wel weet men dat H3 (Gi) 

receptoren zich voornamelijk presynaptisch bevinden. H4 (Gi) receptoren zijn in staat om 

ontstekingscellen te activeren  De H1 receptor is Gq en de H2 receptor is Gs gekoppeld. H2 

receptoren bevinden zich voornamelijk in de maag.Histamine wordt geproduceerd uit het aminozuur 

histidine. Uiteindelijk kan histamine in de lever weer worden afgebroken. 

 

 H1  Gq 

 H2  Gs 

 H3/4  Gi 

 

 

 

 



Niek Groot  Receptorfarmacologie 2013 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effecten van histamine 

Zoals je ziet staan hierboven de verschillende effecten van histamine afgebeeld. Wanneer er gastrine 

aan receptoren op het membraan van enterochromaffien achtige cellen (soort mestcellen) bindt 

zullen deze cellen histamine afgeven, dat vervolgens weer kan binden aan de H2 receptor op het 

membraan van wandcellen, wat zal leiden tot HCl secretie. Daarnaast zal er vasoconstrictie optreden 

in de grote venen, maar een vasodilatatie in de arteriolen (stuwing). Dit proces bevordert 

plasmalekkage bij ontsteking (oedeem). 

 

 Grote venen  Constrictie 

 Arteriolen  Dilatatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niek Groot  Receptorfarmacologie 2013 

52 
 

Vasculaire effecten van histamine 

In de afbeelding op de vorige pagina staan de vasculaire effecten van histamine afgebeeld. Op de 

arteriolen bevinden zich H2 receptoren, waardoor er een vasodilatatie zal optreden. Op de grote 

venen bevinden zich H1 receptoren die een constrictie zullen veroorzaken. Als het goed is kun je dit 

nu uitleggen, wetende dat H1 Gq  en H2 Gs gekoppeld is.  Omdat er ook H1 receptoren op de 

endotheelcellen zitten zal ook in die cellen de intracellulaire [Ca2+] stijgen. Als een gevolg hiervan zal 

het cytoskelet samentrekken waardoor ook de endotheelcellen als het ware zullen contraheren 

waardoor de permeabiliteit zal toenemen.  

 

H2 receptoren op het hart 

Op het hart bevinden zich ook H2 receptoren. Aangezien H2 receptoren Gs gekoppeld zijn werken 

deze receptoren positief chronotroop en positief inotroop. 

 

Allergeen-geïnduceerde histamine afgifte 

Zoals je in de afbeelding hiernaast kunt zien 

wordt de afgifte van histamine o.a. geïnduceerd 

door de binding van IgE (normaal bedoeld voor 

parasieten). Je moet gewoon onthouden dan 

wanneer IgE (gebonden aan allergeen) aan de 

Fc-receptor bindt, de intracelulaire [Ca2+] toe 

zal nemen. Als een gevolg hiervan zullen de met 

histamine gevulde granulen zich naar het 

celmembraan begeven, waar histamine de 

mestcel via exocytose zal verlaten.  Daarnaast 

kun je zien dat er op mestcellen ook nog H2 en 

bèta-2 receptoren zitten. Deze Gi-gebonden 

receptoren zullen de afgifte van histamine 

inhiberen. (cAMP  PKA  fosforylatie 

(inactivatie) IP3-kanaal). 

 

 Mestcellen kunnen ook worden geactiveerd door complement (C3a/C5a) door te binden aan 

een Gq gekoppelde receptor. 

 

Afgifte van histamine door: 

 

 Spierverslappers  ((+)-tubocurarine, suxamethonium) 

 Analgetica   (morfine, pethidine) 

 Chemotherapeutica  (chloroquine) 

 Bijen- en wespengif  (MCD-peptide, mastoparan) 

 

De afgifte van histamine door bijen –en wespengif is meestal IgE onafhankelijk. 
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Histamine-intolerantie 

Histamine-intolerantie kan worden geïnduceerd door histamine in voedsel zoals vlees en zuurkool. 

Daarnaast kan een (genetisch of geïnduceerd) tekort aan diamino-oxidase (enzym dat histamine 

afbreekt) in de darm leiden tot allergische reacties. 

 

Functie H1 receptoren 

 

 Contractie van gladde spiercellen  

 Darm, uterus, vaten, bronchiën 

o Stimulatie van endotheelcellen 

o NO-afgifte  Vasodilatatie 

o Toename van de vaatpermeabiliteit   Oedeem 

 Stimulatie zenuwuiteinden in de huid  

o Jeuk, pijn 

 Stimulatie van de area postrema 

o Bewegingsziekte 

 Alertheid 

 

De triple response van histamine 

Eén seconde tot 1 minuut na een injectie met histamine zal er een ontstoken rode vlek ontstaan op 

de plek van de injectie. Dit komt door een lokale vasodilatatie geïnduceerd door histamine 

 

Na één minuut zal er de zogenaamde bright red flush/flare ontstaan (rode stipjes rondom de rode 

vlek). Deze flush en flares worden veroorzaakt door axonale reflexen die vasodilatatie veroorzaken. 

 

 eNANC (non-cholinerge, non-adrenerge) zenuwen worden gestimuleerd door histamine. 

Hierdoor treedt er een reflex op waardoor er in omliggende weefsels vasodilatatie zal 

optreden. Deze reflex maakt gebruik van de neurotransmitters substance P (SP) en calcitonin 

gene-related peptide (CGRP). 

 

Eén tot twee minuten na de injectie zal er een oedeem ontstaan door de verhoogde permeabiliteit 

van de capillairen.  
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Zoals je hierboven ziet maken mestcellen ook leukotrienen en prostaglandinen. 

 

Omalizumab   AB tegen IgE 

Montelukast   LT1 receptor antagonist (leukotrieenreceptorantagonist) 

Cromoglicinezuur  Voorkomen influx Ca2+ 

Bèta 2 agonisten (Gs)  Verlagen intracellulaire [Ca2+] 

PDE inhibitors   Verlagen intracellulaire [Ca2+] (voorkomen afbraak cAMP) 

H1 antagonist   Voorkomen dat histamine aan de H1 receptor bindt 

 

H1 antagonisten 

Er zijn twee groepen H1 antagonisten, namelijk de eerste –en tweede generatie H1 

receptorantagonisten. Het komt er op neer dat eerste generatie h1 receptor antagonisten in staat 

zijn om de bloed-hersen-barrière te passeren. Hierdoor zullen zij dus ook H1 receptoren in de 

hersenen blokkeren, waardoor er bijwerkingen ontstaan als moeheid. Het enige positieve hieraan is 

dat histamine ook deels verantwoordelijk is voor bewegingsziekte/misselijkheid. Wanneer de H1 

receptor en in de area postrema worden geblokkeerd zal histamine niet langer in staat zijn om te 

binden, waardoor de misselijkheid af zal nemen. Tweede generatie H1 antagonisten zijn niet in staat 

de BHB te passeren waardoor zij ook geen effecten hebben op bewegingsziekten (en ook niet moe 

zullen worden). 

 

H2 antagonisten 

Deze soorten antihistaminica is in staat om de maagzuurproductie te remmen. 
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Definiëren van antagonisten en agonisten 

Wanneer men wil weten voor welke receptor een bepaalde stof de hoogste affiniteit heeft kijkt men 

naar de Kb. Om te bepalen of een bepaalde antagonist een H1, H2 of H3 antagonist is kijkt men 

welke de laagste Kb heeft (concentratie waarbij 50% van de receptoren bezet is).  

 

 
 

 

Zoals je hierboven ziet hebben de eerste generatie H1 antagonisten meerdere bijwerkingen omdat ze 

zowel aan H1 receptoren als aan muscarine -en dopamine receptoren binden.  

 

 

Tweede generatie antihistaminica zijn echter ook niet altijd ideaal. Neem bijvoorbeeld terfenadine. 

Terfenadine wordt in de lever omgezet tot fexofenadine  door het enzym cyp 3A4. Het enzym cyp34A 

(cytochroom p450) kan echter worden geinhibeerd door stoffen als erythromycine en/of 

grapefruitsap, waardoor de concentraties terfenadine (prodrug) stijgen. Aangezien terfenadine 

cardiotoxisch is kan dit ernstige gevolgen hebben. 
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De bovenstaande farmaca moet je kennen. Daarnaast moet je de bijwerkingen kunnen verklaren. 

 

H1-receptor antagonisten: Wanneer? 

 

 Profylaxe en therapie allergische reacties  

o Oraal/lokaal bij hooikoorts (= allergische rhinitis), oraal bij allergische reacties in de 

huid: urticaria  

o Intraveneuze toepassing bij anafylactische shock samen met adrenaline! 

o Profylactisch bij i.v.-toepassing van röntgencontrastmiddelen 

(complementactivatie; samen met H2-receptorantagonisten) 

 Misselijkheid, evenwichtsstoornissen 

 Sedatie 
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Functie van H2-receptoren 

 

 Toename van de zuursecretie in de maag 

 Vasodilatatie, vnl. in de pulmonaalvaten 

 Remming van het immuunsysteem   H2 (en bèta-2) receptoren op mestcel 

 Positief chronotroop / positief inotroop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In de afbeelding hierboven kun je zien dat de zoutzuursecretie wordt geinduceerd door 3 typen 

receptoren: Muscarinereceptoren, H2 receptoren (Gs) en gastrinereceptoren. Deze receptoren 

werken lang niet even sterk. De H2 receptoren spelen veruit de grootste rol in de productie van 

maagzuur. Daarnaast zie je dat de prostaglandinereceptor (PGR) in staat is om de maagzuurproductie 

te remmen. NSAID’s zullen dus de maagzuursecretie stimuleren door de formatie van 

prostaglandinen uit archidonzuur te inhiberen. Het stofje Misoprostol (synthetisch prostaglandine) is 

ook in staat om de maagzuursecretie te remmen.  

 

H2 antagonisten 

 

 Cimetidine 

 Ranitidine 
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Prostaglandinen 

Prostaglandinen zijn een groep van hormoonachtige stoffen die op lokaal niveau (paracrien) 

werkzaam zijn in het reguleren van vele fysiologische processen, zoals die bij ontstekingen, de 

verwijding en vernauwing van bloedvaten (vasodilatatie respectievelijk vasoconstrictie), pijn, koorts, 

longrijping, de bevalling en de bloedstolling. Voorts beschermen ze de maagwand tegen de zure 

maaginhoud. 

 

Prostaglandinen worden gevormd uit archidonzuur afkomstig van fosfolipiden dat is afgesplitst door 

PLA2. Het enzym Cyclooxygenase (COX) is in staat om archidonzuur om te zetten in prostaglandinen. 

 

Leukotrienen 

Leukotriënen (enkelvoud leukotrieen) zijn lipides met een hormoon-achtige functie, zij spelen onder 

andere een rol in allergieën. De stoffen zijn voor het eerst in 1979 eenduidig beschreven door de 

Zweedse chemicus Bengt Samuelsson, die ze aangetrof in leukocyten, waar ze het eerste deel van 

hun naam aan danken. 

 

Net als prostaglandienen worden leukotrienen ook uit archidonzuur gemaakt. Leukotrienen worden 

echter gevormd doordat lipoxygenase archidonzuur omzet (i.t.t. Cox). Vrijwel iedere cel is in staat om 

leukotrienen en prostaglandinen te maken. 

 

Bij allergie worden er slechts 3 soorten leukotrienen en 1 soort prostaglandine gevormd. Je kunt je 

voorstellen dat er daardoor ook niet veel receptoren nodig zijn. Deze door mest-cel gevormde 

leukotrienen en prostaglandine binden in tijden van allergie aan: 

 

 Leukotrienen   CysLT1 

 Prostaglandinen  DP 
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Archidonzuurmetabolisme 

Zoals ik al zei kunnen er uit archidonzuur verschillende mediatoren worden gevormd. Zo kunnen er 

via het lipoxygenase systeem lipoxinen en leukotrienen en via het cyclo-oxygenase systeem 

prostaglandinen en thromboxaan worden gevormd. Archidonzuur wordt gesynthetiseerd uit 

linoleenzuur (dieet).  

 

Biosynthese prostanoïden 

 

 Archidonzuur 

o PGD2  

 SMC contractie    via TP receptor (Gq) 

 Inhiberen plaataggregatie  via DP receptor (Gs) 

 Vasodilatatie     via DP receptor (Gs) 

o PGE2 

 Vasodilatatie    via EP2 receptor (Gs) 

 Pijnprikkels 

 Remmen maagzuursecretie  via EP3 receptor (parietal cell) (Gi) 

 Koorts 

o PGF2a  

 SMC contractie    via FP receptor (Gq) 

 Bronchoconstrictie   via FP receptor (Gq) 

 Abortus    via FP receptor (Gq) 

 

o PGI2 

 Vasodilatatie     via IP receptor (Gs) 

 Inhiberen plaataggregatie  via IP receptor (Gs) 

o TxA2 

 Vasoconstrictie    via TP receptor (Gq) 

 Plaataggregatie   via TP receptor (Gq) 

 

Deze laatste twee heb ik expres apart genoteerd omdat zij elkaars tegenhangers zijn. TxA2 is eigenlijk 

geen prostaglandine, maar een prostalumiet. Beiden hebben een effect op de vasculaire tonus. PGI2 

zorgt juist voor SMC relaxatie en remmen de bloedstolling terwijl TxA2 juist het tegenovergestelde 

doet. Wanneer men veel omega 3 vetzuren eet zal er in plaats van TxA2, TxA3 en in plaats van PGI2, 

PGI3 worden gevormd. Hierdoor verschuift de balans tussen vaatvernauwing en aggregatie richting 

PGI3 aangezien TxA3 een stuk minder potent is dan PGI3. Er zal dus SMC relaxatie (vasodilatatie) en 

minder bloedstolling plaatsvinden. Prostaglandinen (vooral PGE2 op de EP3 receptor) zijn erg 

belangrijk bij het remmen van de maagzuursecretie. 
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Biosynthse van leukotrienen 

Wanneer archidonzuur wordt omgezet door LOX (twee keer) kunnen er twee enzymsystemen op 

aangrijpen, namelijk de LTA hydrolase en de LTC synthase. Beiden zullen ervoor zorgen dat het door 

LOX omgezette archidonzuur wordt omgezet.  

 

LTA4 hydrolase zal zorgen voor de formatie van LTB4 en LTC synthase zal LTA4 omzetten in 

zogenaamde (LTC4). Zo ontstaat er dus enerzijds LTB4 en anderzijds LTC4 (deel van de cysteïnyl 

leukotrienen). 

 

 LTB4 

o Marginatie   via de BLTR1 receptor (Gq) 

o Migratie    via de BLTR1 receptor (Gq) 

 

Eigenlijk heeft LTB4 vooral chemotactische en migrerende functies. Het is daarom ook niet gek dat 

BLTR1 receptoren vooral op neutrofielen en macrofagen voorkomen. 

 

 LTC4   CysLT1 (Gq) 

 LTD4   CysLT1 (Gq) 

 LTE4   CysLT1 (Gq) 

 LTF4   CysLT1 (Gq) 

 

De CysLT1 receptor heeft brede effecten op het 

cardiovasculaire systeem. Zo zorgt het voor 

bronchoconstrictie, vasoconstrictie, een verminderde 

coronaire doorstroom, een verlaagde contractiliteit en 

plasma exudatie. Het eerder genoemde farmacon 

Motelukast is een antagonist voor deze receptor 

(leukotriene receptor antagonist). 

 

Lipoxins 

Naast leukotrienen kunnen er ook lipoxines gevormd worden uit archidonzuur.  Lipoxines zijn in staat 

om aan de FPR2/ALX receptor te binden. Deze receptor inhibeert de chemotaxis en activatie van 

granulocyten en kan in neutrofielen zelfs apoptose induceren. Kortom: Lipoxins inhiberen de 

inflammatie. De afgifte van lipoxins wordt verhoogd door aspirine (vormen aspirin-modified COX-2). 

Door de formatie van dit aspirine gemodificeerde COX2 zullen er ATLs (aspirin-triggered lipoxins) 

gevormd worden. 

 

Annexins 

Naas lipoxins kunnen ook annexins (gevormd onder invloed van glucocorticosteroiden) aan de FPR2 

en de ALX receptor binden, wat dezelfde gevolgen zal hebben. 
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PAF 

Platelet activating factor is in staat om SMC in bloedvaten te laten relaxeren en de permeabiliteit te 

laten toenemen door te binden aan de PAF receptor. Ook dit wordt gevormd uit archidonzuur. 

 

 Vasodilatatie 

 Vasopermeation 

 Bronchoconstrictie 

 chemotaxis 

 

 

COX 1 en COX 2 

Zoals je weet zijn er twee cyclo-oxygenases namelijk 1 en 2. Cox 1 is voornamelijk een household 

eiwit. Zijn belangrijkste functie is het remmen van de maagzuursecretie door prostaglandinen te 

vormen. COX 2 wordt echter pas aangemaakt in tijden van ontsteking. De meeste COX remmers zijn 

niet selectief. Dit wil zeggen dat de stof zowel COX 1 als COX 2 remt. Daarnaast kun je je voorstellen 

dat wanneer COX-1 geremd wordt, de maagzuursecretie zal toenemen. COX-2 specifieke remmers 

zullen dus veel minder effecten hebben op de maag.  

 

COX 1 

Constitutief tot expressie in de meeste celtypen. Het zorgt voor plaataggregatie, remmen van 

maagzuursecretie en sommige soorten pijn. COX 1 wordt geremd door de meeste soorten NSAIDs. 

 

COX 2 

Geinduceerd door veel verschillende stimuli (cytokinen), veroorzaakt inflammatie, koorts, pijn en 

nierfunctie (productie porstaglandines afferente arteriole). 

 

NSAID(COX1/2-remmers) en Coxibs (=COX-2 specifieke remmers) 
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NSAID 

 Aspirine (bloedverdunner) 

o Irreversibele COX 1/2 inhibitie door acetylering Ser 530 

 Ibuprofen 

 Diclofenac 

 Paracetamol (striktgenomen geen NSAID gezien het een slechte ontstekingsremmer is) 

o Geen GI-problemen 

o Remmen COX-3 (neuronaal) 

 

Structurele verschillen tussen COX1 en COX2 

COX1 en COX2 hebben verschillende lipofiele pockets. Dit houdt in dat cox-2 grotere moleculen kan 

binden door zijn grote ‘side pocket’. 

 

 

Bloedverdunnende werking aspirine 

Omdat aspirine COX irreversibel inhibeert zal 

het langer duren voordat de concentratie COX 

in de bloedplaatjes weer op niveau is. In 

endotheelcellen kan COX echter direct weer 

worden gevormd, waardoor er een verschil in 

[COX] ontstaat tussen de bloedplaatjes en het 

endotheel.  Als een gevolg hiervan daalt [TxA2] 

waardoor er minder plaatjes worden 

geactiveerd en er minder vasoconstrictie op zal 

treden. De [PGI2] daalt ook, maar de 

verhouding blijft verschillen aangezien er weer 

een directe resynthse van COX zal plaatsvinden 

in de endotheelcellen. Er is dus meer PGI2  

relaxatie en inhiberen plaataggregatie (enzym 

nodig voor formatie PGI2 afwezig in plaatjes, 

enzym nodig voor TxA2 afwezig in endotheel). 
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PGE2 en maagzuursecretie 

Zoals je in de onderstaande afbeelding kunt 

zien stimuleren NSAID’s op twee manieren 

de maagzuursecretie. Zoals eerder vermeld 

gaat dit proces via de EP3-receptor (Gi). 

Wanneer prostaglandinen binden aan de 

enterochromaffin like cell zal de exocytose 

van histamine geinhibeerd worden. 

Ditzelfde geldt voor de parietal cell, waar 

ook EP3-receptoren zitten. 

 

COX-2 neveneffecten 

Zoals ik eerder al zei sparen selectieve COX-

2 remmers de maag aangezien zij de 

maagzuurproductie minder beinvloeden. 

Het is echter wel gebleken dat COX-2 

remmers in staat zijn om PGI2 te inhiberen. 

Als een gevolg hiervan zal het evenwicht 

tussen TxA2 en PGI2 naar links verschuiven, 

wat een vasoconstrictie en verhoogde 

plaataggregatie als gevolg zal hebben. 

 

 

 

 H2 receptor  Gs 

 CCK2 receptor  Gi 

 

Paracetamol veroorzaakt minder tot 

geen maagklachten omdat het 

mogelijk alleen COX 3 remt. Dit is 

echter nog niet bewezen. 

 

 

 

 

 

Pijn 

In de colleges werd er gezegd dat pijn neerkomt op een combinatie van bradykinine en 

prostaglandinen dat de pijnzenuwen prikkelt. NSAID’s remmen de formatie van prostaglandinen, 

waardoor de pijnzenuwen minder geprikkeld zullen worden. 

 

 

Zie ook twee de twee appendices met alle structuurformules! 
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Paracetamolvergiftiging 

Paracetamol wordt in de lever afgeproken 

door het enzym P450. Normaal gaat dit 

zonder problemen, maar wanneer er teveel 

paracetamol wordt aangeboden zal het 

overschot aan paracetamol in een overflow 

systeem terecht komen omdat het p450 

complex verzadigd is. In dit systeem wordt 

paracetamol geoxideerd waardoor er een 

stofje genaamd NAPBQI ontstaat. Dit stofje 

is erg toxisch en kan op verschillende 

manieren celdood veroorzaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinase-linked receptors 

Tyrosine-kinase receptoren 

Dit type receptor is in staat om 

na het binden van een agonist te 

dimeriseren. Het intracellulaire 

deel van de receptor kent 

zogenaamde tyrosine kinase 

domeinen. Wanneer de 

dimerisatie heeft plaatsgevonden 

zullen de tyrosineresiduen elkaar 

gaan fosforyleren (auto-

fosforylering). Wanneer deze 

autofosforylering heeft 

plaatsgevonden zijn bepaalde 

adaptoreiwitten in staat om te 

binden. Een bekend voorbeeld is 

het Grb2 (vaak gebonden aan 

SHC en Sos) adaptoreiwit wat ook 

door het tyrosinekinase domein wordt gefosforyleerd. Het reeds ontstaande complex is vervolgens in 

staat om RAS te activeren (RAS is een g-eiwit monomeer dat sterk lijkt op de alfa subunit van de 

reguliere g eiwitten). Ras staat aan het begin van een cascade van eiwitfosforylaties wat uiteindelijk 

zal leiden tot de fosforylatie van MAP-kinase. MAP kinase in staat om transcriptiefactoren te 

fosforyleren wat kan leiden tot cel proliferatie, celgroei en cel differentiatie.  
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JAK-stat receptoren 

Wanneer er een agonist bindt aan een monomeer zal er net als bij de tyrosine-kinase receptoren een 

dimerisatie optreden. Ook bevinden zich in het intracellulaire deel van deze receptor zogenaamde 

tyrosineresiduen. Na de dimerisatie zal JAK in staat zijn om te binden, waardoor er weer een 

autofosforylatie op zal treden van de JAK en tyrosineresiduen op de receptor. Onthoud dus dat JAK 

uit het cytosol komt en niet al aan de receptor zit! Het gefosforyleerde complex is vervolgens in staat 

om STAT te binden en te fosforyleren. Tenslotte zullen twee gefosforyleerde STAT moleculen in staat 

zijn om te dimeriseren. Het ontstaande complex is een transcriptiefactor die in staat is om de 

synthese van pro-inflammatoire eiwitten te stimuleren. 

 

 
 

Kinase-linked receptoren en calcium 

Actieve tyrosine-kinase receptoren (gefosforyleerd) 

zijn ook in staat om PLC-gamma en PLC-bèta te 

fosforyleren. Zoals je van de Gq pathway weet is PLC in 

staat om IP3 en DAG vrij te maken uit PIP2. De enige 

conclusie die je hieruit moet trekken is dat 

groeifactoren ook in staat zijn om het 

calciummetabolisme van de cel te veranderen. 
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cGMP productie door membraangebonden guanylylcyclase 

Membraangebonden guanylylcyclasen 

zijn in staat om intracellulair GTP om te 

zeten in cGMP. CGMP heeft verschillende 

effecten, waaronder relaxatie van de cel. 

ANP (atrial natriuretic peptide, afgegeven 

door het atrium bij hoge BP) is in staat 

om aan het membraangebonden 

guanylylcyclase (een NPR, natriuretic 

peptide receptor) te binden waardoor er 

meer natrium zal worden uitgescheiden 

via de nieren (bloeddrukverlagend). Zoals 

je ziet veroorzaken deze receptoren ook 

een visuele prikkel door een influx van 

calcium en natrium. 

 

Insuline receptor 

Ook de insulinereceptor is een 

tyrosinekinase receptor. Deze bestaat echter uit 4 ketens (2 bèta en 2 alfa ketens). Wanneer insuline 

bindt zal er i.p.v. een dimerisatie een tetramerisatie optreden. Vervolgens gebeuren er verschrikkelijk 

veel dingen die je niet hoeft te kennen voor het tentamen. Wel moet je weten dat GLUT-4 tot 

expressie wordt gebracht. GLUT-4 is een transporter waardoor glucose de cel kan betreden. 

 

Nucleaire receptoren 

Deze receptoren zijn uitermate geschikt voor steroide –en thyroide hormonen, vitamine A 

(retinolzuur) en vitamine D. Je kunt nucleaire receptoren beschouwen als een lang eiwit met een 

binding plek voor co-activatoren, een DNA binding domein en een ligand binding domein. 
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 Class I 

o In cytoplasma 

o Binden steroïde hormonen 

o Werken als homodimeer 

 

 Class II 

o In nucleus 

o Werken als heterodimeren 

 

 Hybride class 

o In nucleus 

o Werken als heterodimeren 

o Voornamelijk schildklierhormonen + Vit D 

 

Nucleaire receptoren:  glucocorticosteroid receptoren (class 1) 

Het komt er op neer dat verschillende factoren op verschillende manieren de expressie van 

RNA/eiwitten kunnen reguleren.  

 

 +GRE 

o Wanneer een GCS aan de GCS receptor (GR-alfa, functie GR-bèta onbekend) bindt zal 

het aan het DNA binden en daar bepaalde genen tot expressie brengen: 

 Lipocortin-1 

 Anti-inflammatoir 

 Remmen PLA2 (nodig om prostanoiden te maken) 

 Binden aan lipoxin receptor 

 Bèta-2 receptoren 

 Tot expressie op immuuncellen maar desensitiseren snel wanneer zij 

in contact komen met een agonist. Wanneer deze agonist in 

combinatie wordt gegeven met een GCS zal dit dus wel effect 

hebben. (Astma) 

 nGRE 

o Wanneer een GCS aan de GR(GR-alfa) bindt zal het aan het DNA binden en de 

expressie van bepaalde genen inhiberen 

 Cytokinen 

 COX2  
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 AP-1 en NFkB 

o Hier komt het er op neer dat bepaalde complexen in staat zijn om aan het DNA te 

binden om zo de expressie van bepaalde genen te inhiberen. Deze pathway lijkt sterk 

op die van nGRE. 
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Thyroid receptor (hybride) 

Deze receptor bindt T3, ook  wel schildklierhormoon genoemd. T4 wordt in het cytosol omgezet tot 

T3. Wanneer T3 bindt aan de T3 receptor (in de nucleus) zal het een dimerisatie met de RXR (Vitamin 

A receptor, gebonden aan vit A) ondergaan. Het ontstaande complex is in staat om de 

gentranscirptie te beinvloeden. 

 

 
 

PPAR receptoren (classe II) 

Deze receptoren worden geactiveerd door onverzadigde vetzuurderivaten. Ze zijn in staat om als een 

soort metabole sensor te fungeren. Na het binden aan bepaalde co-activatoren zullen er twee dingen 

gebeuren. 

 

 Verhoogde histonacetylatie 

 Verhoogde transcriptie van GLUT-4 

 

Deze receptoren zijn dus erg interessant omdat ze de insulinegevoeligheid verhogen. 

 

 


