
Blok FA-302  
Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen 
 
Toets dinsdag 6 november, 13.30-16.30 uur  
 
Beantwoord elke vraag op een apart vel!  
Vermeld op alle vellen die ingeleverd worden je naam, tafelnummer en 
studentnummer. 
 
Veel succes!! 
 
 
 
 
 





Vraag 1: Immunologie 
 
Deel 1 

a) Welke cellen vallen onder het adaptief immuunsysteem? Noteer het 
Romeinse cijfer. 
I B cellen, CD4+ cellen, macrofagen,  natural killer cellen 
II T cellen, memory cellen, mest cellen, B cellen 
III B cellen, T cellen, macrofagen, mestcellen, neutrofielen   
IV B cellen, memory cellen, CD8+ cellen 
V Natural killer cellen, memory cellen, T cellen, C3d  

 
b) Wat is de functie van een macrofaag? 

 
c) Noem twee (2) cytokines die geproduceerd worden door een 

macrofaag. 
 

d) Benoem de functie van de bij vraag c) genoemde cytokines. 
 
 
Deel 2 

e) Noem drie (3) delen van het algemene T-cel receptor complex en 
benoem de functies. 
 

f) Welke T-cel receptor complexen zijn er?  
 
Het TCR complex bindt aan MHC moleculen.  

g) Geef schematisch weer op hoe de MHC moleculen beladen worden 
in de cel.  

 
 
Deel 3 
Door de fragiele balans tussen “zelf” en “niet-zelf” loopt het lichaam 
altijd het risico dat er auto-immuniteit ontstaat.  

Betrek in je antwoord op de twee (2) volgende vragen T- én B-cellen.  
h) Waar vindt immunogene selectie plaats? 

 
i) Hoe werkt positieve en negatieve selectie?  



Punten:        totaal: 30 punten 
 
A: 2 
B: 2 
C: 2 
D: 3 
E: 3 
F: 2 
G: 6 
H: 4 
I: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kern van een goed antwoord: 
 
 
Antwoord, deel 1;  

a) 1C 
b)  Fagocytose.  
c) & d) proinflammatoir: IFN, IL1 en TNF (potentieren de infiltratie en activatie 

van andere ontstekingscellen) suppressief: TGF en IL10 (remmen de ontsteking 
en T/B cel proliferatie en activatie, ook van macrofagen zelf) 

 
 
Antwoord, deel 2: 

e) 1  alfal keten/ beta keten;  als anker in het membraan en binding aan MHC 
klasse geladen complex 
2   zeta keten; signaal transductie;  
3   CD3; herkennen geprocessed antigen.  

f) CD8+ en CD4+.  
g) MHC klasse 1: in ER gemaakt, daar gekoppeld aan antigen en dan via golgi en 

vesicles naar het oppervlak.  
MHCII in het ER gemaakt, via vesicle naar lysosoom, daar gekoppeld met antigen 
en dan via vesicle naar membraan oppervlak. 

h) & i) T en B cellen worden alleen geselecteerd als ze niet te sterk of te 
zwak(negatieve selectie), maar juist middelmatig binden aan hun aangeboden 
antigen( positieve selectie). B cellen in het beenmerg, T cellen in de thymus. 



 
Vraag 2: Astma 
 
In bijgaande figuur staan structuurformules van geneesmiddelen en 
mediatoren die je tijdens de PGO-taken hebt bestudeerd.  

a) Neem onderstaande tabel over op je antwoordblad en plaats de 
juiste letter achter de naam: 
 
Ipatropium  
LTC4  
Ezalastine  
Fluticason  
Cromoglicinezuur  

 
 

b) Langwerkende ß-agonisten worden altijd in combinatie gegeven met 
corticosteroïden 
Geef drie (3) redenen waarom dit een goede combinatie is. 

 
Om de diagnose “astma” goed te kunnen stellen wordt de FEV1 gemeten 
voor en na toediening van salbutamol. 

c) Wat is de FEV1? 
 
d) Waarom gebruikt men salbutamol en niet salmeterol? 

 
 
Inhalatie corticosteroïden worden veel en met succes bij astma toegepast. 

e) Leg (gedetailleerd) uit hoe corticosteroiden werken.  
 

f) Leg uit waarom corticosteroïden succesvol kunnen worden toegepast 
bij astma.  
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Punten:            Totaal: 20 punten 
 
A: 2.5 
B: 6 
C: 1.5 
D: 2 
E: 5 
F: 3 
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Kern van een goed antwoord: 
 
 
Antwoorden Astma‐1 
 
In bijgaande figuur staan structuurformules van geneesmiddelen en mediatoren die je 
tijdens de PGO‐taken hebt bestudeerd.  
 

a) Plaats in onderstaande tabel de juiste letter achter de naam: 
 

Ipatropium  J

LTC4  I

Ezalastine  E

Fluticason  G

cromoglicinezuur  D

 
 

b) Langwerkende ß‐agonisten worden altijd in combinatie gegeven met corticosteroïden 
Noem drie redenen waarom dit zo’n goede combinatie is. 

 

ß2‐agonisten verhogen de werking van cortico’s 

ß2‐agonisten werken bronchusverwijdend zodat de cortico’s beter de luchtwegen in kunnen 

Cortico’s verhogen de expressie van ß2‐receptoren in de longen 

 
 
Om de diagnose “astma” goed te kunnen stellen wordt de FEV1 gemeten voor en na toediening van 
salbutamol. 

 
c) Wat is de FEV1  

 
Forced Expiratory Volume (1 sec) 

 
d) Waarom gebruikt men salbutamol en niet salmeterol 

 
Salmeterol is langwerkend, salbutamol kortwerkend het gaat hier om diagnose 

 
Inhalatie corticosteroïden worden veel en met succes bij astma toegepast. 

e) Verklaar de werking van corticosteroïden 
 
Via GCS‐CR binding aan transcriptiefactoren zodat uiteindelijk de pro‐inflammatoire cytokines niet 
worden geproduceerd 
Via GCS‐CR binding aan het GRE waarna het anti‐inflammatoire lipocortin wordt geproduceerd; 
lipocortin remt phospholipase A2 
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Vraag 3: Reuma 
 
Een van de diagnostische middelen om reumatoïde artritis vast te stellen, 
is het bepalen van de aanwezigheid van de zogenaamde “reuma factor” 
(RF). Deze bepaling is niet zeer specifiek; inmiddels is er de mogelijkheid 
om een anti-CCP bepaling te doen. Deze heeft ongeveer dezelfde 
gevoeligheid als de bepaling van de reumafactor, maar is veel specifieker 
(tot 95%).  

a) Wat wordt hier bepaald?  
 

b) Leg zo volledig mogelijk wat het te bepalen eiwit is en waarom deze 
zo specifiek is voor reumatoide artritis. 

 
Kenmerkend voor reumatoide artritis is het ontstaan van kraakbeen- en 
bot-erosies. De aantasting van botweefsel zorgt vervolgens voor 
deformaties die kenmerkend zijn voor gevorderde reumatoide artritis.  

c) Geef in een (overzichtelijke!) tekening weer welke cellen en 
mediatoren bij het ontstaan van bot-erosies een rol spelen.  

 
d) Welke zenuwvezels dragen pijnprikkels over? 

 
e) Welke (minimaal 2) liganden kunnen pijn veroorzaken?  

 
f) Wat is de rol van prostaglandines bij pijnsensatie? 

 
 
Patiënt X wordt al 2 jaar behandeld met methotrexaat. De dosering is 
opgehoogd tot 30mg per week. Daarnaast worden er foliumzuur tabletten 
gebruikt door de patient.  

g) Waarom is het gebruik van foliumzuur essentieel bij het gebruik van 
MTX?  
 

h) Hoe moet foliumzuur worden gebruikt?  
Motiveer de antwoorden zo gedetailleerd mogelijk aan de hand van het  

werkingsmechanisme van MTX. 
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Punten:           Totaal: 25 punten 
 
A: 2 
B: 3 
C: 5 
D: 2 
E: 3 
F: 3 
G: 3 
H: 4 
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Antwoord vraag 3 
 
 
Tentamenvraag FA 302 Reuma       November 2012 
 

1. Een van de diagnostische middelen om reumatoide artritis vast te stellen, is het vaststellen 
van de aanwezigheid van de zogenaamde “reuma factor”. Deze bepaling is niet zeer 
specifiek; inmiddels is er de mogelijkheid om een antiCCP bepaling te doen. Deze heeft 
ongeveer dezelfde gevoeligheid als de bepaling van de reumafactor, maar is veel specifieker 
( tot 95%).  

a) Wat wordt hier 
bepaald?  

b) Leg zo volledig 
mogelijk wat het te bepalen eiwit is en waarom deze zo specifiek is voor reumatoide 
artritis. 

Uitleg is de RA cyclus: grootschalige celdood  PAD activatie  vrijkomen van PAD en citrProt.  
citrullinering van extracellulaire eiwitten  presentatie van gecitrullineerde antigenen via HLA 
klasseII  ACPA productie  immuuncomplexen  activatie van complement en lymfocyten etc. via 
de Fcγ receptor  proinflammatoire cytokinen ( TNF α , IL1 en IL6)  productie mmp’s uit 
osteoclasten, fibroblasten en chondrocyten  bot en kraakbeen worden aangetast.   
 

2. Kenmerkend voor reumatoide artritis is het ontstaan van kraakbeen‐ en bot‐erosies. De 
aantasting van botweefsel zorgt vervolgens voor deformaties die kenmerkend zijn voor 
gevorderde reumatoide artritis. Geef zo volledig mogelijk weer welke mediatoren bij de bot‐
erosies een rol spelen en in welke volgorde ze geactiveerd worden. 
 

Zie artikel Choy; genoemd moeten worden : evenwicht osteoblast/osteoclast activering is verstoord 
door vorming RANKL en betrokken cytokines. 
 
MMP’s?? 
 
 

3. Patient X wordt al 2 jaar behandeld met methotrexaat. De dosering is opgehoogd tot 30mg 
per week. Daarnaast worden er foliumzuur tabletten gebruikt door de patient.  
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Vraag 4: Practicum 
 
Deel 1 
Het is bekend dat remming van Lyn resulteert in de onderdrukking van 
allergische reacties in vivo. Er zijn veel mogelijkheden waarop een 
remmer van Lyn dit kan bewerkstelligen. Onderzoekster Betty is 
geïnteresseerd in dit eiwit en met name wil ze de rol van Lyn bestuderen 
bij de activatie van dendritische cellen (DC). DC’s zijn verantwoordelijk 
voor de herkenning van pathogenen en de presentatie hiervan aan 
effector T cellen. De interactie tussen DC’s en T cellen is belangrijk voor 
het opwekken van een adequate immuun response. Betty denkt dat ze de 
activatie van DC’s kan remmen met een Lyn-remmer.  
 
Om dit te testen gebruikt ze perifeer bloed van een gezonde donor en 
isoleert hieruit de DC’s. Ze wil de werking van Lyn remmen met INNO-
406, dit is een nieuw ontwikkelde Lyn-remmer. Betty koopt 10 mg van 
deze remmer bij de fabrikant en lost het op in 2.32 ml DMSO om een 
stockoplossing te krijgen van 10 mM.  Dan maakt Betty een 
verdunningsreeks van deze remmer door voor de hoogste concentratie 20 
μl van de stockoplossing bij 980 μl buffer te doen (concentratie 1). Na 
goed mengen, neemt ze hier 50 μl uit en doet dit bij 450 μl buffer. Van 
deze verdunning neemt ze weer 50 μl en doet dit in 450 μl buffer. Op deze 
manier maakt ze 6 verdunningen.  
 
De cellen die Betty geïsoleerd heeft brengt ze op de juiste concentratie 
met buffer. Hiervan brengt ze 50 μl naar een 96-wells plaat. Vervolgens 
incubeert ze de cellen met 50 μl van de verschillende concentraties 
remmer voor 60 minuten. Daarna stimuleert ze de cellen door er 100 μl 
IgG-antigeen complex bij te doen. Als uitleesparameter meet ze 6 uur na 
incubatie TNFα in het supernatant met behulp van een ELISA. 
Het experiment is in triplo uitgevoerd en de gemiddelden staan in 
onderstaande tabel. 
 

verdunning TNFα (ng/ml) 
buffer 128 

concentratie remmer 1 58 
concentratie remmer 2 61 
concentratie remmer 3 69 
concentratie remmer 4 82 
concentratie remmer 5 110 
concentratie remmer 6 132 
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a) Wat is Lyn?  

 
b) Wat is de verdunningsfactor van de reeks INNO-406 en wat is de 

hoogste eindconcentratie van de te testen remmer? 
 

c) Waarom moeten de cellen 6 uur gestimuleerd worden voordat TNFα 
gemeten kan worden? 

 
d) Maak een DRC waarin de data van het experiment op de juiste wijze 

worden uitgezet.  
 

e) Verklaar/bediscussieer het verloop van de curve. 
 
Deel 2 
Collega’svan Betty houden zich bezig met de tachykinine NK2 receptor. 
Deze zou een belangrijke rol kunnen spelen bij zogenaamd prikkelbaar 
darmsyndroom (PDS). Een van de symptomen van PDS is onregelmatige 
stoelgang. Van de NK2 receptor is bekend dat deze betrokken is bij de 
motiliteit van het colon. De onderzoekers denken dat PDS-patiënten meer 
NK2 receptoren hebben in hun colon dan gezonde individuen. De 
onderzoekers hebben een rattenmodel voor PDS opgezet en besluiten de 
expressie van NK2-mRNA in colon biopten van gezonde en zieke ratten te 
onderzoeken.  
De onderzoekers voeren een PCR experiment uit voor NK2 en beta-actine 
op cDNA afkomstig uit colons van gezonde en PDS-ratten. Ze maken de 
volgende gel:  
 

1. base pair ladder           
2. NK2 for healthy colons 
3. NK2 for IBS colons 
4. beta-actine for healthy colons 
5. beta-actine for IBS colons 

 
f) Wat kunnen de onderzoekers concluderen  

over de expressie van NK2 mRNA in colon  
van PDS-ratten n.a.v. de gel afgebeeld  
hiernaast?  

 
g) Verandert het verschil in beta-actine  

mRNA expressie je conclusie? Licht je antwoord toe. 

1 2 3 4 5 
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Punten:           Totaal: 25 punten 
 
A: 2 
B: 4 
C: 3 
D: 4 
E: 5 
F: 3 
G: 4 
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Kern van een goed antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
% remming 
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Vraag 5: Bonusvraag 
 

Introductie 
Zenuwen zijn gedifferentieerde cellen die niet meer kunnen delen. Het 
cellichaam van een neuron bevat essentiële eiwitten die nodig zijn voor de 
reparatie van de  beschadigde zenuw. Dus het stimuleren van neuronale 
‘survival’ na zenuwschade of tijdens neuroinflammatoire ziekten is heel 
belangrijk ter preventie van het verlies van zenuwfunctie. Hierbij speelt 
het immune systeem in het brein een belangrijke rol. In het algemeen is 
het zo dat pro-inflammatoire responsen slecht zijn en anti-inflammatoire 
responsen goed. Verschillende  immunotherapieën zijn onderzocht en 
effectief gebleken voor de behandeling van neurologische aandoeningen. 
 
Brain Behav Immun. 2011 Jul;25(5):820-9 

IL-10 within the CNS is necessary for CD4+ T cells 
to mediate neuroprotection. 
Xin J, Wainwright DA, Mesnard NA, Serpe CJ, Sanders VM, Jones KJ. 

Abstract 

We have previously shown that immunodeficient mice exhibit significant 
facial motoneuron (FMN) loss compared to wild-type (WT) mice after a 
facial nerve axotomy. Interleukin-10 (IL-10) is known as a regulatory 
cytokine that plays an important role in maintaining the anti-inflammatory 
environment within the central nervous system (CNS). IL-10 is produced 
by a number of different cells, including Th2 and regulatory T cells, and 
may exert an anti-apoptotic action on neurons directly. In the present 
study, the role of IL-10 in mediating neuroprotection following facial nerve 
axotomy in Rag-2- and IL-10-deficient mice was investigated. Results 
indicate that IL-10 is neuroprotective, but CD4+ T cells are not the 
requisite source of IL-10. In addition, using real-time PCR analysis of laser 
microdissected brainstem sections, results show that IL-10 mRNA is 
constitutively expressed in the facial nucleus and that a transient, 
significant reduction of IL-10 mRNA occurs following axotomy under 
immunodeficient conditions. Dual labeling immunofluorescence data show, 
unexpectedly, that the IL-10 receptor (IL-10R) is constitutively expressed 
by facial motoneurons, but is selectively induced in astrocytes within the 
facial nucleus after axotomy. Thus, a non-CD4+ T cell source of IL-10 is 
necessary for modulating both glial and neuronal events that mediate 
neuroprotection of injured motoneurons, but only with the cooperation of 
CD4+ T cells, providing an avenue of novel investigation into therapeutic 
approaches to prevent or reverse motoneuron diseases, such as 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS). 
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De aangezichtszenuw  (facial nerve) is de 7de van de twaalf gepaarde 
craniale zenuwen. De aangezichtszenuw  begint in de hersenstam tussen 
de pons en de medulla en controleert de spieren betrooken bij 
gezichtsuitdrukkingen.   
Axotomie (axotomy): het doorsnijden van een zenuw 

a) Wat is het fenotype van een immunodeficiente muis (Rag-2-
deficiente muis of Rag2 knock out muis)? Waarom wordt deze 
muizenstam in deze study gebruikt? 
 

Op basis van onderstaand figuur, concluderen de onderzoekers dat CD4+ 
cellen niet de bron zijn van IL10.  

b) Verklaar waarom de onderzoekers tot deze conclusie komen. 
  

Voor dit experiment hebben de onderzoekers een zogenaamde passieve 
transfer van WT CD4+ cellen gedaan in IL10-deficiente muizen. De 
overleving (survival) van FMN in de muizen werd onderzocht. De zwarte 
vlekken in figuur A zijn levende FMN in de hersenstam van de muizen. 
Axo= axotomie 

Lokatie van 
axotomie
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De onderzoekers voerden ook een passieve transfer uit van CD4+ cellen 
uit WT muizen in Rag2-deficiente muizen.  
De volgende resultaten werden gevonden in de hersenstam.  
 
 

 

 
c) Wat kan geconcludeerd worden? 

 
De onderzoekers hebben vervolgens het volgende experiment uitgevoerd: 
na axotomie werd op de plek waar dit gedaan werd een IL10-bevattende 
gel-schuim aan gebracht proximaal van de beschadigde 
aangezichtszenuw-stomp. Daarna werd de wond gesloten. Vervolgens 
werd FMN ‘survival’ onderzocht in de hersenstam en dat leverde de 
volgende resultaten op:  
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d) Wat kan je concluderen uit deze resultaten? 
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Punten:         Totaal: 10 punten 
A: 1 
B: 3 
C: 3 
D: 3 
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Antwoord bonusvraag 
 

a. Wat is het fenotype van een immunodeficiente muis (Rag‐2‐deficiente muis of Rag2 knock 
out muis)? Waarom wordt deze muizenstam in deze study gebruikt. 
 

 Immunodeficiency means not adaptive immune system; thus no lymphocytes. Rag2‐/‐ mice 

lack B and T lymfocytes and can be used to study the role of the lymphocytes in the the 

neuroprotective effects after facial nerve injury 

 

b. Op bais van onderstaand figuur, concluderen de onderzoekers dat CD4+ cellen niet de bron 
zijn van IL10. Verklaar waarom de onderzoekers tot deze conclusie komen. 
  

Voor dit experiment hebben de onderzoekers een zogenaamde passieve transfer van WT 

CD4+ cellen gedaan in IL10‐deficiente muizen. De overleving (survival) van FMN in de muizen 

werd onderzocht. De zwarte vlekken in figuur A zijn levende FMN in de hersenstam van de 

muizen. Axo= axotomie 

 
 

CD4+ T cell could be a source for IL10. By injecting CD4+ T cells isolated from WT mice into 
IL10‐/‐, no restoration of the neuroprotective effect of IL10 was found. Thus IL10 is not of 
Th/Treg origin. Because a reduced number of surviving FMN was still evident when 
compared to WT mice. 

 
c. De onderzoekers voerden ook een passieve transfer uit van CD4+ cellen uit WT muizen in 

Rag2‐deficiente muizen. De volgende resultaten werden gevonden in de hersenstam.  
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 Wat kan geconcludeerd worden? 

Here it is demonstrated that injecting CD4+ T cell in mice that lack lymphocytes resulted in 
more survival of FMN. Thus Th or Treg cell do play a role in the neuroprotective effect, but 
IL10 from these cells is not involved.  

 
d. Waarom voeren de onderzoekers real time qPCR experimenten uit in verschillende 

hersenstam secties uit. Mbh real time qPCR kan de experessie van mRNA coderend voor IL10 
kwanititaief gemeten worden. 
 

The researchers want to know what the source is for IL10. Expression and changes in 

expression of mRNA encoding for IL10 could be indicative for IL10 production in this brain 

region. The researchers demonstrated that the facial nerve nucleus could possibly be the 

source of IL10 in the brain stem. In addition, in immunodeficient mice the expression of IL10 

mRNA in facial nuclie is reduced after facial nerve axotomy.  

 
e. De onderzoekers  hebben vervolgens het volgende experiment uitgevoerd: na axotomie 

werd op de plek waar dit gedaan werd een IL10‐bevattende gel‐schuim aan gebracht 
proximal van de beschadigde aangezichtszenuw‐stomp. Daarna werd de wond gesloten. 
Vervolgens werd FMN ‘survival’ onderzocht in de hersenstam en dat leverde de volgende 
resulaten op:  
 



 23 

 
 

 Wat kan je concluderen uit deze resultaten? 
 

The results show that application of IL10 at the site of injury does not lead to more FMN 
survival. Thus inflammation‐induced IL10 released at the site of injury probably by infiltrated 
lymphocytes is not transported to the brain stem. The protective effects of IL10 s the result 
of locally produced IL10 by facial nulcie and affects glial cells (astrocytes) with enhanced 
expression of IL10 receptors. In turn IL10 might bind to the glial cell receptors and activate 
these cells that protect the nerve in the brain stem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


