
Blok FA-302 Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen  
Eindtoets vrijdag 3 februari 2006, 14.00-17.00 uur  
Elke vraag moet op een apart vel beantwoord worden. Vermeld op alle vellen ook eventueel 
grafiekpapier, die ingeleverd worden, je naam en studentnummer.  
Veel succes!!  
Vraag 1  
Antigeenpresenterende cellen (APC) zijn van belang bij het screenen van het lichaam op 
lichaamsvreemde antigenen en microbes. Als deze het lichaam binnendringen worden ze opgenomen 
door de APC, waarna de APC migreren naar lymfklieren om daar cellen van het adaptieve afweersysteem 
te activeren.  
a. In welk deel van de lymfklier activeren antigeenpresenterende cellen T cellen?  
b. Hoe worden T cellen door antigeen presenterende cellen geactiveerd? Beschrijf de moleculen in de 
celmembraan die hierbij een rol spelen.  
Naast T cellen zijn ook B cellen belangrijk voor specifieke reacties op antigenen.  
B cellen kunnen, na zware keten klasse switch, antilichamen met een verschillende zware keten (isotype) 
produceren.  
c. Welke antistoffen kunnen worden geproduceerd na zware keten klasse switch en wat is de rol die elk 
van deze isotypen kan spelen in de afweer?  
Antistoffen specifiek voor een microbe kunnen in samenwerking met het complementsysteem zorgen voor 
klaring van microbes.  
d. Geef aan welke ‘pathway’ van het complementsysteem hier wordt bedoeld, en beschrijf dit proces.  
Punten:  
1a. 2  
1b. 4  
1c. 7  
1d. 7  
Totaal: 20 punten  
 
Vraag 2  
Allergische rhinitis en astma zijn chronische inflammatoire aandoeningen in de luchtwegen.  
a. Hoe verschillen deze aandoeningen van elkaar en hoe uit dit zich?  
b. Welke immuuncellen en factoren zijn betrokken bij de pathogenese van astma? Geef hierbij aan wat de 
functie van deze cellen is en welke effecten door die factoren worden veroorzaakt.  
c. Beschrijf het behandelplan van astma. Geef hierbij voor ieder klasse van geneesmiddelen een 
voorbeeld. Vermeld bij elk geneesmiddel hoe het werkt en waar het op aangrijpt.  
Obesitas is een groot gezondheidsprobleem. Op basis van vele gegevens is de hypothese ontstaan dat 
obesitas een risico factor is voor astma. (Shore SA, Johnston RA. Obesity and asthma. Pharmacol. Ther. 
(2005), in press). Het mechanisme voor deze relatie is nog onbekend. Er kan gedacht worden aan een 
gemeenschappelijke genetische predispositie, maar ook een ander verband is mogelijk. Mensen met 
obesitas blijken een milde, chronische systemische ontsteking te hebben, die gekarakteriseerd wordt door 
een verhoogde leukocyten circulatie en toegenomen serumspiegels van cytokines, cytokinereceptoren, 
chemokines en "acute-phase" eiwitten.  
d. Geef een mogelijke verklaring voor de rol van TNFα in dit verband.  
Punten:  
2a. 5  
2b. 5  
2c. 10  
2d. 5  
Totaal: 25  



Vraag 3  
Een 72-jarige vrouw met gedurende dertien jaar bestaande reumatoïde artritis, heeft veel pijn in 
gewrichten, vooral bij bewegen, minder in rust. Bij lichamelijk onderzoek blijken pols-, hand-, knie-, enkel- 
en voetgewrichten gedeformeerd; meerdere van deze gewrichten kraken bij bewegen. Zij loopt moeizaam. 
De bezinking is laag.  
a. Wat zijn uw voorstellen voor therapeutische aanpak?  
Het inzicht in de biologie van het reumatische ontstekingsproces is de afgelopen decades spectaculair 
gegroeid. Bij de ontstekingscascade zijn witte bloedcellen (macrofagen, monocyten, T-cellen, B-cellen), 
synoviocyten, alsmede de producten van deze cellen betrokken. Over de signaalstoffen waarmee de 
ontstekingscellen met elkaar communiceren (zogenoemde cytokinen), is de laatste jaren veel bekend 
geworden.  
b. Welke cytokinen worden hier bedoeld en wat is hun rol bij het ontstaan van reumatoïde artritis?  
c. Noem 4 in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (ook wel biologicals genaamd) die gericht zijn 
tegen deze cytokinen. Noem bij ieder geneesmiddel het werkingsmechanisme.  
d. NSAID’s (zoals bijv. diclofenac) en Coxib’s (zoals bijv. celecoxib) worden veel voorgeschreven bij een 
ziekte als reumatoïde artritis. Leg van beide groepen gedetailleerd het werkingsmechanisme uit en ga 
daarbij ook in op de bijwerkingen.  
Punten:  
3a. 5  
3b. 10  
3c. 5  
3d. 10  
Totaal: 30  
 
Vraag 4  
Mensen met een huisstofmijtallergie zijn meestal overgevoelig voor het allergeen DerP1 (MW = 25,0 kDa). 
Een biochemicus bestudeert dit allergene eiwit en heeft op basis van een computeranalyse 2 regio’s 
geselecteerd die waarschijnlijk een sterke immuunrespons kunnen oproepen. Hij synthetiseert korte 
fragmenten (peptiden) van deze 2 regio’s (D1, D2) en spuit deze elk bij een andere rat in. Tenslotte 
gebruikt hij deze 2 ratten om hybridoma’s te genereren en hij selecteert uit elke rat één hybridoma dat een 
goed IgE produceert. De IgE’s bij D1 en D2 heten resp. IgE1 en 2. Als in vitro testsysteem gebruikt de 
onderzoeker cellijn RBL-2H3, gegroeid in 96-wells platen. Hij incubeert de cellen eerst met IgE1 of IgE2 of 
met een mix van beide IgE’s (gemengd met 1:1 ratio), waarbij de totale IgE concentratie gelijk wordt 
gehouden. Daarna worden de cellen gewassen, opgenomen in 150 μl Tyrode buffer per well, en 
vervolgens wordt 50 μl van een verdunningsreeks van DerP1 toegevoegd. De hoogste eindconcentratie 
bedraagt 800 ng/ml en de verdunningsfactor is 2. In buisje 1 heeft hij 1 ml tyrode buffer. Hij heeft een 
stock van 50 μM DerP1.  
a. Hoeveel moet hij van deze stock aan buisje 1 toevoegen?  
b. Hoe maakt hij vervolgens de verdunningsreeks (buisje 2 t/m 4)? Wat is de concentratie DerP1 in elk 
buisje?  
Na incubatie met DerP1 wordt 50 μl supernatant naar een nieuwe plaat gebracht. Hierbij wordt 50 μl 4-
MUG in citraatbuffer gepipetteerd, en na 60 minuten wordt tenslotte 100 μl glycine-buffer toegevoegd. In 
tabel 1 staan de resultaten van een deel van de proef. De β-hexosaminidasevrijzetting van cellen die 
gesensibiliseerd zijn met alleen IgE1 of IgE2 staat uitgewerkt in tabel 2. Tabellen zijn te vinden op de 
volgende pagina.  
c. Gebruik de waarden in tabel 1 om de laatste kolom van tabel 2 te berekenen. Laat zien hoe je tot je 
berekening gekomen bent.  
d. Zet alle waarden uit tabel 2 uit in een grafiek (percentage β-hex vrijzetting als functie van toegevoegde 
DerP1).  
e. Verklaar het verschil in activatie tussen alleen IgE1 of IgE2 enerzijds en IgE1+2 anderzijds.  
Tabel 1: Gemeten waarden voor β-hexosaminidase assay van RBL cellen die geincubeerd zijn met IgE1+2, na incubatie met 
onderstaande stimulus. 
 
 
 
 



 
 
Punten:  
4a. 5  
4b. 5  
4c. 5  
4d. 5  
4e. 6  
Totaal: 25 punten  



Vraag 5 bonusvraag  
Pietertje was gezond tot de leeftijd van 22 maanden toen zijn lippen opzwollen na het eten van 
pindakoekjes. De zwelling verdween na ongeveer 1 uur. Een maand later begon hij na het eten van 
dezelfde koekjes heftig te braken, werd hees, had moeite met ademen en kreeg een gezwollen 
gezicht. Zijn moeder bracht hem direct naar de eerste hulp van het UMCU. Onderweg werd hij 
lethargisch en verloor hij zijn bewust zijn. In het ziekenhuis kreeg Pietertje direct een subcutane 
injectie adrenaline gevolgd door een infuus met fysiologisch zout op een snelheid van 20 ml/kg 
lichaams gewicht per uur. Verder diende het verplegend personeel hem een intraveneuze injectie van 
25 mg diphenhydramine en 25 mg methylprednisolon toe. Een bloed monster werd afgenomen voor 
een test op histamine en tryptase. Binnen een half uur kreeg hij nogmaals een injectie met adrenaline 
en een inhalatie van albuterol (β2 receptor agonist). Na een uur was Pietertje weer helemaal bij en zijn 
bloeddruk, hartslag en ademhaling weer normaal. De volgende dag kon Pietertje weer naar huis.  
Klinische onderzoek bij binnenkomst van Pietertje laat het volgende zien:  
- Bloeddruk: 40/0 mm Hg  
- Hartslag: 185 slagen/min  
- Ademhalingssnelheid: 76/min  
De artsen stellen als diagnose acute systemisch anaphylaxis.  
a. Welk type overgevoeligheidsreactie is hieraan de orde en waarom wordt in het bloed van Pietertje 
histamine en tryptase gemeten?  
b. Waarom werd Pietertje op de eerste hulp direct met adrenaline behandeld en welk ander adrenerge 
farmacon kreeg Pietertje nog meer?  
c. Wat is het effect van diphenhydramine en methylprednisolon in boven beschreven 
overgevoeligheidsreactie?  
Pietertje moet na een week terugkomen in het ziekenhuis. Een verpleegster doet verschillende 
huidtesten met allergenen uit pinda’s, ei, melk, maïs en andere noten. Daar waar pinda-allergeen 
geprikt is, ontwikkelde Pietertje een zwelling in de huid, terwijl de andere allergenen geen reactie 
vertoonden. Ook de in vitro radioallergosorbent test (RAST) is positief voor pinda-allergeen.  
d. Welk type antilichamen is verhoogd in Pietertje’s bloed?  
e. Wat zou de kinderarts moeten adviseren aan de ouders van Pietertje?  
 
 
Punten:  
5a. 2  
5b. 2  
5c. 2  
5d. 2  
5e. 2  
Totaal: 10 punten 


