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Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen 

Toets donderdag 9 april 2015  

Beantwoord elke vraag op een apart vel! 

 

 Vermeld op alle vellen die ingeleverd worden je naam, tafelnummer en 

studentnummer. 

 

 Controleer of je tentamen bestaat uit 5 vragen 

 

 Beantwoord de vragen kort en bondig, schrijf zo duidelijk mogelijk 

 

 Als bij een vraag een verklaring, uitleg, redenatie of berekening wordt gevraagd, 

worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze ontbreekt 

 

 Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  

 

Veel succes!! 

 



  



Vraag 1 immunologie 1 

A. Als een persoon geïnfecteerd is met een virus, zal het lichaam een immuunrespons 

hiertegen ontwikkelen.  

Wat is het effect van de onderstaande moleculen op deze immuunrespons?  

Verklaar dit effect. 

 

1. CU CPT 4A, een inhibitor van intracellulaire toll-like receptoren (TLR) 

2. Een antilichaam tegen het Fas-ligand 

3. Basiliximab, een antilichaam tegen de α-keten van de IL-2 receptor 

 

 

 

B. Een onderzoek werd verricht naar de immuunrespons na infectie met twee 

verschillende klonen van het lymfatische choriomeningitis virus (LCMV). De ene 

kloon, Arm, veroorzaakt acute infectie; de andere kloon, Cl13, veroorzaakt 

chronische infectie. Onderstaande resultaten laten de betrokkenheid van een 

bepaald type T cellen zien bij de beide immuunresponsen.   

 

1. Welke cellen raken volgens onderstaande resultaten betrokken bij de 

chronische infectie? 

2. Wat is de functie van deze cellen en waar bevinden ze zich? 

3. Welk effect zal dit hebben op het karakter van de immuunrespons en op het 

virus? 



 

Figuur 1. (A) De grafiek geeft het percentage ± SD CXCR5+ CD4+ T cellen weer op day 9, 30, en 

60 na LCMV-Arm (zwart) en Cl 13 (red) infectie. (B)  De grafiek geeft het percentage ± SD 

ICOS+, OX40+ T cellen weer op day 8, en 36 na LCMV-Arm (zwart) en Cl 13 (red) infectie. 

(C) De grafiek geeft de Bcl6-expressie weer van CD4+ T cellen. De resultaten worden 

gepresenteerd als de gemiddelde verandering in Bcl6-expressie ± SD van CD4+ T cellen op dag 

30 na infectie met LCMV-Cl13 vergeleken met dag 30 na infectie me LCMV-Arm. 

Arm is een LCMV-kloon die acute infectie veroorzaakt. Cl13 is een LCMV-kloon die chronische 

infectie veroorzaakt. SMARTA cellen zijn T cellen die specifiek een LCMV-peptide herkennen. 

CXCR5 en ICOS zijn markers voor folliculaire T helper cellen. OX40 is een marker voor 

geactiveerde T cellen. Bcl6 is een transcriptiefactor karakteristiek voor folliculaire T helper 

cellen. Bron: J Exp Med. 2011 May 9;208(5):987-99 



C. Met behulp van retrovirale gentransfer kunnen in het lab T cellen gemaakt worden 

die een T cel receptor (TCR) tot expressie brengen die specifiek is voor een humaan 

antigen naar keuze. Zowel kankerpatiënten als patiënten die een 

orgaantransplantatie ondergaan zouden met deze gemodificeerde T cellen 

therapeutisch behandeld kunnen worden. Patiënten die deze immuuntherapie 

zouden ondergaan krijgen een transfusie met gemodificeerde T cellen met gepaste 

antigen-specificiteit. Het succes van de therapie is afhankelijk van de keuze voor het 

juiste subtype T cel. 

In de figuur hieronder zie je welke typen T cellen toegepast kunnen worden. 

Beantwoord onderstaande vragen. 

 

1. Welk(e) subtypen T cellen uit de figuur zouden therapeutisch toegepast 

kunnen worden bij kankerpatiënten? 

Verklaar je antwoord. 

2. Welk(e) subtypen T cellen uit de figuur zouden therapeutisch toegepast 

kunnen worden bij patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan? 

Verklaar je antwoord. 

3. Welk voordeel zou deze therapie voor patiënten met orgaantransplantatie 

hebben boven therapie met corticosteroiden? 

 

Figuur: “Populations of antigen specific T cells that can be generated by TCR gene transfer for 

use in adoptive immunotherapy. Retroviral gene transfer can be used to generate different 



populations of T cells for use in adoptive immunotherapy. Both CD8 and CD4 T cells can be 

transduced with MHC class I-restricted TCR of the same specificity, targeting the same 

antigen. Alternatively CD4 T cells can be transduced with class II-restricted TCR-specific 

antigen presented by class II MHC. Antigen specific T regulatory cells can be generated by 

TCR transduction of CD4+ CD25+ T regulatory cells or CD4+ T cells can be cotransduced with 

TCR and FOXP3 resulting in production of antigen-specific converted CD4+ T regulatory cells” 

Bron: J Clin Oncol. 2011 Mar 1; 29(7): 917–924 

 

Antwoorden: 

a)  

1. Een APC die met het virus geïnfecteerd is (of het virus via fagocytose opneemt) 

zal virale deeltjes presenteren op MHC I (of MHC II) en deze presenteren aan 

CD8+ (of CD4+) T cellen. De DC of macrofaag kan deze T cellen alleen activeren als 

hij ook een costimulatoir signaal geeft. Dit signaal bestaat uit expressie van B7. De 

APC zal B7 tot expressie brengen als gevolg van TLR-activatie. Een TLR-inhibitor 

zal er dus voor zorgen dat het costimulatoire signaal niet tot expressie komt en de 

APC de T cel niet kan activeren. De Tcel zal overgaan tot anergie als hij in contact 

komt met een cel die alleen signaal 1 geeft en niet signaal 2. De adaptieve 

immuunrespons zal niet goed op gang komen waardoor de virale infectie niet 

opgeruimd kan worden. 

2. Cytotoxische T lymfocyten (CTL) zorgen voor apoptose van virus-geïnfecteerde 

cellen door Fas-FasLigand interactie. Inhibitie van het FasL zal ervoor zorgen dat 

de CTL de geïnfecteerde cellen niet kan doden en het virus zich dus verder kan 

verspreiden. 

3. IL-2 wordt uitgescheiden door geactiveerde Th1 cellen. Dit cytokine zorgt voor T-

celproliferatie. Inhibitie hiervan zal zorgen voor een verminderde respons op de 

virusinfectie. 

b)  

1. Folliculaire T helper cellen raken bij de immuunrespons betrokken.  



2. De TFH cellen geven Bcellen in de germinal centers het signaal 2 en zorgen ervoor 

dat deze Bcellen zich differentiëren tot plasmacellen die antilichaam tegen het 

virus uitscheiden.  

3. De immuunrespons verandert van een cellulaire naar een humorale respons. De 

geproduceerde antilichamen zorgen voor virusneutralisatie. 

c)  

1. De CD8+ cellen en CD4+ MHC1-restricted T cellen. Tumoren presenteren eiwitten 

dit ze zelf aanmaken op MHC1. MHC1-restricted T cellen die specifiek zijn voor 

een eiwit wat door de tumor geproduceerd wordt kunnen de tumorcellen 

herkennen. De CD4+ cellen kunnen de CD8+ cellen helpen om geactiveerd te 

worden en De CD8+ T cellen kunnen de tumorcellen doden. 

2. De twee typen regulatoire T cellen (4 en 5). Regulatoire T cellen hebben een 

immunosuppresieve werking. Bij patiënten die orgaantransplantatie ondergaan 

hebben kan afstoting van het getransplanteerde orgaan optreden. Tregs die 

specifiek zijn voor een antigen van het orgaan onderdrukken de immuunreactie 

tegen het orgaan. 

3. Corticosteroiden onderdrukken het gehele immuunsysteem, waardoor gebruikers 

hiervan gevoeliger zijn voor infecties. Deze therapie onderdrukt alleen een 

immuunrespons tegen antigen waarvoor de Tregs specifiek zijn. Tcellen specifiek 

voor alle andere antigenen kunnen normaal functioneren. 

 

PUNTEN VRAAG 1: 

A. 6 

B. 6 

C. 8  



Vraag 2 immunologie 2 

In veel voedingsmiddelen komen mycotoxines voor, afkomstig van de schimmels die op 

gewassen of in de bodem groeien. Het is bekend welke concentraties in voeding schadelijke 

effecten kunnen hebben, en daarom zijn er maximale concentraties wettelijk vastgelegd. Nu 

is uit recent onderzoek echter gebleken dat van bepaalde toxines veel lagere concentraties 

dan die maxima weliswaar niet tot voedselvergiftiging of schade aan de darmwand leiden, 

maar wel de kans op het ontwikkelen van voedselallergieën lijken te verhogen. Er wordt nu 

bekeken welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn. 

A. Het is je bekend hoe een allergische respons kan ontstaan; welk type cel denk je dat in het 

bovenstaande onderzoek de meeste aandacht verdient? Leg uit waarom. 

Een onderzoeker isoleert uit muizen die via voedsel blootgesteld zijn aan toxines 

lymfeknopen uit het mesenterium. Er wordt gekeken naar het fenotype van de T-cellen die 

in deze lymfeknopen aanwezig zijn. Hiervoor wordt gemeten welke oppervlaktemoleculen 

en transcriptiefactoren de cellen tot expressie brengen. In een apart assay worden de T-

cellen (samen met de andere cellen uit de lymfeknoop) in kweek gebracht om te zien welke 

cytokines zij tot expressie brengen. Het blijkt dat muizen die aan toxines zijn blootgesteld 

ten opzichte van de controlemuizen die gewoon voer (zonder toxines)  hebben gehad 

evenveel CD4+CD25+FoxP3+ Treg cellen hebben, maar dat de concentratie van IL-10 in het 

kweekmedium lager is (hoewel niet significant). 

B. Leg uit hoe dit resultaat aansluit op de eerdere bevinding dat een lage blootstelling aan 

toxines tot voedselallergie zou kunnen leiden.  

Omdat er geen experimenteel diermodel voor voedselallergie is gebruikt in bovenstaand 

experiment is het niet duidelijk in welke mate het effect van de toxines specifiek is voor het 

ontwikkelen van allergie.  

C. Leg uit waar een verlaagde IL-10 expressie nog meer toe zou kunnen leiden. 

  



Er wordt een nieuw experiment gestart,  om meer duidelijkheid te krijgen over hoe specifiek 

het effect van de toxines is voor het ontwikkelen van voedselallergie. De volgende groepen 

muizen worden getest: 

Groep (n=12 per groep) Ovalbumine toegevoegd aan 

voedsel 

Toxine toegevoegd aan 

voedsel 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 

 

Er worden wederom lymfeknopen uit het mesenterium geïsoleerd. Deze keer worden de 

cellen uit de lymfeknopen in kweek gebracht in aanwezigheid van ovalbumine . De 

hoeveelheid geproduceerd IL-10 wordt opnieuw gemeten. 

 

Legenda: * p < 0.05, ** P < 0.01, *** p < 0.001. Weergegeven zijn de gemiddelden ± SEM,  



D. Leg uit waar de (afwezigheid van de) onderlinge verschillen tussen de groepen op duiden 

(1 vs 2, 1 vs 3, etc), en wat de conclusie van de onderzoeker over het effect van het toxine 

zou moeten zijn. 

E. Noem 4 parameters die je nog zou kunnen (moeten) meten in dit dierexperiment, die 

duidelijkheid geven over of er daadwerkelijk sprake is van een effect op een allergische 

respons. Leg uit waarom deze parameters een logische keuze zijn. 

A. De dendritische cel. Er zal een meer inflammatoir milieu worden gecreëerd door de 

aanwezigheid van de toxines, waardoor een DC costimulatoire moleculen op zijn oppervlak 

tot expressie zal brengen bij het presenteren van onschuldige (voedsel) antigenen.  

De meeste studenten hebben geantwoord dat het de Th2 cel zou moeten zijn. Dit is niet per 

se fout, omdat de Th2 cel wel een belangrijke schakel is in het ontwikkelen van allergie. 

Maar om punten toe te kennen moet juist omschreven zijn wat de rol van deze cellen is EN 

wat die toxines er dan mee te maken zouden kunnen hebben. 

Sommige studenten hebben mestcellen geantwoord, voor het ontwikkelen van een 

voedselallergie is het eindpunt niet hetgene waar je je logischerwijs op zou moeten focussen 

(dus geen punten). De link met mestcellen en de toxines is hierin ook zo goed als nooit 

aangegeven.  

In een enkel geval is er Tregs geantwoord, dit kan best een goed antwoord zijn, maar ook 

hier zou er voor volledige puntentoekenning dan een goed beargumenteerde link met de 

toxines gelegd moeten worden. 

B-cellen kunnen (mits goed beargumenteerd) ook goed gerekend worden, maar dan zal er 

wel iets gezegd moeten worden over isotype switching  in de context van blootstelling aan 

het toxine.   

NB: er ontstaat geen allergie voor het toxine, maar je wordt gevoeliger voor onschuldige 

antigenen. Bij mensen die dit niet zagen is nog deels door de vingers gezien als de rest van 

het antwoord enigszins kloppend was. 

Verdere factoren die puntentoekenning beïnvloeden zijn: 



Een (lange) uitleg geven over Type I overgevoeligheid en geen duidelijke keuze aangeven 

welk celtype dan het belangrijkst is (0 punten) 

Een celtype noemen maar geen uitleg geven (0 punten)  

B. Er zijn evenveel Tregs (dus die worden wel gegenereerd), maar ze doen hun werk niet. 

Hoewel er dus misschien wel cellen aanwezig zijn die de respons op onschuldige antigenen 

zouden kunnen onderdrukken, lijken deze niet actief. 

Veel mensen hebben het trouwens over de onderdrukking van Th2 door IL-10, dat klopt 

deels doordat IL-10 natuurlijk immuunsuppressief werkt maar IL-10 kan B-cel survival 

stimuleren. 

C. Auto-immuun ziekten, omdat auto-reactieve cellen die door de selectie in de thymus heen 

zijn gekomen nu mogelijk niet meer worden onderdrukt. 

D. 1 vs 2: Er is een verhoogde IL-10 productie in muizen die ovalbumine  hebben gehad. Dat 

komt door orale tolerantie, het is geen schadelijk eiwit en het wordt gegeven aan gezonde 

dieren.  

1 vs 3: In groep 3 is er een vergelijkbare respons als in groep 1, dus geen verlaging van de 

basale IL-10 expressie (en duidt dus niet op dat er een verhoogde kans is op autoimmuun-

responsen). Dit spreekt het eerste experiment tegen, maar dat resultaat was niet significant. 

1 vs 4: in 4 zitten ova-specifieke Tregs agv blootstelling aan in vivo.  er is nog steeds een 

verschil, dus het lijkt erop dat in deze dieren nog steeds een tolerogene respons wordt 

gegenereerd als reactie op ova 

2 vs 3: omdat de muizen in groep 3 geen ova hebben gezien is het verschil tussen deze twee 

te verklaren vanuit het feit dat er in groep 2 wel ova specifieke Tregs in de LNs zitten en in 3 

niet, net als bij 1 vs 2 

2 vs 4: De IL-10 expressie in groep 4 is significant onderdrukt, dit duidt op een onderdrukking 

van de tolerogene immuun-respons op ovalbumine.  

3 vs 4: dit effect is vergelijkbaar met 1 vs 2, alleen dan minder heftig omdat de toxines de 

Tregs lijken te onderdrukken. 



Het lijkt erop dat de toxines de regulatoire respons op ova onderdrukken, wat kan leiden tot 

een verhoogde kans op ova-voedselallergie. 

 

Naar mijn mening hebben veel (maar zeker niet alle) studenten de boot gemist bij deze 

vraag omdat ze de link toxines-orale tolerantie in de eerste vraag al niet hadden gelegd. 

Daarom is er uiteindelijk voor gekozen deze vraag deels te compenseren  door 5 extra 

punten toe te kennen (aparte kolom in scorelijst). Daar waar de vraag nog enigszins logisch is 

beantwoord zijn er bovenop deze 5 punten nog punten toegekend voor het gegeven 

antwoord.  

E. Il4, IFNy, IL13 in het kweekmedium, maar ook IgE in het bloed, allergische responsen (bv 

zwelling vd huid) in het dier zelf, orgaanbadstudie…etc etc etc.  

PUNTEN VRAAG 2: 

A. 2  

B. 2  

C. 2  

D. 10   

E. 4  

 

 

  



Vraag 3 – Astma 

 

A. Noem drie pathofysiologische aspecten van astma?  

B. Leukotriën-antagonisten worden voor geschreven tegen astma. Heeft dit medicijn een 

effect op de Early Asthmatic Reaction of op de Late Asthmatic Reaction en waarom? 

C. Hoe ontstaat een aspirine geinduceerde astma aanval? 

D. Hebben astma patiënten meer moeite met in of uitademen en leg uit waarom. 

E. Welke ontstekingsremmer wordt het meest voor geschreven tegen astma en leg het 

werkingsmechanisme kort uit. 

F. De toename in astma/allergie kan volgens sommige wetenschappers uitgelegd worden 

met de hygiene hypothese. Leg deze hypothese in het kort uit. 

 

 

 

 

 

 

PUNTEN VRAAG 3: 

A. 4 

B. 3 

C. 3 

D. 3 

E. 4 



F. 3 

 

1A) Luchtweg hyperreactiviteit, luchtweg ontsteking en morfologische veranderingen aan de 

luchtwegen, verhoogd IgE.  

1B) Op de LAR omdat dan eosinofielen de luchtwegen binnen trekken en leukotrienen 

produceren.  

1C) Omdat aspirine COX remt blijft er meer AA over om LT te produceren. Gevolg astma 

aanval.  

2A Uitademen, omdat dan de druk in de thorax toeneemt en de bronchiën dicht gedrukt 

worden zodat er lucht opgeslagen blijft in de longen.  

2B) Glucocorticosteroiden. Deze groep van stoffen binden aan de GR in de kern en 

verhinderen het loskomen van de histonen zodat er de genen niet afgelezen kunnen worden 

en er geen ontstekingsmediatoren gevormd kunnen worden.  

2C) De hygiene hypothese houdt in dat het immuunsysteem in onvoldoende maten 

gestimuleerd wordt tijdens de kindertijd en dat hierdoor het immuunsysteem zich 

ontwikkeld naar de Th2 kant (allergie/astma).  

 

 

  



Vraag 4 – reumatoïde artritis 

Mevrouw Janszen ( 64 jaar) heeft al 1 jaar last van pijnlijke gewrichten. Zij besluit naar de 

huisarts te gaan omdat er in de familie reumatoïde artritis voorkomt. 

 

A. De huisarts gaat volgens de NHG standaard te werk. Welke criteria worden meestal 

gebruikt? Noem 5 diagnostische kenmerken die de huisarts zeker zal meenemen in 

zijn onderzoek.  

Tabel 2 De ACR-criteria voor de classificatie van reumatoïde artritis* 

*Wanneer vier van de zeven criteria aanwezig zijn, spreekt men van reumatoïde artritis. † 

Criteria moeten ten minste zes weken aanwezig zijn. 

1. ochtendstijfheid gedurende minimaal 1 uur† 

1. artritis simultaan aanwezig in drie of meer gewrichtsgroepen (links of rechts PIP’s, MCP’s, 

pols, elleboog, knie, enkel, MTP’s) † 

1. artritis van ten minste één handgewricht: pols, MCP of PIP† 

1. symmetrische artritis† 

1. subcutane reumanoduli 

1. reumafactor aantoonbaar 

1. radiologische veranderingen (op X-hand/pols of - voorvoet) 

 

 



B. Naast de reumafactor wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van een andere 

marker.  

Wat is die andere factor en waarom is er voorkeur voor deze andere marker?  

ACPA ( anticitrullinated protein antibody) ; hogere specificiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Leg uit hoe de bij b. genoemde marker wordt gevormd.  

 



 

D. De diagnose bij mevrouw Janszen is inderdaad reumatoïde artritis. Er wordt 

methotrexaat voorgeschreven in de vorm van een 1x weekse subcutane injectie van 

7,5 mg .  

Deze medicatie wordt de eerste maand vergezeld van diclofenac tablet 50mg 3x per 

dag. Inmiddels zijn we een jaar verder en mevrouw gebruikt door een misverstand 

nog steeds diclofenac. Ze heeft sinds een paar weken last van pijn op de borst. De 

gealarmeerde arts vermoedt angineuze pijn en overlegt met je. Wat zou er aan de 

hand kunnen zijn?  

Diclofenac is een NSAID met betrekkelijk veel cox 2 remming. Hierdoor kunnen 

stolsels ontstaan omdat de PgI2 ( antistolling) sterker wordt geremd dan de 

tromboxaan ( stollingsbevorderend). Er is dus sprake van verstopping van de 

kransslagader.  

 

E. Mevr Janszen krijgt naast de MTX nu ook een biological, namelijk infliximab ( 

Remicade®). De reumatoloog vertelt mevr Janszen dat ze beide middelen ( MTX en 

infliximab) samen moet blijven gebruiken. Noem de belangrijkste reden waarom een 

combinatie van deze middelen gewenst is. 

MTX voorkomt evt immunogene werking van de infliximab. ( = chimeer) 

F. Mevr Janszen is inmiddels een frequente bezoekster geworden van de apotheek. Ze 

heeft van een dienstdoende huisarts vanwege een urineweginfectie trimetoprim 

300mg tabletten voorgeschreven .want de computer geeft een melding.  

Wat is de aard van de melding? 

Trimetoprim is een folaatantagonist, net als MTX. 

De werking berust op blokkering van het enzym dihydrofoliumzuurreductase, 

waardoor de reductie van dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur wordt 

voorkomen met als gevolg een remming van de biosynthese van nucleïnezuren en 

eiwitten 

 

 



PUNTEN VRAAG 4: 

 

A: 2.5 

B: 2.5 

C: 4 

D: 4 

E: 3 

F: 4  



Vraag 5 - practicum 

Tijdens het practicum hebben jullie verschillende keren een RBL-assay uitgevoerd waarmee 

een acute alergische reactie werd nagebootst. Een van de eerste experimenten op dit gebied 

zijn uitgevoerd in 1921 door Prausnitz, een pionier op het gebied van de immunologie. 

Prausnitz nam serum van zijn collega Küstner die overgevoelig was voor vis en injecteerde 

dit serum subcutaan in de huid van zijn buik. Na het nuttigen van een visje ontwikkelde zich 

bij Prausnitz op de plek van serum injecties een typische overgevoeligheidsreactie.  

A. Welke waarnemingen deed Prausnitz 

B. Welke stap in jullie eigen experimenten is vergelijkbaar met de seruminjectie? 

C. Deze testen worden tegenwoordig niet meer uitgevoerd; waarom niet, wat zijn de 

risico’s. 

D. Ga uit van de RBL-assay zoals jullie die tijdens het practicum hebben uitgevoerd. Wat 

gebeurt er als je voor de eerste wasstap aan elke well 50 ul van een 10 ug/ml 

TriNitroPhenol oplossing toevoegt?  

In een nieuw experiment beschik je over DNP gesensitiseerde RBL-cellen, 80 ul per well. Van 

een nieuwe remmer, teststof X wil je een DRC, 8 stappen, verdunningsfactor 3, in triplo 

maken. De beoogde (eind)concentratie reeks loopt van 20 ug/ml tot 20 ng/ml; je kunt aan 

elke well 20 ul toevoegen. Je maakt eerst een verdunningsreeks in Eppendorf vaatjes.  

E. Wat moet de concentratie van X zijn in het eerste Eppendorfvaatje? (LAAT JE 

BEREKENING ZIEN) 

Teststof X is super duur je zult zo zuinig mogelijk te werk moeten gaan. Neem telkens 30 ul 

om de volgende verdunning te maken; ga er van uit dat je bij de doorverdunningen geen 

verlies meer maakt.  

F. Hoeveel moet je afwegen van stof X om bovengenoemd experiment compleet uit te 

voeren.   (LAAT JE BEREKENING ZIEN) 

 

G. Tijdens practicum D hebben jullie met een orgaanbadopstelling gewerkt. Wat neem je 

waar als je in deze opstelling een DRC van DNP-HSA spuit?  

 



PUNTEN VRAAG 5: 

 

A: 2 

B: 1 

C: 2 

D: 2 

E: 3 

F: 3 

G:2 

Antwoorden: 

A. Normale acute allergische reactie: rood, zwelling, pijn jeuk 

B. Toevoegen van specifiek IgE 

C. Infectie met serumoverdraagbare ziekten zoals AIDS, Hepatitis B 

D. TNP is identiek aan DNP met als gevolg dat alle receptoren bezet worden en er dus geen 

enkele reactie optreedt 

E. 100 ug/ml 

F. 90 ug 

G. Geen enkele reactie er zijn geen dnp-specifieke antistoffen in het spel 

 


