
Blok FA-302  
Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen 
Toets donderdag 6 november 2014, 13.30-16.30 uur  
 
 
 
 
 
Er zijn vijf toetsvragen, waarmee je per vraag in totaal 20 punten 
kan behalen. 
 
 

Beantwoord elke vraag op een apart vel! 
 
 
 
 
Vermeld op alle vellen die ingeleverd worden je naam, tafelnummer en 
studentnummer. 
 

Veel succes!! 
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Vraag 1: Immunologie I  
 
 
1A: Een persoon raakt voor het eerst geïnfecteerd met een bepaalde 

bacterie. Geef in de onderstaande tabel aan wat het effect is van de in de 

linker kolom genoemde behandelingen op de verschillende 

immuunprocessen, die vervolgens plaatsvinden. 

Neem de nummers in de vakjes in onderstaande tabel over op je 

antwoordvel. Geef bij elk nummer aan of het proces bevorderd wordt, 

vermindert of niet verandert. Elk goed antwoord levert een punt op, voor 

elk fout antwoord wordt een punt afgetrokken, geen antwoord invullen is 

nul punten. 
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1B: Stel, je maakt een muis waarin de centrale en perifere T cel tolerantie 

volledig ontbreekt (muis 1) en je maakt een muis waarin de centrale en 

perifere B cel tolerantie volledig ontbreekt (muis 2). Welke muis (muis 1 

of 2 ) zal het grootste probleem hebben met auto-immuniteit? Verklaar je 

antwoord 
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1C: Wanneer IL-2 wordt uitgescheiden door één T cel in een perifeer 

lymfoïde orgaan, zullen dan alle T cellen in de omgeving van deze T cel 

reageren op dit IL-2 of slechts enkele T cellen in de omgeving van deze T 

cel? Verklaar je antwoord. Leg in je antwoord ook uit op welke manier T-

cellen reageren op IL-2. 

 

1D: Noem twee manieren waarop IgG antilichamen macrofagen kunnen 

stimuleren om bacteriën te elimineren. Benoem hierbij ook de betrokken 

receptoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A: 8 PUNTEN 

1B: 4 PUNTEN 

1C: 4 PUNTEN 

1D: 4 PUNTEN  

 

TOTAAL VRAAG 1: 20 PUNTEN
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Vraag 2: Immunologie II 
 
Immune Mechanisms of Sublingual Immunotherapy 
David C. Jay & Kari C. Nadeau, Curr Allergy Asthma Rep (2014) 14:473 
Allergen immunotherapy has been proven to be a clinically safe and 

effective strategy to reorient inappropriate immune responses in allergic 

patients. Administration of allergens via the oral mucosal route using 

sublingual immunotherapy (SLIT) has gained prominence as an effective 

allergen-specific immunotherapy alternative to subcutaneous injections. 

The clinical safety of SLIT largely benefits from keeping adverse reactions 

to the treatment local and transient, helping to avoid interruption or 

cessation of treatment. In SLIT, allergens are delivered to the oral 

mucosa via drops or tablets that are held under the tongue. 

 

While SLIT has not yet been FDA approved in the USA, it is commonly 

used in European clinics as an alternative to subcutaneous 

immunotherapy (SCIT). Several clinical trials and meta-analyses have 

emphasized the effectiveness of SLIT for the treatment of allergic rhinitis, 

asthma and food allergies, though there are apparent differences in 

clinical efficacy depending on the allergen utilized. 

 

SLIT takes advantage of oral tolerance, an evolutionary conserved 

mechanism that promotes tolerance to environmental allergens that come 

in contact with the oral mucosa. The tolerogenic potential of the oral 

mucosal tissue is emphasized by the general lack of immune cells located 

in the oral mucosa following SLIT in allergic individuals. Human oral 

tissues contain low numbers of mast cells, eosinophils, and basophils, 

which can release pro-inflammatory mediators in response to allergen-

specific immunotherapy and promote adverse reactions, making the oral 

mucosa an ideal site for the avoidance of inappropriate immune 

responses. 
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2A: Sublinguale Immunotherapie leidt tot een aantal immunologische 

effecten. Wat geldt er voor de volgende immunoglobulinen bij succesvolle 

immunotherapie: 

 

1 Gaat IgE omhoog of omlaag? 

2 Gaat IgA omhoog of omlaag? 

3 Gaat IgG omhoog of omlaag? 

 

2B: Waarom is de orale mucosa tolerogeen, en welke celtypen zijn hierbij 

betrokken? 

 

2C: Wat zijn de voordelen van SLIT t.o.v. subcutane immunotherapie 

(SCIT)? 

 

2D: Bestudeer Figuur 1 op de volgende bladzijde. Wat is het belangrijkste 

verschil in de wijze waarop tolerogene immuunresponsen worden 

geïnitieerd in de orale immuunrespons (Figuur 1a) en de intestinale 

immuunrespons (Figuur 1b)?  

 

2E: Wat is de belangrijkste functie van dendritische cellen in de orale 

immuunrespons? 

 

 

 

 

2A: 3 PUNTEN 

2B: 4 PUNTEN 

2C: 5 PUNTEN 

2D: 5 PUNTEN  

2E: 3 PUNTEN 

 

TOTAAL VRAAG 2: 20 PUNTEN 
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Figuur 1, behorende bij vraag 2. Abbreviations: B, B cell; DC, dendritic 
cell; FDC, follicular dendritic cell; HSP, heat shock protein; IgA, immunoglobulin 
A; MC, macrophage; P, plasma cell; T, T cell; Th1, T helper cell 1; Tr, T reg. 
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Vraag 3: Astma en COPD 
 
 
Mevr. C heeft allergisch astma en wordt hiervoor al jaren behandeld. Nu is 

haar een lipoxygenase remmer voorgeschreven. 

 

3A: Beschrijf wat de reden kan zijn voor het voorschrijven van 

lipoxygenase remmer aan Mevr. C. 

 

3B: Leg uit welke cellen van belang zijn voor de werking van cysteinyl 

leukotriene antagonisten en leg uit waarop de werking van cysteinyl 

leukotriene antagonisten bij de behandeling van astma berusten. 

 

3C: Wat zou het achterliggende mechanisme kunnen zijn van aspirine 

geïnduceerde aanval van benauwdheid bij astma patiënten. 

 

Allergisch astma en COPD zijn beide luchtwegaandoeningen die leiden tot 

benauwdheid. 

 

3D: Noem twee overeenkomsten tussen astma en COPD en twee 

verschillen. 

 

Onderzoekers hebben een interventie uitgevoerd in een muismodel voor 

allergisch astma. Als parameter wordt longweerstand (lung resistance) 

gemeten die omgekeerd evenredig is met de FEV1 zoals gemeten wordt in 

mensen. De resultaten van deze studie zijn hieronder weergegeven in 

Figuur 2. 

De groepen zijn een negatieve controle (= niet allergisch); HDM (muizen 

die allergisch zijn gemaakt voor huisstofmijt); en BUD (muizen die 

behandeld zijn met budesonide (glucocorticoid). 
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Figuur 2, behorende bij vraag 3 
 
 
3E: Leg uit waarom je verwacht dat de longweerstand toeneemt met 

toenemende hoeveelheid metacholine (acethylcholine receptor agonist), 

en verklaar de verschillen die je ziet tussen de experimentele groepen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3A: 2 PUNTEN 

3B: 6 PUNTEN 

3C: 3 PUNTEN 

3D: 3 PUNTEN  

3E: 6 PUNTEN 

 

TOTAAL VRAAG 3: 20 PUNTEN 
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Vraag 4: Reumatoïde artritis 
 
Reumatoïde artritis ( RA) is een invaliderende auto immuunziekte en is 

één van de vele reumatische aandoeningen.  

 

4A: Wat is de definitie van een reumatische aandoening? 

 

Eén van de diagnostische hulpmiddelen is röntgenonderzoek, met name 

voor het vaststellen van de progressie bij deze ziekte. 
In het onderstaande plaatje zie je links een röntgenbeeld van gezonde 

(hand)-gewrichten; daarnaast dat van gewrichten van een RA patiënt. 

 

 
 
 
4B: Waardoor ontstaan de zo kenmerkende vergroeiingen in handen en 

voeten bij patiënten met RA? Leg dit uit op moleculair niveau. 

 

NSAID’s worden van oudsher bij RA gebruikt. Het NHG zegt hierover in de 

betreffende  standaard: 

“Start met hoge doseringen ibuprofen (3 dd 600 mg), naproxen (2 dd 500 

mg) of diclofenac (3 dd 50 mg). Let bij de keuze voor een NSAID op 

eventuele comorbiditeit (cardiovasculair, gastro-intestinaal), bijwerkingen 

en interacties (acetylsalicylzuur), en voorgaande reactie(s) op NSAID’s. 

Soms is maagbescherming aan te raden.”  
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4C: Wat is de achtergrond van het advies om maagbescherming aan te 

raden? Geef hierbij zo volledig mogelijk antwoord. 

 

Sinds de invoering van de zogenaamde biologicals is er een fundamenteel 

nieuwe aanpak mogelijk van veel aandoeningen, waaronder de 

behandeling van RA. Rituximab is een zogenaamde CD20 antagonist.  

 

4E: Wat is de werking van deze biological op het immuunsysteem?  

 

4D: Wat is de reden voor het uitvoeren van een Mantoux test vóór het 

JHEUXLN�YDQ�71)Į�UHPPHUV�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A: 3 PUNTEN 

4B: 3 PUNTEN 

4C: 4 PUNTEN 

4D: 5 PUNTEN  

4E: 5 PUNTEN 

 
TOTAAL VRAAG 4: 20 PUNTEN 
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Vraag 5: Practicum 

 

Bet v 1 is een allergeen betrokken bij pollen geïnduceerd allergisch astma. 

Lisa, een aio bij immunofarmacologie wil dendritische cellen (DC) 

blootstellen aan Bet v 1, om deze vervolgens samen te brengen met 

naïeve CD4+ T cellen.  

 

5A: Beschrijf de interacties die in dit experiment tussen de DC en de T-cel 

optreden. 

 

Omdat het experiment nog niet eerder in haar laboratorium is uitgevoerd 

wil Lisa eerst vaststellen welke concentratie Bet v1 ze het beste  kan 

gebruiken. Lisa maakt daarom een verdunningsreeks van het allergeen.  

Ze voegt 30 ul van de stock Bet v1 oplossing toe aan 1.5ml tyrodebuffer 

in het eerste epje. De stock is 450 mM. Vervolgens neemt Lisa (na 

menging) 500ul uit epje 1 en voegt dit toe aan 1.0 ml tyrodebuffer in epje 

2. Ze doet dit tot ze in totaal zes epjes heeft. De geïsoleerde DC’s worden 

op de juiste celconcentratie gebracht en van deze celsuspensie wordt 50 

ǋO�LQ�HON�ZHOOHWMH�YDQ�HHQ���-wells plaat gebracht. De  cellen worden 

JHwQFXEHHUG�PHW����ǋO�YDQ�GH�YHUVFKLllende concentraties allergeen. 

 

5B: Wat is de verdunningsfactor van de reeks Bet v 1 en wat is de laagste 

eindconcentratie van het te testen allergeen? 

 

De DCs uit hierboven beschreven assay worden geïncubeerd met naïeve 

T-cellen, en hieruit blijkt dat bij vrij lage concentraties Bet v 1 de DCs in 

staat zijn de T-cellen te activeren. Uit analyse van de cytokines die in dit 

experiment door de cellen werden geproduceerd blijkt tevens dat het 

aannemelijk is dat er T helper 2 cellen zijn gevormd. 
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5C: Welk cytokine is verantwoordelijk voor differentiatie naar Th2? Welke 

cytokines kunnen Th2 cellen produceren om allergische responsen te 

bevorderen? 

 

Lisa’s aio-project is voornamelijk gericht op onderzoek naar effecten van 

vitamine A op pollen geïnduceerd allergisch astma. Daarom wordt een in 

vivo experiment opgezet. De experimentele groepen zijn als volgt 

ingedeeld: 

 

1: gewoon muizenvoer, niet allergisch voor Bet v 1 

2: gewoon muizenvoer, wel allergisch voor Bet v 1 

3: gewoon muizenvoer met extra vitamine A, wel allergisch voor Bet v 1 

 

In het experiment worden muizen via de luchtwegen blootgesteld aan Bet 

v 1. In de longen van deze muizen kijkt Lisa aan het einde van het 

experiment naar de expressie van onder andere IL-5 mRNA. 

 

5D: welke vierde experimentele groep zou er nog toegevoegd moeten 

worden? Leg uit waarom. 

 

5E: Indien blijkt dat de toevoeging van extra vitamine A het ontwikkelen 

van allergische responsen doet afnemen, wat kan Lisa dan verwachten 

voor de mRNA expressieniveaus van IL-5 en bèta-actine in de 

experimentele groepen 1, 2 en 3? 

 

5A: 4 PUNTEN 

5B: 4 PUNTEN 

5C: 2 PUNTEN 

5D: 3 PUNTEN  

5E: 6 PUNTEN 

 

TOTAAL VRAAG 5: 20 PUNTEN  
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Blok FA-302  

Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen  

 
Toets donderdag 6 november 2014, 13.30-16.30 uur  - antwoordmodel 
 
Vraag 1A 
1 vermindert, 2 vermindert, 3 verandert niet ,4 vermindert 

5 vermindert, 6 vermindert, 7 verandert niet, 8  vermindert 

 

Vraag 1B 
Zelf reactieve B cellen worden pas actief wanneer ze geactiveerd worden door zelf reactieve T-cellen. Wanneer 

zelf tolerantie in de T-cellen goed functioneert, zullen zelf reactieve B-cellen niet geactiveerd kunnen worden. 

Zelf reactieve T-cellen kunnen daarentegen zonder hulp van B cellen geactiveerd worden. De zelf reactieve T-

cellen zullen daarom sneller problemen met betrekking tot auto immuniteit veroorzaken. Muis één heeft dus de 

grootste problemen. 

 

Vraag 1C 
Alleen de T-cellen die geactiveerd zijn, en dus de IL-2 receptor tot expressie brengen zullen gaan prolifereren. 

Dat zullen er slechts enkelen zijn. 

 

Vraag 1D  

Opsoniseren van de bacterie mbv IgG – Fc receptor 

activatie van complement – opsonisatie mbv C3b – CR1 

 

Vraag 2A  
IgE gaat omlaag, IgA en IgG gaan omhoog 
 
Vraag 2B 

De orale mucosa is tolerogeen omdat er relatief weinig mestcellen, eosinofielen en basofielen aanwezig zijn. 
Daarnaast spelen de DC’s een bijzondere rol omdat zij behalve tH1 cellen ook  Treg-cellen activeren 
 
Vraag 2C 

Voordelen van SLIT boven SCIT is dat de ongewenste bijwerking lokaal en tijdelijk zijn waardoor men eerder 
geneigd is de therapie vol te houden. Daarnaast is het allergeen na subcutane injectie niet meer weg te nemen 
en dat geldt wel voor het tabletje (0f wat daar nog van over is ) van onder de tong. 
 
Vraag 2D 

Oraal spelen de DC’s een hoofdrol zij verwerken het antigeen en sturen de respons aan. Intestinaal komt er 
antigeen via de M-cellen ook bij MC’s terecht. In het orale lymfoide weefsel worden er door DC’s Treg’s 
gestimuleerd dit gebeurt niet in de MALT van de darmen. Oraal zijn de speekselklieren de belangrijkste bron 
voor IgA, intestinaal passeert IgA de mucosa 
 
Vraag 2E 

De DC’s sturen de immuunrespons met name richting tolerantie.  
 
Vraag 3A 

Een lipoxygenase remmer remt de omzetting van AA naar leukotrienen. Deze spelen een rol in zowel de acute 

als de late phase van de imm response. Een remmer zal bronchospasme en de ontsteking remmen. Kunnen 

samen met beta-mimeticum en corticosteroiden gegeven worden.  (add on theraPY als beta niet goed meer 

werken) 
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Vraag 3B 

mestcellen bronchospasme-vroege fase (3) 

Th2/eo’s ontsteking(3) 

Spiercel voor conractie (?) (2 punten voor de vindingrijkheid) 

Maximaal 6 
 
Vraag 3D: 

2D: Benauwdheid, Ontsteking, mucus productie 

Vernauwing bronchi versus verdwijnen longblaasjes 

Eosinofiel versus Neutrofiel 

Medicatie versus geen medicatie 

Terugkeer naar normale FEV1 versus gestage daling in FEV1 

 

Vraag 3C 

Remming COX, minder omzetting van arachidonzuur naar prostaglandines, meer arachidonzuur beschikbaar 

voor Lipox, dus meer LT en een aanval. 

 
Vraag 3E 

Muscarine agonist geeft contractie van de gladde spier (M3) dus neem de weerstand van de longen toe, 

doordat er vernauwing optreedt. Allergische muizen hebben een hogere weerstand dan controle muizen 

vanwege de allergische reactie. IgE/mestcelmediatoren/Th2/eo/ontsteking. 

Budesonide cortico, vermindert ontsteking. 
 

Vraag 4A  

Reumatische aandoeningen zijn alle aandoeningen en klachten aan gewrichten, spieren en pezen met pijn en 
bewegingsbeperking, die niet het gevolg zijn van verwonding of letsel (niet-traumatisch). 

Vraag 4B  

Door het ontstekingsproces in de synovia worden door ontstekingscellen oa MMP’s ( die kraakbeen 
beschdigen) en RANKL tot expressie gebracht. RANKL bindt aan RANK op de osteoclasten, die daardoor 
geactiveerd worden. Hierdoor ontstaan er boterosies, met daaruit volgend schade aan de gewrichten zelf. 
Hierdoor ontstaan de vergroeiingen. 
 
Vraag 4C  

COX1 remming zorgt voor onderdrukking van huishoudprostaglandines, waardoor het maagslijmvlies 
kwetsbaarder wordt.  
 
Vraag 4D  

Chimerisch humaan-muis monoklonaal antilichaam, bestaande uit een geglycosyleerd immunoglobuline met 
humane IgG1 constante regio's (Fc-domein) en muizen-lichte-keten en -zware-keten variabele regio's (Fab-
domein). Het Fab-domein bindt zich specifiek aan het CD20-antigeen op B-lymfocyten en activeert via het Fc-
domein immunologische effectorfuncties resulterend in celdood van B-cellen. 

Vraag 4E 
Gebruik van DMARD’s geeft een vergrote kans op infecties in het algemeen door immunosuppressie. Meer 
specifiek kunnen TNF-alfa-blokkerende geneesmiddelen reactivering veroorzaken van latente of inactieve 
tuberculose. Alle patiënten die kandidaat zijn voor een dergelijke behandeling moeten daarom door de 
reumatoloog worden gescreend. De reumatoloog kan de kans op reactivatie van latente of inactieve 
tuberculose reduceren door profylactische behandeling met tuberculostatica, en kan actieve tuberculose 
voorafgaande aan de TNF-alfa blokkerende therapie opsporen en behandelen. 
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Vraag 5A:  

Er moet in ieder geval besproken worden dat er sprake zal zijn van antigen-presentatie, en de moleculen 
(MHCII, TCR, co-stimulatioire moleculen) moeten benoemd worden. Dan zal er besproken moeten worden dat 
dit leidt  
 
Vraag 5B 
 
Epje Verdunningsfactor  Eindconcentratie 

1 50x en 2x op het eind 4,5 mM 

2 50x, 3x en 2x op het eind 1,5 mM 

3 Idem x3 0,5 mM 

4 Idem x3 0,17 mM 

5 Idem x3 0,056 mM 

6 Idem x3 0,0186 mM 

0,0186 mM 
 

Vraag 5C 

IL-4; IL-4 IL-5, IL-13  

 

Vraag 5D 

gewoon muizenvoer met extra vitamine A, niet allergisch voor Bet v 1, voornamelijk om te zien of het dieet op 

zichzelf (in afwezigheid van allergische responsen) al iets doet met de expressiepatronen van de genen in 

kwestie. 

 
Vraag 5E 

 
Groep Beta-actine IL-5 

1 Gelijk  Laag 

2 Gelijk hoog 

3 Gelijk laag 
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Blok FA-302  
Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen 
Aanvullende toets, dinsdag 23 december 2014, 13.30-16.30 uur  
 
 
 

Beantwoord elke vraag op een apart vel! 
 
 
 
 

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

 
x Controleer of je tentamen bestaat uit 5 vragen 

 

x Beantwoord de vragen kort en bondig, schrijf zo duidelijk mogelijk 
 

x Als bij een vraag een verklaring, uitleg, redenatie of berekening 
wordt gevraagd, worden aan het antwoord meestal geen punten 
toegekend als deze ontbreekt 
 

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

 
 
 

Veel succes!! 
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Vraag 1 Immunologie I 

 

1A) Na adhesie zijn er voor de activering van de B cel door de T cel drie 

verschillende receptor – ligand paren nodig. Welke zijn dit? Neem 

onderstaande  tabel over op je antwoordvel en vul het antwoord in. 

 

 B cel T cel 

Receptor - ligand 1   

Receptor – ligand 2   

Receptor – ligand 3   

 

1B) De epitoop die door de B cel receptor wordt herkend blijkt niet gelijk 

te zijn aan de epitoop die door de T-cel receptor wordt herkend. Hoe is dit 

te verklaren? 

 

1C) Het herkennen van een bacterie door mannose bindend lectine leidt 

tot destructie van een bacterie. Herkenning van een bacterie door een 

antilichaam leidt ook tot destructie van deze bacterie. In beide gevallen 

wordt uiteindelijk hetzelfde mechanisme gebruikt om de bacterie 

onschadelijk te maken. Welk mechanisme wordt hier bedoeld? Benoem 

hierbij ook voor beide genoemde routes (de mannose bindend lectine 

route en de antilichaamroute) de betrokken receptoren 

 

1D) Een door een virus geïnfecteerde cel kan op diverse manieren 

uitgeschakeld worden. Met behulp van fagocytose kan bijvoorbeeld een 

door een virus geïnfecteerde cel geëlimineerd worden. Beschrijf twee 

andere mechanismen en de betrokken celtypes, waarmee een door een 

virus geïnfecteerde cel uitgeschakeld kan worden. 

23 
 



1E) Wanneer een T-cel een zelf-antigen herkent in de periferie leidt dit tot 

anergie. Wanneer een T-cel een vreemd antigen herkent in de periferie 

leidt dit tot activatie, proliferatie en differentiatie van de T-cel. Hoe is dit 

verschil te verklaren? 

 

1A: 3 PUNTEN 

1B: 4 PUNTEN 

1C: 4 PUNTEN 

1D: 4 PUNTEN  

1E: 4 PUNTEN 

 

TOTAAL VRAAG 1: 19 PUNTEN
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Vraag 2: Immunologie II 
 
Hoewel men in Nederland voorzichtig omspringt met het voorschrijven van 

antibiotica, is het vaak toch niet te vermijden een infectie met deze 

middelen te bestrijden. Antibiotica hebben echter een effect hebben op 

het microbioom (samenstelling bacteriën in de darm) van de patiënt. Wat 

de lange-termijn effecten hiervan zijn is nog niet geheel duidelijk.  

 

Anna onderzoekt daarom of muizen na een antibioticakuur een andere 

immuunrespons hebben, en of die mogelijke verandering samenhangt met 

veranderingen in hun microbioom. Ze heeft gewone, niet-geïnfecteerde 

muizen behandeld met verschillende panels van antibiotica waarvan 

bekend is dat deze in mensen effectief zijn bij de bestrijding van bepaalde 

infecties. In Figuur 1 is te zien welk effect dit heeft op de bacteriën in de 

darmen van deze muizen.  

 

Na de behandeling met de antibioticapanels induceert Anna 

voedselallergie in deze muizen, gebruik makende van het allergeen whey 

(koemelk-eiwit). De muizen worden gesensibiliseerd door ze twee maal te 

injecteren met whey+ adjuvans. Er wordt getest hoe allergisch de muizen 

zijn middels een oorzwelling-test. Met een naaldje wordt een klein beetje 

whey wordt ingespoten in het oor (intradermale challenge). Na een uur 

wordt de acute allergische zwelling van het oor gemeten. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in Figuur 2. 

 

Gebaseerd op deze resultaten concludeert Anna dat één van de 

bacteriestammen een rol speelt in de vermindering van het ontwikkelen 

van allergische respons na behandeling met antibiotica.  

 

2A) welke stam is dat en waarom? Betrek in je antwoord de resultaten uit 

Figuur 1 en Figuur 2.
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Figuur 1. Effecten van panels 1, 2 en 3 op samenstelling microbioom van gezonde muizen. 
No-treatment: geen antibiotica; CFU: colony forming units, representatief voor het aantal 
bacteriën dat aanwezig was in de darm van de muizen. Waarden zijn weergegeven als 
gemiddeldes ± SEM. * p<0.05, ten opzichte van de waarden gevonden in niet-behandelde 
muizen. 

 
 
Figuur 2. Oorzwelling na blootstelling aan whey. Alle groepen hadden een significant hogere 
respons na intradermale blootstelling aan whey ten opzichte van de niet-allergische 
controle. Waarden zijn weergegeven als gemiddeldes ± SEM. * p<0.05, ** p<0.01, **** 
p<0.0001  
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Na een intradermale challenge kunnen muizen in een dergelijk 
experimenteel model in shock raken.  
2B) leg uit waardoor dit komt. 
 

 

 

Bepaalde bacteriën hebben inderdaad een remmend effect op het 

ontwikkelen van allergie. Een hypothese die je daarbij kan opstellen is dat 

APC’s die blootgesteld worden aan deze bacteriën minder in staat zijn om 

T-cellen te activeren. 

 

2C) Ga ervan uit dat bovenstaande hypothese juist is, en dat dit is te 

herleiden op een verandering in de expressie van CCR7 en TLR4 op de 

APC.  

Geef aan of er sprake is van verlaagde/verhoogde expressie van deze 

moleculen, en leg kort uit waarom dit leidt tot verminderde activatie van 

naïeve T-cellen. 

 

Anna gebruikt één van de onderzochte bacteriestammen in een 

vervolgonderzoek. Ze geeft muizen voer waaraan deze bacterie is 

toegevoegd. Vervolgens bekijkt Anna welke effecten er zijn op de T-cel 

populaties in de darm van deze muizen, ten opzichte van muizen die 

normaal voer zonder bacteriën kregen.  Aan het eind van het experiment 

worden de muizen gedood en voert Anna immunohistochemische 

darmkleuringen uit. Ze bepaalt per darm-sample hoeveel cellen positief 

aankleuren voor de transcriptiefactoren Tbet (Th1 cellen), GATA3 (Th2 

cellen), en FoxP3 (Tregs). De resultaten van de muizen die bacteriën 

hebben gekregen staan in Figuur 3 weergegeven als gemiddelde 

verandering ten opzichte van de controlemuizen. 
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Figuur 3. Veranderingen in percentage positief gekleurde cellen in de lamina propria ten 

opzichte van controlemuizen . Waarden zijn weergegeven als gemiddeldes ± SEM. ** 
p<0.01, *** p<0.001 
 
 
 
Het lijkt er dus op dat in deze experimentele opzet de celpopulaties in de 
darm zijn beïnvloed.  
 
2D) Beredeneer welk effect (positief/negatief) het toedienen van deze 
bacteriestam heeft op het functioneren van het immuunsysteem in de 
darm. 
 
 
 

 

 

 

2A:  5 PUNTEN 

2B:  3 PUNTEN 

2C:  6 PUNTEN 

2D:  7 PUNTEN 

 

TOTAAL VRAAG 2: 21 PUNTEN 
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Vraag 3: Immunotherapie  
 

Dhr Timmers heeft al jaren last van een ernstige allergie tegen bijen. Dit 

belemmert zijn leven enorm en dwingt hem altijd voorzichtig te zijn. Hij 

heeft preventief altijd medicamenten bij zich in het geval dat hij gestoken 

wordt en anaphylactische shock symptomen krijgt: 

 

A) Wat voor middel heeft Dhr Timmers altijd preventief bij zich voor 

het geval dat hij gestoken wordt en wat wordt er daardoor geremd? 

 

De arts raadt Dhr Timmer naast de gewone medicatie Immunotherapy 

aan. 

 

B) Beschrijf wat er wordt verstaan onder immunotherapie, wat de 

karakteristieken hiervan zijn en waarom dit een geschikte therapy is 

voor Dhr Timmer. 

 

C) De behandeling vindt plaats onder toezicht van een arts. Waarom is 

dit nodig? 

 

In een muizenexperiment wordt er via de subcutane immunotherapie 

(SCIT) en orale immunotherapie (OIT) verschillende doseringen van het 

allergeen toegediend aan muizen die allergisch zijn. Er zijn verschillende 

groepen. (PBS no IT) is het controle niet gesensitiseerde dier zonder 

immunotherapie (IT); whey no IT is het gesensitizeerde dier zonder IT.  

De SCIT en OIT zijn uitgevoerd in gesensitiseerde dieren. Aan het eind 

van het protocol is er gekeken of de therapy bescherming biedt. De 

geactiveerde Th cellen en regulatoire T-cellen worden in de milt (spleen) 

via een Facs analyse geanalyseerd. 

 

D) Wat is er af te lezen uit onderstaande resultaten en wat betekent dit 

voor de gesensitizeerde muizen?  
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Legenda: spleen: milt, T1ST2: marker voor Th2 cellen, CD69: marker 
voor geactiveerde T-cellen, CXCR3: marker voor Th1 cellen, 
CD25&FoxP3: markers voor regulatoire T-cellen.  

 

 

 

 

 

 

 

3A: 2 PUNTEN 

3B: 6 PUNTEN 

3C: 2 PUNTEN 

3D: 8 PUNTEN  

 

TOTAAL VRAAG 3: 18 PUNTEN 
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Vraag 4: Reumatoïde artritis 
 
 
Bekijk onderstaand medicatieprofiel en geef antwoord op de vragen die er 

onder staan: 

 
 
A) Mevrouw Janszen gebruikt methotrexaat (MTX) tegen de reumatoïde 

artritis. Wat is het werkingsmechanisme van MTX bij RA? Beschrijf zo 

volledig mogelijk. 

 

B) MTX is een effectief middel bij RA, maar heeft nogal wat bijwerkingen. 

Sommige daarvan moeten nauwlettend worden gevolgd. Welke controles 

zal de reumatoloog regelmatig moeten doen om schade door deze 

bijwerkingen te voorkomen? Noem er minimaal 2. 

 

C) Wat is de reden om foliumzuur te geven aan mevr Janszen?  
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D) Mevr Janszen komt in de apotheek (al weer een tijdje geleden) en 

komt er niet meer uit: wanneer moet de foliumzuur nu worden 

ingenomen? Ze vind het eigenlijk wel het handigst om innames met elkaar 

te combineren, dus zoveel mogelijk tegelijkertijd innemen. Wat is je 

antwoord en hoe licht je dit toe aan mevrouw Janszen? 

 

E) Je spreekt mevrouw Janszen na lange tijd weer eens: het gaat goed 

met haar; ze gebruikt nu andere tabletten. Je bent nieuwsgierig en in de 

apotheek ga je kijken welk nieuw middel ze heeft gekregen van de 

reumatoloog; het blijkt te gaan om sulfasalazine (SSZ). Als je naar het 

bovenstaande medicatieoverzicht kijkt, wat zou de reden kunnen zijn van 

de geneesmiddelswitch van MTX naar SSZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A: 6 PUNTEN 

4B: 4 PUNTEN 

4C: 2 PUNTEN 

4D: 4 PUNTEN  

4E: 4 PUNTEN 

 
TOTAAL VRAAG 4: 20 PUNTEN 
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Vraag 5: Practicum 

 
We hebben RBL-2H3 cellen gestimuleerd met de optimale concentratie 

DNP-HSA en gebruikten daarbij niet-gestimuleerde cellen als controle. 

 

A) Verwacht je verschillen te zien in de hoeveelheid RNA in beide 

preparaten na zuivering? Licht je antwoord kort toe.  

 

In een ander experiment willen we in gesensibiliseerde mestcellen na 

activatie met DNP-HSA het percentage degranulatie meten. 

We hebben 9x106 cellen in 15 ml K-medium en na het wassen en 

centrifugeren nemen we de cellen op in 10 ml Tyrode buffer. Er is een 

stockoplossing van 16 ug / ml DNP-HSA, en 1% TX-100. In een 96-wells 

plaat worden een aantal rijen voor dit experiment genummerd van 1-12. 

De eerste 3 zijn de controles, nummers 4-10 zijn de monsters en de 

laatste twee worden gebruikt voor de TX-100. 

 

B) Wat gebeurt er in vivo als mestcellen worden gesensibiliseerd? Maakt 

deze sensibilisatie de mestcel antigeen-specifiek? Verklaar kort je 

antwoord. 

  

C) Bereken hoeveel van de RBL celsuspensie aan elke well moet worden 

toegevoegd om 81.000 cellen/well te verkrijgen. 

 

Van de stockoplossing van DNP-HSA wordt een verdunningsreeks 

gemaakt. Label 7 buizen (van A-G), vul buis A met 440 ul TB en buizen B-

G met 300 ul TB. Dan voeg je 40 ul van de stockoplossing DNP-HSA toe 

aan buis A en 100ul van A naar B, 100 ul van B naar C, 100 van C naar D, 

etc. 

 

D) Wat is de verdunningsfactor in deze DNP-HSA verdunningsreeks? 

E) Bereken de concentratie DNP-HSA in buis C. 

34 
 



 

Het percentage degranulatie wordt gemeten dmv een ELISA en de 

gemeten waardes worden verrekend en uitgezet tegen de DNP-HSA 

concentratie. In de aldus verkregen curve is bij oplopende DNP-HSA 

concentratie een piek te zien, waarna het percentage degranulatie 

vervolgens weer afneemt. 

 

F) Wat is de belangrijkste reden dat het percentage degranulatie boven 

deze (optimale) DNP-HSA concentratie weer afneemt? 

 

Als deze mestcellen na activatie met DNP-HSA opnieuw worden 

blootgesteld (challenge), echter ditmaal met een ander allergeen dan 

DNP-HSA, zal de mate van degranulatie naar alle waarschijnlijkheid lager 

zijn / gelijkblijven / hoger zijn. 

 

G) Kies een van de genoemde drie opties, schrijf deze op uw antwoordvel.  

 

 

 

 

 

5A: 4 PUNTEN 

5B: 3 PUNTEN 

5C: 2 PUNTEN 

5D: 2 PUNTEN  

5E: 3 PUNTEN 

5F: 2 PUNTEN 

5G: 1 PUNTEN 

 

 

TOTAAL VRAAG 5: 17 PUNTEN  
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Blok FA-302  
Het geneesmiddel in chronisch inflammatoire aandoeningen 
Aanvullende toets, dinsdag 23 december 2014, 13.30-16.30 uur  
 
 
 

Beantwoord elke vraag op een apart vel! 
 
 
 
 

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

 
x Controleer of je tentamen bestaat uit 5 vragen 

 

x Beantwoord de vragen kort en bondig, schrijf zo duidelijk mogelijk 
 

x Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening wordt 
gevraagd, worden aan het antwoord meestal geen punten 
toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt 
 

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

 
Veel succes!! 
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1A) MHCII-antigen – Tcel receptor, CD40 – CD40L, B7 – CD28 

1B) de B cel herkent de epitoop van een bepaald antigen met behulp van 

zijn BCR. De B cel internaliseert vervolgens het antigen en breekt het af. 

Een klein stukje van het antigen wordt vervolgens aangeboden mbv MHCII 

waarna het herkend wordt door de Tcel receptor. Dit kleine stukje van het 

antigen dat herkend wordt door de TCR is niet gelijk aan het stukje dat 

herkend wordt door de BCR. 

1C) fagocytose.  Mannose bindend lectine route;  via CR; antilichaam 

route, via Fc receptor 

1D) ADCC door NK cel, Apoptose mbv cytotoxische CD8 T-cel 

1E) het vreemde antigen zorgt voor een ontstekingsreactie. Signaal twee 

(costimulatie op de APC) en drie (cytokinen) zijn nu aanwezig en de T cel 

kan geactiveerd worden. Zelf antigen leidt niet tot een lokale 

ontstekingsreactie, signaal twee en drie zijn afwezig en de T-cel kan niet 

geactiveerd worden. 

  

2A) Lactobacillus casei. In panel 2 is er geen verhoging van de 

oorzwelling & in figuur 1 is te zien dat deze stam als enige niet significant 

verminderd is.  

2B) Systemische mestceldegranulatie, wat door vrijgeven van alle 

mediatoren leidt tot shock. Het allergeen wordt met een naaldje 

ingebracht, hierbij kan er wat van het allergen in de bloedbaan terecht 

komen. 

2C) CCR7: verlaagd, verminderde migratie naar de lymfeknoop, minder 

interactie met T-cellen 

TLR4: verlaagd, minder activatie van de APC, leidt tot verminderde 

expressie co-stimulatoire moleculen en dus verminderde T-cel activatie 

2D) Er is een vermindering van het aantal regulatoire T-cellen, geen 

effect op Th2 en een verhoging van Th1. De balans van Th1/Th2 kan 

doorslaan naar Th1, kan positief uitpakken wanneer je het hebt over bv. 

virale infecties maar auto-immuun reacties zijn natuurlijk wel een risico. 
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Omdat er geen duidelijk effect is op Th2 maar wel op Treg, is er juist een 

vergroot risico op Th2 responsen. Negatief effect 

 

3A) Antwoord: epipen/ anti-histaminicum. Remt de acute allergische 

response 

3B)Allergeen specifieke immunotherapy waarbij oplopende doseringen 

subcutaan worden ingebracht bij de patient. Dit is specifiek en biedt 

langdurige bescherming. 

3C) Er is altijd het risico dat de patient reageert op de eerste doseringen.  

3D) Het aantal geactiveerde Th2 cellen is afgenomen dit is gunstig voor 

allergie status. Mogelijk immuunmodulatie via Th1 of Treg. 

 

4A)Foliumzuurantagonist. Het verhindert de reductie van 

dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur, een essentiële stap bij de 

synthese van nucleïnezuren en bij de celdeling. Werking bij reumatoïde 

artritis na ca. 4–8 weken, bij psoriasis na ca. 2–6 weken, bij M. Crohn na 

ca. 8–12 weken. Dit kan half goed worden gerekend.  

Nieuwe inzichten ( 90 er jaren van de vorige eeuw) in het werkingsmechanisme 

hebben aangetoond dat de werking kan worden verklaard door beïnvloeding van 

de adenosine stofwisseling in de cel met als gevolg een verhoging van het 

extracellulaire adenosine, wat door binding aan adenosinereceptoren de 

inflammatie remt. 

Als de studenten dit er bij kunnen uitleggen, dan volledig goed  

Als ze dit alleen noemen, dan ook half goed, omdat er nog geen 

zekerheid is over het werkingsmechanisme.  

 

4B) Tijdens de behandeling (de eerste 2 weken iedere week, daarna om de week 

gedurende de volgende maand en vervolgens ten minste 1×/maand gedurende 

de eerste zes maanden en daarna elke drie maanden): onderzoek van de mond 

en keel om eventuele slijmvliesveranderingen op te sporen, volledige 

bloedceltelling met differentiële – en plaatjestelling, leverfunctie. Tijdens 

langdurige behandeling beenmergbiopsieën uitvoeren.  

 

4C) Ter voorkoming van de toxiciteit van de MTX. 
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4D) De foliumzuur mag niet tegelijkertijd worden ingenomen met de MTX, 

omdat het een antagonistische werking heeft tov MTX; dit is logisch gezien het 

werkingsmechanisme van MTX. Meestal zal de foliumzuur 24 uur na de MTX 

worden gegeven, een eventuele 2e gift 2 a 3 dagen er na. De MTX werkt doordat 

het de cel in gaat en daar wordt geglutameerd. Hier moet het zijn werk kunnen 

doen. Daar is tijd voor nodig.  

4E) Zwangerschap; SSZ is dan de eerste keus. In het profiel is te zien dat de pil 

is gestopt. 

 
5A) Er is geen verschil van geinduceerd mRNA aan te tonen, de bulk rRNA 

die zichtbaar is (18S en 28S) is een maat voor de totale RNA opbrengst na 

zuivering. 

5B) IgE bindt aan mestcel. Het IgE is specifiek voor het antigeen, dus in 

zoverre kan je stellen dat een mestcel specifiek is geworden voor een 

antigeen. Echter, er kunnen meerdere IgE’s aan de FceRI op de mestcel 

binden, dus een mestcel zal in vivo waarschijnlijk op een meerdere 

antigen kunnen reageren. 

5C) 90 uL 

5D) factor 4 

5E) 16/12/16=1/12 ug/ml 

5F) Een overmaat aan DNP-HSA leidt tot competitie voor de receptor en 

hierdoor gaan verschillende antigeen moleculen aan het IgE binden. Dit 

staat crosslinking en dus de mate van activatie tot degranulatie in de weg. 

5G) afnemen 
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