
Vraag 1 
 

1. Welk verkeerd gebruik wordt hier bedoeld?  
MTX bij RA : 1x per week doseren ( soms wordt er afwijkend 
gedoseerd, bijv 3x per week om de dag) en  bij K. 1x per dag doseren 
op 5 of 6 dagen vd week. Dit is in het geval van “ verkeerd gebruik” 
door elkaar gehaald, waardoor er een overdosering ontstond bij het 
gebruik van MTX bij RA. 

 
2. waarom wordt foliumzuur eigenlijk toegevoegd? Leg uit. 

IM 2009: Ter vermindering van de toxiciteit van MTX DIT ALLEEN 
NOEMEN IS NIET VOLDOENDE!!. Het MTX blokkeert de omzetting 
van dihydrofoliumzuur in tetrahydrofoliumzuur; het laatste is een 
belangrijke precursor in de DNA synthese; deze wordt dan ook geremd 
, zowel bij maligne cellen als bij gezonde cellen.(met name sneldelende 
cellen).  
 

3. MTX therapie wordt meestal gecombineerd met foliumzuur. Hoe wordt 
foliumzuur gedoseerd?  
IM 2009: 1 mg foliumzuur per dag, behalve op de dag van de MTX,  2 
mg bij MTX>15 mg.  
 

4. waarom wordt bij de behandeling van een MTX vergiftiging geen 
foliumzuur als antidotum gebruikt , maar folinezuur? 
IM 2009: de folinezuur is de actieve vorm van foliumzuur; de laatste 
moet eerst nog worden omgezet. Dus het acute tekort aan folinezuur 
moet eerst worden aangevuld, vandaar. 
 

5. een van de nadelen van MTX is de teratogene werking ervan. Het kan 
dus niet bij zwangerschap worden gebruikt. Welke van de zogenaamde 
DMARD’s wordt er in het geval van behandeling van RA in combinatie 
met zwangerschap voorgeschreven?  
Kompas 2009: Salazopyrine is het eerste keus middel bij RA en 
zwangerschap. 
 

6. WM Salazopyrine 
 



Vraag 2 

a) inate is aangeboren (basis) afweer, adaptive is aangepast , 

gematureerd en gespecialiseerd 

b) innate: macrofagen, granulocyten; adaptive: B en T cellen 

c) Alle B-cellen beginnen met IgD en met IgM, daarna cytokinen 

gestuurde ‘cut-out’ van DNA dat codeert voor niet gebruikte isotypes; 

kan niet meer terug. 

d) IgD: bijna alleen maar celgebonden, geeft basisspecificiteit en 

daarmee herkenning door B-cel;  IgM: pentameer, relatief lage affiniteit, 

Complement activator, vooral in plasma; geen geheugencellen voor 

IgM, komt voor in moedermelk; IgG: meest voorkomend in plasma en 

in weefsels, hoge affiniteit, complement activator, placenta passage 

draagt daarmee bescherming over op kind , memory-cellen voor IgG; 

IgA: dimeer, in plasma, maar vooral in secreten; secretoir IgA secretie 

via receptor, activator alternatieve complement systeem; komt voor in 

moedermelk en draagt daarmee bescherming over aan kind; IgE: Fc-

gedeelte hoge affiniteit voor Fc epsilon receptor op mest cellen en op 

basofielen, relatief lage plasma concentratie; biedt bescherming tegen 

parasieten, geeft acute overgevoeligheidsreactie via mestcellen. 

e) Nee, want vaccin bevat geen levende virussen of bacteriën 

f) T-cel respons en B-cel respons leiden tot memory cellen die (bijna) life 

long zeer snel tot productie van gematureerde dus hoogaffiene 

immuunrespons leidt 

g) Het duurt ongeveer 10 dagen voordat specialisatie en maturatie tot op 

plasmacel niveau is doorgevoerd; het eiwit productieapparaat heeft ook 

even nodig 

h) De WHO maakt past  basis van voorspellingen elk jaar het griepvaccin 

aan. Het Swine flu virus week teveel af van het normale vaccin en zou 

voor veel slachtoffers kunnen zorgen. Men heeft besloten dat er een 

tweede vaccin gemaakt moest worden  



Vraag 3: 

 

Benauwdheid in astma (5 punten): 
Type 1 response 
IgE productie 
mestcel vroeg en late fase 
bronchoconstrictie door mestcelmediatoren 
 
 
 
 
 
 

Orgaanbad (8 punten (4+4): 
 
Salbutamol 

2 receptoren op gladde spier celadenylaat cyclase c AMP  
                                                                                                                                               

                       contratie   proteine 
kinase A 

 binding Ca++ intracellulair              remming Ca++ kanaal 
          

   Ca++ influx  
 

    [Ca++] intracellulair  
relaxatie 
 
Dexamethason 
-geen effect op gladde spiercellen 
 
 

In patient (12 punten 4 + 8): 
 
Salbutamol 
Zie orgaanbad, eventueel bijwerkingen (tremor, tachycardie) 
 
Dexamethason: 
-werking glucorticoiden…………. 
 

 



Vraag 4 

 

a) Gelieve te beschrijven de belangrijkste stappen nodig om mRNA expressie 

te meten. 

 
1. RNA isolation 
2. cDNA production 
3. PCR for specific mRNAs 
4. agarose gel to look at products 
 

b) Welke mRNA producten worden gemeten in elke baan? 

 
1 + 2: beta-actin, 3 + 4: IFNg, 5 + 6: IL-4 

 

c) Waarom wordt het bèta-actine gemeten en wat vertelt het u over de 

gegevens? 

 
Beta-actin is a Household gene. It has a stable expression that doesn’t 
change because of stimulation and is expressed in every cell type. The 
expression of beta-actin is the same in each sample. This means that we can 
safely compare the PCR samples for the cytokines. 

 

d) Welk soort subtype van T helper cellen komt vaakste voor volgens dit 

proef? Waarom? 

 
IFNg is brought most to expression after stimulation. This indicates that the 
cells have a Th1 type phenotype. 

 

e) Waarom is het belangrijk ook om ELISA voor cytokines te bekijken? 
 
mRNA expression is often a good indication for protein expression levels but it 
isn’t always the case. Protein levels always have to be checked as well. 
 

f) Gebruik het millimeterpapier om een eiklijn te maken. Welk concentraties 

van de IFNg standaard zijn binnen de betrouwbaar te meten gebied? 
 
The students will have to transform their data to semi-logarithmic data. The 
linear range of the S-curve is 25pg/ml to 666pg/ml. 

 

g) Betrouwbaar gebied? 

h) Wat zijn de concentraties van de twee monsters  

i) Kunnen de concentraties van beide monsters met het zelfde niveau van 

nauwkeurigheid worden benaderd? 

 
Unstimulated will be about 50pg/ml (need to find specific) 
Stimulated will be greater than 2000pg/ml. 
The stimulated sample can not be measured with accuracy because this 
samples falls out of the range of the standard. 



Vraag 5 

 

a. Figuur B,  het duurt even door T-helper-B-cel contact en 
activatie. Tweede respons is veel sterker, door aanwezigheid 
van geheugencellen. 
NB. NIET alleen maar tijdsverloop uit figuur beschrijven! 

b. H1 
c. Histamine uit mestcellen grijpt aan op histamine receptoren, 

vaak lokaal 
- Contractie van gladde spieren 
- Vasodilatatie, meer bloedflow (roodheid) 
- Vaatpermeabiliteit gaat omhoog, daardoor oa. influx van  
immuuncellen  
- Jeuk en niezen door prikkeling zenuwuiteinden.  
NB. Niet intracellulaire pathway beschrijven.  

 


