
18/06 

 proost:*Leg uit hoe het komt dat we tegen alle antigenen, een specifieke antistof kunnen maken ook als is ons genoom 

beperkt. *Wat is L-selectine?*iets met HIV, (verschil macrofaag en T cel)* Waarom binden T en B cellen bij de respons 

op een antigen op verschillende epitopen?*Rol v proteasoom*Practicum vraag met Elisa .. 

  

Matthys:*Je hebt een infectie.. Je maakt dan plasma cellen aan. Hoe gebeurt die proces, waar gebeurt dat , ...*Leg 

adhv immunologische processen of ziektebeelden de functie van NK cellen uit.*Wat weet jij over autoimmuun 

diabeten?*cytokine productie van Macrofaag en hun belangrijkste fct.*heeft een transiente stijging van cAMP iets te 

maken met een Type I hovergevoeligheidsreactie? (juist/fout , verklaar)*Is het goed om een Baby vroeg te laten 

vaccineren? (juist/fout , verklaar)*Wat is een T regulatorisch cel ? 

  

20/06 

 Proost: 

- Proces van MHC I en II (endogeen-exogeen) 

- Practicum: je hebt een peptide waarvan je 12Az kent; hoe polyclonale Ab maken/hoe deze opzuiveren/hoe deze 

gebruiken om zuiveringsproces te verkorten/ nog iets maar weet niet meer wat 

- hoe kan immuunsysteem LPS/peptidoglycaan herkennen 

- wat zijn integrines + functie 

- Welk Ig activeert complement het beste/waarom - Wat kan het probleem zijn bij het toedienen van monoclonale Ab bij 

patiënten/ hoe kunnen we dit oplossen 

Matthys: 

- Wat weet je over lupus (deelvragen kwamen erop neer dat je eig beetje alles moet geven dus schrijf ik niet volledig 

uit) 

- Th2 (uitleggen adhv ziekteprocessen/reacties ed; 2 voorbeelden geven) 

- CD28 en CTLA4 binden beide op B7 en activeren de T cel(J/F + uitleg) 

-MLR uitleggen 

-IL2 en IL15 binden op dezelfde receptor (J/F + uitleg) 

- wat is conjugaat vaccin - Zonder thymus is er geen respons meer (J/F + uitleg) 

  

20/06 namiddag 

Matthys  

1. Hoe noemt transplantatie tussen mensen, Hoe gaan ze die overeenkomst testen, behandelingen 

2. 2systemen waarbij neutrofielen een belangrijke rol spelen 

juist/fout vragen 

1.gaat een bacterie die opgenomen is door opsonisatie via complement de Bcel beter activeren dan dezelfde die zonder 

complement opgenomen is. Juist/fout 

2. negatieve selectie is een vorm van zelf tolerantie. Juist/fout 

3. Voordeel van DNA vaccinatie 

4. 3 immuundeficiente muizen die veel gebruikt worden. 

  

Proost:  

-monoklonale antilichamen, wat is dat? Hoe worden ze geproduceerd, wat zijn problemen als bij mens worden gebruikt, 

hoe kan dat opgelost worden?  

-isotype switch uitleggen, tekening maken 

-rol van chemokinen bij migratie van leukocyten 

-capside van HIV word toegevoegd, welk MHC presenteert dat dan. 

-practicumvraag: er worden antilichamen specifiek voor IL-9 aangemaakt, in vitro met hybridomas. En ook in een 

konijn. Hoe ga je die zuiveren? En een specifieke en kwantitatieve test om te detecteren? 

29/06 voormiddag 

Matthys: 

1.Bespreek clonale deletie van zelf-reactieve B-cellen in het beenmerg. 

Bespreek clonale anergie van zelf-reactieve B-cellen in de periferie. 

2. Wat is het nut van MHC-I (gebruik)? 

3. ... 

4. ... 

5. Geef en bespreek 3 immuundeficiënte muismodellen. 

6. Waarom zijn cytokinen moeilijk te detecteren in bloed / plasma? 

7. Wat is een allergeen? 



Proost: 

1. Bespreek extravasatie van neutrofiele granulocyten. 

2. Geef actievatie van complement door lectinen. 

3. Wat is een hapteen? 

4. Wat geeft beste percipitatie (monoclonaal of polyclonaal antistof) 

5. ... 

6. Detectie van humaan IL-5 in muis 

29/06 namiddag 

Proost: 

Hoe komt het dat we in ons lichaam zoveel antistoffen hebben, elk gericht tegen een specifiek antigen?  

Wat is factor I? 

Welke elementen zijn belangrijk voor de immunogeniciteit? 

Teken een IgM en benoem de verschillende functies 

Teken een MHCI 

  

Practicum: Ontdekking van een bepaalde neurotransmitter (men heeft de aminozuursequentie kunnen achterhalen) Men 

wil deze detecteren in complexe lichaamsvloeistoffen. Hoe? => ELISA samenstellen 

  

Matthijs: 

Wat weet je over interferonen? Welke soorten? Geef 2 immunologische processen (of ziekten) waarin deze betrokken 

zijn 

Bespreek tolerantie van T-cellen zowel centraal als perifeer. 

Wat is EAE? 

Wat is bruton's kinase. 

Dendritische cellen hebben een receptor voor IgE. Juis of fout en verklaar. 

Een immuunideficiënte muis heeft geen thymus. Men transplanteert van een syngene muis beenmerg. De muis is nu 

niet meer immuundeficiënt. Juist of fout en verklaar.  

  

 


