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Stellingen behorende bij het proefschrift

Death receptors in normal and malignant tissues

1.

De cisplatine gevoeligheid van testiculaire kiemceltumorcellijnen is afhankelijk van
apoptose inductie door een gelijktijdige activatie van de Fas death receptor route en de
mitochondriiHe apoptose route.

2.

Oil proefsclzrift

De ongevoeligheid van testiculaire kiemceltumorcellijnen voor Fas-gei'nduceerde apoptose
kan veroorzaakt worden door NF-KB afhankelijke expressie van cFLIPL of door verhoogde
p21 eiwit expressie.

3.

Dit proefsclzrift

Het uitblijven van levertoxiciteit in de chimpansee, na toediening van recombinant
humaan TRAIL, wordt niet veroorzaakt door de afwezigheid van death receptoren in dit
weefsel.

4.

Oil proefsclzrift

De aanwezigheid van death receptoren DR4 en DRS suggereert dat niet-kleincellige
longtumoren een potentieel doelwit zijn voor hierop gerichte therapieen.

5.

Dit proefsclzrift

Hoewel de Fas- en de DR4/DR5 death receptor routes vee( overeenkomsten vertonen,
kunnen kankercellen toch gevoelig zijn voor FasL maar niet voor TRAIL (en visa versa).

Mitsiades et al., Cancer Res. 60:4122-4129, 2000; Werner et al., f. Bioi. Clzem. 277:40760-40767,
2002; dit proefsclzrift
6.

Door het gelijktijdig geven van therapieen die verschillende apoptose routes activeren, zal
het resultaat van de behandeling van kanker verbeteren.

7.

"Signals that promote proliferation promote apoptosis (this is not an "either/or" situation;
both occur simultaneously). If apoptosis is blocked by survival signals, expansion occurs,
and the manifestation of this expansion is what we see as cancer".

Green and Evan, Cancer

Cell 1:19-30, 2002
8.

Het ontsnappen aan het immuun systeem is een essentieel onderdeel van de transformatie
van een gezonde eel tot een kankercel.

9.

De efficientie van DNA vaccins kan worden verhoogd door gelijktijdige toediening van
een pro- of een anti-apoptotisch gen,
getransfecteerd wordt.

10.

maar is afhankelijk van het type eel dat

Leitner mzd Restifo, f. C/in. Invest. 112:22-24, 2003

Ondanks de voortschrijdende kennis op het gebied van genomics, proteomics en
bioinformatica zal de moleculair bioloog voorlopig nog niet uitgewerkt zijn.

11.

De beoordeling van de rijvaardigheid tijdens het Nederlandse rijexamen lijkt volstrekt
willekeurig.

Diana Spierings, 22 oktober 2003
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