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Stellingen behorend bij het proefschrift van Rudy Komdeur 
 

Resistance and Perspectives in Soft Tissue Sarcomas 
 

1. Het weke-delen sarcoom bestaat niet. 
2. Verschillen in expressie van multidrug resistentie eiwitten 

onderschrijven het belang van onderzoek bij weke-delen sarcomen 
per histologisch type. (dit proefschrift) 

3. Weke-delen sarcomen zouden aanvullend geclassificeerd moeten 
worden op aanwezigheid van determinanten van tumorbiologisch 
gedrag. (dit proefschrift) 

4. De sterkst gedifferentieerde rhabdomyosarcoom cellen bezitten een 
verhoogde expressie van het lung resistance-related protein en 
blijken preferentieel beschermd tegen chemotherapie. (dit 
proefschrift) 

5. De uitgebreide expressie van lung resistance-related protein in 
rhabdomyosarcomen bij volwassenen suggereert een relatie met 
hun relatieve ongevoeligheid voor chemotherapie. (dit proefschrift) 

6. Met de goede resultaten van de huidige lokale behandeling van 
weke-delen sarcomen, zal het onderzoek zich nu moeten richten op 
het verminderen van de door behandeling geïnduceerde lange 
termijn morbiditeit. 

7. Systemische lekkage van tumor necrosis factor-α en melfalan 
tijdens hyperthermische geïsoleerde ledemaat perfusies draagt niet 
bij aan klinisch relevante veranderingen in multidrug resistentie 
eiwitten in eventuele micrometastasen. (dit proefschrift) 

8. Naast het uitpompen van xenobiotica, wordt P-glycoproteïne 
functie geassocieerd met het verhinderen van caspase-gemedieerde 
apoptose; de route waarlangs tumor necrosis factor-α en TRAIL 
hun effect sorteren. 

9. Doxorubicine versterkt in vitro het apoptose-inducerend vermogen 
van TRAIL. (dit proefschrift) 

10. Pigmentatieveranderingen door imatinib hebben zowel positieve als 
negatieve invloeden op de therapietrouw van het gebruik van dit 
geneesmiddel. 

11. De routekaart naar de vrede heeft geen schaalverdeling. 
 


