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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

'Dysregulation ofT cell activity In asthma; role of the 132-adrenergiC/cAMP system' 

1. Zowel het multifunctionele cytoklne IL-6 als het Thl-type cytokine IL-2 kan een Th2-

sturend effect uitoefenen op de cytoklne productie door T-cellen. Voor dit effect Is de 

aanwezlgheid van het Th2-type cytokine IL-4 geen vereiste. (Dit proefschrift) 

2. Blj de negatleve regulatle van het Th2-type cytokine IL-5 door cAMP speelt de cycllne

afhankelljke kinase Inhibitor p27"'• waarschijnlijk een belangrijkere rol dan cAMP

responsive element binding protein (CREB). (Dit proefschrift) 

3. In tegenstelllng tot de effecten beschreven In Th1 cellljnen en Th1 klonen, is de cytokine 

productie in gepolariseerde Th1 cellen nlet te rem men door activerlng van de 132-adrenerge 

receptor en PGE2 receptor (Dit proefschrift). 

4. Een hoge expressie van het elwit I3ARK maakt T-cellen ongevoelig voor de remmende 

werklng van de 132-adrenerge receptor en de T-cellljn Jurkat ongeschlkt voor onderzoek 

naar de 132-adrenerge receptor. (Dit proefschrlft) 

5. I3ARK Is niet uitslultend betrokken bij homologe desensitisatie van de 132-adrenerge 

receptor. (Dit proefschrift) 

6. Voor het uitvoeren van een experiment geldt vaak: hoe meer conditles je meeneemt, des 

te groter de kans dat het experiment zal mlslukken. 

7. An expert Is someone who has made all the mistakes which can be made In a very narrow 

field. (N. Bohr) 

8. Positieve slgnalen zijn minstens zo belangrljk als negatleve feedback voor het optimaal 

functioneren van een AIO. 

9. Alcohol relnigt aan het eind van de dag nlet aileen de labtafel, maar ook de geest. 

10. Het gebruik van ms powerpoint blijkt toch nlet zo'n sterk punt als het gaat om elektronlsche 

submissie van een artlkel. 

11. Het te laat verschijnen op afspraken wordt niet per definltie veroorzaakt door een 

onvermogen om goed te plannen, maar kan ook voortkomen uit een afkeer tegen 

wachten. 

12. Vergeten gebeurt nlet altijd per ongeluk. (MC Anderson et al, Science 303, 2004) 

13. Time flies when you're having stress. 

Irene Heljlnk, 17 maart 2004 


