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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Experimental autoimmune myasthenia gravis:

Target organ resistance and immunogenetics

van

Yvo Graus



1 De leeftijds afhankelijke resistentie van ratten tegen de inductie van experimen-
tele myasthenia gravis berust op resistentie van de acetylcholine receptor voor
degradatie door auto-antilichamen.
D/f proefecftnft

2 De genen die coderen voor het variabele gedeelte van de zware keten van
anti-acetylcholine receptor monoclonale antilichamen zijn afkomstig uit ver-
schillende gen families.
D/'f proefecrtr/ft

3 Het feit dat anti-acetylcholine antilichamen kruisreactieve idiotopen vertonen is
niet gerelateerd aan het VH gen familie gebruik.

De T eel receptor van acetylcholine reactieve CD4* T cellen is geen geschikt
aangrijpingspunt voor immuuninterventie bij myasthenia gravis.

Neonatale intrathymale transplantatie van allogene eilandjes van Langerhans
voorkomt het ontstaan van spontane diabetes bij BB ratten.
Posse/f ef a/, Sc/ence 7992,

6 Detectie van AChR mRNA in myasthenia gravis geassocieerde thymomen met
behulp van de 'polymerase chain reaction' techniek als mogelijke aanwijzing
voor een paraneoplastische oorsprong van myasthenia gravis moet met voor-
zichtigheid worden genterpreteerd.
Hara ef a/, FEBS 7997, 279:737-740
Geuder ef a/, Lab /nvesf 7992, 66:452-458

7 De uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen binnen het medisch-biolo-
gisch onderzoek na invoering van het AIO stelsel, leidt onherroepelijk tot
verspilling van wetenschappelijk talent door het ontbreken van een evenredig
aantal postdoctorale arbeidsplaatsen.

8 De voor 1993 geplande verplichting voor bestuurders van motorvoertuigen om
overdag dimlicht te voeren, is in strijd met het huidige milieubeleid.

9 De constatering dat het aantal pagina's van een proefschrift, dat naast de
stellingen en het dankwoord wordt gelezen, omgekeerd evenredig is aan het
aantal lezers, wijst op het feit dat deze onderdelen ten opzichte van de
wetenschappelijke inhoud onevenredig veel aandacht krijgen en pleit voor
omissie van deze onderdelen.

10 Een immunologische reactie is niet per definitie logisch.
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