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1. De CD4* T-helper subset in de rat wordt, op basis van celoppervlakte antigenen
en lymfokine repertoire, onderverdeeld in T-helper I en T-helper 2 cellen De
resistentie tegen (BN rat) dan we! gevoeligheid voor (LEW rat) CyA-geïnduceerde
autoimmuniteit is gelegen in verschillen in de relatieve verhouding tussen T-helper
1 en T-helper 2 in deze rattestammen.

2. De observatie dat subcutane maligne tumoren optreden in het rattemodel van CyA-
gemediëerde autoimmuniteit is een "caveat" voor klinici die dit model gebruiken
als "ultimum refügium" bij de behandeling van MHC klasse II positieve non-
Hodgkin's lymfomen en akute leukemieën.
DiV pro</jc7iri/ir

3. Het gegeven dat autoantilichamen tegen dezelfde eiwit antigenen, aantoonbaar in
kern en/of cytoplasmatische extracten, worden geproduceerd in twee ogenschijnlijk
geheel verschillende proefdiermodellen van autoimmuunziekten, nl. het kwik-
chloride model in de BN rat en het CyA-geïnduceerde autoimmuniteit model in
de LEW rat, suggereert vergelijkbare pathogenetische mechanismen.

4. Cyclosporine A-therapie verhoogt drastisch, middels interferentie met clonale
deletie in de thymus, het percentage van rijpe perifere circulerende CD8* lympho-
cyten die gebruik maken van een T cel receptor met het autoreactieve V68 gen
segment. Deze preferentiële expansie van de autoreactieve CD87VB8* subset
alleen is echter onvoldoende om CyA-geïnduceerde autoimmuniteit in ratten te
kunnen veroorzaken.

er a/, rrarwp/a/ir Froc /993, 25: 520-523

5. De hypothese dat auto-antilichamen tegen het 29 kD serine-protease antigeen
pathogenetisch van belang zijn bij Wegener's Granulomatosis (WG) staat haaks
op het feit dat WG een cel-gemediëerde autoimmuunziekte is bij immuun-patho-
logische analyse.

6. Het malignant fibrous histiocytoma (MFH) heeft een polymorf fenotype en bestaat
uit cellen, die lijken op enerzijds fibroblast- en anderzijds histiocyt-achtige cellen.
Ondanks het feit dat het MFH immunoreactief is voor histiocyt markers, ontstaat
het MFH uit fibroblasten of primitieve mesenchymale voorlopercellen.
De/iner, Arc/i Paf/io/ Lafc M«?<f /9S8, / /2: 236-237
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De ontwikkeling en toepassing van steeds verfijndere immuno-therapeutische 7.
reagentia zoals bijvoorbeeld de bispecifieke anti-T cel receptor'anti-tumor mono-
klonale antilichamen. gebruikt voor T cel "retargeting" in een syngeen rat colon
carcinoma model, brengt met zich mee dat de standaard gebruikte assays niet meer
voldoen en nieuwe assays ontworpen dienen te worden om het beoogde effect aan
te tonen.
fl<-un *r o/, 7 /wn«/io/ /99J, /50. 2JO5-2J/5

De term "graft-versus-host-like disease" voor de ziekte die ontstaat na syngene- 8.
of autologc beenmergtransplantatie - met of zonder Cyclosporine A - is in strijd
met het dogma van Billingham. waarin de vereisten voor het opwekken van de
klassieke graft-versus-host reaktie beschreven staan. Men dient of de regels van
Billingham aan te passen of een nieuwe terminologie voor bovenstaande ziekten
te gebruiken.

f/ a/, /mmuno/ogy Today /990, / / . ¥33-4 J6

De waarde van bepalingen van "tumormarkers" in het bloed ligt vooral in het 9.
vervolgen van het natuurlijke beloop, en de manipulatie ervan, bij op andere wijze
vastgestelde maligne neoplésmata.

De uitkomsten van onderzoek naar ziekten of ziekteprocessen in proefdier- 10.
modellen van ingeteelde rattestammen zijn vanuit de klinisch-epidemiologische
benadering van generlei waarde voor de mens.

Waar 95% van het humane DNA niet gebruikt wordt en de resterende 5% wordt 11.
afgeschreven op gezag van factoren (o.a.eiwitten) waarvan de controle geheel
onduidelijk is, is het gezegde "laat mij uw genen zien en ik vertel u wie gij zijt",
loos alarm.

In de sport in het algemeen en in de krachtsport in het bijzonder gebruikt men 12.
veelal de uitdrukking "no pain, no gain", hetgeen ook van toepassing is op we-
tenschappelijk (promotie)onderzoek.


