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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
'MOLECULAR MIMICRY OF RAT CYTOMEGALO VIRUS'

1. De verschillen die gevonden zijn tussen de Engelse en Maastrichtse
rat-cytomegalovirus-stammen pleiten voor een subklassificatie van
cytomegalovirussen (Hoofdstuk 1, dit proefschrift).

2. Het R33-genprodukt van rat-cytomegalovirus is een chemo-
attractant-receptor die rat-cytomegalovirus-geinfecteerde leuko-
cyten uit de bloedsomloop, door het speekselklierweefsel naar
speekselklier-epitheelcellen leidt (Hoofdstuk 3, dit proefschrift).

3. Het R33-genproduct is een G-eiwit-gekoppelde receptor die rat-
cytomegalovirus-infectie, of -replicatie in speekselklier-epitheel-
cellen bewerkstelligt, of beide (Hoofdstuk 3, dit proefschrift).

4. Het R78-genprodukt is een G-eiwit-gekoppelde receptor die de cel-
cel-contacten voor verspreiding van rat-cytomegalovirus stabiliseert
(Hoofdstuk 4, dit proefschrift).

5. Het rl44-genprodukt verbetert de efficientie van de verspreiding
van rat-cytomegalovirus in immuuncompetente ratten in de acute
fase van infectie. (Hoofdstuk 5, dit proefschrift).

6. De U12-genen van de humane herpesvirussen 6 en 7 hebben een
andere functie dan de cytomegalovirus-genen van de UL33-familie.
(Hoofdstuk 3, dit proefschrift; Davis-Poynter, 1997, J. Virol. 71:1521-
1529; Isegawa, 1998, J. Virol. 72:6104-6112).

7. De sequenties van AD169 UL78 en Toledo UL147 zijn als referentie
ter bestudering van de relatie tussen stamvariatie en pathogeniciteit
geschikter dan de AD169 UL122-123-sequenties. (Hoofdstuk 4, dit
proefschrift; Chee et al., 1990, Curr. Top. Microbiol. Immunol.
154:125-169; Cha et al, 1996, J. Virol. 70:78-83; Rawlinson et al., 1996.
J. Virol. 70:8833-8849).

8. De detectie van geringe hoeveelheden UL18-specifiek mRNA in
fibroblasten in vitro en in perifere mononucleaire bloedcellen in
vivo is te wijten aan een transcriptioneel artefact, waarbij
polyadenylatie-signalen stroomopwaards van het UL18-gen ge-
durende mRNA-synthese in een deel van de gevallen overgeslagen
worden. (Hassan-Walker et al., 1998, J. Gen. Virol. 79:2113-2116).



9. Moleculaire mimicry is reeds miljoenen jaren inherent aan
cytomegalovirus-infectie; echter, sinds de opkomst van trans-
plantatie-technieken en AIDS is 'moleculaire camouflage' een betere
term voor dit fenomeen (Dit proefschrift; McGeoch et al., 1995, J.
Mol. Biol. 247:443-458).

10. Genduplicatie in de periferie van het cytomegalovirus-genoom is
een compensatiemechanisme voor verlies van genomisch materiaal
in deze regio tijdens virusreplicatie; een constante genoomlengte is
essentieel voor de stabiliteit van het virion door ondersteuning van
het virus-capside (Cha et al, 1996, J. Virol. 70:78-83; Rawlinson et al.,
1996. J. Virol. 70:8833-8849).

11. Sommige virus-genen, homoloog aan immunologisch relevante
genen van de gastheer, hebben nieuwe immunologische inzichten
verschaft; echter, om de functie van vele virale mimicri-genen te
bevatten, is er meer kennis van het immuunsysteem nodig.

12. De toename van de hoeveelheid aan mogelijkheden die zijn
geintroduceerd in nieuwe software-versies, is evenredig met de
logaritme van de toename in de hardware die vereist is om deze
nieuwe software efficient te laten werken.

13. "Wachtgeld" is als implementatie van bezuiniging in onderzoeks-
begrotingen een oplossing, niet een probleem.

Patrick Beisser
Parijs, 26 november 1999


