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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Inflammatory Cytokines in Obstructive Jaundice

Marc Bemelmans
Maastricht, 27 mei 1994



1. Afsluiting van de galwegen gaat gepaard met een inflammatoire reactie
die gckeiuncrkt wordt dcxjr verhoogde levels van IL-6 en TNF in de
circulatie

2. Oplosbare TNF rcceptoren spelen een belangrijke roi, niet alleen bij de
inactivatie van TNF', maar ook bij de Waring van TNF door de nieren

3. Om een TNF bepaling in het plasma van een patient te kunnen
inlcrpreteren, moet niet alleen een meting van het biologisch actieve
TNF en het immunologisch detecteerbare TNF plaatsvinden, maar ook
een meting van de riicrfimctie (rftf

4. Hocwcl TNF, LI F en IFN-ganiina een rol spelen bij het vrijkomen van
oplosbarc TNI- rcceptoren gc'induceerd door endotoxine, blijken ze
gecti van alien crviciaal tc zijn (c/if proe/sc/iri/r).

5. Anti-TNF behandeling blijkt geen effect te hebben op de mortaliteit
welke optrecdl na chirurgie bij galweg geobstmeerde muizen

6. De vetconcentratie in een faeces monster, gemeten met de "zure
steatocrit", geeft een goede indnik van de vetabsorptie bij patiënten.

7. Persistcrende infectic bij patiënten met een "diabetische voet" leidt
ondanks geslaagde vaatreconstnictie tot een groter amputatie percentage
dan bij niet-diabetische patiënten met kritieke beenischemie (7brt/oj> ef
«/.. £/<r. 7. Vtac. Snr£. 7995; 7:52-56).

8. De indicatif tot osteosynthese van een acetabulumfractuur wordt
bepaald door de mate van beschadiging van het caput femoris (Grwwi
*f a/., J. OrrAo/J. 7>a«/»a 7955;7:5-9).



9. Aminoguanidine heeft een giinstig effect op vasculaire elasticiteit en
penneabiliteit in experimentele diabetes mellitus (//Mydem ?f u/.,
7. C/w. /nvesr. /993.-92./407-74//).

10. Bij patiënten met pancreaskopcarcinoom waarbij een palliatieve bypass
wordt aangebracht, dient in dezelfde sessie ook een plexus coeliacus
blokkade verricht te worden (L/Vtemo? « a/., i4/in. SMrg. / 993;2/7:447-
455).

11. Statistics are like bikinis: what they reveal is interesting but what they
hide is vital.


