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Stellingen
Behorende bij het proefschrift:
'The role of neutrophils in particle-induced
DNA damage in the lung'
Ad Knaapen
Maastricht, 7 november 2002

1) Kwarts en fijnstof veroorzaken oxidatieve DNA schade in longepitheel cellen. In dit proces
speien hydroxyl radicalen een belangrijke rol. (dit proefschrift)
2) Geactiveerde neutrofielen veroorzaken oxidatieve DNA schade in alveolaire epitheelccllen
in v/Yro. De relatie tussen neutrofielen en genotoxiciteit in de aan stofdeeltjes blootgestelde
rattenlong is echter voomamelijk gebaseerd op associatieve waamemingen. (dit proefschrift)
3) Ter bestudering van de vraag of stofdeeltjes ook »n vivo primaire DNA schade veroorzaken,
dienen modellcn te worden gebruikt waarbij de influx van neutrofielen in de long wordt
voorkomcn. (dit proefschrift, Auten et al./l/w 7 Äf.v/Mr CV// Mo/ ßiW 26: 391-397. 2002)
I
4) /» Wv» acute DNA schade door kwarts kan voor een groot deel worden toegeschreven aan
de reactiviteit van het deeltjesoppervlak. (dit proefschrift)
5) Indien genotoxiciteits-testen worden toegepast om het potentiele kankerrisico van
blootstelling aan stofdeeltjes te schatten, dan verdient het gebruik van specifieke 'target'cellen de voorkeur boven metingen in lavage cellen of homogenaten van de gehele long.
6) Als het wetenschappelijk tijdschrift 'Science' haar uitverkiezing 'molecule of the year'
reeds in de jaren 80 zou zijn gestart. dan zou 8-OHdG een grote kans hebben gemaakt
(Mamett, C urc-irto#t'm?.v/.v 21: 361-370, 2000).
7) Het gebruik van gevoelige moleculaire technieken in medisch-wetenschappelijke studies
verhoogt de kans op publicatie in een 'high-impact' tijdschrift.
8) Net als in de toxicologie wordt ook in de sport het uiteindelijke resultaat bepaald door de
balans tussen belasting en belastbaarheid. Echter, meer dan in de toxicologie is de belasting in
de sport gericht op versterking en opbouw.
9) Bureaucratie is een vorm van verborgen werkeloosheid.
10) Uit het feit dat Li et al. (7 S/»rfs 5ci 19: 427-432, 2001) aantoonden dat magnesium
carbonaat de wrijvingscoe'fficient van de huid t.o.v. van rots verlaagt, terwijl water geen
aantoonbaar effect heeft, kan worden geconcludeerd dat het voor een klimmer beter zou zijn
om het karakteristieke magnesiumzakje te vervangen door een waterzakje.
11) Fijnstof is niet fijn.

