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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Expression and Regulation of ABC Transporter Genes
during Liver Regeneration

van

Jenny Ellen Ros

Groningen, 5 juni 2002



1. Het cholangiocyt-achtige fenotype van ovale cellen komt ook tot uiting in hun gen
expressie profiel van ABC transporteiwitten.
dit proefschrift

2. De cellen die in humane lever ernstige leverschade overleven, hebben een hoge
expressie van MDR1, MRP1 en MRP3.
dit proefschrift

3. De transcriptiefactor NF-κB is essentieel voor de inductie van Mdr1b door tumor
necrosis factor-α.
dit proefschrift

4. De conclusie van Lecureur et al., dat uit het artikel van Schrenk et al. blijkt dat
een toename in Mdr1b expressie correleert met een toename van celdood, wordt niet
gestaafd door de beschreven resultaten.
V. Lecureur et al., Oncogene, 2001, 20, 303-313
D. Schrenk et al., Biochemical Pharmacology, 1996, 52, 1453-1460

5. Nu het waarschijnlijk is dat slaap noodzakelijk is om zich feiten te kunnen herinneren,
hoeft het indutten tijdens het toehoren van presentaties niet langer als een gebrek
aan interesse te worden opgevat.
P. Maquet, Science 2001, 294, 1048-1052

6. Bij acute leverschade is het voor de lever stamcellen “pompen of verzuipen”.

7. Gezien de reeds aanwezige problemen rond de begeleiding van AIOs is het niet reëel
te verwachten dat er een betere begeleiding geboden kan worden aan AIOs die in drie
jaar hun promotie-onderzoek moeten afronden.
Rapport “Behoud Talent!”, Landelijk AIO/OIO Overleg, 2002

8. “Short cuts” blijken vaak niet het meest efficiënt te zijn.

9. Whether life is worth living depends on the liver.

10. Het ABC van het pompen is al in 1612 door Jan Adriaenszoon Leeghwater
uitgevonden.


