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Stellingen behorende bij het proefschrift

Orphan chemokine receptors in neuroimmunology:

Functional and pharmacological analysis of

L-CCR and HCR

M.W. Zuurman

1. HCR is de humane homoloog van muis L-CCR en beide zijn functionele

chemokine receptoren.

2. Het gebruik van een uniform formaat van wetenschappelijke artikelen onafhankelijk

van het tijdschrift zal de wetenschap een hoop tijd, geld en ergenis besparen.

3. Als gevolg van een Idée Fixe van het belang van neuronen was het meeste neuro-

wetenschappelijk onderzoek lange tijd gericht op neuronen in het nadeel van glia 

cellen. De huidige kennis van de functie van glia cellen logenstraft dit.  

4. Het immuun systeem houdt niet op waar het centraal zenuwstelsel begint. 

5. Een niet volledig geslaagde “deorphanization” van L-CCR heeft de verwezenlijking 

van dit proefschrift niet negatief beïnvloed. 

6. Het ontbreken van receptor radioligand agonist binding betekent niet dat het 

ligand geen functionele receptor activiteit zou kunnen induceren. 

7. L-CCR vervult een functie in EAE, een diermodel voor MS. 

8. Remming van de basale motiliteit van L-CCR exprimerende HEK cellen door het 

chemokine CXCL10 zou kunnen wijzen op invers agonisme.  

9. De snelle induceerbaarheid van L-CCR receptor expressie in muizen hersenen 

onder (perifere) ontstekingsomstandigheden suggereert een functie voor L-CCR 

als communicatiemiddel tussen het immuunsysteem en het centraal zenuwstelsel. 

10. De remming van metalloproteinase mRNA expressie door het chemokine 

CCL2 in humane HCR exprimerende astrocyten in vitro suggereert een anti-

neuroïnflammatoire functie voor HCR in vivo. 


