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c Stellingen behorende bij het proefschrift 

�e ron-Glia interactions in the CNS; implication of CXCR3-signaling 
in excitotoxicity-induced neurodegeneration 

Hilmar R.J. van Wearing 

1.  De rol van microglia bij - door excitotoxiciteit ge"induceerde - neuronale celdood 
is primair van een neuroprotectieve aard. Echter, he! klassieke 'geactiveerde' 
microglia fenotype is niet noodzakelijk voor de bijdrage van deze cellen in de 
bescherming van neuronen in dit paradigms (dit proefschrift). 

2. Gezien de beperkingen van he! gebruik van ge"isoleerde microglia als model 
voor he! bestuderen van microglia functies in vitro, zou he! gebruik van he! 
·organotypische slice culture model", waarin de fysiologische neuron- en/of glia 
interacties bewaard blijven, de voorkeur moeten hebben (dit proefschrift). 

3. De communicatie tussen neuronen en/of glia cellen via chemokine
signaaltransductie, waaronder CXCL 1 0/CXCR3 en CCL21/CXCR3, bel"nvloedt in 
sterke mate het overleven van neuronen onder excitotoxische omstandigheden. 
Echter, he! verschil in zowel hat expressiepatroon als he! effect van 
bovengenoemde liganden suggereert dat deze twee vormen van communicatie 
via verschillende signaalsystemen verlopen (dit proefschrift). 

4. He! begrip "kamertemperatuur" in experimentele protocollen dient voorzichtig 
gehanteerd te warden, gezien daze gevoelsmatig vele graden lager llgt bij 
mannen dan bij vrouwen. 

5. De observatie dat CCL21 effecten induceert in CXCR3-deficiente astrocyten 
suggereert de aanwezigheid van een additionele (nog onbekende) receptor voor 
di! ligand in het brain (dit proefschrift). 

6. Voor een "immune-privileged" orgaanstelsel bevat he! CZS verdacht veel 
componenten van he! afweersysteem. 

7. Het huidige beleid van het openbaar vervoer in Noord-Nederland doe! de slogan 
"Er gaat niets boven Groningen· eer aan. 

8. Alhoewel af en toe "de zinnen verzetten" een promotietraject vele malen 
draaglijker maakt, kan di! in letterlijke zin desastreuze gevolgen hebben voor de 
uiteindelijke lay-out van een proefschrift. 

9. Mochten Pasen en Pinksteren ooit op een dag vallen, dan zou deze feestdag 
"Sin! Juttemis" moeten heten. 


