
 

 

 University of Groningen

CD20 targeting and beyond
Stel, Aaltje Johanna

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Stel, A. J. (2010). CD20 targeting and beyond. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/4a16cd45-4605-4f6b-8d9a-7ad9968f9aa6


Mcd;:;che. !,11 

Biblim;1,:�.k C 

Gnmingen G 
Stellingen behorende bij het proefschrift 

CD20: targeting and beyond. 

1. B-cellen zijn gunstige targets voor T-cel-gemedieerde therapie, via bijvoorbeeld BIS20x3, 
door de capaciteit van B-cellen om als antigeen presenterende cellen T-cel activatie te 
versterken via natuurlijke costimulatie (dit proefschrift). 

2. BIS20x3 is als bispecifiek antilichaam tri-functioneel omdat het ten eerste T-cellen kan 
activeren en herrichten naar B-cellen, ten tweede B-cellen aanzet tot costimulatie van T
cellen en ten derde B-cellen gevoeliger maakt voor T-cel cytotoxiciteit en apoptose (dit 
proefschrift). 

3. Translocatie van CD20 naar lipid rafts door binding van rituximab heeft als gevolg dat 
Fas spontaan kan clusteren waardoor de DISC gevormd wordt en caspases warden 
geactiveerd, uiteindelijk resulterend in death-receptor gemedieerde apoptose van de B-cel 
(dit proefschrift). 

4. CD20 gebruikt niet alleen dezelfde signaleringsroute als HLA-DR maar kan oak een 
functionele interactie aangaan met HLA-DR, zodat een biologische functie van CD20 in de 
HLA-DR immuunsynaps waarschijnlijk wordt (dit proefschrift). 

5. Gezien de colokalisatie van CD20 en de B-cel receptor, de functionele interactie tussen 
HLA-DR en CD20, en de spontane Fas clustering ten gevolge van CD20 activatie lijkt een 
biologische rel voor CD20 in de kiemcentra aannemelijk (J. of Immunology 2002;169:2886-
2891 en dit proefschrift). 

6. B-cel depletie middels rituximab in patienten met een auto-immuunziekte als SLE of 
Reumato"ide Artritis heeft niet alleen een therapeutisch effect door afname van de 
productie van auto-antistoffen, maar lijkt in belangrijke mate effectief door het 
beinvloeden van de immunologische interactie tussen B-cellen en T-cellen (J. of 
Immunology 2001;167:4710-4718 en Arthritis Rheum. 2005;52:501-513). 

7. De toekomst van anti-CD20 therapie zal grotendeels bepaald warden door de 
ontwikkeling van volledig humane anti-CD20 antilichamen, aanpassingen in het Fc-domein 
van het antilichaam en het type anti-CD20 antilichaam (type 1/11). 

8. Het door de overheid voorgestelde snijden in de salarissen van specialisten in een 
maatschap maakt het werken in een academisch ziekenhuis financieel een stuk 
aa ntrekkelij ker. 

9. Het moeilijkste van het schrijven van een wetenschappelijk artikel is het schrappen van 
overbodige tekst. 

10. Een proefschrift schrijven vereist hetzelfde als wat nodig is voor het winnen van een 
volleybalwedstrijd: het afmaken! 

Alja Stel Groningen, 27 okt 2010 


