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De combinatie van de hoogte van serum IgE spiegels, IL-4 en germline-E mRNA
expressie en de verdeling van naïeve en geactiveerde/geheugen T cellen in
jonge kinderen met astma of atopische dermatitis geeft meer informatie over de
ontwikkeling van allergie, dan de bepaling van ieder van deze parameters afzonderlijk.
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T cellen van jonge kinderen met allergisch astma of atopische dermatitis hebben
een verhoogde IL-4 en IL-5 mRNA expressie, terwijl in T cellen van kinderen
met non-allergisch astma alleen de IL-5 mRNA expressie verhoogd is.
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De IL-l0 mRNA expressie is verlaagd in T cellen van jonge kinderen met astma
of atopische dermatitis.
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IV
Gedurende de zwangerschap bestaat er een verhoogde gevoeligheid voor intracellulaire infecties ten gevolge van een preferentiële Th2 respons, die gericht is
op het onderdrukken van een voor het onderhouden van de zwangerschap
bedreigende Th 1 respons.
Krishnan L et a/., J Immunol 1996; 156:644-662

V
Het extra aantal gevallen van borstkanker bij vrouwen die de pil slikken wordt
groter naarmate vrouwen ouder zijn bij het laatste gebruik en wordt slechts in
geringe mate beïnvloed door de duur van het voorafgaande gebruik. Gezien de
stijgende leeftijd waarop in Nederland met de pil wordt gestopt, dient bij het
voorschrijven van de pil aan oudere vrouwen met dit effect rekening te worden
gehouden.
Collaborative Group on Hormonal Factors in Sreast Cancer, Lancet 1996; 347:

1713-1727
VI
De indeling van monocytenlmacrofagen en dendritische cellen in één custocyten systeem (custos, Lat = bewaker, beschermer), doet onrecht aan de functionele veelzijdigheid van deze cellen.
Goerdt S et al., Clin Exp Immunol1996; 105:1-9
Leenen PJM en Campbell PA Blood Cell Biochemistry, 1993; 5:29-85

VII

Goede informatie over de wijze waarop producten tot stand komen, levert een
belangrijke bijdrage aan een meer milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord bestedingspatroon.
VIII

Als er net zoveel aandacht aan verkeersongelukken wordt besteed als aan
slachtoffers van terreur, leidt dat tot meer voorzichtigheid op de weg en het
neemt een deel van de voldoening van terroristen weg.
naar Judith Herzberg, Vrij Nederland, 1996
IX

Zolang in woonwijken de 30 km borden schijnbaar niet gezien worden door
automobilisten, geven deze plaatsen een gevoel van schijnveiligheid aan spelende kinderen.
X

De reclameboodschap op menig bedrijfsauto verwordt tot antireclame door het
rijgedrag van de chauffeur.
XI
FumeL c' est mourir un peu.

Adriaan Morriën
XII

Zoals de wind zichtbaar wordt door de bladeren van de bomen die er door in
beweging komen, zo is de Geest van God te zien in mensen die er door in
beweging worden gezet.
XIII

Bij het afschieten van aalscholvers om de visstand in het Ijsselmeer op peil te
houden, blijven de echte boosdoeners buiten schot.
XIV

Het is de vraag of dit proefschrift meer heeft bijgedragen aan de verbetering of
de verergering van CARA, gezien de grote hoeveelheid afval die bij de totstandkoming ervan geproduceerd werd.

