
STELLINGEN 

1. De conclusie van Jeejeebhoy dat de microcytotoxiciteitstest repro
duceerbaar is, is onjuist. 

H.F. Jeejeebhoy and E.M. Lawler, 
J. Reticuloendothelial Soc. ~ {1976), 211. 

2. Cryopreservering van effector en target cellen leidt tot een ver
minderde lytische capaciteit van de effector cellen en een toe
name in de lyseerbaarheid van de target cellen. 

3. De IgG-Fc receptor, die aantoonbaar is op de cellen van een subpo
pulatie van "natural killer" cellen speelt geen rol bij de lyti
sche activiteit. 

4. Dat "natural killer" cellen tot de "null cell" subpopulatie, zoals 
gedefinieerd door Kiuchi et al., behoren is gezien de toegepaste 

analyse-methode discutabel. 

M. Kiuchi en M. Takasugi 
J. Nat. Cancer Inst. ~ (1976), 575. 

5. De conclusie van Bakàcs et al dat "natural killer" cellen niet tot 
de T-celpopulatie behoren volgt niet uit hun eigen experimenten. 

T. Bakàcs et al. 
Int. J. Cancer, in the press. 

6. Dat de "natural killer" cel activiteit, gemeten in een 48 uur mi
crocytotoxiciteitstest, een gevolg zou zijn van ~~ vitno inductie 
van deze cytotoxiciteit gedurende de incubatieperiode is onjuist. 

H.D. Kay et al. 
In: Proc. llth Leukocyte Culture Conf., in the press. 



7. De conclusie van Berberman et al. dat de macrofagen in milten van 
tumorendragende dieren een uniek soort "suppressor" macrofagen 
vertegenwoordigen wordt niet door hun eigen experimentele gege
vens ondersteund. 

H. KircP~er et al. 
Biomedicin 24 (1976), 24 

8. Complementreceptoren zijn geen specifieke merkers voor B-lymfo
cyten. 

9. Bestudering van de aktiviteit van de "natural killer" cel als 
funktie van de leeftijd dient onderzocht te worden gezien de toe
name in de frequentie van tumoren bij veroudering. Zulk een afna
me in de activiteit zou een aanwijzing kunnen zijn voor een im
munosurveillance funktie van deze cellen. 

10. De mogelijkheid om "fluorescence activated cell sorter" te benut
ten als pH-meter is onvoldoende onderzocht. 

11. De montage op fietsen van achterlichten met een doorzichtige bo
venkant dient wettelijk voorgeschreven te worden. 

12. Het regionaal economisch beleid van de regering dient zich, 
naast stimulering van de economisch zwakke gebieden in noord-, 
oost- en zuid-Nederland, zoals gedefinieerd op basis van regio
nale werkloosheid percentages, tevens te richten op bestrijding 
van de specifieke werkloosheidsproblematiek van de grote steden, 
met name Amsterdam en Rotterda~. 


