
Zowel de immunologische als de organoleptische eigenschappen van de thymus 
zijn nog onvoldoende onderzocht. 

II 
Het ontstaan van het stroma van de cortex en de medulla van de thymus gaat 
vooraf aan het verschijnen van T eel markers op lymfoide eel len. 

Dit proefschrift. 

Ill 
In de rudimentaire thymus van de 1 nude 1 muis zijn corticale en medullaire 
epitheelcellen beide vertegenwoordigd. 

Dit proefschrift. 

IV 
De zogenaamde 1 bloed-thymus barriere 1 geldt niet voor immunoglobulinen. 

v 
T lymfocyten ZIJn essentieel voor de overdracht van orgaanspecifieke auto
immuunziekten. 

VI 

Sakaguchi et al., J. Exp. Med. 
J.§.l._, 72, 1985. 

Tegenstrijdigheden in de waargenomen expressie van MHC antigenen op het 
stroma van de thymus van de muis en van de mens kunnen verklaard worden door 
verschillen in het niveau van expressie van de verschillende MHC loci. 

Weiss en Murre, J. Exp. Med. 
J.§.l._, 356, 1985. 

VII 
Behandeling van patJenten met verbindingen, die een hypomethylerend effect 
op DNA hebben, met als doe] activering van een bepaald gen, is riskant gezien 
het gebrek aan kennis over de bijwerkingen. 

VIII 

Charache et al., Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA~. 4842, 1983. 

Op basis van autoantistoffen, die gericht zijn tegen de 13 eel len '1n de pan
creas, in serum van patienten met type 1 diabetes mel Jitus, kunnen 13cel 
antigenen die mogel ijk voor de pathogenese van type 1 diabetes mellitus 
relevant zijn, geidentificeerd worden. 

IX 

Baekkeskov et al., Nature 
298, 167, 1982. 

Zowel doeltreffende diagnostiek van type 1 diabetes mellitus in de pre
diabetische fase als kennis van het autoimmuunproces, dat ten grondslag 1 igt 
aan deze ziekte, is gebaat bij clonering van de genen, die coderen voor 
relevante 13 eel antigenen. 



X 
De meest recente uitvoering van de slotsce.ne van de opera 1 I Puritani 1 v::Jn 
Vincenzo Bellini door de Nederlandse Opera Stichting suggereert, dat in 
Nederland een operalibretto zonder sterfscene niet voldoet. 

XI 
Voortgaande bezuiniging op de salarissen van promovendi zal er toe leiden, 
dat fotografisch materiaal in proefschriften van zodanig slechte kwaliteit 
wordt, dat het beter niet afgedrukt kan worden. 

XI I 
Het 1 Hora est 1 wordt nag steeds gevolgd door 1 Horeca est 1

• 

Stell ingen behorend bij het proefschrift 1 Stromal eel ls in the mouse thymus 1 

van P.W. van Vliet. 
Rotterdam, 11 september 1985. 


