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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

"Aspectss of mucosal immunity in patients with HPV related cervical neoplasia" 

11 Er zijn aanwijzingen voor lokale productie van specifiek IgG tegen HPV 16 E6 en E7 
inn een aantal patiënten met HPV 16 positieve (pre)maligne cervixlaesies. 
-- dit proefschrift -

2.2. In het lokale milieu van de cervix uteri zijn er veranderingen in de concentraties van 
diversee cytokinen bij patiënten met cervixcarcinoom ten opzichte van gezonden. 
-- dit proefschrift -

3.. De RIPA met in vitro gesynthetiseerde HPV eiwitten en de sandwich ELISA met 
"tagged""  HPV eiwitten zijn beide goede methoden om antistoffen tegen natieve HPV 
eiwittenn te detecteren. 
-- dit proefschrift -

4.. Nagenoeg 100 % van de cervixcarcinomen is HPV DNA positief, maar de minderheid 
vann de vrouwen met een HPV DNA positieve cervixuitstrijk ontwikkelt cervixcarcinoom. 

5.. Een gedetailleerde kennis van de mucosale immuniteit van de tractus genitalis van de 
vrouww is noodzakelijk voor een beter begrip van het natuurlijk beloop van een HPV 
infectiee en voor de ontwikkeling van vaccins tegen HPV. 

6.. Het ideale HPV vaccin zal niet makkelijk te ontwikkelen zijn gezien de vele 
verschillendee HPV typen verspreid over de wereld. 

7.. Dimers are a girl's best friend. 
-- Nature Medicine 1997; 11:1199 -

8.. De hele kunst van het spreken is begrepen worden. 

-- Confucius -

9.. In tennis love means nothing, in life love means everything. 

10.. Nader het en er is geen begin, volg het en er is geen eind. 
-- Lao Tzu -

Mingg Yu Tjiong, 19 juni 2001 




