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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

GastrointestinalGastrointestinal polyposis syndromes, Mechanism of Chemoprevention with NSAIDs and 
MolecularMolecular and Phenotypic studies ofPeuU-Jeghers syndrome 

Josbertt J. Keller, Universiteit van Amsterdam, 20 juni 2003 

1.. De toepassing van non steroidal anti-inflammatory drug? (NSAIDs) voor chemopreventie 
vann darmkanker is alleen zinvol in duidelijk omschreven risico-groepen. 

2.. Moleculaire kenmerken van adenomen die ontstaan tijdens behandeling met sulindac 
verschillenn van moleculaire kenmerken van "onbehandelde" adenomen. 

3.. NSAIDs verminderen de nucleaire accumulatie van {ï-catenine en de daarmee gepaard 
gaandee oncogene transcriptie. 

4.. Expressie van cyclooxygenase-2 (COX-2) in Pêutz-Jeghers gerelateerde carcinomen en 
dysplastischee hamartomen rechtvaardigt onderzoek naar chemopreventie met NSAIDs of 
specifiekee COX-2 remmers. 

5.. NSAIDs of COX-2 remmers kunnen alleen effectief worden gebruikt tegen het ontstaan 
vann darmkanker als onderdeel van combmatie-chemopreventieve therapie. 

6.. Carcinogenese in het Peutz-Jeghers syndroom verloopt via een andere moleculair-
biologischee route dan sporadische carcinogenese. 

7.. Neuspoliepen bij patiënten met het Peutz-Jeghers syndroom dienen als extra-intestinale 
Peutz-- Jeghers gerelateerde hamartomen met een mogelijk pre-maligne potentie te worden 
beschouwd. . 

8.. Dysplasie wordt gekenmerkt door verlies van de topografische controle van proliferatie en 
apoptosee in het crypt epitheel; absolute veranderingen in deze processen zijn van 
ondergeschiktt belang tijdens de initiële fase van de adenoma-carcinoma sequentie. 

9.. Het niet openbaar maken van negatieve onderzoeksresultaten is een vorm van 
wetenschappelijkee misleiding. 

10.. Riante optieregelingen hebben het begrip hard voor de zaak een nieuwe dimensie gegeven. 

11.. Ook een onbereikbaar ideaal is bet nastreven waard. 




