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Stellingen
Behorende bij het proefschrift: "BHA and cancer risk: the role of prostaglandin
H synthase in the carcinogenicity of BHA"- van Pauline A.E.L. Schilderman

1 Prostaglandine H synthase vormt een alternatieve route voor de metabole
activering van carcinogenen, met name in extrahepatische weefsels met
een lage monooxygenase activiteit.
Marnett,LJ. and Eling,T.E. (1983) Cooxidation during prostaglandin biosynthesis: a
pathway for the metabolic activation of xenobiotics. In Hodgson,E. (Ed), Reuiezvs in
Bioc/iemica/ Toxico/ogy, vol 5, 135-172.

2 De oxidatieve stress die ontstaat tijdens de oxidatie van TBHQ naar TBQ
en de daarop volgende redoxcycling vormt een verklaring voor de carci-
nogeniteit van BHA.
dit proe/schn/f

3 Gelijktijdige toediening van BHA en remmers van prostaglandine H
synthase (acetylsalicylzuur/indomethacine) aan ratten, resulteert in een
verlaging van het proliferatieve effect van BHA en van de inductie van
oxydatieve DNA schade in epitheelcellen van weefsels van het spijsver-
teringskanaal van de rat. Dit wijst erop dat dit enzym systeem betrokken is
bij de metabole activering van BHA tot metabolieten die in staat zijn
reactieve zuurstofspecies te vormen.
dif proe/sc/in/f

4 Gezien de genotoxiciteit van TBHQ /'n uifro en het vermogen van BHA
om m yiuo in verschillende organen van het spijsverteringsstelsel van de
rat de celdeling te stimuleren en oxydatieve DNA schade te induceren, is
het raadzaam om voor afleiding van de ADI voor BHA gebruik te maken
van een grotere veiligheidsfactor dan nu het geval is
di f proe/scfc n/f

5 De toxiciteit die ontstaat tijdens oxydatie van TBHQ naar TBQ in kort-
durende mutageniteitstesten is niet toe te schrijven aan de vorming van
semichinonradicalen, maar wel aan de vorming van reactieve zuurstof-
species.
dif proe/sc/in/t

6 De stijgende T.V.-intimiteit doet vermoeden dat televisie niet meer gezien
wordt als medium van vermaak, maar als bron van leedvermaak.

7 Het verstrekken van een cadeaubon door Veilig Verkeer Nederland voor
alcoholvrij rijden roept de vraag op of ons waarden-en-normen systeem
dusdanig vervaagd is dat normaal gedrag beloond moet worden.



8 Files die er dag in dag uit weer staan, zijn niet opgelost.

9 Afkorten van woorden: ze slechts gedeeltelijk uitspreken of schrijven,
omdat men het te omslachtig vindt dit voluit te doen.
In het toenemend gebruik van afkortingen schuilt echter het gevaar dat
men de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.

10 Vroeger lag de dode zee alleen in Israel
T. Wrfcoeuen, Terzi/de, Amsterdam, B.V. Weefcb/ad pers/Vn; Neder/and,
2990.

Maasfn'cH 8 apn7 1994.


