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stellingen

behorende bij het proefschrift Studies on the formation of thrombin.
approaching physiological conditions'.

1. De conclusie van Lawson et. al. dat antiirombinc III mogelijkerwijs
een even belangrijke rol speelt als TFPI bij de remming van het
weefselfactor / factor Vila complex is niet af te leiden uit de door hen
gepresenteerde data.
Lawson JH. Button S. Ritarik N. Mann KG. J Biol Chem I992;268(2):767-7O.

' I e . Rao en Rapaport hoeven geen twee vormen van het weefsel factor
/ factor Vila complex te postuleren om hun experimentele gegevens te
verklaren.
U DT. lUpapon SI. Rao LVM. J Biol Cbem 1992:267(22): 15447-54.

3. De analyse van Grynckiewicz et. al. voor de bepaling van
intracellulaire Ca^* concentraties door meting van de tluoresccntc
probe fura-2 is niet correct omdat er ten onrechte van uit gegaan
wordt dat de vrije en de totale Ca** concentratie gelijk zijn.
Grynkiewycz G. Poenic M. Tsien RY. J. Biol Chem 1985:260(6):3440-50.

4. Het cascade model van de bloedstolling is onjuist. Dit proces kan
beter worden vergeleken met het doorspoelen van een toilet.

5. Remming van trombine door haar belangrijkste remmer, antitrombine
I I I , is vijf orden van grootte trager dan remming door een kinetisch
perfecte remmer. Dit bewijst dat suboptimale biochemische
mechanismen soms nodig zijn voor een optimaal effect.

6. Het mechanisme waarmee de stolling in gang gezet wordt is nu een
groter mysterie dan tien jaar geleden.

7. Het zal onmogelijk blijken het anticoagulans dermatansulfaat te
overdoseren.

8. Chromogene oiigopeptide substraten voor stollingsfactoren zijn nog te
klein om specifiek te kunnen zijn.

9. De grens tussen stollings- en bloedplaatjesfysiologie is vager dan die
tussen stollings- en plaatjeslaboratoria.



10. De stollingstijd zegt nel zoveel over het mechanisme van de
bloedstolling als het uur van uitzending over de inhoud van mi
televisieprogramma.

11. Een enzymatische reactie op een oppervlak is te verzadigen met
betrekking tot de hoeveelheid enzym, zodat een hogere
enzymconcentratic de reactiesnelheid niet verder verhoogt. Dit is het
essentiële verschil met een reactie in oplossing.

12. Competitie is met alleen de drijvende kracht achter de MIJ» ..„nki
economie, maar ook achter het geheel van biochemische processen
genaamd 'leven'.

13. De voorwaartse snelheidskonstane (k,̂ ) van een remmer zegt meer
over diens functioneren dan de dissociatie konstante (K,).

14. Er bestaan enzymen die polysaccharide zijn.

15. Bij het bestuderen van de mechanismen van signaaloverdracht wordt
nog te weinig aandacht besteed aan de intercellulaire communicatie
tussen homo- en heterotypische cellen.

16. Indien de huidige trend in de financiering van het medisch
wetenschappelijk onderzoek door de overheid zich nog lang voortzet,
kunnen de laboratoria aan de Universiteitssingel nog altijd gebruikt
worden voor het kweken van Brussels lof.

17. De hedendaagse interpretatie van Plato's visie op de beeldende kunst
is vaak gebaseerd op een verkeerde vertaling van het woord piiin""*.

18. De complexiteit van enkele moderne programmeertalen zoals C + + is
dermate groot dat het schrijven van een compiler voor deze talen
grenst aan het cree«ren van kunstmatige intelligentie.

19. Het feit dat de hersen / lichaamsgewicht verhouding bij vampiers
hoger is dan bij mensen, onttrekt zich aan een eenvoudige
interpretatie.

20. Het volledige genetische materiaal van een mens bevat niet alle
informatie voor het creëren van een nieuw mens.


