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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Comparative metabolism of warfarin and acenocoumarol: stereoselectivity in
oxidative and reductive biotransformation routes.
1.

Prelog's rcgel om dc product stcrcosclcclivitcil van de cnzymalischc reductie van
prochiralc ketonen te voorspellen (Prclog V., 1964; P«r£ >4pp/.C/iem. 9: 119-130)
kan niet /onder meer voor elk rcductase worden toegepast (dit proefschrift).

2.

Substitutie aan dc phenyl ring van warfarinc heeft niet alleen invloed op dc regioen stcrcosclcclivitcil van dc coumarine ring hydroxylcring door cytochroom P450
isoenzymen, maar bepaalt ook dc relatieve bijdrage van dc isocn/ymen in dc totale
mctabolc klaring van hel 4-hydroxycoumarinc (dit proefschrift).

3.

Het bepalen van vormingssnelheden van mctabolictcn bij slechts één substraat
concentratie I/I v/rro geefl geen informatie over dc mctabolc klaring m v/'vo (dit
proefschrift).

4.

Bestudering van dc functie van dc vitamine K cyclus in extrahepatische weefsels
wordt bemoeilijkt door het anlisiollingsclfcct van remmers van dit systeem en door
het ontbreken van kennis ten aanzien van dc fysiologische rcductor van het vitamine
K (cpoxidc) rcductase.

5.
leveren aan dc productie van zuivere stcrcoisomcrcn (Hcidlas et al, 1991; £nz.
Micratoa/. 7ec/mö/. 13: 817-821).
6.

Een lichte eutrofiëring hoeft niet nadelig te zijn voor dc visstand (Boddckc D.,
, 1992).

7.

Proefdicr-mcnscxtrapolatic van data van cytochroom P450gcmcdiccrd metabolisme
wordl sterk bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt, door het feit dat verandering
van slechts één aminozuur(Lindberg and Ncgishi, 1989; Mtfure 339:632-634) in een
cyiochroom P450 isoenzym dc substraat specificiteit en het katalytisch vermogen
hiervan sterk kan veranderen.

8.

Het geven van IC50 waarden, zonder inzicht in het mechanisme van inhibitie, heeft
weinig zin.

9.

De groeiende kennis van de risico's waaraan dc mens wordt blootgesteld, noopt het
individu een leefstijl aan te nemen aan de hand van zorgvuldige kosten-baten
analyses.

10. De huidige tendens dat er in de (schaak)grootmccsicr praktijk meestal voor
gesloten en half-open openingssystemen wordt gekozen heeft niet zozeer te
maken met het feit dat de open systemen inferieur zouden zijn, maar dient als een
modc-vcrschijnscl te worden opgevat.
11. Het veelvuldig gebruik van de term "vernieuwing" in beleidskwesties hangt
mogelijkerwijs samen met het feit dat deze term in de moderne spelling slechts
één letter verschilt van "vernieling".
12. De ontwikkeling van steeds gevoeligere chemisch-analyiischc methodes om de
"besmetting" van hel milieu met bepaalde componenten aan te tonen dient
gepaard te gaan met de ontwikkeling van gevoelige en betrouwbare methodes van
effect monitoring om tot een reccle normstelling te komen.

J.J.R.M. Hermans
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