
S T E L L I N G E N 

1. De conclusie van Parsons dat de snelheid van het glu
coseverbruik in de dunne darm van de rat in sterke 
mate afhankelijk is van het aanbod van glucose vanuit 
de vasculaire circulatie of het darmlumen volgt niet 
uit de beschreven resultaten. 
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2. De door testosteron gestimuleerde translocatie van de 
E2 receptor van het cytoplasma naar de kern, zoals 
beschreven door Ruh en medewerkers, kan volledig ver
klaard worden door de binding van testosteron aan de 
E2 receptor. 
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25, 257-272. 
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3. De door Hess en medewerkers beschreven remming van het 
natriumtransport over het paddeblaasepitheel door vet
zuren wordt waarschijrilijk voor een deel verklaard 
door een direct effect van vetzuren op het plasmamem
braan-gebonden Na+,K+ gestimuleerde adenosine trifos
fatase. 
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4. De remming van de pyruvaatoxydatie door vetzuren in 
vivo komt vermoedelijk tot stand door een combinatie 
van-ae effecten van hoge acetyl-SCoA/CoASH- en NADH/ 
NAD+-verhoudingen op de actieve vorm van pyruvaatde
hydrogenase en de kinase en fosfatase die pyruvaat
dehydrogenase fosforyleren respectievelijk défosfory
eren. 
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5. Het is niet geoorloofd om de verbetering van scheiding 
van synaptosomale plasmamembranen van centaminerende 
mitochondriale membranen met behulp van INT (p-jodo
nitrotetrazoliurn) slechts te baseren op grond van de 
verdeling van een mitochondriale marker. 
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6. De mogelijkheid, geopperd door Podolsky en Weiser, dat 
de aanwezigheid van een ongewoon galactosyltransferase 
isoenzym in het serurn van kankerpatiënten wijst op een 
veranderde glycosyltransferase samenstelling aan de 
buitenkant van kankercellen, kan als zeer speculatief 
beschouwd worden. 
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7. De hoge NH4+ en Pi concentraties gemeten door Tejwani 
en medewerkers ziJn wellicht toe te schrijven aan de 
slechte "freeze-stop" methode en mogen daarom niet ge
bruikt worden voor het berekenen van de fosfofructo
kinase activiteit in het dunne darm epitheel in vivo. 
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8. De experimenten van de groep van Lardy met geïsoleerde 
levercellen vormen geen bewijs voor het optreden van 
een door fructose 1,6-difosfatase- en fosfofructokina
se gekatalyseerde ("futiele"-) cyclus van fructose 
1,6-difosfaat afbraak en aanffiaak in vivo. 
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9. Bij bepalingen van galzuren in het serum wordt vaak 
geen rekening gehouden met het feit dat een onbekend 
maar niet onaanzienlijk deel als 3-sulfaat ester kan 
voorkomen. 
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10. Dat de mislukking van de bouw van de toren van Babel 
niet te wijten is aan technische onkunde, maar aan 
een organisatorische (spraak)verwarring, lijkt be
wezen te worden door de organisatorische prestatie 
geleverd bij oude bouwwerken zoals de Egyptische 
pyrarniden en de Tai Mahal. 

11. De concentratie van ATP in het hartweefsel tijdens 
ischemia bij een hartoperatie is een geschikte para
meter voor het vaststellen van de tijdslimiet, die 
niet mag worden overschreden ter voorkoming van com
plicaties bij de reanimatie van het orgaan. 
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