
STELLINGEN 

1 De LH stimulatie van de testosteron synthese in Leydig cel

len van jonge ratten wordt anders gereguleerd dan die in 

Leydig cellen van volwassen ratten. 

Dit proefschrift hoofdstuk 6. 

2 Het al dan niet observeren van een verlaging in plasma LH 

spiegels na oestrogeen toediening aan volwassen mannelijke 

ratten lijkt afhankelijk te zijn van de gebruikte radio

i:rmuunoassay. 

Tcholakian R.K., Chowdhury M. and Steinberger E. (1974) 

J. Endocr. ~' 411 

Uilenbroek J.T.J. (1974) Thesis Erasmus University Rotter

dam. 

Dit proefschrift appendix paper II. 

3 Bij het vergelijken van plasma LH spiegels van niet behan

delde en met oestradiol behandelde dieren is door Moger 

ten onrechte een statistische toets voor een normale ver

deling gebruikt. 

Mager W.H. (1976) Biol. Reprod . ..!._±_, 222. 

4 Er kan niet worden uitgesloten, dat de door Sharpe gesugge

reerde verlaging in het aantal LH receptoren in de ratte

testis na toediening van HCG te wijten is aan bezetting 

van de receptoren met HCG. 

Sharpe R.M. (1977) Nature 264, 644. 

Sharpe R.M. ( 1 977) Biochem. Biophys. Res. Comm. ~. 71 I. 

5 De vanzelfsprekendheid waarmee veranderingen in ABP spie

gels in de epididyrnis als veranderingen in Sertoli cel 

functie worden beschouwd is niet verantwoord. 

Weddington S.C., Hansson V., Ritzen E.M., Hagenas L., 

French F.S.and Nayfeh S.N. (1975) Nature 254, 145. 



6 Gezien, hetgeen er bekend is over het werkingsmechanisme 

van steroid hormonen, zou het wenselijk zijn om de cytosol 

receptor bepaling ter indikatie van hormoonafhankelijkheid 

van mammaturnoren te vervangen door een kern receptor 

bepaling. 

McGuire W.L. (1975) Cancer ~' 638. 

7 Uit de resultaten van Damas en Lecomte kan niet geconclu

deerd worden, dat prostaglandines geen rol spelen bij 

de desensibilisatie van de arteria carotis na tOediening 

van hoge doses epinefrine. 

Damas J. and Lecomte J. (1976) C.R. Soc. Biol . .l..2..Q.., 482. 

8 Koritz en Wiesner hebben geen rekening gehouden met de 

remmende werking van cycloheximide op de eiwit afbraak 

bij hun conclusie, dat het door cAMP geactiveerde eiwit 

een langere halfwaarde tijd heeft dan het inactieve eiwit 

Koritz S.B. and Wiesner R. (1975) Proc.Soc. Exp. Biol. 

Med. ~' 779. 

9 Ten onrechte beweert Maarten •t Hart, dat in onze rnaat

schappij het eentonige, geestdodende, nederige en zware 

werk vrijwel uitsluitend door mannen wordt gedaan. 

Maarten't Hart(1977) Hollands Diep 3e jaargang no. 9 p. 4 

10 De contraprestatie regeling voor beeldende kunstenaars 

lijkt steeds meer een contra de prestatie gerichte re

geling te worden. 

W.M.O. van Beurden- Lamers. 


