
STELLINGEN 

Het is oniuist om uit de waarneming dat in vltro gekweekte cellen kunnen 

groeien in medium waaraan hypoxanthine, aminoptedne en thymidine 

(HAT medDum) ls toegevoegd te konkluderen, dot in deze cel!en het enzym 

thymidine kinase tot expressie komt. 

Chen, S., el al. (1976) Somatic Cell Genetics, 2, 205. 

II 

Het ontstoon van HAT -resistente kolonies, no incubatie van hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase (HPRT) deficiente cellen met DNA of geisoleerde 

chromosomen afkomstig uit HPRT positieve ce~len 1 mag op zlchzelf niet 

ais bewljs dienen voor genetische transformatie. 

Dit proefschrift. 

Ill 

De dot het toevoegen van thymidine trifosfaat (TTP) bij de 

bepa!hog van de HPRT act1viteit in vitro resvlteert in een verhoging van 

de concentratle lnos;ne monofosfaat (IMP); is niet zeals gesuggereerd door 

I tiaba, et al o, een gevo!g van een verhoogde JMP synthese maar van een 

remming va~ de defosforylering van IMP door her enzym 51-nucleotidase 

Fujimoto,W.Y., et al.(1970). Proc.Nat.Acad.Sci.USA.65,577. 

IV 

her bepalen van de mutagene aktivlteit van een bepaa!de stof in een 

testsysteem met in vitro gekweekte zoogdierce! len moet rekening worden 

gehouden met ~en sterke kiv~oed von de celdichtheid en de tijd die nodig 

is voor hel- tot fenotyplsche expressie komen van de mutatle. 

Van Zeeland,A.A., et al. (1976). Mutation Research. 35.129. 



v 
De terugkeer van norma!e aktiviteit von de Jysosomale enzymen, die de

fect zqn in n!-cel! disease" bij de mens, in muis- 11 1-cell" hybrlde cellen, 

geeft geen doorslaggevend argument voor de iulstheld von een van de be

staande theodterh over het gene tisch defect blj deze ziekte. 

Champion, lv\. i." et al., ( 197'6). E)(cerpta Medica. !nternatio

na! Congress Series. No. '"'~;; v [/. 

VI 

Het verdlent ·aanbevel irng om fenotypische veranderingen in gekweekte 

plantencedien aon te duiden met de term varianten" en pas te spreken 

over mutonten a!s de Mendel iaanse overerving van de veranderingen is 

vastge£teid. 

VII 

Het gebruik von wetenschappel ijke publ ikaties het onderwijs teneinde 

studenten ir·11zicht re geven in de werkwljze blj wetenschappe!iik onderzoek, 

beantwoordt niet acm deze doel.stelling omdot in publikaties doorgaans 

aileen de en de handelwljze wordt gepresenteerd die tot 

een 1JC ,,\-c:-< r·es,Jhaat heeft gdeld. 

VIII 

Blj tMEi' nostrevero van een beiangrijke doe!stelling van confluent onderwijs, 

nl. her honteren van kennis het opiossen von een probleem, wordt 

vaok qeqocm aar. de vraag of de stu den ten ook goed voorbere i d 

ln het leerproces te nemen. zijn om d~zl? 

IX 

Het ven:J~ent aonbeveilng om ;n een stamboom van een hond naast de ras

zuiverh~;d o-ok de mogeiijk aanwezige u!terHjke afwljkingen vast te !eggen. 

X 

Het vcmgem von visseuo die reeds eerder een vlshaak hebben lngesl ikt is 

geen bewljs voor de ste~ 1 dot visseuo geen bst hebben von de vishaak. 

XI 

Her van vela vveggebruikers zou zlch ten goede keren met het 

vervar11gen van nummerborden van auto 1
S door duidelljk !eesbare naambor

den. 

G.J.Wullems Rotterdam, 15 december 1976 


