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h Stellingen 

behorende bij het proefschrift: 

The influence of free radicals and other reactive oxygen species on pharmacololgical 
actions in the cardiovascular system 

door Stephan L.M. Peters 

• De veronderstelling dat reactieve zuurstof species (RZS) 
aspecifieke beschadigingen veroorzaken blijkt slechts ten dele 
juist (dit proefschrift). 

• Wanneer de resultaten die verkregen zijn in studies met 
vitamine E van toepassing zouden zijn op een Calciumantagonist, 
dan zou deze Calciumantagonist onmiddellijk van de markt gehaald 
zijn (Opie LH, Cardiovasc Drugs Ther 1997;11:719-721). 

• Fosforylering van N a + / K + ATPase verhoogt de activiteit 
van dit enzym in vivo (dit proefschrift). 

• Het contractie versterkende effect van a, -adrenoceptor -
stimulatie is voornamelijk het gevolg van de activering van ERK 
MAP kinase (dit proefschrift). 

• Farmacotherapeutische behandeling van erfelijke 
aandoeningen zal de evolutionaire selectiedruk verminderen. Mede 
hierdoor zal gentherapie van kiemcellen een belangrijke rol kunnen 
gaan spelen. 

• Het negatief inotrope effect van c^-adrenoceptor-

stimulatie na blootstelling aan RZS, is het gevolg van de activatie 
van N a + / K + ATPase door proteïne kinase C (dit proefschrift). 

• Het feit dat therapie met antioxidantia in de tot nu toe 
verrichte klinische trials weinig effectief is gebleken, wil nog niet 
zeggen dat RZS geen rol spelen in diverse ziektenbeelden. 

• Dat RZS in vivo een belangrijke rol spelen, wordt duidelijk 
uit het feit, dat genetische defecten in antioxidans-systemen niet 
met het leven verenigbaar zijn. 

• RZS vorming met behulp van electrolyse heeft 
belangrijke voordelen ten opzichte van enzymatische RZS 
vormende technieken. 

• Niet elke vorm van onderzoek is wetenschap. De 
wetenschappelijke waarde van "evidence based medicine" wordt 
dan ook vaak sterk overdreven. 

• De drie sterktes waarin Sildenafil (Viagra®) te verkrijgen 
is, weerspiegelen waarschijnlijk niet de hellingshoek van de aldus 
verkregen erectie. 
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