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THERAPEUTIC PROPERTIES 

OF HYDROGEN SULFIDE 

IN ISCHEMIA / REPERFUSION INJURY 

Eelke M. Bos 

1. lnductie van een hypometabole staat met waterstofsulfide (H
2
S) beschermt 

organen tegen een periode van zuurstofgebrek (dit proefschrift). 

2. Waterstofsulfide (H
2
S) heeft protectieve effecten bij ischemie, ook als er geen 

hypometabolisme wordt bereikt (dit proefschrift). 

3. Ge"isoleerde organen kunnen met waterstofsulfide (H
2
S) in een staat van laag 

metabolisme worden gebracht (dit proefschrift). 

4. Cystathionine y-lyase (CSE) is een endogene modulator van oxidatieve stress (dit 

proefschrift). 

5. De hoeveelheid cystathionine y-lyase (CSE) in een orgaan is van invloed op de 

uitkomst van transplantatie (dit proefschrift). 

6. Er bestaat een hogere macht die meekijkt met a lies wat we doen: de inlichtingendienst. 

7. Het is merkwaardig dat er een houdbaarheidsdatum te vinden is op schimmelkaas. 

8. De grootste tragedie in de wetenschap is de slachting van een prachtige hypothese 

door een lelijk feit (naar Thomas H. Huxley). 

9. Een paar maanden in het laboratorium kunnen een paar uur zoeken in de 

wetenschappelijke literatuur voorkomen (naar Frank H. Westheimer). 

10. Je kunt 100 jaar oud worden als je alle dingen opgeeft waarvoor je 100 jaar zou 

willen worden (naar Woody Allen). 

11. Schrijf een pakkende stelling en je naam zal altijd voortleven (onbekend). 


