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De moleculaire biologie is een wetenschap die zich bezighoudt met de diepste 

levensvragen. Hoe functioneert leven, hoe functioneert de dood, maar dan op moleculair 

vlak? Net zoals de kleinedeeltjesfysica, de astronomie of de wiskunde ons estetisch 

kunnen beroeren, zonder dat we er veel van begrijpen, hoop ik dat jullie kunnen genieten 

van de pure en intrinsieke schoonheid van de moleculaire biologie van de dood. 

Wetenschap appelleert aan onze dorst naar kennis, onze drang om de wereld te ordenen 

en om onszelf logisch-klinkende verhalen voor te schotelen. Een verhaal ontsluiert, maar 

roept ook nieuwe vragen op. Het boeiende aan wetenschap is deze “hoe en waarom-

vragen” te vertalen in experimenten die antwoorden kunnen geven. Een duidelijk 

antwoord uit deze experimenten levert dan weer een nieuwe plot in het verhaal.  

Mijn voordracht bestaat uit drie delen. Ten eerste zal ik het hebben over de dood van de 

cel als essentieel onderdeel van het biologische leven. Het is duidelijk dat dood en leven 

geen aparte entiteiten vormen, geen opponenten, maar dat zij innig verweven zijn, ook op 

moleculair vlak. Ten tweede zal ik kort ingaan op de moleculaire mechanismen die aan 

de basis liggen van de dood, meer bepaald de dood van cellen. Daarin zal het duidelijk 

worden hoe deze verwevenheid tussen leven en dood moleculair wordt vertaald. Ten 

derde, zal ik de rol van de cellulaire dood bij het ontstaan van ziektes kort toelichten. 

Veel ziektes kunnen immers gedefinieerd worden als teveel of te weinig celdood. Ik zal 

kort illustreren hoe een betere kennis van de moleculaire processen die leiden tot celdood 

kan bijdragen tot een betere levenskwaliteit. 
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“Dood doet leven”. 

Leven en dood in elk levend wezen zijn innig verweven. 

Wanneer wij op macroschaal naar onze levensloop kijken dan is er een schijnbaar diepe 

kloof tussen leven of dood. Leven is zijn, dood is niet-zijn. Er lijkt een absoluut 

antagonisme tussen leven en dood, these en anti-these. Wanneer wij echter het leven 

plaatsen in een ecologisch of sociaal kader wordt het duidelijk. Organismen sterven, 

rotten weg door schimmels en bacteriën, worden afgebroken tot de essentiële chemische 

elementen, die opnieuw door andere levende wezens worden verwerkt en gebruikt bij de 

opbouw van levende materie. Op deze manier is alle leven met elkaar verbonden door 

een voortdurende stroom van moleculen en atomen. In ieder van ons zijn vanwege deze 

stroom van materie enerzijds en de natuurwet van behoud van massa anderzijds 

miljoenen atomen aanwezig van bv. Beethoven of van Ambiorix. Deze stroom van 

materie doorheen het leven is enkel mogelijk door het sterven van levende wezens en 

door de voortdurende input van zonne-energie in de biosfeer. De zonne-energie zorgt 

ervoor dat voldoende biomassa kan worden opgebouwd uit stervende wezens zodat deze 

de biosfeer kunnen voeden. Het is duidelijk dat dit sterven een essentieel deel uitmaakt 

van de biosfeer. 

Maar ik wil het niet hebben over deze stroom van sterven en leven op macroniveau. Ik 

zal spreken over de microcosmos van de cellen in ons lichaam. In 1855 formuleerde een 

Duitse bioloog, Rudolf Virchow, in zijn boek “Die Cellularpathologie” dat alle cellen 

ontstaan uit andere cellen (Omnis cellula e cellula). Dit principe impliceert dat alle cellen 

waaruit ons lichaam bestaat afkomstig zijn van één enkele cel, de bevruchte eicel – en 

deze opnieuw van een bevruchte eicel – zo tot 3,9 miljard jaar terug tot het ontstaan van 

de eerste levende cel hier op aarde. Elke levende cel in ons lichaam vormt op deze wijze 

een continue keten met het eerste leven hier op aarde, een ongelofelijke gedachte. Wijzelf 

bestaan uit ongeveer 50.000 miljard cellen en in onszelf is er een voortdurende balans 

tussen leven en dood. Per seconde maken we ongeveer 1 miljoen cellen aan of 100 

miljard per dag of 30.000 miljard per jaar of 2.5 miljoen miljard in ons leven. Wij 

bereiken nooit deze enorme massa omdat voortdurend ongeveer hetzelfde aantal cellen 

afsterft a rato van 1 miljoen cellen per seconde. Aan dit afsterven van cellen is nooit veel 

aandacht besteed. De studie van de dood, of meer bepaald de celdood, gaat in tegen de 

ingesteldheid van de bioloog of de arts om het leven te bestuderen.  

Onderzoek van de laatste 20 jaar heeft aan het licht gebracht dat alle cellen van alle 

levende wezens beschikken over een soort ingebouwd celdoodprogramma. Op ieder 

moment van haar bestaan kan de cel dit programma activeren dat in een paar uur tijd een 

einde maakt aan haar bestaan. Zonder in te gaan op de moleculaire mechanismen van dit 

celdoodprogramma, dat komt later aan bod, wens ik eerst enkele algemene principes van 

celdood duidelijk te maken. Het overleven van het organisme als geheel hangt af van de 

overleving van de cellen waaruit het organisme is opgebouwd. De overleving van cellen, 

bij uitbreiding onze eigen overleving, is enkel mogelijk door dit celdoodprogramma 

voortdurend te onderdrukken. In feite kan men stellen dat een cel gedoemd is om te 

sterven tenzij zij in staat is het celdoodprogramma te onderdrukken. 

Waaruit bestaan deze overlevingssignalen die het “zelfmoordprogramma” onderdrukken? 

In algemene termen gesproken bestaan de overlevingssignalen uit de juiste sociale 
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context van de cel. Wanneer een cel de juiste stimuli ontvangt van haar omgeving dan zal 

zij overleven. Deze overlevingsstimuli zijn groeifactoren, differentiatiefactoren, 

interacties met andere cellen, interacties met bepaalde oppervlakken en substraten. Dit 

betekent dat een cel op de juiste plaats en op het juiste moment in staat is de signalen van 

de omgeving op te vangen en te vertalen naar een onderdrukking van het 

celdoodprogramma. Wanneer de cel haar sociale context verliest, geen interacties meer 

aangaat met haar omgeving, niet meer communiceert met haar omgeving, zich als het 

ware onttrekt aan elke vorm van sociale controle, of omgekeerd wanneer de omgeving 

zich wijzigt en er geen communicatie meer uitgaat naar de cel, dan wordt het 

celdoodprogramma geactiveerd. De cel sterft en verdwijnt binnen enkele uren. De dood is 

dus in elke cel, maar het substiele samenspel met de omgeving, de zogenaamde 

interdependentie, onderdrukt de dood. Wij bestaan dus uit gemeenschappen van cellen 

die overleven op basis van onderlinge interdependentie. Een cel op zichzelf kan niet 

overleven. Deze concepten en gegevens over cellulaire interdependentie hebben onze 

visie op het functioneren van ons lichaam te gronde veranderd. Zij zorgen voor 

vernieuwde inzichten in de embryogenese, in het ontstaan van ziektes en bieden nieuwe 

perspectieven voor therapieën, maar hierover vertel ik meer in het derde deel. Laten wij 

het voorlopig hierbij houden: interdependentie tussen cellen zorgt ervoor dat het 

celdoodprogramma dat in elke cel aanwezig is voortdurend wordt onderdrukt; wanneer 

de interdependentie wordt verstoord of wegvalt, wordt het celdoodprogramma 

automatisch geactiveerd, sterft de cel en wordt deze herkend en verwijderd door 

fagocytose. 

Een mooi voorbeeld van het belang van interdependentie is het overleven en functioneren 

van een ingewikkelde structuur als onze hersenen. Onze hersenen bestaan uit 100 miljard 

neuronen en elk neuron heeft ongeveer 10.000 connecties. Dit betekent 1 miljoen keer 

miljard (10
15

) interneuronale connecties die gevormd worden tijdens het leerproces van 

ons leven. Zij bepalen onze persoon, ons geheugen, onze capaciteiten, en onze indrukken 

van de werkelijkheid. Het uitgroeien en bestendigen van deze connecties wordt bepaald 

door interdependenties. Bij neurodegeneratieve ziektes zoals de Ziekte van Alzheimer 

wordt deze interdependentie verstoord door de extracellulaire afzetting van eiwitten zoals 

beta-amyloid peptiden en Tau kinasen, waardoor connecties verloren gaan en neuronen 

uiteindelijk afsterven. 

In dit eerste deel heb ik dus willen aangeven hoe dood het leven sculpteert en vorm geeft. 

De dood is aanwezig in elke cel onder de vorm van een celdoodprogramma. Door de 

aanwezigheid van een sociale context van juiste signalen en interacties wordt dit 

zelfmoordprogramma onderdrukt. Wanneer de cel op een verkeerde plaats of tijd terecht 

komt zal zij door de afwezigheid van de interdependentie-signalen uitgeschakeld worden 

door een automatische activering van het celdoodprogramma. Onze hersenen, onze 

vingers en tenen, ons geslacht, ons afweersysteem krijgen vorm en functie door de dood 

van cellen. Net zoals een beeldsnijwerk krijgt het leven vorm en functie door een 

voortdurend sculpteren van het leven door de dood. Leven en dood zijn innig verweven. 
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Het moleculair mysterie van de dood ontsluierd 

Zoals ik al zei bestaan wij uit ongeveer 50.000 miljard cellen. Daarvan sterven elke 

seconde 1 miljoen cellen. Er bestaan drie grote programma’s waardoor cellen kunnen 

doodgaan: apoptosis, necrosis en autofagie. De naam apoptosis betekent heel poëtisch 

“het vallen van de bladeren van de bomen in de herfst”. De uiterlijke kenmerken van 

apoptosis werden het eerst beschreven in 1972 door John Kerr en Andrew Wyllie. 

Tijdens apoptosis vertoont de cel bizarre uitstulpingen en blaasjes aan haar oppervlak, 

vergelijkbaar met het overkoken van melk. Verder wordt de celmembraan als het ware 

verlijmd om te beletten dat celinhoud naar buiten lekt. Er treedt condensatie op van de 

kern en het genomisch DNA wordt tussen de nucleosomen verknipt in stukjes van een 

veelvoud van 200 bp. Een cel die van plan is dood te gaan zendt ook signalen naar haar 

oppervlak, “aub-eet-mij-op” signalen, die herkend worden door naburige cellen of door 

fagocyten, waarna de stervende cel wordt opgeslokt, verteerd en het materiaal wordt 

gerecycleerd. Het is als het ware een perfecte (zelf)moord. De cel sterft en het dode 

lichaam verdwijnt door opname en vertering zonder één spoor achter te laten. Deze 

opname en verdwijning door fagocytose verklaart waarom het proces van apoptosis 

gedurende zovele jaren werd miskend en onderschat. Het blijkt nog steeds zeer moeilijk 

om apoptische cellen terug te vinden in weefsels en organen. 

Een tweede manier waardoor een cel doodgaat is necrosis. Daarbij explodeert de cel als 

het ware en stroomt de celinhoud in de omgeving. Dit lokt vrij snel ontstekingsreacties 

uit van het lichaam. De laatste jaren is het duidelijk geworden dat deze necrotische 

celdood ook geprogrammeerd is. Necrotische celdood treedt dikwijls op bij 

ziekteprocessen zoals infarcten of beroertes, infecties, type II diabetes of bij 

orgaantransplantaties. 

Een derde manier van sterven gebeurt door autofagie, daarbij gaat een cel “zichzelf van 

binnenuit opeten” en verteren. Autofagie treedt vaak op bij zuurstoftekort en bij de dood 

van zenuwcellen. Autofagie is echter in eerste instantie een beschermend proces waarbij 

beschadigde organellen of eiwit-aggregaties in de cel worden opgeruimd en afgebroken 

tot basismoleculen die opnieuw worden gebruikt. Vasten leidt tot autofagie en zorgt 

ervoor dat cellen bij voedseltekort kunnen overleven en dat beschadigde organellen 

worden afgebroken. Men heeft aangetoond in gisten, wormen en fruitvliegen dat nu en 

dan een beetje autofagie leidt tot een langer en gezond leven. 
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Figuur 1: een schematische voorstelling van een apoptotisch stervende cel 

Veel van de huidige moleculaire kennis van apoptosis werd gevonden door de studie van 

een wormpje van 1 mm lang. Het wormpje luistert naar de mooie naam Caenorhabditis 

elegans en behoort tot de familie van de nematoden of rondwormen, die met miljoenen 

aanwezig zijn in elke vierkante meter grond en zorgen voor de recyclage van (dode) 

materie. Het voordeel van Caenorhabditis elegans is dat het doorzichtig is en dat de 

volledige ontwikkeling van bevruchte eicel tot volwassen worm zich voltrekt in drie 

dagen. De deling van de cellen kan visueel gevolgd worden onder de microscoop. 

Gedurende de ontwikkeling van dit wormpje worden exact 1090 cellen gevormd waarvan 

er 131 cellen sterven door apoptosis op een welbepaalde plaats en tijdstip. Dit suggereert 

dat er een genetisch programma moet bestaan dat het celdoodprogramma van de 131 

neuronale cellen op een welbepaalde plaats en ogenblik activeert. 

In het apoptotische celdoodprogramma spelen de mitochondriën, de energiecentrales 

van de cel, een centrale rol. Mitochondriën zijn in feite van bacteriële oorsprong en zijn 

zowat 1,5 miljard jaar geleden gaan samenleven met de voorlopers van onze cellen door 

een intracellulaire symbiose – de bacteriële mitochondriale voorlopers kregen 

bescherming terwijl de gastheercel kon genieten van de efficiënte aerobe 

energieproductie waarbij zuurstof fungeert als finale electronenacceptor bij de oxidatie 

van suikers en afgeleiden. Mitochondriën zorgen voor de productie van ATP, de 

energiemolecule die allerlei soorten biologische reacties van de nodige energie voorziet. 

Per dag verbruiken wij in rust 80 kg ATP en bij zware inspanningen zoals een rit in de 

Ronde van Frankrijk kan dit oplopen tot 300 kg. Ons lichaam bevat ongeveer 50 g ATP 

dat voortdurend wordt gerecycleerd en weer energetisch wordt opgeladen in de 

mitochondriën. ATP kun je commercieel kopen aan 10 € per gram. Dit betekent dat de 

commerciële waarde voor onze dagelijkse ATP productie/verbruik ligt op 800.000 € per 

dag! Een enorm grote energiefactuur! Deze mitochondriale energiecentrales spelen ook 

een cruciale rol in het celdoodprogramma.  

Het apoptotisch celdoodprogramma bestaat uit drie grote klassen van moleculen: een 

klasse van Bcl-2 moleculen die het celdoodprogramma regelen ter hoogte van de 

mitochondriën (onderdrukken of activeren), een platform (Apaf-1) of het “rad des 
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doods” dat het celdoodprogramma activeert en caspasen of de “enzymes des doods” die 

het celdoodprogramma uitvoeren. Mitochondriën stellen factoren vrij die het 

apoptotitisch programma activeren. Deze factoren zijn o.a. cytochroom c, een molecule 

die op haar beurt absoluut noodzakelijk is voor de aanmaak van ATP in de 

mitochondriën. Pro-apoptotische Bcl-2 eiwitten stellen cytochroom c vrij uit de 

mitochondriën, terwijl anti-apoptotische Bcl-2 eiwitten deze vrijstelling verhinderen. De 

balans tussen pro- en anti-apoptotische Bcl-2 moleculen bepaalt leven en dood van de cel. 

Het cytochroom c dat vrijkomt uit de mitochondriën zorgt samen met ATP voor de 

activering van het “rad des doods” (Apaf-1), de belangrijkste activator van de “enzymes 

des doods”, de caspasen. Deze caspasen zorgen voor de uitvoering van het apoptotisch 

celdoodprogramma door de verknipping van allerlei eiwitten. 

 

Figuur 2: Het “rad des doods” (Apaf-1) wordt geactiveerd door cytochroom c en hierop 

worden de “enzymes des doods” (caspasen) geactiveerd. 



Moleculair mysterie van de dood, Peter Vandenabeele 

 7 

 

Figuur 3: Het apoptotisch celdoodprogramma met de drie grote spelers: de pro- en 

anti-apoptotische Bcl-2 familieleden ter hoogte van de mitochondriën, het apoptotisch 

platform (Apaf-1) of het “rad des doods” waarop de “enzymes des doods” (caspasen) 

worden geactiveerd. Cytochroom c wordt vrijgesteld uit de mitochondriën door pro-

apoptotische Bcl-2 eiwitten. Cytochroom c zorgt samen met ATP voor de activering van 

het “rad des doods”. 

De centrale rol van de mitochondriën illustreert een magistrale integratie van leven en 

dood. De organellen die het meest belangrijk zijn als energieproducenten voor het leven 

in een zuurstofrijke omgeving blijken ook het meest belangrijk te zijn voor de regeling 

van het apoptotische celdoodprogramma en ook het necrotische celdoodprogramma 

(maar daar kan ik niet op ingaan in dit kort tijdsbestek). De vorming van het “rad des 

doods” waarop de “enzymes des doods” worden geactiveerd is door zijn integrerend 

karakter en zijn 7-voudige symmetrie een juweeltje van moleculaire schoonheid. De 

ontsluiering van het apoptotische celdoodprogramma begon met de studie van een 
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wormpje, Caenorhabditis elegans door Sydney Brenner begin de jaren zestig. Het duurde 

ongeveer 25 jaar vooraleer een genetisch programma van celdood kon worden 

gedefinieerd. Vanaf begin de jaren 90 heeft intens onderzoek in groepen over gans de 

wereld geleid tot de ontsluiering van het moleculair mysterie van celdood in al zijn 

schoonheid en leidde in 2002 tot de Nobelprijs voor de Geneeskunde en Fysiologie. 

 

Celdood in ziekte en dood: therapeutische interventies op basis van celdood 

Het fantastische aan de studie van celdood is dat celdood met alles in verband kan 

worden gebracht. Celdood is betrokken bij de ontwikkeling van een embryo, het is 

belangrijk voor het in stand houden van een volwassen organisme, het is belangrijk voor 

de opbouw van ons afweersysteem, het is betrokken in bijna alle ziekteprocessen, ook in 

veroudering. Vele ziektes kunnen gedefinieerd worden vanuit het perspectief van 

celdood. Ofwel is een ziekte te wijten aan teveel celdood, ofwel is er te weinig celdood. 

Ziektes te wijten aan teveel celdood worden dan verklaard vanuit het feit dat het 

celdoodprogramma te gevoelig staat afgesteld waardoor celdood optreedt in 

omstandigheden waar er normaal geen celdood zou mogen optreden. Omgekeerd zijn er 

ziektes waarin er geen celdood meer optreedt in omstandigheden waar er beter celdood 

zou optreden. In dergelijke ziektes is het celdoodprogramma te weinig gevoelig afgesteld 

of geblokkeerd. Ziektes met teveel celdood zijn neurodegeneratieve ziektes te wijten aan 

het afsterven van neuronen zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, de 

ziekte van Parkinson, amyotrofe laterale sclerosis (ALS), waarbij het perifere 

zenuwstelsel afsterft, multiple sclerosis; bij hartinfarcten en beroertes sterven in de 

getroffen regio’s ook heel wat cellen af; het sterven van cellen is ook een serieus 

probleem bij orgaantransplantaties of bij levercirrose. Ziektes te wijten aan te weinig 

celdood zijn kanker of resistentie aan chemo- of radiotherapie. Een ander probleem zijn 

de autoimmuunziektes zoals rheumatoïde arthritis waarbij cellen van ons afweersysteem 

gaan reageren tegen eigen cellen of componenten. Deze zelfreactieve T cellen worden 

normaal uitgeschakeld door celdood in de thymus tijdens hun immunologische instructie. 

De kennis van de moleculaire mechanismen moet het mogelijk maken om in het geval 

van teveel aan celdood dit celdoodprogramma specifiek te blokkeren of minder gevoelig 

te maken. In het geval van kanker zullen wij proberen de celdood te activeren of te 

sensitiseren. 

Om één en ander concreet te maken zal ik de rol van celdood in één ziekte, nl. kanker, 

iets verder uitwerken. Tot 15 jaar geleden werd kanker vooral beschouwd als een proces 

van ongecontroleerde groei van cellen. Dit is zeker juist maar het verklaart slechts 

gedeeltelijk het ontstaan van kanker. Met de ontdekking in 1992 dat het oncogen Bcl-2 

identiek is aan het anti-apoptotische CED-9 in de worm en dat menselijk Bcl-2 perfect in 

staat is de rol van CED-9 in de worm over te nemen, is radikaal een nieuw concept 

binnengeslopen in de manier waarop moleculaire biologen kankercellen bekijken. 

Kankercellen zijn niet alleen cellen die ongecontroleerd groeien, maar zij hebben ook de 

eigenschap verworven om minder snel dood te gaan. Het wordt meer en meer duidelijk 

dat kankercellen zich op een destructieve manier onttrekken aan de sociale context van 

een organisme, ze verliezen interacties met naburige cellen, ze verliezen interacties met 

substraten, waardoor ze als het ware in opstand komen tegen het principe van de 

cellulaire interdependentie. Zoals we vroeger gezien hebben, kunnen cellen zich niet 
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zomaar ontrekken aan de regel van de interdependentie, want dit resulteert automatisch in 

een snelle en efficiënte activering van het celdoodprogramma. Dit is ook de reden 

waarom pas na vele keren van trial en error kankercellen doorbreken, meestal in de latere 

levensfasen van een organisme. Activering van het celdoodprogramma blijkt één van de 

meest krachtige mechanismen te zijn waarover ons lichaam beschikt om de vorming van 

kanker te voorkomen. Het grootste deel van de beginnende kankercellen wordt op basis 

van het principe van de interdependentie uitgeschakeld door de automatische activering 

van het celdoodprogramma. Maar het leven gaat verder, wij eten en drinken, roken en 

worden ouder, en de kankercellen blijven maar wijzigingen opbouwen om aan de regel 

van de interdependentie te ontsnappen en te blijven leven, terwijl ze normaal zouden 

moeten doodgaan. Het blijkt nu dat talrijke types van kankercellen het 

celdoodprogramma op cruciale plaatsen hebben geblokkeerd of hebben gedeleteerd. 

Kankercellen maken bv. zeer veel anti-apoptotisch Bcl-2 aan om de vrijstelling van 

mitochondriale factoren zoals cytochroom c te blokkeren. Andere kankercellen zoals 

melanoma’s maken grote hoeveelheden aan van inhibitoren die de activiteit van de 

“enzymes des doods”, de caspasen, blokkeren. Weer andere zorgen ervoor dat er stokken 

gestoken worden tussen de spaken van het “rad des doods”. De kankercel blijkt dus heel 

inventief te zijn om zand te strooien in het raderwerk van het celdoodprogramma. 

 

Figuur 4: Benaderingen om het celdoodprogramma te activeren of gevoeliger te maken 

in het kader van anti-kanker therapie: (1) ontwikkeling van stimuli die celdood 

induceren door binding op bepaalde receptoren (blauw); (2) drugs die de anti-

apoptotische werking van Bcl-2 ter hoogte van de mitochondriën blokkeren (rood); (3) 

drugs die de pro-apoptotische werking van bepaalde Bcl-2 moleculen stimuleren (geel); 

(4) drugs die de inhibitoren van caspasen blokkeren (groen).  

Hoe wordt nu de moleculaire kennis van het celdoodprogramma vertaald in 

antikankertherapie? Ik zal een voorbeeld geven. Het is zo dat bijna alle tot nog toe 

gekende chemotherapeutica maar ook radiotherapie hun toxische werking op 
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kankercellen (maar ook op normale cellen) uitoefenen door cellulaire stress te 

veroorzaken (DNA schade, blokkeren van bepaalde enzymes, beschadigen van 

organellen, in de war sturen van het cytoskelet of de celdeling, enz.) waardoor het 

celdoodprogramma of wat ervan rest, wordt geactiveerd. De resistentie die kankercellen 

opbouwen tegen chemotherapie of radiotherapie is vaak te wijten aan het blokkeren van 

het celdoodprogramma op bepaalde niveaus: ter hoogte van de mitochondriën door 

verhoogde niveaus van anti-apoptotisch Bcl-2 of ter hoogte van de “enzymes des doods”, 

door caspase-inhibitoren. Om het celdoodprogramma te sensitiseren moeten deze 

blokkades worden geneutraliseerd door de werking van het anti-apoptotische Bcl-2 te 

blokkeren. De blokkade van Bcl-2 maakt dat de cel gevoeliger wordt aan celdood. In een 

andere benadering worden kleine moleculen ontwikkeld die het effect van de pro-

apoptotische Bcl-2 eiwitten nabootsen waardoor de mitochondriën meer cytochroom c 

vrijstellen. In nog een andere benadering worden drugs ontwikkeld die caspase-

inhibitoren (XIAP) blokkeren, waardoor de “enzymes des doods” hun werking beter 

kunnen uitvoeren. Wetenschappers proberen de anti-apoptotische blokkades ook te 

omzeilen door geneesmiddelen te identificeren die een ander type van celdood induceren, 

b.v. geprogrammeerde necrose. Verschillende nieuwe geneesmiddelen zijn volop in 

ontwikkeling. Er wordt veel verwacht van de combinatietherapie waarbij klassieke 

goedgekende anti-kanker drugs worden gecombineerd met drugs die op heel specifieke 

wijze het celdoodprogramma gevoeliger maken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de 

patient kan behandeld worden met veel lagere dosissen chemotherapeutica waardoor er 

minder nevenverschijnselen optreden. De toepassing van de combinatietherapie wordt 

jammer genoeg vaak vertraagd door problemen rond licenties en patenten omdat 

concurrerende firma’s moeilijk tot een vergelijk komen. Dit is een belangrijk ethisch 

probleem. Blijkbaar primeert vaak het commerciële belang van licenties en patenten op 

het belang van een betere therapie voor patiënten.  

Ik hoop dat ik jullie heb kunnen laten delen in mijn enthousiasme over de dood van de 

cel. Celdood is een integraal deel van het leven in onszelf maar ook in de biosfeer. De 

ontrafeling van het moleculaire mysterie van de celdood heeft geleid tot doordachte 

therapieën in de bestrijding van kanker, maar illustreert ook hoe wij moleculair innig 

verbonden zijn met onze voorloper Caenorhabditis elegans. Deze verbondenheid werd 

reeds beschreven door de vriendelijke woorden van Frederich Nietzsche tot de mens: “Gij 

hebt uw weg gemaakt van worm naar mens, maar veel in uzelf is nog steeds worm”. 

SUMMARY 

The Molecular Mystery of Cell Death 

The Mystery of Cell Death has been unravelled now in molecular terms. This article 

consists of three parts. First I will demonstrate that death is an essential part of biological 

life. Life and death are not exclusive not opponents and are not separate opponents but 

are intrinsically interwoven, also at the molecular level. In every living organism 

continuous cell death occurs as a system of degeneration and regeneration which exists at 

cellular and molecular level. Organisms, cells, organelles, molecules are part of a 

continuous flow of degradation and regeneration, which implies degeneration and death 

as a part of life. Secondly, I will treat briefly the molecular mechanisms that form the 

basis of death, more particularly cell death. This part will illustrate clearly how this 



Moleculair mysterie van de dood, Peter Vandenabeele 

 11 

interconnection between life and death is translated into molecular terms. Finally, I will 

illustrate very briefly how this knowledge on the molecular processes of life and death 

lead to improved therapeutic strategies and contribute to improved quality of life. 


