
Nobelprijs winnaars: 
 
De Nobelprijs voor Physiology (of geneeskunde) werd in het jaar 1998 gezamelijk toegekend 
aan Robert F. Furchgott, Llouis J. Ignarro en Ferid Murad voor hun bevindingen inzake 
stikstofoxide als een signaliseringsmolecule in het cardiovasculair stelsel. 
De Nobelprijs voor Physiology (of geneeskunde) werd in het jaar 2016 toegekend aan 
Yoshinori Ohsumi voor zijn bevindingen inzake het mechanisme van autofagie (=autolyse). 
Dit is een natuurlijk en katabool proces, dat bij zowel dieren als planten voorkomt, waarbij 
eigen cel componenten door middel van lysosomale machines worden afgebroken en naar 
de lysosomen worden gevoerd, de hergebruikvaten van de cel. "Redox Biology" feliciteert 
Dokter Ohsumi voor deze fantastische verwezenlijking. Immers: Het katabole proces geeft 
energie vrij die helpt om de juiste spieractiviteit te behouden. Het oxidatieproces dat 
optreedt tijdens katabolisme helpt bij het synthetiseren van de noodzakelijke chemische 
componenten: adenosinetrifosfaat (ATP). Meerdere ATP-moleculen geven cellen de kracht 
om meer energie die tijdens het katabole proces wordt geproduceerd, over te dragen aan 
anabole processen. Met andere woorden katabolisme fungeert als de enige 
energieleverancier voor een goede conservering en groei in bijna alle cellen (bij katabolisme 
komt chemische energie vrij, die het organisme gebruikt voor diverse 
lichaamsfuncties)  
"Redox Biology" is een open-access peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift en een 
officieel tijdschrift van de Society for Redox Biology and Medicine en de Society for Free 
Radical Research-Europe. Het is een verzamelend tijdschrift van artikels, laatste 
bevindingen, onderzoeken, methodes, reviews en commentaren betreffende gezondheid, 
kankers, metabolismen, cardiovasculaire problemen, suikerziekte, ontsteking, 
verouderingsproces en voeding. Dit alles in het bijzonder betreffende de allernieuwste 
redox technologie, met oog op onderzoek vooral gericht op de chemische en biochemische 
mechanismen van de redox biologie.  
Redox Science in een nog relatief jong onderzoeksgebied. Wel zijn er al meer dan 12.000 
wetenschappelijke artikelen over redox signalisering verschenen. Daarin komt duidelijk naar 
voren dat verstoring in de redox signalisering in ons lichaam de basis voor tal van problemen 
op gezondheidsgebied vormt. Diverse artsen, waaronder James Watson, Nobelprijswinnaar 
en ontdekker van het DNA, zeggen dat veel belangrijke ziekten worden veroorzaakt ten 
gevolge van een gebrek aan redox signaliseringsmoleculen. 
Dokter James Dewey Watson (Chicago, 6 april 1928) is een Amerikaans moleculair bioloog 
en geneticus, die in 1953 samen met Francis Crick, Rosalind Franklin en Maurice Wilkins de 
structuur van het DNA ontdekte. Watson ontving hiervoor, samen met Crick en Wilkins de 
Nobelprijs voor Physiology (of geneeskunde) in 1962. 
De redox processen en het wetenschappelijk inzicht inzake winnen terrein en trekken steeds 
meer de aandacht van de medische wereld. Getuigen hiervan het groeiende aantal artikels 
in "PubMed Central® (PMC)". Dit is een allesomvattend (6,7 miljoen artikels) tekstarchief 
inzake biomedische en levenswetenschappelijke, geloofwaardige literatuur in het 
Amerikaans Health's National Library of Medicine (NIH/NLM). 



Dokter James Watson (Nobelprijswinnaar en verantwoordelijk voor het DNA dubbele helix) 
publiceert een artikel in "Pubmed" over redox ziektes, met name Type 2 diabetes, kanker, 
dementie en cardiovasculaire ontsporingen. Hij voert aan dat deze ziektes verband houden 
met een verstoord systeem in ons lichaam om voldoende biologische oxidanten te 
genereren, de zogenaamde reactieve zuurstofcomponenten (ROS: Reactive Oxygen Species). 
Hij argumenteert eveneens hoe belangrijk het is om meer inzicht te krijgen in deze 
problematiek zodat aan dit gebrek verholpen kan worden (Verschenen in de online pages 
van "The Lancet, the British Medical Journal" in 2014). Hij heeft het over vernieuwende 
ideeën inzake het chemische oxidatieproces en reductiereacties. Ons lichaam heeft een 
uiterst delicaat evenwicht tussen de twee nodig om goed te kunnen functioneren. Het is dus 
primordiaal om het tekort aan reactieve zuurstofcomponenten aan te vullen met miljoenen 
uitgebalanceerde redox signaliseringsmoleculen. Dit helpt het lichaam het hoofd te bieden 
aan ziekteverschijnselen en het verouderingsproces, terwijl het sportievelingen en atleten 
betere prestaties, uithouding en recuperatievermogen biedt.  

 


