
34    SALT DEC. JAN. 2013 - 2014 SALT DEC. JAN. 2013 - 2014    35NATUURTALENTNATUURTALENT   

BENJAMIN BUTTON KWAL 
Van de Bijbel tot Star Trek en van de Griekse mythologie tot Harry Potter: sinds mensen-
heugenis filosoferen we al over het eeuwige leven. Één diersoort lijkt ondertussen de  
sleutel gevonden te hebben: Turritopsis nutricula. Lang leve de onsterfelijke kwal!

Tekst Matthijs Meeuwsen

Het eeuwige leven van de 

gemakkelijk te ont cijferen is en we het kunnen toepassen op een  

eeuwig leven voor mensen.”  

Je staat al te springen op de bank met Who wants to live forever van 

Queen uit de stereo? Ga nog even rustig zitten. Na publicatie van het 

artikel ontstond er onder wetenschappers namelijk een kleine storm 

van tegengeluid omdat de Turritopsis nutricula helemaal niet zo on-

sterfelijk zou zijn als de New York Times deed voorkomen. Tenminste, 

het hangt er helemaal van af hoe je onsterfelijkheid definieert. Ja, de 

medusa slaagt er wel degelijk in om de tijd terug te draaien tot zijn 

jeugd als poliep. Maar de kwal die daar later weer uit ontstaat zou 

helemaal geen voortzetting zijn van medusa 1.0, maar gewoon een 

nieuw organisme. Om bij de vergelijking met ons pluimvee te blijven: 

de kip wordt een ei, het ei wordt weer een kip, maar beide kippen zijn 

gewoon verschillende beesten. Geen onsterfelijkheid dus, slechts een 

nogal absurde manier van voortplanting. Al is dat ook een talent. 

N
ieuw is hij niet. De Turritopsis nutricula werd in de negen-

tiende eeuw al beschreven in de biologieboeken, maar lange 

tijd bleef men in het ongewisse over zijn knettergekke tover-

truc. Tot 1988, toen een Duitse student mariene biologie per 

toeval een exemplaar in zijn net ving tijdens het snorkelen bij het 

Italiaanse Portofino. Eenmaal in het lab toonde het diertje – in de 

Middellandse zee ook wel Turritopsis dohrnii genoemd – pas zijn  

bizarre eigenschap: hij weigerde simpelweg dood te gaan. Sterker 

nog, naarmate de dagen vorderden leek het kwalletje, nauwelijks 

vierenhalve millimeter in doorsnede, er alleen maar jonger op te 

worden. Dit was Benjamin Button in een petrischaaltje!

in zijn achteruit
Om de knappe kunstjes van deze baas iets beter te kunnen begrij-

pen is het noodzakelijk om eerst wat te snappen over de complexe 

levenscyclus van kwallen in het algemeen. In het eerste deel van zijn 

leven heeft een kwal de vorm van een poliep: een soort geleiachtige 

sliert die aan de zeebodem vastzit en weinig meer doet dan langs-

drijvend voedsel opslurpen en zichzelf op eigen houtje voortplanten 

zodat een kolonie van poliepen ontstaat. Zoals alle pubers willen 

de poliepen na enige tijd vrijheid – elke kwal heeft zijn seizoen – en 

laten ze de zeebodem los om een larve te worden. Die groeien op hun 

beurt weer uit tot een medusa: zo’n koepel met tentakels dus, zoals 

de meeste mensen kwallen kennen. Volwassen mannelijke en vrou-

welijke medusa’s laten vervolgens tegelijkertijd hun voortplantings-

cellen los in het water, waarna er buiten de kwal een bevruchting 

plaatsvindt. Uit de bevruchte eicel groeit een larve, die uiteindelijk 

naar de bodem zakt en zicht weer vasthecht als poliep. Et voilà: de 

cirkel is rond. 

We zijn er nog? Mooi. Maar nu de Turritopsis nutricula, die er niet 

voor terugdeinst om zijn leven even in zijn achteruitversnelling te 

BIOMIMICRY

De Turritopsis nutricula is niet de enige kwal die door wetenschappers in 

de gaten wordt gehouden. Zo ontdekten Amerikaanse biologen onlangs dat 

oorkwallen wellicht de sleutel bezitten naar duurzamere energiecentrales, 

doordat ze bij elke zwemslag ‘gratis’ een duwtje in de rug krijgen door onder 

hun lijf een draaikolk in het water te slaan. Maar ook in de medische weten-

schap dragen kwallen hun steentje bij, bijvoorbeeld bij de vroege ontdekking 

van kankercellen in het lichaam van (mogelijke) patiënten. Zo hebben Britse 

wetenschappers een proces ontwikkeld waarbij de fluorescente proteïnen 

van kwallen vroege tumoren zichtbaar maken en denken collega’s uit Boston 

zeldzame kankercellen zelfs nog eerder te kunnen ‘vangen’ met minuscule 

biochips geïnspireerd door kwallententakels. 

zetten. Meneer is tot op heden namelijk de enige diersoort op de 

planeet waarvan we weten dat ‘ie, indien nodig, zijn levenscyclus om 

kan keren. Vergis je niet, het beestje kan nog steeds sterven, bijvoor-

beeld door opgegeten te worden. Maar in geval van ziekte, letsel of 

voedselschaarste kan hij er ook voor kiezen om van medusa weer een 

tandje terug te schakelen tot de staat van poliep weer is bereikt. 

Je kunt het nog het beste vergelijken met een kip die na een stevig 

potje vechten zijn snavel, vleugels en veren intrekt en vrolijk trans-

formeert tot een ei; om later weer te verschijnen als ongeschonden 

kuikentje. Of een kikker die in zijn vijver even nergens eten meer 

vindt en zich dus maar terugtovert tot die veilige staat van kikkerdril. 

De kern van dit ingewikkelde verhaal is een nog ingewikkelder proces 

dat transdifferentiatie heet. Oftewel: het verschijnsel uit de biologie 

waarbij cellen zich ontwikkelen tot andersoortige celtypen. Ook een 

salamander bezit dit kunstje bijvoorbeeld, wanneer je de lens uit 

zijn oogbol snijdt en de voormalige iriscellen transdifferentiëren tot 

nieuwe lenscellen.

eeuwig leven
Nou is de Turritopsis nutricula niet alleen aan een opmars bezig in 

bijna alle zeeën op aarde (wat wil je als onsterfelijke?), maar werkt hij 

ook hard aan zijn PR sinds een bewogen coverartikel in het magazine 

van de New York Times vorig jaar. Het stuk, Can a jellyfish unlock the 
secret of immortality?, windt er geen doekjes om en hint volop naar 

de baanbrekende mogelijkheden die het verjongingskuurtje van de 

onsterfelijke kwal in petto zou kunnen hebben voor kankeronder-

zoek, of nog fantastischer: het eeuwige leven voor mensen zelf. 

De belangrijkste bron in het artikel, een Japanse wetenschapper die 

zijn leven aan het onderzoek naar de kwal heeft gewijd, stelt name-

lijk resoluut: “De onsterfelijke medusa is het meest miraculeuze soort 

in het hele dierenrijk. Ik geloof dat zijn mysterie van onsterfelijkheid 

Check ons board ‘buitenaardse kwallen’ voor onze top 30  
meest onwaarschijnlijk mooie kwallen.

Wijst een kwal ons de weg  
naar onsterfelijkheid?


