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De cel

Cellen vormen de basis van al wat leeft. Iets is levend op het moment dat het zichzelf en zijn soort in 
stand kan houden. Hiervoor zijn bepaalde eigenschappen onmisbaar. Je moet het vermogen hebben om 
stoff en om te vormen (stofwisseling) en je moet kunnen groeien en jezelf voortplanten. Elke cel bevat 
deze eigenschappen en is in wezen in staat een ‘eigen leven’ te leiden. En dan te bedenken dat een cel 
in de regel een doorsnede heeft van slechts 0,1 millimeter. Het verschil tussen een klein en een groot 
organisme wordt veroorzaakt door het aantal cellen, niet door de grootte van de cellen. Een eencellige 
bestaat uit één cel, een mens bestaat uit 60.000 miljard cellen. Besef echter dat ook de mens ooit als 
ééncellige is begonnen!

De ‘leefgemeenschap’ cel heeft de beschikking over verschillende organellen. 

De energieproductie van de cel vindt plaats in de mitochondriën. Hier wordt brandstof (koolhydraten 
en vetzuren) geoxideerd waardoor er ATP (adenosinetrifosfaat) = cel-energie vrijkomt. Voor de oxidatie 
is zuurstof nodig.

Lysosomen bevatten veel enzymen en zorgen voor de af-
braak van nutteloos of overbodig celmateriaal en micro-or-
ganismen. De daarbij vrijkomende aminozuren kunnen 
opnieuw gebruikt worden.

Binnen de celkern (of nucleus) liggen alle erfelijke (=gene-
tische) eigenschappen opgeslagen in het DNA. Dit genet-
ische materiaal vormt de basis voor alle eiwitten die in de 
cel gevormd moeten worden. De meeste cellen (in fysiol-
ogie) bevatten maar één celkern. Rode bloedlichaampjes 
bevatten zelfs helemaal geen celkern.

Het endoplasmatisch reticulum en het Golgi-complex spelen een rol bij de vorming van eiwitten. 

Zijn de eiwitten (hormonen, enzymen, neurotransmitters etc) gevormd dan worden ze door vesikels 
(blaasjes) vervoerd naar de celwand. Hier wordt de inhoud door middel van exocytose buiten de cel 
gebracht.

De celembraan vormt de buitenmuur van de cel. Deze membraan is opgebouwd uit een dubbellaag 
van vetachtige stoff en. Voor de uitwisseling van stoff en zitten er in de membraan eiwitstructuren. Zij 
vormen door middel van poriën of kanaaltjes de ‘deuren’ in de muur. Hierdoor vindt uitwisseling met 
de ‘buitenwereld’ plaats. 
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Levensduur

Elke cel heeft een bepaalde levensverwachting of levensduur. Ze worden ‘geboren’, groeien, vervullen 
bepaalde taken en sterven uiteindelijk af. A� ankelijk van het soort weefsel leeft een cel kort of juist heel 
lang. Ona� ankelijk van de levensverwachting kan een cel ziek worden of beschadigd raken. Er wordt 
een poging ondernomen om de zaak te repareren maar als de schade te groot is gaat de cel voortijdig 
dood (apoptose). Deze apoptose wordt in de cel uitgevoerd door caspasen (a� rekers). De caspase re-
actie wordt opgestart door T-cellen, TNF-a of p53. P53 is een eiwit wat door het DNA van de ‘te sterven 
cel’ zelf wordt aangemaakt. Om de oude cellen te vervangen worden er door middel van een celdeling 
nieuwe cellen gevormd (proliferatie).

Celcyclus

Cellen die zich moeten delen doorlopen een delingscyclus of celcyclus. Bij zoogdieren in fysiologie du-
urt deze celdelingscyclus ongeveer 24 uur. In pathologie, bijvoorbeeld bij kanker, kan de celdeling zeer 
versneld plaatsvinden. 
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De celcyclus wordt in fasen ingedeeld. G-0 is de stabiele fase, hierin 
kan een cel langdurig blijven. Krijgt een cel het sein dat hij zich moet 
delen, dan gaat hij van G-0 over in de fase G-1. In deze fase wordt al 
het intracellulaire materiaal verdubbeld. Dubbele mitochondrieën, 
dubbel EPR etc. Na de G-1 fase komt de cel in de S-fase. Hier wordt 
al het DNA materiaal verdubbeld. In de G-2 fase wordt de celkern 
gesplitst. Er ontstaan 2 identieke celkernen. In de M-fase of de mi-
tose-fase ontstaan vervolgens 2 identieke cellen met elk een eigen 
celkern en eigen DNA. Deze cellen komen beide in G-0  totdat ze 
het sein krijgen zich (opnieuw) te splitsen.

Proto-oncogenen brengen de cel van G-0 in de G-1 fase. Eenmaal in 
de G-1 fase is er geen weg terug. De cyclus moet doorlopen worden. 
Wel zitten er in de cyclus verschillende controlepunten. Als het 
DNA bijv. door mutagene stoff en beschadigd is vertraagd p53 de 
overgang naar de S-fase. 

PARP onderneemt tijdens de vertraging een poging om het DNA te repareren. Reparatie is a� ankelijk 
van voldoende ATP en vitamine B3. Lukt de reparatie dan komt de celdeling in de G-2 fase. Lukt dit niet 
dan drijft p53 de cel in apoptose (celdood) en stopt de celdeling. 

Ook na de S-fase en na de G-2 fase zitten dergelijke controlepunten. Bovendien zit er een ‘tijdklok’ op 
het gehele proces. Elke fase moet binnen een bepaalde tijd doorlopen zijn. Gebeurt dit niet en duurt 
het proces te lang dan leidt dit automatisch tot apoptose.


