
Drager, wegennet, krachtpatser: het cytoskelet is het allemaal

Alles wat leeft bestaat uit cellen. Soms maar uit een cel, soms 
uit biljoenen. Al die cellen zijn waterige oplossingen met een 
soepel omhulsel. Dat klinkt kwetsbaar, maar cellen zijn verras-
send robuust: ze kunnen tegen een stootje. Tegelijkertijd zijn 
ze ook beweeglijk en flexibel. Ze kunnen hun vorm aanpassen 
als dat nodig is, bijvoorbeeld om zich te verplaatsen of als het 
tijd is voor de celdeling. Daarvoor zijn flinke krachtsinspan-

ningen nodig, maar waar komt die kracht vandaan? Hoe kan 
een druppeltje vloeistof – want dat is een cel in essentie – de 
kracht opwekken om zichzelf in tweeën te splitsen? Of zich 
aan één kant zo uitrekken en aan de andere kant samentrek-
ken, waardoor de hele cel een stukje opschuift? Dat vermogen 
dankt de cel aan het cytoskelet, een stelsel van buisjes en ve-
zels die zichzelf continu opbouwen en weer afbreken. 
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V
rijwel iedere cel in ons lichaam 
heeft een cytoskelet: een systeem 
van ‘botten’ en ‘spieren’ dat er-
voor zorgt dat onze cellen intact 

en stevig blijven, dat ze tegen een stootje 
kunnen en dat ze ook van vorm kunnen 
veranderen, zodat ze kunnen groeien, delen 
en zich kunnen verplaatsen. Ook ons grote 
skelet bestaat dus uit talloze piepkleine ske-
letten – en tussen beide bestaan overeen-
komsten, maar ook grote verschillen. De 
beweeglijkheid bijvoorbeeld, je kunt je toch 
niet voorstellen dat de botten in je linker-
been groeien, terwijl tegelijkertijd die in je 
rechterbeen juist krimpen doordat ze uit el-
kaar rafelen? En dat dit ook zo weer de an-
dere kant op gaan? De ‘botten’ in je talloze 
cytoskeletten kunnen dat wel. Sterker nog, 
dat doen ze de hele tijd: groei en krimp wis-
selen elkaar voortdurend af. Wat misschien 
nog wel het meest opvallende is, is dat we 
daar niets van merken. We worden niet 
minder sterk of minder stevig door dit ge-
rommel. Integendeel, het houdt onze cellen 
juist stevig en intact. En dus ons ook. De 
werking van het cytoskelet tart de verbeel-
ding. We danken onze kracht en stevigheid 
aan iets wat continu uit elkaar valt en weer 
aangroeit. Het is griezelig en fascinerend 
tegelijk. 

Veelzijdig geraamte 
Het cytoskelet bestaat uit drie onderdelen: 
microtubuli, actinevezels en intermediaire 
filamenten en daarnaast is er een hele col-
lectie aan eiwitten direct of indirect be-

trokken bij alle functies die het cytoskelet 
moet uitvoeren. Dat zijn er nogal wat. Het 
cytoskelet geeft de cel structuur en stevig-
heid; fungeert als intern transportsysteem; 
trekt de chromosomen uit elkaar tijdens de 
celdeling; laat de cel uitrekken en samen-
trekken zodat verplaatsing mogelijk is; legt 
contact met andere cellen om zo weefsel 
stevig te houden; zorgt voor de ruimtelijke 
organisatie van alle onderdelen in de cel en 
vormt gespecialiseerde onderdelen zoals 
flagella (zweepstaarten) en cilia (trilharen) 
aan de buitenkant van cellen. En dit is nog 
niet eens het complete lijstje. 
Het cytoskelet is niet meer weg te denken 
uit levende cellen en het kent dan ook een 
lange evolutionaire geschiedenis. In de ont-
wikkeling van vroege eencellige eukaryoten 
zoals gist tot zoogdieren zoals wijzelf is het 
cytoskelet behoorlijk gelijk gebleven. Maar 
het is nog veel ouder. Lange tijd werd ge-
dacht dat prokaryoten (bacteriën, archaea) 
niet over een cytoskelet beschikten, maar 
inmiddels weten we dat ook zij eiwitten 
hebben die sterk overeenkomen met de 
bouwstenen van het cytoskelet van hogere 
organismes. Een dragende constructie die 
bovendien zorgt voor beweeglijkheid was 
blijkbaar al vroeg noodzakelijk voor het  
succes van de allereerste levensvormen op 
aarde. 
Maar wat moet je je nou voorstellen bij 
het geraamte van de cel? Het is verleide-
lijk om de overeenkomsten te zoeken tus-
sen deze onbekende, piepkleine structuur 
in cellen en de veel bekendere, grotere 

versie in ons lichaam. Daarom worden de 
microtubuli vaak omschreven als de ‘bot-
ten’ van het cytoskelet, terwijl de actine-
vezels als de ‘spieren’ fungeren (zie kader 
op pagina 5). Dat kan helpen om een 
beeld te vormen van iets dat zich nou 
eenmaal aan het oog onttrekt, maar tege-
lijkertijd zit dat beeld er wel enorm naast. 
Want de verschillen tussen microtubuli en 
botten zijn vele malen groter dan de over-
eenkomsten. Ja, beide zorgen voor stevig-
heid, maar dat doen ze op heel verschil-
lende manieren. 

Dynamische instabiliteit
Voor botten draait het vooral om hardheid 
en stabiliteit – er moet zo min mogelijk 
veranderen. Zoals je dat verwacht van een 
constructie die het lichaam in vorm houdt 
en flinke krachten kan weerstaan. 
Microtubuli zorgen tevens voor stevigheid, 
maar doen dat juist door wel de hele tijd 
te veranderen. Door continu te groeien en 
weer uiteen te vallen, zorgen de microtu-
buli voor een systeem dat krachten uitoe-
fent. Door die krachten blijft de cel in 
vorm ondanks druk van buitenaf. Ook kan 
de cel erdoor van vorm veranderen als dat 
nodig is, bijvoorbeeld als hij zich moet 
verplaatsen of als het tijd is om zich te 
delen. 
Het geheim van dit bijzondere systeem zit 
in de manier waarop de microtubuli zich-
zelf vormen. Want dat is ook nog iets op-
merkelijks. Veel onderdelen van de cel wor-
den opgebouwd of afgebroken door of in 

Ons lichaam is stevig, sterk, vormvast en beweeglijk dankzij ons skelet met 
daaraan verbonden onze spieren. Maar we hebben nóg een skelet, of beter: nog 
heel veel superkleine skeletten. Dit is het cytoskelet en om te begrijpen hoe dat 
werkt, moet je al je ideeën over wat iets sterk maakt volledig laten varen. 

Het multifunctionele 
cytoskelet

Het cytoskelet Esther Thole
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Fluorescente opname van een gezonde fibroblast,  
de cellen die het bindweefsel vormen. In het groen  
de microtubuli,  in het rood de actinevezels en in het blauw 
de celkern.
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GTP
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ieder geval met behulp van enzymen. Maar 
microtubuli ontstaan door zelfassemblage; 
een proces waarbij de bouwstenen spontaan 
aan elkaar binden en zo een grotere struc-
tuur vormen. Dit is een van de redenen 
waarom niet alleen onderzoekers uit de mo-
leculaire en celbiologie interesse hebben in 
microtubuli. Ook voor materiaalweten-
schappers zijn de microtubuli inspirerende 
voorbeelden voor het ontwikkelen van zoge-
heten slimme materialen die zichzelf kun-
nen opbouwen en zich kunnen aanpassen 
aan nieuwe omstandigheden. 
Terug naar de microtubuli, want wat zijn 
dat nou precies? Het zijn extreem dunne, 
holle buisjes opgebouwd uit het eiwit tu-
buline. Dit eiwit komt in verschillende ty-
pes voor, maar voor de microtubuli zijn 
alfa- en bèta-tubuline relevant. Die twee 
vormen een zogeheten heterodimeer: een 
combinatie van twee eiwitten tot één struc-
tuur. De dimeren kunnen weer aan elkaar 

koppelen: het alfa-tubuline van de ene di-
meer kan ook binden aan de bèta-tubuline 
van een andere dimeer. Daarvoor is ener-
gie nodig en die wordt geleverd door het 
molecuul GTP (guanosinetrifosfaat) dat 
aan de bèta-tubuline is gebonden. Dankzij 
de aanwezigheid van GTP kunnen dime-
ren aan elkaar rijgen tot lange ketens. 
Doordat meerdere ketens parallel aan el-
kaar groeien, ontstaat zo een hol buisje dat 
blijft groeien zolang zich GTP-gebonden 
dimeren aan de ‘kop’ blijven hechten. 
Echter, GTP heeft een ‘staart’ van drie 
fosfaatgroepen en de covalente bindingen 
tussen die groepen zijn energierijk. Door 
te reageren met water – een hydrolysereac-
tie – wordt de buitenste fosfaatgroep afge-
broken en gaat GTP over in GDP, guano-
sinedisfosfaat. Deze overgang van GTP 
naar GDP zorgt ervoor dat de dimeren in 
het buisje licht naar buiten krommen en zo 
steeds minder stevig aan elkaar vast komen 

te zitten. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat 
het buisje niet meer stabiel genoeg is en 
snel uit elkaar begint te vallen. 
Het groeien en krimpen van de microtu-
buli gaat continu door, met vele buisjes 
tegelijkertijd. Dat is een uitzonderlijke si-
tuatie, omdat normaal gesproken bij poly-
merisaties – en dat is wat hier gebeurt, de 
tubulines polymeriseren tot een microtu-
bule – de verschillende ketens allemaal 
groeien als er bouwstenen aanwezig zijn 
of ze groeien geen van alle. Maar hier 
loopt het door elkaar heen, sommige ke-
tens groeien, terwijl andere krimpen. Dit 
proces staat bekend als dynamische 
instabiliteit. 

Groeien = duwen
Het klinkt als een chaotisch gebeuren, 
maar er zit een strakke organisatie achter. 
Het hoofdkwartier is het centrosoom, een 
organel dat zich – de naam verraadt het al 

Schematische weergave van de driedimensionale structuur van een tubuline-dimeer. Links een alfa-tubuline met GDP gebonden, rechts een bèta-tubuline met GTP.
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– in het centrum van de cel bevindt. Dit is 
de plek van waaruit de microtubuli naar 
alle kanten groeien richting de celmem-
braan. Afhankelijk van het type cel kunnen 
dit flinke afstanden zijn. De doorsnede van 
een enkele microtubule is ongeveer 24 nm 
(0,000000024 m), maar ze kunnen lengtes 
van enkele micrometers bereiken. 1 µm is 
1.000 nm. Dat betekent dat de buisjes tij-
dens het groeien heel stabiel en rigide 
moeten zijn. Eenmaal aangekomen bij de 
celmembraan oefenen de nog steeds groei-
ende microtubuli een duwkracht uit. Het 
continue duwen van al die groeiende buis-
jes zorgt ervoor dat het centrosoom op zijn 
plek wordt gehouden in het midden van de 
cel, waardoor de ruimtelijke organisatie 
van de cel intact blijft. Tegelijkertijd zijn er 
interacties tussen de microtubuli en het 
netwerk van actinevezels (zie kader) dat 
aan het membraan is gekoppeld. Dit sa-
menspel speelt waarschijnlijk een belang-

u	Uitstulpen om te verplaatsen 
Naast de microtubuli is er nog een stelsel van dynamische strengen dat essentieel is 

voor de opbouw en werking van het cytoskelet en dat zijn de actinevezels.  
Die worden vaak aangeduid als de ‘spieren’ van de cel en die vergelijking is wel  

terecht. Actinevezels vormen de basis van de samentrekkende en weer ont spannende 
beweging in spiercellen. 

Maar ook in andere cellen zijn de actinevezels belangrijk voor uiteenlopende functies. 
Celmigratie bijvoorbeeld, waarbij cellen zich verplaatsen binnen of tussen weefsels, is 

eveneens te danken aan de flexibele, maar ook sterke actinevezels. Net als de microtu-
buli bestaan de actinevezels uit eiwiteenheden, in dit geval het eiwit actine, die via zelf-
assemblage lange ketens vormen. Die ketens hebben de vorm van een helix en iedere 
actinevezels bestaat uit twee helices die in elkaar zijn gedraaid. Dat levert vezels van 
ongeveer 6 nm doorsnede; een kwart van de doorsnede van de microtubuli. Toch zijn 

ook de actinevezels relatief sterk en kunnen ze zowel behoorlijke duw- als trekkrachten 
weerstaan. 

De beweeglijkheid van de actinevezels komt voort uit het verschil in snelheid waarmee 
de vezels langer worden aan de ene kant en samentrekken aan de andere. Aan de groei-
kant, waar nieuwe actines aankoppelen, gaat dat proces ongeveer tien keer sneller dan 
het depolymeriseren aan de andere kant. Dit zorgt ervoor dat een cel aan de kant waar 
actinevezels groeien vervormt en uitstulpt, waarna de rest van de cel volgt. Zo kunnen 

cellen zich verplaatsen over een oppervlak. Denk aan stamcellen die ergens nieuw 
weefsel moeten vormen om schade te herstellen.

Elektronenmicroscoop-opname van de zweepstaart van de eencellige alg Chlamydomonas reinhardtii. De klassieke 
‘9+2’-structuur is goed te zien: twee microtubuli in het midden, omringd door negen paren van microtubuli. Vanuit  
ieder paar zijn ‘armen’ van het eiwit dyneïne te zien die naar binnen reiken. 
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rijke rol bij het stabiliseren van de cel - 
membraan. 
Het bijzondere is dat iedere microtubule 
afzonderlijk maar heel kort tegen het acti-
nenetwerk en de celmembraan duwt. Want 
zodra het groeiende buisje ergens tegenaan 
botst, wordt het heel moeilijk voor nieuwe 
tubulines om zich aan het uiteinde te 
hechten. De groei remt af en slaat snel om 
in het omgekeerde proces: krimpen. Vanaf 
de kop rafelt het buisje uiteen in kleinere 
strengen, die weer uiteenvallen in de losse 
tubulines. Maar omdat er tegelijkertijd ook 
weer nieuwe groeiende microtubuli bij de 
celmembraan aankomen, is het duwende 
effect er nog steeds. Door te zorgen voor 
steeds weer nieuwe, groeiende microtubuli 
vanuit het midden van de cel naar de cel-
membraan vervult het cytoskelet een van 
zijn belangrijke taken als ondersteunende 
constructie die de cel in vorm houdt. 
Tegelijkertijd fungeert die constructie ook 

als een soort wegennet dat het transport 
van grote materialen en zelfs complete 
onderdelen van de cel mogelijk maakt. 

Slingeren over de snelweg
Kleine moleculen en ionen kunnen zich 
prima voortbewegen door het cytosol, de 
geconcentreerde, vloeibare inhoud van de 
cel. Voor grotere structuren, zoals eiwit-
complexen of organellen, lukt het echter 
niet om zelfstandig door dat stroperige ge-
heel naar hun bestemming te drijven. Die 
moeten actief op de plek van bestemming 
worden gebracht en dat is de taak van de 
motoreiwitten dyneïne en kinesine. Beide 
eiwitten hebben twee ‘voetjes’ waarmee ze 
over de buitenkant van de microtubuli 
kunnen ‘lopen’ en ze hebben aan de ande-
re kant een soort grijparm waarmee ze de 
lading – die vele malen groter is dan het ei-
witje zelf – vasthouden. De structuur van 
de eiwitten zorgt ervoor dat er één voet te-

gelijk vastzit aan het oppervlak van de mi-
crotubule. Ieder stapje kost energie om de 
voet vast te zetten en zodra dat is ver-
bruikt, laat de voet los, maar klikt de ande-
re meteen weer vast. Dat brengt een soort 
slingerende beweging mee, waardoor de 
vrije voet steeds weer voor de andere 
zwaait. Het resultaat is een lopende bewe-
ging in een richting. 
Ook hier is sprake van een duidelijke orga-
nisatie. Kinesine beweegt voornamelijk 
mee met de groeiende microtubuli en 
loopt dus van het midden van de cel rich-
ting de celmembraan. In zenuwcellen zorgt 
kinesine zo voor het noodzakelijke trans-
port van belangrijke stoffen via microtu-
buli naar het uiteinde van de axonen, de 
lange uitlopers die zorgen voor het doorge-
ven van signalen via het zenuwstelsel. 
Transport in de andere richting is ook 
doorlopend aan de orde. Via de celmem-
braan komen allerlei stoffen naar binnen in 

Microtubuli hebben ook een rol in de celdeling. Vanuit het microtubule organizing center (MTOC), waar ook de nieuwe microtubuli worden gesynthetiseerd, trekken kinetochore en 
polaire microtubuli de paren chromosomen uit elkaar: de eerste bij het middendeel van de chromosomen (de kinetochores) en de tweede bij de ‘poten’ van de chromosomen. Elke 
cel heeft zo na deze deling een complete set chromosomen. Astrale microtubuli hebben geen directe rol in de celdeling, maar zijn belangrijk voor de geometrie van de cel. 
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u	Ziek door het cytoskelet
Gezien de centrale rol die het cytoskelet vervult in het functioneren van de cel is het niet verbazingwekkend dat problemen met het cy-
toskelet grote gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld als bij de celdeling de chromosomen toch niet goed uit elkaar worden getrokken. 

Dan is het resultaat dochtercellen met te veel, te weinig of flink beschadigde chromosomen. Dat gaat meestal niet goed. De cel kan ster-
ven, er kan een genetische afwijking ontstaan of de cel ontwikkelt zich tot een tumorcel. Van tumorcellen is bekend dat het vaak een 

chromosomaal zooitje is. Sommige antikankermiddelen proberen dit nog actief te stimuleren. Door specifiek in  
tumorcellen de werking van de microtubuli te belemmeren, maken deze medicijnen de celdeling extra moeilijk, wat leidt tot een rem op 

de groei van de tumor. 
Problemen met het cytoskelet worden ook in verband gebracht met andere ziektes dan kanker. Van verschillende neurodegeneratieve 
ziektes, waaronder de ziektes van Parkinson, Alzheimer en Huntington en ALS, is bekend dat de microtubuli niet goed meer functione-
ren. Dat kan aanknopingspunten bieden om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Inmiddels zijn enkele medicijnen beschikbaar die 

specifiek aangrijpen op de microtubuli en actinevezels, maar die leveren nog geen definitieve oplossing. 

Het eiwit kinesine heeft twee ‘voeten’ waarmee het aan 
het oppervlak van een microtubule bindt en zo kan 
‘lopen’. Aan de onderkant de twee lange ‘armen’ om de 
lading mee vast te houden. 

een cel, vaak ingepakt in bolletjes met 
vloeistof. Dyneïne pakt zo’n bolletje en 
grijpt met zijn voeten ook een aankomende 
microtubule vast. Zelfs als zo’n microtubu-
le net gaat krimpen, kan dyneïne meebe-
wegen over het oppervlak naar het binnen-
ste van de cel waar de lading wordt 
afgegeven. Het klinkt onwaarschijnlijk, dat 
je kunt lopen over iets wat bezig is uit el-
kaar te vallen, maar de truc is dat dyneïne 
de microtubule net achter de krimpende 
kop vastgrijpt en dan precies snel genoeg 
beweegt om steeds over het nog intacte 
oppervlak te blijven lopen. 
Stel nou dat dyneïne een krimpende mi-
crotubule vastgrijpt, maar in plaats van 
een lading te dragen zelf vastzit aan iets 
onbeweeglijks. Wat gebeurt er dan? 
Dyneïne blijft meelopen met het krim-
pende buisje, maar komt onder spanning 
te staan. Er ontstaat een trekkracht en 
daarmee komen we bij nog een eigen-
schap van de microtubuli, naast het ver-
mogen om te duwen en transport te faci-
literen: ze kunnen ook aan iets trekken. 
Dat klinkt misschien nogal gewoontjes, 
maar het belang van die trekkracht is 
moeilijk te overschatten. Zonder die trek-
kracht zouden wij en alle andere dieren, 
planten, schimmels ofwel alle eukaryoten 
er niet zijn. Het trekken van de microtu-
buli maakt namelijk een van de belang-
rijkste processen in levende cellen moge-
lijk: de celdeling. En dat proces is 
cruciaal, meteen vanaf de eerste cel waar-
uit wij allemaal zijn ontstaan. 

Heel precies trekken 
Nu is de celdeling een ongekend ingewik-
keld en zeer strikt gereguleerd proces 
waarvan we nog lang niet alles begrijpen. 
Maar wat er in ieder geval gebeurt is dat 
het DNA van de cel, opgerold in de chro-

mosomen, wordt verdubbeld en vervolgens 
in twee identieke porties moet worden ver-
deeld. De chromosomen liggen daartoe 
netjes geordend in het midden van de cel 
en moeten dan allemaal precies op het 
juiste moment uit elkaar worden getrokken 
zodat beide dochtercellen hetzelfde geneti-
sche materiaal meekrijgen. 
Om te zorgen dat er vanaf twee kanten aan 
de chromosomen wordt getrokken, ver-
dubbelt het centrosoom zich zodra de cel-
deling in gang wordt gezet (zie de afbeel-
ding op pagina 6). Aan iedere kant van de 
chromosomen positioneert zich een cen-
trosoom, van waaruit de microtubuli rich-
ting de chromosomen groeien. In het mid-
den van de chromosomen zitten speciale 
eiwitstructuren, de kinetochoren. Iedere 
chromatide (de helft van een chromo-
soom) heeft eigen kinetochoren. De aan-
komende, groeiende microtubuli worden 
door de kinetochoren vastgegrepen en ge-
stabiliseerd. Op ieder chromosoom komen 
er dus van twee kanten microtubuli af. 
Zodra alle chromatiden vastzitten aan de 
juiste microtubuli, stopt het stabiliseren en 
mogen de microtubuli gaan krimpen. De 
kinetochoren houden zowel de microtubuli 
als ‘hun’ chromatide stevig vast, waardoor 
alle chromosomen in tweeën worden ge-
trokken. Dat is letterlijk wat er gebeurt. 
Het is echt een mechanisch proces waarbij 
de fysieke krachten die vrijkomen uit de 
krimpende microtubuli zorgen voor het 
scheiden van de chromatiden. 
Nadat de cel is gesplitst, zorgen alweer 
nieuwe, groeiende microtubuli dat het cen-
trosoom weer netjes in het midden komt, 
dat de cel in vorm blijft en dat er van alles 
kan worden getransporteerd. Totdat het 
tijd is voor weer een deling en ze zich op-
nieuw mogen uitleven in een potje cellulair 
touwtrekken.  
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Voor op school
1 Wat is het verschil tussen prokaryoten en eukaryoten?
2 Wat zijn microtubuli? Geef een korte omschrijving in je eigen 

woorden.
3 Wat is het opmerkelijke van de manier waarop de microtubuli 

zich vormen?
4 Op welke wijze vervult het cytoskelet de belangrijke taak als 

ondersteunende constructie die de cel in vorm houdt?
5 Wat is het (grote) belang van de trekkracht van de 

microtubuli?
6 GTP heeft als molecuulformule C10H16N5O14P3. Geef de  

hydrolyse van GTP in GDP weer in een reactievergelijking. 
Gebruik molecuulformules.

7 Leg uit wat er in de tekst van dit artikel bedoeld wordt met  
‘dynamische instabiliteit’.

8 De doorsnede van een enkele microtubule is ongeveer 24 nm, 
maar ze kunnen lengtes van enkele micrometers bereiken. 
Bereken het aantal microtubuli bij een lengte van 1,0 µm.

9 Welke rol spelen de microtubuli bij de celdeling?
10 Wat is een chromatide?
12 Waarom behoort kinesine tot de zogenoemde motoreiwitten? 
13 Met welke ziektes worden problemen met het cytoskelet in 

verband gebracht?

Meer weten?
• M. Dogterom, G. H. Koenderink, Actin microtubule crosstalk in 

cell biology, Nature Reviews Molecular Cell Biology 20, 38-54 
(2019), doi:10.1038/ s41580-018-0067-1

• A. Akhmanova, M.O. Steinmetz, Control of microtubule organi-
zation and dynamics: two ends in the limelight, Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 16, 711-726 (2015), doi:10.1038/
nrm4084

• ‘Spinozapremie voor onderzoek naar het skelet van de cel’, 
nieuwsbericht op NEMO Kennislink, 15 juni 2018 (www.nemo-
kennislink.nl)

• ‘Eerst maar iets fragiels bouwen dat het een beetje doet’, inter-
view met Marileen Dogterom op NEMO Kennislink, 20 april 
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Als je microscopische opnames of schematische teke-

ning van de meeste cellen ziet, lijkt het alsof een cel geen 

duidelijke oriëntatie heeft. Je ziet niet een duidelijke 

voorkant, achterkant, bovenkant of onderkant. Toch heb-

ben sommige cellen in ons lichaam wel degelijk een dui-

delijke richting – dat heet polariteit. Zo hebben epitheel-

cellen, die de vrije oppervlaktes en holtes in ons lichaam 

bekleden, twee verschillende kanten met verschillende 

functies. In de darmwand bijvoorbeeld, hebben de epi-

theelcellen de vorm van een cilinder. Aan de ‘onderkant’ 

zitten ze vast aan de darmwand, terwijl de bovenkant in 

contact staat met alles wat er door de darmen vloeit. 

Verschillende functies dus en die epitheelcellen zijn daar 

precies op ingericht. Het cytoskelet zorgt voor die speci-

fieke oriëntatie. In deze cellen groeien de microtubuli niet 

vanuit het centrosoom naar alle kanten, maar liggen ze 

parallel aan elkaar in de lengterichting van de cilinder. 

Aan de bovenkant verzamelen zich heel veel actinevezels 

in een ringvormige structuur die kan samentrekken, ter-

wijl aan de ‘voet’ deze vezels samen met de uiteinden 

van de microtubuli zorgen voor grip en hechting. 

Verstoring van de oriëntatie van epitheelcellen is slecht 

nieuws: het is een kenmerk van tumorcellen. 
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