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1+1=1 

De eerste cel van een nieuw 
mens komt er niet zomaar

op het ogenblik dat een zaadcel van een man 
samensmelt met een eicel van een vrouw, 
ontstaat er nieuw menselijk leven, een nieuw 
persoon. dat klinkt allemaal heel van-
zelfsprekend en eenvoudig, maar of 
dat echt zo simpel is, moet je maar uitmaken 
als je aan het eind van de volgende ontdek-
kingsreis bent gekomen.

   tekSt ranDy Guliuzza
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de geboorte van een spermacel begint in 
een groep snel delende cellen in de zaad-
ballen (testikels) van de man, die sperma-
togonia worden genoemd. hier wordt het 
aantal chromosomen teruggebracht van 
46 naar 23. dat is de helft van het nor-
male aantal dat we in alle weefselcellen 
van de mens aantreffen. in de eierstok 
(ovarium) van de vrouw vindt bij de vor-
ming van eicellen eenzelfde halvering van 
het aantal chromosomen plaats. zodra 
een zaadcel samensmelt met een eicel, 
zijn de 46 chromosomen weer compleet. 
tijdens de reductie-delingen in de sper-
matogonia wordt er genetische informa-
tie tussen gelijkwaardige chromosomen 
uitgewisseld, waardoor er nieuwe com-
binaties van genen ontstaan. hierdoor 
draagt elke zaad- en eicel wél de juiste 

informatie om een normaal mens te doen 
ontstaan als ze ‘samensmelten’, maar is 
elke individuele cel toch net even anders. 
door dit recombinatie-mechanisme is de 
samenstelling van de genen in elke be-
vruchte eicel ook anders en dat resulteert 
in een uniek individu. elk mens dat ooit 

werd geboren, is een absoluut unieke 
schepping!
 
slanke ‘Zwemmachine’
de zaadcel begint als een ronde, onbe-
weeglijke cel. hij bevindt zich dan tussen 
groepjes heel speciale cellen, sertoli-
cellen genaamd, die de spermacel veran-
deren in een slanke en enorm krachtige 
‘zwemmachine’. om een eicel te bevruch-
ten moet een spermacel namelijk een af-

stand afleggen van 

tienduizend maal zijn eigen lengte! 
sertoli-cellen brengen voedingsstoffen 
vanuit de bloedbaan naar de zich ont-
wikkelende zaadcel. grote hoeveelhe-
den vloeistoffen in de zaadcel worden 
door de sertoli-cellen uit het cytoplasma 
verwijderd. onderdelen in de cel worden 
zo verdeeld dat de spermacel de lange 
en slanke vorm met een zweepvormige 
staart krijgt. eveneens maken de sertoli-
cellen een belangrijke structuur aan op 
de kop van de spermacel, het acrosoom, 
dat uiteindelijk de enzymen zal gaan aan-
maken die het celmembraan van de eicel 
penetreren. daarna wordt het acrosoom 
afgedekt met een beschermende laag.
 
BarriÈre
zaadcellen zitten als het ware opgesloten 

achter een muur van sertoli-
cellen, die bekend staat als de 
‘bloed-testis barrière’. deze 
barrière is noodzakelijk, om-
dat de spermacellen door het 
immuunsysteem als lichaams-
vreemd herkend worden. je 
ziet hier al dat er sprake is van 

een onderdeel van een nieuw, 
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onDerDelen in De Cel 
WorDen zo verDeelD Dat 
De sPermaCel De slanKe 
vorm met een zWeeP-
vormiGe staart KrijGt

ontwikkeling 
van de spermacel.

 stel je voor dat je een 
marathon moet lopen om je 
geliefde te ontmoeten en je 
wordt van alle kanten 
beschoten, gemept en 
geslagen. zou je dan nog de 
eindsprint halen? De zaadcel 
die een eicel bevrucht heeft 
dat in elk geval wél gered!
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uniek individu! Als deze barrière afwezig 
zou zijn, dan zouden de zaadcellen door 
het eigen immuunsysteem van de man 
vernietigd worden, waardoor de man 
steriel wordt. dat gebeurt heel soms als 
de onderlinge verbindingen tussen de 
sertoli-cellen verbroken worden na een 
infectie met het bofvirus. Antilichamen 
vanuit de bloedbaan gaan dan door de 

barrière heen en elimineren de zaadcel-
len. de man is daarna onvruchtbaar.

vijandiG milieu
eenmaal in het lichaam van de vrouw ko-
men de spermacellen in 
een vijandige omgeving 
die erop gericht is om alle 
microscopische binnen-
dringers tegen te houden 
en te vernietigen. het mi-
lieu in de vagina is heel 
zuur (ph 3,5). dit onder-
drukt de uitbreiding van 
gevaarlijke bacteriën, 
maar het is ook dode-
lijk voor spermacellen. 
gelukkig beschikken de 
spermacellen over neu-
traliserende vloeistoffen, 
die door de mannelijke 
zaadblaasjes worden ge-
produceerd. ze garande-
ren de doortocht omdat 
ze het zuur neutraliseren 
(ph 7,5). de neutrale om-
geving activeert de bui-
tenboordmotor van de 
spermacellen. 
het volgende obstakel 
is een dikke, plakkerige 
slijmprop die de kleine 
opening van de baarmoe-
derhals blokkeert. deze 
wordt echter vloeibaar-
der onder invloed van 
prostaglandine, waarvan 
een spermacel ook een 
voorraadje meeneemt. 
niet geheel toevallig (!) 

is deze slijmprop 
dunner rond 
de tijd van de 
eisprong (ovula-
tie), de vrucht-
baarste periode 
van de vrouw. 
stoffen die bij 
de afbraak van 
de slijmprop vrij-
komen, worden 
door de sperma-
cel als energie-
bron voor voort-
beweging gebruikt.
 
naast de zure omgeving wordt de baar-
moeder door miljoenen cellen van het 
immuunsysteem beschermd, die elke bin-
nendringer zullen proberen te elimineren. 
dit obstakel wordt door de spermacel 
overwonnen, omdat ze ook nog eens im-

muniteitsonderdrukkende stoffen bezit-
ten met een breed werkingsspectrum. 
dat garandeert ook hier de doortocht. 
de vrouw zou er echter vatbaarder voor 
infecties door kunnen raken, maar dit 
wordt voorkomen door spermaplasma, 
nóg weer een andere stof in sperma, dat 
bacteriedodend werkt.

 Pas afgezette 
zaadcellen zijn niet in 
staat om een eicel te 
bevruchten. veel 
eigenschappen van de 
zaadcellen veranderen 
pas door stoffen die in 
het vrouwelijke 
voortplantingskanaal 
worden gemaakt.

om normaal sperma te 
maken, is een hoge concen-
tratie van het mannelijk 
hormoon testosteron nodig. 
Waar komt dat vandaan? 

ver verwijderd van de 
testikels produceert de hypotha-
lamus (deel van de hersenen) 
het gonadotropine-stimulerend 
hormoon (Gnrh) 

Dat stimuleert vervolgens 
een ander deel van de hersenen, 
de hypofyse, om follikelstimu-
lerend hormoon (fsh) en 
luteïniserend hormoon (lh) 
aan te maken. 

Deze twee hormonen gaan 
via de bloedbaan naar de 
testikels. het luteïniserend 
hormoon zet daar de daar 
aanwezige leydig-cellen aan 
het werk om enorme hoeveel-
heden testosteron te produce-
ren. 

het follikelstimulerend 

hormoon zorgt er vervolgens 
voor dat de sertoli-cellen 
androgeen-bindend proteïnen 
(abP) gaan maken dat het 
testosteron bindt en concen-
treert, wat van belang is voor de 
zich ontwikkelende spermacel-
len. 

als het testosteronniveau 
stijgt, gaat het ook door het 
lichaam circuleren. Wanneer een 
bepaalde concentratie testoste-
ron (samen met het ook in de 
sertoli-cellen gemaakte hormoon 

inhibine) bij de hypothalamus en 
de hypofyse aankomt, is dat 
voor deze hersengebieden een 
signaal om te stoppen met de 
aanmaak van hun hormonen. 

Daardoor zullen de leydig-
cellen de aanmaak van testoste-
ron verminderen totdat de 
rondgaande hoeveelheid een 
zodanig niveau krijgt dat de 
cyclus opnieuw in gang wordt 
gezet. het eindresultaat is een 
perfect evenwicht.
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onder normale om-
standigheden zou 
het voor een zaadcel 
onmogelijk zijn om de 
baarmoeder verder in 
te zwemmen. dat komt 
doordat er een gecoördi-
neerde tegenbeweging is 
van haarachtige uitsteeksels 
van de baarmoederwand, 
die cilia worden genoemd. 
samen met lichte ritmische 
samentrekkingen van de baar-
moeder veroorzaken die een 
verdedigende vloeistofstroom 
die alles naar buiten duwt. 
het speciale is hier dat de 
spermacel ook nóg een 
stofje bezit dat deze gecoör-
dineerde bewegingen omkeren, 
waardoor de spermacellen juist de 
baarmoeder in trekken!
 
BeschermlaaG
opmerkelijk genoeg zijn pas af-
gezette zaadcellen niet in staat 
om een eicel te bevruchten. veel 
eigenschappen van de spermacellen 
veranderen door stoffen die in het 
vrouwelijke voortplantingskanaal 
worden gemaakt. denk nog even aan 
het acrosoom van de zaadcel dat eerder 
werd genoemd. eén van de belangrijkste 
veranderingen (bekend als ‘capacitatie’) 
treedt op wanneer stoffen in de baar-
moeder de glycoproteïnen afbreken van 
de beschermende deklaag van het acro-
soom. hierdoor worden de eroderende 
enzymen van een groot aantal zaadcellen 
in staat gesteld om een beschermende 

mantel van cellen 
rond de eicel af te 

breken. op die 
manier maken 
ze het celmem-
braan vrij zodat 

één zaadcel in de 
eicel kan binnen-

dringen om het te 
bevruchten. 
deze inge-
wikkelde

coördinatie tussen 
de vrouwelijke af-
scheidingen en man-
nelijk zaad is een be-
scherming voor de 
man. zonder de be-
schermende laag 
rond het acrosoom 

zou de hoge con-
centratie sperma-
cellen in het li-
chaam van de man 

de functie van zijn voortplantingsorga-
nen kunnen vernietigen wanneer de 

agressieve enzymen vroegtijdig zouden 
vrijkomen. het acrosoom is bedekt met 
een eiwit dat alleen een binding zal aan-

gaan met speciale soortspecifieke aan-
hechtingsplaatsen op de eicel, zodat al-

leen het zaad van dezelfde 
soort de eicel kan bevruch-
ten. in minder dan een se-
conde na het contact met 
de spermacel openen zich 
veel poorten in het eicel-
membraan, waardoor er po-
sitief geladen natriumionen 
de eicel binnenstromen. op 
die manier ontstaat er een 
elektrische lading over de 
buitenkant van de eicel, 

waardoor andere zaadcellen worden te-
gengehouden om de eicel te bevruchten. 
ook worden alle overgebleven aanhech-
tingsplaatsen gedeactiveerd. tegelijker-
tijd komen net onder het eicelmembraan 
stoffen vrij die watermoleculen binden, 
waardoor het membraan opzwelt. even-
tueel aan de buitenzijde zittende zaad-
cellen raken daardoor los. hiermee wordt 
voorkomen dat er nog meer genetisch 
materiaal van andere zaadcellen de eicel 
binnendringt, wat dodelijk zou zijn voor 
de baby en mogelijk ook voor de moeder. 
na het binnendringen worden er in de ei-
cel snel buisvormige structuren gevormd 
waarmee de kern van de zaadcel verder 
de eicel in wordt getrokken. zo ontstaat 
de eerste cel van een nieuwe mens.       

verbluffend? eigenlijk is dit artikel nog een 
eenvoudige beschrijving van de gang van de 
zaadcel. toch is hier al goed te zien dat er een 
gecompliceerde en nauwkeurig aangestuurde 
samenwerking nodig is om levensvatbare 
nakomelingen te krijgen. Dat gaat verder dan 
op celniveau. Daarvoor zijn meer dan alleen de 
voortplantingsorganen nodig. ook neurologi-
sche en hormonale systemen en de bloedsom-
loop zijn erbij betrokken.
De evolutionistische literatuur staat vol spe-
culatieve verhalen over de oorsprong van deze 
processen, maar is verstoken van echte we-
tenschappelijke gegevens om ze te verklaren. 
Waarom zouden deze processen niet - geheel 
operationeel vanaf het begin - door God in de 
allereerste ouders, adam en eva, zijn geplaatst?

nAUWkeUrige 
aansturinG

voor bevruChtinG 
moet een sPermaCel 
een afstanD afleGGen 
van tienDuizenD maal 
zijn eiGen lenGte

mitochondriën

20

D

Plasma-
membraan

Kern

Centriool

acrosoom

 een elektrische lading over de 
buitenkant van de eicel zorgt ervoor dat 
andere zaadcellen worden tegengehouden.
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