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Hoofdstuk 2
Cellulaire fylogenese

“Een individuele cel is zeer ingewikkeld. Denk maar aan 
een eenvoudige cel, geheel opzichzelfstaand, zo klein 

van afmeting, en toch een autonoom levend wezen dat 
uit zijn omgeving de atomen haalt waarmee het zijn 
substantie opbouwt tot het zich in twee deelt en de 

cyclus herhaalt die nooit gefaald heeft vanaf het eerste 
begin, op zijn minst 500 miljoen jaar geleden.”

Charles-Noël Martin

Willen we de werking van de hersenen begrijpen, dan kunnen we niet anders dan 
starten bij een fundamenteel beginpunt: de cel als morfologische en functionele 
eenheid van leven. Elke structuur en elk proces in een organisme vindt zijn oor-
sprong in cellen, zelfs als het gaat om een ongelofelijk ingewikkeld orgaan met 
een nog complexere werking, zoals de hersenen van de mens. Alle functies die 
onze hersenen uitvoeren, van het coördineren van onze lichaams bewegingen tot 
het ervaren van emoties en ons bewustzijn, zijn het resultaat van de communica-
tie tussen individuele zenuwcellen.
De wereld van de cel en haar evolutie is een fascinerend complexe wereld, vaak 
ver weg van onze alledaagse werkelijkheid, maar van essentieel belang voor het 
bestaan ervan. Het is de wereld die in elk van ons aanwezig is en die in iedere 
mens meer dan 10.000 miljard keer voorkomt.



  Op het online leerplatform Sofia vind je verdere inhoudelijke verdieping en 
extra informatie.
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INLEIDING

Alle levende organismen, van eencelligen tot meercelligen, behoren tot één enkel bio-
logisch organisch-temporaal continuüm en hebben een afstammingsrelatie dat ooit be-
gonnen is met één ancestraal organisme, of oerorganisme. Ondanks de enorme diversi-
teit van leven op aarde is er dus ook een opvallende verwantschap en uniformiteit over 
de levensvormen heen, namelijk de cel als morfologische en functionele eenheid van 
leven. Alle organismen zijn immers opgebouwd uit een of meer celtypes. In meercellige 
organismen zijn verschillende celtypes verenigd in weefsels en organen met een speci-
fieke structuur en functie. Ze maken deel uit van een ingewikkeld ecosysteem, waar orga-
nismen op allerlei wijzen interactie met elkaar aangaan. Op elk van die niveaus is er een 
selectiedruk of evolutionaire druk met een competitie om het voortbestaan, een wed-
ijver naar het verhogen van overlevingskansen in functie van het zelf- en soortbehoud. 
Evolutionaire druk leidt ertoe dat gunstige eigenschappen binnen de soort behouden 
blijven en verbeteringen zich relatief snel in de populatie zullen verspreiden. Natuurlijke 
selectie heeft zo geleid tot organismen met een verbeterd leervermogen, een groter 
aanpassingsvermogen, een groter voortplantingssucces en een uitgebreid zenuwstelsel.

2.1 ONTSTAAN VAN HET LEVEN

Zo’n 13,7 miljard jaar geleden ontstond het heelal. Ons zonnestelsel vormde zich 
ongeveer 4,6 miljard jaar geleden. Kort daarna kwam over een periode van 100-200 
miljoen jaar de planeet Aarde tot stand uit de geleidelijke accumulatie van stof en 
brokstukken. Zo’n 4,4 miljard jaar geleden, toen onze planeet voldoende afgekoeld 
was, konden de eerste gesteenten gevormd worden, gevolgd door oceanen. In die 
oceanen ontstond het leven.

Honderden miljoenen jaren later ontstonden de eerste moleculaire combinaties die 
door zorgvuldig op elkaar afgestemde samenwerking in staat waren zich als voedend 
en zich voortplantend organisme te handhaven. De kans dat zo’n combinatie door 
toevallige botsingen tussen moleculen tot stand komt, is uiterst klein. Maar ook de 
meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen vinden een keer plaats als er tijd in overvloed 
beschikbaar is en als het aantal kansen per tijdseenheid zeer groot is. En dat is op 
onze aarde het geval geweest.

2.2 ORGANISCHE BOUWSTENEN VAN DE LEVENDE 
MATERIE

De atomaire bouwstenen van de levende materie zijn beperkt tot de chemische ele-
menten C, H, O, N, S en P om daar via de elementen J, Zn, Fe, Cu, Mg en Mn organi-
sche moleculen mee te vormen. De belangrijkste moleculefamilies aanwezig in leven-
de materie zijn nucleïnezuren (DNA en RNA), proteïnen of eiwitten, polysachariden 
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of koolhydraten, en vetten of lipiden. Er vormden zich dus polymeren of organische 
verbindingen waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van identieke, of 
soortgelijke, delen die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld.

2.3 DE CEL ALS MORFOLOGISCHE EN FUNCTIONELE 
EENHEID VAN LEVEN

Het heeft honderden miljoenen jaren geduurd voordat de eerste moleculaire combi-
naties ontstonden die door zorgvuldig op elkaar afgestemde samenwerking in staat 
waren om zich als voedend en zich voortplantend organisme te handhaven. De fysico-
chemische interacties tussen de gevormde polymeren konden zich onderling organi-
seren tot protocellen. In de protocel konden organische moleculen geconcentreerd 
worden, waardoor de interacties tussen die moleculen intenser werden.

Van fundamenteel belang was daarbij de vorming van een plasmalemma of een cel-
membraan uit vetachtige fosfaten (lipiden) waarvan de moleculen zich in een waterig 
milieu spontaan in een dubbele laag om allerlei deeltjes heen oriënteren. Voor het 
eerst ontstond er een afscheiding tussen een intracellulaire ‘binnenwereld’ en 
een extracellulaire ‘buitenwereld’. Die membraan diende niet alleen voor bescher-
ming, maar vooral als orgaan tot regulatie van de verhouding tussen de processen 
in het inwendige van de cel en veranderingen in de directe omgeving buiten de cel, 
omdat ze voor sommige stoffen wel maar voor andere niet of in mindere mate door-
laatbaar zijn. In de afgrenzing van de protocellen zaten dus openingen waarlangs de 
uitwisseling van bepaalde stoffen met de omgeving mogelijk werd. Protocellen zijn de 
voorbode van de echte cellen waaruit alle huidige organismen zijn opgebouwd. Alle 
cellen worden afgeschermd van de buitenwereld door middel van een celmembraan.

Biologen spreken pas van leven als er sprake is van een cellulaire organisatie waar-
bij een plasmalemma of celmembraan aanwezig is die het intracellulaire afschermt 
van het extracellulaire. Daardoor werden communicatie en interactie tussen beide 
compartimenten (intra- en extracellulair) mogelijk. De cel is dus de morfologische en 
functionele eenheid van leven.

2.4 PATRONEN VAN BIOLOGISCHE EVOLUTIONAIRE 
ONTWIKKELING

De eerste protocellen waren amper of helemaal niet in staat zich te reproduceren. 
Nieuwe protocellen ontstonden dan ook vooral uit zelforganiserende polymeren. Niet 
alle protocellen waren onderling identiek. Protocellen die het snelst gevormd werden 
of het langst hun individualiteit behielden, gingen telkens domineren. Die chemische 
selectie leidde echter niet tot grote structurele veranderingen op termijn (omgevin-
gen 1-2-3 in figuur 2.1).
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Op het moment echter dat protocellen het vermogen ontwikkelden om zichzelf te 
reproduceren, begonnen de protocellen, die hun eigenschappen konden doorge-
ven aan hun nakomelingen via overerving, logischerwijs te domineren. Omdat geen 
twee individuen echter volkomen identiek zijn (als gevolg van genetische mutaties), 
bestond er in elke populatie een aanzienlijke mate van variatie, wat het vertrekpunt 
vormde voor verdere selectie (omgeving 4 in figuur 2.1). Wanneer dat proces zich 
keer op keer herhaalt, ontstaat er een cumulatie: bepaalde veranderingen kunnen zich 
door de tijd heen opstapelen in het erfelijke materiaal, wat de accurate overerving 
mogelijk maakt.

Dat patroon van biologische evolutie door natuurlijke selectie heeft kunnen leiden 
tot complexe aanpassingen of adaptaties aan de omgeving of ‘niche’ in functie van 
het zelf- en soortbehoud.

adaptatie

selectie
variatie

reproductie
+

overerving

selectie

variatie

omgeving 1 omgeving 2 omgeving 3 omgeving 4

Figuur 2.1. Het belang van selectie en overerving voor het ontstaan van het leven.
In soortgelijke omgevingen (zoals omgevingen 1 en 2) zullen uiteindelijk steeds dezelfde protocellen domineren 
door chemische selectie. In verschillende omgevingen (zoals omgevingen 3 en 4) ontstaan andere protocellen 
of zullen andere domineren. De gekleurde protocel in omgeving 4 kan zich reproduceren en daarbij zijn eigen 
kenmerken doorgeven. Door foutjes in de overerving ontstaat echter variatie onder de nakomelingen, waarop 
opnieuw selectie kan inwerken (natuurlijke selectie). Indien een bijkomende gunstige verandering is ondergaan, 
kunnen die gunstige kenmerken zo cumuleren en op termijn leiden tot aanpassing (adaptatie).

Organismen zijn verwikkeld in een ‘overlevingsstrijd om het bestaan’ (struggle for 
existence). Er is een wedijver binnen en tussen soorten om voedingsbronnen en re-
productieve mogelijkheden en er is een drang om te overleven om de uitdagingen 
van het vijandige (abiotische en biotische) milieu de baas te kunnen. Die competitie in 
functie van het zelfbehoud en het soortbehoud is een belangrijke drijvende selectieve 
kracht voor de evolutie. Door de variatie in een populatie zijn sommige individuen 
structureel, functioneel en/of gedragsmatig beter uitgerust dan andere om in een 
bepaalde milieuconditie te overleven in een specifieke niche. Individuen binnen de 
soort die eigenschappen bezitten die een voordeel bieden in die competities, zullen 
een grotere kans hebben om te overleven (survival of the fittest) en die eigenschap-
pen vaker doorgeven aan hun nageslacht. Op die manier selecteert de omgeving 
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indirect de kenmerken die de organismen een betere overlevingskans bieden in een 
specifieke omgeving (natuurlijke selectie). Dat is selectiedruk of evolutionaire druk. 
Evolutionaire druk leidt ertoe dat gunstige eigenschappen binnen de soort behou-
den blijven en verbeteringen zich relatief snel binnen de populatie zullen verspreiden. 
De evolutie kon op die wijze in een stroomversnelling komen. Elke variant met een 
voordeel, hoe klein ook, kon zich vermeerderen en het uitgangspunt vormen voor 
bijkomende selectie.

2.5 EVOLUTIE ALS BASIS VAN EENHEID IN 
DIVERSITEIT

Er is een enorme diversiteit van leven op aarde. Zo zijn er in het regnum animalia 
(dierenrijk) bacteriën, schimmels, eencelligen, gisten, algen en wieren, planten en die-
ren. Binnen die diversiteit zijn er ook heel wat kenmerken gemeenschappelijk en is 
er dus ook een verbazingwekkende uniformiteit over de levensvormen heen. Zo zijn 
alle organismen opgebouwd uit cellen, van de kleinste bacterie die uit één enkele cel 
bestaat, tot de grootste dieren en planten die er miljarden bevatten. Cellen onder-
houden een metabolisme, gebruiken DNA als erfelijk materiaal, hanteren dezelfde 
mechanismen om de chemische boodschap in het DNA over te schrijven en te ver-
talen naar proteïnen en maken daarbij gebruik van een universele genetische code.

Het leven op aarde kan zo onderverdeeld worden in twee categorieën op basis van 
de organisatie van het erfelijke materiaal in de cel: de prokaryoten en de eukaryoten.
 y Prokaryoten zijn veel kleiner dan eukaryoten en bevatten over het algemeen geen 

intracellulaire organellen. Ook de moleculaire biologie verschilt fundamenteel op 
veel punten met de eukaryoten. Prokaryoten hebben geen celkern waardoor het 
DNA los in de cel zweeft. De prokaryoten worden gezien als een van de primitief-
ste levensvormen, die al vroeg in de ontwikkeling van het leven zijn ontstaan.

 y Eukaryoten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een intracellulaire 
membraan die het merendeel van het DNA omsluit, de celkern (eu = echt, karyon 
= kern).

Figuur 2.2 toont de tijdsspiraal van de evolutie van het leven op aarde. De autotrofe 
fotosynthetiserende prokaryoten verschenen ongeveer 2 miljard jaar geleden. Ze zijn 
autotroof omdat ze zelf de organische stoffen produceren die ze nodig hebben. Dat 
doen ze met energie afkomstig van zonlicht en/of anorganische stoffen. De eenvou-
digste unicellulaire eukaryoten zouden slechts 1 miljard jaar oud zijn. De meercel-
lige Protostomia (ongeveer equivalent aan invertebraten) verschenen 600 miljoen jaar 
geleden zowel op het land als in zoet en zout water. De chordaten en de daaruit 
voortvloeiende vertebraten of gewervelde dieren (vissen, amfibieën, reptielen, vogels 
en zoogdieren) verschenen achtereenvolgens vanaf 500 miljoen jaar geleden, de eer-
ste echte landdieren (eivorming liet reproductie op land toe en verscheen voor het 
eerst bij reptielen) zijn slechts 300 miljoen jaar geleden te situeren. De zoogdieren en 
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 vogels, beide ontstaan uit verschillende reptilia-voorouders, zijn van een nog jongere 
leeftijd (200-100 miljoen jaar geleden). De mens is biologisch gesproken zeer recent, 
namelijk van de laatste 2 miljoen jaar.

Figuur 2.2. Tijdsspiraal met aanduiding van tijdstip van verschijnen op aarde van de belangrijkste 
diergroepen.

2.6 ORGANISATIE VAN EEN EUKARYOTE CEL

Eukaryote cellen komen nu voor bij bepaalde eencellige organismen zoals schimmels, 
wieren, planten en dieren, inclusief de mens. Ze hebben een celkern of nucleus met 
DNA. De celkern is een organel, een subcellulaire structuur met een eigen functie die 
omgeven is door een membraan. Kenmerkend voor eukaryote cellen is die intracel-
lulaire compartimentering door een celmembraan. Zo zijn er, naast de celkern, nog 
verschillende andere organellen binnen het cytoplasma van de cel, zoals de mito-
chondriën, ribosomen, en het endoplasmatisch reticulum (ER) – op te delen in een 
SER (smooth endoplasmatic reticulum of glad ER) en een RER (rough endoplasmatic 
reticulum of ruw ER) – het Golgi-apparaat en lysosomen. In de cel zijn ook vezelachtige 
cytoskelet-elementen door het cytoplasma aanwezig. Op basis van de diameter van 
die eiwitvezels onderscheidt men microtubuli, die een rol spelen bij de actieve ver-
plaatsing van celcomponenten, en zelfs intracellulaire moleculen.
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Zoals vermeld, vormt de celmembraan een heel belangrijk element. Die bestaat uit 
een dubbele fosfolipidelaag, waarbij de waterafstotende of hydrofobe vetzuurstaar-
ten naar elkaar gericht zijn en de meer hydrofiele gefosforyleerde koppen aansluiten, 
enerzijds aan het intracellulair gesitueerde cytoplasma, anderzijds aan de extracel-
lulaire ruimte. Behalve fosfolipiden bevinden zich in die dubbele laag ook andere li-
pofiele substituanten, zoals cholesterol. Door de celmembraan heen bevinden zich 
membraaneiwitten. Sommige van die membraaneiwitten functioneren ofwel als 
 receptor of signaaltransductiecomponent (in functie van de communicatie tussen 
cellen) ofwel als kanaal of pomp.

Biologische membranen zijn zelfsluitbaar. Het lipofiele karakter van het celplasma-
lemma is zeer flexibel of rekbaar en tolerant voor vormwijzigingen. Onder andere door 
het snel opnieuw samenvloeien van de membraanmoleculen kunnen cellen makkelijk 
opsplitsen in twee kleinere dochtercellen en instaan voor vrijstelling of secretie van 
molecule (exocytose), en omgekeerd, bij fusie de inhoud van twee cellen of mem-
braanvesikels laten samenvloeien (endocytose).

2.7 STRUCTUUR EN FUNCTIE VAN DE CELMEMBRAAN

Lipofiele celmembranen zijn in eerste instantie ondoorlaatbaar voor wateroplosbare 
moleculen, maar via aanwezigheid van transmembranaire eiwitten die fungeren als 
kanalen of pompen, kan dat transport gereguleerd worden. Een plasmalemma is 
selectief of semipermeabel: bepaalde kanalen zijn volledig geopend, andere zijn ge-
sloten.

Opgeloste stoffen die zich verplaatsen door de geopende transportkanalen van de 
membraan, zullen dat doen volgens hun concentratiegradiënt, dus tot hun con-
centratie aan beide zijden van de membraan in evenwicht is (de natuur streeft naar 
evenwicht). Dat passieve verplaatsen van opgeloste stoffen volgens hun concentratie-
gradiënt noemt men diffusie. Een ander proces is osmose (zie verder op het online 
leerplatform).

Niet alleen transmembraneus transport is voor cellen belangrijk, maar evenveel van 
belang is dat wijzigingen in het extracellulaire milieu waargenomen en gecodeerd 
kunnen worden als een intracellulaire boodschap. Cellen kunnen daarom onderling 
communiceren via chemische boodschappermoleculen (neurotransmitters) en hor-
monen. In biologische membranen zijn dan ook dikwijls specifieke membraanrecep-
toren aanwezig die na interactie met een specifieke ligand een interne cascade van 
signaaltransductiemoleculen of -processen activeren, wat uiteindelijk resulteert in 
een zeer selectieve respons van de cel in kwestie. In de volgende hoofdstukken gaan 
we daar meer uitgebreid op in.
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2.8 CELMETABOLISME

Om energievereisende processen mogelijk te maken, moet energie vrijgesteld wor-
den. In het celmetabolisme kunnen twee reacties onderscheiden worden (figuur 2.3): 
katabolisme en anabolisme.
 y Katabolisme of een afbrekende reactie verwijst naar afbraakreacties waarbij com-

plexe organische moleculen afgebroken worden tot eenvoudigere. Daarbij komt 
energie vrij, waarvan een deel tijdelijk chemisch opgeslagen wordt in de vorm van 
adenosinetrifosfaat (ATP) voor later gebruik. ATP is de energierijkere variant van 
het energiearmere adenosinedifosfaat (ADP). ATP ontstaat wanneer aan ADP een 
extra fosfaatgroep (H3PO4) gebonden wordt.

 y Anabolisme of een opbouwende reactie. Met behulp van de energie die opge-
slagen zit in ATP, worden celeigen, complexe, organische moleculen opgebouwd 
vertrekkende van de eenvoudige bouwstenen die onder andere verkregen zijn uit 
het katabolisme. Daardoor ontstaat opnieuw ADP uit ATP. Op die wijze vormt ATP 
de belangrijkste energetische schakel tussen de katabole en anabole reacties van 
het metabolisme.

KATABOLISME
andere energie-

vereisende processen

bouwstenen

ATP

ADP + P

ANABOLISME

Figuur 2.3. De ATP-cyclus.
Het katabolisme wordt gebruikt om ATP te vormen uit ADP. De afbraak van ATP tot ADP levert dan weer de nodige 
energie om verschillende cellulaire processen mee aan te sturen, waaronder het anabolisme.

De omcirkelde P staat voor anorganisch fosfaat.

Alle chemische reacties samen, of het geheel van alle katabole (afbrekende) en ana-
bole (opbouwende) reacties die binnen een organisme plaatsgrijpen, noemt men het 
celmetabolisme.

Omdat de meeste chemische reacties in de cel uit zichzelf te traag verlopen, heeft 
elke reactie in de cel daarom een overeenkomstig enzym dat de reactie katalyseert 
(versnelt). De meeste van de chemische reacties zijn evenwichtsreacties die door en-
zymen gestuurd worden in de richting van de behoefte van de cel op dat ogenblik. 
Enzymen zijn proteïnen, en de ruimtelijke structuur die ze vertonen, is van cruciaal 
belang voor hun katalytische werking. De verschillende reagentia die de chemische 
reactie zullen ondergaan, binden in een inkeping in het enzym. De binding van de 
reagentia doet het enzym lichtjes van ruimtelijke structuur wijzigen. Vervolgens vindt 
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de reactie plaats en geeft het enzym de reactieproducten vrij (figuur 2.4). Het enzym 
is daarna opnieuw beschikbaar voor een volgende reactie.

enzym

reagens complex van enzym
en reagens

KATALYSE

complex van enzym
en reactieproduct

reactieproduct

Figuur 2.4. De katalytische cyclus van een enzym.

2.9 ELEKTRONENTRANSPORT

De in figuur 2.3 beschreven ATP-synthese berust op eenvoudige substraatfosforylatie: 
de energie die vrijkomt, wordt rechtstreeks gebruikt om een fosfaatgroep op ADP te 
plaatsen met vorming van het energierijke ATP. In de evolutie ontwikkelde zich echter 
een efficiëntere vorm van ATP-synthese via een complexer, membraangebonden me-
chanisme via elektronentransport.

Elektronentransport bestaat uit verschillende moleculaire componenten die zich be-
vinden in en rondom een membraan. Er is evenwel een grotere affiniteit voor elektro-
nen ontstaan. Ter hoogte van grote membraanoverspannende eiwitcomplexen wordt 
een deel van de vrijkomende energie van de elektronen benut om protonen door 
de membraan te pompen. Daardoor ontstaat een concentratieverschil van protonen 
over beide zijden van de membraan: aan de ene zijde is de concentratie hoger dan 
aan de andere zijde. Omdat protonen elektrisch geladen deeltjes zijn, ontstaat ook 
een elektrisch potentiaalverschil over de membraan: de ene zijde is positief gela-
den, de andere negatief. Het pompen van protonen door de membranen is vergelijk-
baar met het opladen van een batterij, waarbij eveneens twee tegengesteld geladen 
polen ontstaan (figuur 2.5 links). De protonen die nu aan één zijde van de membraan 
verzameld zijn, hebben de neiging spontaan terug te migreren in de omgekeerde 
richting, wat in feite een kleine elektrische stroom opwekt. Die miniprotonenstroom 
vloeit door weer andere gespecialiseerde kanalen in de membraan, de zogenaam-
de ATP-synthasen. Die zijn vergelijkbaar met kleine turbines die ten gevolge van de 
protonenstroom ronddraaien. De mechanische energie van die draaiende beweging 
wordt door het ATP-synthase gebruikt om een fosfaatgroep op ADP te plaatsen en 
op die manier energierijk ATP aan te maken (figuur 2.5 rechts). Elk ATP-synthase kan 
tot 100 moleculen ATP per seconde aanmaken. Aan het einde van de elektronen-
transportketen heeft het elektron de energie die het bezat, verloren. Het wordt op-
gevangen door een geschikte elektronenacceptor, waarna het afgevoerd kan worden.
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elektronen-
transportketen

ATP
synthase

ADP +
ATP

P

Figuur 2.5. Principe van het elektronentransport.
Links: protonpompende werking van een membraanoverspannend complex in een elektronentransportketen. 
Rechts: werking van een met de elektronentransportketen geassocieerde ATP-synthese. De bolletjes stellen pro-
tonen voor. De omcirkelde P staat voor anorganisch fosfaat.

2.10 PRIKKELBAARHEID EN REACTIEVERMOGEN VAN 
CELLEN

Tijdens de evolutie hebben eencelligen de mogelijkheid ontwikkeld om te reageren 
op uiteenlopende fysische energiebronnen of prikkels (licht, chemische stoffen, aan-
raking, O2-concentratie, enz.). Dat betekent dat aan het celoppervlak receptoren voor 
die prikkels aanwezig zijn en dat de stimulus via die receptoren vertaald wordt in een 
specifieke gedragsrespons via effectoren. Ook bij meercellige organismen zijn de 
individuele cellen nog receptief voor specifieke prikkels en chemische boodschapper-
moleculen, die de functionaliteit en/of het gedrag van een cel kunnen beïnvloeden. 
Bij meercellige dieren heeft die evolutie geleid tot een georganiseerd zenuwstelsel 
dat via zenuwimpulsen bij specifieke cellen specifieke reacties kan uitlokken.

De opdeling tussen een intracellulaire binnenwereld en een extracellulaire buitenwe-
reld, via een celmembraan op celniveau, is op meercellig niveau bij de hogere dierlijke 
organismen vergelijkbaar met de grootschaligere opdeling tussen de buiten- en de 
binnenkant van het lichaam via de huid. Die kan dan ook beschouwd worden als het 
eerste en dus oudste zintuig. Het fungeert als een primitief tastorgaan waardoor een 
organisme informatie verkrijgt over schadelijke of gunstige veranderingen in de buiten-
wereld en zich daarnaar kan gedragen, bijvoorbeeld door zich te verplaatsen met be-
hulp van tril- of zweepharen. Die treffen we dan ook al aan het prille begin van de biolo-
gische evolutie bij veel eencellige organismen aan. De onderverdeling van de protozoa 
(eencelligen) is zelfs voornamelijk gebaseerd op hun specifieke manier van voortbewe-
gen: dat kan gebeuren door de vorming van pseudopodia of schijnvoetjes zoals bij de 
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amoeben en de foraminiferen. Andere bewegen via typische undulipodia in de vorm 
van ofwel zweepharen of flagella, zoals bij het oogdiertje Euglena, ofwel via een krans 
van wimperhaartjes of cilia, zoals bij het alom bekende pantoffeldiertje of Paramecium.

2.11 EVOLUTIE VAN METAZOA OF MEERCELLIGEN 
NAAR DIEREN MET EEN ZENUWSTELSEL

Na het ontstaan van de meercellige eukaryoten heeft zich binnen een betrekkelijk 
korte evolutionaire tijdspanne een enorme diversiteit van dierlijk leven ontwikkeld, 
die ongeveer 545 tot 520 miljoen jaar geleden begonnen is tijdens het cambrium. De 
toename van zuurstof, zo’n 635 miljoen jaar geleden, heeft dat onder andere mee in 
gang gezet. Tijdens het cambrium verschenen er platwormen met een tweezijdige 
symmetrie (bilateralen), rudimentaire zenuwstelsels met een primaire vorm van her-
senen, lichtgevoelige cellen (‘ogen’), monden en anussen (hetzelfde orgaan) en het 
vermogen om in hun omgeving rond te zwemmen.

De eukaryote cellen hadden zich dus verder gespecialiseerd in zintuigcellen, motori-
sche cellen en cellen om zintuiglijke informatie te interpreteren voor de juiste sturing 
van motorische bewegingen, namelijk zenuwcellen of neuronen. Die hersencellen 
zijn in de eerste plaats geëvolueerd om een doeltreffende beweging mogelijk 
te maken, gebaseerd op de verwerking en interpretatie van informatie van de 
zintuigcellen. Dat kwam het zelfbehoud en het soortbehoud ten goede. Door te be-
wegen, konden die primaire organismen geschikt voedsel benaderen en aanvoelen, 
zich verwijderen van toxische stoffen en obstakels vermijden, voorkomen dat ze wer-
den opgegeten, en andere organismen benaderen (of vermijden) om zich voort te 
planten (of niet). Dat laatste vermogen resulteerde in een meer succesvolle (selectie-
ve) wijze van voortplanting. Die hersencellen hadden zich ontwikkeld aan het voorste 
uiteinde (kopregio) van het organisme, ongetwijfeld om bewegingen beter te kunnen 
sturen. Interessant om te weten is dat onze huidige executieve gedragsfuncties (zoals 
doelgericht gedrag, besluitvorming, planning, organisatie, strategie, remming) ook 
belangrijke neurale correlaten hebben in de voorste delen van de hersenen (frontale 
hersenen). De organismen waren ook al in staat tot associatieve leermechanismen.

Natuurlijke selectie heeft bij vele meercellige organismen geleid tot een verbeterd 
leervermogen, een uitgebreider centraal zenuwstelsel, een groter aanpassingsvermo-
gen en een groter voortplantingssucces. De bewegingsmogelijkheden van de bilate-
rale organismen veroorzaakten nieuwe natuurlijke selectiescenario’s. Er ontstond een 
nieuwe groep roofdieren en een nieuwe groep prooien. Proberen te eten en probe-
ren te vermijden gegeten te worden, lijkt te hebben geresulteerd in nauwkeurigere 
zintuiglijke informatieverwerking (reuk, visueel, haptisch [tast, met inbegrip van elek-
trische gewaarwordingen], gehoor en smaak) en meer verfijnde motorische reacties.

Over die ontwikkelingen, van de vorming van neurale circuits tot de complexere ge-
dragsfuncties bij de hogere diersoorten zoals de mens, gaat het vervolg van dit boek.




