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In 1952 beschreef de Britse wiskundige 
Alan Turing in zijn artikel The Chemical 
Basis of Morphogenesis al dat een patroon 
ontstaat door een subtiel samenspel van 
stoffen die de pigmentvorming beïnvloe-
den. Met behulp van wiskundige ver-
gelijkingen kon hij  precies aangeven hoe  
de karakteristieke patronen ontstaan op 
de vachten van  giraffen, tijgers en zebra’s, 
maar hij kon het nooit experimenteel be-
wijzen. Zestig jaar later, in 2012, honderd 
jaar na de  geboorte van Turing, vonden 
wetenschappers van King’s College in 
Londen alsnog het missende bewijs in het 
gehemelte van muizen. De Engelse weten-
schappers  bestudeerden de ontwikkeling 
van de ribbels die het muizengehemelte 
bevat. Die ribbels liggen op regelmatige af-
stand van elkaar, net als de strepen op de 
huid van een zebra. Het patroon in het 
 gehemelte van de muis blijkt te ontstaan 

door een  samenspel van twee eiwitten die 
een  belangrijke rol spelen bij de ontwikke-
ling van een embryo. Deze ‘regeleiwitten’ 
(ook wel ‘groeifactoren’) zorgen ervoor dat 
de juiste onderdelen van het lichaam op 
de juiste plaats en tijd ontstaan. Zo 
regelen ze de groei van vingers en tenen 
en spelen ze een belangrijke rol bij de 
vorming van bloedvaten en zenuwcellen.

Klein is gestreept, groot is gevlekt
Regeleiwitten hebben daarnaast ook effect 
op pigmentvorming op de huid wanneer 
een zebra nog een embryo is in de buik 
van zijn moeder. Er zijn eiwitten die de 
vorming van pigment remmen, en andere 
die de pigmentaanmaak juist stimuleren. 
De regeleiwitten verspreiden zich via 
 diffusie door de embryonale weefsels, 
waardoor concentratieverschillen 
 ontstaan. Doordat de hoeveelheid eiwitten 

per plek verschilt, ontstaan er patronen. 
Dat kunnen vlekken of strepen zijn, of 
 ribbels, zoals in het geval van de muizen.
Het patroon dat ontstaat, hangt af van de 
grootte van de plek waar de patronen zich 
vormen. Toch hebben een tijger en een 
 luipaard een ander patroon, terwijl hun 
 lichaamsbouw niet veel verschilt. Dat komt 
omdat de aanmaak van de regeleiwitten 
niet bij elk dier tegelijkertijd start. Als een 
embryo vrij klein is bij de start van de 
 aanmaak, ontstaan er strepen en als hij al 
groter is, krijgt hij een vlekkenpatroon. 
De vorm speelt ook een rol. Een staart van 
een katachtige heeft een groot oppervlak-
te, maar is langgerekt en cilindrisch. 
Hierdoor ontstaan er alsnog streepjes, in 
de vorm van ringen. De rest van het lijf 
bevat dan wel vlekken, omdat de vorm 
van het  oppervlakte daar anders is.

Deze vraag verscheen in verkorte vorm in het 
boek Waarom worden mannen kaal?, een boek 
met 101 slimme vragen en antwoorden, 
 geschreven door de redactie van Kennislink. 
Info: www.kennislink.nl.
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Vliegen verjagen
Hebben ze nou ook een functie, die zebra
strepen? Daar speculeren onderzoekers al 
jaren over. Een groep wetenschappers 
 ontdekte vorig jaar dat de zebrastrepen dazen 
verjagen. Dazen leggen hun eitjes in water. 
Donkere dierenvachten weerkaatsen het licht 
op dezelfde manier als water. Een witte vacht 
weerkaatst het licht niet op die manier, waar
door die dieren minder last van insecten 
 hebben. De zwartwitte tekening op de zebra
huid brengt de dazen in de war, en  verjaagt ze. 
En daarmee ook de ziektes die ze verspreiden. 

Dieren kunnen de meest prachtige tekeningen op hun huid hebben.  
De patronen lopen sterk uiteen. Een jachtluipaard heeft stippen, een koe  
en een giraffe vlekken en een zebra strepen. Modeontwerpster Joline Jolink 
uit Rotterdam verwondert zich over die diversiteit en vroeg zich af hoe zo’n 
patroon ontstaat. Freelance wetenschapsjournalist Anne van kessel zocht 
het voor haar uit.


