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De Kennis van Nu
Mammoetbacteriën

Leeftijd: 16-18 jaar

Niveau:  VO bovenbouw

Samengevat
Twee Nederlandse microbiologen kregen de unieke kans  

om een 10.000 jaar oude mammoet uit de permafrost 

van Oost-Siberië te onderzoeken en weefselmonsters te 

nemen. Door de extreme kou zijn de weefsels en microben 

nog volledig in tact. De bacteriën blijken zelfs nog te leven 

als ze uit hun slaaptoestand worden gewekt. Ze geven 

een unieke blik op het leven in de prehistorie. Doordat de 

bacteriën uit een tijd stammen waarin de mens nog geen 

huisdieren hield en geen antibiotica gebruikte, kunnen ze 

nieuw licht werpen op zoönosen (ziekten die door dieren en 

mensen op elkaar zijn overgebracht) en op de ontwikkeling 

van resistentie tegen antibiotica.

Vakgebied
Biologie - microbiologie

Kernbegrippen
pathogeen - zoönose - antibioticum - resistentie -  

conterminatie

Eindtermen
Subdomein B5 Afweer van het organisme

Verdieping
In deze clip voor de bovenbouw VO, wordt nader ingegaan 

op antibiotica, de resistentie daartegen en de zoektocht om 

nieuwe antibiotica te ontwikkelen.

Antwoorden
1 B. 2 TBC (tuberculose). 3 Knobbels in lever en opgezette 

lymfeklieren. 4 C en D (Het zo inzicht kunnen geven hoe  

de zoönose TBC van de mens is overgedragen op honden, 

katten en olifanten). 5

Kijkvragen
1 Hoe kan het dat de mammoetbacteriën  

 na meer dan 10.000 jaar nog leven?

 A  ze zijn gefossiliseerd tot levende fossielen 

 B  ze zijn in rust gebleven door de vrieskou

 C  ze zijn teruggekweekt uit hun DNA

2 Welke bacterieziekte, die 

 ook bij de mens voorkomt, 

 had de mammoet?

3 Welke ziekteverschijnselen had de mammoet? Vink aan.

  knobbels in lever  opgezette lymfeklieren  

  snot in slurf  vloeibaar bloed

4 Wat maakt deze meer dan 10.000 jaar oude  

 ziektebacterie zo interessant voor de onderzoekers?   

 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 A  deze bacteriën hebben de mammoeten uitgeroeid

 B  deze bacteriën hebben zich kunnen aanpassen aan  

  de grote koude (-60 °C)

 C  ze komen uit een tijd dat mensen nog geen  

  antibiotica gebruikten

 D de ziektekiemen komen uit een tijd dat de mens  

  nog geen huisdieren hield

Verdiepingsvraag 
5 Zoek de verschillen tussen bacteriën, virussen en  

 schimmels op internet op en vul die in de tabel in.  

 Gebruik de volgende woorden: 

 < 0,001 mm, 0,001 – 0,005 mm, 0,002 – 0,1 mm, celkern  

 met DNA, celwand en membraan, celwand van chitine,  

 eencellig (prokaryoot), een- en meercellig (eukaryoot),  

 eiwit omhulsel, geen (geen organisme), geen (losse  

 chromosoom en plasmiden), geen (losse stukjes  

 DNA/RNA), geslachtelijk en ongeslachtelijk, maken  

 het en zijn er gevoelig voor, maken het niet en zijn er  

 niet gevoelig voor, maken het en zijn er niet gevoelig  

 voor, ongeslachtelijk (celdeling), ze kunnen zichzelf niet  

 vermeerderen.
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