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Skink met groen bloed heeft rode voorouder 
Datum 20-07-2018, auteur Maartje Kouwen BioNieuws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij deze skink (Prasinohaema prehensicauda) van New Guinea kleurt de tong groen omdat deze hagedissensoort over 

groen bloed beschikt. Foto: Chris Austin, Museum of Natural Science, Louisiana State University, Baton Rouge, USA. 

 

Vier lijnen skinks met groen bloed stammen elk af van een voorouder met rood bloed. Het 

fenomeen dat resulteert in groene botten, spieren en tong evolueerde dus waarschijnlijk vier keer 

onafhankelijk van elkaar. In Science Advances helderen Amerikaanse onderzoekers 16 mei het 

mysterie van dit afwijkende bloed op, dat groen kleurt door ongekend hoge concentraties van gal, 

dat doorgaans toxisch is en geelzucht veroorzaakt. De hoeveelheid is veertig keer hoger dan de 

concentratie die lethaal zou zijn voor mensen, maar de skinks blijven gezond. De wetenschappers 

onderzochten zes soorten Prasinohaema-skinks met groen bloed – waarvan twee nieuw ontdekte 

soorten – en hun tegenhangers met rood bloed. In het onderzoek proberen ze te achterhalen welke 

voordelen de evolutie van groen bloed opleverde. 

http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaao5017.full


Havo / Vwo  

 

                                                                     Biologie 

 

 

Ingebracht 2018  staatsexamens VO 

 

De 

fylogenetische reconstructie waarop de Amerikaanse onderzoekers baseren dat bij skinks meerdere keren rood bloed in 

groen bloed is geëvolueerd. Illustratie: Rodriguez e.a., Science Advances, 16 mei 2018 

 

 

http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaao5017.full
http://www.bionieuws.nl/webhook-uploads/1526621092145/Fylogeny-skinks-red-green-bloodtype-ScienceAdvances-17mei2018.jpg
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Maak een korte samenvatting van de tekst. 

 

Maak gebruik van BINAS. 

 

1. Waar vindt de productie van gal plaats? 

2. Welke weg gaat gal van productie tot uitscheiding? 

3. Wat is de functie van gal bij de vertering bij mensen? 

4. Benoem stapsgewijs het verteringsproces van de voedingsstof die door gal afgebroken wordt 

van mond tot kont. 

5. Op welke manier is gal samengesteld? 

6. Wat maakt, dat gal zorgt voor geelzucht bij overmatige aanwezigheid bij mensen? 

 

1. Wijs de eerste gemeenschappelijke voorouder met groen bloed aan. 

2. Hoe vaak is de eigenschap voor groen bloed geëvolueerd vanuit de eerste 

gemeenschappelijke voorouder voordat je bij soort B uitkomt? 

3. A. Bij welke soort werd als eerste groen bloed aangetroffen?  

3. B. Leg uit hoe je aan het antwoord komt.  

4. A. Kijkende naar uiterlijke kenmerken: van welke soorten zou je dan verwachten dat ze het 

meest gemeenschappelijk zijn? 

5. B. Klopt dit beeld ook met de gegevens in de stamboom? 

 

1. Waaruit is bloed bij mensen samengesteld? 

2. Wat is de functie van de verschillende bestanddelen van het bloed?  

3. Waar wordt bloed gevormd? 

4. Welk hormoon is bij het proces van bloedvorming betrokken? 

5. In welk orgaan wordt dit hormoon aangemaakt? 
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