
§
O uit de Volkskrant van dinsdag 3o januari zorS

Aflezenvaniemands dna
l«an nu met een usb-stick
MaaÉen Keulemans
Leiden

Weer een nerdfantasie die werke
lijkheid wordt. Britse wetenschap
pers zijn er voor het eerst in ge-
slaagd het volledige dna van een
mens uit te lezen doorwatvloei-
stof in een soortusb-stick te drup
pelen. De techniek, die recht-
streeks afkomstig liikt uit science-
fictionseries als Btock Mirror, kost
per experiment nog geen
l.ooo euro en brengt het snel en
goedkoop afl ezen van iemands
genetische receptenboek dichter-
biidanooit.

'In de toekomst moet je je dna-uitlees-
apparatuur op zakformaat voorstellen
bij de huisarts en zelfs bij mensen
thuis', mailt hoofdonderzoeker Nick
Loman van de Universiteitvan Notting-
ham. De usb-stick maak het ook moge-
lijk om ziektekiemen zoals virussen,
parasieten en bacteriën aan hun dna te
herkennen, of misschien ooitzelfs kan-
kerop te sporen aan de hand van dna-
sporen in het bloed, denk Loman. 'Het
is best denlóaar datveel diagnostische
tests op hierdoor worden ver-
vangen.'

Ethisc zijn er ook. Denk
aan verzekeraars of lief-
despa iemands aanlegvoor
bepaalde ziekten of gedragingen wil-
len weten.'Naarmate we de techniek
gewoner gaan vinden, kunnen de gren-
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zen van watwe normaal vinden gaan
vervagen', waarschuwt directeur Mela-
nie Peters van het Rathenau Insituut,
dat onderzoek doet naar nieuwe tech-
nieken.'Biologische informatie zit,
zonderdatwe het ons realiseren, nu al
steeds meer in de sfeer van apps en
gadges. Ik denk datwe te weinig besef-
fen watwe prijsgeven.'

Lomans team maakte gebruik van
een zogeheten MinION, een apparaa§e
dat dna-slierten analyseert door ze
door een minuscuul gaatje te halen.
Terwijl het dna doorhetpoortje schiet,
meet een sensor minuscule verande-
ringen in een elekrisch veld dat in het
gaatj e heerst. Veranderingen, waaruit
de computer weer de afzonderlijke
dnaJletters'afleest.

Tot dusver kwamen de gaatjes niet
verder dan korte stukjes dna. Maar
door het dna goed voor te bereiden,
komt men nu tot slierten van liefst
t,z miljoen dna-letters lang, schrijft de

groep in vakbl ad N ature Biotechnolo gt.
Door die aan elkaar te puzzelen, wisten
de Britten hetcomplete, ruim driemil-
jard letters Iange'receptenboek' van
een mens nagenoeg helemaal te ont-
warren.

'Een grote doorbraak. Dit is werk
waar iedereen al naar uitkeek: wie
wordt de eerste?', vindt aan de ïU Delft
Thomas Abeel, die vorige zomer de
dna-volgorde van gist aflas met een
MinION. OokAbeel ziet een toekomst
waarin de dokter zijn patiënten, de
boer zijn gewassen en de consument
zijn voedsel even genetisch uitleest.
'Dna liegt niet. In aantocht is al een
dna-aflezer zo groot als je pink, die je
inprikt in je mobiele telefoon. Kun je
bij de supermarkt kijken welke bacte-
riën erop de kipfiletzitten', schetsthij.
'Het idee dat je voor dna-onderzoek
een groot lab nodighebt, is voorbij.'

De Britse dna-kaart kostte in totaal
zo'n 5o duizend euro, omdat men vijf-
tig slierten dna moest uitlezen. Aan de
andere kant: dna-kaarten leveren ook
geld op, zegt Pietervan Boheemen van
het Rathenau Instituut, omdat geneti
sche informatie bijvoorbeeld van be-
Iangis voorde zoekocht naar nieuwe
medlcijnen.']e profiel is al snel duizen-
den euro's waard.'

Het is nog maarvijft ien jaar geleden
dat wetenschappers voor het eerst de
volledige menselij ke dna-volgorde uit-
schreven. Destijds kostte dat ruim
2 miliard euro en duurde het dertien
jaar.
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