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Voor het eerst ziin wetenschappers
erin geslaagd om veilig en succes-
vol menseliike embryo's te ont-
doen van een ernstige erfelijke
ziekte. Met behulp van een spraak-
makende genetische loripen-plak-
techniekwisten ze een mutatie te
corrigeren die een veelvoorko
mende hartafruiiking veroorzaakt.

Doorzovroeg in het leven in te grijpen,
worden veranderingen in het dna defi -

nitief en doorgegeven aan het nage-
slacht. Het kan het begin zijn van een
toekomst, schrijven de onderzoekers,
waarin we verlost worden van duizen-
den erfelijke ziekten.

'Als we een van de embryo's zouden
terugplaatsen in de baarmoeder, zou
datwaarschijnlijk een gezond kind op-
leveren', zegt Sjoerd Repping, hoogle-
raar humane voorplantingsbiologie
aan hetAMC, nietbetrokken bij het on-
derzoek. Terugplaatsen van genetisch
veranderde embryo's is nu nogverbo-
den, althans in landen die wetteliike re-
gels hebben opgesteld.

De wetenschappers hanteerden in
hun onderzoek de zogeheten CNSPR-
Cas-methode, een vormvan genetische
chirurgie die dna in decel repareert. Die
techniek maakt gebruik vaq een eiwit
dat zo kan worden geprogrammeerd
dat het naar de plek toegaat waar het
dna een ziekmakende mutatie bevat en
hetdaardoormiddenknipt.Decel repa-
reert daama vaak zelf de breuk waarbij
de mutatie wordt gecorrigeerd.

Die techniek is omstreden: de vrees
bestaat dat de mens ermee voor God
gaat spelen en dat aanpassingen aan
embryo's verder zullen gaan dan alleen
het uitbannen van ernstige ziektes.
Daarom ziin de wetenschappers, af-
komstig uit deVerenigde Staten, China
en Zuid-Korea, enthousiast maar ook
voorzichtig. Er is nog veel meer onder-
zoek nodigvoordat de genbewerking
in de kliniek kan worden ingezet,
schrijven ze in depersberichten bij hun
studie, diewoensdagavond is gepubli-
ceerd in vakbl adNature.

REPARATIE GEN IN EMBRYO

Gezonde eicel
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Dewees bestaat dat
demens metde
techniekvoorcod
gaatspelen

Defect gen wegknippen

Nu blijla dat de methode veilig en ef-
fi ciënt kan worden toegepasg wordt het
tijd voor een discussie over de wenselijk-
heid,meentRepping.'lnlandenzonder
regelgeving kan deze techniek morgen
worden ingezet. Dan gaan echtparen
naarhet buitenland. Deze ontwikkeling
valt niet tegen te houden.'

Foto ANP

De onderzoekers gebruikten ge-
zonde eicellen, die ze bevruchtten met
het sperma van een donor met de hart-
afwijking hypertrofische cardiomyo-
pathie. Bij die erfelijke aandoening is
de hartspierverdikt waardoor minder
bloed kan worden rondgepompt. De
ziekte, die een op devijfhonderd men-

qp

É

E'o

oxa,fq
§)

F)

Èo
O.
(D
l-l
È
§)gq
(^)
F)
É

oq
É
U)

Éa
N
o
§

FÉ

o
rD

3
(D

rD

(r)
(D

rD
rD

C,

o
a'
oo
F-Í

rD

íD
rD)-ta

0q
rD
ct)

Prpr
0qo.

ï
;Ai
-)-Eoï5

I
rD
-)

T

15
-FJH7\FI
íDr)HrPi-
)tsr
rDH7\

F}
(,D

oq
rD
-
-
rD
EIFà
rD'
-Eoïr
H7\
fD
NEo
rDH7\F}
rD

Dna Dna
eicel sperma

lnjectie van een zaadcel in een eicel. Wetenschappers injecteerden tegelijkertijd een'schaar:

Cel repareert breuk Celdeling: gezond embryo
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sen treft, openbaartzich pas opvolwas-
sen leeftild. Het is de meest voorko-
mende plotselinge doodsoorzaak bij
jonge atleten. omdat de aandoening
wordt veroorz aakt door een mutatie in
een gen, is het bij uitstek geschikvoor
het gebruik van CRISPR-Cas: de schaar
hoeft dan maar op een plaats te opere-
ren.

Bij alle embryo's deed de schaarop
de juiste plek zijn werk. Bij de helft
werd de dna-breuk daarna goed her-
steld. Misschien nog wel belangrijker:
de schaar was nergens uitgeschoten,
en juist dat was de afgelopen jaren de
grootste zorgti'an genetici. Wat als el-
ders in het dna breuken zouden ont-
staan doordat de schaar te wild om
zich heen greep? Dan zou een techniek
die een genetisch probleem moest op-
lossen nieuwe problemen creëren,
Daarvan bleekgeen sprake.

De embryo's waren bovendien alle-
maal compleet gezond, wat bi) eerdere,
kleinschalige, studies niet het geval
was. Er ontstonden toen embryo's met
een mozaiekpatroon, waarbij som-
mige cellen wel en andere niet de ziek-
makende mutatie droegen. De geneti-
sche schaar werd toen iets te laat ge-
hanteerd, net nade bevmchting, toen
de cel al aan het delen was gegaan. Nu
injecteerden de wetenschappers het
sperma en de schaar op hetzelfde mo
ment in de eicel. Nog voordat de be-
vruchte cel begon te delen, was hetge-
netische defect gerepareerd.

De techniek kan van waarde zijn
voor ouders die, bijvoorbeeld door een
eerder sterfgeval, weten dat er een ern-
stige ziekte in de familie zit, en om die
reden voor ivf met geselecteerde em-
bryo's kiezen. Daarbij worden em-
bryo's vóór terugplaatsing genetisch
gecontroleerd, waarbij gemiddeld de
helft noodgedwongen wordt wegge-
daan omdat die de erfelijke aftvijking
dragen. faarlijks worden in vier Neder-
landse centra vijftronderd van die be-
handelingen uitgevoerd, waarbij zo'n
1.5oo embryo's worden weggedaan, al-
dus hoogleraar humane voorplan-
tingsbiologie Repping.'Straks kunnen
we er mogelijk zso herstellen en als-
noggebruiken. Dat is nogalwat.'


