
'Mensvarken' voor orgaankweek
EenAmerikaans onderzoeksteam is erin geslaagd om varkensembryo's te kweken met cellen van varkens én
mensen. Datbiedt perpectiefvoorde toekomst van orgaantransplantatie, al is niet iedereen enthousiast.
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Voor heteerst is het wetenschappers
geluk om menselijke cellen te kweken
in het lijfvan een varken. De techniek
moet het ooit mogelijk maken om
menselijke donororganen te kweken
in varkens, uit het eigen weefselvan de
patiënt. De techniek is ookomstreden:
zit de wereld wel te wachten op 'mens-
varkens' als leveranciers van reserye-
onderdelen?

Het experiment dat wetenschappers
van hetAmerikaanse Salk Institute be-
schrijven in vakblad Cell is pril. In een
net bevrucht varkensembryo implan-
teerden ontwikkelingsbioloog fuan
Carlos lzpisua Belmonte en zijn col-
lega's menselijke'stamcellen', blanco
cellen die nog tot alle weefsels kunnen
uitgroeien. Vewolgens lieten de artsen
de varkensembryo's 28 dagen groeien
in de baarmoedervan een varken.

Toen de wetenschappers de em-
bryo's vervolgens weghaalden en anà-
lyseerden, bleek dat er in sommige var-
kensembryo's inderdaad hieren daar
Ievende mensencellenwaren gegroeid.
Die zaten verspreid doorhetvarken, in
een verhouding van ongeveer 1 tot 1o
per I 0o duizend varkenscellen. Opval-
lend veel cellen waren ontwikkeld tot
hart-, nier- en levercel, maar sommige
waren ook uitgegroeid tot simpele her-
sencellen - een punt van zorg voor
ethici die zich ongerust maken over
dieren met een soortontwakend men-

MENSELIJKE CELLEN GROEIEN IN EEN VARKEN
Nieuwe techniek voor groei donororganen in varkens
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Deze cellen worden

in een varkensembryo
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wordt ingebracht
bij varken

len. Niettemin spreken onaÍhankelijke
experts van een'veelbelovende' en
'grote stap voorwaarts'.

'Chimaeren' (halfuormen) zoals ver-
menselijke varkens kunnen misschien
ooit helpen om het tekort aan donoror-
ganen op te lossen, verwachten ken-
ners. Eerder deze week liet een fapans
onderzoeksteam zien hoe dat zou wer-

hadBelmonte
nodigom ziin
tmensvarkensl
teverkrifgen

ken, door een muizenalvleesklier te
kweken in een rat. Daarmee genazen ze
vervolgens een muis met diabetes
type 1 zónder afstotingsverschijnselen
en dus ook zonderde heftige immuun-
onderdrukkende medicijnen die trans-
plantatiepatiënten normaal gesproken
hun leven langmoeten slikken.

De verre toekomstdroom is dat

patiënten die een donororgaan nodig
hebben wathuidweefsel afstaan,waar-
uit men vervolgens stamcellen kweekt.
Die worden daarna vermengd met een
varkensembryo dat is voorgeprogram-
meerd om het gewenste donororgaan
zelf niette laten ontstaan. De mensen-
cellen springen dan in op die'niche',
hoopt men, zodat er vanzelf een var-
ken ontstaat {net een menselijke
alvleesklier, geklveekt uit de lichaams-
eigen cellen van de patiënt.

Een boeiende'stip op de horizon', re-
ageert medisch ethicus Annelien Bre-
denoord (UMC Utrecht). 'En gezien het
nijpende tekortaan organen zou ik het
type onderzoek niet verbieden.' Wel zijn
er allerlei lastige onderzoekwagen aan
de orde, signaleert ze. Zoals de vraag of
er met de techniek geen dierziekten
kunnen overspringen op de mens.
'Maar echt conceptueel nieuw is dit niet.
De fusietussen mens en dieris in feite al
gaànde', zegtze. Zo worden varkens-
hartkleppen al vele jaren ingezet om
menselijke hartpatiënten te helpen.

Varkens zijn ideaal als donordier
omdat ze ongeveer net zulke grote
organen hebben en snel groeien.
Andere teams proberen varkens met
genetische trucs iets te'vermenselij-
ken', zodat hun organen bruikbaar
worden vooi transplantatie. ook hier
gaat het overigens niet om varkens die
er monsterlijk of mensachtig uitzien:
de vermenselijking zit in subtiele
zaken zoals de samenstellingvan hun
celmembranen.

Vier jaarenruim
tweeduizend
varkensembryo's

I

r'lo
N
L
(§

=c(!
00
N

oo
J

í

C
(§

c
(o
l-
-v

tJ1
J
6

o
Ooit moet dat tot
transplanteerbare

organen leiden
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selijkbewustzijn in hun systeem.
Gemakkelijk was het experiment

niet:vierjaaren ruimtweeduizendvar-
kensembryo's had Belmonte nodig om
zijn'mensvarkens' te verkrijgen. Die
bleken ook nog eens slecht te groeien
en in feite maar weinig mensencellen
te bevatten, vermoedelijk omdat mens
en varken zo sterkvan elkaar verschil-db

o
Stamcellen worden

gemaakt uit menselijke
huidcellen


