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Halfbloed eicel
Hoe je zieke mitochondriën omzeilt
Ziekemitochondriën Gezondemitochondriën
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Babymet dnavan drie
ouders gezond ter wereld
Van onze verslaggevers
MaaÉen Keulemans
Ellen de Visser

AMSTERDAM Voorhet eerstis een
baby geboren uit twee eicellen.
Abrahim Hassan heeft dna van
drie ouders: twee moeders en een
vader. Het f ongetie kwam vijf
maanden geleden gezond terwe-
reld in eenziekenhuis in New
York. De geboorte werd gisteren
bekendgemaakt door weten-
schapstiidschrift New ScÍen fdst

De drie-oudertechniek was nodig om-
dat de moedervanAbrahim een erfe-
lijke ziekte heeft waardoor ze geen ge-
zonde kinderen kan krijgen. Ze kreeg
vier miskramen en beviel van twee ern-
stig gehandicapte kinderen, die op
jonge leeftijd overleden. Door de eicel
van de moederte mengen met een ex-
tra eicel van een donor, wordt de ziel«e
nu uitgeschakeld.

De techniek waarmee de baby is ver-
wekt, is alleen nog maar toegestaan in
Groot-Brittannië. De ouders, afkomstig
uit ]ordanië, zochten de hulp van art-
sen in NewYork. Die weken vervolgens
uit naar Mexico om de techniek toe te
passen. In dat land, zegt vruchtbaar-
heidsarts John Zhang in New Scientist,
'zijn geen regels'.

'Fantastisch nieuws', reageert Sjoerd

Repping, hoogleraar voortplantings-
geneeskunde aan hetAMC.'Deze me-
thode kan ernstige erfelijke ziektes
voorl<omen.' Het gaat daarbij om zeer
zeldzame aandoeningen ciie in Necier-
land bij een paar patiënten per jaar
voorkomen, zegt hij.

De moeder van Abrahim heeft een
dna-afi,rd1'king in haar mitochondriën,
kleine energiefabriekjes die los rond
drijven in de cel. Om toch kinderen te
kunnen krijgen, doneerde een tweede
vrouw haar eicel met gezonde mito-
chondriën. Laboranten transplanteer-
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den vervolgens de kern uit de eicel van
de moeder naar de donor-eicel. De ge-
mengde eicel werd vervolgens be-
vrucht en bij de n-roeder ingebracht.

Mitochondriën bevatten slechts een
honderdste procent van het erfelijk
materiaal, benadrukt Repping.'Het
kind gaat niet op alle drie de ouders lij-
ken', zegt hij.'Verreweg het grootste
deel van het dna is afkomstig van de

moeder. Erwordtookgeen dna aange-
past.' De volgende stap is aantonen dat
de techniek echt veilig is, vindt Rep-
ping.

Op een congres over nièuwè gen-
technieken wees medisch-ethica Anne-
lien Bredenoord (UMC Utrecht) ervo-
rigjaaral op datde eiceldonatie echter
wel degelijkeen stap op nieuwterrein
is.'Kennelijk beschouwen we het mito-
chondriale dna als minder essentieel
voor onze identiteit dan het kern-dna.

I ferwilt tret principe hetzelfde is: een in- |
I greep indegenetica,diehetnageslachr )
I verandert.' I

In de jaren negentigzijn al tientallen
kinderen geboren uit drie ouders, met
een andere techniek. Daarbij gaf men
eicellen van vrouwen die moeite had-
den metzwangerworden een injectie
met donor-mitochondriën. 'De ge-
dachte was: misschien worden ze dan
alsnog zwanger', vertelt Repping.
'Maardie techniek is snelverlaten. Eris
nooit aangetoond dat het iets uit-
maakte.'

De nieuwe drie-oudertechniek werd
vorig jaar goedgekeurd door het Britse
Lagerhuis, na verwoed ethisch debat.
Bij de Britse variant worden echter be-
vruchte eitjes vernietigd, iets waar de
ouders van Abrahim om geloofsrede-
nen op tegen ziln. Details over de be-
handeling onthult Zhang volgende
maand op een artsencongres in deVS.
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Kern uit eicel donor
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Sperma in eicel donor
met kern moeder
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Kerrr uit eicel moeder
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Kern moeder in
eicël donor

Terugplaatsing
in lichaam rnoeder


