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Genenkun
je selecteren
in plaats van
bewerken

n de rubriek'De andere kant'in de
Vonkvan zaterdag 6 februari en in
het artikel'Bewerken menselijk
dna mag' (in Groot-Brittannië, Ten

eerste, 2 februari) wordt gesproken
over hetgenetisch modificeren van
embryo's zonder de techniek bij
naam te noemen of te beschrijven.

Hetgaat om CRIPSR-CaS9, door
het tijdschrift Science uitgeroepen
tot de wetenschappelijke doorbraak
van 2o15. Daarna worden ervoor-
beelden genoemd van erfelijke aan-
doeningen die voor reparatie met
deze techniek in aanmerking zou-
denkomen.

Hierbij wordt echtervoorbij ge-
gaan aan de waag o[er iets te repa-
reren valt in het embryo. Zo erven
veel erfelijke aandoeningen dom!
nent over. Dit betekent dat een kind
van een aangedane ouder50 pre
centrisico heeft om de aanlegvoor
die ziekte te erven. f e moet dus eerst
testen of het embryo de betreffende
erfelijke aanlegwel heeft, want bij
50 procentvan de embryo's is het re
pareren niet nodig.

Nu, zo'n techniek bestaat. Die
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heetPGD
enwordt
algeruime
tijdinNe-
derland
toegepast.
PGD is een
afkorting
voor
preim-
plantatie
genetische
diagnos-
tiek.

BijPGD
worden na een lVF-procedure in een
woegembryonaal stadium één of
enkele cel(len)getest op de erfelijke
aanleg,waarna een embryo zonder
de aanleg voor de aandoening ge-
plaatst wordt in de baarmoeder.

Bij PGD vindt selectie en geen gen-
manipulatie plaats. Jaarlijks kiezen
enkele honderden paren voorPGD.
Zijzien deze methodevaakals hun
enige kans op een kind zonderde
ernstige erfelijke ziekte, die zil'zelf
hebben of die in hun familievoor-
komt.

Bijde introductievan PGDwas er
politieke weerstand en angst voor
het creèrenvan kinderen metwen-
selijke eigenschappen, hetgeen ge-
lukkig nietbewaarheid is gewor-
den.

Aangaande genbewerking het
volgende. Het leven is onzeker, dat is
zeker, maar zonder risico's te ne-
men, komen we nietvooruit. Risico-
beheersing is de uitdaging, niet het
blokkeren van vooruitgang in de
wetenschap.

Het is een goede zaak om onder-
zoek te doen naar het voorkomen
van ernstige genetische ziektes, en
daarom is hetverantwoord om
menselijke embryois te onderwer-
pen aan genetisch onderzoek, bin-
nen door de maatschappijvastge-
steldegrenzen.
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