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AMSTER DAM Als eerste westerse
land staat Groot-Brittannië het
wetenschappers toe menseliike
embryo's genetisch te veranderen
met'genbewerking'. Dit is een
orecisietechniek waarmee onder-
àoekers gericht veranderingen in
de erfelilke eigenschaPPen (het
dna) kanaanbrengen.

De wetenschappers willen op deze ma-
nier meer vat kriigen oP de manier
waarop de celklompjes waaruit foetus-
sen ontstaan zich in de eerste dagen
onrwikkelen.

De embryo's mogen nietworden in-
geplant bij een vrouw om uit te

Éroeien tot een baby en zijn in de prak-

Íjt ni"t meer dan een bolletie cellen.
Niettemin is sprake van een grensver-
leggende stap: het is waarschijnlijk
voó het eerst dat een overheid gene-

tisch 'sleutelen' aan een menselijke
vrucht toestaat. In China probeerden
onderzoekers vorig jaar al menselijke
embryo's met de techniek te ontdoen

van de erfelijke ziekte bèta-thalasse-
mie, maar niet duidelijk is welke over-
heidstoestemming de onderzoekers
daarvoorhadden.

Dat de Britten die toestemming nu
wel geven'zat eraan te komen', zegt
ethicus Annelien Bredenoord (UMC
Utrecht).'Het Verenigd Koninkrij k wil
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Britten: alleen voor
onderzoek, embryo's
mogen niet bij wouw
worden ingeplant

op dit gebied graag leidend zijn. Van-
daar dat het land ook nu een van de
eerste is.' Vorig jaar stond hetVerenigd
Koninkrijk een andere grensverleg-
gende techniek toe, waarbij de eicellen
van twee vrouwen worden gemengd
om een baby af te helpen van bepaalde
erfelijke zieken.

Eind vorig jaar spraken wetenschap-
pers in Washington af genbewerking

voorlopig niet te gebruiken voor toe-
passing bij de menselijke voortplan-
ting. Wel mag de techniek, ondervoor-
waarden, worden ingezet voor weten-
schappelij k onderzoek. Precies dat wil-
len de wetenschappers van het Francis
Crick Instituut in Londen nu doen. De
embryo's die men daarbij gebruikt,
zijn zogeheten'restembryo's', onge-
bruike'smchten die zijn overgebleven
na ivf-behandeling.

Ook in Nederland is een aaruraag zo-
als in Engeland denkbaar, zegt Breden-
oord. 'Dit laat weer zien dat we niet
vroeg genoeg kunnen zijn om het de-
bat hieroveraan te gaan. De dag nadert
dat de vraag zich aandient: moeten we
deze techniek gebruiken om ziekte te
voorkomen?'

Bij genbewerking kunnen bepaalde
erfelijke eigenschappen als schake-
laartjes worden aan- en uitgezet. De
techniek maak het daarmee in theorie
mogelijk erfelijke zieken in een onge-
boren vrucht 'uit te schakelen'. Mo-
menteel wordt genbewerking vooral
getest als'gewone' gentherapie of bij-
voorbeeld om immuuncellen te'pro-
grammeren' tegen kanker.


