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DE GE]IEÏISCHE REUOIUTIE IS BEG()}IIIEII

In een wolk van nieuw ontworpen boerderijdieren,
wondergenezingen en geruchten over superbaby's schoot
dit jaar opeens de genetische revolutie uit de startblokken.
Door Maarten Keulemans

r is een nieuwe techniek
die het in zich heeft om
kanker en aids te genezen,
erfelijke ziekes uit fami-

lies te wissen, het tekort aan donor-
organen op te lossen en- dat ook-
het menselijk ras voorgoed te veran-
deren. Zó krachtig is de techniek, dat
wetenschappers en belangenorgani-
saties begin deze maand zelfs oprie-
pen haarvoor sommige toepassin-
gen aan banden te leggen:voorhet
eerst in 4o iaar dat zoiets gebeurt.

In 2015werd zichtbaarwat CRISPR-

Cas, zoals de nieuwe techniek heet,
vermag. Watwe te zien kregen, gaat
het voorstellingsvermogen te boven.
Uit Californië kwamen muggen die
geen malaria meer doorgeven.ln En-

geland genas men met eenverwante
techniek een baby die al was opgege-
ven van leukemie. ln Boston maakte
men varkens die in principe zijn te
gebruiken voor de transplantatie van
organen naar de mens. En dan was er
China: daar zette men CzuSPR-Cas in
om'microvarkens' te maken, extra
gespierde politiehonden, supervle-
zige schapenvoorde consumptie en
ultraharige kasjmiergeiten voor de
wolindustrie.

De uitsmiiter kwamvan de Sun Yat-

Sen-universiteit in Guangzhou. Daar
probeerde men menselijke embryo's
te verbouwen- ze te ontdoen van de
erfelijke bloedziekte bèta-thalasse-
mie. Het mislukte, en hetwas toch al
niet het idee dat de embryo's zouden
uitgroeien tot baby's, niettemin sloeg
hetexperiment in als een bom.Want
zover ztjnzedus al, en niemand die
eraan rwijfelu het is allemaal nog
maar het begin, van een vloedgolf
van doorbraken die alles zal verande-
ren, van hetvoedsel op ons bord tot
de pillen in de badkamer.

'Genètische manipulatie' is waar
hetbij CRISPR-Cas allemaal om

'ïemen als door
bnaken revolutie

worden uaak
misbluikt, maal in

dit geualziin het
waarschiinliik

undentatements'

ETlI BEETJE IITDERTA]IDS

CRISPR staat vooÍ'clus-
tered Íegularly interspa-

ced short palindromic
repeats'- en het was ge-

woon in Utrecht waar die
mondvol voor het eerst

werd opgeschreven, door
microbioloog Ruud

Jansen, die de nu baan-
brekende techniek ín

2002 als eerste op het
spoor kwam. Daarna

werd het onderzoek ech-
terwegbezuinigd - mis-

schien niet het meest

vooruitziende besluit dat
de Nederlandse weten-

schap ooit nam.

draait: het herschrijven van de gene-

tische software waarop levende we-
zens draaien.Wie datwil doen-bij-
voorbeeld om afte komen van een

erfelijke ziekte - had daarvoortot
voor kort slechts omslachtige, kost-
bare, weinig precieze technieken
voorhanden. Een beetje alsofje een
computer herprogrammeert door
er stenen naar te gooien, in de hoop
dat het toevallig een keergoed gaat.

De techniekmetde rare naamver-
schaft laboranten voor het eerst een
toetsenbord om dna gericht te her-
schrijven.'Genetische chirurgie'
wordt dat ookwel genoemd. CRISPR-

Cas (net als varianten erop) is de eer-
ste techniek die dna doorknipt op de
plekwaarde laborant hetwil en het
- met iets meergedoe-vervang
door iets anders. Daarmee is CzuSPR-

Cas voor Ievende wezens wat Photo-
shop is voor foto's en de zoek-en-ver-
vangfunctie voor teksten.'Genbe-
werking' of 'gene editing' heet de
techniek daarom, naar analogie met
die computerprogramma's.

Daarmee komen ookde stoute
dromen die genetici ons al sinds de
jaren tachtig voorhouden binnen
handbereik. Het aidsvirus hiv of het
'baarmoederhalskankervirus' HPV
die zichzelfin het dna nestelen?
Misschien kunnen we ze eruit knip-
pen, opperde een team van de Tem-
ple Universiteit in Philadelphia. He-
mofilie B, de bloederziel<te die
wordt veroorzaakt door een defect
gen in de lever? HetCalifornische bi-
otechbedrijf Sangamo begint bin-
nenkort een patiëntenproef om te
zien of het defect met 'genbewer-
king' is te repareren. Om nog te zwii-
gen van de talloze, minder zichtbare
experimenten met gewassen,
schimmels en bacteriën.'Termen als
doorbraak en revolutie worden vaak
misbruikt', merkte het weten-
schapsblad New Scientist op.'Maar
als het gaat om CRISPR, ziln het

waarschijnlij k understatements.'
Dan is er de meest netelige toepas- [

sing: op ongeboren baby's. In theorie I
maakt CRISPR het mogelijk akelige
erfelijke aandoeningen zoals hun-
tington of taaislijmziekte wegte rui-
men uit de'ldembaan'- de cellen die
tot nageslacht leid€n. Door de ziek-
makende genen uit het eitje of een
pas ontstaan embryo te wissen,
wordt de erfelijke ziekte permanent
uit een familie verwijderd: het ba-
by'tje geeft later alleen gezonde ge-

nen door aan het nageslacht.
De onmiddellijke keerzijde is on-

heilspellend: denk aan gezinnen die
niet alleen gezonde, maar ook slim-
mere, gespierdere of mooiere nako-
melingen willen. 'Er is geen manier
om een grens te trekken tussen medi
sche behandeling en mensverbete-
ring', zei ethica Marry Darnovsky van
het Amerikaanse Center for Genetics
and Societyvorige maand op een
congres inAmsterdam.

irra"", a.t *.tenschappers en be-
langenorganisaties deze maand in
Washington opriepen tot een inter-
nationaal moratorium op de embryo-
nale toepassingen. Erfelijk belaste fa-

milies moeten voorlopig genoegen
nemen met de bestaande technieken:
prenatale diagnostiek, of 'embryose-
lectie' waarbij alleen embryo's die de
erfeliike aandoening niet hebben
worden teruggeplant bij de moeder.

Maar een hellendvlakis het. Onder
meer ethica Annelien Bredenoord
(UMC Utrecht)wijst erop dat het mo-
ratorium in feite nu al wordt over-
schreden. In Croot-Brittannië
stemde een ruime parlementsmeer-
derheid in februari in met een tech-
niek waarbij erfelijk belaste families
worden bevrijd van zogeheten 'mito-
chondriale' aandoeningen. Die zit-
ten weliswaar niet in het'gewone'
dna, maarwel in het dna van de mito-
chondriën, energie leverende onder-
deeltjes die ronddobberen in de cel.

'Kennelijkbeschouwen we het mi-
tochondriale dna als minder essenti-
eel voor onze identiteit dan het kern-
dna', aldus Bredenoord op hetAm-
sterdamse congres.'Terwijl het prin-
cipe hetzelfde is: een identiteitsver-
anderende ingreep in degenetica,
die het nageslacht verandert.'

De eerste genetisch voorgepro-
grammeerde superdieren zijn al on-
der ons. De mens volgt op minder af-

stand dan je zou verwachten.
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