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AMSTERDAM Ëen nieuwe techniek
die genetische manipulatie makkelij-
ker en preciezer maakt dan ooit, is met
afstand de belangrijkste wetenschap-
pelijke doorbraak van 2015. Dat stelt
het Amerikaanse vakblad Science.

De genetische techniek, met de
weinig publieksvriendelijke naam
'CRISPR-Cas', maakt van het 'herschrij-
ven'van stukken dna in levende we-
zens kinderspel. In 2015 zorgde dat
voor de ene na de andere sensatie. In
Londen gebruiken oncologen de tech-
niek om een baby te genezen van leu-
kemie, in de VS maakte men er mug-
gen mee die geen mataria meer over-
dragen en inChina probeerden onder-
zoekers met de techniek menselijke
embryo's te ontdoen van de erfelijke
aandoening bèta-thalassemie, iets wat
overigens mislukte. Ook het jaarover-
zicht van Sir Edmund, zaterdag in de
Volkskrant,wijst CRISPR-Cas aan als de
wetenschapssensatie van 2015.

'Dit is het jaar waarin de techniek
zijn ware kracht toonde', schrijft
Science, dat de techniek de afgelopen
twee jaaroverzichten ook al tipte als
eenvan de grote ontwikkelingen in de
wetenschap. In opinieblad The N ewYor-
ker, ook al lyrisch over CRISPR-Cas, ver-
gelijkt bioethicus Hank Greelyvan de
Stanford-universiteit de techniek met
de Model T Ford:'Verre van de eerste
auto, maar wel het model dat met zijn
eenvoudige productie, betrouwbaar-
heid en betaalbaarheid de maatschap-
pij volledig veranderde.'

In de doorbrakentoptien van Science
staan ook hooggenoteerd de eerste de-
tailfoto's van dwergplaneet Pluto, de
ontdekking van de nieuwe oermens
Homo nale di inZuid-Afrika, de ontdek-
king van een werkzaam vaccin tegen
ebola en de fabricagevan een genetisch
veranderde gist die suikers omzetin de
grondstof reticuline voor pijnstillers.
Het laatste is een ethisch beladen ont-
dekking, omdat die ook de productie
van morfine en heroïne met een soort
bierbrouwkit dichterbij brengt.

De tiende plaats is voor Nederland:
het Delftse experiment met'quantum-
teleportatie', waarmee fusicus Ronald

Hanson en zijn collega's dit jaardefini
tief bewezen dat subatomaire kleine
deeltjes elkaar echt op grote afstand
kunnen beinvloeden.

De zwarte bladzijde van het jaar
('breakd.own of the yeaf) is volgens
Science de verwoestingen die terreur-
beweging Islamitische Sraar dit jaar

aanrichme in de Werelderfgoed-steden
Palmyra, Nimrud en Hatra en in het
museum van Mosul. 'Een gerichte cam-
pagne van culturele zuivering', schrijft
het blad, verwijzend naar etnische zui-
veringen.

Voor het komende jaar raadt het
blad aan te letten op de vorderingen
mer de experimenten LIGO in de VS en
MRGO in Italië - twee reusachrige labo-
ratoria voor de detectie van zwaarte-
krachtrimpelingen in hetheelal. De la-
boratoria zullen de komende jaren
gaandeweg steeds gevoeliger worden
afgesteld, maarScience sluit nietuit dat
de zwaartekrachtgolven al eerder wor-
den opgemerkt. Dat zou een bizarre
ontdekking zijn, waarbij een stukvan
het laboratorium letterlijk iets zal wor-
den uitgerekt. Andermaal zal worden
bewezen datEinstein gelijk had met
zijn opvatting dat de dimensies waarin
we leven eigenlijk een soort drilpud-
dingzijn.
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oefenen met de techniek, die dit jaar voor de ene-iensatie na de andere zorgde' - Foto Liu et al / Cell
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