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Teneerste

Genetisch sleutelen aan embryo's

Wetenschap zetremop
'superbaby'-techniek
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

AMSTERDAM Voor het eerst in
40 iaar roept de internationale
wetenschap op om een spectacu-
laire nieuwe medische techniek
nog even in het lab te houden. Het
tbewerken' van genen van onge-
boren baby's ('gene-editing' ) mag
op papier dan een mooie oplos-
sing ziin om erfeliike ziekten bui-
ten de deur te houden, in praktijk
kan de techniek leiden tot onver-
kwikkeliike toestanden met gene-
tisch geknutselde'superrnensen'.

Het is daarom'onverantwoord'om de
techniekin te zetten in het ziekenhuis,
vinden de wetenschapsacademies van
onder meer de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en - opvallend -
China. In de toekomst kan dat mis-
schien veranderen,'als de wetenschap-
pelijke kennis voortschrijdt en de
maatschappelijke inzichten evolu-
eren', aldus de beroepsverenigingen in
een gezamenli j ke verklaring.

De nieuwe techniek waarom het
deze week op een internationale con-
ferentie in Washington ging, heet
Crispr{as en is momenteel dé sensatie
in de medische biologie. De techniek
maakt het mogelijk defecte of mis-
vormde genen gericht te 'herschrij-
ven', bijvoorbeeld in een pas gevormd

embryo. Een biologische fotoshop-
techniek dus om vlak na de conceptie
aangeboren defecten weg te poetsen.

Critici zijn bang dat ondernemende
klinieken in deverleidingkomen om
baby's genetisch op te leuken, bijvoor-
beeld door ze genen te geven voor
sterkere spieren of botten. Is een wij-
ziging eenmaal aangebracht, dan zit
die voorgoed'in de familie', omdatde
baby het gen zal doorgeven aan het
nageslacht.

Voorstanders zien de techniek
daarom als manier om voorgoed af te
rekenen met akelige erfelijke aandoe-
ningen als taaislijmziekte of sikkelcel-
zieke. Tegenstanders voorzien echter
een wereld waarin een tweedeling ont-
staattussen de'gen-verrijkte' en de on-
gemodificeerde mensen.

Bij hun tijdelijke ban laten de weten-
schappers zwaar meewegen dat er al
andere manieren zijn om erfelijk be-
laste families te helpen. Zo kunnen de
meeste stellen met een erfelijke ziekte
meerdere eicelletjes laten bevmchten,
en daaruitmet'embryoselectie' een ge- .
zond embryo kiezen. Het genetisch
sleutelen aan embryo's is in Nederland
overigens verboden.

De Utrechtse ethicus Annelien Bre-
denoord, aanwezig bij de besprekin-
gen in Washington, is tevreden met de
uitkomst,maarvindtde uitkomst'soe-
peler dan verwacht'.'Er staat niet: we
zijn hier principieel tegen. Er staat: er

zijn geen fundamentele ethische bar-
rières, er zou een toepassing kunnen
zijn, maar dan moet wel eerst worden
voldaan aan allerlei condities en voor-
waarden.' Een van die voorwaarden is
dat de veiligheid volledig op orde moet
ziin; een andere dat er'passend toe-
zicht'moet komen.

Hoewel de bijeenkomst van weten-
schappelijke beroepsverenigingen
slechts een adviserende rol heeft,
wordt algemeen verwacht dat de rege
ringen van de betrokken landen het
advies zullen volgen.

Het is voorhet eerst sinds 1975 datde
wetenschap op de rem trapt bii een
nieuwe genetische techniek met mo-
gelijkverregaande consequenties. De
vorige keer was in Asilomar, ook in de
VS. Genetici riepen toen op zich nader
te beraden op genetische'recombina-
tie'van levende wezens, die toen net
voor het eerst was ontdek. Al snel wer-
den de regels alsnogversoepeld.

Bij andere toepassingen gaat het
dna-bewerken gewoon door. Deze
week maake het Amerikaanse bio-
techbedrijf Sangamo bekend dat het
als eerste ter wereld van plan is een
nauw aan Crispr-Cas verwante tech-
niek te testen op levende mensen. Pa-

tiënten met de bloederziekte hemofi-
lie B zouden gebaat kunnen zijn met
een kleine genetische fotoshop-in-
greep, waardoor hun leverweer stol-
lingsfactor gaat aanmaken.


