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Inleiding

P.van Duijn

In deze bundel 'Ontwikkelingen in de biologie van de mens' komen
enkele capita selecta uit de biologie van de mens aan de orde, met
name enkele nieuwe ontwikkelingen die niet alleen van wetenschappelijk maar ook van maatschappelijk belang zijn.
Het eerste hoofdstuk van Bootsma geeft een overzicht van de laatste
ontwikkelingen in de genetica. De uitwisseling van genen isin de natuur
als regel een exclusieve eigenschap van de geslachtscellen en was tot
dusver beperkt tot de eigen soort. Momenteel kunnen DNA-molekulen
in de reageerbuis worden veranderd en daarna opnieuw in andere cellen
tot replicatie en mogelijk tot functioneren worden gebracht. In principe
zijn de grenzen tussen de soorten daardoor nu in het laboratorium
doorbroken. Vanzelfsprekend geeft deze ontwikkeling aanleiding tot
het stellen van de vraag of deze nieuwe mogelijkheden te eniger tijd
ingezet kunnen en mogen worden om ook het menselijk genenmateriaal
te veranderen of aan te vullen.
Het hoofstuk van Galjaard heeft betrekking op nieuwe diagnostische
mogelijkheden in het prenatale onderzoek van de mens. Deze betrekkelijk recente ontwikkeling in het celbiologisch en moleculair onderzoek
is een combinatie van celkweektechnieken en de chemische analyse van
kleine celpopulaties zoals die uit vruchtwater kunnen worden gekweekt.
Deze analysetechnieken zijn op zich niet bijzonder opzienbarend, ware
het niet dat ze ontwikkeld zijn in een tijd waarin het denken over
abortus, een ingreep waarover kortgeleden buiten de medische kring een
zwaar taboe hing, sterk veranderde. Nu abortus bespreekbaar isgeworden en er diagnostische mogelijkheden zijn geschapen om een aantal
afwijkingen nog voor de geboorte op te sporen, komen ouders voor
ethische beslissingen te staan die zich vroeger niet voordeden.
In de volgende hoofdstukken worden vragen rond de menselijke
voortplanting vanuit een ander perspectief beschreven, namelijk vanuit

het gezichtspunt van de populatiebiologie. Partnerkeus en planningvan
het kindertal beschouwen we alshoogst individuele beslissingen waarbij
een mens voor zijn gevoel volledige keuzevrijheid heeft. Zijn we echter
in deze hoogst persoonlijke en intieme zaken wel zo vrij als we denken? De onderzoekers die het gedrag van menselijke populaties bestuderen, wijzen erop dat in de partnerkeuze en het voortplantingsgedrag
van mensenpopulaties, evenals dat bij dieren het geval is, wetmatigheden blijken te heersen. Blijkbaar werken er op deze keuzeprocessen
invloeden van materiële en culturele aard waarvan we ons als individu
niet bewust zijn, maar die in het populatiegedrag wel tot uitdrukking
komen.VandeKaawijst opdedynamiekvandemografische processen en
de effecten van die dynamiek op wereldniveau.DeantropoloogHuizinga
laat zien welke biologische en culturele factoren bij het voortbestaan
en voortplantingsgedrag van mensenpopulaties een rol spelen.
Deze vier bijdragen hebben gemeen dat ze ons confronteren met
biologische randvoorwaarden van ons bestaan. Het hoeft geen betoog
dat de bioloog, of het nu de moleculair-bioloog, de celbioloog of de
antropobioloog is, niet het enige en het laatste woord te zeggen kan
hebben over het verschijnsel mens. De biologische randvoorwaarden
laten de mens alscultureel wezen nog een grote,hoewel niet onbeperkte
speelruimte. Die vrije speelruimte heeft de mens weten te verwerven
door zijn groeiende kennis van de wetten en wetmatigheden van de
natuur. Soms worden deze wetten van de natuur gezien alsketenen die
de mens in vaste paden zouden dwingen en hem daardoor minder vrij
zouden maken. Dit is een misverstand. Misschien mag ik dit met een
beeld verduidelijken.
Gesteld, iemand wil een moeras oversteken om aan de overkant een
bepaald doel te bereiken. Als een zichvrij voelend mens,onbekend met
de gevaarlijke plekken, kan hij besluiten de kortste weg, d.w.z. de rechte lijn te volgen. Hij zal dan waarschijnlijk jammerlijk omkomen. Een
ander die door rationeel onderzoek de kaart van het moeras kent, zal
door zich aan deze kaart te houden veilig zijn doel bereiken. De eerste
voelt zich vrij en lijkt recht op zijn doel af te gaan. Objectief gesproken
is hij het echter niet, want hij bereikt zijn doel niet. De ander kent de
beperkingen van zijn vrijheid en isjuist daarom objectief veel vrijer. Hij
bereikt door op het goede pad te blijven, zijn doel wel. Kennis van de
randvoorwaarden die het terrein stelt is daarom zowel beperking als
voorwaarde voor maximale vrijheid. Met dit voorbeeld wil ik illustreren

dat geobjectiveerde en rationele kennisvan de biologische beperkingen,
zoals kennis van het DNA en van het groepsgedrag, de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid allerminst aantast. Eerder is het omgekeerde het geval. Echte kennis vermindert hetgevoelvan vrijheid, maar
schept in feite meer vrijheid.
Deze nieuwe vrijheid creëert echter automatisch ook nieuwe verantwoordelijkheid. In het laatste hoofdstuk geeft Kuitert een analyse van
de ethische beslissingen waarvoor de nieuwe inzichten ons stellen. Dat
met name de natuurwetenschappelijk geschoolde onderzoeker zomoeilijk met de ethiek als wetenschappelijke discipline overweg kan iswel te
begrijpen. Zoals dat zo vaak gaat tussen vakgebieden die weinig of niet
met elkaar communiceren, geeft dat aanleiding tot allerlei misverstanden en afweerreacties. Gelukkig is het wederzijds begrip tussen ethicus
en bioloog groeiende. Consequent ethisch nihilisme zou het einde van
onze cultuur betekenen. We hebben elkaar dus.nodig. Wat kan ethicus
en bioloog verbinden? Naar mijn mening is dat de rationaliteit. Deze
dient zowel de ethiek als leer van het goede handelen, als het wetenschappelijk experiment te beheersen; al zijn de uitgangspunten in beide
gevallen van andere orde.
Vertrouwen op onze rationele benadering ten aanzien van individu
en collectiviteit is — voor zover dit ooit het geval is geweest - in onze
cultuurperiode geen vanzelfsprekende zaak meer. Het huidig levensgevoel laat sterke niet-rationele en antirationele stromingen zien die naar
mijn indruk ook in de nieuwsmedia duidelijk terrein winnen. Astrologie
krijgt in de pers meer publiciteit dan astronomie.
Dit gevoel van afkeer van de ratio vond ik aardiggeïllustreerd in het
Bulletin voor Docenten in de Biologie (no.49 (1977) p. 282). Hierin
publiceerde Ton Veltman een satirisch gedichtje dat aan deze gevoelens
uitdrukking geeft. Ik citeer, met enkele voor deze gelegenheid aangebrachte wijzigingen, eruit:
Biologenzingt volvuur
Delof vanhet nucleïnezuur
Etaleerhet magnifieke
VanUwkostelijke grafieken
Is erooit eengroterpracht
dandie dercurvenvoortgebracht?
Slechts volslagen idioten

smullen niet vanUwZygoten
eneen flinke dot chemie
istoch zaligpotverdrie
Nee, daaroverniets dangoedsen
het laatzich ook zo lekker toetsen
Dus,als Uwandelt met Uwkind
(bloederziek of kleurenblind?)
leerthet zo de schepping kennen.
Dankanhet ervastaanwennen:
Heeldie heerlijke natuur
isslechts nucleinezuur.
De kritiek die in dit versje doorklinkt op een tot formules grafieken en
weetjes verarmd beeld van natuur en mens kan ik me voorstellen. Beter
geen biologieonderwijs dan dat scholieren met zo'n beeld van de natuur
door het leven moeten. Het gedichtje zou echter ook opgevat kunnen
worden als een principiële afwijzing van de rationele benadering van de
natuur en de verheerlijking van een natuur die niet door de cultuur is
'bedorven'. De mens leeft echter niet. en heeft nooit geleefd in een
'heerlijke' natuur. Om te blijven bestaan, om zich te bevrijden van
honger, ziekte en de slavernij van het werk heeft de,biologisch gesproken, vrij krakkemikkerige mens maar één sterke troef. Die troef iszijn
vermogen tot rationeel denken, dat het sterkst tot uiting komt in de
wetenschap. Die wetenschap ishet onmisbare en meest verfijnde instrument in zijn strijd om het bestaan.
Ik heb dan ook bovengenoemd gedichtje herschreven en als volgt
laten eindigen:
Als Uwandelt met Uwkind
Goedbeschermd voorweerenwind
Niet afgebeuld of zonder brood
Ook niet bedreigddoor vroege dood
Genietdan vrijvanbosen hei
Maar vergeetniet door tegeven
Datde kennis vanhet leven
En het schildvande cultuur
Onsbeschermt vanuur tot uur.
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In de loop van zijn geschiedenis heeft de mens de fysieke grenzen door
zijn omgeving opgelegd zelfs tot buiten onze planeet weten te verruimen en is hij erin geslaagd atoomkernen alsenergiebron te gaan gebruiken. Mentaal reikt zijn inzicht tot aan de grenzen van de kosmos.We
naderen nu de tijd dat de randvoorwaarden die het genenpakket aan de
ontwikkeling van de mens stelde tot op zekere hoogte door eigen ingrijpen verzet zouden kunnen worden.
Binnen de evolutie is in een uiterst kort tijdsbestek een indrukwekkende scala van nieuwe mogelijkheden de mens ter beschikking gekomen. Niettemin is maar al te duidelijk dat een rationeel gebruik van de
verworven nieuwe vrijheidsgraden geen vanzelfsprekende zaak is.Men
denke aan twee recente wereldoorlogen, aan de onzinnige bewapeningswedloop, aan wetenschappelijk geplande genocide en oecocide en aan
martelpraktijken op individuen. Angst en niet-ingetoomde agressieve
gevoelens lijken minstens zo koersbepalend voor onze cultuur te zijn als
rationele wetenschap.
Ook voor de bioloog geeft dit alle reden om zich, naast zijn vakwetenschap, zowel in de persoons- als de sociale ethiek van de eigen soort
te verdiepen. Moge deze publikatie hiertoe bijdragen.
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Spelen met genen 1

D. Bootsma

Genen, chromosomen

en mensen

Ieder mens bezit een unieke set van genetische eigenschappen. Deze zijn
van generatie op generatie overdraagbaar in hun stoffelijke vorm (de
genen) die isopgeslagen in de code van het desoxyribonucleïnezuur, het
DNA. Dit DNA is één van de kernzuren in de kernen van levende cellen
en maakt deel uit van de chromosomen. Deze laatste worden zichtbaar
als de cel zich deelt (fig. 1). Verreweg de meeste mensen hebben in
iedere celkern 46 chromosomen, die in 23 paren gerangschikt kunnen
worden (fig. 2), waarbij van ieder paar.één chromosoom van de vader
en één van de moeder afkomstig is. In manlijke cellen komt één paar
chromosomen voor, dat uit ongelijke partners bestaat. Dit zijn de geslachtschromosomen, het X-chromosoom afkomstig van de moeder en
het Y-chromosoom van de vader. Vrouwelijke cellen bezitten twee
X-chromosomen. Met nieuwe kleuringstechnieken kan in de chromosomen een bandenpatroon worden opgewekt (fig. 2), dat voor ieder
chromosomenpaar karakteristiek is, en dat niet of slechts zeer zelden
variaties vertoont als we chromosomen van verschillende mensen vergelijken.
De bouw van een chromosoom is zeer ingewikkeld en nog maar ten
dele bekend. Fig. 3 geeft hiervan een indruk en laat zien op welke wijze
het DNAin deze structuur isopgenomen. In 1953 beschreven Watson&
Crick voor het eerst de bouw van een DNA-molekuul (Rörsch, 1966).
Dit bestaat uit twee strengen, die met zijtakken aan elkaar verbonden
zijn (fig. 3).Het lijkt door zijn spiraalvorm op een wenteltrap.
1. De illustraties werden verzorgd door WJ. Visser (tekeningen),en J.G.H. Fengler en T.M. van Os (fotografie), afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
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Fig. 1. Een kweek van cellen van menselijke oorsprong. Naast cellen in interfase
zijn cellen in verschillende stadia van ac celdeling zichtbaar (profase, prometafase,
metafase, anafase en telofase). De chromosoomstructuren worden zichtbaar tijdens de celdeling. (Onderzoek: G. Galavazi en D. Bootsma, Erasmus Universiteit
Rotterdam.)

De code voor de erfelijke informatie vinden we in de sporten van de
wenteltrap. Lichten we een gedeelte van de wenteltrap eruit dan zien
we dat iedere sport uit twee bouwstenen bestaat die aangegeven worden
met de letters A,T, Cen G. Dit zijn de beginletters van de stikstofbasen
adenine, thymine, cytosine en guanine. Tegenover een A op de ene
streng zit altijd een T op de andere, tegenover een C altijd een G, en
vice versa. De volgorde van deze letters, zoals deze op één streng kan
worden afgelezen, houdt een code in die via een ingewikkeld verwerkingsmechanisme in de cel kan worden omgezet in produkten (eiwitten)
die o.a. in de vorm van enzymen de stofwisselingsprocessen in de cel
kunnen sturen (Bosch, 1966). Voor ieder type eiwit is er op één bepaalde plaats in een chromosoom een stukje DNA, dat de lettercode
bevat die verantwoordelijk is voor de bereiding van dat eiwit in de
cel. Zo'n stukje DNA noemen we een 'gen' (Van Arkel, 1965). De
duizenden genen in een cel van de mens zijn verdeeld over 46 chrouio13

Fig. 2. De chromosomen van een mannelijke menselijke cel. De rangschikking is
verkregen door de chromosomen van een goed gespreide metafase uit te knippen
en op grond van morfologische kriteria (vooral het bandenpatroon) te paren.
Naast 22 paren zogenaamde autosomen bezit de mannelijke cel twee ongelijke
geslachtschromosomen: het X- en het Y-chromosoom. (Onderzoek: A. llagcmeijer
en E.M.E. Smit, Erasmus Universiteit Rotterdam.)

somen. Ieder gen heeft daarop zijn vaste plaats en zijn eigen specifieke
lettercode.
Omdat de chromosomen in cellen van hogere organismen in paren
voorkomen (diploid), zijn er dus in deze cellen van vrijwel alle genen
twee kopieën aanwezig, één op het chromosoom afkomstig van de vader
en één op het chromosoom afkomstig van de moeder. Deze twee kopieën van een gen blijken nu wat hun lettercode betreft, vaak niet
helemaal aan elkaar gelijk te zijn. Hierin ligt in feite de erfelijke basis
voor de verschillen tussen afzonderlijke individuen.
De natuur maakt

fouten

Veranderingen in de lettercode van een gen kunnen spontaan ontstaan.
Zij kunnen echter ook het gevolg zijn van de inwerking van schadelijke
stoffen uit het milieu of van straling op het DNA (Sobels, 1965). Veel
14
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van dergelijke veranderingen, mutaties, in de genen behoeven geen schadelijke uitwerking te hebben op het genprodukt en zullen weinig of
geen invloed hebben op de stofwisselingsprocessen in de cel. Andere
mutaties kunnen echter wel degelijk de functie van het genprodukt
(namelijk het eiwit) nadelig beïnvloeden en bijvoorbeeld aanleiding
geven tot erfelijke ziekten in het nageslacht.
Bij de vorming van de geslachtscellen (de méiose bij de vormingvan
eicellen en zaadcellen) worden de genkopieën op de vaderlijke en de
moederlijke chromosomen door elkaar gemengd. Hiertoe gaan de chromosomen in paren bij elkaar liggen en wisselen ze onderling stukken uit.
Dit is de 'recombinatie', die overal in de natuur gebeurt, wanneer geslachtelijke voortplanting optreedt. Na de uitwisselingen gaan de gepaarde chromosomen uit elkaar en komen in afzonderlijke geslachtscellenterecht. De sortering van de (grotendeels) vaderlijke en (grotendeels)
moederlijke chromosomen over de beide dochtercellen is hierbij willekeurig, zodat ook hierdoor nieuwe combinaties van vaderlijke en moederlijke genkopieën ontstaan. Hoewel dus alle geslachtscellen evenveel
chromosomen (nu dus 23, haploid) en dus ook evenveel genen ontvangen, zullen ze door deze recombinatieprocessen onderling in veel opzichten genetisch verschillend zijn.
Bij de bevruchting worden dus twee unieke setsvan genen, aanwezig
in eicel en zaadcel, gecombineerd en kan als alles goed gaat weer een
genetisch uniek individu ontstaan (diploid).
Dit natuurlijke proces van recombinatie en menging van vaderlijke
en moederlijke genen isechter niet zonder risico's. Bij het recombinatieproces moet de uitwisseling tot op het moleculaire niveau van het DNA
nauwkeurig gebeuren, anders krijgt het ene chromosoom te veel en het
andere te weinig DNA. DNA-molekulen worden hierbij gebroken en
moeten weer op dejuiste wijze aan elkaar gelijmd worden. Vaak blijken
hierbij, en bij de verdeling van chromosomen over de dochtercellen,
fouten op te treden. Zo vaak zelfs, dat men momenteel aanneemt dat
ongeveer de helft van alle bevruchtingen erdoor verloren gaat. Veelvan
deze afwijkende vruchten zullen vroeg of laat in de zwangerschap worden afgestoten. Toch worden altijd nog 4-6% van de levendgeboren
kinderen met een min of meer ernstige afwijking geboren; een afwijking
die vaak teruggevoerd kan worden tot fouten in de erfelijke informatie.
Voor Nederland betekent dit per jaar de geboorte van ongeveer 8000
kinderen met een aangeboren afwijking (zie voor meer gegevens de
16

bijdrage van Galjaard).
Tegen deze achtergrond moet het fundamentele onderzoek worden
gezien, dat later in dit hoofdstuk wordt beschreven. Onderzoek naar de
structuur en functie van ons erfelijk materiaal zal hopelijk nieuwe
wegen openen om aan dit probleem van aangeboren afwijkingen iets te
kunnen doen, waarbij dit 'iets' vooral in de sfeer van de preventie zal
liggen.
Cellen van de mens in een

kweekvaatje

Enige informatie over de structuur en functie van ons genetisch materiaal kan worden verkregen door onderzoek van de erfelijkheidspatronen
in families en populaties. Voor een experimentele benadering is de mens
vanzelfsprekend minder geschikt. Men heeft daarom gezocht naar
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/'"'X'. 4. hen kweek van cellen uit Je huid van de mens. Een klein stuk/e huid is op
de bodem van een kweekschaaltje geplaatst (rechts onder). Na enkele dagen kruipen er cellen (Fibroblasten) uit. die zich door celdeling vermeerderen en de bodem
van het kweeksehaaltjc gaan bedekken. (Onderzoek: M.F. Niermeijcr. Krasm is
Universiteit Rotterdam.)
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modelsystemen waarbij men doelgericht nieuwe combinaties van genen
van de mens kan maken en de genetische eigenschappen kan onderzoeken.
Pas in de laatste 15jaar heeft men ontdekt dat de al sindshet begin
van deze eeuw ontwikkelde methoden voor het kweken van cellen hiervoor geschikt zijn (Bootsma, 1974a). Een klein stukje huid van de mens
wordt in een schaaltje gebracht in een medium dat zeer rijk is aan
voedingsstoffen. Het huidstukje kleeft vast aan de bodem en na enkele
dagen groeien er cellen uit. Deze gaan delen en bedekken na enige tijd
de bodem van het kweekschaaltje (fig. 4). Nieuwe fixatie- en kleuringsmethodieken hebben het mogelijk gemaakt met dit materiaal goed analyseerbare chromosoompreparaten te maken (fig. 2).Afwijkingen in het
aantal en de structuur van de chromosomen kunnen hierin worden
waargenomen. Bekend is de afwijking waarbij drie in plaats van twee
chromosomen nummer 21 in de cel aanwezig zijn. Wanneer deze afwijking in alle lichaamscellen van het kind aanwezig is, leidt dit tot het
klinisch beeld dat bekend staat onder de naam 'mongooltje'. Ook heel
kleine veranderingen in de structuur van een chromosoom kunnen worden onderscheiden. Fig. 5 geeft hiervan een voorbeeld. Analyse van de
chromosomenparen 3 en 4 in detail laat zien dat één enkel bandje
behorend tot chromosoom 3 inchromosoom 4 terecht gekomen is.(De
verplaatsing van een deel van een chromosoom naar een ander chromosoom noemen we een translokatie.) Deman van wie deze cel afkomstig
is heeft geen klinische afwijkingen en wordt drager van de translokatie
genoemd. Hij bezit in al zijn cellen een complete set van genen. Hij
heeft echter een kind dat van zijn vader het abnormale chromosoom 3
en het normale chromosoom 4 gekregen heeft. Samen met de normale
chromosomen 3 en 4 van de moeder leidt dit tot een genenbestand
waarvan de genen gelegen op het bandje in chromosoom 3 in één van
beide chromosomen 3 ontbreken. Alsgevolg hiervan heeft dit kind zeer
ernstige aangeboren afwijkingen. Ook volgende kinderen in dit huwelijk
hebben een kans op een afwijkend chromosomenpatroon.
Omstreeks 1970 heeft men ontdekt dat tijdens de zwangerschap in
het vruchtwater cellen rondzweven die afkomstig zijn van de vrucht.
Deze cellen kan men kweken door een klein beetje vruchtwater af te
nemen en dit in een kweekmedium te plaatsen. Op dezelfde wijze als
hier beschreven voor het stukje huid, kan men dan een chromosomenanalyse uitvoeren. Dit maakt het mogelijk, als daar reden voor is,reeds
18
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pijltje in één van de chromosomen 4. (Onderzoek: A. Hagemeijer en E.M.E. Smit,
Erasmus Universiteit Rotterdam.)
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tijdens de zwangerschap — omstreeks de 15e week — vast te stellen of
de vrucht een normaal of afwijkend chromosomenpatroon bezit (Galjaard et al., 1977). Bij aanwezigheid van een afwijkend patroon kunnen
deouders om abortus verzoeken.
Ook de gevolgen van sommige van de in de hiervoor genoemde kleine veranderingen in de lettercode van het DNA (mutaties) kunnen met
gekweekte cellen van patiënten worden waargenomen. Men analyseert
dan in deze cellen het stofwisselingsproces waarop de mutatie zijn nadelige invloed uitoefent. Voorwaarde is uiteraard dat dit stofwisselingsproces in gekweekte cellen van normale mensen wel aanwezig is. Afwijkingen in functies van de gespecialiseerde lichaamscel — die vaak in
kweek niet meer tot uiting komen — kunnen dus niet worden opgemerkt. Dit beperkt de mogelijkheden van dit soort onderzoekingen. Op
dit moment kunnen ongeveer een honderdtal erfelijke stofwisselingsstoornissen in gekweekte cellen, en dus ook in gekweekte vruchtwatercellen worden opgespoord.
De prenatale diagnostiek van chromosomale afwijkingen en erfelijke
stofwisselingsstoornissen iswelhet meest directe voorbeeld van de wijze
waarop het fundamenteel genetische onderzoek van gekweekte cellen
heeft bijgedragen tot de preventie van aangeboren afwijkingen.
Nieuwe combinaties van genen door celfusie
Veel nieuwe kennis over de organisatie van de erfelijke informatie in
cellen van zoogdieren inclusief de mens is voortgekomen uit het celfusieonderzoek (Bootsma, 1974b).
Wanneer men gekweekte cellen, na een voorbehandeling met bijvoorbeeld het Sendai-virus in nauw contact met elkaar brengt, kan fusie van
cellen optreden. Op deze wijze kan de fusie worden bewerkstelligd
tussen cellen van zeer verschillende herkomst. Fig. 6 laat een cel zien
die ontstaan is door fusie van een menselijke cel gekweekt uit een stukje
huid en een gekweekte cel van een Chinese hamster. Hier isdus sprake
van een hybride cel, waarin de genetische eigenschappen van mens en
hamster zijn samengebracht. Soms kunnen beide kernen tot één samensmelten, zodat een cel ontstaat die door deling een cellijn van hybride
cellen kan vormen. Het bijzondere van deze hybride cellen is dat zij
bij voortgaande delingen chromosomen van de mens kunnen verliezen.
Wanneer het verlies van een bepaalde chromosoom gecorreleerd kan
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^X?. 6. Een tweekernige cel gevormd door fusie van een menselijke fibroblast en
een hamster cel. De hamstercellen waren tevoren radioactief gemerkt in het DNA
met tritium-thymidine. De radioactiviteit heeft een fotografische zwarting veroorzaakt in de film, die over de cellen is aangebracht. Dit autoradiogram toont aan.
dat radioactieve hamster kernen en niet radioat'ieve menselijke kernen samen in
een cytoplasma voorkomen. (Onderzoek: J. de Wit en D. Bootsma, Erasmus Universiteit Rotterdam.)

worden met het verlies van een bepaalde menselijke eigenschap, bijvoorbeeld een bepaald enzym, dan kunnen wevaststellen op welk chromosoom het gen voor dat enzym gelegen is. Hiervoor is het nodig dat
we de menselijke chromosomen kunnen onderscheiden van die van de
hamster en bovendien de menselijke vorm van het enzym van de hamstervorm.
De nieuwe chromosoom-banderingstechnieken maken het onderscheid tussen de chromosomen mogelijk, terwijl met elektroforese de
verschillende vormen van de enzymen kunnen worden gescheiden. Op
deze wijze waren eind 1977 ongeveer 160 genen, die merendeels coderen voor enzymen, gelokaliseerd op de chromosomen van de mens.Men
kan nog een stap verder gaan en ook de plaats van een gen op een
chromosoom in relatie tot het bandenpatroon vaststellen. Dit, door een
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fusie uit te voeren met menselijke cellen waarin een chromosoom gebroken is en herverdeeld is over twee verschillende chromosomen (een
translokatie, zie bijvoorbeeld fig. 5). De aan- of afwezigheid van een
bepaald enzym kan dan worden gecorreleerd met de aan- of afwezigheid
van een gedeelte van een chromosoom. Op deze wijze zijn reeds een
aantal genen gelokaliseerd tot op het niveau van een enkel bandje in een
chromosoom. Het is duidelijk dat deze kartering, gerelateerd aan het
bandenpatroon, nog tamelijk grof is. Graag zou men willen afdalen tot
op het moleculaire niveau van het DNA en inzicht willen krijgen in de
lettercode van een gen en de wijze waarop de expressie van een gen
wordt gestuurd. De gecompliceerde bouw van menselijke cellen en de
veelheid van genetische informatie in de celkern maakt een dergelijk
onderzoek uiterst moeilijk. Een aanzienlijke vereenvoudinging zou worden bereikt als een gen uit deze totale informatie zou kunnen worden
afgezonderd en op zijn bouw en functie onderzocht. Nog maar enkele
jaren geleden zijn in het zogenaamde recombinant-DNA-onderzoek hiertoe de mogelijkheden geschapen.

Nieuw combinaties vangenen inde reageerbuis
Het recombinant-DNA-onderzoek is omstreeks 1973 op gang gekomen,
toen onderzoekers in de USA in bacteriecellen enzymen ontdekten die
in staat waren DNA-molekulen in stukjes te knippen op een zeer specifieke manier: de zogenaamde restrictie-enzymen (Cohen, 1975). Deze
geknipte DNA-brokstukjes blijken gemakkelijk, ongeacht hun herkomst, aan elkaar gekoppeld te kunnen worden. Op deze wijze ontstaan
in de reageerbuis nieuwe combinaties van genen: recombinant-DNA. De
volgende stap is het brengen van dit DNA in een gastheercel, waarvoor
men meestal een bacteriestam gebruikt die is afgeleid van de darmbacterie Escherichia coli. Op zichzelf is deze stap niet moeilijk, men kon
reeds lang DNA invoeren in een coli-bacterie. Het bijzondere is echter
dat men als partner in het recombinatieproces in de reageerbuis, DNA
gebruikt, dat genen bevat die nodig zijn om zich als DNA-molekuul in
de bacterie te vermenigvuldigen. Dit 'voertuig-DNA' maakt het dus
mogelijk ieder willekeurig brokstukje DNA dat er aan gekoppeld is in
een coli-bacterie te vermeerderen. Vervolgens ontwikkelde men ingenieuze methoden om de bacteriën die dit recombinant-DNA hadden
ontvangen, weer uit de bacteriepopulatie te isoleren. Men kon hieruit

dan het recombinant-DNA weer afzonderen en verkreeg op deze wijze
een groot aantal kopieën van het DNA-brokstukje.
Op deze wijze kan men nu van een gen, bijvoorbeeld uit een menselijke cel, een grote hoeveelheid kopieën in handen krijgen. Benodigheden voor dit onderzoek zijn dus:
— een geschikte gastheercel,
— DNA dat als voertuig kan dienen en de eigenschappen in zich heeft
om zich in de gastheercel te kunnen vermenigvuldigen; en verder:
— isolatie en koppeling van DNA-brokstukken en
— isolatie van gastheercellen met recombinant-DNA.
De Gastheercel Veruit het meeste onderzoek istot nu toe uitgevoerd
met de bacterie Escherichiacolials gastheer.
Fig.7 laat een elektronenmicroscopische opname zien van een cul-

h'ig. 7. elektronenmicroscopische opname van Fscherichia ca\'\-bacteriën. Sommige bacteriën zijn bezig zich te delen. Tussen een paar bacteriën kunnen cytoplasmabruggen worden waargenomen, waarlangs erfelijke informatie van de ene
naar de andere bacterie kan worden overgedragen (conjugatie). (Uit: Grobstein,
1977.)

tuur van coli-cellen. De coli-bacterie is een /eer algemene bewoner van
de darm van zoogdieren. Hij plant zich ongeslachtelijk voort door deling, zoals fig. 7 laat zien. Ook kunnen er bruggen gevormd worden
tassen verschillende cellen waarbij de cellen erfelijke informatie kunnen
uitwisselen. Ook dit is in fig. 7te zien. In het recombinant-DNA-onderzoek gebruikt men 'kreupele' nakomelingen van de «»//-bacterie, de
zogenaamde coli-K12-stammen, die genetisch zodanig zijn veranderd
dat zij zich onder normale omstandigheden niet meer in de darm kunnen handhaven.
Het voertuig-DNA De tweede vereiste voor het recombinant-DNAonderzoek is het DNA dat als voertuig kan dienen en zich in decoli-cel
kan vermenigvuldigen. Hiervoor zijn twee verschillende kandidaten aanwezig.

bacterievirus-DNA

;••,•',> E. c o i i

Fig. 8. Schema van een bacterievirus bezig metdeinfectie van een coli-bacterie.
Het vinis-DNA wordt in debacteriegespoten.
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De eerste isliet DNA uit virussen die op coli-bacteriën kunnen groeien. Dit virus bestaat ruwweg uit een kop en een staart (fig. 8). In de kop
zit het DNA van het virus. Naeen landingvan het virus op een bacterie
wordt het DNA naar binnen gespoten. In de bacterie worden een groot
aantal kopieën van dit virus-DNA gemaa':t, waarna nieuwe virussen worden geassembleerd, die vrijkomen als de bacterie openbarst. De nieuwgevormde virussen kunnen dan weer naburige coli-cellen infecteren.
De tweede bron voor vocrtuig-DNA is het zogenaamde 'plasmideDNA'. Fig.9 toont een opengebarsten coli-cel,waarbij het DNAvan de
coli naar buiten is gekomen. Tussen de wirwar van coli-DNA komen
enkele kleine cirkelvormige DNA-molekulen voor. Dit isplasmide-DNA,

*

Fig. 9. Elektronenmicroscopische opname van een opengebarsten coli-bacterie.
Het bacterie-DNA is naar buiten gekomen. Tussen dit DNA worden soms cirkelvormige DNA-molekulen waargenomen (pijltje). Dit is liet plasmide-DNA, dat zich
onafhankelijk van het coli-DNA in de cel kan vermeerderen. (Uit: Grobstein,
1977.)

dat zich onafhankelijk van het coli-DNAin de cel kan vermeerderen. Zij
komen in zeer verschillende vormen voor in de natuur. Bekend zijn de
Plasmiden die genen bevatten, welke resistentie tegenantibiotica kunnen
veroorzaken. Zowel het bacterie-virus-DNA als het plasmide-DNA kan
uit de cellen worden geïsoleerd en in een reageerbuis worden verzameld.
Isolatie en koppeling van DNA-brokstukken Het is reeds vele jaren
mogelijk DNA uit cellen te isoleren en in fragmenten op te delen. De
technieken die hiervoor ontwikkeld werden, waren echter weinigspecifiek. Men verkreeg brokstukken DNA door breuken te introduceren op
willekeurige plaatsen in het DNA-molekuul. Men kan dit bijvoorbeeld
bereiken door DNAaan röntgenstraling bloot te stellen. Met de ontdekking van de restrictie-enzymen werd het mogelijk de DNA-keten op
specifieke plaatsen open te knippen. Deze enzymen spelen in de natuur
mogelijk een rol bij de bescherming van bepaalde bacteriën tegen binnendringend virus-DNA. Ook wint de opvatting veld, dat deze enzymen
in de bacterie dezelfde rol zouden kunnen spelen als waarvoor ze nu
door de onderzoekers in de reageerbuis worden gebruikt, namelijk het
maken van nieuwe combinaties van genen.
Fig. 10geeft een voorbeeld van de werking van een dergelijke restrictie-enzym. Het bijzondere van deze enzymen isdat zij in de lange keten
van de uit de vier stikstofbasen opgebouwde code, afgekort met de
letters A,T, Cen G, zeer specifieke lettervolgordes herkennen en daarin
dan een knipje maken waardoor beide einden los raken. Het enzym in
fig. 10 herkent de volgorde GAATTC. In het wenteltrapmodel van het
DNA betekent dit dat dezelfde code op de ene streng van rechts naar
links en op de andere streng van links naar rechts gelezen wordt.We
kunnen dit vergelijken met een palindroom in de taalkunde, waarbij een
zin of een woord van voren naar achteren gelezen hetzelfde is als van
achteren naar voren (fig. 10, parterretrap).
Wanneer een cirkelvormig plasmide-DNA op één plaats deze lettervolgorde bevat en we stellen het bloot aan de inwerking van het restrictie-enzym dan gebeurt wat in fig. 10 is weergegeven. Het dubbelstrengige DNA-molekuul wordt opengeknipt en aan de uiteinden ontstaan
korte stukjes enkelstrengig DNA (zie pijltjes in fig. 10). Het blijkt dat
deze enkelstrengige uiteinden een sterke neiging hebben om weer aan
elkaar te kleven. Men noemt ze dan ook 'sticky ends'.Andere restrictieenzymen herkennen weer andere palindromen en kunnen dus het DNA
26
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Fig-10. De werking van een.restrictie-enzym. Voor verklaring zie tekst.

op een andere plaats openknippen. Het soortvreemde DNA, van welke
herkomst dan ook, en het plasmide-DNA (of virus-DNA) worden met
hetzelfde restrictie-enzym behandeld. Hierbij ontstaan aan het soortvreemde DNA en het voertuig-DNA de sticky ends.Wanneer deze twee
DNA's bij elkaar zijn gebracht, zullen in een aantal gevallen stukjes
soortvreemd DNA worden ingebouwd in een plasmide-DNA-molekuul.
De ring wordt weer gesloten en er is een gerecombineerd DNA-moIekuul gevormd (fig. 11). Dit DNA kan dan onder bepaalde omstandigheden een coli-bacterie die als gastheer functioneert binnendringen.
Hiertoe maakt men de bacteriecclwand doorlaatbaar met behulp van
calciumzouten. Dank zij de aanwezigheid van het plasmide-voertuigDNA of virus-voertuig-DNA kan dit gerecombineerde DNAzich vervolgenssamen met de bacterie vermenigvuldigen.
Een experiment, zoals hier beschreven, noemt men een 'shot gun'experiment. Het totale DNA-bestand van de cellen (bijvoorbeeld gekweekte cellen van de mens) wordt namelijk in een groot aantal fragmenten verdeeld. Ieder fragment heeft een kans ingebouwd te worden
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in het voertuig-DNA. In een volgende fase moeten dié bacteriën worden
geïsoleerd die het DNA-fragment bezitten waarin men geïnteresseerd is
(het rake kogeltje van de 'shot gun').
In een 'shot gun'-experiment zal men vrijwel nooit een DNA-fragment met precies de omvang van één gen in het voertuig-DNA inbouwen. Hiertoe staan echter andere wegen open. In de cel treffen we naast
het DNA nog een ander kernzuur aan: het ribonucleïnezuur of, afgekort, RNA. Dit zuur verschilt van het DNA in de volgende opzichten.
Het bestaat (meestal) uit één streng (het DNA meestal uit twee). De
suiker in het nucleotide is ribose (en geen desoxyribose). In plaatsvan
thymine als complementaire base van adenine treffen we in het RNA
uracil aan. Eén van de geïdentificeerde RNA-soorten is het messengerRNA (boodschapper-RNA). Het wordt tijdens de overzetting van de
DNA-code als complementaire streng gevormd op één van de twee
DNA-strengen. Dit RNA is het tussenprodukt in de verwerking van de
erfelijke informatie in het DNA, tot eiwitmolekulen en dient alsblauwdruk, matrijs, bij de eiwitsynthese in het celplasma. Sommige van deze
boodschapper-RNA's kunnen gezuiverd uit de cel worden verkregen.
Dit RNA kan dan gebruikt worden om, precies omgekeerd aan de vorming ervan, een DNA-molekuul op te bouwen. Dit DNA-molekuul bevat de informatie die nodig is voor de bereiding van één eiwit, in feite
dus precies de omvang van een gen. Men heeft technieken ontwikkeld
die het mogelijk maken aan dit DNAsticky ends te plakken, zodat deze
DNA-molekulen in recombinant-DNA-experimenten kunnen worden
gebruikt.
Tenslotte kan in enkele gevailen ook het gen in de reageerbuis worden vervaardigd. Hiertoe moet de bouw van het eiwit (de volgorde van
de aminozuren) precies bekend zijn. In de reageerbuis wordt dan het
DNA met de voor dit eiwit vereiste lettercode samengesteld. Ook hier
zorgt men voor toevoeging van de sticky ends.
Isolatie van gastheercellen met recombinant-DNA In een recombinant-DNA-expcriment zullen lang niet alle voertuig-DNA-molekulen een
stukje soortvreemd DNA opnemen. Bovendien zal ook maar een bepaald aantal bacteriën recombinant-DNA opnemen. Het isdus nodig uit
de bacterie-populatie dié bacteriën (met het plasmide als voertuig) of
dié bacterievirussen (met het bacterievirus als voertuig) te isoleren die
ook werkelijk recombinant-DNA bevatten. Voor dit probleem heeft
29

men een aantal ingenieuze oplossingen bedacht. Zeer in het kort komen
die op het volgende neer.
Bij toepassing van plasmide-DNA als voertuig worden plasmiden
gebruikt die de erfelijke informatie bevatten voor bijvoorbeeld twee
verschillende antibioticaresistenties (bijvoorbeeld tetracycline- en ampicilline-resistentie). Voorts wordt er voor gezorgd dat de palindrome
lettercode die door het te gebruiken restrictie-enzym wordt herkend,
slechts éénmaal voorkomt in de hele DNA-keten en wel precies in één
van beide antibiotica-resistentiegenen (bijvoorbeeld het ampicillinegen). Wanneer op deze plaats nu een stukje soortvreemd DNA wordt
ingebouwd functioneert het ampicilline-gen niet meer. Men selecteert
dan op bacteriën die nog uitsluitend tetracycline-resistent zijn.
Voor toepassing van bacterie-virus-DNA alsvoertuig heeft menvirusDNA gemaakt waaraan een stukje ontbreekt. Dit ontbrekende stukje
bevat geen informatie die nodig isvoor vermenigvuldiging van het virusDNA in de bacteriecel. De verkorting van de lengte van dit DNA verhindert echter toch de vermeningvuldiging. Alleen als een stukje DNA
wordt ingebouwd bij de recombinatie in de reageerbuis wordt weer
virus-DNA verkregen van dejuiste lengte dat zich kan vermenigvuldigen
en nieuwe virussen kan vormen. Er groeien dan alleen virussen in de
coli-cellen die soortvreemd DNA bevatten. Het virus dat men hiervoor
gebruikt staat bekend onder de naam bacteriofaag lambda.
Wanneer de bacteriën of bacterievirussen met het recombinant-DNA
geïsoleerd zijn, is het verder niet erg moeilijk hieruit weer het recombinant-DNA af te zonderen. Door met hetzelfde restrictie-enzym dit DNA
te behandelen krijgt men een groot aantal kopieën van het soortvreemd
DNA in handen. Dit hele proces wordt moleculaire klonering van DNA
genoemd.
Nut van recombinant-DNA

onderzoek

In het voorgaande is reeds betoogd dat de wetenschappelijke doelstellingvan dit onderzoek in de eerste plaats is: de afzondering van een zeer
klein brokstukje DNA, liefst één gen, uit het complexe geheel van erfelijke informatie in de cel. Dit maakt het mogelijk de bouw en functie
van een gen en de wijze waarop de expressie wordt gestuurd te onderzoeken. Dank zij het voorhanden-zijn van de door moleculaire klonering
verkregen genkopieën kan de lettercode van het gen worden bepaald.
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Hierbij zijn nu reeds interessante ontdekkingen gedaan, die inzicht
geven in de wijze waarop de zoogdiercel de informatie, opgeslagen in
een gen, verwerkt tot eiwit. Zo is gebleken dat een aantal onderzochte
genen uit zoogdiercellen, o.a. het gen dat codeert voor een bepaalde
eiwitketen van het hemoglobine, DNA-stukjes (insertiecodes, ook wel
introns genoemd) bevat die niet direct bijdragen aan de opbouw van het
genprodukt (Jeffreys & Flavell, 1977). Bij de verwerking van de erfelijke informatie, via het boodschapper-RNA, moet de cel op het niveau
van het RNA deze inserties er eerst uithalen, waarna het eiwit kan
worden gemaakt. Dit kan er op wijzen dat genen in eukaryotische cellen
veel ingewikkelder zijn opgebouwd dan genen in micro-organismen.
Deze vondst heeft ook nog een andere consequentie die van groot
belang is, namelijk dat een bacteriecel niet zonder meer in staat zal zijn
deze verwerking van de informatie van een eukaryotisch gen uit te
voeren. Met andere woorden, een dergelijk zoogdiergen dat met behulp
van de recombinant-DNA-techniek in een bacteriecel isgebracht zal niet
zonder meer tot expressie komen. Deze veronderstelling klopt met de
waarneming dat tot nu toe in de meeste experimenten waarbij zoogdierDNA in bacteriecellen wasgebracht, de bacteriën niet overgingen tot de
produktie van de zoogdiereiwitten. Zeer waarschijnlijk spelen ook nog
andere barrières een rol, o.a. de mogelijkheid dat de bacterie het zoogdiereiwit als vreemd herkent en onmiddellijk afbreekt. Veel onderzoek
is nu gericht op dit probleem van expressie. Hierbij probeert men het te
recombineren zoogdiergen zodanig aan te passen dat het wel past op het
afspeelmechanisme van de bacteriecel. De reeds eerder genoemde methode om het gen in de reageerbuis te maken, biedt wat dat betreft
mogelijkheden. Men kan dan de insertiecodes uit het gen weglaten en
bovendien lettervolgordes samenstellen die de bacteriecel gemakkelijker
leest dan de oorspronkelijke lettervolgordes in het zoogdiergen. Dit is
mogelijk doordat de meeste bouwstenen van een eiwit (aminozuren) in
de natuur door meer dan één lettervolgorde van drie stikstofbasen (triplet) kunnen worden gecodeerd.
Voorts kan men een dergelijk gen eerst nog koppelen aan een gedeelte van een echt bacteriegen, zodat het in het verlengde van het bacteriegen kan worden meeafgelezen. Dit laatste heeft bovendien het voordeel
dat de bacteriecel dan een eiwit produceert dat voor een gedeelte bacterieceleiwit is. Dit kan mogelijke afbraak van het zoogdiergedeelte
voorkomen. Deze procedure is met succes toegepast bij de produktie
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van het menselijk hormoon somatostatine in coli-bacteriën uitgevoerd
door een groep van onderzoekers in de USA (Itakura et al., 1977).Wel
moet men in staat zijn uiteindelijk het zoogdiereiwit af te splitsen van
het bacteriegedeelte. Ook dit probleem werd in het somatosfatinc-project opgelost. Vergelijkbare experimenten worden thans uitgevoerd met
het doel bacteriën het hormoon insuline te laten maken.
Wanneer dit een bruikbare techniek zal blijken te zijn mag verwacht
worden dat het recombinant-DNA-onderzoek van grote praktische betekenis zal worden bij de produktie van belangrijke eiwilten zoals hormonen, antistoffen en enzymen.
Een opsomming van de nutt'ge toepassingen van de recombinantÜNA-techniek in het kader van dit hoofdstuk kan niet anders dan onvolledig zijn. Vermelding verdient de mogelijke bijdrage in het kankeronderzoek, o.a. door isolatie en studie van genen betrokken in de tiansformatie van een cel tot een tumorcel. Ook isin verband met de bespreking van prenatale diagnostiek in dit hoofdstuk de verwachting vermeldenswaard dat het beschikbaar-komen van genkopieën wellicht de
mogelijkheid zal openen gendefecten op het niveau van het DNAaan te
tonen. Dit zou tot een uitbreiding van de prenatale diagnostiek kunnen
leiden naar defecten die niet in gekweekte cellen tot expressie komen.
Gevaarlijk spel?
De onvolledigheid die in het voorgaande gold voor de discussie over het
nut van recombinant-DNA-onderzoek geldt hier eveneens voor de discussie over de risico's. Voor meer informatie over de soms zeer tegenstrijdige opvattingen over dit onderwerp wordt de lezer verwezen naar
de jaarverslagen van de Commissie belast met Toezicht op de Genetische Manipulatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (1977 en 1978) en naar de publikatie 'Knutselen aan
erfelijkheid'(1977).
Kunnen bij een rccombinant-DNA-experiment bacteriën ontstaan
die schadelijk zijn voor mensen, dieren en/of planten.' Veel scenario's
zijn hiervoor opgesteld, bijvoorbeeld het ontstaan van bacteriën die
kankerverwekkende genen hebben opgenomen. Verspreiding van deze
bacteriën zou misschien op langere termijn kunnen leiden tot een kankerepidemie. De nieuwe inzichten in de expressie van eukaryotische
genen in bacteriecellen en de belangrijke barrières die daarbij zijn aan32

