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Genetisch modificeren en het beïnvloeden van erfe-
lijke eigenschappen begon ruim veertig jaar gele-
den, toen het voor het eerst lukte een stukje DNA 

van het ene organisme over te plaatsen in het DNA van een 
ander organisme en daar tot expressie te brengen. 
Deze zogeheten recombinant-DNA techniek wordt onder 
meer gebruikt voor de productie van voedingsingrediënten, 
enzymen, veevoer, pompoenen, katoen en geneesmiddelen. 
In de landbouw past men genetische modificatie toe om 
gewassen te ontwikkelen met gewenste eigenschappen. Het 
is een moleculaire vorm van veredeling, waarbij het DNA 
zelf wordt aangepast. Bij klassieke veredelingstechnieken 
worden gunstige eigenschappen net zolang gekruist totdat 
een ras is verkregen dat de mooiste appel of de roodste 
tomaat oplevert, of een koe die de meeste melk geeft.
Naast genetische modificatie – of genetische manipulatie, 
zoals het in kritische context vaker wordt genoemd – van 

organismen voor productiedoeleinden, is het gebied van de 
gentechnologie inmiddels sterk uitgebreid. Zo horen ook 
de ontwikkeling van nieuwe forensische DNA-methoden, 
kloontechnieken, gentherapie en knock-out dieren tot gen-
technologie. Maar dit gebeurt vooralsnog in onderzoekslabo-
ratoria; alledaagse toepassingen zijn nog toekomstmuziek.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Veertig jaar nadat wetenschappers modifica-

tietrucs afkeken van de natuur zijn vele gentech-produc-
ten te vinden in de supermarkt en het medicijnkastje.

• De Basis: Hoe werkt gentechnologie en hoe kun je er 
gewassen mee veranderen en eigenschappen beïnvloe-
den? Hoe maak je bijvoorbeeld een aardappel met zetmeel 
dat niet klontert?

• De Diepte: Welke medicijnen heeft de gentech tot nu toe 
opgeleverd en wat valt er nog te ontdekken op dit terrein? |
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stier herman en schaap Dolly zijn misschien wel de bekendste voorbeelden 
van genetische modificatie. Maar ook in ons dagelijks leven komen we 

producten tegen uit de koker van de gentechnologie.
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Hoewel je het niet zou denken, is 
de truc van genetisch modifice-
ren afgekeken van de natuur. 

Al in 1961 ontdekte de Zwitserse bio-
loog Werner Arber dat bacteriën zich 
verdedigen tegen virussen door speciale 
enzymen te produceren die het virale 
DNA in stukken knippen en daardoor 
hun vijand uitschakelen. Arber opperde 
toen al dat dit mechanisme wellicht 
geschikt zou zijn om bepaalde genen 
uit het DNA over te plaatsen van het ene 
organisme in het andere.

Ruim tien jaar later, in 1974, ontdekten 
de Belgen Jozef Schell and Marc van 
Montagu dat de voor planten schadelijke 
kroongalbacterie Agrobacterium tumefa-
ciens een stukje DNA kan overdragen aan 
het genoom van zijn gastheer. Hierdoor 
raakt het normale DNA-herstelmechanis-
me in de plant verstoord en beginnen de 
cellen ongecontroleerd te delen. Met als 
gevolg kleine tumoren, zogeheten kroon-
gallen. Deze produceren stoffen waarop 
de bacterie kan leven zonder dat de plant 
eraan sterft, waardoor de bacterie kan 

parasiteren op zijn gastheercellen. Na de 
ontrafeling van het gentransfer-mecha-
nisme bedachten de Belgische onderzoe-
kers dat de kroongalbacterie ook gebruikt 
kan worden om andere stukjes DNA in 
planten over te brengen, om zo nuttige 
eigenschappen eraan toe te voegen. Door 
de bacterie als taxi te gebruiken lukte het 
wetenschappers om planten genetisch te 
modificeren.

Later werden nog andere gentransfer-
technieken ontwikkeld, waarbij bijvoor-
beeld virussen of goudbolletjes als taxi 
worden gebruikt. Met behulp van deze 
recombinant-DNA technieken kan men 
eigenschappen van organismen beïnvloe-
den om bijvoorbeeld gewassen te bescher-
men tegen ziekteverwekkers of resistent 
te maken tegen onkruidverdelgers. Zo 
zijn er niet alleen soja- en koolzaadrassen 
ontwikkeld die bestand zijn tegen herbi-
ciden, maar ook maïssoorten die onge-
voelig zijn voor de beruchte maïsboorder 
– een rupsje dat veel maïsoogsten doet 
mislukken. 

Toepassingen 

Gemodificeerde micro-organismen 
zoals bacteriën, gisten en schim-

mels worden tegenwoordig op industriële 
schaal gebruikt voor de productie van 

hulpstoffen en ingrediënten in voedings-
middelen. Een bekend voorbeeld is aspar-
taam, de zoetstof in light frisdranken, 
snoep en ijs. Andere voorbeelden zijn 
de enzymen die bakkers gebruiken als 
broodverbeteraar en de speciale enzymen 
die worden gebruikt om appelsap (dat 
van zichzelf troebel is) helder te maken. 
In veevoer is vaak soja of maïs verwerkt 
dat genetisch gemodificeerd is om het 
gewas resistent te maken tegen ziektes. 
Ingrediënten uit genetisch gemodificeer-
de soja, maïs, koolzaad, katoenzaad en 
suikerbieten mogen in de EU worden 
gebruikt in voedsel, maar de fabrikant 
moet dat wel vermelden op het etiket. 
Deze etiketverplichting geldt niet voor 
toepassing van microbiële additieven en 
voor zuivel, vlees, eieren en honing van 
dieren die gemodificeerd voer hebben 
gekregen. 

Ook in non-food artikelen worden 
genetisch gemodificeerde componen-
ten verwerkt. Zo wordt gemodificeerd 
katoen gebruikt in kleding, eurobiljetten 
en andere producten. Veel wasmiddelen 
bevatten enzymen die met behulp van 
gentechnologie zijn geproduceerd, zoals 
vetsplitsende enzymen (lipases), eiwitaf-
brekende enzymen (proteases), zetmeel-
afbrekers (amylases) en cellulases die het 
pluizen van katoen tegengaan. 

De farmaceutische industrie past 
recombinant-DNA technieken toe voor 
de productie van therapeutische eiwitten, 
geneesmiddelen op basis van eiwitten. 
Hierbij verplaatst men vaak menselijk 
DNA naar een micro-organisme of dier, 
om eiwitten te verkrijgen die geschikt 
zijn als medicijn voor mensen maar die 
moeilijk uit menselijk bloed te produ-
ceren zijn. In 1982 was humaan insu-
line, een hormoon dat diabetespatiënten 
nodig hebben om de glucosespiegel op 

 Grip
op genen

De recombinant-DNA techniek is afgekeken van 
de natuur.

De kroongalbacterie beschikt van nature over een 

gentransfer-mechanisme om eigen DnA over te 

brengen in het DnA van de gastheerplant. Bij gene-

tische modificatie zet men de bacterie in als taxi om 

‘vreemde’ genen te transporteren naar het genoom 

van de plant die moet worden aangepast.

Bacteriële taxi
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peil te houden, het eerste recombinant-
DNA geneesmiddel ter wereld. Sindsdien 
volgden recombinant groeihormoon en 
recombinant EPO. Vandaag de dag zijn 
er al meer dan zeventig recombinant 
geneesmiddelen op de markt.

Voors en Tegens

Organismen die genetisch gemo-
dificeerd zijn, worden ggo (gene-

tisch gemodificeerd organisme) of gmo 
(genetically modified organism) genoemd. 
Tegenwoordig gebruikt men hiervoor 
ook wel het begrip transgeen organisme. 

Vooral genetische modificatie in grotere 
organismen roept nog veel maatschap-
pelijke discussie op. Critici vinden dat er 
te weinig bekend is over de veiligheid en 
onbedoelde effecten. Zij wijzen op het 
gevaar van onvoorziene genetische en/of 
biochemische aanpassingen in een ggo 
en vinden dat zulke ongewenste (lange 
termijn)effecten onvoldoende worden 
onderzocht bij commerciële toelatingen. 
In studies met een herbicide-resistent 
sojaras zijn bijvoorbeeld een lager versge-
wicht, lager chlorofylgehalte en splijtende 
stengels gevonden en bij oriënterende 
voederproeven met dieren werden orgaan-
afwijkingen en een verminderde afweer 
vastgesteld. Ook bestaat er bezorgdheid 
over de toename van allergische reacties, 
die door genetisch gemodificeerde gewas-
sen méér zouden worden opgewekt dan 
door natuurlijke gewassen. Dit is nog 
niet wetenschappelijk bewezen, maar er 
zijn wel waarnemingen gerapporteerd in 
wetenschappelijke studies.

Voorstanders zien genetische modifica-
tie juist als een methode om het wereld-
voedselprobleem aan te pakken. Door 
planten beter bestand te maken tegen 
droogte en zout kunnen rassen worden 
ontwikkeld die gedijen op schrale en 
droge landbouwgrond. Bovendien kan 
men met behulp van genetische modi-
ficatie voedingsstoffen aan een gewas 
toevoegen. 

Het gebruik van nieuwe methoden en 
technieken in de wetenschap staan min-
der ter discussie. Zo zijn bijvoorbeeld 
DNA-technieken ontwikkeld die door de 
politie worden gebruikt om misdaden op 
te lossen. Er worden zogeheten knockout 
muizen gebruikt om de werking en func-
tie van genen te onderzoeken en de rol die 

genen spelen bij ziekten. Ook DNA-chips 
waarmee ziekten kunnen worden opge-
spoord of het effect van een therapeuti-
sche behandeling kan worden gemeten 
vallen onder de noemer gentechnologie. 

sTreng europa

Voor het gebruik van genetisch gemo-
dificeerde organismen in voeding 

bestaan in de EU strenge wetten. Sinds 
april 2004 moet het etiket in de mees-
te gevallen vermelden of er genetische 
modificatie aan het product te pas is 
gekomen, ook als het verschil met een 
product zonder genetische modificatie 
niet meer aantoonbaar is. Suiker uit gene-
tisch gemodificeerde suikerbieten moet 
dus worden gelabeld, ook al verschilt deze 
suiker niet van suiker uit niet-transgene 
gewassen.

In de VS bestaat geen etiketteringsver-
plichting voor genetisch gemodificeerd 
voedsel. De voedsel- en warenautoriteit 
FDA hoeft alleen naar de veiligheid van 
het product te kijken als de producent 
daar uit zichzelf om vraagt, en er wordt 
niet naar de productiemethode gekeken. 
Het Amerikaanse ministerie van land-
bouw (USDA) toetst nieuwe producten 
op milieuveiligheid als daar aanleiding 
toe is. Omdat vrijwel alle genetisch gemo-
dificeerde gewassen tot nu toe een relatie 
hebben met een pesticide (herbicide-resis-
tentie of een ‘ingebouwd’ insecticide) zijn 
ze allemaal door USDA getoetst.        |

Bij een rondgang door de supermarkt is de kans 

groot dat er producten in de winkelkar belanden 

die direct of indirect te maken hebben met gene-

tische modificatie. Vrijwel alle koeien, varkens en 

kippen krijgen immers genetisch gemodificeerde 

soja of maïs. Bijen halen hun nectar uit genetisch 

gemodificeerde bloemen. En ook veelgebruikte 

voedingsadditieven als aspartaam, riboflavine, 

citroenzuur, caroteen, vitamine C, maltitol en vele 

aroma’s kunnen geproduceerd zijn met behulp 

van genetisch gemodificeerde methoden.            |

De eerste transgene stier ter wereld kwam uit 
nederland: stier herman, die een menselijk 

gen voor lactoferrine in zijn DnA had. hierdoor 
zouden zijn vrouwelijke nakomelingen dit ontste-
kingsremmende eiwit produceren in hun melk, 
zo was de gedachte. in de praktijk bleek dit geen 
succes: de hoeveelheden lactoferrine in de melk 
van hermans dochters waren zeer laag en er kwam 
dan ook geen medicijn uit voort. na zijn overlijden 
in 2004 is herman opgezet en sindsdien staat hij 
tentoongesteld in naturalis in leiden.           |

Stier Herman
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Toepassingen van de gentechnologie worden 
ingedeeld in drie categorieën. In de landbouw 
gaat het onder meer om ontwikkeling van bete-
re dierrassen en plantensoorten; in de industrie 

om biotechnologische productieprocessen en 
in de medische sector om de productie van 
geneesmiddelen, vaccins en diagnostica en de 
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Van oudsher is de mens op zoek naar landbouwgewassen met weinig ziekten 
en hoge opbrengsten. Vroeger was veredeling in het veld de gebruikelijke 

weg, tegenwoordig speelt ook gentechnologie een rol. 
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dat blijkt minder eenvoudig dan men 
oorspronkelijk dacht. De relatie tussen 
genen en eigenschappen is vaak complex 
en bovendien kan genetische modificatie 
ook neven-effecten op gang brengen. 

Veel recombinant-DNA onderzoek is 
gericht op verbetering van rijst. Meer dan 
de helft van de wereldbevolking is afhan-
kelijk van deze voedingsbron en het wordt 
wereldwijd op grote schaal verbouwd. 
Daardoor tikken kleine beetjes voordeel 
flink aan: stel dat zo’n genetisch gemodi-
ficeerde rijstplant dankzij een extra gen 
één procent minder water nodig heeft, 
dan scheelt dat op een compleet rijstveld 
tienduizenden liters water. En een iets 
betere resistentie tegen een schimmel 
scheelt vele kilo’s pesticiden.

Tot nu toe zijn echter nog geen com-
merciële toepassingen gerealiseerd met 
gemodificeerde rijst, deels doordat de 
langetermijn effecten nog onvoldoende 
in kaart zijn gebracht. Successen blij-
ven beperkt tot binnen de muren van 

Klassieke veredelingstechnieken zijn 
gebaseerd op selectie en kruising 
om gunstige eigenschappen van 

dieren of planten te combineren in nieuwe 
rassen. Zo leidt kruising van twee appel-
rassen (de ene groot en de andere rood) 
in theorie tot een nieuw ras van grote, 
rode appels. Nadeel is dat niet alleen de 
gewenste eigenschappen worden door-
gegeven, maar ook allerlei ongewenste. 
Vooral kruising van een moderne appel-
soort met een wilde appel is lastig. Hierbij 
moet vaak terug worden gekruist met het 
moderne ras om ongewenste eigenschap-
pen van de wilde appel te elimineren. De 
tijd die nodig is om via veredeling een 
goed appelras te verkrijgen kan daardoor 
oplopen tot zo’n vijfentwintig jaar.

Gentechnologie biedt mogelijkheden om 
dit proces te versnellen. Bijvoorbeeld door 
gebruik van zogeheten marker assisted  
breeding (MAB), waarbij de genetische 
kaart van een plant het uitgangspunt 
vormt. Wanneer de DNA-structuur bekend 

is, kunnen DNA-sequenties die een rol 
spelen bij de gunstige eigenschappen veel 
sneller worden geïdentificeerd. Omdat 
niet altijd duidelijk is in hoeverre een spe-
cifiek DNA-fragment (de vingerafdruk) 
daadwerkelijk codeert voor de eigenschap 
zelf, wordt het een ‘marker’ genoemd: het 
DNA-fragment markeert de betreffende 
eigenschap in het genoom. Toepassing 
van MAB maakt het gemakkelijker om de 
gewenste variëteit van een gewas te iden-
tificeren en te selecteren, waardoor het 
veredelingsprogramma wordt versneld. 
Op dit moment is de methode populair-
der dan genetische modificatie.

Knippen en plaKKen

Het idee van genetische modifica-
tie, ofwel moleculaire veredeling 

is om een gen dat codeert voor een 
gewenste eigenschap over te zetten van 
het ene organisme in het andere. Hierbij 
wordt het zogeheten transgen uit het 
DNA geknipt; vervolgens wordt het ver-
menigvuldigd en in het DNA van een 
ander organisme geplakt. Bij planten 
bestaan hiervoor verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld via transportvirussen of -bac-
teriën die het nieuwe gen ‘binnensmok-
kelen’, of met behulp van goudbolletjes 
waaraan het gen in kwestie is gebonden. 
Een derde mogelijkheid is een zogeheten 
gene gun, een soort pistool waarmee het 
gen letterlijk in de cel wordt geschoten. 
Via celdeling wordt het transgen vervol-
gens gerepliceerd en overgedragen aan 
alle nieuw gevormde cellen. Een orga-
nisme met één of meer ‘nieuwe’ genen 
noemen we transgeen.

In de praktijk zijn de mogelijkheden 
van genetische modificatie beperkt. Men 
hoopt de gewenste eigenschap meteen 
als gen te kunnen isoleren en over te 
brengen naar de beoogde variëteit, maar 

Gewassen
met gewenste eigenschappen

Golden rice is een transgene rijstsoort die extra 
provitamine A (bètacaroteen) bevat. Deze ver-

binding is ook aanwezig in natuurlijke rijst, maar 
alleen in de bladeren en niet in de korrel. 

De verbouw van genetisch gemodificeerde gewassen 
neemt wereldwijd toe. In ruim tien jaar tijd groeide 
het aantal hectaren van 0 in 1996 tot 114 miljoen in 
2007. Het gaat hierbij vooral om genetisch gemodi-
ficeerde soja, maïs, koolzaad en katoen.
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onderzoekslaboratoria. Een voorbeeld is 
golden rice, een rijstsoort die extra pro-
vitamine A (bètacaroteen) bevat. En aan 
de Universiteit Wageningen is men er 
in geslaagd twee genen uit de zandraket 
(Arabidopsis) tot expressie te brengen 
in de rijstplant; deze gemodificeerde 
plant blijkt beter bestand tegen zout en 
droogte.

ZeTmeel Zonder KlonTers

Een ander voorbeeld van genetische 
modificatie in de landbouw is de 

fabrieksaardappel. In Nederland wordt 
zo’n 2,5 miljoen ton aardappels verwerkt 
tot zetmeel voor gebruik in voeding, 
papier, kleefstoffen en textiel. Het zet-
meel uit de aardappels dient meestal als 
verdikkings- of bindmiddel. Aardappel-
zetmeelbedrijven zijn steeds op zoek naar 
betere rassen. 

Aan de fabrieksaardappel worden heel 
andere eisen gesteld dan aan de consump-
tieaardappel. Een hoog gehalte zetmeel is 
belangrijker dan smaak, kleur en vorm. 
Normaal bevat een aardappel twee typen 
zetmeel: amylose (20 procent) en amy-
lopectine (80 procent). Bij de verwerking 
moet zetmeel worden opgelost in kokend 
water. Daarbij kristalliseert het lineaire 
amylose snel uit, waardoor klonters ont-
staan en harde gelen. Amylopectine geeft 
door de vertakte structuur geen klonter-
problemen. Een aardappel zonder amylo-
se staat dan ook hoog op het verlanglijstje 
van de zetmeelfabrikant.

Met behulp van gentechnologie is het 
gelukt een industrieaardappel te ontwik-
kelen zonder het enzym granule-bound 
starch synthetase (GBSS), dat verantwoor-
delijk is voor de aanmaak van amylose. 
Het nieuwe ras is gemaakt via RNA-

interferentie technologie (RNAi). Hierbij 
wordt het messenger-RNA voor GBSS 
vernietigd, waardoor er geen moleculaire 
mal meer is voor het enzym en de syn-
these van GBSS stopt. Hiermee wordt het 
GBSS-gen uitgeschakeld en kan er dus 
geen amylose worden aangemaakt. Het 
aardappelzetmeelbedrijf Avebe heeft met 
deze genetisch gemodificeerde aardappel, 
Modena genaamd, succesvolle veldproe-
ven uitgevoerd en de aardappel levert het 
gewenste amylopectine. In april 2009 
heeft het bedrijf een vergunningaanvraag 
ingediend bij de EU.

planTeigen genen

Uit onderzoek blijkt dat consumenten 
de voorkeur geven aan genetisch 

gemodificeerde planten met alleen plant-
eigen genen en niet met genen uit andere 
organismen. Deze vorm van genetische 
modificatie wordt aangeduid met cisge-
nese. Wageningse wetenschappers van 
het bedrijf Plant Research International 
onderzoeken deze methode om appelras-
sen te ontwikkelen die resistent zijn tegen 
appelschurft, een schimmel die behoort 
tot de belangrijkste ziekteverwekkers in 
de Nederlandse appelteelt. Het onderzoek 
is gericht op de populaire Elstar. Eén 
resistentiegen hebben de onderzoekers 
al ingebouwd en men is bezig met het 
isoleren van een tweede gen om een multi-
resistente appel te ontwikkelen. 

Ook cisgenese valt onder de Europese 
wetgeving voor genetisch gemodificeerde 
organismen, waarbij voor toelating op 
de markt aanvullend onderzoek op het 
gebied van milieu en veiligheid is vereist. 
De EU discussieert momenteel over de 
vraag of de wetgeving voor cisgenetische 
gewassen moet worden versoepeld.        |

1. Het gen dat 
verantwoorde-
lijk is voor de 
gele kleur wordt 
uit het DNA van 
de paprika 
geknipt.

‘geel’gen

promotor

merker

3. Een kopie van het 
genpakketje wordt in de 
transportbacterie gezet, 
die binnendringt in de 
cellen van de tomaat. 

4. De tomatencellen 
met het nieuwe gen 
worden opgekweekt 
tot tomaten met de 
gewenste gele kleur.

2. Om het gen in de cellen van een andere plant te krijgen, wordt het vastge-
maakt aan een stukje ringvormig DNA van een bacterie, een zogeheten 
plasmide. Hieraan wordt ook een promotor toegevoegd, een soort schakelaar 
die het ‘gele gen’ kan aanzetten en ervoor zorgt dat het straks tot expressie 
komt in  de tomaat om de gele kleur te geven. Een merkergen wordt 
toegevoegd om plantencellen die het nieuwe gen hebben te herkennen. Het 
nieuwe genpakketje wordt in de bacterie gezet, die zich vervolgens zo vaak 
vermenigvuldigt dat er heel veel kopieën van het genpakketje ontstaan. 

Bij de recombinant-DNA technologie of genetische modifica-
tie worden veranderingen aangebracht in de erfelijke eigen-
schappen van een organisme. Het gen met de gewenste 
eigenschap wordt uit het DNA van het ene organisme geknipt 
en in het DNA van een ander organisme geplakt. 

plasmide

vermenigvuldigen

transport-
bacterie

 plantencel

gele tomaat

ook klonen is een vorm van gentechnologie. 
De eerste succesvolle poging om zoogdieren 

te klonen leidde in 1996 tot de geboorte van Dolly. 
schotse wetenschappers maakten dit schaap door 
DnA uit uierweefsel in te brengen in een scha-
peneicel. hierdoor was Dolly een precieze kopie 
van haar moeder. De onderzoekers vernoemden 
het schaap naar de rondborstige countryzangeres 
Dolly Parton.

hoewel Dolly een aardig wetenschappelijk succes was, 
blijkt deze methode van klonen niet erg efficiënt: het 
schaap was na 227 pogingen het eerste levend gebo-
ren dier en ze werd niet oud. Artsen lieten het dier op 
zesjarige leeftijd inslapen nadat een vorm van long-
kanker was vastgesteld. omdat schapen meestal wel 
twaalf jaar oud worden, vermoeden wetenschappers 
dat Dolly’s DnA al beschadigd was bij haar geboorte 
en daardoor al meteen een ‘genetische leeftijd’ had 
van zes jaar. een aanwijzing voor deze theorie is dat 
de uiteinden van Dolly’s chromosomen (de telome-
ren) korter waren dan normaal. Andere tekenen van 
vroegtijdige veroudering werden niet gevonden.    |

Klonen

De hersenplaques die zo kenmerkend zijn 
voor de gekkekoeienziekte ofwel bovine 

spongiforme encefalopathie (Bse) zijn het gevolg 
van verkeerd gevouwen eiwitten. Deze fout ont-
staat door een toevallige mutatie in het PrPc-
gen. eén verkeerd gevouwen eiwit hecht zicht 
aan het normale PrPc-prion en start hiermee 
een kettingreactie van eiwitten die zich verkeerd 
vouwen. koeien zonder het natuurlijke PrPc-gen 
zouden dus helemaal geen Bse kunnen krijgen.
Amerikaanse gentechnologen zijn er in geslaagd 
om in koeienembryo’s het PrPC-gen uit het DnA 
te knippen. De koeien die uit dit experiment voort-
komen blijken nauwelijks te verschillen van nor-
male koeien. Ze hebben alleen een ander slaap-
waakritme. met deze Bse-vrije koeien zou het 
gevaar van besmet vlees, melk, collageen of gela-
tine mogelijk opgelost worden.       |

BSe-vrije Koeien
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anders dan genetisch gemodificeerde gewassen zijn gentechnologische 
geneesmiddelen al algemeen geaccepteerd. Bacteriën en hamstercellen worden als 

medicijnfabriekjes ingezet om allerlei therapeutische eiwitten te produceren. 

medicijnen
uit de fermentor
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In 1922 werd de eerste diabetespa-
tiënt behandeld met insuline. Toen 
bleek dat zo’n behandeling een gun-

stig effect had op de regulering van de 
bloedsuikerspiegel ontstond de behoefte 
om kunstmatig insuline te produceren. 
De eerste bronnen voor medicinaal insu-
line waren koeien, paarden en varkens. 
Het hormoon dat werd geïsoleerd uit 
de pancreas van deze dieren was vrijwel 
identiek aan humaan insuline. Het had 
ook dezelfde werking in het menselijk 
lichaam, hoewel soms allergische reacties 
ontstonden door bijproducten.

Tegenwoordig wordt dierlijke insuline 
vrijwel niet meer gebruikt. Begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw kwam het 
eerste kunstmatige humane insuline op 
de markt, geproduceerd met behulp van 
recombinant-DNA technologie. Hierbij 
wordt menselijk DNA ingebracht in een 
E. coli-gastcel. Wanneer deze gastcellen 
zich vervolgens vermenigvuldigen en 

groeien, produceren ze een synthetische 
versie van menselijk insuline. 

Recombinant-DNA insuline is niet 
alleen goedkoper en zuiverder dan insu-
line uit dierlijke organen, het werkt ook 
beter. Voordeel van synthetisch insuline 
is dat er te sleutelen valt aan de amino-
zuursamenstelling. In de jaren negentig 
werden insuline-analoga ontwikkeld: deze 
zijn gebaseerd op (synthetisch) humaan 
insuline, maar zodanig aangepast dat ze 
een snellere of juist een langere werking 
hebben. Voorbeelden zijn het sneller wer-
kende lispro en de langzamer werkende 
variant glargine – beide vernoemd naar 
de aminozuren die zijn gewijzigd.

HamsTercellen 

De meeste menselijke eiwitten zijn 
zogeheten glycoproteïnen. Ze 

bestaan uit een aminozuurketen (prote-
ine) waaraan suikerstaarten zijn gekop-
peld, meestal bedoeld om het eiwit naar 
de juiste plek in de cel te sturen. Bacteriën 
en andere micro-organismen zijn niet 
in staat om suikergroepen te koppelen 
aan eiwitten, zoogdiercellen wel. Voor 
de industriële productie van therapeuti-
sche glycoproteïnen blijken met name 
de Chinese hamstereierstokcellen (CHO-
cellen) geschikt. Organon (tegenwoordig 
Schering-Plough) beschikte vijftig jaar 
geleden al over zo’n CHO-cellijn. Die was 
in het laboratorium gekweekt voor toxi-
citeitstudies en voor experimenten met 
celdeling. De cellijn bleek zeer robuust en 
de eierstokcellen konden uitstekend over-
leven buiten het lichaam van de hamster. 
Ook bleken de cellen gemakkelijk in grote 
hoeveelheden te produceren. Toen in de 
jaren zeventig de eerste proeven werden 
uitgevoerd met DNA-recombinant pro-
ductiemethoden, kwam ook de CHO-cel 
snel in beeld.

De bestaande CHO-cellijn moest wel 
worden aangepast voor de productie van 

glycoproteïnen. In cellen ontbrak bijvoor-
beeld het DHFR-gen dat codeert voor 
een enzym (dihydrofolaat reductase) dat 
nodig is voor de intracellulaire productie 
van glycine, purine en thymidine. In de 
DHFR-mutant ontbreekt dit enzym en 
moeten deze componenten worden toe-
gevoegd aan het groeimedium. Om dit 
probleem op te lossen werd het DHFR-
gen ingebouwd in de CHO-cellijn. Door 
vervolgens deze cellen op een medium te 
laten groeien zonder glycine, purine en 
thymidine blijven alleen de cellen over 
met een werkend DHFR-gen. Op een 
soortgelijke manier zijn nog een aantal 
genetische aanpassingen gedaan in de 
hamstercellen. Dat heeft geleid tot een 
CHO-cellijn die geschikt is voor de pro-
ductie van humane glycoproteïnen (vijf 
gram eiwit per liter celsuspensie).

Zonder urine

Sinds 1997 gebruikt Schering-Plough 
de CHO-cellen ook om synthetisch 

FSH (follikel stimulerend hormoon) 
te maken. Dit hormoon bevordert de 
eisprong bij vrouwen en wordt therapeu-
tisch toegepast bij IVF-behandelingen. 

insuline telt 51 aminozuren. in varkensinsuline wijkt één 

aminozuur af en in runderinsuline zelfs drie. hoewel ook 

synthetisch insuline niet exact gelijk is aan natuurlijke 

menselijke insuline, is het geschikt voor behandeling van 

mensen met diabetes.

op de marKt

in 1987 kwam het eerste recombinant geneesmiddel op 
de markt dat met Cho-cellen was gemaakt: tissue plas-
minogeen activator, een eiwit dat wordt gebruikt om 
bloedstolsels op te lossen bij patiënten met een hartinfarct. 
inmiddels zijn er vele middelen bijgekomen, waarvan hier-
onder enkele voorbeelden.

jaar rDna-geneesmiddel ziekte

1987 tissue plasminogeen activator antistolling

1989 erythropoëtine (ePo) anemie

1996 interferon-b, multiple sclerose

1997 anti-CD20mab non-hodgkin kanker

1997 follikel stimulerend hormoon onvruchtbaarheid

1998 tnF a-receptor reuma

2000 Factor Viii hemofilie A

2002 anti-tnFa mab reuma

2003 a-galactosidase ziekte van Fabry

2003 anti-ige mab astma

2004 luteïniserend hormoon onvruchtbaarheid

2006 a-glucosidase ziekte van Pompe
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Sinds de ontdekking in de jaren zestig 
van de therapeutische waarde van dit hor-
moon, werd het meer dan veertig jaar lang 
gewonnen uit urine van postmenopausale 
vrouwen. Maar dat is niet meer nodig nu 
de celkweken als FSH-fabriekjes dienen. 
Ook voor humaan choriongonadotrofine  
(HCG) – eveneens een hormoon dat the-
rapeutisch wordt toegepast om de vrucht-
baarheid te verbeteren – is inmiddels een 
recombinante variant in ontwikkeling. 
Traditioneel wordt HCG gewonnen uit de 
urine van zwangere vrouwen via de actie 
‘moeder voor moeders’.

Een ander recombinant geneesmiddel 
dat in hamstercellen wordt geproduceerd 
is een therapeutisch eiwit voor behande-
ling van de ziekte van Pompe. Patiënten 
die lijden aan deze zeldzame stofwis-
selingsziekte maken te weinig (of geen) 
alfa-glucosidase aan, een enzym dat nodig 
is voor de afbraak van glycogeen zodat 

de spieren worden voorzien van energie. 
Wanneer de afbraak verstoord raakt door 
een tekort aan alfa-glucosidase stapelt gly-
cogeen zich op in lichaamscellen – vooral 
in spierweefsel en in organen. Hierdoor 
overlijden kinderen met de ziekte van 
Pompe vaak op jonge leeftijd aan hartpro-
blemen.

Twee farmaceutische biotechbedrijven, 
Pharming en Genzyme, hebben zich 
gericht op de ontwikkeling van recombi-
nant-DNA technologie om alfa-glucosi-
dase in dieren te maken. Het begon met 
pogingen het geneesmiddel te isoleren 
uit de melk van transgene konijnen, maar 
later is men overgestapt op CHO-cel-
len. Dat had vooral een juridische reden: 
omdat er al veel andere geneesmiddelen 
zijn goedgekeurd die met CHO-cellen 
gemaakt zijn, zou recombinant alfa-glu-
cosidase ook sneller op de markt kunnen 
komen. Verder doet Pharming onderzoek 
naar het geneesmiddel Rhucine, dat werkt 
tegen erfelijk angio-oedeem, een ziekte 
waarbij weefsels opzwellen wat ernstige 
pijn veroorzaakt. Rhucine is een eiwit met 
veel suikerstaarten, waardoor het toch te 
moeilijk bleek om dit in CHO-cellen te 
produceren. Daarom is het bedrijf overge-
stapt op transgene konijnen die het eiwit 
aanmaken in hun melk. 

regisTraTie mondjesmaaT

De Europese registratieautoriteit 
EMEA is van mening dat er nog te 

weinig bekend is over de langetermijnef-
fecten van Rhucine en heeft in 2009 de 
registratieaanvraag afgewezen. Pharming 
doet nu extra onderzoek om alsnog goed-
keuring te krijgen.

Een eiwit dat in zoogdieren wordt 
gemaakt in plaats van in zoogdiercellen 

en waarvoor EMEA wel toestemming ver-
leende is Atryn. Dit middel wordt gebruikt 
bij preventie en behandeling van veneuze 
bloedstolsels in patiënten met een erfelijk 
tekort aan antitrombine. Transgene gei-
ten produceren het therapeutische eiwit 
antitrombine in hun melk. De FDA liet 
dit middel in het voorjaar van 2009 toe op 
de Amerikaanse markt. In Europa is het 
al sinds 2006 verkrijgbaar.         |

Grote bioreactoren staan te draaien, mensen met badmutsjes 

en plastic overschoenen lopen in hun witte labjassen rond om 

de productie te controleren. in deze fabriek worden miljarden 

bacteriën voor ons karretje gespannen om humane eiwitten 

of hormonen te produceren die als geneesmiddel kunnen 

worden toegepast.

kern

mRNAtranscriptie

FSH

assemblage en
aanhechting
suikergroepen

translatie

De CHO-cel 
assembleert de α en 
β-ketens, hecht er de 
suikergroepen aan en 

scheidt compleet FSH uit

Follikel stimulerend hormoon(FSH) bestaat uit twee eiwitketens 
(α en β) en bevat een aantal suikergroepen. 

Het menselijk 
FSH-gen wordt 
ingebouwd in 
het DNA van 
een Chinese 
hamstercellijn

α
β

Hormoon uit HamStercellen

Gentherapie is een techniek om fouten in 
DnA te herstellen. in lichaamscellen waar 

een defect gen tot expressie komt en afwijkingen 
veroorzaakt, wordt de goede versie van het gen 
ingebracht. hiervoor is een transportmiddel nodig. 
Deze transporteurs, vectoren genoemd, zijn meest-
al gebaseerd op virussen omdat die van nature zeer 
efficiënt genen kunnen overdragen. Virale vectoren 
worden gemaakt door specifieke stukken van het 
virus-DnA te verwijderen. Dit voorkomt niet alleen 
dat het virus ziekteverwekkende eiwitten maakt, 
maar zorgt ook voor meer transportruimte om het 
nieuwe gen mee te nemen.

in de jaren 90 werd gentherapie bij mensen voor 
het eerst toegepast voor behandeling van sCiD 
ofwel severe combined immuno deficiency. sCiD-
patiënten hebben een defect in het gen voor ade-
nosine deaminase, waardoor bepaalde t-cellen 
(belangrijke afweercellen) niet goed functioneren. 
De techniek bleek helaas niet zonder risico: aan-
vankelijk leek de behandeling succesvol, maar later 
kregen vijf van de twintig behandelde kinderen leu-
kemie. het gebruikte transportvirus bleek achteraf 
ook een oncogen te kunnen activeren. 
De laatste jaren zijn nieuwe en veiliger virale 
vectoren ontwikkeld en wordt gewerkt aan niet-
virale transporteurs, zoals polymeren. na jaren 
van tegenslag lijkt gentherapie weer een beetje uit 
het dal te klimmen. eind 2008 maakte het AmC 
bijvoorbeeld bekend dat het met succes een genthe-
rapeutische studie had uitgevoerd voor patiënten 
met de stofwisselingsziekte lPl-deficiëntie. ook de 
centrale commissie mensgebonden onderzoek ziet 
hernieuwde belangstelling. in 2008 kwamen zeven 
onderzoeksaanvragen binnen waarbij gentherapie 
betrokken was, tegen één aanvraag in 2007.     |

gentHerapie
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AAnbevolen websItes
- www.ditisbiotechnologie.nl: website van onder andere 

Kennislink en Noorderlicht/VPRO over het hoe, wat en 
waarom van biotechnologie.

- www.milieucentraal.nl → genetische modificatie: informatie 
over de effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op 
het milieu.

- www.genethica.nl: stichting genethica ter bevordering van 
duurzame productie en consumptie
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Milieudefensie over genetische manipulatie van landbouwge-
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‘het leven’ en de manier waarop genomics-onderzoekers 
onderzoek doen.

- www.goldenrice.org: website van het Golden Rice initiatief.
- www.avebe.nl → Modena: amylopectine aardappelzetmeel.

voor op sChool
 1. Beschrijf hoe traditionele veredeling van planten en dieren 

in zijn werk gaat. Kies een plant of dier om je betoog te illu-
streren. Wat is het verschil met gentechnologie?

 2. Medicijnen bereid met gentechnologie hebben vaak ‘mab’ in 
de merknaam, dat staat voor ‘monoklonale antibody’. Een voor-
beeld is Rituximab. Hoe gaat de mab-techniek in zijn werk?

 3. Geef twee voordelen en twee nadelen van traditionele  
veredeling en van gentechnologische veredeling .

 4. Geef in grote lijnen de opbouw van een planten- en een  
dierencel. Geef de positie en de functie van DNA en RNA in 
de cel(kern) weer.

 5. Insuline voor geneeskundig gebruik werd vroeger geïsoleerd 
uit de alvleesklier van varkens. Zoek de structuurformules 
van menselijk insuline en van varkensinsuline. Wat is het 
verschil? Hoe wordt het hormoon tegenwoordig gemaakt?

 6. Er is weerstand tegen voedsel bereid met gentechnologie. 
Die weerstand is veel kleiner bij bereiding van medicijnen 
met gentechnologie. Geef verklaringen voor die verschillen. 
Wat is jouw standpunt?

 7. Waardoor krijgt suiker uit transgene suikerbieten in de VS 
niet het stempel ‘genetisch gemodificeerd’ en soja-eiwit uit 
transgene sojabonen wel?

 8. Zetmeel in de vorm van amylose klontert gemakkelijk. 
Amylopectine veel minder snel. Leg het verschil uit aan de 
hand van de moleculaire structuren van deze verbindingen.

 9. Leg uit waarop de knock-out technologie is gebaseerd. Geef 
een analogie uit het dagelijks leven.

 10. Restrictie-enzymen en ligases zijn specifiek voor bepaalde 
basenvolgordes in het DNA. Ze knippen en plakken niet 
op elke plek in het DNA. Leg uit hoe het knip-en-plakwerk 
verloopt.
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Met behulp van gentechnologie wordt de informatie op DNA moleculen 
heel gericht opnieuw gerangschikt.

goocHelen met dna


