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R.H.J. Houwen (1954) is als kinderarts verbonden 
aan het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. 
Tijdesn zijn specialisatie werkte hij enige tijd op de 
afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus 
Universiteit, waar hij participeerde in het daar !open de 
moleculair-biologische onderzoek. 

De betekenis van de recombinant
DNA-technologie voor de 
geneeskunde 
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Recombinant-DNA is ecn onderwerp waarover de laatste jarcn ook buiten de vakpers 
vee! geschreven is. Gezien de perspectieven die deze techniek biedL is dit zeker 
terecht. Het moleculair-biologisch onderzoek heeft de afgelopen 5 tot 10 jaar immers 
een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt sinds het mogelijk is geworden erfelijke 
eigenschappen van organismen te isoleren. in nieuwe combinaties samen te brengen 
en door te geven aan organismen die deze eigenschappen tevoren nog niet bezaten. 
Op deze manier werd onder meer een beter inzicht in de structuur en regulatie van 
erfelijke eigenschappen verkregen. Daarnaast werden mogelijkheden geschapen voor 
belangrijke toepassingen op medisch. industrieel, agrarisch en milieugebied. 1 121 

Naast de hooggespannen verwachtingen 
waren er vooral in het begin vragen be
treffende de potentiele risico's voor mens 
en omgeving die deze techniek met zich 
mee zou kunnen brengen. Dcze vragen 
zijn in eerste instantie naar voren ge
bracht doer de wetenschappelijke onder
zoekers zelf' 1• maar zijn later onderwerp 
geworden van een puhlieke discussie 

I) Emery A.E.H. Recombinanl DNA /echnologr. 
Lancet (2) 1406-1409 ( 19Rl ). 

2) Abelson J. A revolution in biology. 
Science 209, 1319-1321 (19RO). 

waarin emotionele en politieke argumcn
ten de wetenschappelijke vaak naar de 
achtergrond drongen. Toen na een aantal 
jaren van gedegen onderzoek kwam vast 
te staan dat. met inachtneming van voor
zorgen die ook voor ander onderzoek 
gelden, deze techniek gecn hijzondere 
gevaren met zich meebrachL kwamen 
meer wezenlijke. ethische en maatschap-

3) Berg P. ct al. Polelllial biohazards ofrecombinanl DNA molecule\. 
Letter to the editor. Science 183, 303 (1974). 
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pelijke vragen naar voren. Vragcn die 
samenhangen met het ingrijpen van de 
mens in de erfelijkheid. 
De vorige bijdragen in deze reeks zijn 
reeds uitgebreid ingegaan op deze be
langrijke punten~ 151 • Daarom zal dit arti
kel zich beperken tot de bctekenis van de 
recombinant-DNA-technologic voor de 
geneeskunde. De tekst kan gevolgd wor
den zonder diepgaande kennis van de 
moleculaire biologic. Wei worden enkele 
basale begrippen in een verklarende 
woordenlijst uiteengezet. Aan het slot 
van het artikel wordt een kort overzicht 
gegeven van de wctenschappelijke ach
tergronden van deze nieuwe techniek. 

Fundamenteel onderzoek 
Met de komst van de recombinant-DNA
technologic werd het gereedschap aange
dragen om ecn aantal basale problemen 
in de celbiologie nader te onderzoeken. 
Op deze manier werd belangrijke nieuwe 
kennis vergaard over bouw. organisatie 
en regulatie van erfelijke eigenschappen 
(genen). 
Zo is ondermeer de structuur van de 
crfelijke informatie voor antistoffen (im
muunglobulines) opgehelderd. Antistof
fen vormen een belangrijk onderdeel van 
de weerstand die wij tegen infecties bezit
ten. lnfecties worden veroorzaakt door 
(micro )organismen en elke micro-orga
nisme bezit op moleculair niveau een be
paald patroon van uitsteeksels. die qua 
structuur vergeleken kunnen worden met 
uitstekende sleutels. Bij een infectie 
wordt een antistof gemaakt die over de 
'uitsteeksels' van het micro-organisme 
past, zoals een slot om een sleutel. Na 
koppeling van het immuunglobuline aan 
de 'uitsteeksels' kan vernietiging van de 
indringer plaatsvinden. 
Door het slot-sleutel principe wekt elk 
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soort micro-organisme zijn eigen speci
fieke antistof op. Sterker nog. omdat elk 
soort micro-organisme weer verschillen
de typen 'uitsteeksels' heeft worden er 
tegen elke binnendringer een groot aan
tal specifieke antistoffen gemaakt. Ge
zien het ontzagwekkend aantal verschil
lende soorten van micro-organismen, die 
ieder een reeks specifieke antistoffen te
gen zich opwekken, vroeg men zich af 
waar de informatie voor als die ( ~ 107

) 

immuunglobulines opgeslagen lag. De 
'ruimte' op het DNA leek hier bij lange 
na niet genoeg voor. 
Dankzij de recombinant-DNA-technolo
gic is dit probleem nu opgelost. Men 
heeft ontdekt dat de informatie niet 
steeds voor elke antistof in zijn geheel 
ligt opgeslagen. De informatie ligt daar
entegen als losse stukjes opgeslagen. Uit 
deze stukjes informatie wordt voor ieder 
afzonderlijk immuunglobuline een steeds 
verschillende DNA-volgorde samenge
steld, op basis waarvan het immuunglo
buline uiteindelijk gemaakt wordt. In ze
kere zin is dit te vergelijken met het 
bouwdoos-principe: met een klein aantal 
verschillende bouwstenen is een zeer 
groot aantal structuren samen te stellen. 
Op deze manier hoeft op het DNA 
slechts de informatie voor een beperkt 
aantal bouwstenen voor immuunglobuli
nes opgeslagen te liggen, waaruit dan 
keer op keer een andcr samengesteld kan 
worden. Voor deze taak is er meer dan 
voldoende ruimte op het DNA aanwezig. 
Opheldering van de bouwwijze van de 
immuunglobulines is een voorbeeld van 
de nieuwe kennis die verkregen were\ 
door toepassing van de recombinant
DNA-techniek. Daarnaast is ook meer 
inzicht verkregen in de bouw van andere 
erfelijke eigenschappen. terwijl een be
gin van inzicht is ontstaan in de regulatie 

4) Schrotcn E. Mastersclwp O\'fr het Ieven" Bezinning op ontwikkelingen in de r:enetische technologic. 
Christen Democratische Vcrkenningcn 4/i\4. p. 171\. 

5) Duijn. P. van. /)e recomhinant-DNA-discussie. 
Christen Dcmocratischc Verkcnningcn 5/1\4. p. 213. 
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Dr. J.H.J. Hoeijmakers is sinds 1981 werkzaam op de 
afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Hij houdt zich bezig met 
erfelijke syndromen bij de mens waarbij in een hoge 
frequentie kanker ontstaat. 

van die eigensehappen. 
Ook in het kankeronderzoek is door toe
passing van de reeomhinant-DNA-teeh
nologie een belangrijke ontdekking ge
daan, die ons inzieht heeft gegeven in het 
wezen van kanker. Het blijkt dat norma
le eellen genen bezitten die de eelgroei 
besturen. Wanneer deze genen in een 
bepaalde eel op het verkeerde moment 
aetiviteit gaan ontplooien, gaat deze eel 
ongeremd delen6J. En ongeremde eel
groei is de essentie van kanker. 
De keten van gebeurtenissen die leidden 
tot deze ontdekking begon bij het onder
zoek van een bepaalde groep virussen, de 
retrovirussen. die bij dieren gezwellen 
kunnen veroorzaken. Uit het erfelijk ma
teriaal van deze virussen kan speeifiek 
dat gedeelte ge'isoleerd worden dat ver
antwoordelijk is voor het ontstaan van 
een tumor. Dit stuk wordt een kankergen 
of ook wei een oncogen genoemd. Uit de 
grote groep van retrovirussen werden uit
eindelijk ongeveer 20 versehillende oneo
genen gelsoleerd. 
Men begon zieh vervolgens af te vragen 
hoe virussen aan deze oneogenen geko
men waren. Omdat er uit ander onder
zoek aanwijzingen waren verkregen dat 
virussen in feite kleine stukjes erfelijk 
materiaal zijn, afkomstig uit eellen van 

6) NusseR. Oncogenen. In: Hct Mcdisch Jaar 191-:4. 
Bohn. Schcltcma en Holkcma. 
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hogere organismen, die een eigen Ieven 
zijn gaanleiden. werd onderzoeht of er 
missehien ook in normale cellen oncoge
nen aanwezig zijn. Toch nog tot ieders 
verrassing bleek dit inderdaad het geval. 
Aile normale cellen bezitten de oneoge
nen die oorspronkelijk aileen bekend wa
ren uit het onderzoek van tumorvirussen. 
De zogenaamde cellulaire oneogenen 
zijn dus de voorlopers van virale oneoge
nen. al wcrden de laatsten ecrder ont
dekt. 
Yervolgens ging men zieh afvragen wat 
de funetie van oneogenen in de eel was. 
Langzamerhand werd duidelijk dat het 
eigenlijk gewone genen zijn. die onder 
normale omstandigheden de groei van de 
eel regulcrcn. Aileen ontregeling van de 
normaliter goed geeo()rdineerde samen
werking tussen deze genen leidt tot onge
eontroleerde eeldeling en dus tot een tu
mor. Er zijn op dit moment een aantal 
oorzaken bekend die leidcn tot ontrege
ling van oneogenen en daardoor tot onge
breidelde eelgroei. 
Door de ontdekking van oneogencn zijn 
ecn aantal onderzoekslijnen binnen het 
kankeronderzoek bij elkaar gekomen. 
Hierdoor is voor het eerst enig inzieht 
ontstaan in de processen die nodig zijn 
om een gezonde eel te transformeren tot 
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een kankercel. Desalniettemin zal het 
ondanks het terechte enthousiasme nog 
wei geruime tijd durcn voordat op basis 
van de nieuwe inzichten ook een meer 
adequate therapie ontwikkeld zal zijn. 
Uiteindelijk zal een beter begrip van pro
cessen in een zieke of gezonde eel vooraf 
moeten gaan aan de ontwikkeling van 
een nieuwe geneeswijze. Hierin ligt dan 
ook het belang van fundamenteel genees
kundig onderzoek. De recombinant
DNA-technologie heeft hierbij gezorgd 
voor enkele belangrijke stappen voor
waarts. 

Diagnostiek van erfelijke ziekten 
Ook de diagnose van een aantal erfelijke 
ziekten is mogelijk gemaakt of vereen
voudigd door toepassing van de recombi
nant-DNA-technologie. Tot voor kort 
konden maar een beperkt aantal erfelijke 
ziekten omstreeks de 18e week van de 
zwangerschap vastgesteld worden. Om
dat elke erfelijke ziekte terug te voeren is 
op een verandering in de drager van de 
erfelijke informatie, het DNA. biedt de 
recombinant-DNA-technologie. althans 
in theorie. de mogelijkheid om elke gene
tische afwijking zowel v66r als na de 
geboorte vast te stellen. Dit wordt nu al 
toegepast bij erfelijke ziekten waarbij ge
nen betrokken zijn die men goed kent. 
Maar zelfs van een aantal afwijkingen 
waarvan men het gen niet kent zal het 
mogelijk worden met een grote mate van 
zekerheid te bepalen of een individu het 
aangedane gen heeft of niet. Recent is dit 
bij enkele families al beschreven voor de 
Chorea van Huntington, een ernstige 
ziekte, die zich kenmerkt door ongecon
troleerde bewegingen, steeds verder
gaande geestelijke achteruitgang en die 
zich pas rond het 30e tot 40e levensjaar 
openbaart. 
Wanneer een bepaalde erfelijke ziekte in 
een familie voorkomt zal het voor de 
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familieleden van groot belang zijn te we
ten of zi j, hoewel gezond, de ziekte toch 
op hun kinderen kunnen overbrengen. 
Met andere woorden of zij ook in bezit 
zijn van een veranderd gen, zonder daar
van de gevolgen te ondervinden, omdat 
het tweede gen tegen de ziekte be
schermt *. Een dergelijke situatie wordt 
dragerschap genoemd. Juist voor de op
sporing van dragers, die een goed en een 
afwijkend gen bezitten is de recombi
nant-DNA-technologie zeer geschikt. 
Het huidige onderzoek is hier vaak vee! 
minder toe in staat. 

De diagnostiek, aldan niet prenataal, 
met behulp van de recombinant-DNA
techniek vindt plaats door een beetje 
DNA, bijvoorbeeld uit vruchtwatercellen 
met restrictie-enzymen te knippen en de 
fragmenten die afkomstig zijn van het 
bewuste gen met 'gen-aftasters' op te 
sporen, waardoor men kan zien of het 
gen afwijkend is of niet. Het valt te ver
wachten dat het aantal te diagnostiseren 
genetische ziekten onder invloed van de 
recombinant-DNA-technologie sterk zal 
toenemen, hetgeen direct of indirect van 
belang is voor honderdduizenden mensen 
in Nederland. Vroegtijdige diagnose kan 
een geruststelling inhouden voor dedi
rect betrokkenen. In bepaalde gevallen, 
zoals bij sommige stofwisselingsstoornis
sen, zal bij vroegtijdige ontdekking be
handeling mogelijk zijn. Wanneer er 
sprake is van een zeer ernstige afwijking 
kan prenatale diagnose ouders de gele
genheid bieden te kiezen voor afbreking 
van de zwangerschap. De ethische pro
blemen die de recombinant-DNA-tech
nologie op dit terrein met zich meebrengt 
zijn niet nieuw, daar prenatale diagnose 
voordien, zij het op kleinere schaal, door 
middel van andere methodes ook moge
lijk was. 

* N .B. Hct gen voor iedere eigcnschap is in twecvoud aanwezig. Zie ook de ·Techmsche Informatie'' 
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Prof. dr. D. Bootsma is hoogleraar Genetica aan de 
faculteit der Geneeskunde van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Hij geeft lei ding aan her 
onderzoek naar genetische factoren die een rol spelen 
bii het ontstaan van kanker. 

Gentherapie 
Patienten met een erfelijke ziekte kun
nen momenteel niet echt genezen wor
den. Soms heeft symptomatische thera
pie. meestal bestaande uit een dieet, een 
goed effect. maar de structurele afwijking 
in het DNA die ten grondslag ligt aan 
elke erfelijke ziekte, kan niet gecorri
geerd worden. De recombinant-DNA
techniek heeft echter theoretisch demo
gelijkheid geschapen de afwijking in het 
DNA wei te herstellen. Hiervoor moet 
het defect overigens wei tot op DNA
niveau bekend zijn, hetgeen momenteel 
maar bij enkele tientallen erfelijke 
ziektcn het geval is. Daarnaast zijn er 
andere en grotere problemen, die de toe
passing van deze vooralsnog theoretische 
behandelingsmethode in de weg staan. 
Ten eerste moet de nieuw ingebrachte 
eigenschap op de juiste wijze tot expres
sie komen en mag de ordelijke samen
werking tussen de andere erfelijke 
eigenschappen niet verstoord worden. 
Ten tweede moet het niet defecte gen in 
aile of in ieder geval een groot aantal van 
de Iichaamscellen gebracht worden. Dit 
laatste is misschien oplosbaar wanneer 
het in de beenmergstamcel gebracht 
wordt. Deze eel brengt door middel van 

gestadige deling aile bloedcellen voort. 
die ook allen de nieuwe erfelijke 
eigenschap zullen bevatten. Bloed komt 
overal in het lichaam en daarmee ook het 
produkt van het gecorrigeerde gen. The
oretisch zou dit voor een beperkt aantal 
ziekten tot genezing kunnen leiden. 
Wat betreft de ethische vragen die hier
mee samenhangen overheerst in Neder
land en elders het oordeel dat genthera
pie. zodra de praktische problemen uit de 
weg zijn geruimd, in principe toegestaan 
kan worden 7J. Het gaat hierbij immers 
aileen om een bepaalde, weliswaar ge
avanceerde vorm van behandeling, waar
bij de patient genezen kan worden of 
althans een beter Ieven heeft. Er zullen 
zich dan ook nauwelijks weerstanden 
voordoen wanneer op deze wijze bijvoor
beeld een defect haemoglobinegen gene
zen wordt. temeer daar de veranderde 
erfelijke eigenschap niet op het nage
slacht overgedragen kan worden. 
De situatie ligt evenwel anders wanneer 
eigenschappen als intelligentie, volg
zaamheid, bepaalde vaardigheden en 
dergelijke beinvloed zouden worden. 
Om een aantal redenen zal de recombi
nant-DNA-technologic bij dit laatste 
waarschijnlijk geen aandeel hebben. Ten 

7) Recomhinant-DNA. eindrapport van de commissie ter hestudering van de maatschappeliike en ethische 
aspecten \'WI de werkzaamheden met erfelijkheidsmateriaa/. 
Staat;,uitgevcrij. 's-Gravenhage ( Jl)g3). 
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eerste worden hovengenoemde 
eigenschappen voor een helangrijk dee! 
hepaald door milieufactoren als opvoe
ding, sociale omgeving en andere. Daar
naast is de genetische hijdrage aan deze 
eigenschappen ongelofelijk complex en 
niet of nauwelijks voor onderzoek toe
gankelijk. Tenslotte zijn vee! van de on
menselijke gevolgen die men zich bij het 
imaginaire gehruik van de recombinant
DNA-techniek voor de geest haalt toch a! 
met andere middelen te realiseren. 

Micro-organismen als geneesmiddelenfa
briekjes 
Naast andere toepassingen heeft de re
combinant-DNA-technologic het ook 
mogelijk gemaakt op een nieuwc manier 
geneesmiddelen te produceren. Op zich 
is hiotechnologie niet nieuw. AI sinds de 
oudheid schakelde de mens micro-orga
nismen in hij de hereiding van bijvoor
beeld bier en brood. Sinds de tweede 
wereldoorlog worden penicillines en an
dere antibiotica met behulp van micro
organismen gemaakt. Het nieuwe is nu 
dat deze micro-organismen door het in
voeren van genetische informatie er toe 
gezet kunnen worden de door ons ge
wenste produkten te maken. 
Op deze wijze kunnen een groot aantal 
medicijnen vervaardigd worden. Bij ecn 
daarvan, insuline, het hormoon dat bij 
suikerziekte vaak een of meerdere malen 
per dag ingespoten moet worden. gebeurt 
dit a! op commerciele schaal. lnsuline 
kon voorheen aileen ge·isoleerd worden 
uit de alvleesklier van varkens of runde
ren- Dit insuline verschilt in geringe mate 
van het menselijk insuline, wat aanlei
ding kan geven tot antistof-vorming, 
waardoor de werking vermindert. lnsuli
ne gemaakt met behulp van de recombi
nant-DNA-techniek is exact gelijk aan 
het menselijk insuline en veroorzaakt dit 
probleem dus niet. 
Deze geavanceerde produktiewijze zal 
vooral ook van belang worden hij stoffen 
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die in zeer lage concentraties in de natuur 
voorkomen, zodat zuivering ten behoeve 
van therapeutisch gebruik momenteel 
niet of nauwelijks mogelijk is. Hierbij 
valt hijvoorbeeld te denken aan het men
selijk groeihormoon dat nodig is voor de 
lengtegroei. Onder normale omstandig
heden wordt het gemaakt door de hypo
fyse (hersenaanhangsel). Soms is de hy
pofyse niet in staat groeihormoon te rna
ken, hetgeen dwerggroei tot gevolg heeft. 
Om dit te hehandelen wordt nu jaarlijks 
de opbrengst van duizenden hypofyses. 
deels afkomstig uit het buitenland. zorg
vuldig gedistrihueerd over de patienten 
met deze aandoening. Een enkele bacte
riecultuur geeft een opbrengst die gelijk 
is aan aile hypofyses die jaarlijks in Ne
derland heschikbaar zijn. Hierdoor kun
nen de pijnlijke keuzes die nu door het 
tekort soms noodzakelijk zijn, vermeden 
worden en is men niet Ianger afhankelijk 
van het huitenland. Daarnaast zijn er 
andere medicijnen en ook vaccins waar
bij deze geavanceerde produktiemethode 
tot een betere beschikbaarheid zallei
den. Dit geldt onder andere voor het 
vaccin tegen hepatitis-B dat nu nog op 
een dure en omslachtige manier uit men
selijk bloed vervaardigd moet worden, 
waardoor grootschalig gebruik in ge
bieden met een hoge infectiekans. zoals 
Afrika en Azie onmogelijk is. De pro
duktie van dit vaccin door middel van de 
recombinant-DNA-technologic zal tot 
prijsdalingen leiden en het zo ook voor 
ontwikkelingslanden toegankelijk 
maken. 
De commerciele mogelijkheden die deze 
produktiewijze biedt, werden al in een 
vroeg stadium onderkend. De groep die 
als eerste aantoonde dat een bacterie er
toe gezet kan worden een menselijk eiwit 
te produceren, richtte kort daarop een 
eigen bedrijL Genentech, op. In de daar
op volgende jaren volgden andere groe
pen dit voorbeeld. Inmiddels hebben ook 
aile grote farmaceutische firma's afdelin-
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gen opgezet die zich bezighouden met de 
commerciele toepassing van het recombi
nant-DNA-onderzoek. 

Besluit 
De betekenis van de recombinant-DNA
techniek voor de geneeskunde ligt zoals 
uit het voorgaande blijkt op drie terrei
nen. Ten eerste in een beter begrip van 
de processen die in de zieke en gezonde 
eel plaatsvinden. Dit is een voorwaarde 
om tot nieuwe en meer effectieve genees
wijzen te komen. Ten tweede in de 
diagnostiek van erfelijke ziekten, zowel 
voor als na de geboorte. Bovendien is er 
in principe uitzicht gekomen op de gene
zing van sommige erfelijke ziekten. Ten 
derde is de recombinant-DNA-technolo
gie toenemende betekenis aan het krij
gen voor de produktie van geneesmidde
len, welke nu nog schaars of kostbaar 
zijn. Daardoor zijn er grote mogelijkhe
den op andere terreinen (landbouw, vee
teelt, milieu e.d.). De betekenis van deze 
techniek kan derhalve niet snel overschat 
worden. 

TECHNISCHE INFORMA TIE 

DNA, drager der erfelijke eigenschappen 
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit 
ongeveer 10 14 microscopisch kleine eel
len. Elke eel bevat in de celkern aile 
erfelijke informatie voor het hele indivi
du. De erfelijke informatie ligt in geco
deerde vorm opgeslagen in een draadvor
mige chemische stof: het DNA. Men kan 
zich het DNA het beste voorstellen als 
een spiraalvormige ladder ( dubbelhelix), 
waarbij de treden van de ladder kunnen 
bestaan uit vier verschillende basen, te 
weten adenine (A), guanine (G), cytosine 
(C) en thymine (T) (zie figuur 1). In de 
volgorde van die basen ligt de erfelijke 
informatie opgeslagen, net zoals in de 
volgorde van letters de betekenis van een 
woord ligt opgesloten. 
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s-G=c-s . -p 
P 's S-T=A-, 

"P,s-c==G-P.s. 
'p....... p 

S-A=T-5 

Figuur 1. 
Schematische weergave van een gedeelte van een 
DNA-molecuul. De zijkanten van de om zichzelf 
gedraaide "ladder' bestaan uit aan elkaar gekoppel
de suiker-(S) en fosfaat-(P) verbindingen. De 'tre
den' die de zijkanten bij elkaar houden, bestaan uit 
telkens twce basen. Ofwel uit de combinatie adeni
ne (A) met thymine (T), ofwel uit de combinatie 
cytosine (C) met guanine (G). De volgorde van de 
basen bepaalt uiteindelijk de erfelijke 
eigenschappen. 

De gegevens die in het DNA opgeslagen 
liggen leiden in een aantal stappen tot de 
aanmaak van eiwitten, en eiwitten die als 
het biochemisch equivalent van een erfe
lijke eigenschap beschouwd kunnen wor
den, spelen een cruciale rol in zowel de 
eel als het gehele lichaam. Sommige ei
witten ( enzymen) zorgen ervoor datal
lerlei chemische processen kunnen 
plaatsvinden, zoals de verbranding van 



VOLKSGEZONDHEID 

voedsel, anderen hebben een reguleren
de functie (hormonen), weer anderen 
zijn belangrijke bouwstenen van ons 
lichaam (bijvoorbeeld spiereiwitten) of 
helpen bij de afweer tegen ziekteverwek
kers (de immuunglobulines ). 
De structuur van een eiwit is essentieel 
voor zijn functie en ligt verankerd in de 
basenvolgorde van het DNA. Een enkele 
wijziging, waarbij een van de talloze ba
sen in het DNA is betrokken, kan leiden 
tot een verandering in de structuur van 
het corresponderende eiwit, wat tot ge
volg kan hebben dat een bepaalde 
eigenschap of functie wordt verstoord. 
Bij sikkelcelanemie bijvoorbeeld is de. 
structuur van de bloedkleurstof, het he
moglobine, veranderd. waardoor onder
meer bloedarmoede ( anemie) ontstaat. 

Bij de mens liggen in iedere eel op boven
beschreven wijze zo'n 50.000 erfelijke 
eigenschappen (genen) gerangschikt op 
in totaallY, meter DNA. Het DNA van 
een eel is op zijn beurt op compacte wijze 
opgeslagen in 46 chromosomen. Elke er
felijke eigenschap (gen) is daarbij in 
tweevoud aanwezig, een copie afkomstig 
van de vader en een van de moeder. 
Beiden zijn vanaf de bevruchting van de 
eicel doorgegeven aan aile cellen die het 
nieuwe individu vormen. Hoewel a] deze 
cellen dus dezelfde genetische informatie 
bevatten maken ze maar van een beperkt 
gedeelte van die informatie gebruik. Bo
vendien gebruikt bijvoorbeeld een lever
eel voor een dee! andere genen dan een 
spiercel of een bloedcel. Vandaar dat niet 
elke eel dezelfde uiterlijke eigenschap
pen bezit. Hoe uit een bevruchte eicel de 
verschillende cellen en weefsels kunnen 
ontstaan, die tezamen een individu vor
men (het probleem van de differentia tie) 
is een belangrijk onderwerp van onder
zoek in de moleculaire biologie. Met de 
komst van de recombinant-DNA-techno
logie werd het gereedschap aangedragen 
om dit complexe maar tegelijkertijd boei-

CHRISTEN DEMOCRATISCIIE VLRKENNINGEN 9 X4 

427 

en de proces nader te onderzoeken. 

De recombinant-DNA-technologie 
De ontdekking van restrictie-enzymen en 
plasmiden beeft de basis gelegd voor de 
ontwikkeling van de recombinant-DNA
tecbnologie. Restrictie-enzymen herken
nen een specifieke volgorde van 4-6 ba
sen in het DNA en knippen het op die 
plaats doormidden. Hierdoor is bet mo
gelijk om elk DNA op een reproduceer
bare wijze in specifieke fragmenten op te 
knippen (bij het lange DNA van de mens 
ontstaan zo ongeveer een miljoen ver
schillende fragmenten). Sommige restric
tie-enzymen produceren bovendien zoda
nige fragmenten dat de uiteinden precies 
passen op de uiteinden van fragmenten 
uit een ander DNA, geknipt met hetzelf
de restrictie-enzym. Met een ander type 
enzym kunnen de in elkaar passende 
fragmenten weer aan elkaar worden ge
zet. Hierdoor is het nu mogelijk DNA
stukken van verscbillende origine in elke 
gewenste volgorde aan elkaar te zetten 
(te recombineren). 
De ontdekking van plasmiden voegde 
hier nog een extra dimensie aan toe. Plas
miden zijn kleine cirkelvormige DNA
moleculen, die in veel bacterien (in aan
tallen van 1 tot meer dan 100 per bacte
rie) worden aangetroffen en die zich zelf
standig in de bacterie kunnen vermenig
vuldigen. Er zijn technieken ontwikkeld 
om plasmiden uit bacterien, meestal de 
darmbacterie Escherichia Coli, te isole
ren. in de reageerbuis te knippen, er een 
gewenst DNA-fragment in ~e zetten en 
het aldus verkregen recombinant plasmi
de weer terug te brengen in de bacterie 
(zie figuur 2). 

Door de bacterie zicb in bet laboratorium 
medium te Iaten vermenigvuldigen en bet 
DNA vervolgens te isoleren is een in 
principe onuitputtelijke bron van een be
paald DNA-fragment bescbikbaar voor 
verder onderzoek. Onder bepaalde voor-
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de mogelijkheden niet onbegrensd z1jn. 
Een van de voornaamste beperkingen is 
dat van maar een zeer klein aantal 
eigenschappen het bijbehorende DNA
fragment bekend is (bij de mens geldt dit 
voor niet meer dan twee- tot driehondcrd 
van de vijftigduizend genen). Bovendien 
zijn er cen groot aantal technische obsta
kels. die hier niet zijn besproken. Desal
niettemin heeft het moderne DNA-on
derzoek a! belangrijke nieuwe informatie 
omtrent de organisatie van genen in men
selijke en dierlijke cellen opgeleverd. 

OPENGEKNIPT PlASMIDE PlASMID E 

I 

0-(00o ECol) 
PLASMIDE ~FRAGMENT --- IN BACIEI!IE 

Figwa 2. 
Hct principe van de recombinant-DNA-technologic 
berust op het inbouwen van een gewcnst DNA
fragment in DNA afkomstig uit een andere bron. 
Meestal maakt men gebruik van plasmidcs. In de 
tckst word! de gevolgdc werkwijzc uiteengezct. 

Toepassingen van de recombinant-DNA
technologie in de geneeskunde 
1) Onderzoek naar de organisatie en re

gulatic van erfclijke eigenschappen 
(bijvoorbeeld oncogencn. immuunglo
bulinegenen e.d.). 

waarden is het ook mogelijk de bacterie 
het door het DNA gecodeerde eiwit te 
Iaten aanmaken. Deze mogelijkheid kan 
gebruikt worden voor de synthese van 
medisch of anderszins belangrijke eiwit
ten. die zeldzaam of duur zijn. 
Overigens moet worden opgemerkt dat 

2) Diagnostiek van erfelijke ziektcn. In 
de toekomst mogelijk ook bchande
ling van erfelijkc ziektcn. 

3) Produktie van medicijnen (hormonen. 
bloedstollingsfactoren. vaccins e .d.). 

Verklarende woordenlijst 
antistoffen 
(immuunglobulines) 
chromosomen 

DNA 

enzym 
gen 
haemoglobine 

hepatitis-B 

hormoon 

immuunglobuline 
moleculaire biologic 

recombinant-DNA 

eiwitten met een belangrijke functie in de afweer tegen 
infecties. 
structuren in de celkern. waarin het DNA op compacte 
wijze ligt opgeslagen. De mens heeft 46 chromosomen per 
celkern (23 van de vader en 23 van de moeder). 
DesoxyriboNucleicAcid. oftewel desoxyribonucleinezuur. 
de drager van de erfelijke eigenschappen. 
eiwit dat een bepaalde chemische omzetting sterk versnelt. 
het stuk DNA dat ccn erfclijke eigenschap draagt. 
het eiwit. dat voorkomt in de rode bloedlichaampjes en het 
zuurstoftransport door het lichaam verzorgt. 
ernstig type geelzucht. dat soms blijvende versehijnselen 
gee ft. 
in een bepaald orgaan van het lichaam gevormde stof. die 
elders zijn regulerende functie uitoefent. 
antistof 
tak van de biologic. die de levensprocessen op moleculair 
niveau onderzockt. 
DNA-molecuul dat bestaat uit twee of mecr DNA
fragmenten van verschillende herkomst die aan elkaar 
gekoppeld zijn ('gerecombineerd' zijn). In wijdere zin de 
technieken die rond dit recombinatieprincipe zijn 
ontwikkeld. 
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