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In tegenstelling tot wat vele mensen denken is
‘biotechnologie’ niet zo nieuw. Reeds veel vroeger,
nog voor Columbus Amerika ontdekte, veredelden
indianen bijvoorbeeld al teosinte tot wat we nu
kennen als maïs. Biotechnologie wil immers niet
veel meer zeggen dan het aanwenden van biologie
voor praktische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de
opbrengst per maïsplant verhogen. Pas toen Gregor
Mendel in 1866 zijn wetten i.v.m. overerving
publiceerde en bijna honderd jaar later, in 1953, de
structuur van DNA door Watson en Crick werd ont-
rafeld kregen wetenschappers meer inzicht in de
moleculaire mechanismen die de basis vormen van
elke vorm van leven. Dankzij deze inzichten zijn
wetenschappers erin geslaagd om in te spelen op
die fundamentele processen wat een enorme toena-
me aan informatie (e.g. omtrent kanker) en prakti-
sche toepassingen met zich heeft voorgebracht.
Deze recente ontwikkelingen, die slechts nog maar
enkele decennia bestaan, noemen we dan ook
“Moderne Biotechnologie”. Zeer recent, eind twin-
tigste eeuw, zorgden de zogenaamde ‘sequencing
programs’ voor een enorme informatietoename wat
de inhoud van diverse genomen (inclusief dat van
de mens) betreft. Het mag dan ook duidelijk zijn
dat biotechnologie een recente, snel ontwikkelende
tak van de wetenschap vormt waar heel wat hoop
op rust om verschillende problemen uit de wereld
te proberen helpen zoals voedseltekorten en ver-
schillende menselijke aandoeningen. 

Dankzij het universele karakter van DNA, de
centrale molecule in de biotechnologie, zijn de ver-
schillende ontwikkelde technieken en hieruit voort-
vloeiende inzichten breed toepasbaar op zowel
planten, vissen, bacteriën, virussen, cellijnen, mui-
zen en ook mensen. DNA (deoxyribonucleïnezuur)
bestaat slechts uit 4 bouwstenen (A, G, C en t) die
de genetische code bepalen die wordt overgedra-
gen van generatie op generatie. Het is de opeenvol-
ging van die bouwstenen die de informatie bevat
die een organisme (op cellulair niveau) nodig heeft

om te kunnen bestaan, te overleven en zich voort te
planten. Ietwat vereenvoudigd voorgesteld kunnen
we zeggen dat de informatie vanuit het genoom
(DNA) eerst wordt overgeschreven (mRNA) om
dan vertaald te worden tot proteïnen, de eigenlijke
‘werkpaarden’ van een cel. Deze informatiestroom,
het centrale dogma van de moleculaire biologie, is
universeel en kent slechts enkele uitzonderingen
(zoals bijvoorbeeld RNA virussen zoals het influ-
enza virus).

Zeer veel recente toepassingen en inzichten zijn
er gekomen door gebruik te maken van muizen
(Mus musculus) als modelorganisme voor de mens.
De muis heeft als voordeel dat 99% van de genen
analoog zijn aan die van de mens. Het zijn kleine,
gemakkelijk te manipuleren diertjes met goede
reproductieve eigenschappen waarvan men reeds
meer dan twintig jaar geleden embryonale stam
(ES) cellen heeft kunnen isoleren die relatief
gemakkelijk te manipuleren zijn (zowel genetisch
als in cultuur). Dankzij deze ontdekking staan de
biotechnologische toepassingen met de muis in een
zeer ver gevorderd stadium. Zo heeft men al muis-
modellen gemaakt voor menselijke aandoeningen
zoals de ziekte van Alzheimer, obesitas, diabetes
etc. (voor meer voorbeelden zie http://
jaxmice.jax.org/). Dergelijke studies en ontwikke-
lingen zijn mogelijk dankzij het universele karakter
van DNA. Informatie (lees: DNA) afkomstig van
een bepaald genoom (e.g. mens) is compatiebel in
een ander genoom (e.g. muis). Alle genetische pro-
cessen spreken en communiceren volgens dezelfde
‘taal’, namelijk via DNA. Een voorbeeld: In het
genoom van de zeekwal Aquorea victoria is een
stukje DNA aanwezig (een gen) dat codeert voor
een groen fluorescerend proteïne (GFP), wat zorgt
voor de typische oplichtende felle groene kleur van
deze kwal. Het is mogelijk om via biotechnologi-
sche technieken (i.e. kloneringstechnieken) dit
GFP tot expressie te laten komen in bijvoorbeeld
muizen, omdat de informtie vanuit het kwalge-
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noom ook kan gelezen worden in de muis. Hiertoe
wordt het gen dat codeert voor GFP geïsoleerd uit
het genoom van de kwal en geïntroduceerd in een
soort van draagvector (ook plasmide genoemd).
Dit isoleren en herïntroduceren gebeurt eigenlijk
niet anders dan via een soort van knippen en plak-
ken. Restrictie-enzymen (knip-enzymen) herken-
nen specifieke stukjes DNA sequenties en knippen
enkel en alleen op die herkenningssequenties de
DNA molecule door. Zo zijn er wel meer dan hon-
derd gekende restrictie-enzymen met elk hun spe-
cifieke knipplaats. Plakken gebeurt dankzij zoge-
naamde ligasen, welke stukjes DNA terug aan
elkaar kunnen zetten (zoals bijvoorbeeld de vector
+ het GFP-DNA). Dergelijke reacties worden dag-
dagelijks in moleculair biologische laboratoria uit-
gevoerd en zijn relatief eenvoudig. De resulterende
vector, inclusief het GFP gen, kan in grote aantal-
len worden aangemaakt in bacteriën vooraleer het
wordt getransfecteerd in muis embryonale stamcel-
len. Een van de methoden om vreemd DNA binnen
te brengen in cellen (zowel in prokaryotische als in
eukaryotische cellen) is elektroporatie. Hiertoe
worden cellen en de vectoren samen met elkaar in
een oplossing gebracht (in een cuvette) en wordt er
een groot spanningsveld aangelegd over deze
oplossing. Dat spanningsveld is verantwoordelijk
voor het openstellen van poriën doorheen het cel-
membraan waardoor het DNA (de vector) kan bin-
nendrinken in de cel en zo ook in het genoom van
die cel. Correct getransfecteerde ES cellen zullen
dan al bijvoorbeeld het GFP tot expressie brengen
en groen fluoresceren ten opzichte van niet
getransfecteerde ES cellen. Van die getranfecteerde
ES cellen kunnen dan transgene muizen gemaakt
worden (via bijvoorbeeld blostocyst injectie van
die ES cellen) zodanig dat het GFP, oorsponkelijk
afkomstig vanuit de zeekwal Aquoreo victoria, tot
expressie komt in zowel embyonale als alle adulte
stadia van de muis (knock-in muizen). Dergelijke
fluorscente merkerproteïnen worden bijvoorbeeld
aangewend voor het volgen van metastaserende
kankercellen in bepaalde muismodellen voor men-
selijke kankers. Zonder verder al te diep in details
te willen gaan is het toch vermoemenswaardig dat
dergelijke toepassing zich in een zeer ver gevor-
derd stadium van onderzoek bevinden. Zo kan men
bijvoorbeeld een transgen weefselspecifiek tot
expressie laten brengen, kan met de genexpressie
al dan niet gaan induceren en slaagt men er in een
transgen op een specifieke plaats in het genoom te

laten terecht komen. Via gelijkaardige methoden
worden ook muizen gegenereerd die deficiënt zijn
voor een bepaald gen (knock-out muizen) of een
vermindere expressie vertonen van een bepaald gen
(knock-down muizen) wat sterke overeenkomsten
vertoont met bepaalde menselijke aandoeningen.
Dergelijk fundamenteel onderzoek in de muis laat
wetenschappers toe genetische functieanalyses uit
te voeren naar bepaalde genen betrokken in diverse
ziektebeelden om hopelijk zo onderliggende
mechanismen van die ziekten verder bloot te leg-
gen zodat op een moleculair onderbouwde manier
naar een therapie kan worden gezocht. 

Biotechnolgie is uiteraard breder toepasbaar dan
enkel op muizen. Zo werd in 1996 het eerste geklo-
neerde schaap Dolly geboren na een nucleustrans-
plantatie vanuit een gedifferentieerde uiercel naar
een ontkernde eicel die vervolgens terug werd
ingeplant bij een draagmoeder. Uit dit experiment
mocht blijken dat de informatie aanwezig in de
kern om een volledig nieuw individu te vormen
(eigenschap van ES cellen) niet verloren gaat door-
heen de differentiatie van cellen bij de ontwikke-
ling van dat individu. In de jaren daarop werden
van zowat alle dierlijke species kloons gemaakt,
zoals van koeien, varkens, apen, enzoverder.
Dergelijke kloneringsexperimenten hebben geleid
tot bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde koeien
die voedzamere melk produceren, of varkens waar-
van het vlees meer omega-3 vetzuren bevat. Zo
kon ook over de species grenzen heen een (bijna)
uitgestorven schapenras (waarvan celkernen van
beschikbaar waren) terug tot leven gewekt worden
na een gelijkaardige nucleustransplantie met een
ander ras. Dergelijk onderzoek is echter nog bij-
zonder experimenteel maar het toont wel mooi aan
wat er in de toekomst allemaal mogelijk zou kun-
nen zijn. Naast dieren wordt er uiteraard ook bij-
zonder veel onderzoek verricht naar transgene
planten en gewassen. Zo worden bijvoorbeeld
gewassen geproduceerd die een natuurlijk insecti-
cide tot expressie brengen zodat ze resistent zijn
tegen bepaalde insecten. ook kunnen via biotech-
nologie gewassen worden gemaakt die meer
resistent zijn tegen extreme droogten, wat zou kun-
nen de oplossing zijn voor het voedseltekort in
derde wereld landen. ook gentherapie vormt een
beloftevolle tak van de biotechnologie om via
stamceltherapie en aanverwanten anders moeilijk
te behandelen genetische aandoeningen te genezen.
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Het dient echter gezegd dat gentheapie nog in zijn
kinderschoenen staat en dat nog zeer veel onder-
zoek vereist is alvorens men verder kan gaan met
klinische trials. Er zijn immers nog maar een hand-
vol successen geboekt met gentherapie maar er zijn
toch ook al een paar onvoorziene complicaties
opgedoken wat uiteraard eerst moet vermeden wor-
den alvorens verder te testen op menselijke patiën-
ten.

Uit bovenstaande voorbeelden zou duidelijk
moeten zijn dat biotechnologie bijzonder veel
potentieel inhoudt om diverse problemen uit de
maatschapij (van ziekte tot voedseltekort) mee te
helpen proberen oplossen. De enorme exponentië-
le groei die de moderne biotechnologie kenmerkt
sinds zijn recente ontstaan doen alleen maar het

beste verhopen voor de nabije toekomst. Uiteraard
zijn we er nog lang niet en hebben we eigenlijk nog
geen idee van de totale impact op mens en milieu.
Lange termijn studies zullen dit moeten uitwijzen.
toch wijst alles erop dat biotechnologie de komen-
de jaren alleen maar zal groeien en meer een meer
zal ingeburgerd geraken in onze maatschappij.
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