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Genetische modificatie; waar heb je het over?

Inleiding
Tijdens het practicum van reizende DNA-lab ben je een aantal keer het begrip genetische modificatie
tegen gekomen. Maar niet alleen hier kom je dit begrip tegen, het komt ook regelmatig voorbij in de
biologieles, kranten, journaals en films.
Wat houdt genetische modificatie nou eigenlijk in, is het nu wel of niet goed? Is
het helemaal veilig? Of zijn er ook nog dingen die ons niet verteld worden?
Wat kan men tegenwoordig met genetische modificatie? Is het waar dat we zo
maar met DNA kunnen knutselen? Of mensen zo kunnen aanpassen dat ze
niet meer ziek worden? En wat voor rol speelt dit nou eigenlijk in ons dagelijks
leven?
Veel van deze of andere vragen over genetische modificatie zullen vast wel
eens door je hoofd zijn geschoten. Het lastige met dit soort vragen is dat ze
meestal niet één juist antwoord kennen. Er zijn meerdere mogelijkheden, die
allemaal juist kunnen zijn. Wat dan te doen? Je zult zelf je mening moeten
bepalen, een oordeel vormen.
Het doel van deze les is om je opvattingen over genetische modificaties
bewuster te vormen en te verwoorden. Het is verstandig je oordeel te baseren
op meer dan alleen een eerste ingeving (‘dat vind ik gewoon zo’) of gevoel
(‘dat is zielig’). Je hebt ook biologische kennis nodig om feit van fictie te
kunnen onderscheiden.

Hoe werkt dat?
Bij deze les bestaan er geen goede of foute antwoorden, het gaat er om dat jij je eigen mening over
het onderwerp van genetische modificatie leert vormen.
Je krijgt telkens een stukje tekst, tekening of ander materiaal te lezen/zien. Daarna vul je jouw
antwoord in op het antwoordenblad.
Op antwoordblad 1 staat telkens een vraag over je mening over wat je net gelezen of bekeken hebt,
op antwoordblad 2 staat de vraag over wat je hier nog over zou willen weten.
Luister goed naar eventuele aanvullingen of aanwijzingen van je docent.
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Genetische modificatie; waar hebben we het
eigenlijk over?
A. Lees onderstaande tekst rustig door
Is genetisch modificeren nu iets nieuws? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt …
Al duizenden jaren hebben mensen geselecteerd en gekruist om de mooiste, de sterkste en meest
productiefste planten en dieren te krijgen. Het graan dat je eet en je geliefde hond zijn beide resultaten
van dergelijke modificaties.
Inmiddels is ons begrip van de structuur en functies van DNA enorm toegenomen. Met behulp van
'moderne' biotechnologie is het mogelijk geworden om heel gericht de eigenschappen van cellen te
beïnvloeden, door veranderingen aan te brengen in het DNA. Daardoor is het mogelijk binnen één
generatie in een dier- of plantensoort de gewenste erfelijke eigenschappen te krijgen. Dieren of
planten die genetisch zijn aangepast heten ook wel 'transgene' soorten. Met genetische modificatie is
het ook mogelijk om eigenschappen van de ene soort over te brengen naar een andere soort, door
genetisch materiaal van een organisme in te bouwen in het DNA van een andere soort dier of plant.
Zo is een gen van een bacterie ingebouwd in een bepaald type maïs. Daardoor kan er geen
insectenvraat meer plaatsvinden.

Geef je antwoord op vraag a van antwoordblad 1 en op vraag a van antwoordblad 2.
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B. Lees onderstaande tekst rustig door

Meer biobrandstof uit
plantenafval Ditisbiotechnologie.nl
maandag, 23 november 2009
Een Delftse onderzoeksgroep heeft
bakkersgist – de producent van de
biobrandstof bio-ethanol – in één klap
verbeterd. De gist zet suikers uit
plantenresten om in bio-ethanol, maar
zette ook een deel om in het nutteloze
glycerol. Zonde. De Delftenaren hebben
dit nu opgelost door een nieuw gen in
de gist te bouwen.
Biobrandstoffen, de beloofde oplossing
voor toekomstige klimaatproblemen,
blijken niet altijd even praktisch. De
zogenaamde eerste generatie
biobrandstoffen komt uit gewone
landbouwplanten zoals suikerriet en maïs,
en neemt daarmee grond in voor voedsel
of natuur – dat laatste is knullig, omdat
natuurgrond op de korte termijn meer CO2

Menselijk gen in bacterie
Bacteriën met een ingebouwd
menselijk gen maken insuline voor
diabetici
Het eerste product dat op de markt is
gekomen dat met behulp van
gerecombineerde cellen geproduceerd is,
is insuline (1982). Het gen voor menselijk
insuline werd ingebouwd in de bacterie E.
coli.
Voordat insuline met behulp van E. coli
geproduceerd werd, werd het gewonnen
uit de pancreas van geslachte varkens en
koeien. Hiertoe wordt direct na het
slachten de pancreas verwijderd en
ingevroren. In gespecialiseerde bedrijven
wordt vervolgens de insuline gewonnen
door extractie.

uit de atmosfeer houdt dan
biobrandstofgrond.
Alternatieven voor deze soms onhandige
eerste generatie biobrandstoffen zijn sterk
in opkomst: brandstof via algen, bacteriën,
of schimmels en gisten. Van de laatste
soort vond Jack Pronk van de Technische
Universiteit Delft (TU Delft) er eerder een
uit. Hij bouwde met genetische modificatie
de bekende bakkersgist dusdanig om, dat
de gist ook van suikers uit nutteloos
plantenafval zoals stengels en bladeren
biobrandstof maakt. De nieuwe gist was
zo’n succes dat hij snel in gebruik is
genomen door ethanolproducenten in
binnen- en buitenland.
Nadat maïs als voedsel is verwerkt, blijven
er een hoop stengels en bladeren over.
Wanneer je deze voor brandstof gebruikt,
spreken we van de tweede generatie
biobrandstoffen.

Een nadeel van dierlijke insuline is, dat het
niet exact gelijk is aan het menselijk
insuline, wat tot afweerreacties kan leiden
in het menselijk lichaam. Een alternatief
proces is de productie van menselijk
insuline met E. coli. Het erfelijk materiaal
dat codeert voor insuline is hiertoe
overgebracht naar deze bacteriën. Insuline
dat exact gelijk is aan menselijke insuline
kan nu door bacteriën gemaakt worden.
Ondanks dat E. coli menselijk insuline
produceert, dient dit in vergaande mate
gezuiverd te worden. De
fermentatievloeistof zal allerlei andere
eiwitten bevatten waartegen in het bloed
antigenen gevormd zullen worden.
Tegenwoordig zijn er ook andere microorganismen waarmee menselijk
insuline wordt geproduceerd.

Geef nu antwoord op vraag b van antwoordblad 1 en op vraag b van antwoordblad 2.
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C. Bekijk onderstaande plaatjes aandachtig

Deze rijst kan miljoenen
kinderen paar jaar
redden
… maar activisten
geloven dat zodanig
genetisch gemodificeerd
voedsel slecht is voor
ons en voor onze
planeet..
(gouden rijst)

Geef nu antwoord op vraag c van antwoordblad 1 en op vraag c van antwoordblad 2.
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D. Lees onderstaande webdossier van een uitzending van ‘Tegenlicht (VPRO)’
aandachtig door en bekijk de twee affiches van de ‘Dierenbescherming’ op de volgende
bladzijde
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Twee affiches van de
Dierenbescherming die begin
jaren '90 grote commotie
veroorzaakten

Geef nu antwoord op vraag d van antwoordblad 1 en op vraag d van antwoordblad 2.
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E. Lees onderstaande ‘Fictie en Feiten’- fragmenten aandachtig door
Scriptfragment uit de film GATTACA
Geneticus: Je geëxtraheerde eicellen Marie, zijn bevrucht met
Antonio’s zaad. We hebben twee gezonde jongens en twee zeer
gezonde meisjes gescreend. Uiteraard zonder aanleg voor erfelijke
ziektes. Laten we nu de meest geschikte kandidaat kiezen. Zullen
we eerst een keuze maken voor het geslacht? Hebben jullie
hierover nagedacht?
Marie: We willen graag dat Vincent een broertje krijgt om mee te
spelen.
Geneticus: Ah, natuurlijk, dat begrijp ik. Jullie hebben aangegeven
bruine ogen, donker haar en… lichte huid. Ik ben zo vrij geweest
om alle potentieel nadelige factoren te verwijderen: te vroeg kalen,
bijziendheid, alcoholisme en aanleg voor verslaving,
gewelddadigheid en zwaarlijvigheid.
Marie: We wilden niet…., ziektes wél, ja, maar…
Antonio: We wilden graag een aantal dingen aan het toeval
overlaten.
Geneticus: We willen het kind de beste start geven. Geloof me, we hebben al genoeg
onvolmaaktheden ingebouwd. Jullie kind heeft geen behoefte aan extra lasten. Hou in gedachten, dit
kind is en blijft ‘jullie’. Gewoon het beste van jullie twee. Probeer het 1000 keer op de natuurlijke
manier, zo’n resultaat krijg je nooit!

Geselecteerde baby moet behalve
nuttig ook gewenst zijn
Mogen ouders een baby geboren laten
worden om met diens stamcellen een
stervend broertje of zusje te redden? In
Nederland mag het niet. In België wel.
Brussel, 27 mei. Ook Nederlandse echtparen
met een ziek kind zoeken hun toevlucht tot
Paul Devroey in Brussel. Wat hij doet, is in
Nederland namelijk verboden. Hij helpt ouders
bij het krijgen van een kind. Niet zo maar een
kind. Paul Devroey, klinisch directeur van het
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde,
zorgt ervoor dat ouders een kind krijgen van
wie de stamcellen geschikt zijn om een ernstig
ziek broertje of zusje te genezen.
Belgische media hadden het al over kinderenop-maat en baby’s-als-medicijn.
Maar de reacties van Belgische politici waren
zeer gematigd toen Paul Devroey naar buiten
trad. Hij blijft binnen de geldende ethische en
juridische grenzen, is de opvatting. Wat hij
doet, mag – in het belang van een ziek broertje
of zusje.
De Nederlandse staatssecretaris van
Volksgezondheid, Ross (CDA), denkt daar
anders over. Twee weken geleden liet zij de
Tweede Kamer weten dat zij het Belgische
voorbeeld niet zal volgen. Tegen het advies
van de Gezondheidsraad in, het belangrijkste
adviesorgaan van de regering als het gaat om
gezondheidsonderzoek. Ross stelt „het belang
van het ongeboren kind” voorop.
Embryoselectie, schrijft ze, is verboden als

donorschap het enige doel is. De
gezondheidsrisico’s zijn nog onvoldoende
onderzocht en het is de vraag of een kind dat
„niet louter gewenst is om zichzelf” daar later
geen psychische schade van ondervindt. (…)
Een ander bezwaar is selecteren als zodanig.
Dat roept associaties op, weet Paul Devroey,
met ‘eugenetica’ en nazi-Duitsland, met de
wens om geen kinderen meer op de wereld te
zetten die abnormaal zijn. Devroey: „Sommige
mensen zijn bang dat straks álle ouders met
abnormale kinderen zullen worden
nagewezen. Ik respecteer het als mensen
embryoselectie afwijzen om die reden. Maar ik
vind dat het de keuze van een echtpaar moet
zijn.”(…)

Geef nu antwoord op vraag e van
antwoordblad 1 en op vraag e van
antwoordblad 2.
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Antwoordblad 1: Wat vind je van …
a. Wat vind je van genetische modificatie?

b. Wat zou je bij je antwoord willen veranderen of aanvullen?

c. Wat zou je bij je antwoord willen veranderen of aanvullen?

d. Wat zou je bij je antwoord willen veranderen of aanvullen?

e. Wat vind je van genetische modificatie? Is je mening veranderd, of niet? Probeer je mening
zorgvuldig te formuleren.

Ontdek de nieuwe wereld van genomics
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Antwoordblad 2: Welke vraag heb je …
a. Welke vragen heb je over genetische modificatie?

b. Welke vragen zijn erbij gekomen?

c. Welke vragen zijn erbij gekomen?

d. Welke vragen zijn erbij gekomen?

e. Welke vragen heb je nu nog over genetische modificatie?

Ontdek de nieuwe wereld van genomics
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