Orgaan-op-een-chip
Een long of een darm op een paar vierkante centimeter
Het lijkt een beeld uit de verre toekomst: organen kweken op piepkleine chips. Toch zijn wetenschappers
hier al sinds de jaren negentig mee bezig – en met succes. Er bestaat inmiddels een goed functionerende
long-op-een-chip. En dat is nog maar het begin.
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Geneesmiddelenonderzoek is een dure aangelegenheid. Voordat een medicijn kan worden goedgekeurd,
wordt het op talloze manieren getest en nogmaals getest. Een proces dat jaren in beslag neemt en al
gauw in de miljoenen euro’s loopt. Een belangrijk onderdeel van dat onderzoek zijn dierproeven, waar
allerlei nadelen aan kleven. Naast de ethische kwesties die spelen rondom het dierenwelzijn, zijn er ook
meer praktische bezwaren. Dit soort onderzoek is niet alleen duur en tijdrovend, maar vaak ook
teleurstellend. Het gebeurt namelijk niet zelden dat een medicijn het in de testperiode prima lijkt te
doen, maar tijdens vervolgonderzoek met menselijke proefpersonen toch net even anders – of niet –
blijkt te werken. Dieren zijn immers geen mensen.
In een poging dat laatste probleem te omzeilen, wordt tegenwoordig ook veel onderzoek gedaan met
orgaanweefsel dat onderzoekers uit het menselijk lichaam halen. De meeste cellen laten zich in een
petrischaal in het laboratorium namelijk uitstekend kweken, hoewel ze wel eerder doodgaan dan in de
natuurlijk situatie. Dat is echter niet het grootste probleem. Waar onderzoekers veel meer last van
hebben, is dat losse cellen op een petrischaal zich heel anders gedragen dan een verzameling cellen in
een orgaan. Cellen zijn immers geen organen. De wetenschap is daarom al sinds de jaren negentig bezig
met een veelbelovend alternatief voor dit soort onderzoek: organs-on-a-chip.

Hoe kleiner, hoe beter
Heel simpel gezegd zijn organen-op-een-chip opstellingen van enkele centimeters groot waarop het
functionele deel van een menselijk orgaan is nagebootst. Daarmee is meteen een onderscheid te maken
met een totaal andere tak van sport: het maken van organen die geschikt zijn voor transplantatie (zie het
artikel ‘Eigen organen eerst’ in KIJK 13/2012). Bij dat laatste is het doel een orgaan te maken dat in alle
opzichten zo veel mogelijk op het origineel lijkt, terwijl het er bij organen op een chip vooral om gaat een
gesimplificeerde opstelling te maken die de functies van het orgaan zo goed mogelijk kan nabootsen.
Daarbij geldt: hoe kleiner, hoe beter. Kleine systemen zijn namelijk minder gevoelig voor variatie.
Genoeg achtergrond; tijd voor een concreet voorbeeld. Het meest bekende en verst ontwikkelde
voorbeeld is de long-op-een-chip. In 2010 introduceerden onderzoekers van het Wyss Institute for
Biologically Inspired Engineering (van de prestigieuze Harvard-universiteit) hun chip-long in het
wetenschappelijke tijdschrift Science. Daarvoor keken ze naar het kleinst functionele deel van onze
longen: de longblaasjes. Deze blaasjes zorgen ervoor dat de zuurstof die we inademen in de bloedbaan

terechtkomt. De onderzoekers, onder leiding van Donald Ingber, hebben dus geprobeerd dit biologische
mechanisme zo goed mogelijk na te bouwen op hun chip.
Hun lung-on-a-chip bestaat uit twee kanaaltjes die worden gescheiden door een doorlaatbaar
membraan. Aan de ene kant van het membraan stroomt lucht en groeien longcellen. De andere kant
bestaat uit bloedcellen waarlangs een medium vloeit dat op bloed lijkt. Ook aan de
ademhalingsbeweging is gedacht. Twee kamers aan de zijkant van de chip kunnen vacuüm worden
getrokken, waardoor de cellen op het membraan wordt uitgerekt: net zoals tijdens een inademing. Dit
ziet er niet alleen uit als een echte long, het werkt ook hetzelfde. Toen de chip-long werd blootgesteld
aan schadelijke stoffen, gedroeg hij zich hetzelfde als een menselijke long.
Die gelijkenis tussen het chip-orgaan en het echte orgaan is heel belangrijk voor de toepassingen van het
orgaan-op-een-chip. Tijdens een minisymposium dat het KNAW eind 2012 organiseerde rondom dit
onderwerp vertelde onderzoeker Anja van de Stolpe wat die toepassingen zijn: “Meer begrijpen over
ziektes, het ontwikkelen van medicijnen en het testen van die nieuwe medicijnen.” Komen medicijnen
die je toedient via inhalatie bijvoorbeeld wel op de goede plek terecht? Of andersom: hebben medicijnen
die een patiënt in zijn bloed heeft misschien vervelende bijwerkingen op het longweefsel? Allemaal
vragen waar een long-op-een-chip antwoord op kan geven.

Klein en doorzichtig
De long-op-een-chip mag dan het meest gebruikte voorbeeld zijn, er zijn de laatste jaren in dit
onderzoeksveld steeds meer initiatieven ontstaan om een chip-orgaan te ontwikkelen. Zo publiceerde de
onderzoeksgroep van Ingber in 2012 een artikel over hun tweede orgaan op een chip: de darm. Een
overzichtsartikel op de website Kennislink.nl noemt daarnaast nog een aantal andere organen die
onderzoekers proberen na te maken op een chip, waaronder bloedvaten, lever en nieren. Andere media
schrijven weer over de borst-op-een-chip en de milt-op-een-chip.
Hoe verschillend die organen en hun functies ook mogen zijn, in grote lijnen lijken al die chips
verbazingwekkend veel op elkaar. Het zijn allemaal kleine plaatjes van enkele centimeters groot. Ze
maken allemaal gebruik van kanaaltjes, membranen en slimme mechanische snufjes om de functie van
een orgaan zo goed mogelijk na te bootsen. Het merendeel is doorzichtig, zodat onderzoekers met
behulp van microscopen kunnen zien wat er aan de binnenkant gebeurt. En allemaal dienen ze één en
hetzelfde doel: helpen bij medisch onderzoek.

Hollandse bodem
Ook in Nederland wordt gewerkt aan nieuwe organen-op-een-chip, zo laat hoogleraar Microfluidic
Technology Jaap den Toonder zien tijdens het KNAW-minisymposium. Als eerste voorbeeld noemt hij de
cancer-on-a-chip. “De meeste kankerpatiënten overlijden niet aan de primaire tumor, maar aan de
uitzaaiingen”, vertelt hij. “Het is dus cruciaal die uitzaaiingen beter te begrijpen.” Daarom zijn

onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven, het Erasmus Medisch Centrum en het
Nederlands Kanker Instituut nu bezig met de ontwikkeling van een tumor-op-een-chip. Via een
bloedkanaaltje moet die tumor in contact komen te staan met weefsels in het lichaam waar die
uitzaaiingen vaak voorkomen: de longen, de hersenen of bijvoorbeeld de lever. Die opstelling moet
uiteindelijk meer duidelijkheid geven over het hoe en waarom van kankeruitzaaiingen.
Het hart-op-een-chip is het tweede voorbeeld dat den Toonder geeft. Dit moet gaan dienen als model
voor hartritmestoornissen, waarbij het hart onregelmatig klopt. “Hartritmestoornissen zijn een
potentieel dodelijke bijwerking van medicatie, die soms pas wordt ontdekt als het medicijn al
verkrijgbaar is”, legt den Toonder uit. “We hebben betere ziektemodellen nodig, waarmee we dit eerder
kunnen ontdekken.” En dus werken de Technische Universiteit Delft en het Leids Universitair Medisch
Centrum aan een hart op een chip. Dit chip-hart moet natuurlijk kunnen bewegen zoals een echt hart dat
doet. Daarom hebben de onderzoekers het Cytostretch device ontwikkeld: een flexibel membraan in de
chip die de cellen (cyto) door middel van elektrische signalen kan laten krimpen en rekken (stretch).
Daarmee simuleert het de werking van een echt hart.

Stapje voor stapje
Hoe mooi bovenstaande initiatieven ook mogen klinken, de meeste organen-op-een-chip staan
vooralsnog in de kinderschoenen. Dat is ook wat den Toonder benadrukt in een interview dat hij eind
2011 gaf in het Nederlandse tijdschrift De Ingenieur. “De chips die nu worden gemaakt, hebben de
simpelste orgaanstructuren”, vertelt hij. Daaronder vallen ook de longblaasjes, die eigenlijk maar uit
twee cellagen bestaan. “Het lukt echter nog niet om aderen door de cellen te laten groeien. Echte grote
multilaagcelsystemen zijn daardoor nog moeilijk te maken omdat de binnenste cellen niet kunnen
worden gevoed.” Dat is een van de uitdagingen in de ontwikkeling van chip-organen.
Het is daarom ook nog onzeker wanneer (en in hoeverre) organen-op-een-chip representatief zullen zijn
voor de werking van het menselijk lichaam. Den Toonder: “Voordat de organs-on-a-chip dierproeven
gaan vervangen, moeten we precies weten wat wel en niet uit de chips is te halen. Dat vergt nog een
hoop vergelijkend onderzoek de komende tijd. Echte dierproefvervanging door chips zal hierdoor nog
wel een decennium duren”, schat de hoogleraar daarom in.
Dat is ook de boodschap die de andere experts tijdens het minisymposium lijken uit te dragen.
Vooralsnog zijn werkzame organen-op-een-chip nog een toekomstbeeld. De meeste exemplaren
bevinden zich nog in de ontwerpfase, en er zijn nog veel uitdagingen die uit de weg moeten worden
geruimd. Maar dat is niet erg. Een veld dat in de kinderschoenen staat, moet nou eenmaal stapje voor
stapje vooruitgaan. En als het eenmaal zover is, slaat deze technologie wel mooi twee vliegen in één
klap. Het maakt medicijnenonderzoek sneller, goedkoper en doeltreffender, terwijl het aantal
dierproeven zal verminderen. Zo’n win-winsituatie is het wachten wel waard, toch?
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