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Geachte mevrouw Cramer, 
 
Naar aanleiding van een aanvraag tot wijziging van vergunning IG 08-066 met als titel ‘Differentiatie 
van het specifieke en niet specifieke afweersysteem onder normale en pathosfysiologische omstandig-
heden in transgene en/of knock-out muizen en ratten’ van het Academisch Ziekenhuis Leiden, 
adviseert de COGEM als volgt. 
 
Samenvatting 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de flow cytometrie analyse van cellen afkomstig van 
muizen waarin retroviraal getransduceerde muizencellen zijn getransplanteerd. De aanvrager verzoekt 
om een omlaagschaling van de flow cytometrie analyse naar inperkingsniveau ML-I. 
De muizen zijn getransplanteerd met retroviraal getransduceerde muizencellen. Deze muizencellen 
zijn getransduceerd met een vector gebaseerd op het Moloney murine leukemia virus. De gebruikte 
MSCV vector is gepseudotypeerd en daardoor in staat om verschillende soorten cellen te infecteren, 
waaronder humane cellen. 
Een mogelijk risico bij het uitvoeren van de flow cytometrie analyse is de verspreiding van 
replicatiecompetent retrovirus of recombinant virus dat in theorie in het te analyseren materiaal 
aanwezig zou kunnen zijn. Contact met replicatiecompetent retrovirus of met recombinant virus moet 
voorkomen worden omdat de medewerker hiermee besmet en geïnfecteerd kan worden. 
De COGEM is van mening dat de kans op het ontstaan van recombinant virus of op complementatie 
van de MSCV vector in de muis verwaarloosbaar klein is. De retroviraal getransduceerde 
muizencellen zouden echter al replicatiecompetent retrovirus kunnen bevatten. Om de aanwezigheid 
van replicatiecompetent retrovirus uit te kunnen sluiten test de aanvrager of de getransduceerde 
muizencellen vrij zijn van replicatiecompetent retrovirus. Hoewel de COGEM van mening is dat de 
kans dat de getransduceerde muizencellen replicatiecompetent retrovirus zullen bevatten zeer klein is, 
bieden de over deze test aangeleverde gegevens onvoldoende zekerheid dat eventueel aanwezig 
replicatiecompetent retrovirus inderdaad gedetecteerd zal worden. Hierdoor kan de aanwezigheid van 
replicatiecompetent retrovirus in de retroviraal getransduceerde muizencellen niet worden uitgesloten. 
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om de flow cytometrie analyse op inperkingsniveau 
ML-II uit te voeren. De COGEM is van mening dat op dit inperkingsniveau de risico’s van de 
voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
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De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u 
hierbij aan als bijlage. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman 
Voorzitter COGEM 
 
cc.  Drs. H.P. de Wijs 
 Dr. I. van der Leij 
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Inschaling van flow cytometrie analyse van retroviraal 
getransduceerde muizencellen 

 
COGEM advies CGM/090731-01 

 
Inleiding 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over een wijziging van de vergunningaanvraag met als titel 
‘Differentiatie van het specifieke en niet specifieke afweersysteem onder normale en 
pathosfysiologische omstandigheden in transgene en/of knockout muizen en ratten’. De wijziging 
betreft werkzaamheden met cellen afkomstig van muizen waarin retroviraal getransduceerde 
muizencellen zijn getransplanteerd. De handelingen met de muizen en de cellen worden 
respectievelijk uitgevoerd op inperkingsniveau DM-II en ML-II. De aanvrager wil de cellen 
analyseren met een flow cytometer en wil deze analyse uitvoeren op een lager inperkingsniveau, 
namelijk op ML-I. 
 
Retrovirale vector 
Retrovirussen zijn RNA virussen die veelvuldig worden toegepast als genoverdrachtsysteem. Een 
dergelijk systeem zorgt voor een stabiele integratie van het gen in het genoom van een geïnfecteerde 
cel. Bij de in deze vergunning aangevraagde experimenten wordt hiervoor de Murine stem cell virus 
(MSCV) vector gebruikt. Deze vector is gebaseerd op het Moloney murine leukemia virus (MoMLV), 
een virus dat tot het Gammaretrovirus genus van de familie Retroviridae behoort.  
 Het MoMLV virus infecteert alleen delende cellen. MoMLV veroorzaakt kanker bij knaagdieren, 
maar bleek ook pathogeen te zijn voor primaten waarbij het immuunsysteem werd onderdrukt1,2.  
 De gebruikte MSCV vector is gepseudotypeerd met een amphotroop envelopeiwit waardoor de 
vector in staat is om een grote diversiteit aan gastheercellen, waaronder ook humane cellen, te 
infecteren. De MSCV vector kan zichzelf echter niet repliceren omdat bepaalde essentiële virale genen 
niet op de vector aanwezig zijn. Het genoom van MoMLV codeert voor vier eiwitten, namelijk voor 
gag, pro, pol en env. De gag eiwitten vormen de matrix- en kapseleiwitten en de nucleoproteïnen van 
het virus. Pol codeert voor enzymen die nodig zijn voor replicatie en integratie van het virale genoom 
en pro voor een protease. Het gen env codeert voor het oppervlakte-eiwit dat nodig is voor herkenning 
van cellen en daarmee voor de infectie. Deze onderdelen zijn essentieel voor replicatie en virulentie 
van het virus. De gag, pro, pol en env genen zijn in de hier gebruikte MSCV vector geheel afwezig, dit 
is echter niet bij alle MSCV vectoren het geval. Dit advies geldt daarom alleen voor de in de aanvraag 
beschreven MSCV vector. 
 Het MoMLV genoom bevat naast gag, pro, pol en env ook zogenaamde Long Terminal Repeats 
(LTRs) die betrokken zijn bij replicatie en transcriptie. De LTRs zijn essentieel voor de replicatie van 
het virus en zijn in de gebruikte MSCV vector aanwezig. De LTR van de MSCV vector verschilt van 
de MoMLV LTR door verschillende puntmutaties en een deletie van 75 nucleotiden. Verder heeft de 
gebruikte MSCV vector een verlengd packaging signaal dat afkomstig is van het Moloney murine 
sarcoma virus (MoMSV). Door deze veranderingen heeft de MSCV vector in embryonale stamcellen 
en embryonale carcinoma cellen een versterkte transcriptionele activatie en een verminderde 
transcriptionele suppressie. Daarnaast is de packaging efficiëntie verhoogd. 
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Beschrijving van het experiment 
De MSCV vector wordt in combinatie met de humane T293 cellijn Phoenix Ampho gebruikt voor de 
productie van retrovirale vectorpartikels. In de gebruikte cellijn zijn geen helper-virussen aanwezig3. 
De Phoenix Ampho cellijn heeft de genen die coderen voor de virale eiwitten gag, pro, pol en env-amph 
stabiel geïntegreerd in haar genoom. Deze helper functies zijn door twee verschillende transfecties in 
de cellijn geïntroduceerd waardoor recombinatie onwaarschijnlijk is. Om retrovirale partikels te 
verkrijgen wordt het MSCV plasmide (de vector) getransfecteerd in de Phoenix Ampho cellijn, waarna 
het virus na enkele dagen wordt geoogst. De geproduceerde retrovirale vectorpartikels worden 
vervolgens gebruikt om muizencellen mee te transduceren.  

Daarna worden de getransduceerde cellen in muizen getransplanteerd. Cellen die afkomstig zijn 
van deze muizen worden vervolgens met de flow cytometer geanalyseerd.  
 
Eerder COGEM advies 
De COGEM heeft eerder geadviseerd over handelingen met retroviraal getransduceerde cellen4. 
Transductie vond plaats door middel van een vector die op het Moloney murine leukemia virus 
(MoMLV) is gebaseerd. De COGEM was van mening dat open handelingen onder ML-I 
inperkingsniveau konden plaatsvinden indien de getransduceerde cellen vooraf getest waren op de 
afwezigheid van replicatiecompetent retrovirus (RCR).  
 
Overweging  
Ook in deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van een vector die is gebaseerd op MoMLV. De 
aanvrager wil cellen afkomstig van muizen waarin retroviraal getransduceerde muizencellen zijn 
getransplanteerd, analyseren op inperkingsniveau ML-I. De aanvrager test of de retroviraal 
getransduceerde muizencellen vrij zijn van replicatiecompetent retrovirus, maar wil na transplantatie 
van deze cellen in de muis niet opnieuw testen op de aanwezigheid van replicatiecompentent 
retrovirus. De COGEM is gevraagd of de flow cytometrie analyse uitgevoerd kan worden op 
inperkingsniveau ML-I. 
 
Productie van retrovirale vectorpartikels 
Een risico bij de productie van retrovirale vectorpartikels is het ontstaan van replicatiecompetent 
retrovirus (RCR). De genen die nodig zijn voor een RCR zijn echter verdeeld over de MSCV vector en 
het genoom van de gebruikte Phoenix Ampho 293T cellijn. De cellijn kan zelf geen infectieuze 
virusdeeltjes produceren. De helperfuncties die in de cellijn aanwezig zijn, zijn door twee 
verschillende transfecties in de cellijn geïntroduceerd waardoor recombinatie onwaarschijnlijk is. De 
aanvrager stelt dat voor het ontstaan van een RCR vier verschillende recombinaties noodzakelijk zijn. 
De kans op het ontstaan van RCR is daarom zeer klein. Bovendien bevat de humane 293T cellijn 
Phoenix Ampho die voor de productie van de retrovirale vectorpartikels wordt gebruikt geen endogene 
retrovirussen. Hierdoor wordt de kans dat RCR ontstaat verder verkleind. Daarnaast zijn er bij de 
COGEM geen gegevens bekend waarbij het gebruik van de Phoenix Ampho 293T cellijn heeft geleid 
tot het ontstaan van RCR. Gezien het bovenstaande concludeert de COGEM dat de kans zeer klein is 
dat bij dit productiesysteem RCR ontstaat. 
 
Transductie van muizencellen 
De geproduceerde retrovirale vectorpartikels worden vervolgens gebruikt om muizencellen mee te 
transduceren. Hierbij is het in theorie mogelijk dat de MSCV vector recombineert met een eventueel in 
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de muizencellen aanwezig wild-type retrovirus. Hierdoor zou een recombinant virus gevormd worden. 
Daarnaast zou een eventueel aanwezig wild-type virus in theorie kunnen leiden tot complementatie 
van de MSCV vector. De aanvrager stelt dat er in de wetenschappelijke literatuur geen aanwijzingen 
zijn dat bij het gebruik van MSCV voor de transductie van muizencellen replicatiecompetent 
retrovirus wordt gevormd. 
 
RCR test op getransduceerde muizencellen 
De getransduceerde muizencellen die later in de muis getransplanteerd zullen worden, worden eerst 
getest op de afwezigheid van replicatiecompetent retrovirus. Hierbij wordt kweekmedium afgenomen 
van getransduceerde cellen die twee dagen daarvoor met de retrovirale partikels zijn geïnfecteerd. Het 
kweekmedium wordt op permissieve cellen gezet en vervolgens met de flow cytometer geanalyseerd. 
De aanvrager stelt dat deze methode gevoelig genoeg is om een aanwezigheid van 0,210 transductie 
units/ml in de getransduceerde cellen nog te kunnen detecteren. De aanvrager levert echter geen 
informatie over de gebruikte permissieve cellen, het gebruikte kweekmedium of over de gebruikte 
‘multiplicity of infection’. Hierdoor is het onduidelijk of de gebruikte methode inderdaad in staat is 
om replicatiecompetent retrovirus te kunnen detecteren. Bovendien is het mogelijk dat er replicatie 
competent retrovirus wordt gevormd dat geen GFP bevat. Omdat de detectie methode gebruik maakt 
van de aanwezigheid van GFP zou dit replicatiecompetent retrovirus niet worden aangetoond. Op 
grond van de aangeleverde gegevens kan helaas met onvoldoende zekerheid worden gezegd dat de 
gebruikte methode eventueel gevormd replicatiecompetent retrovirus inderdaad zal detecteren. 
 
Transplantatie van getransduceerde muizencellen in muizen 
De getransduceerde cellen worden vervolgens in muizen getransplanteerd. Hierbij is het theoretisch 
mogelijk dat een in de muis aanwezig wild-type virus recombineert met de MSCV vector. Hierdoor 
zou een recombinant virus gevormd worden. Daarnaast zou een eventueel aanwezig wild-type virus in 
theorie kunnen leiden tot complementatie en activatie van de MSCV vector.  

De MSCV vector is bij verschillende wetenschappelijke studies in muizen gebruikt. Wanneer in de 
muis replicatiecompetent retrovirus gevormd wordt zal dit regelmatig tot de vorming van tumoren 
leiden. De aanvrager stelt dat bij de muizen die voor deze wetenschappelijke studies werden gebruikt 
geen tumoren werden aangetroffen en lijkt hieruit te concluderen dat er in muizen geen RCR wordt 
gevormd. Het is echter niet duidelijk hoe in deze wetenschappelijke studies is gekeken naar de 
aanwezigheid van RCR. De COGEM kan hierdoor niet verifiëren dat er in de gebruikte muizen geen 
RCR werd gevormd.  

Echter, de COGEM is van mening dat er slechts een zeer kleine kans is dat er wild-type 
retrovirussen in de gebruikte muizen aanwezig zijn. Hierdoor is de COGEM van mening dat de kans 
dat in de muizen complementatie en activatie van de MSCV vector optreedt of recombinant virus 
gevormd wordt verwaarloosbaar is. 
 
Contact met RCR of recombinant virus  
Contact met RCR of recombinant virus moet voorkomen worden omdat de medewerker besmet en 
geïnfecteerd kan worden. Gezien de relatief beperkte transmissieroute van MoMLV, is de kans op 
besmetting van personen met name aanwezig bij prikaccidenten2. Indien personen geïnfecteerd raken, 
kan het RCR zich verspreiden omdat het virus zich ook in de cellen van deze personen kan 
vermenigvuldigen. Het virus is in staat om te integreren in het DNA en heeft de voorkeur voor genen 
die actief afgelezen worden5 waardoor tumoren zouden kunnen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het 
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ontstaan van lymfomen na toediening van de vector in resusapen6. Daarnaast blijkt uit een klinische 
gentherapie studie naar X-SCID dat de vector leukemie kan veroorzaken5. 
 
Flow cytometrie analyse van cellen afkomstig van getransplanteerde muizen 
De kans dat een eventueel gevormd RCR of recombinant virus zich in het milieu verspreid is klein 
omdat aerosolen bij de beschreven flow cytometrie activiteiten slechts zeer beperkt kunnen ontstaan. 
Aerosolen kunnen ontstaan bij het openen en het aankoppelen van het buisje met cellen. Om de kans 
op het ontstaan van aerosolen te verkleinen wordt er bij het vullen van de buisjes voor gezorgd dat er 
geen vloeistof tussen de dop en het buisje terechtkomt. Het materiaal in de buisjes wordt gemengd 
door het zwenken van de buisjes. Op deze manier wordt voorkomen dat de dop in aanraking komt met 
vloeistof. 

Tijdens de analyse van het materiaal kunnen geen aerosolen meer ontsnappen omdat de flow 
cytometrie analyse plaatsvindt in een gesloten systeem. Het materiaal gaat na de analyse rechtstreeks 
naar een afvalvat dat is afgesloten met een hydrofoob absoluut filter.  
 
Advies 
De aanvrager verzoekt om de flow cytometrie analyse van cellen afkomstig van muizen die 
getransplanteerd zijn met retroviraal getransduceerde muizencellen op inperkingsniveau ML-I uit te 
mogen voeren. Een mogelijk risico bij het uitvoeren van de flow cytometrie analyse op de retroviraal 
getransduceerde cellen is de verspreiding van replicatiecompetent retrovirus of recombinant virus dat 
eventueel in het te analyseren materiaal aanwezig zou kunnen zijn. Contact met replicatiecompetent 
retrovirus of met recombinant virus moet voorkomen worden omdat de medewerker hiermee besmet 
en geïnfecteerd kan worden. 

De muizen worden getransplanteerd met retroviraal getransduceerde muizencellen. De COGEM is 
van mening dat de kans op het ontstaan van recombinant virus of op complementatie van de MSCV 
vector in de muis verwaarloosbaar klein is. De retroviraal getransduceerde muizencellen zouden echter 
al replicatiecompetent retrovirus kunnen bevatten. Om de aanwezigheid van replicatiecompetent 
retrovirus uit te kunnen sluiten test de aanvrager of de getransduceerde muizencellen vrij zijn van 
replicatiecompetent retrovirus. Helaas is in de vergunningaanvraag slechts een summiere beschrijving 
van deze test aanwezig. Hoewel de COGEM van mening is dat de kans zeer klein is dat de 
getransduceerde muizencellen replicatiecompetent retrovirus zullen bevatten, bieden de aanwezige 
gegevens onvoldoende zekerheid dat met de gebruikte test eventueel aanwezig replicatiecompetent 
retrovirus inderdaad gedetecteerd zal worden. Hierdoor kan de aanwezigheid van replicatiecompetent 
retrovirus in de retroviraal getransduceerde muizencellen niet worden uitgesloten. Gezien het 
bovenstaande adviseert de COGEM om de flow cytometrie analyse op inperkingsniveau ML-II uit te 
voeren. De COGEM is van mening dat op dit inperkingsniveaus de risico’s van de voorgenomen 
werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 
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