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DATUM 22 september 2009 
KENMERK CGM/090922-02 
ONDERWERP Advies lentiviraal getransduceerde xenografts in naakte muizen 
 
 
Geachte mevrouw Cramer, 
 
Naar aanleiding van een adviesvraag betreffende een verzoek tot wijziging van vergunning IG 01-
005 met de titel ‘Bestudering van i) oorzaak en gevolg van trinucleotide repeat expansie ziekten en 
van ii) de structuur-functie relatie van signaaltransductie-eiwitten met behulp van cel- en 
diermodellen’ van het UMC St. Radboud, deelt de COGEM u het volgende mee.  
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Samenvatting 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling naar D-I inperkingsniveau van 
werkzaamheden met zogenaamde naakte muizen die lentiviraal getransduceerde cellen van een
humane hersentumor bij zich dragen. Voor de transductie wordt gebruik gemaakt van een
lentivirale vector die geproduceerd is met een derde generatie productiesysteem. De aanvrager wil 
de tumorcellen transduceren door een naakte muis waarin de tumorcellen zijn getransplanteerd te 
injecteren met de lentivirale vector. Daarnaast zal de aanvrager de tumorcellen ook in vitro
transduceren met de lentivirale vector, waarna de getransduceerde cellen in het proefdier worden
gebracht. Minimaal 16 dagen na de behandeling zal (een deel van) de tumor overgezet worden op 
een nieuwe naakte ontvangermuis. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op DM-II-
inperkingsniveau. Na de tweede transplantatie van de tumorcellen verzoekt de aanvrager de 
verdere werkzaamheden uit te mogen voeren op D-I inperkingsniveau.  
In haar generieke advies over handelingen met lentivirale vectoren uit 2009 heeft de COGEM 
gesteld dat er voor terugplaatsing naar D-I inperkingsniveau van proefdieren die getransduceerd 
zijn met het beoogde type lentivirale vector geen infectieuze deeltjes meer in de proefdieren 
aanwezig mogen zijn. De COGEM is van mening dat na 16 dagen de kans op de aanwezigheid van 
vrije infectieuze deeltjes in de betreffende naakte muis verwaarloosbaar klein is. Bovendien wordt 
de tumor vóór terugplaatsing naar D-I niveau overgezet naar een tweede ontvangermuis, waardoor 
het aantal vrije virusdeeltjes nog verder gereduceerd wordt. Onder de door de aanvrager 
voorgestelde condities acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de lentiviraal 
getransduceerde naakte muizen op D-I inperkingsniveau verwaarloosbaar klein. 
De COGEM is tevens gevraagd of het generieke advies van toepassing is op werkzaamheden met 
lentivirale vectoren in associatie met andere immuungecompromitteerde en immuundeficiënte 
muizen. De afweging of er vrije infectieuze deeltjes in het proefdier aanwezig zijn, is gebaseerd op 
de in vitro halfwaardetijd. Het inactiverende effect van het immuunsysteem op de lentivirale 
deeltjes is hierin niet meegewogen. De COGEM is derhalve van mening dat het generieke advies 
onverminderd van toepassing is op werkzaamheden met lentivirale vectoren in associatie met de 
nu bekende immuungecompromitteerde en immuundeficiënte muismodellen.  



 

  

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u hierbij 
aan als bijlage. 
 
 
Hoogachtend, 
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Voorzitter COGEM 
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Inschaling van werkzaamheden met naakte muizen met 
lentiviraal getransduceerde xenografts 

 
COGEM advies CGM/090922-02 

 

Inleiding 
In onderhavige wijzigingsaanvraag wordt een lentiviraal expressiesysteem aangewend om de 
zogenaamde ‘trinucleotide repeat expansie’ ziekten en de relatie tussen structuur en functie van 
signaaltransductie-eiwitten te kunnen bestuderen. Het precieze doel van de beoogde studie wordt 
in deze aanvraag niet nader omschreven. Naar aanleiding van de wijzigingsaanvraag is de 
COGEM verzocht te adviseren over werkzaamheden met immuungecompromitteerde muizen die 
lentiviraal getransduceerd, humaan tumorweefsel (xenograft) bevatten. Het betreft zogenaamde 
naakte muizen die geen thymus hebben en daardoor geen T-lymfocyten kunnen aanmaken.  

De aanvrager wil primaire humane glioma xenografts modificeren met behulp van een 
lentivirale vector. De transductie van de glioma-xenograft kan op twee manieren plaatsvinden; in 
vivo of ex vivo. In het geval van een in vivo transductie zal de lentivirale vector in het proefdier 
worden geïnjecteerd kort nadat de xenograft in de naakte muis is getransplanteerd. Deze 
werkzaamheden wil de aanvrager op DM-II inperkingsniveau uitvoeren. In het geval van een ex 
vivo transductie vindt de transplantatie van de xenograft in een immuungecompromitteerde naakte 
muis plaats nadat de xenograft in vitro is getransduceerd met lentivirale vectoren. De in vitro 
transductie zal plaatsvinden op ML-II niveau. De transplantatie van de lentiviraal getransduceerde 
xenograft in de muis zal worden uitgevoerd op DM-II inperkingsniveau.  

Als de gemodificeerde xenograft een bepaalde grootte heeft bereikt, zal de aanvrager de 
xenograft verwijderen en overbrengen naar een nieuwe naakte ontvangermuis. De aanvrager 
spreekt hierbij van een in vivo kweek van de xenograft. De aanvrager zal de muizen minimaal 16 
dagen op DM-II inperkingsniveau houden. De aanvrager stelt dat er in de ontvangermuis na deze 
periode geen lentivirale partikels meer aanwezig zijn. Hij wil de muizen met gemodificeerde 
xenograft op dat moment gaan huisvesten op D-I inperkingsniveau. 
 
Lentivirale vectoren 
Lentivirale vectoren zijn afgeleid van lentivirussen en behoren tot de familie van retrovirussen 
(Retroviridae, genus Lentivirus).1 Dit type vectoren wordt veelvuldig gebruikt als 
gentransfersysteem omdat de vector stabiel integreert in het genoom van de geïnfecteerde cel en 
omdat het zowel delende als niet-delende cellen kan infecteren.3,4,5,6 
 Als basis voor de in deze aanvraag beschreven lentivirale vectoren wordt gebruik gemaakt van 
het genoom van het Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1). Het genoom van HIV-1 heeft 
aan weerszijden een zogenaamde Long Terminal Repeat (LTR). Daarnaast bevat het genoom een 
‘packaging’ signaal, drie structurele genen (gag, pol en env), vier accessoire genen (vif, vpr, vpu 
en nef) en twee regulatoire genen (tat en rev).2  
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 Voor de productie van de lentivirale vectoren worden de verschillende virusfuncties opgesplitst 
en verdeeld over verschillende plasmiden. Deze plasmiden moeten gezamenlijk in een gastheercel 
getransfecteerd worden om virusdeeltjes te kunnen produceren.3,7 Door deze opsplitsing wordt de 
kans op het ontstaan van replicatiecompetent lentivirus (RCL) tijdens de productie van de 
lentivirale vector gereduceerd. Bovendien kan het transgen van interesse of het gastheerbereik van 
de lentivirale vector door deze opzet van het productiesysteem eenvoudig gewijzigd worden.  
 Gericht op de verhoging van de bioveiligheid zijn er in de loop van de tijd verschillende 
generaties van productiesystemen ontwikkeld. In de onderhavige wijzigingsaanvraag wordt 
gebruik gemaakt van het productiesysteem van de derde generatie. In dit productiesysteem zijn de 
verschillende virusfuncties verdeeld over vier plasmiden. Door deze opsplitsing van de 
virusfuncties zijn er minimaal drie recombinaties nodig voordat er een RCL gevormd kan worden. 
Door dit hoge aantal van recombinaties en de verwijdering van sequentieoverlap tussen de 
verschillende plasmiden is de kans op het ontstaan van replicatiecompetent lentivirus 
geminimaliseerd. In de wetenschappelijke literatuur is gerapporteerd dat RCL-vorming bij 
productie van lentivirale vectoren met dit type productiesysteem niet wordt waargenomen.8 
Bovendien zijn uit dit productiesysteem van de derde generatie alle accessoire genen en het 
regulatoire gen tat verwijderd. Door de deletie van deze genen wordt een belangrijke biologische 
inperking verkregen.  
 Naast de verbeteringen aan het productiesysteem, is de bioveiligheid van het lentivirale 
vectorsysteem ook verbeterd door de ontwikkeling van zelf-inactiverende vectoren.9,10 Uit deze 
zogenaamde SIN vectoren is een deel van de 3’LTR verwijderd. Dit reduceert de kans op 
mobilisatie van de vector uit het genoom van de gastheer aanzienlijk in het geval dat een 
superinfectie optreedt van de getransduceerde cel met een wildtype lentivirus. 
 
Eerder COGEM advies 
Lentivirussen zijn ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3 en daarom werden laboratorium-
werkzaamheden met lentivirale vectoren standaard ingeschaald op ML-III of DM-III 
inperkingsniveau. Door de ontwikkeling van verbeterde productiesystemen, veiligere lentivirale 
vectoren en de toenemende kennis over en ervaring met dit type vectoren heeft de COGEM in de 
afgelopen jaren verschillende malen geadviseerd de werkzaamheden met lentivirale vectoren 
omlaag te schalen. Aan een dergelijke omlaagschaling wordt door de COGEM een aantal 
voorwaarden gesteld. Bovendien zijn aan de werkzaamheden op een lager inperkingniveau veelal 
aanvullende voorschriften verbonden. Begin 2009 heeft de COGEM een generiek advies 
uitgebracht waarin deze voorwaarden voor, en voorschriften bij, een omlaagschaling uiteen 
worden gezet.11 In dit generieke advies wordt een onderscheid gemaakt tussen de in vitro en in 
vivo werkzaamheden met de verschillende generaties productiesystemen waaronder de eerste, 
tweede en derde generatie van lentivirale productiesystemen.  
 In onderhavige wijzigingsaanvraag wordt gebruik gemaakt van een lentivirale SIN vector die 
geproduceerd is met het productiesysteem van de derde generatie. Als diermodel wordt een 
immuungecompromitteerde naakte muis gebruikt.  
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In het generieke advies adviseert de COGEM de in vivo toediening in muizen van lentivirale 
vectoren die geproduceerd zijn met het productiesysteem van de derde generatie en de daarop 
volgende handelingen met de getransduceerde dieren op inperkingsniveau DM-II uit te voeren. Zij 
is daarbij van mening dat de volgende aanvullende voorschriften in acht genomen moeten worden: 

- tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen 
- het uitvoeren van open handelingen dient in een klasse II veiligheidskabinet te worden 

uitgevoerd of er dient een veilgheidsbril, mond- en neuskapje gedragen te worden. 
 
Voor de overplaatsing van de geïnfecteerde dieren van DM-II naar D-I niveau acht de COGEM 
het noodzakelijk dat er geen extracellulair virus meer in het dier aanwezig is. In het generieke 
advies adviseert de COGEM terugplaatsing van lentiviraal getransduceerde dieren naar D-I toe te 
staan indien aan het volgende aanvullende voorschrift is voldaan: 

- Op de dag van de terugplaatsing naar D-I niveau zouden er op basis van de halfwaardetijd 
van de lentivirale vector geen infectieuze partikels meer in de proefdieren aanwezig 
moeten zijn. Hierbij wordt een minimum gesteld van 14 dagen na transductie. 

 
Aangezien de veiligheid van lentivirale vectoren die geproduceerd zijn met het productiesysteem 
van de derde generatie in dieren zonder relevante lentivirussen voldoende is aangetoond, acht de 
COGEM het niet noodzakelijk dat de dieren ook daadwerkelijk op de afwezigheid van de 
lentivirale vector en RCL worden getest.  
 
In zake de ex vivo transductie van proefdieren maakt de COGEM in haar generieke advies 
onderscheid tussen de in vitro transductie van de zoogdiercellen en de daaropvolgende 
transplantatie van deze getransduceerde cellen in het betreffende proefdier. De COGEM is van 
mening dat de in vitro transductie van zoogdiercellen met lentivirale SIN vectoren geproduceerd 
met de derde generatie van productiesystemen op ML-II niveau ingeschaald kan worden onder 
navolging van de volgende voorschriften:  

- tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
- het uitvoeren van open handelingen dient in een klasse II veiligheidskabinet te worden 

uitgevoerd; 
- met uitzondering van primaire humane cellen dienen alle te transduceren cellen vrij te zijn 

van HIV-1, HIV-2 Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), HTLV-2, Simian 
immunodeficiency virus (SIV) en andere relevante lentivirussen met tropisme voor de 
gastheercel; 

- handelingen met replicatiecompetente lentivirussen of ander retrovirale vectorsystemen en 
handelingen met de lentivirale vector dienen niet gelijktijdig in hetzelfde 
veiligheidskabinet uitgevoerd te worden; 

- tussen handelingen met replicatiecompetente lentivirussen of andere retrovirale 
vectorsystemen en handelingen met de lentivirale vector in hetzelfde veiligheidkabinet 
dient een marge van minimaal 30 minuten gehanteerd te worden. 
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De COGEM adviseert de daaropvolgende transplantatie van de getransduceerde cellen in het 
proefdier op DM-II niveau in te schalen. Zij geeft in haar generieke advies aan dat deze 
handelingen evenwel zonder gevaar voor mens en milieu omlaag geschaald kunnen worden naar 
D-I niveau indien bovenstaande voorschriften voor transductie van het te transplanteren materiaal 
zijn gevolgd. Bovendien dienen de getransduceerde cellen op het moment van transplantatie vrij te 
zijn van infectieuze lentivirale vectordeeltjes. Ofwel, de reductie is door wasstappen en 
halfwaardetijd minimaal 100 maal hoger dan de oorspronkelijke inoculumdosis. 
 
Om de mogelijke risico’s voor mens en milieu nog verder te minimaliseren moeten voor de 
transplantatie van de cellen en daaropvolgende handelingen met deze proefdieren de volgende 
aanvullende voorschriften in acht genomen worden: 

- tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
- het uitvoeren van open handelingen dient in een klasse II veiligheidskabinet te worden 

uitgevoerd; 
- het te transplanteren materiaal moet vrij zijn van HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2, SIV 

en andere non-humane lentivirussen. 
 
Adviesvraag 
De COGEM is gevraagd te adviseren over terugplaatsing naar D-I inperkingsniveau van naakte 
muizen die getransplanteerd zijn met door lentivirale vectoren gemodificeerde xenografts (ex vivo 
transductie), of na transplantatie van de xenograft geïnjecteerd zijn met lentivirale vectoren (in 
vivo transductie). Daarnaast is de COGEM verzocht te adviseren over de voorwaarden waaronder 
andere immuungecompromitteerde en immuundeficiënte muismodellen die geïnfecteerd zijn met 
een vergelijkbare vector als onderhavige studie teruggeplaatst kunnen worden naar D-I niveau. 
  
Overweging en advies 
Bij de risicoanalyse voor werkzaamheden met lentivirale vectoren acht de COGEM drie aspecten 
van belang. Het betreft de mogelijk vorming van replicatiecompetent lentivirus (RCL), de 
aanwezigheid en concentratie van vrije vectordeeltjes en de kans op complementatie en 
mobilisatie van de vector.  
 
De kans op het ontstaan van RCL 
In onderhavige wijzigingsaanvraag wordt gebruik gemaakt van een lentivirale SIN vector die 
geproduceerd is met het productiesysteem van de derde generatie. Derhalve zijn vrijwel alle 
lentivirusfuncties verwijderd uit de lentivirale vector. Voor productie van deze vector dienen de 
virusfuncties in trans gecomplementeerd te worden. De productie van lentivirale vectoren met de 
derde generatie van productiesystemen heeft tot op heden niet geleid tot het ontstaan van RCL.8 

 
Mogelijk effect van de transgenen op de lentivirale vector 
Het effect van Voor de bestudering van de zogenaamde ‘trinucleotide repeat expansie’ ziekten en 
de relatie tussen structuur en functie van signaaltransductie-eiwitten worden verschillende 
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transgenen in de lentivirale vector geplaatst. Met het oog op de biologische inperking van dit type 
lentivirale vectoren en gezien de herkomst en aard van de beoogde transgenen acht de COGEM de 
kans verwaarloosbaar klein dat de transgenen van invloed zijn op het verspreidingsrisico van de 
lentivirale vector.  
 
De aanwezigheid van vrije vectordeeltjes 
Voor een omlaagschaling van handelingen met de beoogde lentivirale SIN vectoren in combinatie 
met proefdieren vormt de mogelijke aanwezigheid van vrije vectordeeltjes een belangrijk aspect in 
de overweging. In het geval van de ex vivo transductie is de aanwezigheid van vrije vectordeeltjes 
en de uiteindelijke concentratie van deze vectordeeltjes afhankelijk van twee factoren. Dit zijn de 
uitgevoerde wasstappen voor de transplantatie van de gemodificeerde xenograft en de 
halfwaardetijd van de lentivirale vector in het proefdier.  

In het geval van de in vivo transductie spelen wasstappen geen rol en wordt de mogelijke 
aanwezigheid van vrije vectordeeltjes bepaald door de halfwaardetijd van de vectordeeltjes in het 
proefdier. 
 
Voor lentivirale vectoren die gepseudotypeerd zijn met het VSV-G envelop eiwit wordt in vitro 
bij een temperatuur van 37ºC een halfwaardetijd gemeten van ongeveer 10 uur.12 Gezien de 
gemiddelde lichaamstemperatuur van een muis tussen de 36 en 38°C, acht de COGEM deze in 
vitro gemeten halfwaardetijd een goede graadmeter. Daarbij merkt de COGEM evenwel op dat in 
een in vivo situatie niet alleen de temperatuur van invloed is op de halfwaardetijd. Ook 
verschillende componenten van het immuunsysteem en het feit dat de vrije VSV-G 
gepseudotypeerde lentivirale vectoren verschillende celtypen kan en zal infecteren, zal ertoe 
bijdragen dat deze vectoren uit de circulatie ‘weggevangen’ worden. De COGEM is derhalve van 
mening dat de feitelijke halfwaardetijd in vivo korter zal zijn dan de gehanteerde periode van 10 
uur. Aangezien de mate van invloed van deze aspecten op de halfwaardetijd bij de COGEM niet 
bekend zijn en de invloed zal verschillen tussen verschillende proefdiermodellen, hanteert de 
COGEM de in vitro gemeten halfwaardetijd.  
 
In onderhavige wijzigingsaanvraag krijgen de naakte muizen maximaal 109 virusdeeltjes 
ingespoten. Na de toediening van de virusdeeltjes zal de aanvrager minimaal 16 dagen wachten 
voordat de muizen naar een D-I inperkingsniveau worden overgebracht. Op basis van de 
halfwaardetijd van 10 uur kan de reductie van het aantal virusdeeltjes berekend worden met de 
volgende formule: 
 Reductie = 22,4T  (T is het aantal dagen na toediening) 
Hieruit volgt dat de reductie na 16 dagen minstens een factor 362 hoger is dan de oorspronkelijke 
inoculumdosis. Dit betekent dat er na 16 dagen hooguit 0.003 deeltje per muis overblijft. 
Bovendien zal vóór overplaatsing van de muizen naar D-I niveau (een deel van) de xenograft 
worden overgezet op een nieuwe ontvangermuis. De COGEM wijst er op dat dit zal leiden tot een 
nog verdere reductie van het aantal aanwezige virusdeeltjes. Op basis van de aangeleverde 
informatie kan zij evenwel niet beoordelen hoe groot deze reductie precies zal zijn. Bovenstaande 
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in ogenschouw nemende, is de COGEM van mening dat onder navolging van de door de 
aanvrager beschreven voorwaarden voor omlaagschaling de kans op vrije vectordeeltjes 
verwaarloosbaar klein is.  
 
Voor de ex vivo transductie vindt de infectie van het xenograft in vitro plaats, voordat de 
xenograft wordt getransplanteerd in de ontvangermuis. Over het algemeen zorgt deze procedure 
voor een reductie van vrije virale deeltjes die in het proefdier worden geïntroduceerd. Uit de 
aangeleverde informatie is het evenwel niet duidelijk hoe de transplantatie precies uitgevoerd zal 
worden en of de xenograft nog een wasstap ondergaat voor introductie in de ontvangermuis. Ook 
in de situatie van de ex vivo transductie gaat de COGEM derhalve uit van de ‘worst case’ situatie 
dat maximaal 109 virale deeltjes in het proefdier geïntroduceerd worden. Voor de ex vivo 
transductie hanteert de COGEM derhalve dezelfde overweging als voor de in vivo transductie met 
dezelfde uitkomst.  
 
De kans op complementatie en mobilisatie van de vector 
Humane primaire cellen kunnen geïnfecteerd zijn met HIV-1, HIV-2, HTLV-1 en HTLV-2 of 
andere lentivirussen. Door de aanwezigheid van deze virussen kunnen lentivirale vectoren 
gemobiliseerd en/of gecomplementeerd worden. In het Salk Institute for Biological Studies (La 
Jolla, USA) is actief geprobeerd om RCL te creëren tijdens de productie van de lentivirale 
vectoren die geproduceerd zijn met het productiesysteem van de derde generatie. In deze 
experimenten leidde de aanwezigheid van wildtype lentivirus niet tot het ontstaan van RCL.  

Bovendien infecteert HIV van nature de cellen van hematopoetische oorsprong. In onderhavige 
wijzigingsaanvraag wordt gebruik gemaakt van humane glioma xenografts. Een HIV infectie van 
de door de aanvrager beoogde tumoren is nooit aangetoond. Op basis van deze gegevens is de 
COGEM van mening dat de kans op complementatie en mobilisatie van de lentivirale vector in de 
beoogde humane glioma xenografts verwaarloosbaar klein is.  
 
Advies 
Met het oog op bovenstaande overweging is de COGEM van mening dat er na 16 dagen geen 
infectieuze virusdeeltjes in de naakte muizen aanwezig zullen zijn. Zij acht de risico’s voor mens 
en milieu na deze periode derhalve verwaarloosbaar klein en adviseert de terugplaatsing van 
naakte muizen met lentiviraal getransduceerde glioma xenograft na 16 dagen toe te staan.  
 
Andere immuundeficiënte of immuungecompromitteerde muismodellen 
Zoals aangegeven, is de door de COGEM gehanteerde halfwaardetijd van 10 uur bij 37°C voor 
lentivirale vectoren met een VSV-G envelop eiwit onder in vitro omstandigheden bepaald. De 
mogelijke inactiverende bijdrage van het immuunsysteem op lentivirale vectoren is derhalve niet 
verdisconteerd in deze halfwaardetijd.  

In het generieke advies uit 2009 heeft de COGEM de onderbouwing voor een omlaagschaling 
naar D-I inperkingsniveau van handelingen met lentivirale SIN vectoren die geproduceerd zijn 
met het productiesysteem van de derde generatie in associatie met proefdieren gebaseerd op deze 
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halfwaardetijd van 10 uur. In dit advies adviseert zij de terugplaatsing van lentiviraal 
getransduceerde dieren naar D-I inperkingsniveau toe te staan, indien er basis van de 
halfwaardetijd geen infectieuze deeltjes meer in de proefdieren aanwezig zijn. De COGEM is van 
mening dat hieraan wordt voldaan als de reductie van het aantal deeltjes tenminste een factor 100 
hoger is dan het oorspronkelijke aantal deeltjes in het inoculum. De COGEM stelt daarbij evenwel 
de grens dat de periode na transductie nooit korter mag zijn dan 14 dagen. 

De COGEM acht het generieke advies derhalve onverminderd van toepassing op 
werkzaamheden met lentivirale vectoren in associatie met de tot op heden bekende 
immuundeficiënte of immuungecompromitteerde muismodellen. 
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