
 

  

Samenvatting 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de negen algensoorten Chlorella 
zofingienesis, Dunaliella tertiolecta, Isochrysis galbana, Nannochloris sp. Utex 1999, 
Neochloris oleoabundans, Parietochloris incisa, Phaeodactylum tricornutum, Porphyridium 
cruentum en Scenedesmus obliquus. De aanvrager wil de negen algensoorten modificeren door 
gensequenties betrokken bij glycolyse en vetzuurmetabolisme in te brengen. Donorsequenties 
zijn afkomstig van diverse soorten organismen zoals algen, planten (Arabidopsis thaliana, 
gewassen) en micro-organismen.  
Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van deze algensoorten 
op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen. Bijlage 1 bestaat uit een 
lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de 
micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het 
laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.  
De negen algensoorten worden onder andere toegepast als supplement in voeding of in 
cosmetische verzorgingsproducten. Daarnaast kunnen enkele van deze algensoorten gebruikt 
worden voor de productie van biobrandstof. 
In de wetenschappelijke literatuur is geen melding gemaakt van pathogene infecties door deze 
algensoorten bij mens, dier of plant. De COGEM adviseert deze negen algensoorten in de 
laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen. Tevens acht de COGEM plaatsing van deze 
algensoorten op Bijlage 1 gerechtvaardigd. Concluderend acht de COGEM de risico’s van deze 
voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.  
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Classificatie van negen algensoorten 
 

COGEM advies CGM/110706-01 
 
 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van een vergunningaanvraag ingediend door de Stichting Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek, Food & Biobased Research, Wageningen UR, is de COGEM 
gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de algensoorten Chlorella zofingienesis, 
Dunaliella tertiolecta, Isochrysis galbana, Nannochloris sp. Utex 1999, Neochloris oleoabundans, 
Parietochloris incisa, Phaeodactylum tricornutum, Porphyridium cruentum en Scenedesmus 
obliquus. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de plaatsing van deze algensoorten op 
Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) en inschaling van 
werkzaamheden met deze negen algensoorten.  
 
1.1 Regeling ggo: Pathogeniteitsklassen, Bijlage 1 en inperkingsniveaus 
In de Regeling ggo worden micro-organismen ingedeeld in vier pathogeniteitsklassen.1 Deze 
indeling start met pathogeniteitsklasse 1, die gevormd wordt door apathogene micro-organismen 
en loopt op tot pathogeniteitsklasse 4, de groep van hoog pathogene micro-organismen. De 
indeling van pathogeniteitsklassen is van belang omdat iedere klasse gekoppeld is aan een 
inperkingsniveau voor werkzaamheden met ggo’s gebaseerd op een micro-organisme uit een 
dergelijke pathogeniteitsklasse.  
 
Volgens de Regeling ggo is een indeling in pathogeniteitsklasse 1 van toepassing als het micro-
organisme minimaal aan één van de volgende criteria voldoet:  
 

• het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend 
zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant.  

• het heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij geen 
bijzondere inperkende maatregelen zijn getroffen.  

• het behoort tot een soort die wel vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4, 
maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is 
voor de virulentie.  

• het niet-virulente karakter van het micro-organisme is door middel van adequate 
tests aangetoond.  

 
Een indeling in pathogeniteitsklasse 2 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen 
een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat die zich onder de bevolking 
verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat, alsmede een 
micro-organisme dat bij planten of dieren ziekte kan veroorzaken. 
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Een indeling in pathogeniteitsklasse 3 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen 
een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat die zich onder de 
bevolking verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat.  
 
Een indeling in pathogeniteitsklasse 4 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen 
een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de 
bevolking verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat 
 
Bijlage 1 is een lijst van micro-organismen die als apathogeen zijn aangemerkt en daarom zijn 
ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Voor de inschaling van de vervaardiging van en de 
handelingen met ggo’s is Bijlage 1 van belang, omdat met deze gastheren onder bepaalde 
voorwaarden op het laagste inperkingsniveau (ML-I) gewerkt mag worden.1 
 
1.2 Algen 
Het begrip ‘algen’ is een brede verzamelnaam voor diverse groepen autotrofe organismen die als 
energiebron licht (fotosynthese) of anorganische chemische reacties (chemosynthese) gebruiken. 
De meeste algen gebruiken fotosynthese als energiebron.2,3 Algen kunnen ééncellig of meercellig 
zijn en behoren tot de eukaryoten.2,3,4 Er worden microalgen (fytoplankton) en macroalgen 
(bijvoorbeeld zeewier) onderscheiden. Algen worden voor vele commerciële doeleinden toegepast 
zoals in de farmaceutische, voedings- en cosmetische industrie.2 Binnen het algenrijk worden 
onder andere groenalgen, roodalgen, kiezelalgen (diatomeeën) en bruinalgen onderscheiden.5  
Blauwalgen (cyanobacteriën) worden in de volksmond ook als alg beschouwd maar zijn in feite 
prokaryoten en behoren tot het bacterierijk.6,7 Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de 
algen betrokken bij onderhavige vergunningaanvraag. 
 
1.2.1 Chlorella zofingiensis 
Chlorella zofingiensis is een groenalg en behoort tot het fylum van de Chlorophyta.5 Sommige 
stammen zijn in staat astaxanthine en luteine te produceren. Deze pigmenten worden als 
voedselkleurstof gebruikt en toegepast als voedseladditief in de aquacultuur (bijvoorbeeld 
zalmkweek) en pluimveehouderij.8,9 De alg behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers 
bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant 10,11,12,13  Chlorella zofingiensis 
wordt al gedurende langere tijd gebruikt voor onderwijsdoeleinden.14 
 
1.2.2 Dunaliella tertiolecta 
Dunaliella tertiolecta is een groenalg en behoort tot het fylum van de Chlorophyta.5 Toepassingen 
van de alg zijn veelzijdig. Zo kan deze ingezet worden bij de afbraak van aromatische 
koolwaterstoffen en is hij daardoor een potentiële kandidaat voor bioremediatie (inzet van 
biotechnologie bij het verhelpen van milieuverontreiniging).15 Daarnaast wordt er een 
antiproliferatieve werking tegen kankercellen aan de alg toegeschreven.16  De alg behoort niet tot 
een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of 
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plant.10,11,12,13 Dunaliella tertiolecta wordt al gedurende langere tijd gebruikt voor 
onderwijsdoeleinden.14  
 
1.2.3 Isochrysis galbana 
Isochrysis galbana behoort tot het fylum van de Haptophyta. De alg wordt al geruime tijd 
gebruikt in de aquacultuur onder andere als voedsel voor zoöplankton en schaaldieren.10,11,12 De 
alg behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn 
voor mens, dier of plant.10,11,12,13 
 
1.2.4 Nannochloris sp. Utex 1999  
Nannochloris sp. Utex 1999 is een groenalg en behoort tot het fylum van de Chlorophyta.5 De alg 
behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn 
voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Studies met ratten hebben geen negatief effect van Nannochloris 
sp. laten zien.17 De alg is in staat toxische effecten van andere algen te neutraliseren door onder 
andere cytolytische agentia (namelijk de ‘Apparent Oceanic Naturally Occurring Cytolins’) te 
inactiveren.18,19  
 
1.2.5 Neochloris oleoabundans 
Neochloris oleoabundans is een groenalg en behoort tot het fylum van de Chlorophyta.5 De 
toepassingen van deze alg zijn veelzijdig. Gezien zijn hoge gehalte aan triglyceriden en 
verzadigde vetzuren is hij geschikt voor de productie van biobrandstof.20 Tevens wordt Neochloris 
oleoabundans-extract toegepast in huidverzorgingsmiddelen.21 Daarnaast kan Neochloris 
oleoabundans afvalwater zuiveren van stikstof en fosfaten.22 De alg behoort niet tot een soort 
waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of 
plant.10,11,12,13          
 
1.2.6 Parietochloris incisa 
Parietochloris incisa  is een groenalg en behoort tot het fylum van de Chlorophyta.5  De alg 
behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn 
voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Parietochloris incisa  is een niet-dierlijke bron van 
arachidonzuur. Arachidonzuur is een belangrijk supplement in babyvoeding.23 
 
1.2.7 Phaeodactylum tricornutum 
Phaeodactylum tricornutum is een kiezelalg (diatomee) en behoort tot het fylum Bacillariophyta.5  
Phaeodactylum tricornutum-extract wordt toegepast in cosmetica wegens zijn vochtinbrengende 
en verzachtende eigenschappen en is daarnaast als voedingssupplement getest in 
pelsdierenvoer.24,25 Deze kiezelalg behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend 
zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Door de ‘Zentrale Kommission 
für die Biologische Sicherheit’ (ZKBS) in Duitsland zijn werkzaamheden met Phaeodactylum 
tricornutum ingedeeld in de laagste risicoklasse.26 
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1.2.8 Porphyridium cruentum 
Porphyridium cruentum is een roodalg en behoort tot het fylum Rhodophyta.5 Deze roodalg 
behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn 
voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Porphyridium cruentum wordt al gedurende langere tijd gebruikt 
voor onderwijsdoeleinden.14 Daarnaast wordt Porphyridium cruentum-extract toegepast in 
huidverzorgingsproducten.27 
 
1.2.9 Scenedesmus obliquus 
Scenedesmus obliquus is een groenalg en behoort tot het fylum Chlorophyta.5 Deze groenalg 
behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn 
voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Studies met ratten hebben geen negatief effect van Scenedesmus 
obliquus laten zien.28 De toepassingen van deze alg zijn veelzijdig. Gezien zijn samenstelling is 
hij geschikt voor de productie van biodiesel en kan hij daarnaast ingezet worden in 
afvalwaterzuiveringsinstallaties.29 Scenedesmus obliquus wordt al gedurende langere tijd gebruikt 
voor onderwijsdoeleinden.14 Door de ZKBS zijn werkzaamheden met Scenedesmus obliquus 
ingedeeld in de laagste risicoklasse.26 
 
2. Eerder afgegeven COGEM adviezen  
De COGEM heeft in het verleden verschillende malen geadviseerd over werkzaamheden met 
genetisch gemodificeerde (gg-) algen. De algen Chlamydomonas reinhardtii, Chlamydomonas 
moewusii, Chlorella vulgaris, Chlorella kessleri, Dunaliella bardawil en Dunaliella salina 
konden worden beschouwd als gastheren voor de vervaardiging van organismen behorend tot 
Bijlage I.30 Ook de algen Chlorella saccharophila en Chlorella ellipsoiea konden worden 
beschouwd als gastheren voor de vervaardiging van organismen behorend tot Bijlage I.31 
 
3. Voorgenomen werkzaamheden 
De werkzaamheden betreffen het genetisch modificeren van de hiervoor beschreven negen 
algensoorten. De voor de modificatie toegepaste donorsequenties zijn genen betrokken bij 
glycolyse en vetzuurmetabolisme en daarvan afgeleide antisense sequenties. De aanvrager geeft 
aan dat alle donorsequenties niet toxisch zijn en niet coderen voor een schadelijk product. 
Sequenties zullen voorafgaand aan transformatie door middel van sequencing worden 
gekarakteriseerd.  

De donorsequenties zijn afkomstig van de hierboven genoemde negen algensoorten en van de 
algen Chlamydomonas reinhardtii en Chlorella vulgaris. Laatstgenoemde twee algensoorten zijn 
reeds geplaatst op Bijlage 1. Daarnaast zijn donorsequenties afkomstig van landbouw-, tuinbouw- 
en voedergewassen, Arabidopsis thaliana (zandraket) en micro-organismen van Bijlage 1 van de 
Regeling ggo. Geen van deze donororganismen is pathogeen. Werkzaamheden zullen uitgevoerd 
worden met volumina van maximaal 1 L. 
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4. Overweging en advies 
Wetenschappelijk gezien is de pathogeniteit van een micro-organisme goed aan te tonen. De 
afwezigheid van pathogeniteit is echter moeilijk te bewijzen. Daarbij worden gevallen van 
pathogeniteit gepubliceerd, terwijl er nauwelijks wordt gerapporteerd over de apathogeniteit van 
micro-organismen. Hierdoor is van veel micro-organismen weinig literatuur over apathogeniteit 
voorhanden. Een lange historie van veilig gebruik, waarbij geen nadelige effecten zijn 
gerapporteerd, vormt in dit opzicht een belangrijk referentiekader voor apathogeniteit. Als 
kanttekening moet hierbij opgemerkt worden dat effecten mogelijkerwijs moeilijk worden 
opgemerkt als zij niet erg uitgesproken van aard zijn en er niet gericht naar wordt gezocht. 
Anderzijds zijn veruit de meeste micro-organismen apathogeen. Daarom worden micro-
organismen bij afwezigheid van expliciete aanwijzingen voor pathogeniteit bij langdurig gebruik 
als apathogeen beschouwd.  
 
De aanvrager geeft aan dat voor de vergunning expliciet algen zijn geselecteerd waarvan geen 
schadelijke effecten bekend zijn. Volgens de aanvrager is het zeer aannemelijk dat voornoemde 
negen algensoorten veilig zijn voor mens en milieu.  

 
In de wetenschappelijke literatuur worden de negen algensoorten niet geassocieerd met 
pathogeniteit voor mens, dier of plant.10,11,12,13 Daarnaast kennen Isochrysis galbana, Nannochloris 
sp. Utex, Phaedodactylum tricornutum, Porphyridium cruentum en Scenedesmus obliquus een 
lange historie van veilig gebruik. Chlorella zofingiensis, Dunaliella tertiolecta, Porphyridium 
cruentum en Scenedesmus obliquus worden voor toepassing in het onderwijs als veilig 
beschouwd.14 

Chlorella zofingiensis, Isochrysis galbana en Phaedodactylum tricornutum worden toegepast 
als voedingssupplement in hetzij de aquacultuur, de pluimveehouderij of 
pelsdierenvoer.8,9,10,11,12,13,24,25 Geen schadelijke effecten zijn gerapporteerd. Nannochloris sp. Utex 
en Scenedesmus obliquus zijn getest in rattenstudies. Er zijn geen schadelijke effecten 
gerapporteerd.17,28  

Neochlorus oleoabundans, Phaedodactylum tricornutum en Porphyridium cruentum worden 
toegepast in cosmetica.21,24,27 Geen negatieve effecten zijn bekend.  

Door de ZKBS zijn werkzaamheden met Phaedodactylum tricornutum en Scenedesmus 
obliquus ingedeeld in de laagste risicoklasse.26 

 
5. Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens adviseert de COGEM alle negen algensoorten in te delen in 
pathogeniteitsklasse 1 en acht zij de opname van de genoemde negen algensoorten op Bijlage 1 
van de Regeling ggo gerechtvaardigd.  

Gebaseerd op de indeling van de algensoorten in pathogeniteitsklasse 1 en conform de 
Regeling ggo acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau 
voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. 
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