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Naar aanleiding van aanvullende informatie betreffende een vergunningaanvraag inzake de 
introductie in het milieu van het kippenvaccin Innovax-ILT van Intervet International BV, deelt de 
COGEM u het volgende mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEKADRES:

A. VAN LEEUWENHOEKLAAN 9

3721 MA  BILTHOVEN

POSTADRES:

POSTBUS 578

3720 AN  BILTHOVEN

TEL.: 030 274 2777

FAX: 030 274 4476

INFO@COGEM.NET

WWW.COGEM.NET

 

 Aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu 
dhr. J. J. Atsma 
Postbus 30945 
2500 GX  Den Haag 
 
 
 

Samenvatting 
Recent heeft de COGEM advies uitgebracht over een vergunningaanvraag betreffende een 
veldstudie met het recombinant kippenvaccin Innovax-ILT. Innovax-ILT is ontwikkeld om 
pluimvee te beschermen tegen infectieuze laryngotracheïtis en de ziekte van Marek. Het vaccin 
bestaat uit genetisch gemodificeerd (gg) Meleagrid herpesvirus 1 waarin twee glycoproteïnen 
van het Gallid herpesvirus 1 zijn ingebracht. In haar advies concludeerde de COGEM dat het 
dossier onvolledig was omdat bepaalde onderbouwende gegevens ontbraken.  
De aanvrager heeft aanvullende informatie aangeleverd betreffende de moleculaire 
karakterisering van het vaccin en het ‘Periodic Safety Update Report’. De COGEM is gevraagd 
deze informatie te beoordelen en opnieuw te adviseren over de eventuele milieurisico’s van de 
voorgenomen veldstudie. 
Bij de introductie in het milieu van gg-virussen acht de COGEM het voor de milieurisico-
analyse van belang dat de genetische samenstelling van een recombinant virus in voldoende 
detail experimenteel is gekarakteriseerd. Op basis van deze informatie kan vastgesteld worden 
of het gg-organisme overeenkomt met zijn theoretische beschrijving. Bij een moleculaire 
karakterisering wordt vastgesteld op welke locatie in het virale genoom het insert is 
geïntegreerd, hoeveel kopieën van het insert aanwezig zijn, of er naast de ingebrachte 
eigenschap al dan niet herschikkingen in het virale genoom hebben plaatsgevonden, en of er 
andere sequenties van de bij de constructie toegepaste donorvector zijn geïnsereerd. 
De COGEM acht de moleculaire karakterisering van Innovax-ILT onvoldoende omdat er geen 
nieuwe Southern blot gegevens zijn aangeleverd en niet navolgbaar is vastgesteld waar het 
insert in het virale genoom is geïntegreerd. De aanvullende informatie betreffende de ‘Periodic 
Safety Update Report’ acht zij voldoende. 
Samengevat verwacht de COGEM dat de risico’s voor mens en milieu bij deze veldstudie met 
Innovax-ILT onder de voorgenomen werkvoorschriften vermoedelijk verwaarloosbaar klein 
zijn. Het dossier is echter onvolledig omdat bepaalde onderbouwende gegevens betreffende de 
moleculaire karakterisering ontbreken. De COGEM acht aanlevering van deze aanvullende 
informatie noodzakelijk alvorens zij tot een definitief eindoordeel kan komen. 



  

Dit advies bevat vertrouwelijke informatie en zal derhalve niet gepubliceerd of op een andere 
wijze openbaar gemaakt worden. De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit 
voortvloeiende advies treft u hierbij aan als bijlage.1 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman 
Voorzitter COGEM 
 
 
c.c.  Drs. H.P. de Wijs 

Dr. I. van der Leij 
 

                                                 
1  Op 21 januari 2013 is de COGEM op de hoogte gesteld dat de betreffende informatie 

niet langer als vertrouwelijk wordt aangemerkt en openbaar is gemaakt. Hierdoor 

vervalt het behoud van de COGEM aangaande publicatie van het advies. 



  

 
Aanvullende informatie betreffende een kippenvaccin tegen infectieuze 

laryngotracheïtis en de ziekte van Marek 
 

COGEM advies CGM/120718-01 
 
Inleiding 
Recent heeft de COGEM advies uitgebracht over een vergunningaanvraag betreffende een 
veldstudie met het recombinant kippenvaccin Innovax-ILT.1 Innovax-ILT is ontwikkeld om 
pluimvee (voornamelijk legkippen) te beschermen tegen infectieuze laryngotracheïtis (ILT) en de 
ziekte van Marek. De vergunningaanvraag was ingediend door Intervet International BV (MSD).  

Innovax-ILT kent een marktregistratie in diverse landen. Van het vaccin zijn in de periode van 
2007-2010 over de gehele wereld, maar buiten de EU, meer dan 1,1 miljard doses verkocht. 
Gedurende deze periode zijn geen schadelijke effecten van het vaccin gerapporteerd.  

 
In haar advies concludeert de COGEM dat hoewel de risico’s voor mens en milieu bij de 
voorgenomen veldstudie vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn, het dossier onvolledig is omdat 
bepaalde onderbouwende gegevens ontbreken. De COGEM acht aanlevering van aanvullende 
informatie noodzakelijk alvorens zij tot een definitief eindoordeel kan komen. 

 
Naar aanleiding van het advies heeft de aanvrager aanvullende informatie aangeleverd. De 
COGEM is gevraagd deze informatie te beoordelen en opnieuw te adviseren over de eventuele 
milieurisico’s van de voorgenomen veldstudie. De aanvullende informatie betreft onder andere 
een aantal studies van Intervet B.V. die vertrouwelijke gegevens bevatten. De COGEM acht deze 
vertrouwelijke gegevens van belang om haar advies te onderbouwen. Daarom zal dit advies niet 
gepubliceerd of op andere wijze openbaar gemaakt worden.1 

                                                 
1  Op 21 januari 2013 is de COGEM op de hoogte gesteld dat de betreffende informatie 

niet langer als vertrouwelijk wordt aangemerkt en openbaar is gemaakt. Hierdoor 

vervalt het behoud van de COGEM aangaande publicatie van het advies. 

 
Ziekte van Marek 
De ziekte van Marek (MD) wordt veroorzaakt door Gallid herpesvirus 2 (GaHV-2). GaHV-2 is 
ook bekend onder de naam Marek’s disease virus (sero)type 1 (MDV-1) of Marek’s disease virus 
(MDV).2 MD komt voor bij pluimvee en wordt gekenmerkt door een woekering van witte 
bloedcellen waardoor het zenuwstelsel wordt aangetast. De ziekte gaat ondermeer gepaard met 
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verlammingsverschijnselen.3,4 Besmetting vindt plaats via de longen waarbij infectie optreedt van 
de epitheelcellen en macrofagen van de onderste luchtwegen.3,5 Kippen worden beschouwd als de 
natuurlijke gastheer van GaHV-2, maar ook kwartels, kalkoenen en fazanten kunnen geïnfecteerd 
worden.5  Uit de literatuur zijn geen gegevens bekend dat het virus pathogeen is voor zoogdieren. 

 
Infectieuze laryngotracheïtis 
ILT komt specifiek voor bij kippen en wordt gekenmerkt door kortademigheid en het ophoesten 
van bloed (acute fase). De verwekker, Gallid herpesvirus 1 (GaHV-1), ook bekend als ‘Infectious 
laryngotracheïtis virus’ (ILTV)), infecteert de bovenste luchtwegen.3 Na de acute fase volgt een 
latente fase waarbij het virus zich nestelt in het centrale zenuwstelsel, in het bijzonder in de 
trigeminale ganglia (drielingzenuw).3 GaHV-1 kent een beperkt gastheerbereik. De natuurlijke 
gastheer van het virus is de kip, maar ook fazanten en pauwen kunnen geïnfecteerd worden.3,6  
 
Belangrijke aspecten van het vaccin 
Innovax-ILT is een recombinant vaccin met als ‘backbone’ virus het Meleagrid herpesvirus 1 
(MeHV-1), stam FC126. MeHV-1 is ook bekend onder de naam Turkey herpesvirus, Herpesvirus 
of turkeys (HVT) of Marek’s disease virus (sero)type 3 (MDV-3), en is niet pathogeen.2 De 
belangrijkste natuurlijk gastheer is de kalkoen, besmetting vindt plaats via inademing.5 Naast de 
kalkoen kan MeHV-1 ook duiven, kwartels, fazanten en kippen infecteren.5 Hoewel in kippen en 
fazanten wel virusreplicatie plaatsvindt, wordt het virus in vergelijking met kalkoenen in veel 
mindere mate uitgescheiden en vindt verspreiding onder de kippenpopulatie nauwelijks plaats.7 
MeHV-1 is in staat een immuunrespons tegen GaHV-2 op te wekken. De MeHV-1 stam ‘FC126’ 
wordt al 30 jaar buiten Europa veelvuldig als vaccinstam tegen MD gebruikt, mede omdat deze 
apathogene stam zich na vaccinatie niet in de kippenpopulatie verspreidt.5,8  

MeHV-1, GaHV-1 en GaHV-2 behoren allen tot de familie van de Herpesviridae, subfamilie 
Alphaherpesvirinae. Daarbij valt GaHV-1 binnen het genus Iltovirus. MeHV-1 en GaHV-2 
behoren tot het genus Mardivirus.  
 
In FC126 zijn de coderende sequenties voor glycoproteïnen gD en gI van GaHV-1 gekloneerd 
inclusief de endogene promoteren en een gedeeld polyadenyleringssignaal. Het insert is 
ingebracht in een ‘open reading frame’ met onbekende functie. Het aldus verkregen recombinante 
virus ‘HVT/ILT-138’ wordt onder de naam Innovax-ILT als vaccin bij kippen toegepast met als 
doel een immuunrespons tegen MD en ILT op te wekken. 

Glycoproteïnen gD en gI komen voor bij verschillende genera van de Alphaherpesvirinae en 
vormen een onderdeel van de virusenvelop.9,10 Over de functie van gD in GaHV-1 is weinig 
bekend. Een fylogenetische analyse op grond van de aminozuursequentie laat zien dat het 
glycoproteïne een verre verwant is van gD proteïnen van andere Alphaherpesvirinae.9 In vitro 
karakterisering van gI van GaHV-1 veronderstelt dat dit eiwit een complex vormt met het 
glycoproteïne gE en betrokken is bij de verspreiding van GaHV-1 naar andere cellen.10 
 
De voorgenomen werkzaamheden 
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De Nederlandse veldstudie met Innovax-ILT zal bestaan uit het vaccineren van eendagskuikens, 
en het bepalen van de veiligheid van het vaccin ten opzichte van een koppel van ongevaccineerde 
eendagskuikens gedurende maximaal 20 weken na vaccinatie. Op verschillende tijdstippen zullen 
bloedmonsters afgenomen worden die vervolgens op een andere locatie geanalyseerd worden 
onder een reeds eerder afgegeven vergunning.11 Om de effectiviteit van het vaccin te testen zal 
een aantal kippen (al dan niet gevaccineerd met Innovax-ILT) onder laboratoriumcondities besmet 
worden met virulent GaHV-1 en GaHV-2, eveneens onder een eerder afgegeven vergunning.11 
Maximaal 20 weken na vaccinatie zullen de kippen geëuthanaseerd worden en ter destructie 
worden aangeboden. Ook de eventueel gelegde eieren zullen worden vernietigd. Kadavers en 
eieren zullen niet in de dierlijke of humane voedselketen terecht komen. Bedrijfsafval zoals mest 
en strooisel zal verzameld worden in containers en ter verbranding worden afgevoerd. De stal zal 
gereinigd en gedesinfecteerd worden volgens standaardprocedures en het gedesinfecteerde 
afvalwater zal vervolgens op het riool geloosd worden. 
 
Eerder COGEM advies 
In haar onlangs afgegeven advies betreffende Innovax-ILT stelde de COGEM dat de aanvrager 
geen experimentele gegevens had aangeleverd die bevestigen dat de genetische samenstelling van 
HVT/ILT-138 overeenkomt met zijn theoretische beschrijving.1  

Volgens de aanvrager werd in een stabiliteitsassay aan de hand van een ‘Southern blot’ en 
‘reverse transcription’ PCR (RT-PCR) bevestigd dat er in HVT/ILT-138 één kopie van het gD/gI 
insert aanwezig is, dat er geen herschikkingen van het insert in het virale genoom hebben 
plaatsgevonden, en dat HVT/ILT-138 stabiel is. De COGEM kon dit niet verifiëren omdat de 
foto’s van de ‘Southern blot’ en RT-PCR onduidelijk waren, en een figuur met primer- en 
restrictiesites ontbrak. Daardoor konden de verwachte fragmentgroottes niet herleid worden. 
Daarnaast kon de COGEM met behulp van de aangeleverde informatie niet verifiëren of de 
‘backbone’ van HVT/ILT-138 daadwerkelijk afkomstig is van FC126, of er al dan niet 
herschikkingen van het virale genoom hebben plaatsgevonden en andere sequenties (onbedoeld) 
zijn geïnsereerd. 

In haar advies concludeerde de COGEM dat zij aanvullende informatie noodzakelijk achtte, 
bestaande uit óf duidelijke restrictiefragmentanalyses van HVT/ILT-138 en een sequentieanalyse 
van het insert en de flankerende 5’- en 3’- overgangen met het genomisch DNA, óf de complete 
sequentie van beide virale genomen.  
 
Overwegingen 
Bij de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde (gg) virussen acht de COGEM het 
voor de milieurisico-analyse van belang dat de genetische samenstelling van een recombinant 
virus in voldoende detail experimenteel is gekarakteriseerd en dat overtuigend bewijs hiervan 
wordt overlegd. Op basis van deze informatie kan vastgesteld worden of het ggo overeenkomt met 
zijn theoretische beschrijving. Bij een dergelijke moleculaire karakterisering wordt onder meer 
vastgesteld op welke locatie het insert is geïntegreerd, hoeveel kopieën van het insert aanwezig 
zijn, of er naast de ingebrachte eigenschap al dan niet herschikkingen van het virale genoom 
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hebben plaatsgevonden, en of er andere sequenties (zoals fragmenten van de bij de constructie 
toegepaste gD/gI donorvector of voor de selectie gebruikte resistentiegenen) onbedoeld zijn 
geïnsereerd. 

Overtuigend bewijs kan bestaan uit een volledige genoomsequentie, aan de hand waarvan het 
ggo en uitgangsorganisme met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook een gedetailleerde 
restrictiefragmentenanalyse waaruit blijkt dat de recombinant met uitzondering van de beoogde 
inserties identiek is aan het uitgangsorganisme, en waarbij tevens omschreven wordt hoe de 
constructie heeft plaatsgevonden en aangegeven wordt of er al dan niet onbedoelde bijproducten 
zouden kunnen ontstaan, kan overtuigend bewijs vormen.  
 
Moleculaire karakterisering 
De door de aanvrager aangeleverde aanvullende informatie bestaat ondermeer uit een sequentie-
analyse van de geïnsereerde gD/gI- expressie-cassette , en de 5’ en 3’ flankerende sequenties. In 
de sequenties worden de voor de analyse gebruikte primers en de locatie, waar het gD/gI insert in 
het virale genoom van FC126 geïnsereerd is, aangegeven. De aanvrager geeft aan dat de 
aangeleverde sequentie-analyses van de geïnsereerde gD/gI expressie-cassette en de 5’ en 3’ 
flankerende sequenties een 100% gelijkenis laten zien met de beoogde GaHV-1 gD/gI 
donorsequenties en de beoogde FC126 insertiesite.  

Het is de COGEM niet bekend op welke wijze HVT/ILT-138 tot stand is gekomen aangezien 
de aanvrager hier geen informatie over heeft aangeleverd. Indien het gg-virus op klassieke wijze, 
door middel van homologe recombinatie tussen donorplasmide en het virale genoom 
geconstrueerd is, zou kennis over de (lengte van de) flankerende armen van de gD/gI sequenties in 
het donorconstruct inzichtelijk maken wat de beoogde recombinatiesite in het FC126-genoom is. 
De thans aangeleverde sequentie toont de overgang van de geïnsereerde gD/gI expresie-cassette 
en omliggende FC126 genoomsequenties. Aangezien deze flankerende genoomsequenties ook 
aanwezig kunnen zijn in het donorconstruct, levert de aangeleverde informatie geen sluitend 
bewijs voor de insertie van de ILT expressie-cassette op de beoogde locatie in het FC126 genoom. 
Op basis van de aangeleverde sequentiedata kunnen de daadwerkelijke overgangen van de 
acceptor (FC126) en donorfragment (gD/gI sequenties met flankerende armen) derhalve niet 
herleid worden. De COGEM is van mening dat de recombinatiesite duidelijk gemaakt moet 
worden. Dit kan door inzicht te geven in de wijze waarop het HVT/ILT-138 geconstrueerd is en, 
indien het ggo vervaardigd is door homologe recombinatie, de overgangen tussen acceptor- en 
donorsequenties te sequencen. De COGEM is overigens van mening dat de aangeleverde 
sequentiegegevens voldoende zijn als aan de hand van een overtuigende Southern blot analyse 
vastgesteld kan worden dat het insert daadwerkelijk geïntegreerd is op de beoogde locatie.  
 
De aanvrager heeft bij de aanvullende informatie geen nieuwe Southern blot data aangeleverd. 
Wel heeft de aanvrager twee figuren toegevoegd waarop de restrictiesites van het enzym BamHI 
in FC126 en HVT/ILT-138 worden aangegeven. Uit deze figuren kan worden afgeleid dat het 
gD/gI insert verspreid ligt over twee BamHI fragmenten van respectievelijk 2,1 kb en 7,3 kb. Op 
basis van de eerder aangeleverde Southern blot analyse is de grootte van de fragmenten echter niet 
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met zekerheid vast te stellen. Tevens geeft de aanvrager geen verklaring voor de aanwezigheid 
van een derde fragment bovenin de blot. 

De Southern blot geeft bovendien geen uitsluitsel of er, afgezien van het beoogde insert, 
andere sequenties van de toegepaste gD/gI donorvector (zoals selectiemarkers in de vorm van 
bijvoorbeeld resistentiegenen) geïnsereerd zijn. De COGEM wijst erop dat Southern blots, waarbij 
verschillende restrictie-enzymen en verschillende vectorspecifieke probes worden gebruikt, hier 
uitsluitsel over kunnen geven. 

 
De aanvrager stelt dat de genotypische en fenotypisch stabiliteit van HVT/ILT-138 aan de hand 
van de Southern blot en een gD/gI specifieke RT-PCR analyse is aangetoond. In haar voorgaande 
advies heeft de COGEM erop gewezen dat de foto van de PCR analyse onduidelijk is en dat een 
figuur met primersites, op basis waarvan de te verwachten fragmentgroottes herleid kunnen 
worden, ontbrak. Hoewel de aanvrager aanvullende informatie over de bij de PCR gebruikte 
primers heeft aangeleverd, kan de COGEM op grond van de kwalitatief onduidelijke blot de door 
de aanvrager gestelde conclusie, dat HVT/ILT-138 op basis van de beoogde modificatie 
genotypisch stabiel is, niet verifiëren. 

 
‘Periodic safety update report’ 
De aanvrager heeft de ‘Statistical Process Control’ aangeleverd en daarmee het ‘Periodic safety 
update report’ gecompleteerd. Daarnaast heeft de aanvrager aangegeven, dat het uitvoeren van 
monitoringsstudies voor diergeneesmiddelen niet is voorgeschreven. Omdat deze studies niet zijn 
uitgevoerd, kunnen er geen gegevens worden overlegd.  

De COGEM acht de gegevens uit monitoringsstudies wenselijk maar niet noodzakelijk. Zij is 
van mening dat, door de aanlevering van de ‘Statistical Process Control’, de in de ‘Periodic safety 
update report’ aangeleverde gegevens voldoende zijn.  
 
Conclusie  
Samengevat is de COGEM is van mening dat er onvoldoende experimenteel bewijs is aangeleverd 
om vast te kunnen stellen dat de genetische samenstelling van HVT/ILT-138 voldoet aan zijn 
theoretische beschrijving. Daarnaast kan de COGEM op grond van de aangeleverde gegevens niet 
vaststellen of het HVT/ILT-138 genotypisch stabiel is. De COGEM acht aanlevering van 
aanvullende informatie, bestaande uit Southern blots met gebruikmaking van voldoende restrictie-
enzymen en probes noodzakelijk, alvorens tot een eindoordeel te kunnen komen.  
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