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Advies classificatie en inschaling werkzaamheden (gg-) Candida maltosa

Geachte mevrouw Mansveld,
Naar aanleiding van een adviesvraag betreffende de vergunningaanvraag IG 14-064/00 met
de titel ’Ontwikkeling van bacteriële en eukaryote vetzuur-productiesystemen’ deelt de
COGEM u het volgende mee.
Samenvatting:
De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de gistsoort Candida
maltosa. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over het inperkingsniveau waarop
laboratoriumwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) C. maltosa ingeschaald
dienen te worden, en is zij verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van C.
maltosa in Bijlage 1 van de Regeling ggo. Bijlage 1 bestaat uit een lijst van microorganismen die 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 aanvrager is van plan genen betrokken bij de stofwisseling van de bacterie
Pseudomonas oleovorans in het genoom van C. maltosa in te brengen. Deze bacterie is
eerder door de COGEM geclassificeerd als een klasse 1 pathogeen.
Voor zover bij de COGEM bekend is C. maltosa nooit in verband gebracht met
pathogeniteit bij mens, dier of plant. De gistsoort kent een lange historie van veilig
gebruik. De COGEM acht daarom indeling van C. maltosa in pathogeniteitsklasse 1 en
plaatsing in Bijlage 1 gerechtvaardigd. Vanwege het apathogene karakter van C. maltosa
en P. oleovorans acht zij de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen
laboratoriumwerkzaamheden met gg-C. maltosa verwaarloosbaar klein. Derhalve
adviseert zij deze werkzaamheden in te schalen op ML-I inperkingsniveau.
C. maltosa is onder verschillende namen bekend (C. cloacae, C. novellus, C.
subtropicalis). De COGEM wijst op het belang dat de gistsoort onder zijn meest recente
naamgeving (C. maltosa) op de betreffende lijsten van de Regeling ggo wordt
opgenomen.

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u
hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

Prof. dr. ing. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM
c.c.

Drs. H.P. de Wijs, Hoofd Bureau ggo
Dr. I. van der Leij, Ministerie van IenM

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde
Candida maltosa
COGEM advies CGM/140905-01
Inleiding
De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de gistsoort Candida
maltosa en de inschaling van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) C. maltosa.
Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van C. maltosa op Bijlage 1
van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo).
De vergunningsaanvraag is getiteld ’Ontwikkeling van bacteriële en eukaryote vetzuurproductiesystemen’ en is aangevraagd door St. DLO Food & Biobased Research B.V. van
Wageningen UR. De aanvrager heeft verzocht de werkzaamheden uit te mogen voeren op ML-II
inperkingniveau.
C. maltosa
In de wetenschappelijke literatuur is C. maltosa onder verschillende namen bekend.1,2,3,4 Conform het
meest recente overzicht van de classificatie van gisten door Kurtzman et al.,5 worden voor C. maltosa
de synoniemen C. cloacae, C. novellus en C. subtropicalis vermeld.
C. maltosa is alom in het milieu tegenwoordig.5,6,7 Isolaten zijn onder meer uit bodem, lucht, grond
en industrieel afvalwater verkregen. Van sommige isolaten is bekend dat zij zogenaamde ’killer’activiteit tegen andere gistsoorten vertonen.5,7,8,9 Deze eigenschap is een wijd verbreid fenomeen onder
gisten.10 Van andere isolaten is beschreven dat zij n-alkanen kunnen metaboliseren.5,11
In de wetenschappelijke literatuur is C. maltosa eenmaal beschreven als verwekker van
uierontsteking bij een koe.12 Echter, de identificatie van de gist was gebaseerd op een beperkt aantal
fenotypische testen en de stam blijkt niet traceerbaar. C. maltosa is nauw verwant aan de pathogeen C.
tropicalis.5,13,14,15,16 In tegenstelling tot C. tropicalis, hebben infectieproeven in muizen met C. maltosa
geen aanwijzingen voor pathogeniteit laten zien.17
Tot op heden is de genoomsequentie van C. maltosa niet in het publieke domein gedeponeerd.
Pathogeniteitsclassificatie Regeling ggo
In de Regeling ggo worden micro-organismen ingedeeld in vier pathogeniteitsklassen.18 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. Iedere pathogeniteitsklasse is
gekoppeld aan een inperkingsniveau voor werkzaamheden met ggo’s van die klasse.
Apathogene micro-organismen worden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Dergelijke microorganismen dienen minimaal aan één van de volgende criteria te voldoen:
 het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die
ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant.
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 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.
Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die apathogeen 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.18 In de op handen zijnde nieuwe ’Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013’ zal een aangepaste lijst van niet pathogene microorganismen opgenomen worden (Lijst A1 onder Bijlage 2).19
Eerdere COGEM adviezen en classificaties door andere beoordelende instanties
In 2007 heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren naar de pathogeniteitsclassificatie
van een groot aantal schimmelsoorten. Daarbij zijn lijsten van diverse beoordelende instanties uit het
buitenland met elkaar vergeleken. Op grond van deze vergelijking en op basis van een beoordeling van
experts heeft dit tot een rapport met pathogeniteitsclassificaties geleid. In haar adviezen uit 2011 over
de classificatie van (a)pathogene schimmels heeft de COGEM zich gebaseerd op dit rapport en heeft
zij verschillende Candida gistsoorten geclassificeerd als een klasse 1 dan wel klasse 2 pathogeen.20,21
Zij heeft toen niet geadviseerd over de classificatie van C. maltosa.
Het ’CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre’ heeft in haar collectie zes C. maltosa stammen in haar
bezit, waaronder ’type strain’ CBS 5611. Werkzaamheden met deze stammen zijn ingedeeld in het
laagste veiligheidsniveau BSL1.6 De American Type Culture Collection (ATCC) heeft twee van deze
zes stammen in haar bezit, en heeft werkzaamheden met deze gisten eveneens ingedeeld in het laagste
veiligheidsniveau.22
Voorgenomen werkzaamheden
De aanvrager is van plan kloneringswerkzaamheden uit te voeren waarbij genen van Pseudomonas
oleovorans die betrokken zijn bij het centrale en het secundaire metabolisme, in Candida maltosa
ingebracht zullen worden. De bacterie P. oleovorans is eerder door de COGEM geclassificeerd als een
klasse 1 pathogeen.23
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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 gedocumenteerde 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.
Opportunistische pathogenen, die uitsluitend ziekte kunnen veroorzaken bij individuen met een
verzwakt immuunsysteem, worden in de regel eveneens als niet pathogeen beschouwd.
Voor zover bij de COGEM bekend, is C. maltosa in de wetenschappelijke literatuur nooit in verband
gebracht met pathogeniteit bij mens, dier of plant. In de ‘Atlas of Clinical Fungi’, het naslagwerk met
alle klinisch relevante schimmels, wordt C. maltosa (incl. synoniemen) niet vermeld.24 In diverse
studies naar verwekkers van invasieve Candida infecties bij mensen wordt eveneens geen melding
gemaakt van C. maltosa.14,25 Tijdens infectieproeven bij muizen die met C. maltosa waren
geïnoculeerd, werden geen ziekteverschijnselen waargenomen.17 C. maltosa is alom in het milieu
tegenwoordig en wordt al meer dan 40 jaar bij werkzaamheden in laboratoria toegepast.
Op basis van bovenstaande eigenschappen concludeert de COGEM dat C. maltosa voldoet aan de
criteria voor pathogeniteitsklasse 1. Zij acht daarom indeling van C. maltosa in de laagste
pathogeniteitsklasse en plaatsing op Bijlage 1 gerechtvaardigd.
Vanwege het apathogene karakter van C. maltosa en P. oleovorans acht de COGEM de risico’s
voor mens en milieu bij de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden met gg-C. maltosa
verwaarloosbaar klein. Derhalve adviseert zij deze werkzaamheden in te schalen op ML-I
inperkingsniveau.
C. maltosa is onder verschillende namen bekend: C. cloacae, C. novellus, C. subtropicalis. De
COGEM wijst op het belang dat de gistsoort onder zijn meest recente naamgeving (C. maltosa) op de
betreffende lijsten van de Regeling ggo wordt opgenomen.
Signalering
De apathogene gistsoort C. maltosa is moeilijk te onderscheiden van de humaan- en dierpathogene C.
tropicalis. De COGEM signaleert dat dit voor de uitvoerders van de voorgenomen experimenten een
punt van aandacht is teneinde de veiligheid voor betrokken medewerkers en het milieu te kunnen
waarborgen.
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