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Advies: Classificatie en inschaling van werkzaamheden met gg-P. brasilianum

Geachte mevrouw Mansveld,
Naar aanleiding van een adviesvraag over een verzoek tot wijziging van de vergunning
‘Genetische modificatie van micro-organisme A behorende tot groep IA’ van Dyadic
Nederland B.V., deelt de COGEM u het volgende mee.
Samenvatting:
De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de schimmelsoort
Penicillium brasilianum en plaatsing van deze schimmel op Bijlage 1 van de Regeling
genetische gemodificeerde organismen (ggo). Tevens is de COGEM gevraagd te
adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)P.
brasilianum.
P. brasilianum komt algemeen voor in de bodem. Deze schimmelsoort is in staat om
onder bepaalde omstandigheden mycotoxines te produceren. De exacte omstandigheden
waaronder deze productie plaatsvindt, zijn niet bekend. De mycotoxines kunnen in
gezuiverde vorm nadelige effecten veroorzaken bij dieren en planten. De COGEM heeft
echter geen aanwijzingen dat de aanwezigheid van P. brasilianum zelf, of de
mycotoxines die deze schimmel onder natuurlijke omstandigheden produceert in mens,
dier of plant ziekte veroorzaken.
Op grond van het bovenstaande concludeert de COGEM dat P. brasilianum niet
pathogeen is. Zij adviseert daarom deze schimmelsoort in pathogeniteitsklasse 1 in te
delen, en werkzaamheden met gg-P. brasilianum uit te voeren op ML-I inperkingsniveau.
Gezien het sporulerende karakter van deze schimmel adviseert zij daarbij open
handelingen in een veiligheidskabinet klasse-II uit te voeren.
Op dit inperkingsniveau en onder navolging van dit aanvullende voorschrift acht de
COGEM de risico’s voor mens en milieu van voorgenomen werkzaamheden met gg- P.
brasilianum verwaarloosbaar klein.
Vooralsnog adviseert de COGEM deze schimmelsoort niet in Bijlage 1 van de Regeling
ggo op te nemen.

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
Mr. J.K.B.H. Kwisthout, Ministerie van IenM

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met
genetisch gemodificeerde Penicillium brasilianum
COGEM advies CGM/150108-01
Inleiding
De COGEM is gevraagd advies uit te brengen over een verzoek tot wijziging van de vergunning
‘Genetische modificatie van micro-organisme A behorende tot groep IA’ ingediend door Dyadic
Nederland B.V. Het verzoek betreft een toevoeging van de schimmelsoort Penicillium brasilianum als
gastheer en donororganisme aan de vergunning. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de
mogelijke plaatsing van P. brasilianum op Bijlage 1 van de huidig geldende Regeling genetisch
gemodificeerde organismen (ggo). De COGEM heeft niet eerder over P. brasilianum geadviseerd.
Dyadic Nederland is een biotechnologisch bedrijf dat onder meer onderzoek doet naar industriële
toepassingen van (genetisch gemodificeerde) schimmels en de door deze schimmels geproduceerde
stofwisselingsproducten.
Pathogeniteitsclassificatie Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo)
Onder de ggo-regelgeving worden bij de pathogeniteitsclassificatie de risico’s voor mens en milieu in
ogenschouw genomen. Daartoe worden in de Regeling ggo 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. 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.
 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 maakt deel uit van de Regeling ggo en bestaat uit een lijst van micro-organismen die
apathogeen zijn voor mens, dier of plant.1 Met de micro-organismen die op Bijlage 1 zijn opgenomen,
mag onder bepaalde voorwaarden in laboratoria op het laagste inperkingsniveau ML-I, en in
procesinstallaties op het laagste inperkingsniveau MI-I gewerkt worden.
Aspecten van belang voor de pathogeniteitsclassificatie van schimmels
Schimmels vormen taxonomisch gezien een zeer heterogene groep en zijn onderverdeeld in
verschillende fyla, waaronder de ascomyceten en basidiomyceten. Op grond van hun leefwijze in het
ecosysteem worden schimmels onder meer verdeeld in saprotrofe (ook wel saprofytische), parasitaire
en symbiotische schimmels.2
Saprotrofe schimmels leven van dood organisch materiaal terwijl parasitaire schimmels hun
voeding uit levend organisch materiaal halen.2 Parasitaire schimmels infecteren levende organismen
en kunnen deze beschadigen of zelfs doden. Symbiotische schimmels leven met andere soorten
organismen samen, waarbij ten minste één van de soorten voordeel ondervindt.2 Indien de
samenlevende soorten wederzijds voordeel van elkaar ondervinden, spreekt men van mutualisme. De
meest bekende symbiose is die tussen schimmels en plantenwortels (ectomycorrhiza’s en arbusculaire
mycorrhiza’s).
Schimmels vermenigvuldigen zich via sporen die gevormd worden tijdens geslachtelijke (generatieve)
of ongeslachtelijke (vegetatieve) voortplanting.2 Geslachtelijke sporen worden onder meer in zakjes,
of exogeen op knotsvormige structuren gevormd (respectievelijk bij ascomycete en basidiomycete
schimmels).2 Ongeslachtelijke of aseksuele sporen worden onder meer gevormd door de fragmentatie
of afsnoering van de filamenteuze schimmeldraad, en worden veelal aangeduid als conidiosporen.
Zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke sporen kunnen zich via lucht en water verspreiden.2
Schimmels produceren onder specifieke condities secundaire metabolieten. Sommige secundaire
metabolieten hebben toxische eigenschappen.3 De synthese van deze mycotoxines vindt plaats via
verschillende stofwisselingsroutes waarbij complexe reacties en veel enzymen betrokken zijn. De
genen die voor deze enzymen coderen zijn in geclusterde vorm op het schimmelgenoom aanwezig.
Deze genenclusters zijn enkele tientallen kilobasen groot, liggen naast elkaar en worden in onderlinge
samenhang gereguleerd.3 Schimmelregulatorengenen kennen verschillende hiërarchische niveaus.
Sommige transcriptiefactoren beïnvloeden alleen de expressie binnen hun eigen genencluster. Andere
regulatoren beïnvloeden daarnaast ook fysiologische processen gecodeerd door andere genenclusters.3
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Voor veel mycotoxines zijn de biochemische stofwisselingsroutes nog niet opgehelderd of is nog niet
bekend welke genenclusters erbij betrokken zijn. Soms zijn de stofwisselingsroutes en de betrokken
genenclusters wel beschreven, maar is niet bekend onder welke condities mycotoxineproductie tot
stand komt. Sommige schimmelsoorten kunnen meerdere mycotoxines produceren, maar binnen een
soort kan de productie per stam of zelfs per isolaat verschillen.3
Om in kaart te kunnen brengen of een bepaalde schimmelsoort mycotoxine(s) produceert, is het
van belang te weten onder welke naam/namen de betreffende schimmel bekend is. De nomenclatuur
van de schimmels is echter complex en mede door de toenemende informatie over de
genoomsequenties is deze aan verandering onderhevig. Dit vraagt om een zorgvuldige identificatie van
de te gebruiken schimmelsoort.
Penicillium brasilianum
Schimmels van het genus Penicillium behoren tot het fylum van de ascomyceten. Er zijn 354
Penicillium soorten bekend.4 P. brasilianum is voor het eerst in 1957 beschreven en kende tot voor
kort als synoniem de naam P. paraherquei.5,6 Op basis van de sequenties van verschillende DNA loci
worden P. paraherquei en P. brasilianum tegenwoordig als verschillende soorten beschouwd.4,7 Tot
op heden is van P. brasilianum geen geslachtelijk stadium (teleomorf) beschreven. Voortplanting en
verspreiding vinden plaats via de productie van aseksuele conidiosporen.8
P. brasilianum komt van nature in de bodem voor (onder meer waargenomen in Nederland, Japan,
Brazilië en Argentinië), en is als symbiotische schimmel (endofyt) in de wortels van de Indische sering
(Melia azerdarach) aangetroffen.6,9,10 11
Recent is gerapporteerd dat P. brasilianum pathogeen is voor uienbollen.12 Pathogeniteit werd
vastgesteld op basis van in vitro experimenten op uien die in het laboratorium met P. brasilianum
geïnoculeerd waren.12 Daartoe werd van de uien, nadat deze gehalveerd waren, zowel de buitenste als
de binnenste rok geïnoculeerd. De gebruikte P. brasilianum stam was geïsoleerd uit zieke uien die op
verschillende markten in Korea verzameld waren.
P. brasilianum produceert verschillende secundaire metabolieten. Sommige bij de stofwisseling
betrokken metabolieten en enzymen kennen interessante commerciële toepassingen (antimicrobiële
middelen, industrieel toepasbare enzymen).13,14,15,16 De secundaire metabolieten met antimicrobiële
activiteit betreffen - naast de hieronder vermelde mycotoxines penicillinezuur en viridicatumtoxine het fungicide griseofulvine en het antibioticum spirohexaline.15,16 P. brasilianum kan tevens de
mycotoxines verruculogen, fumitremorgin A en B, ergosterol peroxide en bepaalde derivaten van
austine produceren. De productie van de secundaire metabolieten is stamafhankelijk en vindt alleen
onder specifieke condities plaats, waarbij niet alle metabolieten gelijktijdig geproduceerd worden.
Het mycotoxine penicillinezuur heeft naast een antibacteriële werking cytotoxische
eigenschappen.17,18,19 In een wetenschappelijke studie met kippen als proefdiermodel bleek de acute
toxiciteit van penicillinezuur na orale toediening beperkt (LD50: 92 ± 9 mg/kg).20
Ook het mycotoxine viridicatumtoxine kent antibacteriële activiteit.21 De toxiciteit is in muizen en
ratten onderzocht. Zowel na orale als na subcutane toediening waren de hoogst gebruikte doses niet

COGEM advies CGM/150108-01

3

lethaal. Bij intraperitoneale toediening werd de LD50 van viridicatumtoxine voor muizen bepaald op
70 mg/kg en voor ratten op 80 mg/kg.22
De mycotoxines verruculogen en fumitremorgin A en B zijn een groep van metabolieten die op het
centraal zenuwstelsel aangrijpen. Deze mycotoxines kunnen in dieren, waaronder vee en muizen,
tremoren, stuip- en zenuwtrekkingen veroorzaken, en leiden tot de dood.10,13,23.24,25,26 De LD50 voor
muizen is bij intraperitoneale toediening vastgesteld op 2,4 mg/kg en bij orale toediening 126 mg/kg.27
Van verruculogen en fumitremorgin B is tevens aangetoond dat ze genotoxisch zijn. Daarnaast is
verruculogen cytotoxisch.28,29
Beschreven is dat het mycotoxine ergosterolperoxide een fytotoxisch effect heeft op een
onkruidsoort die voorkomt in de nabijheid van rijstplanten.16 De austine-derivaten, die door P.
brasilianum geproduceerd worden zijn toxisch voor insecten. In een wetenschappelijke studie naar de
werking van de austine-derivaten op kakkerlakken, is aangetoond dat ze op het zenuwstelsel van deze
insecten aangrijpen.30,31
Voorgenomen werkzaamheden
De aanvrager wil eerder vergunde donorsequenties in de schimmelsoort P. brasilianum kloneren met
behulp van al eerder vergunde vectoren. De donorsequenties zijn afkomstig van de schimmelsoorten
Thielavia terrestris en P. funicolosum, en de bacteriesoort Sphingopyxis macrogoltabida. Het betreffen
onder meer genen en regulatoire DNA-sequenties betrokken bij metabolietproductie en genexpressie.
Eerdere COGEM adviezen
In 2011 heeft de COGEM een aantal adviezen over de classificatie van een groot aantal (a)pathogene
schimmels en bacteriën uitgebracht. Recent is een update van deze lijsten verschenen. 32,33 Hierin zijn
de schimmelsoorten Thielavia terrestris en P. funicolosum, en de bacteriesoort Sphingopyxis
macrogoltabida, die de aanvrager wil gebruiken als apathogeen aangemerkt. Tevens zijn hierin één
pathogene en zeven apathogene Penicillia soorten opgenomen.
Begin 2014 heeft de COGEM een advies uitgebracht over de pathogeniteitsclassificatie van
mycotoxine producerende schimmels.3 In dit advies zijn de factoren benoemd die essentieel zijn voor
het classificeren van dergelijk schimmels.
Classificaties andere beoordelende instanties
De ’American Type Culture Collection’ (ATCC) die haar indeling louter baseert op pathogeniteit voor
de mens, heeft werkzaamheden met P. brasilianum ingedeeld in het laagste veiligheidsniveau
’biosafety level 1’.34
Overwegingen
P. brasilianum komt algemeen vrijlevend voor in de bodem en wordt ook aangetroffen als endofyt. In
de ’Atlas of Clinical Fungi’, het naslagwerk met alle klinisch relevante schimmels, staat P.
brasilianum niet vermeld als pathogene schimmel.35 Hoewel de mycotoxines, die deze schimmel kan
produceren in gezuiverde vorm toxische effecten teweeg kunnen brengen, is de COGEM niet bekend
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met wetenschappelijke publicaties waarin de aanwezigheid van deze schimmelsoort zelf is
geassocieerd met ziekte in mens of dier.
Van Penicillium soorten is gerapporteerd dat zij na beschadiging de bollen van uien kunnen infecteren,
bijvoorbeeld nadat het loof op het veld is afgestorven, of nadat ter voorbereiding van de oogst het loof
van de uien is afgesneden.36 Vervolgens kunnen schimmels het binnenste deel van de ui binnendringen
en ziekte veroorzaken. Ook niet-beschadigde bollen van uien kunnen door Penicillium soorten
geïnfecteerd worden.36
In Korea is P. brasilianum geïsoleerd van zieke uien die op markten verkocht werden.12 De
COGEM merkt op dat uit de publicatie niet herleid kan worden of de infectie bij deze uien voor de
oogst of na de oogst heeft plaats gevonden. De publicatie toont wel aan dat P. brasilianum onder
laboratoriumomstandigheden gehalveerde uien kan infecteren.
Er zijn de COGEM geen publicaties bekend waarin P. brasilianum beschreven wordt als een
ziekteverwekker van uienplanten op het veld. De COGEM concludeert dat P. brasilianum een
verwekker is van een ’post-harvest disease’, en beschouwt P. brasilianum in de context van de ggoregelgeving daarom als een verwekker van een bewaarziekte en niet als een plantpathogeen.
P. brasilianum kan onder bepaalde omstandigheden verschillende soorten mycotoxines produceren.
Deze zijn bij orale opname schadelijk voor dieren (vee, muizen, kakkerlakken), en schadelijk voor
tenminste één onkruidsoort. P. brasilianum is ook in staat meerdere antimicrobiële middelen te
produceren. Wanneer antimicrobiële middelen in hoge concentraties in het milieu als restafval van een
productieproces worden geloosd, is er een antimicrobieel effect op de microbiota in het milieu
mogelijk. Dit kan resistentievorming, selectie en verspreiding van resistente bacterie- en
schimmelstammen tot gevolg hebben. Het is daarom gewenst grootschalige lozing van mycotoxines en
antimicrobiële verbindingen in het milieu te voorkomen.
De specifieke omstandigheden en de betrokken stofwisselingsroutes waaronder de productieprocessen
van mycotoxines en antimicrobiële middelen bij P. brasilianum plaatsvinden, zijn niet bekend.
Daarnaast is binnen de schimmelsoort de productie van de verschillende metabolieten stamafhankelijk,
en vindt mycotoxineproductie alleen onder specifieke condities plaats waarbij niet alle mycotoxines
tegelijkertijd geproduceerd worden.
De aanvrager wil genen en regulatoire DNA-sequenties betrokken bij metabolietproductie en
genexpressie, en afkomstig van verschillende bacterie- en schimmelsoorten, in P. brasilianum
kloneren. De COGEM heeft geen reden om aan te nemen dat deze werkzaamheden de productie van
mycotoxines en antimicrobiële middelen zal verhogen. Echter, omdat schimmelregulatorengenen
verschillende hiërarchische niveaus kennen, zouden sommige van de te insereren DNA-sequenties de
fysiologische processen van genenclusters coderend voor mycotoxines en antimicrobiële middelen
kunnen beïnvloeden. De COGEM kan daarom niet uitsluiten dat bij de voorgenomen werkzaamheden
de productie van deze metabolieten toeneemt.
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Advies
Pathogeniteitsclassificatie en inschaling werkzaamheden
P. brasilianum komt algemeen voor in de bodem. Deze schimmelssoort is in staat om onder bepaalde
omstandigheden mycotoxines te produceren. De exacte omstandigheden waaronder deze productie
plaatsvindt, zijn niet bekend. De mycotoxines kunnen in gezuiverde vorm toxische of nadelige
effecten veroorzaken bij dieren en planten. De COGEM heeft echter geen aanwijzingen dat de
aanwezigheid van P. brasilianum zelf, of de mycotoxines die deze schimmel onder natuurlijke
omstandigheden produceert in mens, dier of plant, ziekte veroorzaakt. Op grond van bovenstaande
concludeert de COGEM dat P. brasilianum niet pathogeen is. Zij adviseert daarom deze
schimmelsoort in pathogeniteitsklasse 1 in te delen, en werkzaamheden met gg-P. brasilianum uit te
voeren op ML-I inperkingsniveau.
De voortplanting en verspreiding van P. brasilianum vindt plaats via de productie van aseksuele
conidiosporen. De COGEM kan niet uitsluiten dat gg-P. brasilianum onder de laboratoriumcondities
sporen zal vormen. Vanwege het sporulerende karakter van P. brasilianum, dienen open handelingen
in een veiligheidskabinet van klasse-II uitgevoerd te worden ten einde verspreiding van sporen naar
het milieu te voorkomen. Daarnaast merkt de COGEM op dat de schimmelsporen mycotoxines kunnen
bevatten en bij blootstelling aanleiding kunnen geven tot allergische reacties in de mens. Door het
gebruik van genoemd veiligheidskabinet kan dit worden voorkomen.
Plaatsing op Bijlage 1
Door plaatsing van P. brasilianum op Bijlage 1 kunnen grootschalige productiewerkzaamheden met
gg-P. brasilianum onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau MI-I uitgevoerd
worden. Aangezien er nog weinig bekend is over de condities waaronder P. brasilianum mycotoxines
produceert, gezien de andersoortige aard van grootschalige productiewerkzaamheden in vergelijking
met werkzaamheden die op laboratoriumschaal plaatsvinden, en door het korte tijdsbestek en de
ongelukkige timing voor advisering, kan de COGEM op dit moment geen uitspraak doen over de
milieugevolgen bij grootschalige toepassingen met P. brasilianum. Zij adviseert daarom de
schimmelsoort op dit moment niet op te nemen in Bijlage 1 van Regeling ggo.
Conclusie
Op voornoemd inperkingsniveau en met inachtneming van het aanvullende werkvoorschrift, acht de
COGEM het risico van de beschreven werkzaamheden met (gg-)P. brasilianum verwaarloosbaar klein.
Aanvullende opmerking
De COGEM zal u op een later moment adviseren over de vraag of micro-organismen, waarvan niet
precies bekend is onder welke condities zij mycotoxines produceren, op Bijlage 1 van de Regeling ggo
geplaatst kunnen worden.
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