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Geachte mevrouw Dijksma, 
 

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag met als titel: ‘Virale vectoren met -synucleïne 
eiwitten’ van Charles River Nederland, deelt de COGEM u het volgende mee. 
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over laboratoriumwerkzaamheden met genetisch 
gemodificeerde adenovirus (gg-AdV) deeltjes die coderen voor het eiwit -synucleïne. 
Het -synucleïne is een eiwit dat betrokken is bij de signaaloverdracht tussen zenuwen in 
gewervelde dieren. Onder specifieke condities kan dit eiwit echter gaan samenklonteren 
(aggregeren). Dit wordt in verband gebracht met het ontstaan van onder andere de ziekte 
van Parkinson. 
In het genoom van de gg-AdV deeltjes die in deze studie gebruikt worden, ontbreken 
twee essentiële gebieden. Hierdoor zijn deze deeltjes replicatiedefectief en kunnen alleen 
op speciale helpercellijnen geproduceerd worden. Door deze biologische inperking acht 
de COGEM de kans zeer klein dat deze deeltjes zich in het milieu kunnen verspreiden.  
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat onder experimentele condities de door -
synucleïne geïnduceerde ziekte van dier-op-dier en van mens-op-dier overdraagbaar is. 
Tot op heden zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat -synucleïne via natuurlijke 
transmissieroute overgedragen kan worden. Met het oog op de vermoedelijke 
afwezigheid van natuurlijke transmissieroutes acht de COGEM de kans zeer klein dat er 
vanuit een met -synucleïne besmette medewerker verdere verspreiding van -
synucleïne pathologie optreedt naar derden. De mogelijke impact van de blootstelling van 
het milieu aan -synucleïne kan echter groot zijn. 
Alles in overweging nemende acht de COGEM het noodzakelijk om de kans te 
minimaliseren dat de medewerker blootgesteld wordt aan de gg-AdV deeltjes. Op basis 
van deze overweging adviseert zij de werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau in te 
schalen en daarbij enkele aanvullende voorschriften te hanteren.  



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  
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Advies over inschaling van in vitro werkzaamheden  

met -synucleïne coderende adenovirale vectoren  
 

COGEM advies CGM/160115-02 

 
Inleiding 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van laboratoriumwerkzaamheden met 
genetisch gemodificeerde adenovirus (gg-AdV) deeltjes die -synucleïne tot expressie brengen. 
Het betreft hierbij zowel wildtype -synucleïne als ook enkele mutanten. De aanvrager wil gebruik 
maken van adenovirale vectoren die replicatiedeficiënt zijn door de deletie van minimaal twee 
adenovirusregionen. Voor de productie van deze vectoren wordt gebruik gemaakt van een speciale 
helpercellijn om deze deleties te complementeren. De geproduceerde gg-AdV deeltjes worden 
gebruikt voor infectie van verschillende cellen en cellijnen. De aanvrager verzoekt om de 
laboratoriumwerkzaamheden met deze gg-AdVs op ML-II inperkingsniveau uit te mogen voeren. 
 
Adenoviridae 
Adenovirale vectoren zijn afgeleid van adenovirussen (Adenoviridae, genus Mastadenovirus) en 
worden veelvuldig gebruikt als een genoverdracht-systeem.1 Het genus omvat zeven species (Human 
adenovirus A - G) waarin 54 verschillende serotypes humane adenovirussen ingedeeld zijn.1 

Adenovirussen hebben een gastheerbereik dat beperkt is tot één soort of enkele nauw verwante 
soorten.2,3 Adenovirussen kunnen de luchtwegen, het maag-darmstelsel en soms de ogen infecteren.4 
Een infectie verloopt meestal asymptomatisch of met lichte verkoudheidssymptomen, zonder 
noodzaak tot medische behandeling.5 Immuungecompromitteerde patiënten kunnen echter ernstig ziek 
worden ten gevolge van een adenovirus infectie.6,7 

Adenovirusdeeltjes bestaan uit een lineair dubbelstrengs DNA molecuul van ongeveer 36 kb dat 
wordt omgeven door een eiwitmantel.2,3 Het genoom van human adenovirus serotype 5 (HAdV-5), 
waarop de te gebruiken adenovirale vector is gebaseerd, is onderverdeeld in een vroege (Early) en een 
late (Late) regio. De vroege regio bestaat uit vijf transcriptie units (E1A, E1B, E2, E3 en E4) en komt 
kort na binnenkomst van het virus in de cel tot expressie. De late regio komt pas tot expressie als de 
DNA-replicatie gestart is. De transcriptie van de vroege genen leidt tot de synthese van ongeveer 17 
eiwitten. De E1A eiwitten zijn betrokken bij de inductie van virale replicatie en de E1B eiwitten 
beschermen de gastheercel tegen geprogrammeerde celdood (apoptose). De E2 regio is opgesplitst in 
een E2A en een E2B domein en codeert voor eiwitten die noodzakelijk zijn voor de replicatie van het 
virale genoom. De E3 eiwitten blokkeren onder andere de afweerreactie van de gastheer tegen het 
virus en de E4 regio codeert voor een aantal eiwitten die betrokken zijn bij het controleren van de 
celcyclus.1,2,3,8  
 
Adenovirale vectoren 
De gg-AdVs die de aanvrager wil gaan gebruiken, zijn zogenaamde tweede generatie 
adenovirusvectoren. In deze vectoren is naast de E1 regio ook het E2A gebied uit het 
adenovirusgenoom verwijderd. Beiden domeinen zijn essentieel voor virusreplicatie. Hierdoor 
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kunnen deze vectoren alleen vermenigvuldigd worden op helpercellijnen die het gemis aan beide 
domeinen complementeren. Het is mogelijk dat de aanvrager tevens gebruik maakt van een gg-
AdV die naast de E1 en E2A regionen ook het E3 domein mist. Dit domein is in vitro niet 
essentieel voor efficiënte virus replicatie. 

In de te gebruiken adenovirale vectoren is op de locatie van het E1 gebied een expressie-cassette 
gekloneerd met daarin de coderende sequentie voor wildtype α-synucleïne of de mutante A30P 
en/of A53T versie van α-synucleïne. De expressie-cassette kan verschillende promotoren bevatten.  
 
α-Synucleïne 
α-Synucleïne is een lichaamseigen eiwit van 14 kD dat aanwezig is in de cellen van de hersenen 
van zoogdieren. De functie van α-synucleïne is niet precies bekend, al wordt gesuggereerd dat α-
synucleïne een rol speelt bij de regulatie van het vrijkomen van de neurotransmitter dopamine.9  
 Er zijn verschillende vormen van α-synucleïne beschreven. De monomere vorm van α-
synucleïne komt van nature voor in cellen, maar wanneer deze eiwitten verkeerd vouwen kunnen 
ze samenklonteren (aggregeren). Tijdens dit proces aggregeren eerst een beperkt aantal eiwitten 
(oligomere vormen) en vormen een ‘seed’ waaraan meerdere moleculen van hetzelfde verkeerd 
gevouwen eiwit kunnen binden. Tijdens dit proces kan een keten gevormd worden waardoor 
uiteindelijk een fibril gevormd wordt.10 Aggregatie van -synucleïne is geassocieerd met 
neurodegeneratieve ziekten als Lewy body dementie (LBD) en de ziekte van Parkinson. De 
oligomere vorm wordt in de wetenschappelijke literatuur gezien als de meest toxische vorm van α-
synucleïne.13

  

 Zowel bij LBD als de ziekte van Parkinson is verkeerd gevouwen α-synucleïne in 
geaggregeerde vorm in Lewy bodies in de hersencellen aanwezig.11

 Bij de ziekte van Parkinson zijn 
de Lewy bodies vooral aanwezig in de substantia nigra (zwarte kern), terwijl de Lewy bodies bij 
LBD ook in de hersenschors gevonden worden.12 In de N-terminale regio van -synucleïne zijn zes 
verschillende mutaties beschreven die mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan van de ziekte van 
Parkinson.13 Het betreft de mutaties A30P, E46K, H50Q, G51D, A53E en A53T 14,15,16,17,18,19

 

 Er zijn aanwijzingen dat bepaalde vormen van het α-synucleïne zich kunnen verspreiden naar 
omliggende gebieden in de hersenen.20 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat verkeerd gevouwen α-
synucleïne moleculen van cel naar cel overgedragen kunnen worden in mensen. In 
Parkinsonpatiënten die foetale dopamine producerende cellen in het brein getransplanteerd kregen, 
waren er na elf tot zestien jaar Lewy bodies aanwezig in de getransplanteerde cellen.21 
 
Voorgenomen werkzaamheden  
De aanvrager wil adenovirale vectoren met de coderende sequentie voor wildtype -synucleïne of 
de mutante varianten A30P en/of A53T, produceren op PER.C6/E2A cellen. Uit de backbone van 
de adenovirale vector zijn de domeinen E1, E2A en/of E3 verwijderd. Na productie worden de 
adenovirale vectoren gebruikt voor infectie van een hele reeks van animale cellen en cellijnen.  

Met betrekking tot het vloeibare afval stelt de aanvrager voor om deze te behandelen met 
Virkon S en er vervolgens een Vernagel super-absorberend poeder aan toe te voegen. Hierdoor 
neemt het afval een vaste vorm aan en zal als ziekhuisafval voor verbranding worden aangeboden  
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Eerder COGEM advies over -synucleïne 
De COGEM heeft drie keer geadviseerd over werkzaamheden met -synucleïne. Het eerste advies 
betrof een risicobeoordeling van -synulceïne als eiwit en de wijze waarop in vitro en in vivo 
werkzaamheden met dit eiwit ingeschaald zouden moeten worden.22 In dit advies is alpha-
synucleïne op basis van het voorzichtigheidsprincipe voorlopig aangemerkt als schadelijk 
genproduct totdat wetenschappelijk onderzoek meer duidelijkheid geeft over de aard van dit eiwit. 
Daarbij heeft zij in vitro werkzaamheden met dit eiwit ingeschaald op ML-II inperkingsniveau en 
adviseerde zij enkele aanvullende voorschriften te hanteren om eventuele risico’s voor de 
medewerker en het milieu te minimaliseren. Deze voorschriften zijn: 

- Open handelingen dienen uitgevoerd te worden in een veiligheidskabinet klasse 2; 
- Tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
- Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt en is alleen toegestaan in 

combinatie met kevlarhandschoenen.  
 

Voor decontaminatie van met -synucleïne besmet materiaal heeft de COGEM geadviseerd om de 
volgende voorschriften te hanteren: 

- Het vaste afval en kleine volumina vloeibaar afval dient in breukvaste en lekdichte 
containers verzameld en als ziekenhuisafval door verbranding vernietigd te worden; 

- Gezien het ontbreken van ervaring met de inactiverende werking van 8M ureum oplossing 
op werkoppervlakken, dienen de werkplekken voorzien te worden van absorberend 
materiaal dat als ziekenhuisafval verbrand wordt;  

- Vloeibaar afval dient gedurende een uur te worden geïncubeerd in een 8M ureum oplossing 
(eindconcentratie), gevolgd door minimale verhitting bij 121ºC gedurende 30 minuten.  

 
De andere twee adviezen betroffen de inschaling van in vitro en in vivo handelingen met AAV 
vectoren die coderen voor-synucleïne.23,24 In de betreffende aanvraag werd alleen gebruik 
gemaakt van wildtype-synucleïne en bevatte de expressiecassette een weefselspecifieke 
promoter. Een belangrijk aspect van overweging betrof de eventuele verspreiding van gg-AAV 
vanuit de medewerker na een onbedoelde besmetting. Aangezien voor replicatie van gg-AAV 
dezelfde cellen door zowel gg-AAV, een wildtype AAV als door een helpervirus geïnfecteerd 
moeten zijn, achtte de COGEM de kans hierop zeer klein. Mede op basis van dit aspect was zij van 
mening dat in dit geval de in vitro werkzaamheden met een AAV vector die codeert voor -
synucleïne niet meer risico’s inhouden dan werkzaamheden met het -synucleïne eiwit. Derhalve 
adviseerde zij voor deze werkzaamheden dezelfde inschaling en aanvullende voorschriften te 
hanteren als voor in vitro werkzaamheden met -synucleïne. 
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Overweging 
Vorming van replicatiecompetent adenovirus bij de productie van of infectie met beoogde 
adenovirale vectoren 
De aanvrager wil gebruik maken van gg-AdVs die minimaal het E1 en het E2A domein missen. 
Deze domeinen liggen op verschillende posities op het adenovirusgenoom en zijn beide essentieel 
voor adenovirusreplicatie. Om de gg-AdVs te kunnen produceren maakt de aanvrager gebruik van 
de cellijn PERC6/E2A. Deze cellijn complementeert in trans beide deleties en is speciaal 
ontwikkeld voor de productie van tweede generatie adenovirusvectoren. De COGEM constateert 
dat door de design van de betreffende gg-AdVs twee afzonderlijke recombinatie gebeurtenissen 
nodig zijn om tijdens de productie een replicatie competent adenovirus (RCA) te genereren. Zij 
wijst er hierbij op dat bij de ontwikkeling van de PERC6 cellijn de aanwezigheid van homologe 
gebieden die homologe recombinatie tussen AdV en cellijn kunnen faciliteren tot een minimum is 
beperkt.25 De COGEM acht de kans derhalve zeer klein dat er tijdens productie van de genoemde 
gg-AdVs RCA gevormd zal worden. Zij merkt daarbij op dat zelfs als in het theoretische geval er 
een RCA ontstaat, deze in genoemd productiesysteem het E3 domein niet kan verwerven. Hierdoor 
is de immuun-evasie capaciteit van deze recombinant sterk beperkt. Dit resulteert in vivo in een 
verminderde fitness. 

Door de klonering van de -synucleïne expressiecassette op de plaats van het E1 domein merkt 
de COGEM op dat eventuele recombinatie van het E1 gebied in het genoom van de gg-AdV 
hoogstwaarschijnlijk ten koste gaat van de -synucleïne expressiecassette. Derhalve acht zij de 
kans op een RCA die -synucleïne tot expressie brengt verwaarloosbaar klein.  
 
Na productie van betreffende adenovirale vectoren is de aanvrager van plan om een uitgebreide 
reeks van cellijnen en cellen met deze vectoren te infecteren. Hieronder bevinden zich enkele 
cellijnen die adenovirale sequenties bevatten. Het betreft de HEK293 cellijn en enkele hiervan 
afgeleide cellijnen en de cellijn PER.C6. Betreffende cellijnen bevatten het adenovirale E1 domein, 
maar missen het E2A gebied. De COGEM merkt op dat zelfs als er recombinatie optreedt en de gg-
AdVs het E1 gebied zouden verwerven, de ontstane recombinant nog steeds replicatiedeficiënt is 
door het ontbreken van het E2A gebied. De COGEM acht het ontstaan van RCA tijdens de infectie 
van beoogde cellen en cellijnen met de gg-AdVs derhalve verwaarloosbaar klein.  
 
Risico van blootstelling aan gg-AdV  
Een onbedoelde besmetting van een medewerker met betreffende gg-AdV deeltjes kan ertoe leiden 
dat in de cellen van de medewerker (mutant) -synucleïne tot expressie komt. Het eiwit -
synucleïne is van nature aanwezig in verschillende regionen van de hersenen van gewervelde 
dieren. Onder specifieke condities kan dit eiwit aggregeren en er bestaan sterke aanwijzingen dat 
deze aggregatie leidt tot het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De exacte rol van -synucleïne 
aggregaten in het ontstaan van de ziekte van Parkinson is echter nog niet opgehelderd. Hierbij 
merkt de COGEM op dat er zes mutaties van het -synucleïne zijn beschreven die een verhoogde 
kans geven op de ziekte van Parkinson. De aanvrager wil twee van deze -synucleïne mutanten, de 
zogenaamde A30P en A53T mutanten gebruiken bij zijn onderzoek. 
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De COGEM is van mening dat de huidige wetenschappelijke kennis onvoldoende is om van te 
voren te kunnen voorspellen onder welke condities wildtype of mutant -synucleïne aggregeert. 
Hoewel het waarschijnlijk is dat de gebruikte mutanten onder fysiologische condities sneller zullen 
aggregeren dan wildtype -synucleïne gaat zij er op dit moment vanuit dat zowel wildtype als 
mutant -synucleïne bij onbedoelde blootstelling zal aggregeren.  

In hoeverre -synucleïne ‘seeds’ van een willekeurige locatie in het lichaam kunnen leiden tot 
aggregatie van endogeen eiwit, zich kan verspreiden naar de hersenen en aldaar Parkinson kan 
veroorzaken, is op basis van de huidige wetenschappelijke kennis niet met zekerheid te zeggen. In 
de wetenschappelijke literatuur zijn evenwel verschillende in vitro en in vivo studies gepubliceerd 
waaruit blijkt dat -synucleïne van cel op cel overgedragen kan worden en in de ontvangercel 
aggregatie van -synucleïne induceert.26,27,28,29,30,31,32 Op basis van deze gegevens kan de COGEM 
niet uitsluiten dat transgeen -synucleïne dat ten gevolge van blootstelling van de medewerker aan 
gg-AdV tot expressie komt, aggregeert en vanuit een willekeurig locatie in het lichaam naar de 
hersenen kan verspreiden. Hoewel dit geen direct milieurisico is, signaleert de COGEM dat de 
impact van een onbedoelde blootstelling van een medewerker aan de gg-AdV deeltjes groot kan 
zijn.*  

 
Transmissie van -synucleïne 
Een belangrijk milieurisico bij prionen wordt gevormd door de mogelijke transmissie van 
spongieuze encephalopathieën van dier-op-dier, dier-op-mens en van mens-op-mens. Afgezien van 
kanabalisme is overdracht van pathogene prionen van mens-op-mens mogelijk via bloed en 
bloedproducten en door transplantatie van humane organen en weefsels.33,34 Daarnaast kunnen 
pathogene prionen ook via rundvleesproducten op de mens overgedragen worden en is in geval van 
scrapie overdracht van dier-op-dier via onder andere melk en melkproducten beschreven.35  

In dit perspectief is de kans op transmissie ook bij -synucleïne een belangrijk punt van 
aandacht. Experimenteel onderzoek naar de mogelijke transmissie van -synucleïne pathologie 
wijst uit dat injectie van een hersenhomogenaat van transgene muizen met -synucleïne pathologie 
of hersenmonsters van mensen met de ziekte van Parkinson in de hersenen van wildtype muizen tot 
de inductie van -synucleïne pathologie kan leiden.36 Een vergelijkbaar experiment met niet-
humane primaten suggereert bovendien dat deze pathologie ook van mens op aap overgedragen kan 
worden.37 De COGEM merkt hierbij echter op dat tot op heden geen aanwijzingen zijn gevonden 
dat een besmet dier of mens -synucleïne ‘seeds’ uitscheidt en -synucleïne pathologie via 
natuurlijke transmissieroutes overdraagbaar is. Voor zover bij de COGEM bekend, is er geen 
bewijs dat Parkinson en LBD patiënten besmettelijk zijn. Met het oog op de vermoedelijke 
afwezigheid van natuurlijke transmissieroutes acht de COGEM de kans zeer klein dat na 
onbedoelde blootstelling van medewerker aan AdVs, -synucleïne uitgescheiden wordt en aan 
derden kan worden overgedragen. Indien een medewerker onbedoeld aan gg-AdV deeltjes is 
blootgesteld, kan de COGEM op basis van de op dit moment beperkte wetenschappelijke literatuur 

                                                      
* Vanuit de ARBO-wetgeving lijken hier maatregelen op zijn plaats om de arbeidsveiligheid van de medewerker te 

kunnen garanderen. 
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over de mogelijke transmissieroutes overdracht naar derden echter niet uitsluiten. Net als voor de 
medewerker het geval is constateert de COGEM dat de gevolgen van een dergelijke blootstelling 
groot kan zijn.  
 
Replicatie en shedding van gg-AdVs 
Door het replicatie-deficiënte karakter van de gg-AdV deeltjes zullen zij zich na een onbedoelde 
blootstelling van een medewerker niet kunnen vermenigvuldigen en zal de medewerker geen 
deeltjes uitscheiden. Replicatie en eventuele uitscheiding van gg-AdV deeltjes is alleen mogelijk 
als dezelfde cel door zowel gg-AdV als door een wildtype adenovirus geïnfecteerd is. In deze 
situatie kan het wildtype adenovirus de functie van de ontbrekende E1 en E2A domeinen 
complementeren en is in theorie vermenigvuldiging van gg-AdV deeltjes en uitscheiding in het 
milieu niet onmogelijk. Doordat een hoog percentage van de Nederlandse bevolking al eens een 
infectie met HAdV 5 heeft doorgemaakt en hier immuniteit tegen opgebouwd heeft, acht de 
COGEM de kans zeer klein dat co-infectie van wildtype adenovirus en gg-AdV zal optreden, dit 
zal leiden tot replicatie van gg-AdV en de nieuwe gevormde gg-AdV deeltjes in het milieu 
uitgescheiden worden.  
 
Advies 
Voor de inschaling van in vitro werkzaamheden met gg-AdV deeltjes die coderen voor -
synucleïne vormen zowel de mogelijke transmissie van gg-AdV als de mogelijke transmissie van 
-synucleïne belangrijke onderdelen in de overweging.  

Door de deletie van twee afzonderlijke domeinen die beide essentieel zijn voor de replicatie van 
de AdV in combinatie met de gebruikte helpercellijn is de COGEM van mening dat de gg-AdV 
vector biologisch sterk ingeperkt is. Gezien de huidige onduidelijkheid rond de transmissieroute 
van -synucleïne en de mogelijke nadelige gevolgen van een blootstelling aan -synucleïne kan de 
COGEM een eventueel milieurisico voortkomend uit een onbedoelde blootstelling van de 
medewerker niet geheel uitsluiten. Gebaseerd op deze overweging adviseert zij de voorgenomen 
werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau uit te voeren en daarbij de volgende aanvullende 
voorschriften te hanteren om de kans op blootstelling van de medewerker en het daaruit 
voortvloeiende risico voor het milieu nog verder te minimaliseren. De aanvullende voorschriften 
zijn: 

 Open handelingen dienen uitgevoerd te worden in een veiligheidskabinet van klasse 2; 
 Tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 Het vaste afval en kleine volumina vloeibaar afval dient in breukvaste en lekdichte 

containers verzameld en als ziekenhuisafval door verbranding vernietigd te worden; 
 De werkplekken dienen voorzien te worden van absorberend materiaal dat als 

ziekenhuisafval verbrand wordt; 



COGEM advies CGM/160115-02 

 

7 

 Om vloeibaar afval te decontamineren, dient het gedurende een uur te worden geïncubeerd 
in een 8M ureum oplossing (eindconcentratie), gevolgd door minimale verhitting bij 121°C 
gedurende 30 minuten. 

 
De COGEM merkt hierbij op dat zij het voorstel van de aanvrager om het vloeibare afval met 
Vernagel super-absorberende poeder een vast vorm te laten aannemen, alvorens het als 
ziekenhuisafval ter verbranding aan te bieden ook adequaat acht om het besmette vloeibare 
materiaal te vernietigen. 
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