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Advies pathogeniteitsclassificatie Mucor circinelloides f. lusitanicus

Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Naar aanleiding van een verzoek van de Technische Universiteit Delft om de schimmel
Mucor circinelloides f. lusitanicus op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo te plaatsen (IG
17-275_2.13-000), deelt de COGEM u het volgende mee.
Samenvatting:
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel
Mucor circinelloides f. lusitanicus en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1
(apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
Mucor circinelloides f. lusitanicus is een wereldwijd voorkomende en snelgroeiende
schimmel die bij voorkeur in een vochtige omgeving groeit. Mucor circinelloides f.
lusitanicus werd gezien als één van de vier ondersoorten (formae) van de schimmel Mucor
circinelloides, maar door recente inzichten kan Mucor circinelloides f. lusitanicus tot een
aparte soort (Mucor lusitanicus) gerekend worden.
Infecties veroorzaakt door Mucor lusitanicus komen zelden voor en alleen bij patiënten die
immuungecompromitteerd zijn of een onderliggend ziektebeeld hebben.
De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat Mucor lusitanicus ziekte bij gezonde
mensen, dieren of planten veroorzaakt. Daarom is zij van oordeel dat Mucor lusitanicus een
opportunistisch pathogeen is, en adviseert zij deze schimmel in te delen in
pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat de schimmel in aanmerking komt voor
plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

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 IenW

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel
Mucor circinelloides f. lusitanicus
COGEM advies CGM/180228-01
1. Inleiding
Naar aanleiding van een verzoek van de Technische Universiteit Delft (IG 17-275) is de COGEM
gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Mucor circinelloides f. lusitanicus
(Mcl) en plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de ’Regeling genetisch
gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo). 1 Deze bijlage bestaat uit een lijst van
gastheerorganismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant. Opname op Bijlage 2, lijst A1
betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende organisme genetisch
gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden
gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan (respectievelijk ’lijst A2 veilige vectoren’
en ’lijst A3 inserties’). Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een
milieurisicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
2. Pathogeniteitsclassificatie Regeling 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. 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:
a) het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die
ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant;
b) het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij
geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen;
c) het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4,
maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de
virulentie;
d) van het micro-organisme is het niet-virulente karakter door middel van adequate tests aangetoond
Een indeling in pathogeniteitsklasse 2 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de populatie
verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is, alsmede een
micro-organisme dat bij planten een ziekte kan veroorzaken.
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Een indeling in pathogeniteitsklasse 3 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de
populatie verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is.
Een indeling in pathogeniteitsklasse 4 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de
populatie verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is.
Opportunistische pathogenen, die uitsluitend ziekte kunnen veroorzaken bij individuen met een
verzwakt immuunsysteem, worden in de regel als niet pathogeen beschouwd en kunnen, als aan één
van de bovengenoemde voorwaarden van pathogeniteitsklasse 1 is voldaan, op Bijlage 2, lijst A1 van
de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo)1 geplaatst worden.
3. Mucor circinelloides f. lusitanicus
3.1 Taxonomie
Mucor circinelloides behoort tot de orde Mucorales en het genus Mucor. Mucorsoorten komen
wereldwijd voor, hebben een snelle hyfale groei en produceren veel sporen. De soorten kunnen op veel
verschillende substraten groeien, maar geven de voorkeur aan een vochtige omgeving. M.
circinelloides kent een dimorfe groeivorm en kan onder aerobe omstandigheden als filamenteuze
schimmel groeien, onder anaerobe omstandigheden groeit de soort als gist. 2 De optimale
groeitemperatuur van veel Mucorsoorten ligt tussen de 20-25ºC, met een luchtvochtigheid van 9095%.2 M. circinelloides is thermotoleranter en kan, hoewel langzamer, ook bij 37ºC groeien. 3
In 1976 zijn drie aan M. circinelloides verwante Mucorsoorten (Mucor lusitanicus, Mucor
griseocyanus, en Mucor janssenii) op basis van morfologie en interfertiliteitstesten tot verschillende
formae binnen de soort gereduceerd. Hierdoor ontstond het M. circinelloides complex, bestaande uit
de vier formae Mucor circinelloides f. lusitanicus (Mcl), Mucor circinelloides f. circinelloides (Mcc),
Mucor circinelloides f. griseocyanus (Mcg), en Mucor circinelloides f. janssenii (Mcj). 4
De taxonomie van schimmels is complex en mede door de toenemende informatie over
genoomsequenties aan verandering onderhevig. Dit vraagt om een zorgvuldige identificatie van de te
gebruiken schimmelsoort. Ook de taxonomische indeling in het Mucor genus is de afgelopen jaren
veranderd. 5 Door toepassing van moleculaire technieken worden in de toekomst meer wijzigingen
verwacht. Soms wordt vermeld dat Mcl een synoniem is van Mucor racemosus, dit is echter incorrect.
M. racemosus is een plantpathogene schimmel 6 die als aparte soort erkend wordt. Ook de
uiteensplitsing van de M. circinelloides formae is betwist. In 2011 zijn drie klinische isolaten op basis
van morfologie en fylogenetische analyses als Mcl geïdentificeerd. Op basis van de resultaten
concludeerden de onderzoekers dat Mcl en Mcc als aparte soorten aangemerkt moeten worden (i.e., M.
lusitanicus en M. circinelloides), in plaats van twee formae binnen dezelfde soort. 7 In een andere
studie dat jaar werd gerapporteerd dat er voldoende sequentievariatie in de ITS regio, rDNA2 en RPB1
aanwezig is om de vier formae als subsoorten te classificeren, dat kruisingen voornamelijk binnen de
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subsoorten voorkomen, en dat paringen tussen subsoorten tot slechts enkele fertiele combinaties
leiden. Op basis van deze analyses werd verondersteld dat de subsoorten mogelijk als aparte soorten
aangemerkt kunnen worden. 8 Uit een studie van 2014 is gebleken dat de verschillen in het genoom en
de reproductieve barrières tussen Mcl, Mcg en Mcc (Mcj is niet meegenomen in de analyses) dusdanig
groot zijn, dat deze schimmels tot verschillende soorten gerekend kunnen worden. 9
3.2 Potentiele pathogeniteit
Enkele soorten binnen het genus Mucor zijn geassocieerd met ziekte (‘mucormycosis’) bij mensen.
Meldingen van mucormycosis zijn zeldzaam en komen vaak alleen voor bij patiënten met een
onderliggend ziektebeeld (met name diabetes mellitus type II) of met een verstoord immuunsysteem.3,5
In gevallen waarbij M. circinelloides als potentiële ziekteverwekker is geïdentificeerd, is niet altijd
vermeld welke formae/(sub)soort erbij betrokken was.
In enkele gevallen is Mcl wel specifiek genoemd in de literatuur. Een casus uit 1990 maakt
melding van langzaam ontstane mucormycosis (tijdspanne van 17 jaar) op de hand van een patiënt
waarbij M. lusitanicus als mogelijke ziekteverwekker werd benoemd. De schimmel was echter alleen
op basis van morfologie geïdentificeerd. 10 Mogelijk is de laesie door trauma opgelopen. In een studie
in 2011 zijn verschillende Mucor sp. isolaten geïdentificeerd op basis van sequentiegegevens en
morfologie. Drie Mucorsoorten geïsoleerd uit bloed, bronchiaal weefsel en dijbeenweefsel zijn
geïdentificeerd als zijnde Mcl (M. lusitanicus).7 De medische achtergrond van de patiënten waarvan de
isolaten afkomstig zijn, is niet bekend. In 2013 is Amerika een uitbraak van ziekte geweest door
consumptie van yoghurt besmet met M. circinelloides. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de
geïsoleerde schimmel genetisch overeen kwam met de Mcc subgroep, en niet zozeer met de Mcl
subgroep. Bovendien kon de geïsoleerde schimmel alleen kruisen met een Mcc isolaat, en niet met
Mcl of Mcg isolaten.9 In 2014 is in India Mcl uit de longen van twee van 71 patiënten met
mucormycosis geïsoleerd. 11 Alle patiënten hadden een onderliggend ziektebeeld (diabetes,
hematologische maligniteiten, COPD of trauma).
4. Eerder COGEM advies
Mcl (synoniem M. lusitanicus) is niet eerder door de COGEM geclassificeerd. De COGEM heeft wel
de schimmelsoort Mucor circinelloides opgenomen in de lijst met pathogene schimmels, en ingedeeld
als strikt dierpathogeen in pathogeniteitsklasse 2.6
5. Classificaties door andere beoordelende instanties
De ‘American Type Culture Collection’ (ATCC), die pathogeniteit voor de mens in ogenschouw
neemt, en het ‘Westerdijk Fungal Biodiversity Institute’ hebben verschillende Mcl isolaten ingedeeld
op BSL-1. 12,13 De ‘Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin’ (BAUA), heeft alleen M.
circinelloides en M. circinelloides f. janssenii geclassificeerd, en beide als opportunistisch pathogeen
voor gewervelde dieren ingedeeld in risicogroep 1. 14
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6. 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 voor
handen.
M. circinelloides f. lusitanicus is een veelvoorkomende schimmel. Door recente inzichten wordt Mcl
niet meer als formae/subsoort van M. circinelloides gezien, maar als een aparte soort (M. lusitanicus,
Grit Walther, pers. communicatie). Naar verwachting zullen binnen afzienbare tijd alle M.
circinelloides formae als aparte soort erkend worden. Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen
publicaties waarin melding wordt gemaakt dat Mcl pathogeen is voor gezonde mensen, dieren of
planten. In gevallen waarbij M. circinelloides in verband is gebracht met ziekte, is niet altijd
aangegeven welke formae/(sub)soort hierbij betrokken is. Daarbij is de COGEM van oordeel dat voor
een gedegen identificatie fenotypische en moleculaire analyses noodzakelijk zijn.
In zeldzame gevallen waarbij Mcl met zekerheid is geïdentificeerd en met infecties geassocieerd is,
betrof het patiënten met een onderliggend ziektebeeld, zoals immuungecompromitteerden. Ook in de
‘Atlas of Clinical Fungi’, het naslagwerk met alle klinisch relevante schimmels, staan M.
circinelloides en de 4 (onder)soorten/formae ingedeeld in de laagste risicogroep (RG-1, BSL-1). 15
Tevens staat M. circinelloides f. lusitanicus niet vermeld als plantpathogeen in ‘online databases’ met
informatie over schimmelsoorten die ziekten bij planten veroorzaken. 16,17,18,19,20,21
Op basis van gepubliceerde genoomsequenties bevat Mcl genen die mogelijk een rol spelen bij de
productie van secundaire metabolieten.9 Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Mucorsoorten tot
mycotoxine productie in staat zijn. Er zijn echter in de literatuur tot op heden geen gegevens bekend
over de productie van mycotoxines door Mucorsoorten. De COGEM is van oordeel dat de
aanwezigheid van deze genen niet betekent dat Mucorsoorten, en in het bijzonder Mcl, daadwerkelijk
mycotoxines produceren.
Het voorgaande in overweging nemende, is de COGEM is van oordeel dat M. circinelloides f.
lusitanicus als aparte soort beschouwd kan worden (M. lusitanicus), en als opportunistisch pathogeen
voldoet aan de eerste van de vier genoemde criteria voor indeling in pathogeniteitsklasse 1. Zij
adviseert daarom M. lusitanicus (M. circinelloides f. lusitanicus) in te delen in pathogeniteitsklasse 1.
Tevens is zij van oordeel dat de schimmel in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1
van de Regeling ggo.
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