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2YHUZHJLQJHQ
COP cellen zijn afgeleid van C127 muis cellijnen die stabiel getransfecteerd zijn met een
muis polyoma virus mutant. Het gebruikte polyomavirus bevat een deletie in de origin of
replication zoals is beschreven door Tyndall et. al.1 . Tyndall geeft aan dat COP-3 en
COP-5 cellen door deze deletie geen nieuwe viruspartikels kunnen produceren.

In het verleden heeft de COGEM geadviseerd over de inschaling van COS cellen. Zowel
COS als COP cellen produceren de large T, middle T en small T antigenen van
respectievelijk het SV40 (COS cellen) en het polyoma virus (COP cellen). Het door de
aanvragers te gebruiken COP-8 subtype wordt beschreven door Czerny et. al.2 . In de
betreffende publicatie wordt echter niet beschreven of de deletie van de origin of
replication identiek is aan die in COP-3 en –5 cellen. Eveneens kan uit de betreffende
publicatie niet worden geconcludeerd dat virusproductie door COP-8 cellen onmogelijk
is.

De COGEM acht het niet uit te sluiten dat replicatie competent virus gevormd kan
worden bij het gebruik van polyomavirus-ori+ vectoren in COP-8 cellen. Theoretisch is
het tevens mogelijk dat een homologe origin of replication van andere polyomaviridae de
rol van de polyoma virus origin of replication overnemen, wat mogelijk kan lijden tot de
vorming van replicatie competent virus in COP cellen.

,QVFKDOLQJ
Bij de inschaling van de werkzaamheden met COP cellen, adviseert de COGEM analoog
aan de inschaling van de werkzaamheden met COS cellen te handelen. Handelingen
met COS cellen in combinatie met vectoren met een SV40 origin van replicatie worden
alleen op VMT niveau toegestaan mits is aangetoond dat er geen replicatie competent
virus wordt gevormd.
Het muizenpolyomavirus is dierpathogeen, en een klasse 2 biologisch agens. Het virus
levert geen risico voor de volksgezondheid. Op basis van deze gegevens worden
handelingen met COP cellen in combinatie met vectoren die een origin van replicatie van
polyomavirus dragen, minimaal ingeschaald op C-I; de inschaling kan worden verhoogd
afhankelijk van de in de vector aangebrachte inserties. Voor een cellijn/vector combinatie

1 Tyndal et al, 1981, NAR 9(23), 6231-6250
2 Cszerny et al 1993, Genes Dev. 7(10), 2048-2061
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kan de basis-inschaling worden verlaagd  als kan worden aangetoond dat in de
betreffende combinatie geen vorming van replicatie competent virus plaatsvindt.
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