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Het betreft hier een aanvraag voor een fase I studie met L. lactis stam MG 1363. Door
middel van genetische modificatie brengt deze bacterie een humaan eiwit tot expressie,
hIL-10, dat een immuunonderdrukkende werking heeft bij mensen. Door de expressie
van IL-10 in de darm, is deze bacterie in staat de ontstekingsreactie in de darm bij
mensen met de ziekte van Crohn te verminderen.
Uit eerdere experimenten uitgevoerd met een andere stam van L. lactis waarin een IL-10
gen afkomstig uit de muis tot expressie wordt gebracht, die ingebracht wordt in de darm
van muizen waarin een chronische ontsteking van de dikke darm is opgewekt, blijkt dat
mIL-10 productie in het darmlumen een sterke remming van die ontsteking tot gevolg
heeft. In deze experimenten wordt geen nadelige werking van de mIL-10 productie op de
gezondheid van de muizen waargenomen. Een mogelijk zwak pathogeen effect van de
L. lactis stam MG 1363 kan echter niet worden uitgesloten.
De stam MG 1363 heeft een verminderde levensvatbaarheid in het milieu, doordat bij de
constructie van de stam het gen dat codeert voor de biosynthese van thymine (thyA) is
gedeleteerd en vervangen door het hIL-10 gen. Er kan vanuit worden gegaan dat de
thyA deletie resulteert in een sterke biologische inperking, aangezien de bacterie niet kan
overleven zonder externe bron van thymidine, en er vanuit moet worden gegaan dat
thymidine in het milieu niet in hoge concentraties aanwezig is in vrij beschikbare vorm.
L. lactis komt regelmatig voor in de darm, na het consumeren van zuivelproducten die de
bacterie bevatten. De bacterie is niet in staat om de darm te koloniseren. Er is geen
reden om aan te nemen dat deze eigenschap is veranderd in de stam MG 1363. Na
toediening van de stam zal de bacterie gedurende korte tijd met de feces worden
uitgescheiden; in principe is de bacterie echter na een wisseling van de darminhoud uit
de darm verdwenen. Men mag er met de aanvrager vanuit gaan dat de bacterie drie
dagen na de laatste toediening uit de darm is verdwenen.
De commissie is van mening dat aan de toediening van de L. lactis stam MG 1363, zoals
die is beschreven in de aanvraag, geen gevaren verbonden zijn voor mens en milieu, op
grond van de biologische inperking van het ggo.
Het verdient aanbeveling om de feces van de patiënt te inactiveren (bijvoorbeeld middels
autoclaveren of loog behandeling) gedurende de periode dat uitscheiding van de stam
MG 1363 plaats kan vinden. Opvangen en inactiveren van de feces in een chemisch
toilet is hiervoor een voldoende maatregel.
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Naar het oordeel van de commissie zou de aanvrager de uitscheiding van L. lactis
gedurende het experiment moeten monitoren, ter bevestiging van de aanname dat de
uitscheiding slechts van zeer korte duur is. De door de aanvrager aangegeven
detectiemethode met behulp van een FACS analyse, waarbij de detectielimiet 103
levende bacteriën per gram, is bruikbaar voor dit doel.
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Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit en veiligheid te beoordelen van het
gebruik van een bacteriestam  L. lactis MG 1363 die een hIL-10 tot expressie brengt bij
patiënten met matige tot ernstige verschijnselen van de ziekte van Crohn, een
chronische ontsteking van de dikke darm.
Er wordt verondersteld dat deze chronische ontstekingsreactie veroorzaakt wordt door
een verstoorde balans tussen cellen betrokken bij het immuunsysteem. Toediening van
IL-10 zou die balans kunnen herstellen.

Aspecten van de gastheer, L. lactis
L. lactis is een melkzuur bacterie die van oudsher wordt gebruikt bij de bereiding van
zuivelproducten (zoals kaas). De bacterie is een niet-ziekteverwekkende bacterie die
volkomen veilig worden geacht voor gebruik in voeding. L. lactis groeit in melkproducten
en gebruikt daarbij lactose (melksuiker) als energiebron, waarbij melkzuur ontstaat. L.
lactis verkrijgt aminozuren die nodig zijn voor de vorming van zijn eigen eiwitten door de
afbraak van het melkeiwit caseïne. De bacterie is sterk aangepast aan zijn niche (melk
en melkproducten), en overleeft niet of slecht korte tijd in andere niches, zoals de darm.
L. lactis is volgens de aanvrager dan ook niet in staat de darm te koloniseren.
Na humane inname van L. lactis bacteriën (bijvoorbeeld door het eten van
zuivelproducten) verlaten de bacteriën het lichaam via feces en zullen daarbij volgens de
aanvrager binnen 3 dagen uit het lichaam verdwenen zijn, met de normale fecesstroom.
De in de studie gebruikte L. lactis stam is nog verder ingeperkt doordat deze stam door
middel van protoplastering is vrijgemaakt van plasmiden. Hierdoor is de stam het
vermogen verloren om lactose en caseïne af te breken; de stam kan daardoor zelfs niet
meer overleven in zijn oorspronkelijke niche, melk.

Eigenschappen van het genetisch gemodificeerde organisme (ggo), MG 1363
Het hIL-10 gen is in de niet-genetisch gemodificeerde L. lactis stam gebracht door het
thyA gen te vervangen door de coderende sequentie voor het hIL-10 eiwit. De
vervanging heeft plaatsgehad door middel van recombinatie tussen de sequenties die
het gecloneerde hIL-10 gen flankeren, en die homoloog zijn met sequenties vóór en na
het thyA gen. De hierdoor ontstane deletie voor het thyA gen kan niet worden opgeheven
door eenvoudige mutaties, en is in de praktijk dan ook volledig stabiel.
De uiteindelijk verkregen stam onderscheidt zich slechts van een wild type door een
aantal functies die verloren zijn ten opzichte van het wilde type: de mogelijkheid om
lactose en caseïne af te breken en het vermogen om thymine te synthetiseren, en door
een verworven functie: het vermogen om hIL-10 te produceren. Geen van deze
eigenschappen maken de stam direct selecteerbaar; het is daardoor lastig om de stam te
onderscheiden van het wild type L. lactis.
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De omstandigheden van de introductie in het milieu: de opzet van de studie
Gedurende de studie wordt bij 12 patiënten dagelijks vier capsules met 1012 kolonie-
vormende eenheden MG 1363 toegediend, gedurende 7 opeenvolgende dagen. De
capsule bevat tevens een geringe hoeveelheid thymidine als voedingssupplement. De
aanvrager geeft aan dat de patiënten gedurende de behandeling worden
gehospitaliseerd, om mogelijke bijwerkingen van het toegediende preparaat te
controleren.

Er worden door de aanvrager geen speciale maatregelen noodzakelijk geacht om het
afval van de patiënten te behandelen, zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis, als na
het ontslag van de patiënten.

Interactie van de stam MG 1363 met het milieu
De toediening van het levende ggo, de L. lactis stam MG 1363, aan patiënten zal leiden
tot uitscheiding van deze cellen in de feces. Er moet vanuit worden gegaan dat de ggo’s
op dit moment in ieder geval nog voor een deel levensvatbaar zijn.
De ggo’s hebben na hun introductie in het milieu een zeer geringe kans om te overleven
door hun thymine behoeftige karakter. Ze hebben bovendien de specifieke aanpassing
aan hun niche verloren, ten minste voor een deel, doordat zij niet meer in staat zijn tot
afbraak van lactose en caseïne. De kans op verspreiding van het organisme in het milieu
wordt daarmee zeer sterk beperkt.
L. lactis koloniseert de darm niet. De bacterie wordt eenvoudig met de darminhoud
verwijderd. L. lactis is dan ook alleen in de darm aanwezig kort nadat de bacterie met het
voedsel is ingenomen. Er is geen reden om aan te nemen dat de eigenschap om IL-10 te
kunnen produceren hieraan iets verandert.
Uit de experimenten die daarover zijn gedaan in proefdieren kan worden geconcludeerd
dat de eigenschap van L. lactis om IL-10 te kunnen produceren een gunstige werking
heeft in dieren die lijden aan een chronische darmontsteking. Uit die experimenten
kunnen echter geen conclusies worden getrokken over een eventueel pathogeen
karakter van een IL-10 producerende L. lactis stam. Het uitgangsorganisme L. lactis
heeft de status van GRAS (generally regarded as safe) voor voedselproductie; het
organisme heeft geen pathogene eigenschappen. In hoeverre de eigenschap van hIL-10
productie daarop een invloed heeft is echter niet te voorspellen, en de aanvrager heeft
daarover geen gegevens aangeleverd. Bij de risico-analyse moet daarom rekening
worden gehouden met mogelijke zwak pathogene eigenschappen van de stam MG 1363
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De ggo’s worden na inname door patiënten via feces uitgescheiden. Een gedeelte van
de bacteriën die in de feces aanwezig zijn, zullen nog steeds levensvatbaar zijn. Na
uitscheiding hebben de ggo’s, op basis van hun biologische inperking, slechts een zeer
beperkte kans op verspreiding in het milieu. Op basis van toediening van de L. lactis
stam MG 1363, zoals die is beschreven in de aanvraag, wordt daarom geconcludeerd
dat er geen gevaren aan de werkzaamheden verbonden zijn voor mens en milieu, op
grond van de biologische inperking van het ggo. Het is echter niet duidelijk in hoeverre
de eigenschap van hIL-10 productie een  invloed heeft op de eigenschappen van de L.
lactis MG 1363.  Hierdoor moet rekening worden gehouden met mogelijke zwak
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pathogene eigenschappen van de stam MG 1363. De commissie acht het om deze
reden raadzaam om de feces van de patiënt te inactiveren gedurende de periode dat
uitscheiding van de stam MG 1363 plaats kan vinden. Opvangen en inactiveren van de
feces in een chemisch toilet is hiervoor een voldoende maatregel. Een
standaardbehandeling van de patient met antibiotica na afloop van de werkzaamheden
om uitscheiding van de MG 1363 bacteriën uit te sluiten, wordt door de commissie niet
aanbevolen omdat de toegepaste antibiotische middelen de darmmicroflora sterk kunnen
verstoren.

Verder is de commissie van oordeel dat de aanvrager de uitscheiding van L. lactis in
feces gedurende het experiment dient te monitoren, ter bevestiging van de aanname dat
de uitscheiding slechts van zeer korte duur is. De door de aanvrager aangegeven
detectiemethode met behulp van een FACS analyse wordt bruikbaar geacht voor dit
doel. De FACS methode toont alle levensvatbare L. lactis bacteriën aan is dus niet
specifiek is voor  de genetisch gemodificeerde L. lactis MG 1363. Als tevens niet-
genetisch gemodificeerde bacteriën worden aangetoond, zal als gevolg van toepassing
van de FACS methode een overschatting plaatsvinden van het aantal L. lactis bacteriën,
en daarmee dus een overschatting van het mogelijke risico.
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De conclusie van de risico-analyse is dat het belang van de bescherming van mens en
milieu zich niet verzet tegen de uitvoering van een studie die wordt uitgevoerd zoals
beschreven in de aanvraag. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de stam L. lactis
MG 1363, op basis van zijn biologische inperking, geen risico vormt voor mens en milieu.
Er is echter niet in voldoende mate aangetoond dat bij vrijkomen van MG 1363 in het
milieu de kans op een mogelijk schadelijk effect bij derden  uitgesloten is. Om deze
redenen acht de COGEM het noodzakelijk om feces van patiënten die in staat zijn MG
1363 uit te scheiden, op te vangen en te desinfecteren in een chemisch toilet. Daarnaast
acht de commissie gedurende het experiment monitoring op uitscheiding van L. lactis
wenselijk, ter bevestiging van de aanname dat de uitscheiding slechts van zeer korte
duur is.
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