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Advies “Toepassingen van oligonucleotiden” 
 
 
Geachte heer Van Geel, 
 
Hierbij bied ik u het advies aan getiteld "Toepassingen van oligonucleotiden, effecten 
en potentiële genoomveranderingen", naar aanleiding van de adviesvraag 
(SAS/2003025696) van het ministerie van VROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting 
 
Oligonucleotiden zijn korte RNA en/of DNA stukjes die toegediend kunnen worden 
aan mensen, dieren of planten om processen in de cel te reguleren. Oligonucleotiden 
kunnen afhankelijk van de samenstelling binden aan DNA, RNA of eiwitten, waardoor 
de expressie van genen gereguleerd of de sequentievolgorde in het DNA veranderd kan 
worden.  De COGEM is gevraagd om de toepassingen van oligonucleotiden in kaart te 
brengen die, bedoeld of onbedoeld, kunnen leiden tot genetische modificatie van 
cellen. 
 Tot de oligonucleotiden die bedoeld een interactie aangaan met DNA behoren 
chimeraplastie-oligonucleotiden, chemisch gemodificeerde enkelstrengs DNA 
oligonucleotiden, niet-gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden, 'branched' 
oligonucleotiden, 'triple helix forming' oligonucleotiden en integrerende recombinant 
dubbelstrengs DNA oligonucleotiden. De COGEM is van mening dat dergelijke 
oligonucleotiden kunnen leiden tot sequentieveranderingen in het genoom, waarbij een 
zeer kleine kans bestaat dat ook onbedoelde sequentiemodificaties geïnduceerd 
worden.  
 Daarnaast zijn er oligonucleotiden die een interactie aangaan met RNA of eiwitten, 
zoals antisense RNA oligonucleotiden, siRNA, CpG oligonucleotiden, eiwitbindende 
oligonucleotiden en aptameren. De COGEM is van mening dat de kans dat 
sequentieveranderingen in het genoom geïnduceerd worden door deze groep 
oligonucleotiden verwaarloosbaar klein is.  



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies 
treft u aan als bijlage.  
  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman 
Voorzitter COGEM 
 
cc.  Dr. ir. B.P. Loos 
 Dr. I. van der Leij 
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Commissie Genetische Modificatie (COGEM) 
De COGEM heeft tot taak de regering te adviseren over de risicoaspecten van 
genetisch gemodificeerde organismen en te signaleren over ethische en 
maatschappelijke aspecten van genetische modificatie (Wet milieubeheer §2.3).
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 Toepassingen van oligonucleotiden  

Samenvatting 
 
 
In toenemende mate wordt in de planten- en medische biotechnologie gebruik 
gemaakt van oligonucleotiden. Oligonucleotiden zijn moleculen die opgebouwd 
zijn uit de bouwstenen (nucleotiden) van het erfelijk materiaal (DNA en/of 
RNA). De lengte van oligonucleotiden kan variëren van enkele tientallen tot 
meer dan honderd nucleotiden. De sequenties waaruit oligonucleotiden bestaan 
kunnen overeenkomen met cellulaire sequenties die volledig, gedeeltelijk of 
helemaal niet coderen voor eiwit. 
 Oligonucleotiden  komen van nature veelvuldig  voor  in  plantaardige en 
dierlijke cellen. In laboratoria kunnen oligonucleotiden chemisch gesyntheti-
seerd worden. Hierbij worden ze vaak chemisch gemodificeerd om ze stabieler 
te maken. Oligonucleotiden kunnen toegepast worden om de expressie van 
genen te moduleren, waardoor de hoeveelheid geproduceerd eiwit verandert of 
waardoor alternatieve eiwitten gevormd worden. Daarnaast worden oligo-
nucleotiden gebruikt om gericht mutaties in het genoom van cellen te induceren. 
Dit vindt plaats door een specifieke interactie tussen het oligonucleotide en het 
homologe DNA. Een derde toepassing van oligonucleotiden is het gebruik als 
adjuvans voor het stimuleren van een afweerreactie in mensen of dieren. 
 
Oligonucleotiden kunnen een interactie aangaan met DNA, RNA of eiwitten. 
Interacties met het genoom hebben doorgaans tot doel om gericht 
sequentieveranderingen in het DNA aan te brengen. Naast deze bedoelde 
interacties met het genoom is een kans aanwezig dat het oligonucleotide 
onbedoelde interacties aangaat met het genoom waardoor ongewenste 
sequentiemodificaties zouden kunnen optreden. Over het optreden van 
onbedoelde modificaties is in de literatuur weinig bekend. De efficiënte van 
recombinatie waardoor dergelijke sequentiemodificaties kunnen ontstaan is 
echter laag. Tevens zal een groot  gedeelte van de ontstane fouten in de 
basenvolgorde  van  het   genoom gerepareerd worden door het cellulaire DNA 
mismatch-herstelsysteem. 
 Oligonucleotiden voor de regulatie van genexpressie op RNA niveau zijn 
meestal volledig homoloog aan de doelwitsequentie. Dergelijke oligo-
nucleotiden zijn vaak chemisch gemodificeerd waardoor ze minder snel worden 
afgebroken en ze niet meer herkend worden door recombinatie-enzymen. 
Hierdoor is het onwaarschijnlijk  dat homologe recombinatie  van chemisch- 
gemodificeerde oligonucleotiden met het genoom op zal treden. Oligonu-
cleotiden die een interactie hebben op RNA niveau zouden echter wel 
onbedoelde interacties aan kunnen gaan met mRNA, waardoor de 
eiwitproductie verstoord wordt. Ook zijn er aanwijzingen dat epigenetische 
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effecten, zoals methylering van het genoom, door toedoen van oligonucleotiden 
kunnen optreden. 
 
Aangezien een aantal toepassingen van oligonucleotiden momenteel of in de 
nabije toekomst mogelijk gebruikt zullen worden in mensen, dieren en planten, 
is de COGEM door het ministerie van VROM gevraagd om die toepassingen 
van oligonucleotiden in kaart te brengen die - al dan niet bedoeld of onbedoeld - 
kunnen leiden tot genetische modificatie van cellen. 
 
Oligonucleotiden die bedoeld een interactie aangaan met DNA kunnen leiden 
tot sequentieveranderingen in het genoom. Daarbij is de COGEM van mening 
dat een zeer kleine kans aanwezig is, dat ook onbedoelde sequentiemodificaties 
geïnduceerd worden. De COGEM is voorts van mening dat de kans dat 
sequentieveranderingen in het genoom geïnduceerd worden door oligo-
nucleotiden die een interactie aangaan met RNA of eiwitten, verwaarloosbaar 
klein is. 
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1. Inleiding 
 
 

Zowel in de medische- als in de plantenbiotechnologie wordt voor diverse 
doeleinden in toenemende mate gebruik gemaakt van oligonucleotiden. Dit zijn 
moleculen die zijn opgebouwd uit de verschillende nucleotiden van het DNA of 
RNA. Met behulp van oligonucleotiden is het bijvoorbeeld mogelijk om de 
expressie van genen te reguleren (1-5). Deze toepassing is begin jaren negentig 
in eerste instantie bestudeerd in de nematode Caenorhabditis elegans (6). 
Oligonucleotiden kunnen ook gebruikt worden om specifiek delen van het 
erfelijk materiaal te veranderen (1; 2; 7).  
 De potentie van oligonucleotiden werd al snel duidelijk. Op medisch gebied 
kunnen ze als therapeuticum gebruikt worden voor de behandeling van 
verschillende aandoeningen variërend van kanker tot malaria (8-10). Dit alles 
heeft geleid tot de ontwikkeling van een spectrum aan oligonucleotiden die 
toegepast worden voor diverse doeleinden. Gezien het toenemende gebruik van 
oligonucleotiden, is de COGEM door het ministerie van VROM gevraagd om 
die toepassingen van oligonucleotiden in kaart te brengen die al dan niet 
bedoeld of onbedoeld kunnen leiden tot fenotypische of genotypische 
veranderingen van cellen in planten, dieren of mensen.  
 
In de volgende paragraaf worden de verschillende oligonucleotiden en 
technieken die momenteel gangbaar zijn in de medische- en/of planten-
biotechnologie kort beschreven. Hierbij worden de verschillende toepassingen 
belicht en wordt een indeling gemaakt van interacties van de moleculen op 
RNA-, DNA-, of eiwitniveau. In het tweede hoofdstuk zal in detail hierop 
worden ingegaan. In het derde hoofdstuk wordt, zoals verzocht in de 
adviesvraag, een overzicht gegeven van sequenties die betrokken zijn bij 
gelokaliseerde recombinatie. De adviesvraag van het ministerie van VROM is in 
de laatste paragraaf van het huidige hoofdstuk geciteerd. In het vierde  
hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van de verschillende typen 
oligonucleotiden, waarbij het induceren en ontstaan van sequentiemodificaties 
in het genoom centraal staat. Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk de 
conclusies weergegeven.  
 
 

1.1 Oligonucleotiden 
 
De lengte van oligonucleotiden kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 
honderd nucleotiden. Door hun beperkte grootte coderen oligonucleotiden over 
het algemeen niet voor eiwit. De sequenties waaruit oligonucleotiden bestaan 
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kunnen echter volledig of gedeeltelijk overeenkomen met genomische 
sequenties die coderen voor eiwit. Oligonucleotiden komen voor in planten en 
dieren, waarbij ze meestal een rol spelen bij de regulatie van genexpressie. 
Oligonucleotiden kunnen chemisch gesynthetiseerd worden en kunnen voor 
diverse toepassingen gebruikt worden. 
  
Toepassingen en interacties 
In principe kunnen er drie toepassingen van oligonucleotiden in planten, dieren 
of mensen onderscheiden worden. De eerste toepassing betreft oligonucleotiden 
die de genexpressie moduleren, waardoor de hoeveelheid geproduceerd eiwit 
verandert of waardoor alternatieve eiwitten gevormd worden. Een 
oligonucleotide kan op basis van homologie bijvoorbeeld binden aan de 
promoter van een gen. Hierdoor wordt het DNA niet meer vertaald in 
boodschapper RNA (mRNA) en stopt de eiwitproductie. Het mRNA dient als 
blauwdruk voor de eiwitsynthese. Tevens kan een oligonucleotide op basis van 
homologie direct een interactie aangaan met het mRNA, waardoor ook de 
eiwitproductie geblokkeerd kan worden. Deze technieken staat bekend als 
'antisense' RNA, 'RNA interference' en 'RNA silencing' (11). Daarnaast kan de 
eiwitproductie gemoduleerd worden doordat oligonucleotiden aan cellulaire 
eiwitten binden die de genexpressie reguleren, zoals transcriptiefactoren. Een 
andere mogelijkheid is dat door de interactie van het oligonucleotide met het 
mRNA een alternatief eiwit geproduceerd wordt doordat het mRNA verkort 
('exon skipping') of verlengd ('exon inclusion') wordt. Een markant voorbeeld 
van modulatie van genexpressie onder invloed van oligonucleotiden in planten 
is de regulatie van bloemkleur en bloeitijd (3; 12). De van nature blauwe 
bloemen van de tuinplant Torenia (Torenia hybrida) kunnen veranderd worden 
in witte bloemen door toediening van oligonucleotiden die interfereren met de 
expressie van een gen dat betrokken is bij de vorming van bloemkleur (12) 
 Een tweede toepassing van oligonucleotiden heeft tot doel om gericht 
mutaties in het genoom in cellen te induceren. Mutaties kunnen veroorzaakt 
worden wanneer een oligonucleotide in één of enkele nucleotiden verschilt 
('mismatch') met een homoloog stuk DNA van de gastheer. Doordat het 
oligonucleotide hybridiseert met het DNA kan er een uitwisseling tussen het 
oligonucleotide en het genoom (recombinatie) optreden. Hierdoor wordt de 
sequentie van het 'mismatch' nucleotide in het DNA ingebouwd en is er sprake 
van een sequentiemodificatie. De kans op homologe recombinatie neemt toe 
naarmate meer sequenties in het oligonucleotide aanwezig zijn die homoloog 
zijn aan sequenties in het genoom. In oligonucleotiden kunnen ook specifieke 
sequenties voorkomen die als substraat kunnen dienen voor enzymen betrokken 
bij recombinatie (13). Een voorbeeld van een techniek die gericht is op het 
aanbrengen van nucleotideveranderingen in het genoom is chimeraplastie (7; 

6 



 Toepassingen van oligonucleotiden  

14). Hierbij wordt een complex oligonucleotide gebruikt dat bestaat uit zowel 
RNA als DNA. Ook met later ontwikkelde eenvoudiger oligonucleotiden 
kunnen genen in cellen van planten, dieren, en ook mensen, gemodificeerd 
worden. Hierdoor zouden oligonucleotiden gebruikt kunnen worden bij 
gentherapie, waarbij een defect of verstoord gen gerepareerd kan worden (4; 
15).  
 De derde toepassing van oligonucleotiden betreft het gebruik bij het 
opwekken van een afweerreactie. Door een bepaalde samenstelling van 
oligonucleotiden worden ze door het menselijk lichaam als lichaamsvreemd 
herkend. Hierdoor zal het immuunsysteem geactiveerd worden. Van deze 
adjuverende eigenschap van oligonucleotiden wordt gebruik gemaakt bij 
immuuntherapie tegen bijvoorbeeld kanker. Bij een dergelijke therapie wordt 
het immuunsysteem geactiveerd om kankercellen te vernietigen (9; 16).  
 
Bepaalde toepassingen van oligonucleotiden hebben tot doel om gericht 
sequentieveranderingen in het DNA aan te brengen. Naast deze bedoelde 
interacties met het genoom is er in principe een kans aanwezig dat de 
oligonucleotide onbedoelde interacties aangaat. Hierdoor zouden ongewenste 
sequentiemodificaties kunnen optreden. Deze kans is groter bij oligonucleotiden 
die geheel of gedeeltelijk homoloog zijn aan sequenties in het genoom, dan bij 
oligonucleotiden die geen homologie vertonen. Van synthetische fosfothioaat 
oligonucleotiden, die chemisch gemodificeerd zijn en geen enkele bekende 
homologie hebben met genomisch DNA, heeft de COGEM in het verleden 
geconcludeerd (17), dat de kans verwaarloosbaar klein is dat hierdoor 
veranderingen in het genoom optreden.  
  
 

1.2 Adviesvraag 
 
De adviesvraag van het ministerie van VROM richt zich op de genetische 
effecten van toepassingen van oligonucleotiden. Specifiek wordt gevraagd om 
in kaart te brengen welke technieken courant zijn of ontwikkeld worden. Tevens 
wordt gevraagd welke genetische interacties bij toepassing van de technieken 
kunnen plaatsvinden en welke daarvan kunnen leiden tot genetische modificatie. 
De adviesvraag van het ministerie van VROM is hieronder in cursief geciteerd.  
 
De afgelopen tijd is een aantal malen gediscussieerd over de genetische 
gevolgen van toepassingen van oligonucleotiden. Deze discussie richt zich op 
chimeraplastie, dit zijn hybride DNA/RNA moleculen die worden gebruikt voor 
gerichte mutagenese van het genoom, poly GC fosforothioaat oligonucleotiden 
die worden gebruikt als adjuvans bij een immuunrespons, maar die ook een 
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interactie met het genoom kunnen hebben, en 'antisense' fosforothioaat 
oligonucleotiden die een interactie hebben met mRNA, maar die eveneens een 
interactie met het genoom kunnen hebben. De indruk bestaat dat dit slechts drie 
voorbeelden zijn uit een breed scala van toepassingen van nucleïnezuren, die 
leiden tot fenotypische of genotypische veranderingen van een cel langs andere 
wegen dan de direct bedoelde inbouw van nucleïnezuren in een genoom, die 
plaats vindt bij de `klassieke' technieken van genetische modificatie. 
 
Gelet op de noodzaak om tijdig te anticiperen op voortschrijdende 
ontwikkelingen in de biotechnologie, is het nodig om een goed beeld te hebben 
over de manier waarop en de mate waarin deze (nieuwe) technieken kunnen 
leiden tot veranderingen in genomen. Het gaat om een breed scala aan 
technieken, waarbij het steeds de vraag is in hoeverre toediening van 
nucleïnezuren aan levende biologische systemen kan leiden tot blijvende 
veranderingen in de genetische informatie van de cellen. 
 
De volgende opsomming geeft de breedte van het scala aan. 
1) Toediening van nucleïnezuren die volledige coderende sequenties bevatten. 

a) DNA moleculen, bijvoorbeeld complete plasmiden, die aan cellen worden 
toegevoegd met het doel om een tijdelijke expressie te krijgen van daarop 
aanwezige coderende sequenties. Men spreekt van `DNA vaccinatie', al 
gaat het niet steeds om toepassingen met het doel om het immuunsysteem 
te activeren. Het gaat om recombinant DNA moleculen, die in de 
ontvangende cel geen repliconfunctie hebben, en die geen speciale 
sequenties dragen die tot doel hebben om integratie van het DNA in het 
genoom te bewerkstelligen. Het DNA wordt 'naakt' toegediend, of 
gecomplexeerd aan of in dragers, zoals liposomen. 

b) RNA moleculen, die `naakt' worden toegediend, of `ingepakt' bijvoorbeeld 
in virusmantels (`virus like particles'). Het kan daarbij gaan om mRNA 
dat men tijdelijk tot expressie wil laten komen, of om (delen van) virale 
genomen. 

2) Toediening van oligonucleotiden die geen of slechts een deel van een 
coderende sequentie bevatten. De sequentie kan, al dan niet volledig, 
homoloog zijn aan sequenties in het genoom, of geen bewuste homologie 
dragen. 
a) Volledig homologe sequenties, die tot doel hebben om via verschillende 

mechanismen te interfereren met in de cel aanwezig homoloog mRNA. 
b) Homologe sequenties met een of meerdere mismatches, die aanleiding 

kunnen geven tot door de mismatches bepaalde mutaties. 
c) Sequenties zonder bedoelde homologie, die slechts 'toevallig' een 

interactie zullen hebben met het genoom. 
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3) Inbouw in het genoom van korte sequenties die substraat zijn voor enzymen 
betrokken bij gelokaliseerde recombinatie. Voorbeeld is de lox sequenties 
gebruikt in het cre/lox systeem.  

 
Voor al deze systemen geldt dat in risico-analyses over het algemeen goed is 
vast te stellen wat de bedoelde effecten zullen zijn, maar dat er ook andere 
genetische interacties plaats kunnen vinden waarvan de gevolgen minder 
makkelijk zijn vast te stellen. 
 
Gevraagd wordt om in kaart te brengen welke technieken courant zijn of 
ontwikkeld worden. Daarnaast wordt gevraagd welke genetische interacties er, 
al dan niet bedoeld, bij toepassing van de technieken plaats kunnen vinden en 
welke daarvan kunnen leiden tot veranderingen in het genetisch materiaal. 
Het is vermoedelijk van belang om na te gaan of de overwegingen verschillen 
afhankelijk van de vraag of er bij de toepassingen virale sequenties betrokken 
zijn. 
 
 
Het eerste gedeelte van de adviesvraag, betreffende de toediening van 
nucleïnezuren die volledig coderende sequenties bevatten, is onlangs door de 
COGEM in een advies getiteld "Integratie en verspreiding van naakt DNA" 
behandeld (18). Derhalve zal het onderhavige advies alleen ingaan op het 
tweede en derde gedeelte van de adviesvraag inzake oligonucleotiden en 
sequenties die recombinatie actief kunnen bevorderen. 
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2. Overzicht oligonucleotiden 
 

 
Het onderhavige advies richt zich primair op oligonucleotiden die chemisch 
gesynthetiseerd en eventueel gemodificeerd zijn en toegediend zullen worden 
aan (cellen van) planten, dieren of mensen. In het laboratorium kunnen 
oligonucleotiden gemaakt worden door chemische koppeling van vijf 
verschillende nucleotiden. Nucleotiden zijn opgebouwd uit een fosfaatgroep, 
een suiker (deoxyribose voor DNA en ribose voor RNA) en één van de basen: 
adenine (A), thymine (T), cytosine (C), guanine (G) en uracil (U). Oligonucleo-
tiden worden vaak chemisch gemodificeerd om ze stabieler te maken. Door de 
chemische modificatie worden de oligonucleotiden minder snel door enzymen 
(nucleasen) afgebroken en blijven zodoende langer in een cel functioneel 
aanwezig. 
 
Chemische modificatie van oligonucleotiden kan in principe op drie manieren 
plaatsvinden. Ten eerste door veranderingen aan te brengen in de basen. Ten 
tweede door modificaties op de 2’-positie van de ribose, en tot slot door 
modificatie of vervanging van de fosfaatgroep (11).  
 Een voorbeeld van een chemische modificatie zijn fosforothioaat-
oligonucleotiden (PS), waarbij zuurstofatomen van de fosfaatgroep, die niet 
betrokken zijn bij de fosfo-diesterbinding, vervangen zijn door zwavelatomen. 
De voornaamste nadelen van deze zogenaamde eerste generatie 
oligonucleotiden is hun lage affiniteit voor het doelwit RNA en hun toxische 
bijwerkingen. In de laatste jaren zijn andere modificaties ontwikkeld waarmee 
een hogere stabiliteit, een betere affiniteit voor het doelwit RNA en een lagere 
toxiciteit worden verkregen. Tot de tweede generatie oligonucleotiden behoren 
2'-O-methyl RNA (OMe) en 2'-O-methoxy-ethyl RNA (MOE). Bij deze 
oligonucleotiden zijn veranderingen aangebracht aan de 2' positie van de ribose. 
Derde generatie oligonucleotiden zijn opgebouwd uit nucleotiden waarbij de 
chemische samenstelling van de fosfaatverbindingen of suikergroepen vaak 
drastisch veranderd zijn. Tot deze groep van oligonucleotiden behoren onder 
andere nucleïnezuren waaraan peptiden zijn toegevoegd, N3'-P5'- 
fosforoamidaat (NP), 2'-fluoro-arabino nucleïnezuren (FANA), 'locked' 
nucleïnezuren (LNA), morfolino fosfoamidaat (MF), cyclohexeen 
nucleïnezuren (CeNA) en tricyclo-DNA (tcDNA) (11; 19-23). Verdere 
ontwikkelingen, waarbij extra moleculen aan oligonucleotiden gekoppeld 
worden, zijn volgens de geraadpleegde deskundigen zeker te verwachten. 
 
Oligonucleotiden kunnen op diverse manieren aan cellen, dieren of planten 
toegediend worden. De methoden wijken weinig af van de methoden die 
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gebruikt worden om bijvoorbeeld cellen te transfecteren met plasmiden. Vaak 
wordt gebruik gemaakt van een transfectiemiddel zoals lipofectamine (24). Ook 
de koppeling van peptiden aan het oligonucleotide is een manier om opname 
door de cel te bevorderen (23). Door de aanwezigheid van een eiwitstructuur in 
de oligonucleotide zal de opname via receptoren op de cel plaatsvinden. Het 
voordeel van deze methode is dat van tevoren redelijkerwijs bepaald kan 
worden welke cellen de oligonucleotiden opnemen, aangezien verschillende 
celtypen andere receptoren bezitten.  
 In de literatuur is een groot aantal verschillende soorten oligonucleotiden 
vermeld met elk hun eigen werkingsmechanisme. Hiertoe behoren 
oligonucleotiden die chemisch gemodificeerd zijn of ongemodificeerde 
oligonucleotiden. In het voorgaande hoofdstuk zijn op globale wijze de 
interacties van oligonucleotiden met RNA, DNA of eiwitten beschreven. In de 
onderstaande paragrafen worden de verschillende oligonucleotiden op een meer 
gedetailleerde manier belicht. 
 
 

2.1 Interacties op RNA niveau 
 
Tot de oligonucleotiden die een interactie aangaan op RNA niveau behoren 
onder andere 'antisense' oligonucleotiden en 'short interfering' RNA's. In de 
literatuur is een groot aantal toepassingen van 'antisense' oligonucleotiden 
beschreven. 
 
'Antisense' oligonucleotiden  
'Antisense' RNA oligonucleotiden hebben meestal een lengte van 15 tot 20 
basen. Deze RNA moleculen kunnen enkelstrengs en chemisch gemodificeerd 
zijn (11). Recent zijn ook circulaire 'antisense' oligonucleotiden beschreven 
(RNA lasso's van SomaGenics) (25). De oriëntatie van de oligonucleotiden is 
'antisense' zodat ze kunnen binden aan een complementair mRNA molecuul dat 
een sense oriëntatie heeft. 'Antisense' oligonucleotiden worden toegepast om de 
productie van bepaalde eiwitten in de cel te reguleren, om het proces van RNA-
splicing te beïnvloeden via 'exon-skipping' of 'exon-inclusion', of om RNA 
moleculen aan elkaar te plakken via 'trans-splicing'. 
 
Regulatie eiwitproductie 
Indien de juiste nucleotidenvolgorde wordt gekozen, kan een 'antisense' 
oligonucleotide binden aan een complementair mRNA molecuul dat 
verantwoordelijk is voor de productie van een specifiek eiwit. Als gevolg 
daarvan kan de synthese van een eiwit onderdrukt worden. Naast het blokkeren 
van de translatie van het mRNA kan hybridisatie van het 'antisense' 
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oligonucleotide aan het mRNA leiden tot het activeren van een bepaald enzym 
(RNase H). Het gevolg hiervan is dat het mRNA wordt afgebroken. Het netto 
resultaat in beide situaties is dat het mRNA niet meer vertaald kan worden in 
eiwit en dat de activiteit van het betreffende gen geblokkeerd is. Dit kan 
bijvoorbeeld een gen zijn dat codeert voor een eiwit dat gekoppeld is aan een 
ziekteproces (8; 11; 26; 27). In planten kan het een gen betreffen dat betrokken 
is bij de regulatie van de bloemkleur (12). Hierdoor wordt dus het fenotype van 
een cel beïnvloed (11). In 1998 is het eerste 'antisense' oligonucleotide medicijn 
Vitragene (Fomivirsen) op de markt gekomen voor de behandeling van 
cytomegalovirus-geïnduceerde infectie van de retina van patiënten met AIDS 
(28).  
 
Regulatie RNA splicing 
'Antisense' oligonucleotiden kunnen niet alleen het niveau van de eiwitproductie 
in een cel reguleren, maar kunnen ook het proces van RNA-splicing 
manipuleren (29). Deze technieken worden 'exon-skipping' en 'exon-inclusion' 
genoemd. Tijdens de vertaling van DNA in RNA worden zowel de 
eiwitcoderende sequenties van een gen (exonen) als de niet-eiwitcoderende 
sequenties (intronen) overgeschreven. Vervolgens worden door middel van 
RNA-splicing de intronen uit het primaire RNA transcript gehaald. Dit gebeurt 
middels het doorknippen en het weer aan elkaar plakken van het RNA, zodat 
een korter mRNA molecuul ontstaat met alleen de coderende stukken van het 
gen. Het doel van 'exon-skipping' en 'exon-inclusion' is het beïnvloeden van het 
proces van RNA-splicing en wel zodanig dat een bepaald vooraf gedefinieerd 
mRNA molecuul wordt gemaakt (29). Gevolg van toediening van dergelijke 
'antisense' oligonucleotiden is dat een bepaald exon niet meer in het RNA wordt 
opgenomen ('exon-skipping') of dat een extra exon wordt toegevoegd ('exon-
inclusion'), wanneer het gebruik van een specifieke knipplaats in het RNA 
wordt verschoven. Het werkingsmechanisme van 'exon-skipping' is grotendeels 
onbekend. Het meest waarschijnlijk is dat de herkenning door het spliceosoom 
van een exon-intron overgang in het primaire RNA wordt verstoord óf dat er 
sequenties die noodzakelijk zijn voor de splicing worden gemaskeerd door de 
binding van de 'antisense' oligonucleotide. Een andere mogelijkheid is dat de 
driedimensionale vouwing van het RNA verstoord wordt die nodig is voor de 
RNA-splicing. Hierdoor wordt het exon in het geheel niet herkend en overge-
slagen. Naast het beïnvloeden van de RNA-splicing, leidt het gebruik van 'anti-
sense' oligonucleotiden ook altijd tot een gedeeltelijke afbraak van het RNA.  
 Bij gentherapie kan het doel van 'exon-skipping' of 'exon-inclusion' 
bijvoorbeeld zijn om een mRNA molecuul, dat niet meer in een volledig of 
functioneel eiwit vertaald kan worden als gevolg van een mutatie in het DNA, 
weer functioneel te maken. Daarnaast kunnen ongewenste transcripten die 
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verantwoordelijk zijn voor de productie van schadelijke eiwitten geblokkeerd 
worden. Ook kan een exon in het mRNA opgenomen worden dat normaal niet 
door het proces van de RNA-splicing wordt herkend ('exon-inclusion of 
essence') (25; 29). De techniek kan ook worden ingezet om mRNA transcripten 
te genereren waarvan géén functioneel eiwit kan worden afgelezen ('gene 
silencing'). Het overslaan van meerdere exonen tegelijk behoort ook tot de 
mogelijkheden. Deze techniek wordt experimenteel toegepast, onder andere bij 
de spierziekte van Duchenne (30; 31). Het effect van 'exon skipping' is in mui-
zen na het inbrengen van het oligonucleotide ongeveer een maand zichtbaar 
(31).  
 
Regulatie RNA trans-splicing 
Bij 'trans-splicing' wordt gebruik gemaakt van chimere 'antisense' 
oligonucleotiden die homoloog zijn aan twee verschillende RNA's (32; 33). 
Deze oligonucleotiden zijn afgeleid van zogenaamde groep I ribozymen. Dit 
zijn natuurlijk voorkomende katalytische RNA moleculen, die in staat zijn 
zichzelf als intron uit een primair RNA molecuul te verwijderen, waarna de 
flankerende sequenties weer aan elkaar geplakt worden (32). Groep I ribozymen 
kunnen zodanig gemodificeerd worden dat ze sequentie-specifiek een RNA 
molecuul herkennen en hieraan een andere RNA molecuul bevestigen ('trans-
splicing'). Hierdoor kan bijvoorbeeld een verkort en niet-functioneel mRNA 
molecuul, dat ontstaan is als gevolg van een mutatie in het DNA, verlengd 
worden. In tegenstelling tot het verkorte mRNA molecuul, kan dit correcte 
mRNA molecuul wel vertaald worden in eiwit (33). Het doel van deze techniek 
is dus om twee verschillende RNA moleculen aan elkaar te rijgen tot één nieuw 
gewenst RNA molecuul. 'Trans-splicing' geeft interessante mogelijkheden voor 
de behandeling van ziekten waarbij mRNA moleculen gerepareerd dienen te 
worden. Een voorbeeld is de mogelijke therapie voor patiënten met de 
spierziekte myotone dystrofie, waarbij een cruciaal mRNA transcript (myotone 
dystrofie proteïne kinase) defect is (34).  
 
Short interfering RNA 
Short interfering RNA's (siRNA) zijn oligonucleotiden die evenals 'antisense' 
oligonucleotiden in staat zijn om een specifiek mRNA molecuul te inactiveren, 
waardoor de eiwitproductie gereguleerd kan worden (35). Het oligonucleotide 
bestaat doorgaans uit volledig complementaire RNA ketens van elk ongeveer 21 
nucleotiden die chemisch zijn gesynthetiseerd en daarna aan elkaar gepaard zijn. 
Evenals 'antisense' oligonucleotiden werkt siRNA sequentie-specifiek. Bij een 
volledige homologie wordt het doelwit RNA afgebroken, en bij een 
gedeeltelijke homologie wordt de vertaling van het mRNA in eiwit geblokkeerd. 
siRNA is in korte tijd een veel gebruikte methode geworden voor de 
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manipulatie van genexpressie via modulatie van het mRNA in plaats van het 
DNA. De geraadpleegde deskundigen verwachten dat binnenkort veel chemisch 
gemodificeerde siRNA moleculen getest worden die wellicht de opname van 
RNA in de cel of de stabiliteit in de cel kunnen verhogen (10). Daarbij wordt 
siRNA niet alleen toegepast voor regulatie van de expressie van cellulaire 
genen, maar ook als therapie tegen RNA (of retro-) virussen. Aan virus 
geïnfecteerde cellen kunnen siRNA oligonucleotiden toegediend worden die 
complementair zijn aan het virale genoom. Hierdoor kan de virusreplicatie 
geblokkeerd worden en zal het virus zich niet meer in de cellen kunnen 
vermeerderen. Op deze manier is het mogelijk om een virale infectie te 
onderdrukken (35-37).  
 
 

2.2 Interacties op DNA niveau 
 
Tot de oligonucleotiden die een interactie aangaan op DNA niveau behoren 
onder andere RNA/DNA oligonucleotiden voor chimeraplastie, chemisch 
gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden, niet-gemodificeerde 
enkelstrengs DNA oligonucleotiden, 'branched' oligonucleotiden, 'triple helix 
forming oligonucleotiden' en integrerende recombinante dubbelstrengs DNA 
oligonucleotiden. 
 
Chimeraplastie 
Bij chimeraplastie wordt gebruik gemaakt van gedeeltelijk dubbelstrengs 
oligonucleotiden van ongeveer 25 nucleotiden bestaande uit een enkelstrengs 
RNA molecuul dat gehybrisideerd is aan een complementair enkelstrengs DNA 
molecuul. Bij chimeraplastie is de sequentie van de RNA/DNA hybride identiek 
aan het doelwit DNA in het genoom, behalve de één à twee nucleotiden die 
gemodificeerd moeten worden. Het doel van de techniek is om op een 
specifieke plaats in het DNA een verandering aan te brengen.  
 Chimeraplastie is voor het eerst beschreven in 1996 (7; 14). Het leek een 
oplossing te zijn voor één van de voornaamste hindernissen bij DNA 
modificaties middels oligonucleotiden. Korte enkelstrengs DNA sequenties 
worden namelijk snel afgebroken door cellulaire nucleasen en de interactie 
tussen de oligonucleotide en het cellulaire doelwit DNA is instabiel. Daarom 
bestaat het RNA deel uit 2'-O-methyl ribose residuen die de hybride 
oligonucleotide mogelijk minder gevoelig maken voor intracellulaire afbraak. 
Bovendien werd verondersteld dat bij chimeraplastie zowel de DNA als de 
RNA sequentie kan hybridiseren met complementaire sequenties in het genoom 
en zodoende een stabielere structuur vormt dan de paring van één enkelstrengs 
sequentie met z'n chromosomale complement. 
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 Echter later werd duidelijk dat enkel de DNA streng van de hybride 
betrokken is bij genmodificatie (38). Waarschijnlijk wordt de hybridisatiereactie 
gestimuleerd door het homologe recombinatie eiwit Rad51 (39), terwijl voor de 
overdracht van genetische informatie de aanwezigheid van het DNA mismatch-
hersteleiwit MSH2 vereist is (40). Het cellulaire DNA mismatch-herstelsysteem 
herstelt hybridisatiefouten tussen de verschillende nucleotiden in het DNA. Dit 
heeft geleid tot de hypothese dat genmodificatie het gevolg is van een 
mismatch-herstelreactie, waarbij de genetische informatie op de oligonucleotide 
als sjabloon wordt gebruikt (41).  
 Chimeraplastie heeft grote verwachtingen gewekt op het vlak van 
gentherapeutische toepassingen in de medische- en plantenbiotechnologie (42). 
Inmiddels zijn ongeveer dertig wetenschappelijke artikelen in de literatuur 
verschenen waarin toepassingen van chimeraplastie worden beschreven, zowel 
in planten (43; 44) als in dierlijke cellen in weefselkweek (7; 41; 45; 46). Met 
de RNA/DNA hybride oligonucleotide is bijvoorbeeld in een B-cellijn van het 
immuunsysteem de sikkelcelanemie mutatie in de helft van de blootgestelde 
cellen hersteld (7). Tevens wordt er melding gemaakt van de correctie van een 
puntmutatie in het dystrofinegen in spierweefsel van een hond en de modificatie 
van een levergen in de rat (47; 48). Een belangrijke waarneming is dat het 
betreffende RNA/DNA hybride geen effect heeft op de mutatiefrequentie in het 
op het X-chromosoom gelegen hypoxanthine fosforibosyltransferase (HPRT) 
gen. Dit is een aanwijzing dat chimeraplastie sequentiespecifiek is en geen 
willekeurige insertie van de oligonucleotide in het genoom (in dit geval het 
HPRT gen) veroorzaakt (7). 
 Desondanks blijken in zeer veel andere laboratoria RNA/DNA hybride 
oligonucleotiden ineffectief om genen te modificeren, waarbij de eerder 
gemelde efficiëntie niet gehaald wordt (42; 49; 50). Ook zijn er ernstige twijfels 
over de kwaliteit van de vroege publicaties waarin hoge efficiënties het gevolg 
zouden kunnen zijn geweest van PCR artefacten (42; 50). Vanwege de slechte 
reproduceerbaarheid worden RNA/DNA hybride oligonucleotiden heden ten 
dage nauwelijks meer gebruikt. 
 
Chemisch gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden  
Dit type oligonucleotiden bestaan uit enkelstrengs DNA van ongeveer veertig 
nucleotiden (ssDNA oligonucleotiden) die chemisch gemodificeerd zijn door 
toevoeging van drie 2'-O-methyl uracil residuen, of door 3-6 fosforothioaat 
verbindingen. Chemisch gemodificeerde ssDNA oligonucleotiden worden 
gebruikt om gericht mutaties in het genoom aan te brengen. In celvrije extracten 
van plantaardige of dierlijke cellen blijkt een ssDNA oligonucleotide het 
genoom efficiënter te modificeren dan een bij chimeraplastie gebruikt RNA/ 
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DNA hybride oligonucleotide (51). Het RNA gedeelte van het hybride oligo-
nucleotide is blijkbaar niet noodzakelijk voor modificatie van het DNA (51).  
 Anders dan bij chimeraplastie, blijkt bij het gebruik van het mismatch-
herstel eiwit MSH2, noch zijn partners MSH6 of MSH3 essentieel te zijn voor 
genmodificatie met gemodificeerde ssDNA oligonucleotiden (51). Kennelijk 
vindt overdracht van genetische informatie met chemisch gemodificeerde 
ssDNA oligonucleotiden op een andere manier plaats dan met de RNA/DNA 
hybride oligonucleotiden. In dierlijke cellen is aangetoond dat chemisch 
gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden van 35-60 nucleotiden een 
efficiëntie hebben van 0,05-1% in de substitutie van één enkele nucleotide in 
een chromosomaal gelegen reportergen (52). Het feit dat de 'antisense' oriëntatie 
van het oligonucleotide 103 maal effectiever bleek te zijn dan de sense 
(complementaire) oriëntatie, is een indicatie dat transcriptie of het verschil in 
synthese van de ‘leading’ en de ‘lagging strand’ een rol speelt bij 
genmodificatie met chemisch gemodificeerde ssDNA oligonucleotiden (52). 
 
Niet-gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden 
Recentelijk is gevonden dat de chemische of andere modificaties waarmee 
ssDNA oligonucleotiden zijn toegerust niet essentieel zijn voor genmodificatie. 
Ook een normale, niet-chemisch gemodificeerde, samenstelling van 
deoxyribonucleotiden kan gebruikt worden voor genmodificatie in bijvoorbeeld 
embryonale stamcellen van muizen (53). De efficiëntie van de genmodificatie 
wordt echter sterk onderdrukt door het cellulaire DNA mismatch-herstelsysteem 
(53). In afwezigheid van het DNA mismatch-hersteleiwit MSH2 wordt de 
efficiëntie van genmodificatie in cellen, die blootstelling aan de oligonucleotide 
overleefden, verhoogd van ongeveer 10-7 naar 5x10-5. Tegen de verwachtingen 
in blijkt dat in dit specifieke systeem de efficiëntie van genmodificatie verlaagd 
wordt wanneer de ssDNA oligonucleotiden chemische gemodificeerd zijn door 
fosforothioaat verbindingen of door het toevoegen van 2'-O-methyl uracil 
residuen (51; 53).  
 Hoewel het mechanisme van deze vorm van genmodificatie door 
oligonucleotiden nog niet is opgehelderd, wordt verondersteld dat de 
enkelstrengs oligonucleotide kan hybridiseren met de homologe sequentie in het 
genoom tijdens replicatie van het DNA. De sequentie van het oligonucleotide is 
identiek aan de sequentie in het genoom, behalve de één à twee nucleotiden die 
gemodificeerd moeten worden. De oligonucleotide zou tijdens de replicatie van 
het DNA gebruikt worden als initiator voor de DNA synthese. Echter, de fout in 
de hybridisatie, als gevolg van de één à twee verschillende nucleotiden, die 
gevormd is tussen de sequentie van de oligonucleotide en de complementaire 
genomische sequentie activeert het DNA mismatch-herstelsysteem. Dit leidt tot 
afbraak van de zojuist aangemaakte DNA streng, inclusief de oligonucleotide 
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sequentie. Op deze manier zou het DNA mismatch-herstelsysteem 
genmodificatie middels oligonucleotiden onderdrukken (54-56).  
 
'Branched' oligonucleotiden 
Zogenaamde 'branched' oligonucleotiden zijn gemodificeerde DNA oligonu-
cleotiden die bestaan uit vertakkingen, waardoor oligonucleotiden ontstaan met 
dubbelstrengs en enkelstrengs DNA stukken (57). Deze 'branched' oligo-
nucleotiden vormen mogelijk een goed substraat voor homologe recombinatie 
gemedieerd door het recombinatie eiwit Rad51. Het mechanisme waarmee 
'branched' oligonucleotiden sequentie-specifieke mutaties in het genoom veroor-
zaken, is niet duidelijk. De vertakte oligonucleotiden zijn chemisch 
gemodificeerd middels fosforothioaat verbindingen. Hoewel met deze techniek 
genmodificatie is gevonden, blijken cellen de blootstelling aan dergelijke 
toxische oligonucleotiden nauwelijks te overleven. Tevens is in de literatuur 
beschreven dat 'branched' oligonucleotiden ook het proces van mRNA splicing 
kunnen beïnvloeden (58). 
 
'Triple helix forming' oligonucleotiden 
'Triple helix forming' oligonucleotiden (TFO's of drievoudige helix vormende 
oligonucleotiden) zijn enkelstrengs DNA moleculen die in staat zijn een 
specifieke binding aan te gaan met de DNA dubbelhelix (59). Door deze 
interactie ontstaat een drievoudige (triple) helixstructuur in het genoom. De 
binding van de derde streng is relatief zwak ten opzichte van de dubbelstrengs 
binding van het genoom, maar is sequentie-specifiek en kan onder andere 
worden versterkt door modificatie van de nucleotiden. TFO’s bestaan uit 
specifieke nucleotiden en binden altijd aan de streng van het DNA die rijk is aan 
purines (adenine en guanine nucleotiden) (22; 60). De oligonucleotiden kunnen 
toegepast worden om de genexpressie te reguleren of om modificaties in het 
genoom te induceren. 
 
Regulatie genexpressie 
Regulatie van de genexpressie met behulp van TFO’s kan zowel plaatsvinden 
door interferentie met de RNA transcriptie, als door modificatie van het DNA 
als gevolg van recombinatie en mutagenese. TFO’s kunnen worden gebruikt 
voor het verhinderen van de binding van bepaalde transcriptiefactoren aan het 
DNA die betrokken zijn bij RNA transcriptie (21; 60). Ook is het mogelijk om 
TFO’s te gebruiken die interfereren met de aanmaak of verlenging (elongatie) 
van RNA transcripten. In beide gevallen wordt de synthese van specifieke 
mRNA’s en daarmee de synthese van specifieke eiwitten geblokkeerd (22). 
 
Sequentiemodificatie  
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TFO’s kunnen ook worden gebruikt voor doelgerichte modificatie van het 
erfelijk materiaal (60-62). Het gebruik van ongemodificeerde TFO’s kan leiden 
tot mutaties onder invloed van enzymen die de ontstane drievoudige 
helixstructuur herkennen en gaan repareren. Soms worden door deze enzymen 
fouten gemaakt tijdens het herstellen van de dubbel-helix. 
 Een andere toepassing van TFO’s betreft het gebruik van chemische 
mutagentia die gekoppeld kunnen worden aan deze oligonucleotiden. In dat 
geval is het doel van de TFO om het mutagens naar een specifieke sequentie in 
het genoom te brengen (61). TFO’s met daaraan gekoppeld DNA-splitsende 
chemicaliën kunnen worden gebruikt om dubbelstrengs breuken in het DNA te 
introduceren. Herstel van de breuk door middel van recombinatie kan leiden tot 
de introductie van sequentiemodificaties.  
 Over het algemeen is de frequentie waarmee specifieke sequentie-
veranderingen kunnen worden aangebracht relatief laag. Dit is onder andere het 
gevolg van de slechte opname en transport van TFO’s naar de celkern. Directe 
micro-injectie van TFO’s in de celkern levert een recombinatiefrequentie op van 
1-2%. Dit is een factor 103 hoger dan de achtergrond. Transfectie van cellen, in 
plaats van micro-injectie, geeft een recombinatiefrequentie die slechts zeven 
maal hoger is dan de achtergrond recombinatiefrequentie. Door het aanbrengen 
van chemische modificaties aan de TFO’s kan de binding aan het DNA 
verbeterd worden (11).  
 
Integrerende recombinant dubbelstrengs DNA oligonucleotiden 
Integrerende recombinant oligonucleotiden bestaan uit gedeeltelijk 
complementaire oligonucleotiden die in vitro worden gecombineerd tot 
dubbelstrengs DNA oligonucleotiden. De vervaardigde oligonucleotiden zijn 
identiek aan het DNA in het genoom, met uitzondering van één of enkele 
nucleotiden die gemodificeerd dienen te worden. Dergelijke oligonucleotiden 
worden gebruikt bij een mutagenese techniek die tot nu toe alleen nog is 
toegepast in gist (63). Ten behoeve van selectie van de cellen waarin een 
mutatie is aangebracht, vindt bij deze techniek modificatie van het genoom in 
twee stappen plaats. In eerste instantie wordt een markersequentie in het 
genoom geïntegreerd door middel van “klassieke” homologe recombinatie. 
Daarna worden de integrerende recombinant oligonucleotiden aan de cellen 
toegevoegd. Hierdoor kunnen specifieke deleties of mutaties aangebracht 
worden onder invloed van het recombinatiesysteem van gist. Selectie van 
gemodificeerde cellen is mogelijk, omdat in de eerste stap de in het genoom 
geïntegreerde marker tijdens dit proces verwijderd wordt. Het proces is 
afhankelijk van een functioneel Rad52 eiwit dat betrokken is bij vrijwel alle 
vormen van homologe recombinatie in gist (63). 
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2.3 Interacties op eiwitniveau 
 
Naast gerichte interacties op DNA en RNA niveau zijn er oligonucleotiden die 
geen interactie aangaan met DNA of RNA maar juist wel gericht een interactie 
aangaan met eiwitten, zoals transcriptiefactoren. In deze categorie vallen CpG 
oligonucleotiden, dubbelstrengs DNA oligonucleotiden voor eiwitinteracties en 
aptameren.  
 
CpG oligonucleotiden 
CpG oligonucleotiden bestaan uit ongeveer twintig fosforothioaat 
oligonucleotiden en bevatten geen coderende delen of primersequenties (9; 16). 
Het enige doel van deze oligonucleotiden is de adjuvante werking van CpG (64-
67). Door de samenstelling van deze oligonucleotiden worden ze door het 
menselijk lichaam als lichaamsvreemd herkend. Hierdoor zal het 
immuunsysteem geactiveerd worden om de oligonucleotiden op te ruimen. Van 
deze eigenschap wordt gebruikt gemaakt bij immuuntherapie tegen bijvoorbeeld 
kanker. Bij een dergelijke therapie wordt het immuunsysteem geactiveerd om 
kankercellen te vernietigen. Vaak is de mobilisatie van het afweersysteem niet 
voldoende en kan dit verhoogd worden door toediening van CpG 
oligonucleotiden. CpG oligonucleotiden worden momenteel wereldwijd in vele 
klinische studies toegepast in combinatie met andere therapeutica (9; 16; 65).  
 
Eiwitbindende oligonucleotiden 
Oligonucleotiden kunnen dusdanig ontworpen worden dat ze binden aan 
eiwitten in de cel (68; 69). Het doel van deze techniek is om specifiek bepaalde 
transcriptie factoren weg te vangen waardoor transcriptie van bepaalde genen 
wordt voorkomen. Hierdoor kan de productie van een bepaald eiwit of serie 
eiwitten geblokkeerd worden. De toegepaste sequenties kunnen identiek zijn 
aan genomische sequenties, maar zijn bedoeld voor nucleotiden-eiwit interacties 
en niet voor interacties met DNA of RNA.  
 
Aptameren 
Aptameren zijn synthetische enkelstrengs RNA of DNA moleculen die zijn 
geselecteerd uit een willekeurige verzameling van synthetische RNA of DNA 
fragmenten. De oligonucleotiden hebben als eigenschap dat ze specifiek binden 
aan andere moleculen (70; 71). Er zijn aptameren geselecteerd die binden aan 
nucleïnezuren, eiwitten, co-factoren, chemische stoffen en zelfs aan hele 
organismen. Aptameren kunnen net als andere oligonucleotiden chemisch 
gemodificeerd worden. Toepassing van aptameren is primair gericht op het 
beïnvloeden van fysiologische processen en niet op het veranderen van de 
sequentievolgorde van het genoom. 
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3. Sequenties betrokken bij gelokaliseerde recombinatie 
 

 
Naast een overzicht van de verschillende oligonucleotiden die courant zijn of 
ontwikkeld worden, wordt tevens in de adviesvraag van het ministerie van 
VROM verzocht om een overzicht van sequenties die door enzymen herkend 
worden die homologe recombinatie stimuleren. Dit zijn enzymen die in staat 
zijn om DNA te herrangschikken. Hiertoe behoren plaats-specifieke 
recombinasen, DNA helicases, transposasen en DNA topoisomerasen. Bij 
plaats-specifieke recombinatie treedt er recombinatie op tussen twee 
verschillende DNA segmenten op specifieke plaatsen gekatalyseerd door 
recombinase enzymen. Plaats-specifiek wil zeggen dat de sequentie van het 
DNA bepalend is voor het optreden van recombinatie. Er bestaat tussen de 
verschillende organismen een grote verscheidenheid aan systemen (> 300) die 
recombinatie bevorderen (72-74). Op basis het mechanisme dat toegepast wordt 
voor het recombinatieproces kunnen twee families van plaats-specifieke 
recombinasen onderscheiden worden.  
 De eerste familie bestaat uit de λ-integrasen (Int) of tyrosine recombinasen, 
waaronder de meest bekende en toegepaste bacteriofaag λ, de bacteriele XerC 
en XerD recombinasen, het Cre-loxP mechanisme van bacteriofaag P1 en het 
Flp-FRT recombinase van gist (Saccharomyces cerevisae) (13; 74). Beide 
laatstgenoemde systemen maken gebruik van respectievelijk het loxP ('locus of 
crossover (x) in P1) en FRT ('Flp ('flip') recombinase recognition target') 
structuur in het DNA. De sequentie van loxP en FRT bestaat uit een twee 
palindroom structuren van 13 basenparen (ATAACTTGGTATA voor loxP en 
GAAGTTCCTATTC voor FRT) die gescheiden worden door 8 basenparen (13; 
75). In zoogdiercellen blijken loxP sequenties aanwezig te zijn, waardoor het 
mogelijk is om het Cre-loxP mechanisme te gebruiken voor therapieën met 
bijvoorbeeld oligonucleotiden (76). Het bacteriofaag λ recombinase maakt 
gebruik van de attP sequentie op het genoom van de bacteriofaag en de attB 
sequentie op het bacteriegenoom. Met behulp van het recombinase enzym kan 
er vervolgens uitwisseling plaatsvinden. De beide sequenties van ongeveer 9 tot 
13 basenparen hoeven niet geheel identiek te zijn om recombinatie mogelijk te 
maken (74).  
 De andere familie plaats-specifieke recombinasen zijn de resolvasen en 
invertasen, oftewel serine recombinasen. Hiertoe behoren onder andere de 
recombinase systemen PhiC31, R4, TP901-1 en A118 (73; 77-80). Het PhiC31 
systeem afkomstig van Streptomyces spp. wordt met name gebruikt voor plaats-
specifieke recombinatie in, onder andere, muizen en humane cellen. De 
recombinatie sequentie attP is namelijk nog functioneel indien enkele basen 
verschillend zijn ten opzichte van de oorspronkelijke attP sequentie (75; 79). 
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 Daarnaast kan recombinatie gestimuleerd worden door de VDJ ('Variable, 
Diverse, Joining' segmenten) -recombinatie signaalsequentie. Dit systeem is 
betrokken bij de ontwikkeling van unieke receptoren in immunologische cellen 
(81-83). De recombinatie signaalsequentie (RSS) bestaat uit twee 
geconserveerde sequenties van 7 basenparen (5'-CACAGTG) en 9 basenparen 
(5'-ACAAAAACC) die gescheiden worden door 12 of 23 basenparen. De 
recombinatie wordt gekatalyseerd door de RAG (recombinatie activerende 
genen) eiwitten (83). 
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4. Effecten van oligonucleotiden 
 

 
Oligonucleotiden kunnen in de cellen van levende organismen (variërend van 
planten tot mensen) een interactie aangaan met DNA, RNA of eiwit. 
Oligonucleotiden worden ontworpen om bewust te binden aan een specifieke 
plaats op het erfelijk materiaal, of aan een bepaald eiwit. Naast deze bedoelde 
interacties kan het echter ook voorkomen dat oligonucleotiden ergens anders 
binden, waardoor mogelijk onbedoelde sequentieveranderingen optreden. Van 
de drie toepassingsgebieden van oligonucleotiden, zoals in de voorgaande 
hoofdstukken beschreven, hebben de interacties op DNA niveau in principe tot 
doel om veranderingen aan te brengen in het genoom. De voorbestemde 
interacties van oligonucleotiden op RNA- of eiwitniveau hebben niet tot doel 
om het genoom te modificeren. Het is echter theoretisch mogelijk dat dergelijke 
oligonucleotiden, evenals oligonucleotiden die interfereren op DNA niveau, 
onbedoelde interacties kunnen aangaan met het DNA. Bij deze 'off target' 
interacties is het de vraag hoe groot de kans is dat er als gevolg van deze 
interacties sequentieveranderingen van het erfelijk materiaal optreden. In de 
hieronder weergegeven analyse wordt onderscheid gemaakt tussen interacties 
van oligonucleotiden op DNA niveau en interacties op RNA- of eiwitniveau. 
 
 

4.1 Interacties van oligonucleotiden op DNA niveau 
 
Oligonucleotiden die bestemd zijn om een interactie aan te gaan op DNA niveau 
hebben meestal tot doel om modificaties in het genoom te bewerkstelligen. 
Hieronder vallen chimeraplastie oligonucleotiden, enkelstrengs DNA 
oligonucleotiden al dan niet chemische gemodificeerde, 'branched' oligonucleo-
tiden, integrerende recombinante oligonucleotiden en drievoudige helix 
vormende oligonucleotiden (7; 51; 53; 57; 59; 63). Chimeraplastie is eerder aan 
de orde geweest in een werkgroep van de COGEM op 17 december 2001. De 
COGEM heeft destijds geconcludeerd dat chimeraplastie kan leiden tot gerichte 
genomische sequentiemodificaties in onder andere bacteriën, planten en dieren. 
 Het aanbrengen van een gerichte sequentiemodificatie in het DNA vindt 
meestal plaats middels homologe recombinatie of tijdens DNA replicatie. Het 
veroorzaken van sequentieveranderingen is mogelijk indien de sequentie-
volgorde van een oligonucleotide niet volledig identiek is aan de 
doelwitsequentie in het genoom.  
 Volledig homologe oligonucleotiden daarentegen kunnen doorgaans geen 
gerichte modificaties in het genoom aanbrengen. Dit zijn bijvoorbeeld 
oligonucleotiden, zoals bepaalde drievoudige helix vormende oligonucleotiden, 
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die tot doel hebben om de genexpressie te regelen door te hybridiseren met de 
promoter van een gen.  
 Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat DNA oligonucleotiden, 
die op één of enkele nucleotiden na volledig homoloog zijn aan sequenties in 
het DNA, in levende organismen kunnen leiden tot sequentiemodificaties.  
 
Onbedoelde interacties 
'Off target' effecten van oligonucleotiden die een interactie aangaan op DNA 
niveau kunnen op verschillende manieren optreden. Ten eerste kan de bedoelde 
nucleotideverandering niet exact zijn. Hierbij wordt het te modificeren 
nucleotide in het genoom niet veranderd door het beoogde nucleotide. Daarnaast 
kan elders in het genoom, dat gedeeltelijk homoloog is aan het oligonucleotide, 
een sequentieverandering optreden tengevolge van de interactie met het 
oligonucleotide. Bij deze onbedoelde effecten speelt onder andere het 
mismatch-herstelsysteem een prominente rol (40; 41; 53). Zoals de naam al 
aangeeft herstelt dit systeem hybridisatiefouten tussen de verschillende 
nucleotiden in het DNA.  
 Bij het bewust introduceren van een modificatie vormt de aanwezigheid van 
het DNA mismatch-herstelsysteem een belangrijk obstakel. De efficiëntie van 
sequentiemodificatie met niet-gemodificeerde enkelstrengs DNA oligo-
nucleotiden wordt in afwezigheid van het systeem met een factor 500 verhoogd 
(53). Echter, de afwezigheid van het mismatch-herstelsysteem verhoogt niet 
alleen de frequentie van de bedoelde modificatie, maar ook 'off-target' 
modificaties als gevolg van hybridisatie van de oligonucleotide met slechts 
matig homologe sequenties elders in het genoom. Afwezigheid van het 
mismatch-herstelsysteem zou kunnen leiden tot een verhoogde kans op 
onbedoelde sequentieveranderingen. Bovendien leidt de afwezigheid van het 
mismatch-herstelsysteem tot een toename van het aantal spontane mutaties die 
het gevolg zijn van fouten die gemaakt worden tijdens de replicatie van het 
DNA. 
 RNA/DNA- en chemisch gemodificeerde DNA oligonucleotiden worden 
gebruikt in aanwezigheid van het mismatch-herstelsysteem (51). Echter, de 
effectiviteit waarmee het DNA mismatch-herstelsysteem sequentiemodificatie 
door oligonucleotiden onderdrukt is sterk afhankelijk van de precieze 
modificatie. Sommige modificaties vormen een complexe mismatch die niet 
meer door het DNA mismatch-herstelsysteem kan worden hersteld (56). Zulke 
complexe mismatches kunnen ontstaan tengevolge van hybridisatie van de 
oligonucleotide met een niet-doelwit sequentie in het genoom. Dus ook in 
aanwezigheid van het mismatch-herstelsysteem zouden onbedoelde modificaties 
kunnen ontstaan. 
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 De hierboven genoemde overwegingen zijn overwegend theoretisch. Tot nu 
toe is in de beschikbare literatuur nagenoeg geen informatie aanwezig over de 
frequentie van willekeurige mutagenese door toepassing van oligonucleotiden. 
De reden is dat in het algemeen de door de oligonucleotide geïnduceerde 
modificaties worden geselecteerd of gescreend met behulp van PCR. Met deze 
techniek kunnen alleen van tevoren bepaalde stukken op het DNA worden 
geanalyseerd, waardoor de kans zeer klein is dat willekeurige mutaties 
gevonden worden. De efficiëntie van oligonucleotide-gemedieerde 
genmodificatie is, - met uitzondering van de variabele efficiënties bij chimera-
plastie -, relatief laag en wordt geschat op één gebeurtenis in elke 103 tot 107 
behandelde cellen (7; 42; 84). Willekeurige integratie van oligonucleotide 
sequenties in het genoom is tot op heden niet gerapporteerd, maar het is de 
vraag of er wel voldoende onderzoek naar is gedaan. Slechts in één studie is 
gekeken naar het effect van blootstelling aan een oligonucleotide 
(chimeraplastie) op de mutatiefrequentie in het hypoxanthine fosforibosyl-
transferase (HPRT) gen. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat een 
willekeurige, niet-gerelateerd gen (HPRT) niet gemuteerd werd door toediening 
aan de cellen van een oligonucleotide dat homoloog was met het hemoglobine 
ßS gen (7). 
 
Concluderend kan gesteld worden dat sequentiemodificaties geïnduceerd 
kunnen worden door oligonucleotiden die bewust een interactie aangaan op 
DNA niveau en die niet volledig homoloog zijn aan de doelwit sequentie. 
Daarbij is theoretisch niet uit te sluiten dat, ook bij volledig homologe 
oligonucleotiden, onbedoelde effecten optreden. In de literatuur is hierover 
weinig bekend. De frequentie waarmee onbedoelde sequentiemodificaties met 
oligonucleotiden optreden zal waarschijnlijk zeer laag zijn. 
  
 

4.2 Interacties van oligonucleotiden op RNA- of eiwitniveau 
 
Tot de groep van oligonucleotiden die interfereren met RNA of eiwitten 
behoren onder andere 'antisense' oligonucleotiden, 'short interfering' RNA's 
(siRNA), CpG oligonucleotiden, aptameren en eiwit bindende oligonucleotiden 
(11; 35; 65; 68; 71; 85). Dergelijke oligonucleotiden zijn niet primair bedoeld 
om te hybridiseren met het DNA. In de literatuur zijn tot nu toe géén 
aanwijzingen gevonden dat toepassing van bijvoorbeeld siRNA leidt tot 
modificatie van het genoom. 
 Oligonucleotiden die binden aan RNA of eiwitten kunnen ook 
neveneffecten hebben. Dergelijke ongewenste effecten kunnen onderverdeeld 
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worden in enerzijds onbedoelde interacties op RNA- of eiwitniveau en 
anderzijds onbedoelde interacties op DNA niveau met het genoom.  
 
Onbedoelde interacties op RNA- of eiwitniveau 
Voor siRNA is aangetoond dat er ongewenste effecten kunnen optreden door 
interactie van siRNA moleculen met mRNA’s die een gedeeltelijke homologie 
vertonen (86-88). Een analyse met behulp van 'microarray' technieken heeft 
aangetoond dat dergelijke 'off target' effecten ten gevolge van kruisreacties 
tussen siRNA’s en partieel homologe mRNA’s relatief frequent voorkomen 
(89). Het resultaat van dergelijke interacties van siRNA met andere mRNA's is 
dat de activiteit van het betreffende gen geblokkeerd wordt. Volledige 
homologie met het doelwit mRNA blijkt niet essentieel te zijn voor het 
beïnvloeden van de regulatie van de genexpressie (89). Tijdens de synthese van 
oligonucleotiden treden in de sequentie ongeveer 1 tot 3 fouten per 1000 
nucleotiden op (90). Daarbij zijn vaak grote aantallen (105 tot 108) 
oligonucleotiden in de cel nodig om het gewenste effect te bewerkstelligen. 
Hierdoor is er een reële kans aanwezig is dat onvoorziene interacties met andere 
mRNA moleculen optreden (89; 91). In een andere studie daarentegen worden 
resultaten gepresenteerd die erop wijzen dat RNAi juist wél specifiek is (92). 
Deze verschillende waarnemingen kunnen mogelijk verklaard worden door het 
verschil in sequentie van de gebruikte oligonucleotiden en de frequentie 
waarmee partieel homologe sequenties in het genoom voorkomen.  
 Met 'antisense' oligonucleotiden, die toegepast worden om het proces van 
RNA-splicing te reguleren ('exon-skipping', 'exon-inclusion' en 'trans-splicing'), 
kunnen in principe onbedoelde effecten optreden, wanneer 'antisense' oligo-
nucleotiden ook de splicing van andere genen veranderen. Tevens kunnen er 
fouten optreden door de ribozymen tijdens het proces van RNA trans-splicing, 
waardoor andere dan de gewenste RNA-moleculen aan elkaar gezet worden. 
Ribozymen zijn oligonucleotiden die enkel aangrijpen op RNA moleculen, 
waardoor veranderingen in het genoom niet waarschijnlijk zijn. Maar voor 
zover bekend in de literatuur is hier nog geen gericht onderzoek naar 
uitgevoerd. 
 
Onbedoelde interacties op DNA niveau 
Niet alleen voor oligonucleotiden die bedoeld een interactie aangaan met het 
genoom, maar ook voor de overige oligonucleotiden die interfereren op RNA- 
of eiwitniveau, is het de vraag of er geen interacties kunnen plaatsvinden tussen 
de oligonucleotiden en het genoom. Dergelijke ongewenste interacties zouden 
kunnen leiden tot sequentieveranderingen in het DNA. 
 Bij het blokkeren van mRNA’s met 'antisense' oligonucleotiden wordt een 
enkelstrengs (al dan niet gemodificeerd) oligonucleotide gebruikt dat qua 
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nucleotiden volgorde volledig complementair is met het te inactiveren mRNA. 
Hetzelfde oligonucleotide zou in theorie tevens een interactie kunnen aangaan 
met DNA sequenties van het gen dat codeert voor het betreffende mRNA. 
Aangezien de sequentie geheel homoloog is zou een eventuele interactie 
waarschijnlijk géén aanleiding geven tot sequentiemodificatie. Het blijft echter 
onduidelijk wat er gebeurt indien de oligonucleotide gedeeltelijk homoloog is 
met andere genoomsequenties. Dit zal ondermeer afhangen van de mate van 
homologie en van de chemische samenstelling van de oligonucleotide.  
 Chemisch gemodificeerde oligonucleotiden lijken een dusdanige samen-
stelling te hebben dat expressie van eiwit sequenties door dergelijke 
oligonucleotiden en integratie in het genoom nagenoeg uitgesloten is (20). De 
COGEM heeft over de toepassing van 'antisense' fosforothioaat-oligonucleo-
tiden in het verleden geconcludeerd dat deze chemisch gemodificeerde 
oligonucleotiden geen aanleiding kunnen geven tot nucleotideveranderingen in 
het genoom (17). Daarnaast is de commissie van mening dat CpG 
oligonucleotiden een dusdanige samenstelling hebben dat het uitgesloten is dat 
dergelijke oligonucleotiden in het genoom integreren of op een andere wijze het 
genoom modificeren (93). Het is onwaarschijnlijk dat eventuele homologe 
integratie van chemisch gemodificeerde oligonucleotiden zal leiden tot gerichte 
veranderingen in de sequentievolgorde van het DNA, aangezien deze 
oligonucleotiden niet als substraat dienen voor recombinatie- en replicatie-
enzymen (94).  
 Bij chimeraplastie is aangetoond dat alleen het DNA gedeelte van de 
RNA/DNA hybride oligonucleotide noodzakelijk en toereikend is voor 
modificatie van het DNA. Het RNA gedeelte van het hybride oligonucleotide 
was niet in staat om sequentiemodificaties te induceren (51). Dit is een 
aanwijzing dat RNA oligonucleotiden, zoals 'antisense' oligonucleotiden, het 
genoom niet kunnen modificeren. De kans op willekeurige integratie van 
'antisense' oligonucleotiden in het genoom, met gerichte mutaties als gevolg, 
kan mede op grond van de chemische samenstelling van 'antisense' oligo-
nucleotiden nagenoeg uitgesloten worden (11; 20). Wanneer dit toch optreedt, 
zal het aanwezige DNA mismatch-herstelsysteem in de meeste gevallen zorgen 
voor herstel van een eventuele mutatie (95).  
  
Naast het induceren van modificaties in de sequentie van het DNA kunnen 
oligonucleotiden ook epigenetische veranderingen teweegbrengen (96-101). Een 
vorm van epigenetische verandering is DNA-methylering waarbij bepaalde 
nucleotiden in het DNA voorzien worden van een methylgroep. Op plaatsen in 
de chromosomen waar het DNA sterk gemethyleerd is staan de genen over het 
algemeen uitgeschakeld. Gebieden op de chromosomen daarentegen die weinig 
gemethyleerd zijn, bevatten daarentegen actieve genen (96). Toediening van een 
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oligonucleotide aan de insulineachtige groeifactor-2 (IGF-2) promoter leidt tot 
sterke afremming van de mRNA transcriptie als gevolg van methylatie van het 
gen (99). Tevens zijn bepaalde RNAi en siRNA oligonucleotiden in staat om het 
genoom epigenetisch te veranderen (97; 98; 100). Blijkbaar hebben 
oligonucleotiden niet alleen invloed op de sequentievolgorde van het DNA, 
maar ook op de methylatiestatus waardoor de genexpressie beïnvloed wordt. 
Onder bepaalde omstandigheden zijn epigenetische effecten ook overerfbaar 
(102).  
 Gezien de beperkte kennis rond epigenetica en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheden, heeft de COGEM dit onderwerp opgenomen in haar 
onderzoeksprogramma voor dit jaar. In het rapport zal nader ingegaan worden 
op epigenetische effecten en de mogelijke implicaties met betrekking tot de 
risico's voor mens en milieu. In een vervolgtraject zal de COGEM de conclusies 
en mogelijke aanbevelingen uit het betreffende rapport nader uitwerken. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de kans verwaarloosbaar klein dat er 
veranderingen in de sequentie van het genoom optreden bij de toepassing van 
oligonucleotiden die bedoeld zijn om te interfereren met RNA of eiwitten, zoals 
transcriptiefactoren. 
 
 

4.3 Minimaliseren van neveneffecten oligonucleotiden 
 
De consequenties van onbedoelde sequentiemodificaties kunnen variëren van 
geen enkel effect tot in het ergste geval het ontstaan van autoimmuunziekten of 
tumorvorming. Om willekeurige ongewenste modificatie te minimaliseren zijn 
diverse methodieken ontwikkeld voor het selecteren van oligonucleotiden die zo 
specifiek mogelijk zijn (91; 103; 104). Het zorgvuldig selecteren van de 
gekozen oligonucleotide-sequentie, dat wil zeggen het gebruik van in het 
genoom unieke sequenties, voorkomt dergelijke neveneffecten grotendeels. 
Voor het ontwerpen van siRNA oligonucleotiden wordt onder andere gebruik 
gemaakt van computermodellen en databanken (88; 91; 105). Tevens zijn er 
bepaalde voorwaarden opgesteld waaraan oligonucleotiden moeten voldoen om 
optimaal te functioneren, waarbij de onbedoelde effecten minimaal zijn (106). 
 Eén van de methoden om een oligonucleotide te screenen op de eventuele 
aanwezigheid van partieel homologe sequenties in het genoom, is een 
zogenaamde 'BLAST search'. De complete genoomsequentie van het 
doelorganisme dient echter bekend te zijn om alle mogelijke (gedeeltelijk) 
homologe plaatsen te kunnen identificeren en analyseren. Wanneer deze worden 
gevonden, kan er voor gekozen worden om een nieuw oligonucleotide te 
ontwerpen. De theoretische kans dat een oligonucleotide van 20 nucleotiden 
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elders op het genoom kan hybridiseren waarbij vier mismatches worden 
toegestaan is 4,3x10-9 (= 416, elk van de 16 nucleotiden kan bestaan uit A, C, G 
of T). Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele repeterende sequenties 
in het genoom, waardoor een sequentiecombinatie vaker voor kan komen. In het 
algemeen geldt dat hoe groter het genoom van een organisme is, des te groter de 
kans is dat een oligonucleotide elders kan hybridiseren. Daarbij zal het effect 
van de modificatie in niet-coderende gebieden naar verwachting kleiner zijn dan 
het effect van sequentiemodificaties in genregulatie- en eiwitcoderende regio's 
(genen). Hierbij kan een gen geïnactiveerd of juist geactiveerd worden, 
waardoor de regulatie van celdeling verstoord zou kunnen worden. Dat zou  
theoretisch kunnen leiden tot tumorvorming.  
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5. Conclusies 
 
 
Oligonucleotiden zijn in staat om in cellen interacties aan te gaan met eiwitten, 
DNA of RNA. Het doel van toediening van oligonucleotiden aan levende 
organismen is om ofwel gericht mutaties aan te brengen in het erfelijk materiaal, 
ofwel de regulatie van de genexpressie te beïnvloeden, ofwel een afweerreactie 
op te wekken. Bij al deze toepassingen is een theoretische kans aanwezig dat 
(on)bedoeld mutaties in het genoom geïnduceerd worden.  
 Oligonucleotiden kunnen gebruikt worden om gericht sequentiemodificaties 
in het genoom te induceren. Daarbij is een minimale kans aanwezig dat, ook bij 
volledig homologe oligonucleotiden, onbedoelde effecten optreden. In de 
literatuur is hierover weinig bekend. De reden hiervoor is enerzijds dat het niet 
is onderzocht of anderzijds dat ongewenste effecten niet zijn waargenomen en 
derhalve niet gerapporteerd zijn. Omdat de inductie van bedoelde genetische 
modificaties met behulp van oligonucleotiden al zeer ineffectief is, wordt de 
kans op onbedoelde sequentiemodificaties als zeer laag ingeschat. Bovendien 
zal een groot gedeelte van de ontstane fouten in de sequentievolgorde van het 
genoom gerepareerd worden door het DNA mismatch-herstelsysteem.  
 Daarnaast zijn er oligonucleotiden die tot doel hebben om een interactie aan 
te gaan op RNA of eiwit niveau. Oligonucleotiden voor de regulatie van 
genexpressie op RNA niveau zijn meestal volledig homoloog aan de 
doelwitsequentie. Dergelijke oligonucleotiden zijn vaak chemisch gemodifi-
ceerd, waardoor ze niet meer als substraat kunnen dienen voor recombinatie- en 
replicatie-enzymen. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat integratie van 
chemisch gemodificeerde oligonucleotiden met het genoom op zal treden. 
Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat RNA oligonucleotiden niet in staat 
zijn om sequentieveranderingen in het genoom te induceren. Voor enkele oligo-
nucleotiden, waaronder CpG oligonucleotiden en 'antisense' fosforothioaat-
oligonucleotiden, heeft de COGEM in het verleden al geconcludeerd dat deze 
oligonucleotiden geen sequentieveranderingen in het genoom kunnen 
veroorzaken (17; 93).  
 Oligonucleotiden die een interactie hebben op RNA niveau kunnen echter 
wel onbedoelde interacties aangaan met mRNA, waardoor de eiwitproductie 
verstoord wordt. Daarnaast kan de methylering van het genoom door toedoen 
van oligonucleotiden gemodificeerd kan worden. De COGEM heeft het 
onderwerp epigenetica en de mogelijke implicaties met betrekking tot de risico's 
voor mens en milieu opgenomen in haar onderzoeksprogramma voor dit jaar. 
De conclusies en aanbevelingen die uit het rapport mogelijk naar voren komen 
zal de COGEM in een vervolgtraject nader uitwerken. 
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Concluderend is de COGEM van mening dat oligonucleotiden die bedoeld een 
interactie aangaan met DNA kunnen leiden tot gerichte sequentieveranderingen 
in het genoom. Tot deze categorie behoren chimeraplastie-oligonucleotiden, 
chemisch gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden, niet-
gemodificeerde enkelstrengs DNA oligonucleotiden, 'branched' 
oligonucleotiden, 'triple helix forming' oligonucleotiden en integrerende 
recombinant dubbelstrengs DNA oligonucleotiden. Daarbij is volgens de 
COGEM een zeer kleine kans aanwezig, dat naast de beoogde ook onbedoelde 
sequentiemodificaties geïnduceerd worden.  
 Met betrekking tot oligonucleotiden die tot doel hebben om te interfereren 
met RNA of eiwitten, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat 
sequentieveranderingen in het genoom optreden als gevolg van dergelijke oligo-
nucleotiden. Tot deze groep behoren 'antisense' RNA oligonucleotiden, siRNA, 
CpG oligonucleotiden, eiwitbindende oligonucleotiden en aptameren.  
 
Oligonucleotiden staan bij zowel de medische- als de plantenbiotechnologie in 
de belangstelling en het onderzoeksveld kan zich snel ontwikkelen. Wanneer 
nieuwe technologische ontwikkelingen met betrekking tot oligonucleotiden 
hiertoe aanleiding geven, zal de COGEM hierover rapporteren. 
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