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DATUM 16 december 2009 

KENMERK CGM/091216-03 

ONDERWERP Advies: Omlaagschaling inperkingsniveau grootschalige productie IPNV VP2 

antigeen 

 

 

Geachte mevrouw Cramer, 

 

Naar aanleiding van een verzoek tot wijziging van de vergunning IG 95-123 getiteld: ‘Grootschalige 

productie van Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) VP2 antigeen’ van Intervet International 

BV, deelt de COGEM u het volgende mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan de minister van  

Volkshuisvesting, Ruimtelijke  

Ordening en Milieubeheer 

Mevrouw dr. J.M. Cramer 

POSTBUS  30945 

2500 GX Den Haag 

 

 

Samenvatting 

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van het inperkingsniveau van de 

grootschalige productie van Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) VP2 antigeen. De 

aanvrager, Intervet International BV, voert de werkzaamheden momenteel onder MI-III condities 

uit, maar wil dit omlaagschalen naar MI-II condities.  

IPNV is een vissenvirus dat behoort tot de familie Birnaviridae. Het virus is pathogeen voor 

zalmen en kan na infectie massale sterfte veroorzaken. Het door Intervet International 

geproduceerde IPNV VP2 vaccin is bedoeld om kweekzalmen te beschermen tegen een 

virusinfectie. Het VP2 manteleiwit speelt als antigeen een belangrijke rol in de aanmaak van 

antistoffen tegen het virus. Het vaccin wordt geproduceerd met behulp van gg-E. coli bacteriën die 

het VP2 gen tot expressie brengen.  

De productie van het VP2 antigeen wordt uitgevoerd in een fermentor met een maximaal 

werkvolume van 800 liter per batch. Het gebruikte gastheer/vector systeem heeft een erkende 

status wat betekent dat het systeem volgens de regelgeving veilig gebruikt kan worden onder MI-II 

condities. Daarnaast is de coderende sequentie van VP2 gekarakteriseerd en is de COGEM niet 

bekend met pathogene of toxische eigenschappen van de gastheer, de vector of het VP2 eiwit. 

Op grond van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en 

milieu bij omlaagschaling van de grootschalige productie van VP2 antigeen naar MI-II 

inperkingsniveau verwaarloosbaar klein zijn. 



 

  

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u hierbij 

aan als bijlage. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman 

Voorzitter COGEM 

 

 

c.c.  Drs. H.P. de Wijs 

Dr. I. van der Leij 
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Omlaagschaling inperkingsniveau grootschalige productie 
Infectious pancreatic necrosis virus VP2 antigeen 

 

COGEM advies CGM/091216-03 

 

Inleiding 

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van het inperkingsniveau van de 

grootschalige productie van Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) VP2 antigeen. Voor de 

productie van het VP2 antigeen maakt de aanvrager, Intervet International BV, gebruik van 

genetisch gemodificeerde E. coli bacteriën. Deze gg-E. coli zijn ontstaan door transformatie van 

de E. coli B stam met de vector pET11d, waarin de coderende sequentie van het ‘major capsid 

protein’ VP2 is gekloneerd.  

De productie van VP2 antigeen wordt uitgevoerd in een fermentor met een maximaal 

werkvolume van 800 liter per batch. Een dergelijke grootschalige productie valt onder MI 

inschalingscondities, waarbij MI staat voor Micro-organisme Industriële schaal. De aanvrager 

voert de werkzaamheden momenteel onder MI-III condities uit, maar wil dit omlaagschalen naar 

de minder strenge MI-II condities. 

 

E. coli B 

De E. coli B stam is een niet-pathogene stam die vermeld staat op Bijlage 1 van de Regeling 

GGO.
1
 Onderzoek heeft aangetoond dat de genen die betrokken zijn bij E. coli-specifieke 

virulentie niet in de E. coli B stam aanwezig is.2 De stam kent een lange geschiedenis van veilig 

gebruik en heeft bekendheid verworven door het gebruik als algemene gastheer voor 

werkzaamheden met bacteriofaag T1-T7.3 

 

pET11d 

De pET vectoren zijn een familie van expressie vectoren die T7 RNA polymerase en T7 

specifieke promotors gebruiken voor de expressie van ingebrachte genen. Als er geen T7 RNA 

polymerase aanwezig is, vindt er geen expressie plaats. De gastheercel vormt vaak de bron van de 

T7 RNA polmerase.4,5 De pET11d vector is opgenomen in Bijlage 2.1.1 van de Regeling GGO en 

wordt als erkend veilig beschouwd.
6
 

 

Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) 

IPNV is een vissenvirus dat behoort tot de familie Birnaviridae, genus Aquabirnavirus. Het virale 

genoom bestaat uit twee dubbelstrengs RNA segmenten, A en B. Het A segment bevat een groot 

open leesraam dat codeert voor een voorlopereiwit. Dit voorlopereiwit wordt opgesplitst in drie 

verschillende eiwitten: het manteleiwit VP2, het interne manteleiwit VP3 en het protease VP4. 

Het A segment bevat tevens een kleiner open leesraam dat het grote open leesraam deels overlapt. 

Dit kleinere open leesraam codeert voor het niet-structurele eiwit VP5. Het B segment codeert 

voor het RNA polymerase VP1.7,8,9 
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De natuurlijke gastheer van IPNV is de zalm, maar het virus is ook in verschillende andere 

zoet- en zoutwatervissen aangetoond, en in tweekleppige schelpdieren.8 Het virus tast in jonge 

zalmen de alvleesklier aan wat vaak dodelijke gevolgen heeft. Volwassen geïnfecteerde zalmen 

blijven meestal symptoom vrij, maar dragen het virus de rest van hun leven mee.8 

Voor de vaccinproductie maakt de aanvrager gebruik van het manteleiwit VP2. Dit eiwit zit 

aan de buitenkant van het virus en vormt daarmee een gemakkelijk doelwit voor neutraliserende 

antistoffen.
7
 Zalmen die gevaccineerd zijn met het VP2 eiwit produceren antistoffen tegen dit 

eiwit, waardoor zij beter beschermd zijn tegen toekomstige IPNV infecties.  

 

Eerder COGEM advies 

De COGEM heeft eerder geadviseerd over de inschaling van de productie van het VP2 antigeen. 

In 1995 adviseerde de COGEM de productie in te schalen op MI-III inperkingsniveau, omdat de 

vector pET11d op dat moment nog niet was toegevoegd aan de lijst van erkende vectoren.
10 

 

 

Overweging en advies  

Voor de vaccinproductie maakt de aanvrager gebruik van de E. coli B stam waarin de vector 

pET11d met de coderende sequentie van VP2 is getransformeerd. De E. coli B stam is opgenomen 

in Bijlage 1 van de Regeling GGO en de vector pET11d in Bijlage 2.1.1.6 De vaccinproductie 

wordt uitgevoerd in een fermentor met een maximaal werkvolume van 800 liter per batch. Op 

basis van deze gegevens volgt uit de regeling dat de vaccinproductie veilig kan plaatsvinden op 

MI-II niveau.
6
  

 De gg-E.coli brengt het VP2 gen tot expressie dat codeert voor het VP2 manteleiwit. Het VP2 

eiwit zit aan de buitenkant van het virus en speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van 

antistoffen tegen het virus.7,9 De coderende sequentie van VP2 is gekarakteriseerd. De COGEM is 

niet bekend met pathogene of toxische eigenschappen van de gastheer, de vector of het VP2 eiwit.  

 Op grond van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en 

milieu bij omlaagschaling van de grootschalige productie van VP2 antigeen naar MI-II 

inperkingsniveau verwaarloosbaar klein zijn. 
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