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Geachte mevrouw Heijnen, 
 
Naar aanleiding van een verzoek van Photanol B.V. heeft de COGEM een adviesvraag 
ontvangen om de cyanobacteriestam Synechococcus sp. PCC 11901 te classificeren (IG 22-
063_2.13-000). De COGEM adviseert u hierover als volgt.  
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de cyanobacterie-
stam Synechococcus sp. PCC 11901. Ook is gevraagd of deze cyanobacteriestam 
eigenschappen heeft waarvan het aannemelijk is dat deze een schadelijk effect op het 
milieu kunnen hebben.  
Synechococcus sp. stam PCC 11901 is een recent ontdekte en gekarakteriseerde 
cyanobacterie (vroeger ook wel blauwalg genoemd). Deze cyanobacterie is in 2017 
geïsoleerd uit zeewater in Singapore en het genoom is in 2020 in kaart gebracht. De 
optimale temperatuur voor de groei van deze cyanobacteriestam ligt tussen de 30 en 38°C.  
In de beperkte beschikbare literatuur zijn geen indicaties aanwezig dat Synechococcus sp. 
PCC 11901 toxines produceert of bij algenbloei betrokken is. Echter, omdat informatie 
over deze stam schaars is, kan dit niet worden uitgesloten.  
Alles overwegende is de COGEM van oordeel dat Synechococcus sp. PCC 11901 in 
pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld kan worden en dat laboratoriumwerkzaamheden met 
deze cyanobacteriestam op inperkingsniveau I uitgevoerd kunnen worden. Gezien de 
beperkte beschikbare informatie over de stam en onzekerheden met betrekking tot 
mogelijke schadelijke effecten voor het Nederlandse ecosysteem, is de COGEM van 
oordeel dat bij werkzaamheden met Synechococcus sp. stam PCC 11901 bij grootschalige 
productie of onder ‘Introductie in het Milieu’, waarbij het organisme in het milieu terecht 
zou komen, aanvullende gegevens noodzakelijk zijn met betrekking tot het ecologische 
gedrag van de cyanobacterie onder Nederlandse klimaatomstandigheden. 
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Pathogeniteitsclassificatie van de cyanobacterie  
Synechococcus sp. PCC 11901 

 
COGEM advies CGM/220512-01 

 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van een verzoek van Photanol B.V. heeft de COGEM een adviesvraag ontvangen over 
de pathogeniteitsklasse van de cyanobacteriestam Synechococcus sp. PCC 11901 (IG 22-063). De 
COGEM is gevraagd of deze cyanobacteriestam als micro-organisme van pathogeniteitsklasse 1 
beschouwd kan worden volgens de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo).1 
Tevens is de COGEM gevraagd of deze cyanobacteriestam eigenschappen heeft waarvan het 
aannemelijk is dat deze een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben.  
 
2. Classificatie van micro-organismen volgens de 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 werkzaam-
heden met ggo’s van die klasse. 
 
Apathogene micro-organismen worden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Dergelijke micro-
organismen 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. 
 

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 ggo geplaatst worden.  
 
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. 
 
3. Algemene informatie over cyanobacteriën  
Cyanobacteriën (voorheen ook wel blauwalgen genoemd) komen voor in zeer uiteenlopende milieus.2 
Zij kunnen zowel op land als in water worden aangetroffen en worden ook op plaatsen gevonden waar 
extreme omstandigheden heersen, zoals in Arctische gebieden of thermische bronnen. Sommige soorten 
kunnen symbiotische relaties aangaan met eukaryote organismen, zoals diatomeeën en sponzen. 
Cyanobacteriën produceren het pigment chlorofyl-a en zijn hierdoor tot fotosynthese in staat. Onder 
bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verhoogde toevoer van voedingsstoffen of een toename 
van de temperatuur, kunnen cyanobacteriën zich massaal gaan vermenigvuldigen; een fenomeen dat 
bekend staat als algenbloei. Verschillende soorten cyanobacteriën zijn tot schadelijke algenbloei in staat, 
of kunnen ‘matten’ vormen waardoor het zonlicht wordt tegengehouden en het water zuurstofarm wordt. 
Sommige cyanobacteriën produceren toxines die schadelijk zijn voor andere organismen, zoals vissen 
en schaaldieren. Ook zijn er invasieve soorten die andere soorten verdringen.3,4,5,6,7,8 
 
4. Kenmerken van Synechococcus sp. 
Het genus Synechococcus behoort tot de familie Synechococcaceae, orde Synechococcales, van het 
fylum Cyanobacteria.9 Het is een breed genus dat niet goed gedefinieerd is op basis van morfologie en 
ecologie. Uit diverse fylogenetische analyses blijkt dat het genus polyfyletisch is en dat de huidige 
taxonomische indeling aan revisie toe is.10,11 

Synechococcus sp. zijn gramnegatieve bacteriën van ca. 0,4 tot 6 μm groot die pseudo-filamenten 
kunnen vormen.12 Ze komen wereldwijd voor in zowel zoet als zout water en van de Noordpool tot de 
tropen.10 Ook in Nederland wordt Synechococcus sp. in het aquatische milieu aangetroffen.13 

Synechococcus-soorten kunnen fotosynthetiseren en zijn belangrijke organismen die aan het begin van 
de voedselketen in oceanen staan.12 Ze worden in het marine milieu in grote aantallen (500 tot 1,5 
miljoen cellen per ml)14 aangetroffen. 
 
Synechococcus soorten zijn beschreven als veroorzaker van algenbloei in kustwateren.14 Bij algenbloei 
neemt het aantal algen snel toe. Wanneer de algen afsterven en worden afgebroken, ontstaan 
zuurstofloze omstandigheden waardoor ook andere organismen kunnen afsterven. Sommige blauwalgen 
produceren toxinen die schadelijk zijn voor andere organismen. Ook voor sommige Synechococcus 
stammen is gerapporteerd dat zij stoffen produceren die schadelijk zijn voor muizen,15 menselijke rode 
bloedcellen,16 pekelkreeftjes, mosselen en zee-egels.17 Ook is recent de isolatie van enkele nieuwe 
Synechococcus stammen uit een zoetwatermeer in Singapore beschreven, die lage hoeveelheden van de 
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toxines cylindrospermopsine en anatoxin-A kunnen produceren. Het cylindrospermopsine bevond zich 
enkel in de cellen en het anatoxine-A was zowel intra- als extracellulair aanwezig.18 

Bij onderzoek naar een dodelijke ziekte onder koralen in de Golf van Napels bleken cyanobacteriën 
schade aan het weefsel van zacht koraal (Eunicella cavolini en Eunicella singularis) te veroorzaken. 
Synechococcus sp. werd samen met andere cyanobacteriën (o.a. Arthrospira sp. ) in het zieke weefsel 
aangetroffen. 19 De veroorzaker van de ziekte is niet bekend. Het is wel bekend dat koraal bij een stijging 
van de temperatuur van het zeewater vatbaarder wordt voor ongelimiteerde groei van bacteriën die 
normaal gesproken goedaardig zijn.19  

Naast vrij voorkomende Synechococcus soorten, zijn er ook Synechococcus soorten die voorkomen 
als symbiont. Synechococcus spongiarum maakt deel uit van het gezonde weefsel van sponzen en 
produceert voedingsstoffen voor een grote verscheidenheid aan sponssoorten.20 Bij weefsel van zieke 
sponzen (o.a. bij Carteriospongia foliascens en Aplysina cauliformis) vindt een verschuiving plaats in 
de aanwezige micro-organismen en neemt het aandeel S. spongiarum af.21,22 
 
5. Synechococcus sp. PCC 11901 
De cyanobacteriestam Synechococcus sp. PCC 11901 is recent ontdekt; de soort is geïsoleerd uit 
zeewater van een drijvende viskwekerij in Singapore in 201723 en het genoom is gekarakteriseerd in 
2020.24 Zoals eerder aangegeven, zijn er nog veel onduidelijkheden over de taxonomie van 
cyanobacteriën. Ook voor deze stam is de taxonomische indeling nog niet uitgekristalliseerd: bij een 
taxonomische revisie in 2020 op basis van fylogenetische clustering is voorgesteld om Synechococcus 
sp. PCC 11901, - en twaalf andere Synechococcus-stammen, waaronder PCC 7002, in te delen in het 
genus Limnothrix (orde Cyanobacteriales). Hierbij werd voorgesteld om Limnothrix euryhalinus PCC 
11901 als nieuwe naam voor Synechococcus sp. PCC 11901 in te voeren.25 Deze nieuwe naam wordt 
echter (nog) niet vermeld in de verschillende taxonomische databases. 

Synechococcus sp. PCC 11901 is eencellig (1,5-3,5µm lang en 1-1,5 µm breed), maar kan in elke 
groeifase korte filamenten vormen die bestaan uit 2 tot 6 cellen. De stam kan temperaturen tot 43°C en 
hoge lichtintensiteiten tolereren. De optimale groeitemperatuur ligt tussen de 30-38°C. Ook kan de stam 
bij verschillende zoutconcentraties groeien. Synechococcus sp. PCC 11901 heeft, net als de meeste 
cyanobacteriën en algen, cobalamine (vitamine B12, dat van nature in concentraties van 0-3 pM in 
oceanen aanwezig is) nodig om te kunnen groeien (auxotroof).24 Deze auxotrofe eigenschap hoeft niet 
belemmerend te zijn voor de groei onder natuurlijke omstandigheden; ook auxotrofe algen zijn in staat 
tot algenbloei.26 Synechococcus sp. PCC 11901 is in staat tot snelle groei ten opzichte van vergelijkbare 
stammen, zoals Synechococcus sp. PCC 7002. Onder andere door de groeikarakteristieken en de hogere 
opbrengst in geoptimaliseerd kweekmedium ten opzichte van andere stammen, wordt Synechococcus 
sp. PCC 11901 als potentiële kandidaat gezien voor biotechnologische toepassingen.24  

Het genoom van de stam is gekarakteriseerd. Op basis van een ‘average nucleotide identity’ (ANI) 
analyse, komt het genoom voor 97,5% overeen met dat van Synechococcus sp. PCC 7117 en 96,8% met 
dat van de veelgebruikte stam Synechococcus sp. PCC 7002.24 Opvallend is dat het genoom van 
Synechococcus sp. PCC 11901 enkele grote inserties bevat die gelijkenis vertonen met genen van 
cyanobacteriën die niet tot de orde Synechococcales behoren. Deze genen coderen waarschijnlijk voor 



COGEM advies CGM/220512-01 
 

4 

glycosyltransferases, ABC-transportercomponenten, transposases, toxine-antitoxine systeem-
componenten en alcohol-dehydrogenase.24  

 
6. Eerdere COGEM adviezen 
De COGEM heeft eerder verschillende cyanobacteriestammen geclassificeerd. Synechocystis sp. stam 
PCC 6803, Synechococcus sp. stam PCC 7002, Anabaena variabilis stam ATCC 29413 (=PCC 7937), 
Anabaena sp. PCC 7120, Anabaena azollae (Nostoc azollae) en recent ook Hapalosiphon welwitschii 
stam UH IC-52-3, Fischerella sp. stam ATCC 43239, Westiella intricata stam UH HT-29-1 en 
Fischerella ambigua stam UTEX 1903, zijn allen door de COGEM in pathogeniteitsklasse 1 
ingedeeld.27,28,29,30,31,32 Voor de stammen Hapalosiphon welwitschii stam UH IC-52-3, Fischerella sp. 
stam ATCC 43239, Westiella intricata stam UH HT-29-1 en Fischerella ambigua stam UTEX 1903 
heeft de COGEM geadviseerd deze niet op Bijlage 2 lijst A1 te plaatsen.32 

Ook heeft de COGEM onderzoek laten uitvoeren naar de taxonomie en eigenschappen van algen- en 
cyanobacteriesoorten.6 Dit onderzoek was voor de COGEM aanleiding om te adviseren om bij de 
classificatie van micro-organismen niet alleen pathogeniteit voor mens, dier of plant, maar ook andere 
schadelijke effecten voor het milieu in ogenschouw te nemen.33 
 
7. Overweging en advies 
Synechococcus sp. PCC 11901 is recent ontdekt en gekarakteriseerd. De stam is verwant aan het 
modelorganisme Synechococcus sp. stam PCC 7002, dat al sinds 1968 wordt gebruikt en een lange 
historie van veilig gebruik kent.24,25 De Synechococcus stam sp. PCC 7002 is ingedeeld in 
pathogeniteitsklasse 1, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat deze stam pathogeen is voor andere 
organismen. Voor andere Synechococcus stammen is gerapporteerd dat ze mogelijk schadelijke effecten 
hebben voor andere organismen of toxines kunnen produceren, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze 
stammen ziekteverwekkers zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de intra‐species variatie bij 
cyanobacteriën groot kan zijn en kan leiden tot verschillend ecologisch gedrag. Naast onduidelijkheden 
in taxonomie, geeft ook de intra-species variatie reden om uitsluitend stammen van cyanobacteriën te 
classificeren, zoals eerder geadviseerd door de COGEM. 

Omdat de cyanobacteriestam Synechococcus sp. PCC 11901 recent is ontdekt en beschreven, is er 
weinig literatuur over beschikbaar en ontbreken gegevens over mogelijke pathogeniteit of toxine-
productie. Bij het onderzoek naar Synechococcus sp. PCC 11901 dat in het kader van de mogelijke 
toepassing in de biotechnologie is gedaan,24 zijn geen aanwijzingen voor mogelijke pathogeniteit of 
toxiciteit naar voren gekomen. De aanvrager heeft het genoom van de stam doorzocht op sequenties die 
overeenkomen met enkele bekende toxines in cyanobacteriën; microcystine, nodularine, cylindro-
spermopsine, anatoxine en saxitoxine. Daarbij werden geen sequenties gevonden die een sterke 
gelijkenis met deze toxinegenen vertoonden. De COGEM merkt op dat de sequenties van toxine-genen 
kunnen variëren tussen cyanobacteriën en een BLAST analyse niet altijd uitsluitsel kan geven over de 
mogelijke productie van toxines. Bij recent geïsoleerde Synechococcus-stammen kon ook geen sterke 
genetische basis aangetoond worden voor de productie van een toxine die dit organisme wel kon 
produceren.18 De COGEM acht het derhalve niet geheel uitgesloten dat Synechococcus sp. PCC 11901 
mogelijk (lage hoeveelheden) toxines kan produceren.  
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Synechococcus sp. PCC 11901 tolereert relatief hoge temperaturen en de optimale groeitemperatuur van 
de soort ligt tussen de 30 en 38°C. De soort groeit sneller dan andere verwante stammen, waaronder 
PCC 7002. Het is echter niet bekend of de soort ook efficiënt bij lagere temperaturen kan groeien, 
waardoor het groeipotentieel onder Nederlandse klimaatcondities moeilijk in te schatten is. Er zijn geen 
meldingen dat Synechococcus sp. PCC 11901 bij algenbloei betrokken is. Echter, gezien de beperkte 
literatuur die over deze stam beschikbaar is, kan dit niet worden uitgesloten.  
 
Alles overwegende, is de COGEM van oordeel dat Synechococcus sp. stam PCC 11901 in 
pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld kan worden en dat laboratoriumwerkzaamheden met deze stam op 
inperkingsniveau I uitgevoerd kunnen worden. Gezien de beperkte beschikbare informatie over de stam 
en onzekerheden met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten voor het Nederlandse ecosysteem, 
is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met Synechococcus sp. stam PCC 11901 bij 
grootschalige productie of onder ‘Introductie in het Milieu’ (IM), waarbij het organisme in het milieu 
terecht zou komen, aanvullende gegevens noodzakelijk zijn met betrekking tot het ecologische gedrag 
van de cyanobacterie onder Nederlandse klimaatomstandigheden. 
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