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KENMERK CGM/221223-01

ONDERWERP Generiek advies over alfavirus en flavivirus replicons

Geachte mevrouw Heijnen,

Naar aanleiding van de uitkomsten van een in opdracht van de COGEM uitgevoerd 

onderzoeksproject naar virale repliconsystemen en hun bioveiligheidsaspecten, deelt de 

COGEM u het volgende mee.

SAMENVATTING:
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van zoge-

naamde ‘virale replicons’. Virale replicons zijn afgeleid van virussen (virusvectoren) 

en worden onder meer gebruikt voor onderzoek naar vaccins en kanker. Replicons 

kunnen na infectie van een cel nog wel hun (virale) genoom repliceren, maar zijn 

niet in staat nieuwe virusdeeltjes te vormen en kunnen daardoor niet verder ver-

spreiden. Hiervoor zijn één of meerdere genen die coderen voor eiwitten die het 

virusdeeltje vormen (de structurele eiwitten), verwijderd of vervangen door een 

transgen (‘gene-of-interest’). 

De structurele eiwitten kunnen tijdens de productie van de replicons extern toe-

gevoegd worden, waardoor ingepakte replicons, zogenaamde virale replicondeel-

tjes, worden gegenereerd. Deze replicondeeltjes kunnen eenmalig cellen infecte-

ren, maar daarna geen nieuwe virusdeeltjes vormen, omdat de structurele genen 

niet in het genoom aanwezig zijn. Voorbeelden van replicons zijn de zogenoemde 

zelf-amplificerende mRNA-vaccins tegen COVID-19 en influenza, die thans in ont-

wikkeling zijn.

Gezien de toename van het aantal adviesvragen over inschaling van werkzaam-

heden met replicons heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren naar 
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de verschillende aspecten rond repliconsystemen. Mede op basis van de resulta-

ten van het onderzoeksproject en teneinde de vergunningverleningsprocedures te 

stroomlijnen, heeft de COGEM een generiek advies over de inschaling van werk-

zaamheden met virale replicons opgesteld. Deze generieke milieurisicobeoorde-

ling beperkt zich tot replicons afgeleid van alfavirussen (genus Alphavirus) en 

flavi virussen (genus Flavivirus).

De COGEM is van oordeel dat, gezien de eigenschappen van deze replicons en re-

plicondeeltjes, generieke omlaagschaling mogelijk is. Afhankelijk van welke genen 

verwijderd zijn, adviseert de COGEM:

• Laboratoriumwerkzaamheden met ‘naakte’ alfa- en flavivirus replicons kunnen 

plaatsvinden op inperkingsniveau I, of op één niveau lager dan de pathogeni-

teitsklasse van het uitgangsvirus; 

• Werkzaamheden met replicondeeltjes kunnen één niveau lager plaats vinden 

dan de pathogeniteitsklasse van het uitgangsvirus; 

• Zowel voor werkzaamheden met naakte replicons als met replicondeeltjes zijn 

generieke voorwaarden van toepassing: de gebruikte cellen zijn vrij van ver-

wante alfa- en flavivirussen, en de gebruikte transgenen mogen de verwijderde 

functies niet herstellen; 

• Voor replicondeeltjes geldt daarnaast dat de preparaten vrij moeten zijn van 

– tijdens de productie ontstaan – virus dat in staat is zich te vermenigvuldigen 

en te verspreiden. 

Wanneer aan de bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt, acht de COGEM 

de milieurisico’s van het uitvoeren van werkzaamheden met alfa- en flavivirus 

replicons op de aangegeven inperkingsniveaus, verwaarloosbaar klein.

 

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies 

treft u hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

 

Prof. dr. ing. Sybe Schaap

Voorzitter COGEM

c.c. - Drs. Y. de Keulenaar, Hoofd Bureau ggo 

 - Ministerie van IenW, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 

    DG Milieu en Internationaal
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1 
INLEIDING

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van virale replicons, zowel als 

hulpmiddel in (fundamenteel) laboratoriumonderzoek, als bij medische toepassingen in 

het vaccin- en kankeronderzoek. Daaronder vallen ook de zogenaamde ‘self-amplifying’ 

mRNA-vaccins, die momenteel worden onderzocht als vaccin tegen COVID-191,2,3,4,5 of 

influenza.6 Virale replicons zijn virusvectoren die nog wel het virale genoom kunnen 

repliceren in de geïnfecteerde cel, maar niet in staat zijn nieuwe virusdeeltjes te vormen 

en verder te verspreiden. Hiertoe zijn uit het virale genoom één of meerdere genen 

coderend voor essentiële structurele eiwitten verwijderd of vervangen door een (trans)

gen, bijvoorbeeld een heteroloog viraal eiwit waartegen een immuunrespons wordt 

opgewekt. Door de structurele eiwitten apart (in trans) aan te bieden, kunnen virale 

replicondeeltjes (‘viral replicon particles’; VRP’s) worden gegenereerd die eenmalig cel-

len kunnen infecteren.

De COGEM heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij de huidige toegepaste en in 

ontwikkeling zijnde repliconsystemen en de bioveiligheidsaspecten die bij virale repli-

cons komen kijken, zijn geïnventariseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Dr. Karen 

van der Meulen en Dr. Patrick Rüdelsheim van Perseus en de resultaten van het onder-

zoek zijn beschreven in het rapport ‘Viral replicon systems and their biosafety aspects 

– Inventory and description of viral replicon systems and characteristics relevant for risk 

assessment’ (CGM/2022-06). Op basis van de resultaten is het onderhavige advies opge-

steld, waarin geadviseerd wordt werkzaamheden met virale replicons afgeleid van virus-

sen uit de genera Alphavirus en Flavivirus generiek omlaag te schalen.

1.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER VIRALE REPLICONS

Virale replicons zijn RNA- of DNA-moleculen die zelfstandig kunnen repliceren en afge-

leid zijn van RNA- of DNA-virussen. In dit advies wordt alleen ingegaan op RNA-replicons 

afkomstig van positief-strengige RNA-virussen. Virale RNA-replicons kunnen op verschil-

lende manieren worden toegepast, bijvoorbeeld bij onderzoek naar virale genoom-

replicatie, als potentieel vaccin, of als mogelijke kankerimmuno- of gentherapie.7,8,9 Bij 

de productie van replicons wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘naakte’ 

virale replicons en ‘viral replicon particles’ (VRP’s). 

Bij naakte virale replicons zijn uit het virale genoom één of meerdere essentiële struc-

turele genen verwijderd. De niet-structurele genen en RNA-sequenties die noodzakelijk 

zijn voor genoomreplicatie, zoals bijvoorbeeld de ‘untranslated regions’ (UTR’s) of ‘non-

coding regions’ (NCR’s), zijn nog wel aanwezig, wat maakt dat het replicon-RNA zelf-
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standig kan repliceren. Omdat de structurele genen verwijderd zijn, kan de productie 

van virusdeeltjes niet plaatsvinden. 

‘Naakte’ virale replicons kunnen als RNA-molecuul in de cel worden gebracht door mid-

del van electroporatie of transfectie. Ook kan het naakte RNA ingepakt worden in niet-

virale of synthetische deeltjes, zoals nanopartikels (Lipid nanoparticles: LNP’s), die via 

endocytose door de cel opgenomen kunnen worden. Een andere manier van toedienen 

betreft de productie van een RNA-replicon vanaf een DNA-plasmide dat daartoe in de 

cel wordt gebracht, ook wel ‘DNA-launched RNA replicon’ (DREP) genoemd. Het plas-

mide wordt naar de nucleus getransporteerd, waar het replicon-RNA getranscribeerd 

wordt, met behulp van bijvoorbeeld een CMV-promotor op het plasmide. Translatie en 

replicatie van het replicon-RNA vinden plaats in het cytoplasma na transport van het 

RNA-molecuul vanuit de celkern. Wanneer het replicon ook een selectiegen bevat, zoals 

het gen dat codeert voor neomycine-resistentie, kan geselecteerd worden op stabiele 

replicon-cellijnen waarin het replicon-RNA in de cellen aanwezig blijft.

Men spreekt van VRP’s als het naakte RNA ingepakt wordt door virale structurele eiwit-

ten. Bij de productie van VRP’s worden de ontbrekende structurele genen in trans aan-

geboden, bijvoorbeeld in een cellijn waarin deze eiwitten stabiel tot expressie komen, 

of met behulp van één of meerdere helper-RNA’s of plasmiden. VRP’s zijn in staat cellen 

te infecteren, maar door de afwezigheid van structurele genen in het replicon-RNA kun-

nen er geen nieuwe VRP’s geproduceerd worden. Omdat infectie eenmalig plaatsvindt, 

wordt verdere verspreiding voorkomen. 

1.2 HET ONDERZOEKSRAPPORT

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar verschillende virale replicons afge-

leid van virussen uit diverse families van RNA-virussen.9 Het onderzoeksrapport inven-

tariseert en beschrijft de grote diversiteit aan virale repliconsystemen en de aspecten 

die van belang zijn voor de milieurisicobeoordeling die aan deze systemen gekoppeld 

zijn. Daarbij heeft het onderzoek zich gericht op het beschrijven van repliconsystemen 

afgeleid van positief- of negatief-strengs RNA-virussen. Er is onderscheid gemaakt tus-

sen ‘naakte’ replicons en repliconsystemen waarbij VRP’s worden geproduceerd. In het 

onderzoeksrapport zijn de eigenschappen van het transgen niet meegenomen, omdat 

hier andere risico-afwegingen voor gelden. 

Uit het rapport blijkt dat ondanks de grote verscheidenheid aan repliconsystemen, 

een aantal gemeenschappelijke aspecten met betrekking tot eventuele milieurisico’s 

geïdentificeerd kunnen worden. Het belangrijkste hierbij is de vorming van replicatie-

competent virus (RCV) tijdens de productie van VRP’s. Eveneens wordt de mogelijkheid 

besproken van het ontstaan van RCV, indien recombinatie plaatsvindt met eventuele in 

de gastheer(cellen) aanwezige verwante (wildtype) virussen. In het rapport worden ver-

schillende strategieën beschreven om deze risico’s in te perken. Tot slot is er een schema 

opgenomen dat als leidraad genomen kan worden bij mogelijke omlaagschaling van 

virale repliconsystemen. 
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1.3 DE AFBAKENING VAN DIT ADVIES

Op basis van de bevindingen van het onderzoek, ziet de COGEM mogelijkheden voor de 

generieke omlaagschaling van werkzaamheden met naakte replicons en VRP’s afgeleid 

van virussen uit de genera  Alphavirus en Flavivirus, onder Ingeperkt Gebruik. De eerste 

repliconsystemen afgeleid van alfa- en flavivirussen zijn al vele jaren geleden beschre-

ven10,11,12,13,14,15,16 en worden veel gebruikt in het onderzoek, waaronder in klinische stu-

dies.17,18,19 Omdat de risico’s van deze repliconsystemen goed in kaart zijn gebracht, is het 

mogelijk om deze replicons generiek te kunnen inschalen. Voor andere virale replicon-

systemen lijkt vooralsnog onvoldoende informatie aanwezig te zijn om een generieke 

milieurisicobeoordeling en daarbij behorende inschaling van werkzaamheden te kun-

nen uitvoeren.

2 
REPLICONS AFGELEID VAN 
ALFAVIRUSSEN

2.1 REPLICATIE VAN ALFAVIRUSSEN EN DE OPBOUW 
VAN VIRUSDEELTJES

Alfavirussen (genus Alphavirus; familie Togaviridae) hebben een breed gastheerbereik 

en kunnen onder andere vogels, zoogdieren, vissen en insecten infecteren.20,21 Alfavi-

russen kunnen verspreid worden via bloedzuigende insecten, met name muggen.20 Het 

genus Alphavirus kent 32 species21, waaronder verscheidene soorten die ziekten veroor-

zaken bij mens en/of dier. Een aantal daarvan zijn Chikungunya virus (CHIKV), Ross River 

virus (RRV), Semliki Forest virus (SFV), Sindbis virus (SINV) en Venezuelan equine encep-

halitis virus (VEEV).22  

Alfavirusdeeltjes hebben een diameter van ongeveer 70 nm en bevatten een positief enkel-

strengs RNA-genoom van 9,7 tot 11,8 kb.21 Replicatie van het virusgenoom vindt plaats 

in het cytoplasma van de gastheercel. Op het genoom liggen twee grote ‘open reading 

frames’ (ORF’s). De niet-structurele eiwitten (nsP1 – nsP4) worden vanaf het ORF aan het 

5’-uiteinde van het genoom afgelezen als een polyproteïne; na klieving door het virale 

 protease in nsP2 worden de individuele eiwitten gevormd. Deze eiwitten zijn betrokken bij 

de replicatie van het virale RNA.22,23 Het ORF aan het 3’-uiteinde van het genoom codeert 

voor de structurele eiwitten. Dit ORF komt tot expressie vanaf een subgenomisch mRNA, 

dat getranscribeerd wordt vanaf een interne promoter, 26S, gelegen in het gebied tussen 

het structurele en niet-structurele ORF.20,23 Virale en cellulaire proteases klieven de struc-

turele polyproteïnes in de individuele eiwitten (C, E3, E2, 6K en E1). In sommige geval-

len leidt ‘(-1) frame-shifting’ tijdens de translatie tot de productie van een extra eiwit, TF 
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genaamd.24 Aan beide uiteinden van het genoom liggen de ‘non-coding regions’, en het 

virale RNA heeft een 5’-cap-structuur en een poly-A-staart aan het 3’-uiteinde. 

Het RNA in het virusdeeltje wordt omgeven door het capside-eiwit (C) en tezamen vor-

men deze het nucleocapside. Om de eiwitmantel bevindt zich een lipidenmembraan met 

daarin de glycoproteïnen (envelopeiwitten, E1 en E2) die betrokken zijn bij de aanhech-

ting en infectie van de gastheercel.25 De glycoproteïnen zijn daarmee direct van invloed 

op het gastheerbereik.21 De assemblage en ‘budding’ van nieuwe virusdeeltjes vindt 

plaats op het plasmamembraan van de gastheercel.26   

2.2 NAAKTE REPLICONS EN VRP’s AFGELEID VAN 
ALFAVIRUSSEN

In naakte replicons afgeleid van alfavirussen is het ORF dat codeert voor de structurele 

genen verwijderd. Een eventueel transgen wordt op de positie van het structurele ORF 

geïnsereerd en komt tot expressie vanaf de subgenomische 26S-promoter. In sommige 

replicons is een tweede 26S-promoter in het replicongenoom aangebracht, zodat meer-

dere (trans)genen tot expressie gebracht kunnen worden. Vooral SFV, SINV en VEEV wor-

den gebruikt voor de constructie van repliconsystemen.27  

Bij de productie van VRP’s worden de structurele genen in trans aangeboden. Meestal 

vindt co-transfectie plaats van het replicon-RNA met één of meerdere helperconstructen, 

waarvan de structurele eiwitten getransleerd worden. Vaak zijn de helperconstructen 

eveneens afgeleid van alfavirussen, waaruit de coderende sequentie van de niet-struc-

turele eiwitten verwijderd is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘single-helper’- 

strategieën, waarbij de structurele genen op een enkel helper-RNA worden aangebo-

den, en de ‘split-helper-systemen’. Bij die laatste productiesystemen liggen het C-gen en 

de genen coderend voor de glycoproteïnen op twee verschillende helper-RNA’s.13,74 Pro-

ductiesystemen waarbij de structurele genen vanaf plasmiden aangeboden worden zijn 

voor zover bij de COGEM bekend niet beschreven. Stabiele cellijnen die de structurele 

eiwitten produceren zijn beschreven, maar worden weinig gebruikt.28 

2.3 DE RECENT BESCHREVEN ‘SELF-AMPLIFYING’ 
mRNA’S ZIJN NAAKTE ALFAVIRUS REPLICONS

Recent zijn de resultaten bekend gemaakt van klinische studies met zogenaamde ‘self-

amplifying’ (sa)mRNA-vaccins tegen COVID-19.1,2,3,5 Deze vaccins bestaan uit het naakte 

replicon-genoom van de VEEV vaccinstam TC-83 ingepakt in LNP-deeltjes. Op de positie 

van de structurele genen is het gen coderend voor het Spike-eiwit van SARS-CoV-2 geïn-

sereerd. Het voordeel van het gebruik van samRNA-vaccins t.o.v. reguliere mRNA-vaccins 

is dat er met een lagere dosis kan worden gevaccineerd, omdat het mRNA zichzelf in 

de gastheercellen kan vermeerderen. Een vergelijkbaar vaccin wordt onderzocht tegen 

influenza en is gebaseerd op het naakte replicon-genoom van SFV.6 
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3
REPLICONS AFGELEID VAN 
FLAVIVIRUSSEN

3.1 REPLICATIE VAN FLAVIVIRUSSEN EN DE OPBOUW 
VAN VIRUSDEELTJES

Flavivirussen (genus Flavivirus, familie Flaviviridae) zijn arbovirussen en kunnen via mug-

gen (met name Culex spp. of Aedes spp.) en andere bloedzuigende geleedpotigen (o.a. 

teken) worden overgedragen. Zoogdieren en vogels zijn de primaire gastheren. Binnen 

het genus Flavivirus zijn 53 virussoorten ondergebracht,29 waaronder soorten die ziekte 

kunnen veroorzaken bij mens of dier. De soorten met de grootste wereldwijde gezond-

heidsimplicaties voor de mens zijn West Nile virus (WNV), Yellow fever virus (YFV), Japa-

nese encephalitis virus (JEV), Dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV) en Tick-borne encep-

halitis virus (TBEV).30,31  Met uitzondering van TBEV, dat wordt overgedragen door teken, 

verspreiden WNV, YFV, JEV, DENV en ZIKV via muggen naar de mens. 

Flavivirussen hebben een positief enkelstrengs RNA genoom van circa 11 kb en zijn 

omhuld door een lipidemembraan.30,31,32 Replicatie van het virusgenoom vindt plaats in 

het cytoplasma van de gastheercel. Het RNA codeert voor één enkel polyproteïne, waar-

bij het ORF aan weerszijden wordt geflankeerd door een ‘untranslated region’ (UTR).33  

Door splitsing van het polyproteïne worden verschillende structurele eiwitten (C, (pr)

M en E) en zeven niet-structurele eiwitten (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B en NS5) 

gevormd.29,32 Het nucleocapside (C) omhult het RNA. De structurele eiwitten (pr)M en 

E zijn envelopeiwitten, die zich in de lipidemembraan om de nucleocapside bevinden. 

(pr)M en E zijn betrokken bij de binding van het virus aan de cellulaire receptor, de 

fusie van het virale membraan (de ‘envelop’) met het membraan van de gastheercel, en 

de immuniteit tegen het virus.32 De NS-eiwitten hebben verschillende functies en zijn 

onder andere betrokken bij RNA-replicatie en de verwerking van het polyproteïne.34 De 

assemblage van nieuwe virusdeeltjes vindt plaats in het endoplasmatisch reticulum (ER) 

van de gastheercel, waarbij ‘budding’ via het ER-membraan optreedt.35   

3.2 NAAKTE REPLICONS EN VRP’s AFGELEID VAN 
FLAVIVIRUSSEN

In de literatuur zijn meerdere replicons beschreven die zijn afgeleid van verschillende 

flavivirussen. Deze replicons worden gebruikt voor het bestuderen van virale replicatie, 

het screenen van mogelijke antivirale middelen of om onderzoek naar pathogene virus-

sen op een lager inperkingsniveau mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook klinische 
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studies waarbij flavivirus replicons worden onderzocht als vaccin tegen infectieziekten 

of als behandeling van kanker. 

Naakte replicons afgeleid van flavivirussen uit het genus Flavivirus bezitten meestal een 

grote ‘in-frame’ deletie in het gebied van de structurele gensequenties (C-prM-E). Daar-

bij dient het 5’-deel van de coderende sequentie van het C-eiwit (tot ongeveer 40 codons) 

behouden te blijven vanwege de aanwezigheid van ‘cis-acting’ elementen die nodig zijn 

voor efficiënte RNA-replicatie.12,36,37 Tevens is een sequentie van 24 tot 30 codons aan het 

3’-uiteinde van het E-gen nodig om de signaalsequentie voor het NS1-eiwit te behou-

den.12,38,39 Er zijn replicons beschreven waarin slechts een gedeelte van de structurele 

genen zijn verwijderd, zoals deleties in alleen C40,41, prM en een groot deel van E11,42,43 of 

alleen een deel van het E-gen.44  

Transgenen, selectiegenen of reportergenen worden meestal geïnsereerd op de posi-

tie van de deletie. Dit kan in frame, waarbij het geproduceerde eiwit aan de C- of  

N-terminus gefuseerd is met de resterende delen van de flavivirus C- en E-eiwitten. 

Maar er zijn ook replicons geconstrueerd waarbij het transgen (of de niet-structurele 

genen) vanaf een ‘internal ribosomal entry site’ (IRES) tot expressie komt, of waarbij de 

activiteit van het 2A peptide van Foot-and-mouth disease virus45 zorgdraagt voor het cor-

recte N-terminus. Door gebruik te maken van een IRES of het 2A peptide kunnen vanaf 

deze positie ook meerdere transgenen tot expressie gebracht worden. Bij bicistronische 

replicons is een expressiecassette bestaande uit een IRES en een transgen in het replicon-

genoom geïnsereerd ‘downstream’ van de niet-structurele genen.12,46 

Net als bij alfavirus-replicons kunnen flavivirus VRP’s worden geproduceerd door de ver-

wijderde structurele genen in trans aan te bieden. Er zijn systemen beschreven waar 

gebruik gemaakt wordt van stabiele cellijnen die de structurele eiwitten produceren, 

plasmiden die de structurele genen bij zich dragen, of van alfavirus replicon-RNA’s die de 

flavivirus structurele eiwitten tot expressie brengen.47,48,49 

4
OVERWEGING VOOR DE 
OMLAAGSCHALING VAN 
REPLICONS

Bij werkzaamheden met replicons bestaat het risico dat RCV ontstaat of dat replicons op 

een andere wijze kunnen verspreiden. Hieronder zal dieper worden ingegaan op deze 

risico’s voor werkzaamheden met replicons afgeleid van virussen uit het genus Alpha-

virus of Flavivirus. 
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4.1 REPLICONS KUNNEN NIET VERSPREIDEN MITS 
FUNCTIONELE STRUCTURELE EIWITTEN AFWEZIG ZIJN 

In replicons zijn substantiële deleties aangebracht in de sequenties die coderen voor 

essentiële structurele eiwitten. Aangezien de niet-structurele genen en de replicatie- 

signalen nog aanwezig zijn op het replicon-genoom, kan het replicon-RNA wel gerepli-

ceerd worden, maar nieuwe infectieuze virusdeeltjes kunnen niet meer gevormd worden. 

Het C-eiwit en de envelopeiwitten zijn essentiële structurele eiwitten van alfa- en flavi-

virussen, die noodzakelijk zijn voor de vorming van infectieuze virusdeeltjes. Het C-eiwit 

is noodzakelijk voor de vorming van het nucleocapside, omdat het RNA-genoom inge-

pakt wordt door een complex van C-eiwitten.50,51 Door ‘budding’ aan gastheermembranen 

wordt het nucleocapside omgeven door de virale envelop waarin de virale envelopeiwit-

ten zijn opgenomen. 

Het alfavirus envelopeiwit E2 is verantwoordelijk voor de aanhechting van het virusdeel-

tje aan de gastheerreceptor, terwijl het envelopeiwit E1 een rol speelt bij de fusie van de 

virale envelop met het membraan van de gastheercel.52 Bij flavivirussen is het envelop-

eiwit E verantwoordelijk voor zowel de receptorbinding als de fusie met de membraan 

van de gastheercel. 

PrM wordt beschouwd als chaperonne-eiwit voor de correcte vouwing van het E-eiwit, 

en samen met het E-eiwit initieert prM de budding aan de ER-membraan. Bij het verlaten 

van de cel, wordt prM gekliefd door een cellulaire protease waarbij infectieuze flavi-

virusdeeltjes gevormd worden. Het overgebleven M-eiwit is gepositioneerd onder het 

E-eiwit en komt vrijwel niet aan de oppervlakte van de virale envelop.53 

Bij zowel alfa- als flavivirussen bepalen de ectodomeinen van de envelopeiwitten de 

aanhechting en fusie van de virusdeeltjes aan de receptoren van de gastheer. Met het 

verwijderen van deze domeinen verliezen de virussen hun verspreidende vermogen. 

Alfa- en flavivirus replicons waaruit alleen de sequenties van het C-eiwit zijn verwijderd, 

kunnen in veel gevallen nog spreiden. Alfavirus ΔC-replicons kunnen bijvoorbeeld via 

infectieuze ‘virus-like vesicles’ (VLV’s) naar naburige cellen spreiden (zie paragraaf 4.1.1). 

Voor flavivirus replicons dient een deel van het C-eiwit behouden te blijven om het repli-

con te laten functioneren (zie paragraaf 4.1.2). Hierbij geldt dat de grootte van de aan-

gebrachte deletie in het C-eiwit kan leiden tot verschillende fenotypen: Er zijn C-deleties 

beschreven die leiden tot attenuering van de flavivirussen en/of tot het ontstaan van 

compenserende mutaties.40,41,54,64

Wanneer de sequenties van zowel het C-eiwit als van de ectodomeinen van de envelop-

eiwitten zijn verwijderd, kunnen replicons niet meer verspreiden en zijn ze biologisch 

ingeperkt.

4.1.1 BIJ ALFAVIRUS REPLICONS KUNNEN ‘VIRUS-LIKE VESICLES’ (VLV’s) 
ONTSTAAN
Bij werkzaamheden met alfavirus replicons kunnen VLV’s gevormd worden. VLV’s zijn 

afsnoeringen van het plasmamembraan (‘spherules’), waar een replicatiecomplex in 

terecht kan komen.55 Deze VLV’s zijn infectieus wanneer de deletie in de structurele 
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genen gelimiteerd is tot het C-gen, en de alfavirus envelop-eiwitten (glycoproteïnen E1 

en E2) intact blijven. Het ontstaan van infectieuze VLV’s is veel inefficiënter dan de pro-

ductie van virusdeeltjes, echter deze VLV’s zijn in beperkte mate in staat andere cellen te 

infecteren.56,57

Wanneer envelopeiwit-donorsequenties afkomstig van alfavirussen, rhabdovirussen of 

retrovirussen toegepast worden in een alfavirus-repliconsysteem, kunnen ook infec-

tieuze VLV’s worden gevormd. Zo is beschreven dat expressie van het G-eiwit van het 

Vesicu lar stomatitis Indiana virus (VSIV, Vesiculovirus Indiana, uit de familie Rhabdo-

viridae) in een SFV-repliconsysteem waaruit alle structurele genen zijn verwijderd, leidt 

tot de vorming van infectieuze VLV’s.55,58 Ook is de vorming van infectieuze VLV’s beschre-

ven in SFV- en VEEV-repliconsystemen, waarbij de structurele genen vervangen zijn door 

het glycoproteïne van het Rabiës virus (RABV-G; Lyssavirus rabies).59,60 De expressie van 

het envelopeiwit van Murine leukemia virus (MLV) in het SFV-replicon leidde eveneens 

tot de vorming van infectieuze VLV’s.61  

VLV’s worden niet enkel gezien als ongewenst bijproduct. In dierstudies wordt onder-

zoek gedaan naar de toepassing van VLV’s als vaccin tegen verschillende infectieziek-

ten.59,60,62,63 Door herhaald passeren van VLV’s in celculturen, kunnen mutaties in de 

niet-structurele genen opgenomen worden die leiden tot efficiëntere productie van de 

VLV’s.55

 

4.1.2 IN DE FLAVIVIRUS C-CODERENDE SEQUENTIE LIGGEN ESSENTIËLE 
REPLICATIE-SIGNALEN 
In het flavivirusgenoom zijn ‘cis-acting’ sequenties voor RNA-replicatie aanwezig in de 

eerste 18 tot ongeveer 40 codons van het C-gen. Dit heeft tot gevolg dat tot ongeveer 

40% van het totale C-eiwit (dat uit ongeveer 100 aminozuren bestaat in de ‘mature 

form’) behouden moet blijven om efficiënte replicatie van het replicon mogelijk te kun-

nen maken. Om die reden is in alle functionele flavivirus replicons nog het 5’-deel van 

de C-coderende sequentie aanwezig. Voor de functie van het C-eiwit in het assembleren 

van virusdeeltjes, is het centrale hydrofobe domein essentieel.64,65,66 Door het verwijde-

ren van minimaal 50% van de C-coderende sequentie, waaronder het deel dat codeert 

voor het centrale hydrofobe domein, wordt het C-eiwit geïnactiveerd, maar is replicatie 

van het genoom nog mogelijk.

4.2 VERSPREIDING DOOR COMPLEMENTATIE EN 
RECOMBINATIE

4.2.1 COMPLEMENTATIE DOOR TRANSGENEN IN HET REPLICON KAN 
LEIDEN TOT VERSPREIDING
Replicons worden veelvuldig ingezet voor de expressie van ‘vreemde’ genen, zoals 

selectiegenen, reportergenen en, in het geval van replicon-vaccins, antigenen van 

pathogene micro-organismen. Vaak worden transgenen geïnsereerd op de positie van 

de verwijderde structurele genen. Bij alfavirus replicons kunnen transgenen ook tot 
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expressie worden gebracht vanaf een tweede subgenomisch mRNA, indien een tweede 

26S-promoter in het genoom is gekloneerd. In het geval dat transgenen coderen voor 

eiwitten die de verwijderde functies van het C-eiwit of de envelopeiwitten kunnen com-

plementeren, zou verspreiding van het replicon kunnen optreden. 

4.2.2 COMPLEMENTATIE OF RECOMBINATIE MET VERWANTE VIRUSSEN 
KAN LEIDEN TOT VERSPREIDING
Indien verwante alfa- of flavivirussen aanwezig zijn in de cellen of proefdieren, bestaat 

het risico dat de uit het replicon verwijderde functies worden hersteld door complemen-

tatie of recombinatie. Dit kan leiden tot onbedoelde verspreiding van het replicon of, bij 

recombinatie, tot het ontstaan van RCV. Dit risico is aanwezig zowel bij werkzaamheden 

met naakte replicons, als met VRP’s. 

Recombinatie kan plaatsvinden tussen overlappende sequenties van het replicon-RNA 

en het genoom van de verwante virussen. Dit kan leiden tot herstel van de aangebrachte 

deleties, maar zou ook tot het ontstaan van ‘nieuwe’ virussen kunnen leiden. Zowel bij 

alfavirussen als bij flavivirussen is recombinatie in de natuur beschreven en heeft dit in 

sommige gevallen tot het ontstaan van nieuwe soorten geleid.67,68,69  

Daarentegen is in vaccinatiestudies recombinatie tussen wildtype flavivirussen met ver-

zwakte vaccinstammen niet waargenomen.70 Recombinatie kan wel geïnduceerd wor-

den onder laboratoriumcondities. In een experimentele setting leidde recombinatie met 

een lage frequentie tot het ontstaan van sterk verzwakte recombinante replicatie-com-

petente flavivirussen.71  

Tussen alfavirussen kan in zeldzame gevallen ook recombinatie over niet-homologe 

sequenties optreden.72,73 Om het ontstaan van replicatie-competente virussen tijdens 

werkzaamheden met replicons tegen te gaan, is het van belang te werken met cellijnen 

waarin geen verwante (alfa- of flavi)virussen aanwezig zijn.

4.3 TIJDENS DE PRODUCTIE VAN VRP’s KAN 
REPLICATIE-COMPETENT VIRUS ONTSTAAN

Bij de productie van VRP’s worden de structurele eiwitten, waarvan de coderende 

sequenties uit het replicongenoom zijn verwijderd, in trans aangeboden zodat het 

replicon-RNA wordt ingepakt. Daarbij worden infectieuze deeltjes (VRP’s) gevormd, 

die eenmalig cellen kunnen infecteren. Wanneer er overlappende sequenties aanwezig 

zijn tussen het replicongenoom en de constructen voor de expressie van de structurele 

eiwitten, kan door recombinatie RCV ontstaan. 

Met name bij de productie van alfavirus VRP’s is het ontstaan van RCV een risico, omdat 

meestal gebruik wordt gemaakt van co-replicerende alfavirus helper-RNA-constructen, 

hetgeen de kans op recombinatie vergroot. In de helper-RNA’s zijn minimaal de sequen-

ties die coderen voor de niet-structurele eiwitten nsP1-4 verwijderd. Daarmee zijn ook 

de packaging-signalen verwijderd. In veel gevallen wordt ook de 26S-promoter uit de 

helper- RNA’s gedeleteerd. De 5’-UTR en het 3’-UTR van het alfavirus-genoom, met daarop 
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de signalen nodig voor het (co-)repliceren van de helper-RNA’s, blijven echter aanwezig, 

waardoor homologe recombinatie met het replicon-genoom niet valt uit te sluiten. 

Om de kans op het vormen van RCV als gevolg van recombinatie tijdens de productie 

van alfavirus VRP’s te minimaliseren, worden verschillende strategieën toegepast. Zo 

bestaan er zogenoemde ‘split helper’ systemen waarbij het C-gen en de genen coderend 

voor de glycoproteïnen op twee verschillende helper-RNA’s liggen.13,74,75  Bij het gebruik 

van ‘split-helper’ productiesystemen in laboratoria wordt het ontstaan van RCV sterk 

gereduceerd, omdat meerdere recombinatie-events zouden moeten optreden.13,74 Door 

de lengte van identieke sequenties tussen het replicon-RNA en de helperconstructen te 

verminderen, of door hercodering van overlappende sequenties, kan de kans op homo-

loge recombinatie verder worden ingeperkt.13 Ook kunnen additionele mutaties in bij-

voorbeeld de structurele genen op het helperconstruct ervoor zorgen dat eventueel ont-

staan RCV minder virulent zal zijn dan het uitgangsvirus.13,74,76  Op eenzelfde manier kan 

het risico van eventueel gevormd RCV verminderd worden door het gebruik van structu-

rele genen van een minder pathogeen alfavirus, mits het geattenueerde fenotype ver-

oorzaakt wordt door de structurele genen.77  

Bij de productie van flavivirus VRP’s is de kans op het ontstaan van RCV een stuk klei-

ner, omdat de structurele genen niet door co-replicerende (flavivirus) helper-RNA’s wor-

den aangeboden. De verwijderde structurele genen worden in trans gecomplementeerd 

door gebruik te maken van stabiele cellijnen die de structurele eiwitten produceren, of 

van plasmiden die de structurele genen bij zich dragen. Ook zijn er productiesystemen 

waarbij de flavivirus structurele eiwitten tot expressie worden gebracht vanaf alfavirus 

replicon-RNA’s. Voor flavivirus replicons zijn geen split-helper-systemen beschreven.

Het ontstaan van RCV bij de productie van flavivirus VRP’s is voor zover bekend nooit  

gerapporteerd.78 Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot 

vorming van RCV bij flavivirus-productiesystemen. 

4.4 MET EEN RCV-TEST KAN DE AANWEZIGHEID 
VAN REPLICATIE-COMPETENT VIRUS WORDEN 
GEANALYSEERD

De aan- of afwezigheid van RCV in een geproduceerde batch VRP’s kan worden aange-

toond door middel van een RCV-test. In de literatuur zijn maar beperkt gegevens over 

de uitvoering en de validatie van RCV-testen te vinden voor alfa- en flavivirus replicons. 

In de beschreven assays worden de geproduceerde VRP-preparaten getest door gevoe-

lige cellen met de VRP’s te infecteren; de aan- of afwezigheid van infectieus virus (RCV) 

in het preparaat wordt vervolgens geanalyseerd door microscopische analyse van de cel-

len (het ontstaan van cytopatisch effect (cpe) of syncytia), of door een plaque assay uit 

te voeren op het supernatant.13,74,78,79,80,81 In de beschreven assays worden 1x108 tot 4x108 

VRP’s getest per keer.13,74,79,81 Validatie van de assay vindt in sommige gevallen plaats door 

het includeren van infectieus virus als positieve controle.74,81 De afwezigheid van RCV kan 
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ook aannemelijk gemaakt worden door te observeren of injectie van VRP’s in ‘suckling 

mice’ (babymuizen) leidt tot ziekte. Zo is beschreven dat de toediening van 5x105 tot 

5x107 VRP ‘infectious units’ (IU)) niet leidde tot ziekte13,78, in tegenstelling tot het toedie-

nen van 1 ‘particle forming unit’ van het uitgangsvirus.78 

Soms wordt een VRP-preparaat eerst één of twee keer gepasseerd op gevoelige cellen, 

alvorens op RCV wordt getest. Eén of meerdere passages op gevoelige cellen verhoogt 

de gevoeligheid van de assay, omdat er selectie op het replicerende RCV plaatsvindt 

en de mogelijk storende replicatie-incompetente VRP’s worden uitverdund. Door de 

herhaalde passages kan tegelijkertijd onderscheid gemaakt worden tussen eventueel 

aanwezige VLV’s en infectieus virus (RCV); VLV’s worden namelijk veel minder efficiënt 

gevormd dan virusdeeltjes.55

5
ADVIES: ONDERZOEK MET 
ALFAVIRUS EN FLAVIVIRUS 
REPLICONS KAN 
OMLAAGGESCHAALD WORDEN 

Mede op basis van een in opdracht van de COGEM uitgevoerd onderzoeksproject naar 

de bioveiligheidsaspecten van repliconsystemen, heeft de COGEM in onderhavig advies 

de mogelijkheid tot een generieke inschaling van werkzaamheden met naakte replicons 

en VRP’s onderzocht. 

Replicons afgeleid van virussen uit de genera Alphavirus en Flavivirus worden al lange 

tijd in het laboratorium en in klinische studies gebruikt, en de milieurisico’s van deze 

replicons zijn veelvuldig onderzocht. Om die reden is de COGEM van oordeel dat een 

generieke omlaagschaling van deze replicons mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. 

Deze worden hieronder toegelicht.

5.1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 
OMLAAGSCHALING VAN ALFA- EN FLAVIVIRUS 
REPLICONS

Als algemene voorwaarde voor de omlaagschaling van werkzaamheden met alfa- en 

flavivirus replicons geldt dat de gebruikte cellen vrij moeten zijn van verwante alfa- of 

flavivirussen om te voorkomen dat verwijderde functies in de replicons kunnen wor-
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den hersteld door complementatie of recombinatie. Ook geldt dat er geen trans genen 

mogen worden gebruikt die de verwijderde functies kunnen complementeren. Met 

betrekking tot alfavirus replicons wordt hieronder ook verstaan: sequenties die code-

ren voor de envelopeiwitten van virussen uit de families Togaviridae, Rhabdoviridae en 

Retroviridae, vanwege de vorming van infectieuze VLV’s (zie paragraaf 5.2.3). 

In sommige dierlijke cellen bevinden zich endogene retrovirussen (ERV’s) in het genoom. 

Onder bepaalde laboratoriumcondities kunnen deze ERV’s, of delen van deze ERV’s, 

geactiveerd worden. Hierbij kunnen envelopeiwitten van de ERV’s tot expressie komen, 

die mogelijk tot complementatie van de verwijderde envelop-eiwitten van de beschre-

ven replicons kunnen leiden. Om die reden zijn cellijnen waarvan bekend is dat functi-

onele endogene envelopeiwitten tot expressie brengen en die tot complementatie van 

replicons kunnen leiden van dit generiek advies uitgesloten.a 

 

5.2 WERKZAAMHEDEN MET NAAKTE ALFA-EN 
FLAVIVIRUS REPLICONS KUNNEN WORDEN 
OMLAAGGESCHAALD

Naakte replicons zijn biologisch ingeperkt en kunnen zich niet verder verspreiden, omdat 

de essentiële genetische informatie die nodig is voor de vorming van nieuwe virusdeel-

tjes ontbreekt. De COGEM is daarom van oordeel dat ‘naakte’ replicons afgeleid van 

virussen uit de genera Alphavirus en Flavivirus omlaag geschaald kunnen worden, mits 

aan enkele voorwaarden voldaan wordt om het risico op verspreiding van het replicon of 

het ontstaan van replicatie-competent virus in te perken. 

De COGEM maakt voor de inschaling van werkzaamheden met naakte replicons onder-

scheid tussen replicons waaruit de coderende sequenties van zowel het C- als de envelop-

eiwitten zijn verwijderd en replicons waaruit alleen het C- of alleen de envelopeiwitten-

coderende sequenties zijn verwijderd.

5.2.1 INSCHALING VAN WERKZAAMHEDEN MET NAAKTE 
ALFAVIRUS REPLICONS
De COGEM is van oordeel dat naakte alfavirus ΔC/ΔE1/ΔE2-replicons waarbij de essentiële 

structurele eiwitten niet meer functioneel zijn, generiek ingeschaald kunnen worden op 

inperkingsniveau I, omdat deze replicons biologisch ingeperkt zijn en zich niet verder kun-

nen verspreiden. Deze omlaagschaling geldt voor replicons afgeleid van alfavirussen uit 

zowel pathogeniteitsklasse 2 als 3. Om in aanmerking te komen voor de omlaagschaling 

dienen minstens 70% van de coderende sequentie van het C-eiwit, en minimaal de sequen-

ties die coderen voor beide ectodomeinen van de E1- en E2-eiwitten verwijderd te zijn.

Bij werkzaamheden met alfavirus replicons waarin alleen het C-eiwit is geïnactiveerd 

door deletie van (een groot deel van) de C-coderende sequentie, ΔC-replicons, kunnen 

a   De COGEM laat momenteel een literatuuronderzoek uitvoeren naar de aanwezige wetenschappelijke kennis over ERV’s in menselijke en dier-
lijke cellen, teneinde meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s voor mens en milieu die verbonden zijn aan de aanwezigheid, of het gebruik van 
deze endogene virale sequenties bij ggo-werkzaamheden.
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infectieuze VLV’s gevormd worden door de aanwezigheid van de genen die coderen 

voor de envelopeiwitten. Alfavirus ΔC-replicons zijn om die reden uitgesloten van dit 

generieke advies.

Alfavirus ΔE1/ΔE2-replicons waarbij beide envelop-eiwitten niet meer functioneel zijn, 

zijn biologisch ingeperkt en kunnen niet verspreiden. Het replicon-RNA kan nog wel 

worden ingepakt in de C-eiwitten, echter door afwezigheid van functionele envelop-

eiwitten is verspreiding naar andere cellen niet mogelijk. 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in het veld, en de daaruit voortkomende 

mogelijk nieuwe en onbekende constructen die voor het lanceren van alfavirus repli-

cons gebruikt kunnen worden, adviseert de COGEM om werkzaamheden met ΔE1/ΔE2-

replicons vooralsnog één niveau lager in te schalen dan het niveau van het uitgangsvirus. 

Zo kunnen werkzaamheden met naakte ΔE1/ΔE2-replicons afgeleid van alfavirussen uit 

pathogeniteitsklasse 3 uitgevoerd worden op ML-II, en werkzaamheden met replicons 

afgeleid van alfavirussen uit pathogeniteitsklasse 2 op ML-I. Om voor omlaagschaling 

van deze replicons in aanmerking te komen, geldt dat minimaal de sequenties die code-

ren voor beide ectodomeinen van de E1- en E2-eiwitten verwijderd dienen te zijn.

5.2.2 INSCHALING VAN WERKZAAMHEDEN MET NAAKTE 
FLAVIVIRUS REPLICONS
De COGEM is van oordeel dat naakte ΔC/Δ(pr)M/ΔE-replicons generiek ingeschaald kun-

nen worden op inperkingsniveau I. Deze replicons zijn biologisch ingeperkt en kunnen 

zich niet verder verspreiden, omdat de essentiële genetische informatie die nodig is voor 

de vorming van nieuwe virusdeeltjes ontbreekt. Deze omlaagschaling geldt voor repli-

cons afgeleid van flavivirussen uit zowel pathogeniteitsklasse 2 als 3. Om voor omlaag-

schaling in aanmerking te komen dienen de flavivirus ΔC/Δ(pr)M/ΔE-replicons aan de vol-

gende voorwaarden te voldoen: 

i. Alleen de C-sequenties die essentieel zijn voor replicatie van het replicon mogen 

behouden blijven, waarbij minstens 50% van de coderende sequentie verwijderd is, 

inclusief het centrale hydrofobe domein; 

ii. Tevens dienen minimaal de sequenties die coderen voor de ectodomeinen van de 

(pr)M- en E-eiwitten verwijderd zijn.

Met betrekking tot flavivirus ΔC-replicons, heeft de COGEM eerder opgemerkt (paragraaf 

4.1), dat kleine tot middelgrote deleties in het C-eiwit van flavivirussen tot verschillende 

fenotypen kunnen leiden. Afhankelijk van de positie en de grootte van de deleties, kan 

(geattenueerd) virus gevormd worden, of kunnen compenserende mutaties ontstaan op 

andere posities in het C-gen. Deze mutaties kunnen de hydrofobe eigenschap van het 

eiwit herstellen, waarna eveneens infectieuze virusdeeltjes worden gevormd.40,54,64 Bij 

grotere deleties zal er geen verdere verspreiding van het replicon plaatsvinden.41,54 

Vanwege de aanwezigheid van replicatie-signalen in de coderende sequentie van het 

C-eiwit, is het niet mogelijk het gehele gen te verwijderen. Er zijn tal van verschillende 

replicon-constructen mogelijk met variaties in deleties in het C-eiwit. Op voorhand is 
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niet te voorspellen of er nog deeltjes gevormd kunnen worden, onder meer omdat ver-

gelijkbare deleties bij verschillende flavivirussen kunnen leiden tot andere fenotypen. 

Om die reden is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met flavivirus ΔC-replicons 

vooralsnog casusgewijs dienen te worden beoordeeld en ingeschaald.

Δ(pr)M/ΔE-replicons zijn biologisch ingeperkt als de ectodomeinen van de envelopeiwitten 

zijn verwijderd, en kunnen niet verder verspreiden. Het replicon-RNA kan nog wel worden 

ingepakt in de C-eiwitten, echter door afwezigheid van functionele envelop-eiwitten is 

verspreiding naar andere cellen niet mogelijk. Gezien de snelle ontwikkelingen in het veld 

en de daaruit voortkomende mogelijk nieuwe en onbekende constructen die nog ont-

wikkeld gaan worden, adviseert de COGEM om werkzaamheden met Δ(pr)M/ΔE-replicons 

vooralsnog (generiek) één niveau lager in te schalen dan het niveau van het uitgangs virus. 

Zo kunnen werkzaamheden met naakte Δ(pr)M/ΔE-replicons afgeleid van flavivirussen 

uit pathogeniteitsklasse 3 uitgevoerd worden op ML-II, en werkzaamheden met replicons 

afgeleid van flavivirussen uit pathogeniteitsklasse 2 op ML-I. Om voor omlaagschaling in 

aanmerking te komen, dienen minimaal de sequenties die coderen voor de ectodomeinen 

van de (pr)M- en E-eiwitten verwijderd te zijn.

5.2.3 WERKZAAMHEDEN MET ALFAVIRUS INFECTIEUZE VLV’s DIENEN 
CASUSGEWIJS BEOORDEELD TE WORDEN
Bij sommige werkzaamheden met alfavirus replicons kunnen infectieuze VLV’s gevormd 

worden. Dit is het geval als het C-eiwit afwezig is, maar de envelopeiwitten nog wel 

tot expressie komen (zie paragraaf 5.2.1). Ook kunnen infectieuze VLV’s ontstaan als er 

complementatie plaatsvindt door de aanwezigheid van envelopeiwitten van virussen uit 

de families Togaviridae, Rhabdoviridae en Retroviridae. VLV’s zijn minder stabiel en de 

pathogeniteit is beperkt, maar ze zijn nog wel infectieus. Wanneer ze herhaald gepas-

seerd worden in celkweken, kan geselecteerd worden op mutaties die leiden tot effici-

entere productie van de VLV’s.55 

De COGEM is van oordeel dat nader onderzoek en meer gegevens nodig zijn om werk-

zaamheden met replicons die kunnen leiden tot de vorming van infectieuze VLV’s, gene-

riek omlaag te kunnen schalen. Dat betekent onder andere dat er extra voorwaarden 

moeten worden gesteld aan de te gebruiken transgenen indien gewerkt wordt met repli-

cons afgeleid van alfavirussen: werkzaamheden met alfavirus replicons met transgenen 

die coderen voor envelopeiwitten van virussen uit de families Togaviridae, Rhabdoviri-

dae en Retroviridae dienen casusgewijs ingeschaald te worden (zie paragraaf 5.1).

5.3 OMLAAGSCHALING VAN WERKZAAMHEDEN MET 
ALFA- EN FLAVIVIRUS VRP’s 

Omdat tijdens de productie van VRP’s sequenties die coderen voor de uit het replicon 

verwijderde structurele genen, in trans worden aangeboden, is er een risico op het ont-

staan van RCV door recombinatie. RCV is infectieus en kan dezelfde of vergelijkbare 

eigenschappen hebben als het uitgangsvirus. Daarom dienen werkzaamheden met alfa- 
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of flavivirus VRP-preparaten waarin zich ook RCV bevindt of waarin zich RCV kan bevin-

den, uitgevoerd te worden op het niveau van inschaling van het uitgangsvirus.

5.3.1 ALFAVIRUS VRP’s GEPRODUCEERD MET SPLIT-HELPER SYSTEMEN 
KUNNEN WORDEN OMLAAGGESCHAALD
Bij de productie van alfavirus VRP’s is het ontstaan van RCV een risico. Om de kans op het 

ontstaan van RCV te reduceren, zijn er split-helper productiesystemen ontwikkeld, waar-

bij het C-gen en de envelop-genen gescheiden worden aangeboden via verschillende 

helper-RNA’s. Aangezien er sequentiehomologie bestaat in de 5’- en 3’-UTRs van de drie 

co-replicerende RNA’s (het replicon-RNA en de twee helper-RNA’s), is recombinatie niet 

geheel uitgesloten. Door scheiding van de C- en envelopsequenties op de verschillende 

helper-RNA’s, zijn er echter twee onafhankelijke recombinatie-events nodig voor het 

ontstaan van RCV. Door het aanbrengen van additionele mutaties in de helper-construc-

ten, kan eventueel ontstaan RCV verder geattenueerd worden. Hoewel deze mutaties 

de recombinatie-events niet geheel kunnen voorkomen, maken deze mutaties het VRP-

productiesysteem veiliger. 

In een aantal publicaties over split-helper systemen is beschreven dat er getest is op het 

ontstaan van RCV bij de productie van de alfavirus VRP’s. Bij systemen waarbij de C- en de 

envelopsequenties strikt gescheiden op beide helpers aanwezig zijn, is nooit RCV aange-

toond.13,74,75 Van een op VEEV-TC83 gebaseerd split-helper systeem waarover de COGEM 

heeft geadviseerd, zijn 2.060 batches getest op de aanwezigheid van RCV, waarbij in 

geen van de assays RCV werd gedetecteerd.81 Opgemerkt dient te worden dat bij een 

aantal van deze split-helper systemen één of meerdere additionele mutaties in de struc-

turele genen zijn aangebracht om de productiesystemen veiliger te maken.13,74,81 Deze 

mutaties hebben geen invloed op de recombinatie-events, maar verzwakken of inactive-

ren een eventueel RCV dat na recombinatie kan ontstaan.74 

Indien de C- en de envelopsequenties niet strikt gescheiden op beide helper-RNA’s lig-

gen, kan in een incidenteel geval RCV ontstaan. Dit is bijvoorbeeld waargenomen bij het 

inpakken van een SIV-replicon met een split-helper systeem waarbij het envelop-helper-

construct ook een deel van het C-gen van een verwant alfavirus bevatte.82  

De COGEM adviseert om werkzaamheden met alfavirus VRP’s die zijn geproduceerd 

met een split-helper systeem, één niveau lager in te schalen dan het niveau van het uit-

gangsvirus. Zo kunnen werkzaamheden met VRP’s afgeleid van alfavirussen uit patho-

geniteitsklasse 3 uitgevoerd worden op ML-II, en werkzaamheden met replicons afge-

leid van alfavirussen uit pathogeniteitsklasse 2 op ML-I. Daarbij gelden de volgende 

voorwaarden: 

• Om recombinatie over overlappende sequenties tegen te gaan, dienen de sequenties 

coderend voor C, E1 en E2 volledig uit het replicon-genoom verwijderd te zijn; 

• De VRP’s dienen geproduceerd te worden met een split-helper-systeem waarbij er een 

strikte scheiding is van C- en de envelop-coderende sequenties op twee onafhanke-

lijke helper-RNA’s, waarbij geen onderling overlappende sequenties tussen de C- en 

envelopsequenties aanwezig zijn; 
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• Elk alfavirus split-helper productiesysteem dient tenminste één keer getest te worden 

in een RCV-test (zie paragraaf 5.4), waarbij geen RCV wordt aangetoond.

Met betrekking tot het hierboven vermelde split-helper systeem afgeleid van VEEV-TC83 

waarover de COGEM eerder heeft geadviseerd81,83, merkt de COGEM op dat het eerdere 

advies van kracht blijft en er geen RCV-test noodzakelijk is voor het uitvoeren van werk-

zaamheden op ML-I. 

5.3.2 FLAVIVIRUS VRP’s KUNNEN WORDEN OMLAAGGESCHAALD 
De kans op het ontstaan van RCV door recombinatie over overlappende sequenties 

wordt bij de productie van flavivirus VRP’s kleiner geacht dan bij alfavirus VRP’s.84 

In twee studies is het ontstaan van RCV bij de productie van flavivirus VRP’s bestu-

deerd, waarbij het replicon-RNA in packaging-cellijnen werd gebracht, die de struc-

turele eiwitten tot expressie brengen. Bij beide studies werd geen RCV waargenomen 

na herhaaldelijk passeren in gevoelige cellen, ondanks de aanwezigheid van overlap-

pende sequenties tussen het replicon-RNA en de mRNA’s uit de packaging cellijn.78,84 

Bij een productiesysteem waarbij de structurele genen via een alfavirus replicon wer-

den aangeboden, werd eveneens geen recombinatie gezien.78,85 In dit systeem wer-

den de C- en de (pr)M/E-sequenties gescheiden, vanaf verschillende 26S-promoters tot 

expressie gebracht.

De COGEM is van oordeel dat werkzaamheden met VRP’s waarbij het ΔC/Δ(pr)M/ΔE flavi-

virus replicon als RNA-molecuul wordt aangeboden, één niveau lager ingeschaald kun-

nen worden dan de pathogeniteitsklasse van het uitgangsvirus. De structurele eiwitten 

C, (pr)M en E kunnen via plasmiden, een alfavirus (naakt) replicon of in een stabiele 

cellijn tot expressie gebracht worden. Naast de algemene voorwaarden (paragraaf 5.1), 

gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

• Om recombinatie over overlappende sequenties tegen te gaan, dienen de sequen-

ties coderend voor de structurele genen zoveel als mogelijk uit het replicon-

genoom verwijderd te zijn. Dat betekent dat alleen C-sequenties behouden mogen 

blijven die essentieel zijn voor replicatie van het replicon, waarbij minstens 50% 

van de coderende sequentie verwijderd is, inclusief het centrale hydrofobe domein. 

De sequenties die coderen voor de (pr)M en E-eiwitten dienen volledig verwijderd 

zijn;

• Elk flavivirus-productiesysteem dient tenminste één keer getest te worden in een RCV-

test (zie paragraaf 5.4), waarbij geen RCV is aangetoond. 

De COGEM merkt op dat bij gebruik van een ‘DNA-launched’ repliconsysteem (DREP), 

waarbij co-transfectie van twee DNA plasmiden plaatsvindt om het replicon-RNA en 

de complementerende structurele eiwitten tot expressie te brengen, recombinatie tus-

sen de plasmiden kan optreden. De deleties die aangebracht worden in het C-gen en 

de  (pr)M- en E-genen van het replicon betreffen gedeeltelijke deleties, waardoor er 

overlappende sequenties aanwezig zijn tussen het replicon-plasmide en het helper-

plasmide, die de volledige coderende sequentie van C-prM-E bevat. De kans dat bij een 

dergelijk productiesysteem recombinatie optreedt, is zeer waarschijnlijk. Derhalve is 
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de COGEM van oordeel dat een ‘DNA-launched’ flavivirus repliconsysteem in combina-

tie met helper-plasmiden uitgesloten is van het generieke advies, en zullen dergelijke 

aanvragen casusgewijs beoordeeld moeten worden.  

5.4 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE RCV-TEST

De COGEM stelt als voorwaarde voor omlaagschaling van de werkzaamheden met alfa- 

en flavivirus VRP’s, dat in een geproduceerde VRP-preparaat de afwezigheid van RCV in 

een RCV-test wordt aangetoond (paragraaf 5.3.1 en 5.3.2). In de literatuur zijn verschil-

lende methoden beschreven waarop een RCV-test kan worden uitgevoerd, waarbij een 

VRP-preparaat in veel gevallen een aantal keren gepasseerd wordt op gevoelige cellen 

voordat het getest wordt. Door het passeren wordt eventueel aanwezig RCV geselec-

teerd en zullen de replicatie-incompetente VRP’s worden uitverdund. Ook bij één- of 

tweemaal passeren kan daarbij een grote gevoeligheid behaald worden, waarbij een 

enkel RCV in een preparaat van 1x108 tot 4x108 VRP’s kan worden aangetoond.13,74,79,81 

De COGEM is van oordeel dat indien de RCV-test aan de volgende voorwaarden voldoet, 

de gevoeligheid voldoende is om eventueel aanwezig RCV in een preparaat aan te kun-

nen tonen:

• Het geproduceerde VRP-preparaat moet minimaal drie keer gepasseerd worden op 

gevoelige cellen. Het is niet nodig om het wildtype uitgangsvirus mee te nemen als 

positieve controle in de RCV-assay, aangezien voldoende gevoeligheid bereikt kan 

worden met het drie maal passeren op gevoelige cellenb; 

• Afhankelijk van de eigenschappen van het uitgangsvirus, kan RCV worden aange-

toond door middel van een gevalideerde qPCR-test, of door gebruik te maken van 

microscopische analyse (cpe, syncytia-vorming), plaque assay, of antilichaamkleuring.

5.5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Samenvattend is de COGEM van oordeel dat een generieke omlaagschaling van werk-

zaamheden met naakte replicons en VRP’s afgeleid van virussen uit het genus Alpha-

virus of Flavivirus mogelijk is. Daarbij heeft zij een aantal voorwaarden opgesteld om 

het risico op verspreiding van het replicon of het ontstaan van replicatie-competent 

virus in te perken. Wanneer bij werkzaamheden met naakte replicons en VRP’s afge-

leid van virussen uit het genus Alphavirus of Flavivirus aan de eerdergenoemde voor-

waarden voldaan wordt, acht de COGEM de milieurisico’s van het uitvoeren van de 

werkzaamheden op de aangegeven inperkingsniveaus verwaarloosbaar klein. In tabel 

1 en 2 wordt het advies van de COGEM met betrekking tot de inschaling van werk-

zaamheden met replicons afgeleid van virussen uit het genus Alphavirus en Flavivirus, 

samengevat. 

b   Het valideren van de RCV-test en het bepalen van de detectiegrens is alleen mogelijk indien het uitgangsvirus als positieve controle wordt 
meegenomen. Validatie van de RCV-test zal moeten worden uitgevoerd op het inperkingsniveau van het uitgangsvirus.  
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Tabel 1. Inschaling van werkzaamheden met alfavirus replicons

 Alfavirus Deletie Inschaling Aanvullende voorwaarden*
 
 Naakte ΔC, ΔE1, ΔE2 ML-I • Deletie van minimaal 70% van C en 
 replicons      minimaal de ectodomeinen van E1 en E2
 
  ΔE1, ΔE2 1 niveau lager  • Deletie van minimaal de ectodomeinen
   dan niveau       van E1 en E2
   uitgangsvirus 

 VRP’s ΔC, ΔE1, ΔE2 1 niveau lager • Volledige deletie van C, E1 en E2 uit het
  (productie  dan niveau    replicongenoom, vanwege mogelijke
  met split  uitgangsvirus    recombinatie; 
  helper)**  • De C- en envelop-coderende sequenties 
       dienen strikt gescheiden te zijn op de 
       helper-RNA’s, waarbij geen onderlinge 
       overlappende sequenties aanwezig zijn;
    • Elk productiesysteem dient tenminste 
       één keer getest te zijn in een RCV-test, 
       waarbij RCV niet is aangetoond

* Naast de twee eerdergenoemde algemene voorwaarden onder paragraaf 5.1: de gebruikte cellen zijn 
vrij van verwante alfavirussen, en de gebruikte transgenen mogen de verwijderde functies niet com-
plementeren (daaronder vallen ook sequenties die coderen voor de envelopeiwitten van virussen uit de 
families Togaviridae, Rhabdoviridae en Retroviridae)
** Productiesystemen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van split-helpers dienen casusgewijs beoor-
deeld te worden en vallen buiten de scope van dit generieke advies

Tabel 2. Inschaling van werkzaamheden met flavivirus replicons

 Flavivirus Deletie Inschaling Aanvullende voorwaarden*

 Naakte  ΔC, Δ(Pr)M, ΔE ML-I • Alleen C-sequenties die essentieel zijn
 replicons      voor replicatie van het replicon blijven 
       behouden, waarbij minstens 50% van de 
       coderende sequentie verwijderd is, 
       inclusief het centrale hydrofobe domein
    • Deletie van minimaal de ectodomeinen 
       van (pr)M en E
 
  Δ(pr)M, ΔE 1 niveau lager  • Deletie van minimaal de ectodomeinen
   dan niveau     van (pr)M en E
   uitgangsvirus 

 VRP’s ΔC, Δ(pr)M, ΔE** 1 niveau lager  • Alleen C-sequenties die essentieel zijn
   dan niveau     voor replicatie van het replicon blijven
   uitgangsvirus    behouden in het replicongenoom,  
       waarbij minstens 50% van de coderende 
       sequentie verwijderd is, inclusief het 
       centrale hydrofobe domein
    • Volledige deletie van (pr)M en E uit het   
       replicongenoom
    • Elk productiesysteem dient tenminste 
       één keer getest te zijn in een RCV-test,  
       waarbij RCV niet is aangetoond 

* Naast de twee eerder genoemde algemene voorwaarden onder paragraaf 5.1: de gebruikte cellen 
zijn vrij van verwante flavivirussen, en de gebruikte transgenen mogen de verwijderde functies niet 
complementeren
** Productiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘DNA-launched’ flavivirus replicon in 
combinatie met helper-plasmiden, dienen casusgewijs beoordeeld te worden en vallen buiten de scope 
van dit generieke advies
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6
SIGNALERENDE OPMERKING
Alfa- en flavivirus VRP’s zijn biologisch ingeperkt en zullen niet verder verspreiden. 

De VRP’s zijn in staat tot een eenmalige infectieronde bij laboratoriummedewerkers, 

waarbij mogelijk nadelige effecten kunnen optreden van de gebruikte transgenen. 

De COGEM signaleert derhalve dat vanuit Arbo-overwegingen eventueel aanvullende 

maatregelen, die toegesneden zijn op de specifieke besmettingsroute van het gebruikte 

uitgangsvirus, genomen moeten worden bij werkzaamheden met VRP’s om besmetting 

van de medewerker te voorkomen. 
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