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INHOUD EN DOELSTELLING

Commercialisering van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) is strikt gereglementeerd in Europa en 
detectie is een geïntegreerd onderdeel van deze wetgevingen (1, 2). Tot op heden is real-time PCR de verkozen 
methode voor GGO-detectie. Methoden voor het kwantificeren van GGO worden gevalideerd en gepubliceerd 
door het “European Union Reference Laboratory” (EU-RL) en verder geïmplementeerd door de GGO-detectiela-
boratoria. Deze event-specifieke methoden worden ook gebruikt om ondubbelzinnig de GGO in levensmiddelen 
en diervoeders te identificeren. Gezien de toename van het aantal genetisch gemodificeerde (GM) events dat op 
de markt gebracht wordt (3), is het niet meer realistisch om elk GGO één per één te identificeren. Daarom hebben 
veel laboratoria een screening-instrument ontwikkeld als eerste stap in de GGO analyse. Dit laat niet enkel toe 
om het aantal te identificeren GM events te reduceren maar maakt het ook mogelijk om de aanwezigheid van 
events die in Europa niet geautoriseerd (UGM) zijn op te sporen. Inderdaad, als een GM element dat gedetecteerd 
werd in een monster niet verklaard kan worden door een geautoriseerd event, kan vermoed worden dat het deel 
uitmaakt van een UGM.

In de nabije toekomst zal de diversiteit van de taxonomie (taxon gastheerplant) en van de biotechnologie 
(nieuwe eigenschappen) van de GGO, alsook de mogelijkheid op de aanwezigheid van een UGM in een monster, 
toenemen (4). Bijgevolg zullen de GGO-detectielaboratoria hun waaier aan screeningmethoden moeten uitbrei-
den waardoor de screeningstap niet meer tijd- en kostenbesparend zijn zal. Vele laboratoria evolueren daarom 
naar het gebruik van methoden die toelaten om verschillende elementen simultaan op te sporen, i.e. multiplex 
methoden. Multiplex detectie via real-time PCR heeft echter enkele beperkingen zoals het gelimiteerd aantal 
fluorescerende merkers dat gebruikt kan worden en het voorkomen van vals positieven (5). Bovendien moet men 
verzekeren dat de gevoeligheid en efficiëntie gelijk blijven aan deze die voor de individuele simplex methoden 
bekomen worden en dat er geen primer-dimeervorming optreedt. Er is dus een nood voor nieuwe nucleïnezuur-
gebaseerde methoden die een betrouwbare multiplex detectie, zonder verlies van specificiteit en gevoeligheid, 
toelaten. Een dergelijke hogedoorvoer-strategie zal de kostprijs en de tijd van de analyse beperken.

Het project ORIENT-EXPRESS, gefinancierd door het WIV-ISP, beoogt de ontwikkeling van zo’n instrument ge-
baseerd op de xMAP technologie (6). Deze op microsferen-gebaseerde multiplex technologie (Figuur 1) laat de 
simultane detectie van 500 elementen in één enkele analyse toe. 
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Figuur 1: Principe van de xMAP technologie toegepast op GGO detectie (aangepast volgens 6)
De xMAP technologie is gebaseerd op het gebruik van microsferen, elk met een uniek spectraal adres 
(d.w.z. een verschillende schakering rood). Aan elke set van microsferen kan een reagens (hier: een 
specifiek oligonucleotide) gekoppeld worden, specifiek voor een bepaalde test, om zo het binden en 
vervolgens de detectie van een specifiek element (hier: plantaardig/GGO DNA gedetecteerd na hybridi-
satie aan de oligo en gemerkt met een groene kleurstof tijdens de staalbereiding) mogelijk te maken. 
Multiplexing wordt bekomen door het combineren van verschillende sets van microsferen om één enkel 
monster te analyseren. In het Luminex analyse-instrument exciteert een lichtbron de rode en groene 
etiketten. Door het meten van de rode schakering van elke microsfeer, kan deze geïdentificeerd worden 
(d.w.z. welke oligo eraan gekoppeld werd). Daarnaast wordt de aanwezigheid van het beoogde element 
gedetecteerd door het meten van het groene fluorescentie signaal van het aan de oligo gehybridiseerde 
doelwit.

Tot op heden heeft het GMO-lab van het WIV-ISP (coördinator van het Belgische NRL-GGO) 17 GGO screening-
methoden ontwikkeld en gevalideerd gebruikmakend van de SYBR®Green real-time PCR technologie (7). Deze 
methoden worden momenteel gebruikt in de routine GGO-analyse van levensmiddelen en diervoeders, uitge-
voerd voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), onder ISO17025 accreditatie. 
In het ORIENT-EXPRESS project zal in de eerste plaats worden onderzocht welke benadering kan worden gebruikt 
om deze real-time PCR methoden om te zetten naar de xMAP technologie zodat ze in multiplex getest kunnen 
worden. Een vergelijking tussen de real-time PCR en xMAP methoden zal de evaluatie van de performantie van de 
nieuw ontwikkelde tests toelaten. Belangrijke parameters in dit verband zijn de specificiteit (d.w.z. detecteert de 
methode exclusief de beoogde sequentie?, is er kruisreactiviteit met andere soorten/elementen?), de gevoelig-
heid (d.w.z. is de detectie/identificatie van een element nog mogelijk indien dit in lage hoeveelheden aanwezig 
is?) en de herhaalbaarheid (d.w.z. worden vergelijkbare resultaten verkregen onder herhaalbare omstandigheden).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Principe van de xMAP technologie toegepast op GGO detectie (aangepast 
volgens 6)
De xMAP technologie is gebaseerd op het gebruik van microsferen, elk met een uniek 
spectraal adres (d.w.z. een verschillende schakering rood). Aan elke set van microsferen kan 
een reagens (hier: een specifiek oligonucleotide) gekoppeld worden, specifiek voor een
bepaalde test, om zo het binden en vervolgens de detectie van een specifiek element (hier: 
plantaardig/GGO DNA gedetecteerd na hybridisatie aan de oligo en gemerkt met een groene 
kleurstof tijdens de staalbereiding) mogelijk te maken. Multiplexing wordt bekomen door het 
combineren van verschillende sets van microsferen om één enkel monster te analyseren. In 
het Luminex analyse-instrument exciteert een lichtbron de rode en groene etiketten. Door het 
meten van de rode schakering van elke microsfeer, kan deze geïdentificeerd worden (d.w.z. 
welke oligo eraan gekoppeld werd). Daarnaast wordt de aanwezigheid van het beoogde 
element gedetecteerd door het meten van het groene fluorescentie signaal van het aan de 
oligo gehybridiseerde doelwit.

Tot op heden heeft het GMO-lab van het WIV-ISP (coördinator van het Belgische NRL-GGO) 17 
GGO screeningmethoden ontwikkeld en gevalideerd gebruikmakend van de SYBR®Green real-time
PCR technologie (7). Deze methoden worden momenteel gebruikt in de routine GGO-analyse van 
levensmiddelen en diervoeders, uitgevoerd voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV), onder ISO17025 accreditatie. In het ORIENT-EXPRESS project zal in de 
eerste plaats worden onderzocht welke benadering kan worden gebruikt om deze real-time PCR 
methoden om te zetten naar de xMAP technologie zodat ze in multiplex getest kunnen worden. Een 
vergelijking tussen de real-time PCR en xMAP methoden zal de evaluatie van de performantie van de 
nieuw ontwikkelde tests toelaten. Belangrijke parameters in dit verband zijn de specificiteit (d.w.z.
detecteert de methode exclusief de beoogde sequentie?, is er kruisreactiviteit met andere 
soorten/elementen?), de gevoeligheid (d.w.z. is de detectie/identificatie van een element nog mogelijk 
indien dit in lage hoeveelheden aanwezig is?) en de herhaalbaarheid (d.w.z. worden vergelijkbare 
resultaten verkregen onder herhaalbare omstandigheden).
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ANDERE TOEPASSINGEN

De hierboven beschreven aanpak voor GGO zal binnen ORIENT-EXPRESS worden uitgebreid tot gastro-intestinale 
voedselpathogenen en respiratoire virussen in samenwerking met de desbetreffende Nationale Referentielabo-
ratoria en -Centra (NRL/NRC) van het WIV-ISP. De geïmplementeerde technologie zal in dit geval tijdens een crisis 
een snelle identificatie van de in biologische/voedsel monsters aanwezige pathogene organisme(n) toelaten en 
een snelle oriëntatie van het monster naar de specifieke NRL/NRC voor bevestiging en verdere analyse mogelijk 
maken. Dit zal resulteren in een snelle diagnose en dus een efficiëntere behandeling en snelle inperking van een 
mogelijke verspreiding van het infectieuze agens.

Hiervoor zal een inventarisatie van de meest voorkomende organismen aangetroffen in de door de respectie-
velijke NRL/NRC geanalyseerde monsters gemaakt worden. Daarnaast zullen de doelwitsequenties en de reeds 
bestaande real-time PCR-methoden, die mogelijk overgezet kunnen worden naar de xMAP technologie, worden 
verzameld. De in-house ontwikkelde xMAP methoden zullen ook vergeleken worden met gecommercialiseerde 
kits. Het gebruik van meerdere doelwitsequenties per organisme zal ook de opsporing mogelijk maken van 
nieuwe organismen, die niet meer gedetecteerd kunnen worden door methoden die slechts op één doelwitse-
quentie gericht zijn doordat een verandering is opgetreden in deze sequentie.

Het project zal een rationeel, modulair hogedoorvoer-instrument leveren dat inzetbaar is voor de identificatie en 
de oriëntatie van pathogenen en GGO in tijden van crisis en voor surveillance. Hierdoor zal het bijdragen aan de 
paraatheid van het instituut en van detectielaboratoria om toekomstige uitbraken op een tijd- en kosteneffec-
tieve wijze aan te pakken en zal het een belangrijke rol in de sector van de volksgezondheid spelen.

REFERENTIES

(1)  Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Official Journal of the European Union, L 268, p 
1-23

(2)  Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende 
de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van 
met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wĳziging 
van Richtlĳn 2001/18/EG. Official Journal of the European Union, L 268, p 24-28

(3)  James C (2012) Global status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. Executive summary. ISAAA brief, 
No 44

(4)  Stein, A. & Rodriguez-Cerezo, E. (2009). The global pipeline of new GM crops. Implications of asynchroneous 
approval for international trade. EU23846-EN.

(5)  M. Querci, M. Van den Bulcke, J. ˇZel, G. Van Den Eede, and H. Broll, “New approaches in GMO detection,” Ana-
lytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 396, no. 6, pp. 1991–2002, 2010.

(6)  http://www.luminexcorp.com/TechnologiesScience/xMAPTechnology/
(7)  Broeders S, Papazova N, Van den Bulcke M, Roosens N. Development of a molecular platform for GMO 

detection in food and feed on the basis of ‘‘combinatory qPCR’’ technology. In Polymerase Chain Reaction; 
Rodríguez PH, Ramirez APG (eds); InTech, Rijeka (2012): Chapter 18:363-404.

nancy.roosens@wiv-isp.be




