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Nieuwe technieken en methoden   ontwikkeld door het Belgische NRL-GGO   voor het identificeren van   niet-geautoriseerde GGO’s in het   UGMMONITOR project
Fraiture Marie-Alice1,3,4, Herman Philippe1, Berben Gilbert2, Debode Frédéric2, Janssen Eric2, Taverniers Isabel3, 
De Loose Marc3 en Roosens Nancy1

1 WIV-ISP (Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie; Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie); 2 CRA-W  
(Centre Wallon de Recherches Agronomiques); 3 ILVO (Eenheid Technologie & Voeding); 4 UGent (Faculteit  
Farmaceutische Wetenschappen; Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie)

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) worden gedefinieerd als organismen “met uitzondering van men-
selijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting 
en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.” (Richtlijn 2001/18/EG). De invoering en de controle op GGO’s in de 
levensmiddelen- en diervoederketens in de Europese markt zijn onderhevig aan de Europese wetgeving teneinde 
de vrijheid van keuze voor de consument te garanderen (Reg. EG nr. 1829/2003 en 1830/2003). De handhaving 
van deze wetgeving is echter complex om verschillende redenen. Ten eerste, het aantal en de diversiteit van 
gecommercialiseerde GGO’s zullen aanzienlijk toenemen in de komende 5 jaar. Ten tweede, naast genenover-
dracht voor insect resistentie of herbicide tolerantie, zal een groter bereik van eigenschappen worden ontwikkeld 
(bijvoorbeeld abiotische stress tolerantie, weerstand tegen ziektes en nutritionele verbeteringen). Ten derde, de 
huidige gecommercialiseerde GGO’s worden voornamelijk geproduceerd door Amerikaanse en Europese bedrij-
ven dewelke groot belang hebben bij het autoriseren van hun producten voor commercialisering op de Europese 
markt. Echter in 2015 zullen steeds meer GGO’s worden ontwikkeld door Aziatische technologische centra die 
bestemd zullen zijn voor de lokale consumptie. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze genetisch gemodificeerde 
gewassen eveneens zullen ingediend worden voor EU goedkeuring. Dus, de aanwezigheid van niet-toegelaten 
GGO’s (UGMs; unauthorized GMOs) op de Europese markt zal allicht aanzienlijk toenemen door hun accidentele 
aanwezigheid in grondstoffen en bewerkte voedingsmiddelen (Stein en Rodriguez-Cerezo, 2009). In dit verband 
moeten efficiënte en innovatieve methoden en technieken worden ontwikkeld voor het: (i) verbeteren van UGM 
detectie in de levensmiddelen- en veevoederketens en (ii) verzamelen van gegevens die hun veiligheidsrisico-
evaluatie mogelijk maakt.
Het project “UGMMONITOR” bestaat in de ontwikkeling van een platform in de moleculaire biologie en een 
database (bioveiligheidsinformatie) voor de detectie van UGMs in levensmiddelen en diervoeders. Het wordt 
gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(overeenkomst RF 11/6242) (begindatum: 1 mei 2012) en zal toelaten om high-tech methoden te ontwikkelen 
voor een betere controle op aanwezigheid van UGMs. Tot de doelen van dit project behoren het beschikbaar 
stellen van een database van UGMs met informatie die nuttig is voor risico-evaluatie, en het ontwikkelen van een 
geïntegreerde aanpak van high-tech methoden voor detectie van UGMs in levensmiddelen/diervoeders. 

Hierna volgt een klein overzicht van de nieuwe methoden en technieken ontwikkeld door de verschillende 
partners.
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Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)

Enerzijds zal, voor het creëren van een ‘UGMMONITOR BIOVEILIGHEIDSDATABASE’ een grote inventaris gemaakt 
worden van UGMs en hun karakterisering, met bijzondere aandacht voor rijst. Daartoe zal informatie verzameld 
worden in een database, van bvb. GGO’s die zullen gecommercialiseerd worden in de komende jaren, types van 
levensmiddelen/diervoeders die kunnen gecontamineerd worden met UGMs, de beschikbare gegevens omtrent 
risicobeoordeling enz. Op deze manier zal deze database een waardevolle tool zijn voor het aanleveren van de 
nodige gegevens voor de handhaving van levensmiddelen- en diervoederketen controles in het bijzonder in het 
geval van crisissen.

Anderzijds zullen, op basis van de informatie in de database, nieuwe SYBR® Green screeningmethoden ontwikkeld 
worden, gericht op niet-geautoriseerde GG-rijst. In een tweede stap zal een strategie, die DNA walking koppelt 
aan nested PCR, worden geïntegreerd in de SYBR ® Green detectiemethoden ontwikkeld op het WIV-ISP en dienen 
als bewijs van de aanwezigheid van UGMs/GGO’s in een voedingsmatrix, op basis van isolatie van de transgene-
endogene junctie(s). De verkregen amplicons zullen sequenced worden ter bevestiging van de aanwezigheid van 
transgene gewassen in het geanalyseerde monster. Deze strategie zal worden aangepast op rijst als modelgewas 
en geëvalueerd op gevoeligheid met betrekking tot het probleem van de “lage-niveau aanwezigheid” (“low level 
presence”).

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Een nieuw anker-PCR protocol met geautomatiseerde fl uorescente detectie via capillaire gel electroforese (CGE), 
ontwikkeld binnen ILVO tijdens het FOD-RF project GMODETEC, zal in dit project getest worden op rijst DNA. 
Eerst zal een selectie gemaakt worden van fl ankerende sequenties die gekend moeten zijn, op basis van de gDNA 
library voor rijst die zal gescreend worden. Voor geselecteerde target elementen zullen telkens 3 “anker primers” 
ontwikkeld worden (primers 2 en 3 “nested” ten opzichte van primer 1), die met verschillende restrictie-enzymen 
(en primers) zullen gecombineerd worden. Een databank van unieke anker-PCR fi ngerprint patronen zal worden 
aangelegd voor een set aan gekende, bekende rijst events. Van het geoptimaliseerde protocol zullen daarna de 
gevoeligheid, detectiegrens en specifi citeit worden bepaald.

Naast de ontwikkeling van nieuwe high-tech methoden en technologieën, zullen bestaande technieken geëvalu-
eerd worden op hun bruikbaarheid voor het opsporen van UGMs en tevens uitgebreid naar GGO rijst als mo-
delplant. Hiertoe behoren generische DNA kwaliteits- of integriteitstesten, PCR inhibitietesten, PCR-gebaseerde 
screening testen en combinatie van screening elementen in een matrix model, PCR element hopping en event-
specifi eke PCR analyse. Een combinatie van de hierboven beschreven tools zal gebruikt worden om na te gaan in 
hoeverre hiermee de natuur van een “onverklaarbaar signaal” verder kan geanalyseerd worden.
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Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)

De bijdrage van CRA-W aan het project betreft voornamelijk de beoordeling van nieuwe DNA analytische technie-
ken die behoren tot de zogenaamde “Next Generation Sequencing” (NGS) categorie voor detectie van genetische 
modifi caties op rijst als model. In de afgelopen jaren is de sequeneringstechnologie inderdaad steeds effi  ciënter 
geworden. Het is nu mogelijk om een volledig genoom op korte tijd tegen een betaalbare prijs te sequeneren. 
De limieten van de aanpak zijn echter meer en meer te situeren bij de processing van de gegenereerde grote 
datasets. Op basis van de resultaten verkregen met rijst, zal het mogelijk zijn te stellen wanneer dergelijke technie-
ken van belang kunnen zijn in een globale strategie van opsporing van UGMs. De toe te passen techniek bestaat 
uit de uitvoering van een NGS aanpak, echter waar slechts een fractie van het totale DNA extract gesequeneerd 
wordt, na een verrijkingsstap die fragmenten selecteert waarin een stuk van een bekende screening element 
aanwezig is. Een overdracht van enkele real-time PCR DNA targets naar analytische pyrosequencing waar targets 
gesequeneerd worden in slechts 2 uur tegen een prijs vergelijkbaar met die van real-time PCR, zal ook worden 
beoogd.

Daarnaast is het CRA-W ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe screening elementen met een speciale 
focus op transgene dieren (genetische gemodifi ceerde vis).

nancy.roosens@wiv-isp.be

En nu? 
 

Corrigendum:

In de inleiding van het artikel “Het GMOseek onderzoeksproject (2009 – 2011) voor het opsporen van GGO’s” 
verschenen in Labinfo Nr. 7 van januari 2012 dient de zin:

“Het GMOseek onderzoeksproject (SAFEFOODERA: “Food Safety – forming a European platform for protec-
ting consumers against health risks”) werd gefi nancierd door de Europese Commissie in het kader van het 
ERA-NET platform voor de bescherming van de consument tegen gezondheidsrisico’s en liep van 1 juni 
2009 t/m 31 mei 2011.”

gelezen te worden als: 

“Het GMOseek onderzoeksproject (SAFEFOODERA: “Food Safety – forming a European platform for protec-
ting consumers against health risks”) werd gefi nancierd door het Food Standards Agency (FSA, Ver-
enigd Koninkrijk) en het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmiddelsicherheit (BVL, 
Duitsland) in het kader van het ERA-NET platform voor de bescherming van de consument tegen gezond-
heidsrisico’s en liep van 1 juni 2009 t/m 31 mei 2011.”




