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Inleiding

Het GMOseek onderzoeksproject (SAFEFOODERA: “Food Safety – forming a European platform for protecting 
consumers against health risks”) werd gefinancierd 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. Bij het project waren zes Europese partners uit verschillende lidstaten betrokken: het Centre Wallon de 
Recherches Agronomiques (CRA-W, BE), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO, BE), het Weten-
schappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, BE), het Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL, DE), het Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection (JRC-IHCP, IT) en 
het Nacionalni Inštitut za Biologijo (NIB, SI). De drie Belgische laboratoria die deelnamen aan het project vormen 
samen het Nationaal Referentielaboratorium voor genetisch gewijzigde organismen (NRL-GGO). Het project be-
stond uit verschillende onderdelen (‘work packages’, WP) en elk laboratorium nam deel aan minstens twee ervan.
Het onderwerp van het project was het opsporen van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s). Als we rekening 
houden met de uitgebreide reglementering voor GGO’s, het snel groeiende aantal toegelaten GGO’s dat op de 
markt komt en het toenemende risico om niet-toegelaten GGO’s aan te treffen, is het noodzakelijk om nieuwe 
opsporingsmethoden te ontwikkelen en om de bestaande methoden te verfijnen. De belangrijkste resultaten van 
het project zijn:
•	 Opstellen van een gegevensbestand dat alle beschikbare informatie bevat over bestaande GGO’s,
•	 Ontwikkelen van een bio-informatiesysteem dat toelaat om een maximaal aantal in de EU toegelaten GGO’s  
 te selecteren op basis van de screening van een optimale groep genetische elementen,
•	 Ontwikkeling en in-house validatie van de SYBRGreen qPCR screening methoden, 
•	 Ontwikkeling en in-house validatie van TaqMan qPCR screening methoden,
•	 Ontwikkeling en in-house validatie van een pentaplex qPCR screening methode,
•	 Overdracht van de nieuwe qPCR screening methoden naar een andere partner,
•	 Opstellen van een document met richtlijnen voor de validatie van kwalitatieve PCR methoden.
Hierna wordt een bondig overzicht gegeven van het werk uitgevoerd door de drie Belgische NRL-GGO  
laboratoria. 
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Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)

Het GGO-laboratorium van het Platform Biotechnologie en moleculaire Biologie van het WIV-ISP was betrokken bij 
de onderdelen WP2 en WP4 van het GMOseek project.  
Bij WP2 bestond het aandeel van het laboratorium in de extractie en karakterisatie van het genomisch DNA 
(gDNA). Daartoe werd Gecertificeerd Referentiemateriaal (CRM) aangeschaft en werd het gDNA geïsoleerd met 
behulp van extractiemethoden die op Europees niveau toegepast worden. Het laboratorium kon aantonen dat 
het gDNA dat uit de verschillende matrices geëxtraheerd werd voldoende was om de behoeften van de partner-
laboratoria te dekken bij de ontwikkeling van hun methoden, dat de kwaliteit ervan goed was en dat er geen inhi-
bitie optrad. Het geëxtraheerde gDNA werd onder de partners verdeeld volgens hun behoefte. Daarnaast werd er 
ook voor elke ontwikkelde methode een plasmide ontworpen en gevalideerd door het GGO laboratorium.
Voor WP4 ontwikkelde en valideerde het GGO laboratorium drie nieuwe screeningmethoden voor de genetische 
elementen pNOS, pFMV en Cry3Bb die aangetroffen worden in verscheidene GGO events (GGO lijnen). Deze 
methoden laten toe om meer GGO events te dekken en om het discriminerend vermogen van het vroeger geva-
lideerde en gepatenteerde ‘Combinatory SYBRGreen qPCR screening’ (CoSYPS) systeem te verhogen. Dat systeem 
maakt het mogelijk om vast te stellen welke GGO events er mogelijk kunnen aanwezig zijn in een monster aan de 
hand van een combinatie van genetische elementen en wordt toegepast voor de routine-analyse van monsters 
voedingsmiddelen en voeders in het GGO laboratorium onder ISO 17025 accreditatie. Voor elke nieuwe geneti-
sche merker kon het GGO laboratorium aantonen dat de parameters die tijdens de in-house validatie beoordeeld 
moesten worden, binnen de criteria vielen. Alle informatie werd verzameld in een validatiedossier. Als laatste stap 
werden de drie methoden overgedragen aan het partnerlaboratorium JRC-IHCP samen met het nodige materiaal 
en het te volgen analyseprotocol. Vergelijking van de resultaten van beide laboratoria toonde de reproduceer-
baarheid van de drie methoden aan, wat belangrijk is in het kader van de harmonizatie van detectiemethoden 
waar de EU naar streeft.
Tot slot kan er besloten worden dat de drie nieuwe screeningmethoden geschikt waren voor het opsporen van 
GGO’s in monsters voedingsmiddelen en voeders en geïntegreerd konden worden in het CoSYPS systeem, wat 
een efficiëntere GGO detectie moet toelaten qua kosten en tijd.

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

ILVO droeg bij aan drie onderdelen van het GMO-seek project : WP1 : Bio-informatica, WP3 : DNA gebaseerde 
hybridisatiemethoden en WP4 : Referentiematerialen en Richtlijnen voor validatie.
In het kader van WP1 werd in-house het “GMOmatrix” databestand ontwikkeld dat de relevante informatie bevat 
van alle GGO events die wereldwijd bestaan. Regelmatige controle en bijhouden van dit bestand was een van de 
taken waar het ILVO actief bij betrokken was. Om de zes maanden werden alle GGO events (records) in het data-
bestand gecontroleerd op volledigheid en juistheid, fouten werden aangegeven en nieuwe gegevens over ge-
kende GGO events of nieuwe GGO events werden aan het bestand toegevoegd. Daarbij vormde dit databestand 
de basis voor de ontwikkeling van nieuwe bio-informaticatools die nuttig zijn bij de keuze en het ontwerp van 
methodieken voor de screening van GGO’s als een eerste stap in de testprocedures van de officiële laboratoria.
De taak binnen WP3, aangeduid als ‘NAIMA platforms for multiplex screening on microarray’, had als doel het 
optimaliseren en evalueren van de NASBA-Integrated Multiplex Amplification (NAIMA)    screening technologie 
die ontwikkeld werd door het NIB (Ljubljana, Slovenië). Na optimalisatie en in-house validatie aan het NIB, trad 
het ILVO op als transfer laboratorium om de hexaplex methode verder uit te testen. Het ILVO voerde amplifica-
tiereacties (NASBA) uit evenals hybridisatie van de reacties op vooraf ontworpen micro-arrays met materiaal en 
volgens de precieze protocols van het NIB. De micro-arrays werden teruggestuurd naar het NIB voor uitlezen en 
de analyse van de gegevens. Wegens de beperkte robuustheid en de moeilijke overdracht en invoering van de 
technologie in het algemeen, werd het NAIMA multiplex platform niet in aanmerking genomen voor verdere 
inter-laboratoriumtesten.
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Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)
 
De Unité Authentification et traçabilité van het CRA-W droeg bij tot het succes van het project door zijn medewer-
king aan WP1, WP2 en WP4 (ontwikkeling van plasmide referentiemateriaal).
WP1 van het project bestond uit het opstellen van een GGO matrix met alle verzamelde informatie over de genen, 
promotors en terminators die gebruikt worden in GGO constructs. CRA-W leverde de matrix met de informatie 
die ze ter beschikking had en nam deel aan de theoretische en praktische controle van de informatie. Het CRA-W 
ontwikkelde ook enkele eenvoudige Excel-tools voor het opzoeken van gegevens in de matrix of voor ondersteu-
ning bij het nemen van beslissingen. Deze tool zal vrij toegankelijk zijn en zal zeer nuttig zijn voor controle- of 
onderzoekslaboratoria. 
Bij WP2 was de doelstelling de ontwikkeling van nieuwe screeningmethoden. In deze context ontwikkelde het 
CRA-W nieuwe screeningmethoden op basis van de real-time PCR techniek met TaqMan probes. Twee methoden 
gericht op de Ubiquitine-promotor van maïs (pUbi) en de terminator E9 van de erwt (tE9) werden ontwikkeld en 
in-house gevalideerd waarbij rekening gehouden werd met de acceptatiecriteria zoals specificiteit, gevoeligheid, 
detectielimiet, de efficiëntie van de amplificatie en de fractie aan vals positieve en vals negatieve resultaten. De 
pUbi en tE9 methoden werden met succes overgedragen naar het LGL laboratorium voor evaluatie. Anderzijds 
evalueerde het CRA-W de simplexmethode (het p35S-nptII overgangsgebied) en de multiplexmethoden (duplex 
PAT/bar, triplex p35S/tNOS/CTP2-CP4-EPSPS, pentaplex PAT/bar/p35S/tNOS/CPT2-CP4-EPSPS) die ontwikkeld 
werden door het LGL.
Er werden nog twee bijkomende methoden ontwikkeld door het CRA-W die geëvalueerd werden op een aantal 
acceptatiecriteria. Om vals positieve resultaten met de merker tE9 in een voedingsmiddel te vermijden wegens de 
aanwezigheid van erwt (de tE9 terminator is afkomstig van de erwt), werd een specifiek doelwit voor het opspo-
ren van erwt ontwikkeld. Tenslotte werd ook een screeningtest voor de Cry1Ab genen ontwikkeld en de variatie 
van die doelwitsequentie werd onderzocht in de verschillende GGO events waarvoor referentiemateriaal beschik-
baar was.

Alle partners

De drie NRL-GGO laboratoria samen met de drie andere partners waren betrokken bij WP4 dat betrekking had 
op het opstellen van algemene richtlijnen voor de validatie van kwalitatieve multiplex methoden voor GGO’s. Op 
basis van de officiële IUPAC, ISO en Codex Alimentarius richtlijnen werd een document opgesteld met betrekking 
tot de overeengekomen eisen die gesteld worden aan methode ontwikkeling en in-house validatie voor een GGO 
screening methode. Daarbij werd men het er ook over eens dat aan deze criteria moet voldaan worden vooraleer 
een methode volledig gevalideerd kan worden in een officiële vergelijkende inter-laboratorium test.
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