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Het GMODetec-project (RT-06/6: ‘Ontwikkeling van een algemene strategie voor detectie, identificatie en kwan-
tificering van genetisch gemodificeerd materiaal in voedingsproducten en veevoeder’) is een samenwerkings-
project tussen de drie labo’s van het NRL-GMO-consortium (WIV, CRA-W en ILVO). Het project wordt gefinancierd 
door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en wordt gecoördineerd door het 
WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid).
De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen van geïntegreerde strategieën en modellen voor 
detectie, identificatie en kwantificering van GGO’s in voedingsmiddelen en veevoeders. 
Het project is gericht op de ontwikkeling van: 
• een strategie voor de ontwikkeling van een GGO-detectiemodel voor alle GM-events waarvoor voldoende 

informatie beschikbaar is (vooral over DNA-sequenties). De doelstelling hierbij is de ontwikkeling van PCR-
methoden op basis van de vergelijkende analyse van de beschikbare officiële DNA-sequenties. De analyti-
sche resultaten worden dan geïntegreerd in een mathematisch beslissingsmodel voor identificatie van het 
transgeen materiaal in het product. 

• Een strategie die de ontwikkeling van een “GGO-paspoort” van een product moet mogelijk maken via de 
methoden die worden aangewend bij de “total genome analysis” van een organisme. Dankzij de keuze van 
geschikte referentiepunten wordt dan een beeld gegenereerd van alle transgene sequenties die in het pro-
duct aanwezig zijn. 

Het mathematisch beslissingsmodel voor de geautoriseerde GGO’s moet vervolgens worden uitgebreid naar een 
model dat toelaat om de GM-samenstelling van het DNA dat uit het product werd gehaald te visualiseren. In dit 
geval kan de aanwezigheid van niet-geautoriseerde GGO’s worden opgespoord door vergelijkende analyse van 
de aangemaakte “fingerprints” met de transgene sequenties die aanwezig zijn in geautoriseerde GGO’s.
De GGO-paspoortstrategie maakt het mogelijk op uniforme wijze een algemeen GGO-detectiemodel te ontwik-
kelen. Dit model zal minder afhankelijk zijn van de beschikbare informatie over de respectievelijke GGO’s en zal 
flexibel zijn inzake de referentiepunten die in de analyse moeten worden opgenomen.
 

I. Ontwikkeling van qPCR-methoden - Screening 

A. De CoSYPS (WIV)

Tijdens de eerste drie jaren van het project GMODetec, werkte het WIV aan de ontwikkeling en verbetering 
van de CoSYPS (Combinatory SYBR®Green qPCR Screening). Aan de hand van dit beslissingssysteem, dat werd 
gepatenteerd in �008, kan de eventuele aanwezigheid van GGO’s in voedingsmatrixen1,� worden opgespoord. 
Deze screeningmethode is flexibel en kan worden aangepast in functie van de behoeften en het gezochte type 
GGO. Momenteel beschikt het WIV over 14 SYBR®Green qPCR-screeningmethoden (planten, soja, maïs, koolzaad, 
katoen, rijst, biet, de �5S-promotor en de nopaline synthase terminator�, de genen CP4-EPSPS, PAT/pat en PAT/bar 
die respectievelijk een herbicidentolerantie geven op basis van glyphosaat (Roundup®) en glufosinaat  
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(Basta®, Liberty® ...), het gen CryIAb dat een resistentie tegen bepaalde insecten geeft (lepidoptera) zoals tegen de 
maïsboorder (Ostrinia nubilalis), en een controle op de aanwezigheid van het “Caulifl ower Mosaic Virus”: CaMV in 
het monster. (Controle op de aanwezigheid van p�5S positief door het CaMV).
Deze realtime PCR-methoden maken gebruik van de SYBR®Green-technologie. Het is een intercalerend agens dat 
enkel fl uoresceert bij intercalatie in DNA met dubbele streng. Dit chemisch agens laat toe de versterking van de 
gDNA-matrix te volgen bij elke cyclus van de PCR4.

Figuur 1: Links: voorbeeld van een versterking gemeten in realtime-PCR. Op de y-coördinaat wordt de fl uorescentie geme-

ten, op de x-as het aantal cycli van de PCR. Rechts: een realtime-PCR machine (ABI 7300)

De analyse van de verkregen qPCR SYBR®Green-resultaten die gebaseerd is op een mathematisch beslissingson-
dersteunend systeem gekoppeld aan de CoSYPS, laat toe een lijst van GGO-events op te stellen die mogelijk aan-
wezig waren in het monster�. In een tweede fase van de analyse wordt de aanwezigheid van GGO-events getest 
aan de hand van een TaqMan®4-methode die specifi ek is voor de transformatie5.
Omdat de CoSYPS een fl exibel systeem is, kunnen andere methoden worden ontwikkeld en toegevoegd aan 
het systeem om detectie van toekomstige GGO’s mogelijk te maken. Het WIV is nu al betrokken bij een Europees 
project, GMOSeek (�009-�01�), dat  nieuwe methoden zal ontwikkelen.
Tijdens het project GMODetec werd een “Single Target Plasmid” (STP) opgebouwd voor elk van de ontwikkelde 
methoden. Het gebruik van een mix van al deze STP’s werd gevalideerd als enige positieve controle voor al de 
screeningmethoden.
Tijdens het derde jaar van het project werd de CoSYPS geëvalueerd door een interlaboratoriatest waaraan 1� 
Europese laboratoria deelnamen. De resultaten van deze interlaboratoriatest hebben aangetoond dat de CoSYPS 
kon worden overgebracht naar en gebruikt in andere laboratoria voor de analyse van GGO-detectie.
We kunnen besluiten dat de CoSYPS een operationele en fl exibele screeningmethode is die kan worden over-
gebracht naar andere laboratoria met een qPCR-platform. De volgende stap is het ontwerp en de verkoop van 
gebruiksklare plaatjes (voorgevuld en gelyofi liseerd) om de voorbereiding van de analyse te vereenvoudigen en 
goedkoper te maken en deze methode zo beschikbaar te stellen voor zoveel mogelijk laboratoria.
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B.  Ontwikkeling van nieuwe screeningelementen voor de detectie van GGO’s  
 met TaqMan® (CRA-W)

De detectie van GGO’s door screenen aan de hand van TaqMan®-methoden was tot voor kort bijna uitsluitend 
gebaseerd op het zoeken naar de �5S-promotor en de NOS-terminator 6-11.  De steeds langere lijst van geautori-
seerde GGO’s in voedingsmiddelen eist de ontwikkeling van nieuwe screeningmarkeerders. Het GMODetec-pro-
ject heeft het CRA-W in staat gesteld een belangrijk aantal screeningmethoden met TaqMan® te ontwikkelen voor: 
• promotors: pFMV�5S, pRice Actin, pSSuAra, pTA�9, pNOS
• terminators: t�5S, tOCS, tG7
• genen: gox, gus, EPSPS, bar, hsp70.  

II. Onderzoek naar onbekende GGO-events

A. De SELLUX-technologie (CRA-W)

De SELLUX-technologie werd ontwikkeld om te proberen onbekende sequenties te versterken vlak bij  sequenties 
die tijdens de screening werden versterkt en niet konden worden verklaard aan de hand van gekende GGO-
events. De SELLUX-technologie probeert deze zone te versterken met behulp van een primer met een “klassieke” 
lengte, geplaatst op een bekend screeningelement, en een korte primer die zich moet hybridiseren in een regio 
waarvan de sequentie onbekend is.  
Er werden verschillende technologieën uitgeprobeerd: integratie van LNA-basen, integratie van inosinebasen op 
verschillende plaatsen, tests met verschillende omvormingen zoals LUX-primers, SYBR®Green, TaqMan®-sondes.  
Alleen met SYBR®Green werd compatibiliteit aangetoond tussen het gebruik van korte primers en het verkrijgen 
van PCR-signalen in realtime. Het gebruik van inosinebasen had eveneens een positief effect op de signalen. 
Uit dit werk kan men besluiten dat versterking met korte primers mogelijk is, maar het gebrek aan gevoeligheid 
dat voortkomt uit het gebruik van dergelijke korte primers leidt tot de vaststelling dat deze techniek in het licht 
van de huidige kennis voorlopig niet geschikt is voor profilering van de verschillende genetisch gemodificeerde 
events die kunnen voorkomen.
 

Figuur 2: De onderzoeken werden uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk was een amplicon te genereren met uiterst 

korte primers die zich zouden kunnen hybridiseren in een zone waarvan de sequentie niet gekend is. Hierbij werden 

inosinebasen (basen die zich zonder onderscheid verbinden met A, C, G of T) gebruikt om de hybridisatie-eigenschappen 

van de korte primers te verhogen.
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B. GGO-paspoort (ILVO)

De doelstellingen van ILVO als onderzoekspartner binnen het GMODETEC project waren tweezijdig: enerzijds het 
ontwikkelen en verder optimaliseren van een protocol voor anker-PCR fingerprinting; anderzijds de ontwikkeling 
van geïntegreerde strategieën voor de bepaling van de samenstelling van een GGO-monster, inclusief de detectie 
en karakterisering van niet-geautoriseerde GGO’s. Deze tweede doelstelling kadert overigens binnen het finale 
doel van het project nl. de ontwikkeling en optimalisatie van een identificatietechnologie via een zogenaamd 
‘GGO-paspoort’. 
De eerste doelstelling binnen het project was het ontwikkelen en verder optimaliseren van een protocol voor 
anker-PCR fingerprinting. Een nieuw fluorescent anker-PCR protocol werd gepubliceerd gebruik makend van 
anker-primers voor de screening van elementen p�5S en t-NOS1�. Zodoende is een perfecte link mogelijk met de 
matrix screening approach, die o.a. van deze elementen gebruik maakt. In het tweede projectjaar werd dit proto-
col verder verfijnd en uitvoerig getest op wild type zowel als GGO materialen. 
De tweede doelstelling van ILVO betrof het uitwerken van alternatieve strategieën voor het opsporen van niet-
geautoriseerde GGO’s. Strategie 1 is gebaseerd op moleculaire analytische detectie en vereist kennis van de 
GGO DNA sequenties voor het ontwerp van specifieke analytische testen, maar vereist geen kennis van de GGO 
samenstelling van producten. Het betreft een moleculaire toolbox bestaande uit diverse analytische technieken, 
inclusief anker-PCR fingerprinting, die uiteindelijk de confirmatie (detectie) en identificatie van een UGM toelaten. 
Strategie � is gebaseerd op het systematisch verzamelen van kennis omtrent GGO productsamenstelling en status 
van autorisatie, zodat een efficiënte selectie van potentieel niet-geautoriseerde, verdachte producten gemaakt 
kan worden. Deze strategie maakt gebruik van dezelfde technologie als strategie 1 (zoals getoond voor de UGM 
case study), maar kan leiden tot optimalisatie van de monitoring door een gerichte selectie van producten en 
analytische testen en verschuift het gebruik van analytisch middelen van screening van `blinde monsters` naar 
bevestiging van verdachte producten. Beide strategieën werden uitgetest en proofs-of-concept gedemonstreerd 
op een real-life UGM gevalstudie. Alles werd beschreven in twee peer review publicaties 1�,1�. 
Verder onderzoek en bijkomende middelen zijn nodig voor het ontwikkelen van een globale strategie, die het 
PCR matrix screening model en het anker-PCR fingerprinting model integreert met bvb. whole genome analysis 
technologieën, voor detectie van GGO’s inclusief UGMs. 

 

Figuur 3: Voorstelling van anker-PCR met gebruik van een specifieke combinatie van restrictie-enzyme (NcoI, Mbo) en 

anker-primer (rode fragment), wat een uniek patroon oplevert. De anker-primers worden gebruikt in sets van 3 primers in 

`nested` configuratie (groen, blauw, en zwart), elk met een ander fluorescent label. Gebruik van primers in `nested` con-

figuratie is gericht op het verhogen van de specificiteit en gevoeligheid van de anker-PCR. Anker-PCR wordt gevolgd door 

fragment analyse door scheiding van de producten via capillaire gelelektroforese (CGE). Het unieke triplet van anker-PCR 

amplicons laat unieke identificatie toe van een event.
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Figuur 4: Genome walking via anker-PCR. Amplifi catie van sequenties die screening elementen fl ankeren leiden tot identi-

fi catie van alle aanwezige GGO`s en vormen het positieve bewijs voor de aanwezigheid van een UGM.

 

Figuur 5: Voorstelling van 2 alternatieve benaderingen voor detectie van UGMs. Standaard analyse van GGO’s wordt 

vandaag uitgevoerd op basis van gekende sequenties, om zodoende mits verschillende analytische stappen informatie 

over de productsamenstelling te bekomen (links boven ; linker driehoek onder ; linkse pijl). Deze manier van werken wordt 

echter steeds moeilijker, rekening houdend met het toenemend aantal GGO’s dat in ontwikkeling is, en de toenemende 

complexiteit (welke events wel testen, welke niet ? Welke testen/analyten gebruiken, welke niet?). Daarom bestaat de 

alternatieve procedure eruit, onderaan te starten, op product-niveau (rechter driehoek onder ; rechts boven ; rechtse pijl). 

Product-gebaseerde UGM ontdekking wordt mogelijk op basis van gedocumenteerde evidentie van de niet-geautori-

seerde aanwezigheid van GGO’s. 
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