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Inleiding

Een routine procedure voor de detectie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO), gebruik makend van 
de real-time polymerase kettingreactie (qPCR), omvat verschillende stappen. De eerste van deze stappen is het 
screenen van de onbekende stalen op de aanwezigheid van genetische elementen zoals promotors, terminators, 
coderende of andere sequenties die aanwezig zijn in de verschillende genetisch gewijzigde (GM)-events. Deze 
stap heeft als doel het aantal analyses te beperken in de tweede stap, waar de potentieel aanwezige GM-events 
worden geïdentificeerd gebruik makend van een event-specifieke methode. Aangezien het aantal nieuwe GM-
events steeds toeneemt (1), is de toepassing van gevoelige en kost-efficiënte screeningsmethoden noodzakelijk.

Om aan deze behoefte te voldoen, werd een reeks SYBR® Green qPCR GGO screeningsmethoden ontwikkeld in 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Deze reeks bestaat uit de volgende methoden: 1/ vier 
trait-specifieke methoden (CP4-EPSPS, CryIAb/Ac, pat, bar) (2); 2/ twee methoden voor de detectie van generieke 
recombinante sequenties (p35S en tNOS) (3); 3/ drie taxon-specifieke methoden gericht op de soja lectine (lec), 
maïs alcohol dehydrogenase (adh) en koolzaad cruciferine (cru) genen (4), die toelaten de plantensoorten aan-
wezig in het analytische staal te bepalen. Bijkomend werd een methode opgenomen (oorspronkelijk ontwikkeld 
door CRA-W) voor de detectie van de generieke plantmerker gebaseerd op de chloroplast rbcL gen sequentie (5). 
Verder werd een methode gebruikt specifiek voor het bloemkoolmozaïekvirus (CaMV) Reverse Transcriptase gen 
(CRT2). Deze methode laat toe te bepalen of een positief resultaat voor de p35S merker kan uitgelegd worden 
door de aanwezigheid van het donor organisme CaMV in het monster.

De combinatie van deze qPCR methoden maakt het mogelijk een GGO screeninganalyse uit te voeren in één 
enkele run. De interpretatie van de verkregen resultaten voor elke methode wordt uitgevoerd met behulp van 
een beslissingsondersteunend systeem (DSS), ontwikkeld door het WIV-ISP. Dit systeem gebruikt een op een 
“priemgetal”-gebaseerd algoritme om te bepalen welke GM-events mogelijk aanwezig zijn in een staal. De bena-
ming van deze matrix-gebaseerde benadering voor het bepalen van de aanwezigheid van GGO plant materiaal in 
verschillende producten is “Combinatory SYBR®Green PCR Screening” of “CoSYPS” (6).
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De CoSYPS werd gevalideerd in een EU-ring test waaraan 13 EU officiële laboratoria hebben deelgenomen (7). 
Hier beschrijven we de opzet en de resultaten van de kleinschalige interlaboratorium test georganiseerd door het 
Belgische Nationale Referentielaboratorium voor Genetisch Gewijzigde Organismen (NRL-GGO) in 2010.

Doel van de Belgische CoSYPS interlaboratorium test 

Het doel van deze test was om de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de CoSYPS binnen het Belgische 
NRL-GGO te testen. Voor dit doel werden de knelpunten, geïdentificeerd in de eerder uitgevoerde EU-ring test 
(7), geëlimineerd of grotendeels verminderd: 1/ alle deelnemers kregen een theoretische en praktische opleiding 
voorafgaand aan de test; 2/ de teststalen werden voorbereid volgens de ISO Richtlijn 43 door het Europese Unie 
Referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (EU-RL GMFF; 8). De NRL-
GGO interlaboratorium test werd gekoppeld aan de vergelijkende testronde ILC-CRL-GMFF-CT-02/10 (8), uitge-
voerd in september 2010 en georganiseerd door het EU-RL GMFF.

Test stalen en qPCR analyse

Twee maïs poeders met een verschillend percentage aan maïs GGO event MON 810 (0,8% en 3,8%) werden ge-
bruikt (8). Per staal werden DNA extracties uitgevoerd op drie test porties en twee van de extracten werden verder 
gebruikt. Elk laboratorium gebruikte zijn eigen DNA-extractie protocol.

Eén qPCR run werd uitgevoerd voor beide stalen, gebruik makend van de 11 SYBR®Green qPCR methoden onder 
de eerder beschreven qPCR condities (2). Elk laboratorium gebruikte zijn eigen qPCR instrument.

Vijf laboratoria hebben deelgenomen aan de interlaboratorium test. Alle deelnemers ontvingen het volledige 
CoSYPS protocol, primers, positieve controles, SYBR®Green Universal Master Mix en het CoSYPS DSS zoals gebruikt 
in de routine-analyse aan WIV-ISP in die tijd (6).

Data analyse

De evaluatie van de gegevens werd uitgevoerd per GGO niveau (n=2), per qPCR methode (n=11) en per GM-
event (n=1). In totaal werden 20 resultaten per marker bekomen (2 niveaus x 2 extracten x 5 laboratoria), behalve 
voor Cry1Ab/Ac, waar 19 resultaten werden gegenereerd. Na de analyse van de ruwe qPCR gegevens per extract 
werden twee waarden ingevoerd in het CoSYPS DSS: Ct en Tm. Een extract werd als positief beschouwd voor een 
specifieke merker als de Ct-waarde lager was dan 35, in combinatie met een Tm-waarde binnen het interval Tm 
van de positieve controle ± 1°C. Voor Cry1Ab/Ac werd ± 2°C gebruikt om te verzekeren dat de twee verschillende 
sequenties van Cry1Ab/Ac aanwezig in GGO’s als positief zouden beschouwd worden.

De resultaten van de deelnemende laboratoria werden vergeleken met de verwachte uitkomst in termen van 
aanwezigheid/afwezigheid van een specifieke merker. De gevoeligheid, specificiteit, de vals-positieve en vals-ne-
gatieve resultaten werden berekend voor alle methoden en stalen samen met de positieve en negatieve voor-
spellende waarden (http://www.cebm.net/index.aspx?o=1042).
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Resultaten 

Een positief signaal werd verwacht voor vier van de geteste merkers (rbcL, adh, p35S en Cry1Ab/Ac) in beide stalen. 
De resultaten toonden aan dat 1 op 20 resultaten negatief was voor p35S en Cry1Ab/Ac (Tabel 1). Van de rest van 
de geteste merkers werd verwacht dat ze een negatief signaal zouden geven. Er werd echter een vals-positief 
resultaat waargenomen voor pat (Tabel 1).

De gevoeligheid, bepaald voor de positieve merkers, was 100% voor rbcL en adh. Voor p35S en Cry1Ab/Ac was 
deze parameter lager, respectievelijk 95% en 94.7% (Tabel 1). De specificiteit, bepaald voor de negatieve merkers, 
was 100% behalve voor pat (95%, Tabel 1).

Tabel 1. Resultaten van de interlaboratorium test. De verwachte positieve merkers zijn in het groen aangeduid, de 
verwachte negatieve merkers zijn in het rood aangeduid. 

rbcL lec adh cru p35S tNOS
CP4- 

EPSPS

Cry-
1Ab / 

Ac
pat bar CRT2

# positieve resultaten 20 0 20 0 19 0 0 18 1 0 0

# negatieve resultaten 0 20 0 20 1 20 20 1 19 20 20

Gevoeligheid (%) 100 100 95 94.7

Specificiteit (%) 100 100 100 100 95 100 100

In deze interlaboratorium test, was zowel de gevoeligheid als de specificiteit 99%. Ook positief en negatief 
voorspellende waarden liggen hoog, respectievelijk 97 en 99% (Tabel 2), met lage waarden voor respectievelijk 
vals-negatieven en vals-positieven (<5%).

Tabel 2. Specificiteit, gevoeligheid en voorspeld aantal positieven en negatieven

Gemeten positieven Gemeten negatieven

Verwachte positieven 77 2 97% Positives predictive rate

Verwachte negatieven 1 139 99% Negatives predictive rate

99% 99%

Gevoeligheid Specificiteit

Conclusies

Globaal tonen de resultaten van de NRL-GGO interlaboratorium test aan dat de gebruikte SYBR®Green qPCR 
methoden toegelaten hebben de verwachte aanwezige merkers in de stalen correct te detecteren: de maïs-speci-
fieke merker (adh), de twee transgene merkers (p35S en CryIAb/Ac) en de generieke plant merker (rbcL). Bijgevolg 
kan besloten worden dat het CoSYPS DSS toepasbaar is voor GGO screening van dit soort stalen.
Verder konden alle deelnemende laboratoria de experimentele kant van het qPCR protocol zonder problemen 
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uitvoeren. Bijkomend was het mogelijk om alle stalen en merkers in dezelfde run te testen. Bovendien worden er 
geen speciale eisen gesteld met betrekking tot de infrastructuur en het qPCR instrument, gezien elk laboratorium 
zijn eigen instrument kon gebruiken. Dit alles toont de uitvoerbaarheid aan van de gebruikte SYBR®Green metho-
den en van de gecombineerde setup zoals gebruikt in de CoSYPS. Het is echter nuttig om een korte theoretische 
training te geven aan toekomstige gebruikers ivm de werkwijze van het DSS en het invoeren van de resultaten.

Op basis van de resultaten van de EU-ring test (7) en de resultaten van de NRL-GGO interlaboratorium test, hier 
voorgesteld, kan besloten worden dat het CoSYPS DSS een betrouwbaar en efficiënte instrument is om levens-
middelen en diervoeders te screenen op de aanwezigheid van GGO’s.

Perspectief 

De SYBR®Green methoden die gebruikt werden in de interlaboratorium test zijn nu volledig gevalideerd (7). 
Bijgevolg zullen ze opgenomen worden in de Europese database van referentiemethoden voor GGO-analyse (9) 
(http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/). Bovendien kan dit GGO screening systeem uitgebreid worden 
door de invoering van nieuwe methoden (10) om het bereik en de resolutie van het DSS te verbeteren.
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