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Titel: Antwoord van de Belgische Bioveiligheidsraad op de opmerking gemaakt tijdens de 

publieksraadpleging m.b.t. de notificatie B/BE/16/BVW1 van de firma Amgen voor 

doelbewuste introductie in het leefmilieu van andere genetisch gemodificeerde organismen 

dan hogere planten voor onderzoek en ontwikkeling  

 

Context 

 

De notificatie B/BE/16/BVW1 werd in oktober 2016 door Amgen ingediend bij de Belgische 

bevoegde instantie in het kader van een verzoek tot doelbewuste introductie in het leefmilieu 

van andere genetisch gemodificeerde organismen dan hogere planten voor onderzoek en 

ontwikkeling, overeenkomstig hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 februari 2005. De 

notificatie werd officieel door de bevoegde instantie (BI) in ontvangst genomen op 3 

november 2016. 

Overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit organiseerde de BI een 

publieksraadpleging van één maand. Naar aanleiding van deze raadpleging stuurde de BI de 

enige relevante opmerking van het publiek m.b.t. bioveiligheid door naar de 

Bioveiligheidsraad.   

Overeenkomstig artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit werd met deze opmerking rekening 

gehouden bij het opstellen van het advies van de Bioveiligheidsraad (ref. BAC_2016_0790). 

Hieronder volgt het antwoord op deze opmerking. 

Vragen/opmerkingen van het publiek die geen verband houden met bioveiligheid (zoals 

economische of ethische kwesties) worden niet door de Bioveiligheidsraad behandeld. 

 

Opmerking van het publiek behandeld door de Bioveiligheidsraad 

 

De publieksraadpleging leidde tot één opmerking waarin bezorgdheid werd geuit over de 

periode gedurende dewelke het genetisch gemodificeerde virus in het lichaam kan blijven, de 

mogelijke recombinatie met wild type HSV-1 en de mogelijke schadelijke effecten op lange 

termijn.  

 

Antwoord 

 

Hoewel niet uit te sluiten valt dat Talimogene laherparepvec een latente infectie kan 

veroorzaken en dus in het lichaam kan blijven, vermindert de deletie van ICP34.5 aanzienlijk 

het vermogen om in normale cellen (geen tumor) te repliceren. Aangezien klinische 
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tekenen/symptomen die verband houden met reactivering vanuit de latentietoestand in 

normale cellen een normale replicatie vereisen, is de Raad van oordeel dat redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat bewijzen of gevolgen van een mogelijke reactivatie onwaarschijnlijk zijn. 

Dit lijkt te worden bevestigd door het feit dat de toediening van Talimogene laherparepvec 

aan 427 patiënten tot nu toe niet heeft geleid tot klinische symptomen die een latente virale 

infectie documenteren.  

 

De kans op recombinatie met wild type HSV-1 en de mogelijke impact van resulterende 

theoretisch stabiele en instabiele producten werden grondig besproken in het dossier. De 

Raad heeft de aanvrager ook vragen gesteld i.v.m. recombinatie in het kader van de eerste 

aanvraag met betrekking tot het gebruik van Talimogene laherparepvec, waarna de 

aanvrager alle resterende vragen naar behoren heeft beantwoord. In dat verband wenst de 

Raad er in de eerste plaats op te wijzen dat de kans op recombinatie gering is, omdat het 

weinig waarschijnlijk is dat een wild type virus zou voorkomen in hetzelfde weefsel als 

talimogene laherparepvec omdat dit laatste rechtstreeks geïnjecteerd wordt in de tumorcellen 

en zich niet effectief kan verspreiden in normale weefsels, terwijl het vooraf bestaande wild 

type HSV-1 zich in de slijmvliezen of de neuronale ganglia van de patiënt zou bevinden. In 

het onwaarschijnlijke geval dat recombinatie zou optreden, zouden producten dezelfde 

eigenschappen hebben als het Talimogene laherparepvec uitgangsmateriaal, nog steeds 

hGM-GSF tot expressie brengen en functioneel ontdaan van ICP34.5, en dus enkel in staat 

zijn tot tumorselectieve replicatie, minder goed in staat zijn zich te vermeerderen in 

tumorcellen of een virulentie vertonen waarvan is aangetoond dat deze zich niet herstelt tot 

wild type niveaus. 

 

De Bioveiligheidsraad besluit dat het onwaarschijnlijk is dat Talimogene laherparepvec in de 

context van de geplande klinische studie nadelige effecten zal hebben op de menselijke 

gezondheid of het leefmilieu, op voorwaarde dat alle voorziene veiligheidsmaatregelen 

worden nageleefd. 

 

 


