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Thermincola potens

Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Naar aanleiding van een verzoek van Syngip B.V. om de bacterie Thermincola potens op
Bijlage 2, lijst A1 te plaatsen (IG 17-244_2.13-000) deelt de COGEM u het volgende mee.
Samenvatting:
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie
Thermincola potens en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene
gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Opname
op Bijlage 2, lijst A1, betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende
organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden
indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten
staan. Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een
milieurisicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
De bacterie groeit goed bij afwezigheid van zuurstof. De bacteriesoort T. potens is
geïsoleerd uit een biobrandstofcel.
De bacterie heeft een groeioptimum bij 55°C of hoger en groeit niet bij 37°C. Deze hoge
groeitemperatuur maakt het onwaarschijnlijk dat T. potens pathogeen is voor mens of
dier. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat T. potens pathogeen is voor
mens, dier of plant. Zij adviseert daarom T. potens in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en
op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u
hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

Prof. dr. ing. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM
c.c.

Drs. H.P. de Wijs, Hoofd Bureau ggo
Mr. J.K.B.H. Kwisthout, Ministerie van IenW

Pathogeniteitsclassificatie van de anaerobe thermofiele bacterie
Thermincola potens
COGEM advies CGM/180110-01
1. Inleiding
Naar aanleiding van een verzoek van Syngip B.V. (IG 17-244) is de COGEM gevraagd te adviseren
over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Thermincola potens en plaatsing van deze bacterie
op Bijlage 2, lijst A1 van de ’Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo). 1 Deze
bijlage bestaat uit een lijst van gastheerorganismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant.
Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende
organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij
vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan (respectievelijk ’lijst A2
veilige vectoren’ en ’lijst A3 inserties’). Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager
daar een milieurisicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
2. Pathogeniteitsclassificatie Regeling ggo
Onder de ggo-regelgeving worden bij de pathogeniteitsclassificatie de risico’s voor mens en milieu in
ogenschouw genomen. Daartoe worden in de Regeling ggo micro-organismen ingedeeld in vier
pathogeniteitsklassen. Deze indeling start met pathogeniteitsklasse 1, die gevormd wordt door
apathogene micro-organismen en loopt op tot pathogeniteitsklasse 4, de groep van hoog pathogene
micro-organismen. Iedere pathogeniteitsklasse is gekoppeld aan een inperkingsniveau voor
werkzaamheden met ggo’s van die klasse.
Apathogene micro-organismen worden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Dergelijke microorganismen dienen minimaal aan één van de volgende criteria te voldoen:
a) het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die
ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant;
b) het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij
geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen;
c) het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4,
maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de
virulentie;
d) van het micro-organisme is het niet-virulente karakter door middel van adequate tests aangetoond
Een indeling in pathogeniteitsklasse 2 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de populatie
verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is, alsmede een
micro-organisme dat bij planten een ziekte kan veroorzaken.

COGEM advies CGM/180110-01

1

Een indeling in pathogeniteitsklasse 3 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de
populatie verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is.
Een indeling in pathogeniteitsklasse 4 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of
dieren een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de
populatie verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is.
3. Beschrijving van het organisme
3.1 Thermincola potens
T. potens behoort tot het geslacht Thermincola. Alle tot nu toe bekende bacteriën die tot dit geslacht
behoren zijn anaerobe, grampositieve, thermofiele bacteriën. 2,3,4 T. potens is geïsoleerd uit een, bij
hoge temperatuur (55°C) opererende, biobrandstofcel ofwel ‘microbial fuel cell’ (MFC) die was
geïnoculeerd met ‘anaerobic digester sludge’.2,5 In een MFC wordt chemische energie omgezet in
elektrische energie, doordat micro-organismen organische materialen oxideren. 6 T. potens behoort tot
de groep van dissimilerende metaal-reducerende bacteriën (DMRB), welke anaerobe dissimilatie
kunnen uitvoeren met behulp van metaal als terminale elektronenacceptor in plaats van zuurstof.7 T.
potens koppelt acetaatoxidatie aan reductie van onoplosbare elektronenacceptoren (MFC anodes en
ijzer(III)oxide-hydroxide (HFO)).2,5,8 De bacterie kan groeien met koolstofmonoxide als enige
elektrondonor en koolstofbron.2
De aanvrager heeft de groei van T. potens bij verschillende temperaturen (37, 40, 45 en 55°C)
getest. De resultaten laten zien dat T. potens tussen 40 en 55°C kan groeien en dat het optimum bij
55°C of hoger ligt. Verder laten de resultaten van de aanvrager zien dat de aanwezigheid van kleine
hoeveelheden zuurstof (100 ppm) de groei van de anaerobe bacterie aanzienlijk remt.
Het genoom van T. potens is volledig gesequenced.2,9 De aanvrager heeft BLAST analyses
uitgevoerd waarbij de genoomsequentie van T. potens is vergeleken met bacteriële toxinesequenties.
Volgens de aanvrager laten de resultaten zien dat T. potens geen genen bezit die coderen voor bekende
bacteriële toxines.
4. Eerder COGEM advies
De COGEM heeft onlangs geadviseerd over twee soorten behorende tot het genus Thermincola,
namelijk de soorten Thermincola ferriacetica en Thermincola carboxydiphila. De COGEM heeft deze
twee soorten als apathogeen geclassificeerd (pathogeniteitsklasse 1). 10
5. Overweging en advies
Wetenschappelijk gezien is de pathogeniteit van een micro-organisme goed aan te tonen. De
afwezigheid van pathogeniteit is echter moeilijk te bewijzen. Daarbij worden gevallen van
pathogeniteit gepubliceerd, terwijl er nauwelijks wordt gerapporteerd over de apathogeniteit van
micro-organismen. Hierdoor is van veel bacteriën weinig literatuur over apathogeniteit voor handen.
T. potens is een anaerobe bacterie met een hoge groeitemperatuur (thermofiel). De resultaten uit een
groeitest bij verschillende temperaturen (37, 40, 45 en 55°C), uitgevoerd door de aanvrager, laten zien
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dat T. potens tussen 40 en 55°C kan groeien en dat het optimum bij 55°C of hoger ligt. Deze hoge
groeitemperatuur maakt het onwaarschijnlijk dat T. potens pathogeen is voor mens of dier. Voor zover
bij de COGEM bekend, zijn er geen publicaties waarin melding wordt gemaakt dat T. potens
pathogeen is voor mens, dier of plant. Ook zijn er bij de COGEM geen publicaties bekend waarin
melding wordt gemaakt dat de bacterie over toxische eigenschappen beschikt.
Op basis hiervan is de COGEM van oordeel dat T. potens niet pathogeen is. Zij adviseert daarom T.
potens in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening T. potens in aanmerking komt
voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
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