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     Rośliny genetycznie zmodyfikowane: 

• wprowadzone nowe: DNA, białka → metabolity, cechy 

• zablokowane geny 

 

Analizie na obecność GMO można poddawać: 

• Tkanki roślinne 

• Nasiona 

• Produkty żywnościowe i składniki żywności, pasze 



Źródła błędu analizy   
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Pobieranie próbek 

 
Zasady pobierania próbek 

 

•Cel: zminimalizowanie 

błędu próbkobrania 

 

•Próbka – reprezentatywna 

dla populacji 

 

•Homogeniczność próbki 

Próba z partii materiału 

Próbka laboratoryjna 

Próbki analityczne 

HOMOGENIZACJA 

Izolacja DNA ELISA 

Partia materiału 



Gatunek Masa ziarna 

(mg) 

Masa próbki 3500 

nasion (g) 

Kukurydza 285 1000 

Rzepak 4 14 

Ryż 27 95 

Soja 200 700 

Pszenica 37 140 

Wyznaczanie wielkości próbki laboratoryjnej 

nasion 

Analiza na poziomie 0,1% GMO (przedział ufności 95%) wymaga próbki 

zawierającej przynajmniej 3000 nasion 

S.Kay, C.Paoletti, 2001 



Podstawowe metody detekcji GMO 

Oparte na analizie DNA (PCR) 

 

 

 

 
Oparte na analizie białek (ELISA) 

 

http://www.biosignatures.org/antibody/gx/AntibodyCoreLogo.jpg
http://www.pierroton.inra.fr/biogeco/site_pole_agro/images/PCR_ABI.png


Przetwarzanie żywności i wykrywanie GMO 

Wykrywanie 

GMO 

trudne 

łatwe 

surowy przetworzony 

białko 

PRODUKT 

Przetwarzanie żywności i wykrywanie GMO 



Rozwój metod PCR 

Konwencjonalny PCR RealTime PCR 

PCR w czasie rzeczywistym 

Digital PCR 

PCR cyfrowy 



Oznaczanie GMO metodą PCR 

 
 

Izolacja DNA 

Gotowe zestawy 

CTAB 

     PCR elektroforeza Homogenizacja i 

pobieranie 

podpróbek 



Wymagania PCR 

• matrycowy DNA 

• deoksynukleotydy 

• startery 

• polimeraza DNA 

• bufor 

• Mg 2+ 

 

 

• termocykler 



PCR (Pomerase chain reaction) 

 Reakcja łańcuchowa polimerazy 

35 - 45 x 

•ds DNA 

•1. denaturacja (95 °C) 

•2. przyłączanie (50-65 °C) 

•3. polimeryzacja (72 °C) 



PCR  

 Reakcja łańcuchowa polimerazy 

•Sekwenc
ja 

docelowa 
•35 cykli •cykl 2 •cykl 1 •cykl 4 •cykl 3 

Po 35 cyklach – 235 = 34 miliardy kopii 



PCR 

• Metoda wysoko specyficzna 

• Potwierdzenie: hybrydyzacja, analiza restrykcyjna, Nested 
PCR, sekwencjonowanie DNA 

• Do zastosowania nawet  do wysoko przetworzonych próbek, 
np. żywności , pasz 

• Granica wykrywalności- kilka kopii  

• Wrażliwa na kontaminacje 

• Konieczność stosowania kontroli: negatywnych, pozytywnych 

• specjalistyczne wyposażenie laboratorium (termocykler) 
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RealTime PCR  

Zasada działania sond Taqman®  

 

denaturacja 

przyłączanie 

 

polimeryzacja 

 



RealTime PCR 

• Ilościowe oznaczanie GMO 
• Zastosowanie sond 

oligonukleotydowych 
znakowanych barwnikami 
fluorescencyjnymi 

• Możliwość śledzenia przebiegu 
reakcji w czasie rzeczywistym 

• różnica w amplifikacji sekwencji 
specyficznej dla GMO i 
endogennego genu 
referencyjnego- podstawą do 
obliczenia zawartości GMO w 
próbce 

• Konieczne odniesienie do 
amplifikacji materiału 
referencyjnego CRM (1%) 
 



Oznaczanie ilościowe  - 

metoda ΔΔCt 
 

  

względem materiału odniesienia np. 

1% 

Materiał 
odniesienia 

Próbka 
badana  

Gen referencyjny 

Gen 
referencyjny 

GMO 

GMO 

Numer cyklu 

Numer cyklu 



Gen referencyjny 

• gatunkowo specyficzny 

• niewielka liczba kopii 

• niewielka heterogenność wśród odmian 

• niezmieniony podczas manipulacji genetycznych 

 

 



Geny referncyjne 

GATUNEK GEN BIAŁKO 

soja lectin lektyna 

hsp  Heat shock protein 

β-aktin aktyna 

kukurydza zein zeina 

ivr1 inwertaza 

hmg-A High mobility group 

Adh1 Dehydrogenaza alkoholowa 

zSSIIb Syntaza skrobiowa 

ryż sps Syntaza fosforanu sacharozy 

pomidor LAT 52 Secretory signal sequence 

ziemniak UGP Fosforylaza UDP-glukozy 

pszenica Acc1 Karboksylaza acetylo-CoA 

waxy-D1 Syntaza skrobiowa 



Zapewnienie jakości wyników badań 

• Każda analiza –izolacja, reakcja PCR wykonana w powtórzeniach 

• Stosowanie kontroli pozytywnej i negatywnej 

• Stosowanie certyfikowanych materiałów referencyjnych 

• Stosowanie metod zwalidowanych  

• Zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych:  

– Nadzór nad wyposażeniem 

– Rozdzielenie etapów analizy 

– Warunki temperatury i wilgotności w pomieszczeniach i 

lodówkach- monitoring, … 

 

 



RealTime PCR 

• LOD (Limit of Detection) Granica wykrywalności  

Najmniejsza ilość substancji oznaczanej, jaką można 

wykryć w badanej próbce daną metodą badawczą. 

 

• LOQ (Limit of Quantification) Granica oznaczalności 

Najmniejsza ilość substancji oznaczanej, jaką można 

wiarygodnie oznaczyć ilościowo w badanej próbce daną 

metoda badawczą 



• Sondy fluorescencyjne lub barwnik EvaGreen 

• Analiza end-point 

• Obliczenie liczby kopii szukanej sekwencji w 

próbce- rozkład Poissona 

• Zawartość GMO= liczba kopii szukanej 

sekwencji/liczba kopii genu referencyjnego 

 

 

PCR Cyfrowy 

Droplet Digital PCR 



Digital PCR 

• Oznaczenie ilościowe, jednostka: % kopii GM DNA w przeliczeniu na genom 
haploidalny 

• Obliczenie bezpośrednie, brak konieczności stosowania materiałów 
referencyjnych 

• Wysoka wartość metrologiczna oznaczenia 

• Zastosowanie do analiz GMO 

• Zastosowanie do walidowania materiałów referencyjnych w odniesieniu do liczby 
kopii DNA  

• Zastosowanie do oznaczania liczby kopii genów w genomie 

• Specjalny sprzęt i oprogramowanie, wysokie koszty 



ELISA- wykrywanie białek 

 Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

(test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorbcyjny)  

• Specyficzna reakcja przeciwciała z antygenem. 

 

• Przeciwciało unieruchomione na stałym podłożu ( ścianka probówki, 
mikropłytka, kulki szklane lub z tworzyw sztucznych) 

 

• Przeciwciało i antygen pasują do siebie jak klucz do zamka 

 

  

np. Soja RR: antygen - nowo syntetyzowane białko EPSPS kodowane przez 
wprowadzony gen EPSPS, nadające roślinie odporność na herbicyd 
Roundup. 

    Na immunosorbencie (pasku) umieszczone jest przeciwciało do tego białka.  



SUBSTRAT 

Kolor 

Enzym 

RR Przeciwciało 

CP4 EPSPS 

Wynik 

negatywny 
Wynik 

pozytywny 

Linia 

kontrolna 

Linia 

wyniku 



  O%    0,5%    1%      5%    10%   50%  100% 

Granica wykrywalności– 0,1% soi RoundupReady 



• Barwna reakcja enzymatyczna 

-zabarwienie wprost 

proporcjonalne do stężenia 

antygenu. 

• Po zatrzymaniu reakcji pomiar 

absorbancji 

•Obliczenie zawartości GMO na 

podstawie porównania do 

standardów (krzywa 

standardowa) 

ELISA – oznaczenie ilościowe 



Zalety metody ELISA 
• Szybka analiza  (Czas trwania analizy – 10-15 minut) 

• Nieskomplikowana analiza (można stosować w warunkach 

polowych) 

• Specyficzność 

 

 

Wady metody ELISA 
• Wynik zależy od poziomu ekspresji białka (poziom ekspresji 

niewystarczający do detekcji, ekspresja tylko w określonych partiach 

rośliny lub na różnych etapach rozwoju) 

 

 Produkty transgenów stanowią 0-2% białek rozpuszczalnych 

• Degradacja białka (wysoko przetworzone produkty żywnościowe) 

• Brak możliwości „screeningu”  

 

 

 

 



 Producenci GMO  

• zapewnić czystość i segregację produktów  

• śledzić genetyczne modyfikacje w procesie hodowlanym  

 

 Przemysł spożywczy i żywieniowy, firmy nasienne  

•  zapewnić czystość i segregacje produktów  

•  zapewnić zgodność z obowiązującym prawem 

 

Organy administracji 

• Kontrola produktów , zgodność z obowiązującym prawem 

• Żeby móc wycofać specyficzne produkty 

• np.. Jeśli pozwolenie na obrót wygasło 

 

 Laboratoria 

• Żeby dostarczyć usługi 

 

Kto korzysta z metod detekcji GMO? 


