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Testowanie partii nasion na niezamierzoną 

obecność nasion GM 

 Próbkobranie zgodne z wytycznymi ISTA 

 Plan testowania w oparciu o arkusz 

wyliczeniowy Seedcalc 

 Wydzielenie próbki roboczej z próbki 

laboratoryjnej zgodnie z planem testowania 

(liczba nasion policzona lub określona 

wagowo) 

 Zapobieganie fałszywie pozytywnym wynikom 

– usuwanie pyłów - mycie i suszenie nasion 

 



Testowanie partii nasion na niezamierzoną 

obecność nasion GM 

 Homogenizacja próbek, podpróbki traktowane 
jako oddzielne próbki 

 Ekstrakcja DNA z każdej podpróbki, 
możliwość połączenia porcji mączek z 
podpróbek w jedną zbiorczą próbkę 
(możliwości metody) 

 Jakościowy PCR przy użyciu Real Time PCR z 
wyizolowanego DNA na obecność sekwencji 
GM.  Wynik jakościowy: tak/nie, określanie 
półilościowe przy użyciu arkusza Seedcalc 

 Plan testowania i koszty z nim związane 
(Seedcalc) 
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Pobieranie próbek do analizy GMO 

 Rodzaje materiałów: 

 „surowe” materiały np. nasiona 

 półprodukty, dodatki do żywności np. skrobia 

kukurydziana, lecytyna sojowa 

 żywność i pasze 

 

 Duże partie materiału - mały rozmiar próbki 

poddawanej analizie 

 



Procedury pobierania próbek do analizy GMO 

określają: 

 Maksymalną wielkość partii materiału  

 Wielkość i liczbę podpróbek z partii 

 Wielkość próbki zbiorczej z partii  

 Sposób utworzenia próbki laboratoryjnej 

 Wielkość próbki laboratoryjnej 

 Sposób postępowania z próbką laboratoryjną 



Schemat poboru próbek nasion do analiz 

GMO wg zasad ISTA 

Zasady poboru próbek: 

 
1. Każda próbka pierwotna powinna 

być reprezentatywna dla miejsca 

partii materiału z którego została 

pobrana. 

2. Miejsca poboru próbek z partii nie 

są ściśle przypadkowe i związane z 

wysoką lub mała dostępnością 

części partii. 

3. Proces poboru i utworzenia próbki 

złożonej, podpróbki i próbki 

roboczej nie może  powodować 

zmiany ich składu. 
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Zmiennymi wpływającymi na plan testowania i 

sposób jego przygotowania są: 

 Liczba próbek pierwotnych 

 Wielkość próbki roboczej 

 Współczynnik fałszywie negatywnych 

wyników, związany z metodą detekcji czy 

identyfikacji, zależny od reprezentatywności 

wyizolowanego DNA użytego do reakcji 

PCR oraz granicy wykrywalności metody. 

 



Pobieranie prób nasion 

 Próba z partii materiału (bulk sample)- odpowiednia ilość 
podpróbek i ich wielkość (im większa heterogeniczność w 
partii tym więcej podpróbek) 

 

 Pobranie próbki laboratoryjnej- losowe (założenie- 
homogeniczność próby z partii) 

 

 Próbka laboratoryjna- reprezentatywna dla próby z partii 
(założenie- homogeniczność próby z partii) 

 

 Rozkład dwumianowy- używany do określenia wielkości 
próbki laboratoryjnej (odniesienie do bulk sample) 

 

 Błąd próbkobrania – związany ze stopniem 
heterogeniczności (rozwarstwienia) w partii materiału 

 

S.Kay, C.Paoletti, 2001 



Wyznaczenie wielkości próbki laboratoryjnej 

nasion 

 Górna granica zawartości GMO, jaką można wykryć 
Przedział ufności (rozkład dwumianowy) 

 

Liczba 

nasion 

Analiza na poziomie 0,1% GMO wymaga próbki zawierającej przynajmniej 3000 nasion 

S.Kay, C.Paoletti, 2001 



Wyznaczanie wielkości próbki laboratoryjnej 

nasion 



Pobieranie próbek 

 Ważna homogeniczność próbki 

 



Wpływ wielkości cząstek na dokładność 

oznaczenia 

 Rozmiar cząstek określa ich ilość w próbce 

analitycznej o określonej masie 

 

1 nasiono w 1000 = 0,1 % 



Zawartość frakcji różnych rozmiarów cząstek 

wpływa na dokładność wyniku analizy 

 Prawidłowe oznaczenie zawartości GMO - 
możliwe tylko dla próbek o złożonych z takich 
samych frakcji 

 Mieszanki frakcji:   

 mączka GMO - zawyżony wynik  

 kaszka GMO - zaniżony wynik 

 

 Różnice wielkości cząstek w próbkach mogą 
wpływać na wyniki analiz (np. w próbkach 
żywności) 

 Idealny rozmiar cząstek - CRM  40μm = 2,9 x 
106 cząstek/g 

 



Próbkobranie 

 Pobieranie próbek i błąd związany z tym 
procesem -istotny wpływ na wynik analizy 

 Zapewnienie reprezentatywności na każdym 
etapie pobierania próbek 

 Metoda pobierania próbek z pola - wpływ na 
dokładność wyniku 

 Homogenizacja próbki, wielkość i liczba cząstek 
poddawanych analizie - istotne dla dokładności 
wyniku  

 



Ploidalność GM kukurydzy 
Zarodek i endosperm 97% DNA, w zależności od 

pochodzenia allelu transgenicznego mamy 3/5 lub 2/5 

liczby kopii transgenu w ziarniaku kukurydzy. 

Endoreduplikacja w tkankach 

ziarniaka  



Wpływ wielkości genomu na liczbę kopii DNA  

Gatunek  Masa 1000 nasion 

[g] 

Gęstość partii 

materiału [kg/m³] 

Objętość nasiona 

[ml] 

Ilość kopii w 200 

ng DNA  

papaja 15 500 0,0300 262903 

ryż 25 560,65 0,0446 221769 

burak cukrowy 5 500 0,0100 129024 

pomidor 3,5 500 0,0070 102569 

soja 150 760,9 0,1971 87713 

rzepak 4 669 0,0060 82741 

bawełna 120 560,6 0,2141 43544 

kukurydza 380 720,8 0,5272 39058 

pszenica 40 744,8 0,0537 6126 



ISTA 

https://www.seedtest.org/en/home.html 



http://www.seedtest.org/en/stats-tool-box-

_content---1--1143.html 
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Dziękuję za uwagę 


