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INTRODUCERE
INTRODUCTION

Obţinerea primului organism modificat genetic (OMG) (genetically modified
organism/GMO), la specia Escherichia coli, de către Cohen, Boyer şi Berg, în anul 1973
(Genome News Network, 2004), a demonstrat că transferul informaţiei genetice poate
depăşi cu mult barierele naturale şi a constituit primul pas în acest nou domeniu. În 1978,
compania Genentech, fondată de Boyer, a creat o linie transgenică de E. coli, capabilă să
sintetizeze insulina umană (Wikipedia, 2009j), iar astăzi majoritatea aplicaţiilor
biotehnologice moderne sunt destinate sistemului sanitar. Cu toate acestea, plantele (de
cultură) modificate genetic (PMG) (genetically modified crop/GMC) se bucură de cea
mai mare notorietate, reprezentând subiectul celor mai intense controverse referitoare la
introducerea şi utilizarea biotehnologiilor moderne.
Plantele transgenice reprezintă tehnologia agricolă cu cea mai rapidă răspândire
din istorie (Raney, 2006). Acestea au fost obţinute încă din anii 1980, momentul
introducerii pentru prima dată în cultura comercială fiind însă discutabil. Hails şi
Kinderlerer (2003) afirmă că până la sfârşitul anilor 1980 varietăţi de tutun şi tomate
rezistente la virusuri erau cultivate în China, iar Zhou et al. (1995), citaţi de Nap et al.
(2003), susţin că tutunul rezistent la Virusul Mozaicului Castravetelui (Cucumber Mosaic
Virus) a fost cultivat în scop comercial în China, începând din 1992. James şi Krattiger
(1996) susţin de asemenea că varietăţi de tutun şi tomate rezistente la virusuri au fost
comercializate în China, de la începutul anilor 1990. Pe de altă parte, conform
informaţiilor publicate de Chen et al. (2000), oficial, plantele transgenice au fost
comercializate în China începând cu anul 1996 (Nap et al., 2003). În ceea ce priveşte
utilizarea în alimentaţia umană, tomatele FlavrSavr, cu coacere întârziată, reprezintă
primele plante de cultură modificate genetic destinate acestui scop (Lüthy, 1999; James şi
Krattiger, 1996). Aprobarea a fost obţinută de Calgene în SUA, în anul 1994, tomatele
procesate sub formă de pastă fiind introduse pe piaţă în 1996.
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Odată cu răspândirea PMG-urilor în culturile comerciale, a crescut considerabil
numărul liniilor transgenice disponibile (AGBIOS, 2009a; Bruderer şi Leitner, 2003). A
crescut de asemenea şi numărul speciilor din care derivă liniile transgenice destinate
cultivării, printre acestea enumerându-se plante cu o importanţă deosebită în economia
mondială, ca porumbul, orezul, soia, bumbacul, grâul, tomatele, prunul, inul, floarea
soarelui sau rapiţa, dar şi plante cu impact economic mai mic, cum sunt papaia, broccoli,
pepenele galben sau cicoarea (AGBIOS, 2009a; Bruderer şi Leitner, 2003).
Cu toate că PMG-urile au cunoscut o răspândire spectaculoasă, utilizarea acestora
şi a produselor biotehnologice în general, a generat numeroase controverse, opiniile pe
această temă încadrându-se în două curente. Pe de o parte, cultivarea la scară largă este
văzută ca având numeroase beneficii economico-sociale şi ecologice. Susţinătorii
biotehnologiilor – în principal companiile producătoare, precum şi o mare parte a
comunităţii academice – afirmă că utilizarea plantelor de cultură transgenice va
determina creşterea productivităţii agricole globale, va contribui la asigurarea securităţii
alimentare, scăderea sărăciei în ţările în curs de dezvoltare şi va reduce dependenţa
agriculturii de inputurile chimice, ajutând la diminuarea poluării (Altieri şi Rosset, 1999).
De cealaltă parte, opozanţii noii tehnologii, reprezentaţi în principal de adepţii mişcărilor
ecologiste şi ai agriculturii biologice, contestă beneficiile menţionate mai sus, insistând
asupra potenţialelor efecte negative pe care PMG-urile le pot provoca asupra echilibrului
ecosistemelor, economiei, sănătăţii etc.
Complexitatea aspectelor referitoare la avantajele şi dezavantajele culturilor de
plante transgenice, se datorează în principal faptului că această tehnologie este relativ
nouă, iar implicaţiile ei nu au fost încă pe deplin înţelese. Până în prezent, activitatea
diferitelor organisme sau organizaţii comerciale, ştiinţifice, guvernamentale şi
neguvernamentale, a avut ca rezultat publicarea unor evaluări şi fundamentări
contradictorii ale beneficiilor, riscurilor şi limitelor plantelor transgenice, care au generat
controverse la toate nivelurile, referitoare la introducerea deliberată în mediu şi utilizarea
OMG-urilor ca alimente şi furaje (Ponti et al., 2005). Aceste controverse au proiectat o
imagine lipsită de transparenţă asupra OMG-urilor, motiv pentru care sunt privite cu
scepticism de către opinia publică din întreaga lume. Diferenţele de opinie se regăsesc şi
în strategiile politico-ecomice ale diferitelor state, prin poziţia faţă de OMG-uri şi modul
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în care legiferează şi sprijină utilizarea biotehnologiilor moderne în cadrul sectorului
public sau a celui privat.
În 1998, invocând noul concept bazat pe principiu precauţiei (precautionary
principle) adoptat în metodologia de evaluare a riscurilor (risk assessment) asociate
organismelor transgenice (Ponti et al., 2005), UE a introdus un moratoriu care interzicea
cultivarea şi comercializarea OMG-urilor în spaţiul comunitar, răspunzând astfel
îngrijorărilor referitoare la: posibilele efecte adverse asupra mediului şi sănătăţii omului,
durabilitatea noii tehnologii agricole, impactul pe care adoptarea ei îl poate avea asupra
societăţii în general (Hails şi Kinderlerer, 2003). Ulterior, Organizaţia Mondială a
Comerţului (World Trade Organization) a deliberat că moratoriul împiedică libera
circulaţie a mărfurilor, fiind necesară ridicarea interdicţiilor referitoare la OMG-uri
(GMO Compass, 2006a).
Retragerea moratoriului a coincis cu adoptarea, la 18 aprilie 2004, a noii ligislaţii
referitoare la OMG-uri, i.e. Regulamentul 1829/2003 şi Regulamentul 1830/2003 (Jank et
al., 2005). Conform acestor acte normative, în cadrul UE, cultivarea OMG-urilor şi
procesarea sau comercializarea sub formă de alimente, furaje sau material săditor se face
doar după autorizare. Pentru a fi autorizate, OMG-urile trebuie să îndeplinească anumite
cerinţe referitoare la siguranţă şi libera alegere, care au de fapt rolul de a asigura
coexistenţa, la orice nivel, cu produsele convenţionale (Wikipedia, 2009s; GMO
Compass, 2006c). Este astfel protejat dreptul producătorilor, comercianţilor şi
consumatorilor de a alege, iar instrumente ca trasabilitatea, etichetarea sau monitorizarea
post-market, introduse prin noile acte normative, au rolul de a permite identificarea
OMG-urilor de-a lungul lanţului de producţie şi consum. Modul concret prin care li se
asigură consumatorilor posibilitatea de face o alegere informată este etichetarea
corespunzătoare a produselor, aceasta trebuind efectuată chiar şi în cazul în care
ingredientul MG nu poate fi detectat în produsul final. Previziunea este pusă în practică
cu ajutorul trasabilităţii care înlocuieşte astfel, unde este cazul, dovezile analitice (GMO
Compass, 2007). Un alt instrument esenţial în contextul etichetării, este reprezentat de
testarea OMG.
Din cele prezentate anterior se poate concluziona că ingineria genetică şi
produsele derivate din aceasta reprezintă deja un domeniu important la nivel global, care

11

Testarea OMG

se dezvoltă continuu, având potenţialul de a genera numeroase beneficii dar şi efecte
negative. Cu toate că până în momentul de faţă nu există dovezi clare care să
fundamenteze temerile legate de posibile urmări nefavorabile ale utilizării OMG-urilor,
se recomandă o abordare prudentă.

Fig. 1. Situaţia globală a culturilor transgenice la nivelul anului 2009.
Fig. 1. Global status of commercialized GM crops in 2009.
Sursă: James (2009b).

În 1996, culturile comerciale de PMG-uri au ocupat 1,7 milioane ha, fiind
prezente în SUA, China, Canada, Argentina, Australia şi Mexic (Nap et al., 2003; James,
1998). Ulterior, plantele transgenice s-au răspândit rapid, fiind utilizate în prezent pe
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Testarea OMG

toate continentele globului. Cea mai mare parte din culturile de plante transgenice este
concentrată în SUA, Argentina, Brazilia, India şi Canada care, împreună cu alte câteva
ţări, sunt considerate marile cultivatoare de plante transgenice ale lumii (“biotech megacountries”) (Figura 1).
În ţara noastră, soia şi porumbul au fost singurele plante MG cultivate în scop
comercial. Deşi opoziţia publicului faţă de aceste culturi este, în general, evidentă,
fermierii susţin că beneficiile economice obţinute sunt considerabile. Aceste aspecte au
fost

evidenţiate de rapoartele Serviciului Străin

de Agricultură din

cadrul

Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA Foreign Agricultural Service)
(Cionga, 2005; Higgins, 2000), precum şi de publicaţii de diverse tipuri. Astăzi,
cultivarea PMG-urilor în România se face pe suprafeţe relativ restrânse, în principal
datorită implementării legislaţiei europene care, odată cu aderarea ţării noastre la UE, la 1
ianuarie 2007, a impus renunţarea la soia MG. Această legislaţie reglementează strict
domeniul biotehnologiilor, în special cultivarea PMG-urilor, astfel că, în cadrul UE şi
implicit în România, doar două evenimente de transformare la porumb (i.e. MON810 şi
T25) mai deţin încă autorizare pentru cultivare (Comisia Europeană, 2009; GMO
Compass, 2009). Trebuie însă remarcat că au fost deja făcute demersurile pentru
acordarea/înnoirea autorizaţiei de cultivare, conform legislaţiei adoptate în anul 2004, a
peste 100 de evenimente de transformare, inclusiv a celor două menţionate anterior
(Comisia Europeană, 2009; GMO Compass, 2009).
În ceea ce priveşte activitatea de testare OMG, s-au creat şi în România premisele
dezvoltării unui sistem adecvat, capabil să asigure punerea în aplicare a noilor prevederi
legislative europene (i.e. trasabilitatea, etichetarea şi monitorizarea post-market a
produselor alimentare care conţin OMG-uri) menite să asigure o alegere informată şi
conştientă (informed choice) de-a lungul lanţului de producţie şi comercializare (Lee et
al., 2006; Zafar et al., 2004). Concomitent, prin aceste mijloace se asigură şi
implementarea prevederii Protocolului asupra Biosecurităţii de la Cartagena (Cartagena
Protocol on Biosafety/CPB), referitoare la punerea la dispoziţia statelor semnatare a
informaţiilor necesare pentru luarea unor decizii informate în ceea ce priveşte importul
OMG-urilor pe teritoriul lor (Žel et al., 2008).
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În vederea armonizării politicilor naţionale cu cele europene, în ţara noastră, au
fost demarate procese de acreditare a unor laboratoare de testare OMG, care să
corespundă standardelor acceptate la nivel internaţional.
Activitatea de monitorizare presupune efectuarea unor analize moleculare
specifice, concretizate prin detecţia, identificarea şi cuantificarea materialului MG. În
practica testării OMG sunt folosite metode analitice imunologice, bazate pe analiza
proteinelor, sau metode bazate pe tehnologia PCR (polymerase chain reaction) ce
utilizează ADN-ul ca analit, cele mai performante şi deci cele mai utilizate fiind metodele
din a doua categorie (Morisset et al., 2009; Žel et al., 2008).
Etapa de detecţie stabileşte dacă proba analizată conţine sau nu material derivat
din OMG-uri. În acest scop se utilizează metode screening, iar rezultatul este calitativ
(pozitiv/negativ). Se efectuează apoi o altă analiză calitativă care permite identificarea
precisă a evenimentului de transformare, pentru a determina dacă prezenţa acestuia pe
piaţă este autorizată. Ultima etapă este reprezentată de cuantificarea conţinutului de
OMG-uri, pe baza rezultatului acestei analize luându-se decizia de etichetare a
produselor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cele mai utilizate protocoale de
cuantificare sunt bazate pe tehnica real-time PCR. În laboratoarele de testare, aceste etape
se desfăşoară secvenţial, fiind integrate în cadrul unor metodologii specifice.
Datorită implicaţiilor pe care le atrage după sine, testarea OMG reprezintă unul
dintre cele mai complexe tipuri de analize din cadrul controlului oficial al alimentelor şi
furajelor (Žel et al., 2008). Un aspect foarte important referitor la procesul de acreditare
al laboratoarelor OMG este reprezentat de necesitatea validării metodelor analitice.
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Din cele prezentate anterior se poate desprinde concluzia că testatea calitativă şi
cantitativă reprezintă o componentă esenţială a cercetărilor şi aplicaţiilor actuale în
domeniul OMG-urilor.
Prezenta lucrare descrie aspecte teoretice şi practice referitoare la detecţia şi
cuantificarea evenimentului de transformare GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready),
elemente ce au constituit una dintre direcţiile de activitate ale Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, în scopul implementării
acestora în cadrul unui laborator naţional pentru evaluarea şi certificarea conformităţii
produselor alimentare de origine vegetală ce conţin OMG-uri. Laboratorul a fost denumit
„CERT-OMG”. Această direcţie se înscrie în contextul armonizării politicilor naţionale
cu cele europene.
În capitolele următoare vor fi prezentate particularităţile teoretice şi practice ale
etapelor testării OMG, în conformitate cu principiile descrise în literatura de specialitate
(ex. Querci et al., 2005, sau Querci, 2004):
 identificarea şi caracterizarea materiilor prime şi a produselor alimentare ce
vor fi testate;
 revizuirea procedurilor de eşantionare;
 pregătirea probelor pentru analiză;
 extracţia ADN-ului;
 evaluarea caracteristicilor extractelor obţinute;
 detecţia OMG-urilor şi identificarea evenimentelor de transformare utilizând
metode bazate pe reacţia PCR;
 cuantificarea conţinutului MG prin real-time PCR;
 validarea in-house a metodelor de lucru în vederea parcurgerii procesului de
acreditare.
Activităţile descrise în această lucrare au avut ca surse principale de finanţare
următoarele granturi de cercetare: CEEX, Modul IV (229/2006), „Laborator naţional de
referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetală care
conţin organisme modificate genetic – CERTOMG”, director Doru Pamfil, USAMV
Cluj-Napoca; Platforme MEC (97/2006), „Platformă de biotehnologii bazată pe
cunoaştere”, director Doru Pamfil, USAMV Cluj-Napoca; CNCSIS/BD (BD-129),
15
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„Studiul conţinutului de organisme modificate genetic din unele produse alimentare pe
bază de soia şi porumb”, director Cristian Radu Sisea; CNCSIS/TD (TD-414), „Studiul
conţinutului de organisme modificate genetic din unele produse alimentare pe bază de
soia şi porumb”, director Cristian Radu Sisea.
Dorim să mulţumim pe această cale colegilor din cadrul USAMV Cluj-Napoca şi
din afara universităţii, precum şi tuturor celor care, într-un fel sau altul, s-au implicat şi
au avut o contribuţie pozitivă în activitatea noastră din acest domeniu.

Cluj-Napoca 2009
Autorii
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CAPITOLUL I. STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL OMG-URILOR
CHAPTER I. CURRENT STATUS IN THE FIELD OF GMOs

1.1. ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC
1.1. GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
1.1.1. Introducerea OMG-urilor
1.1.1. Introduction of GMOs

Exceptând liniile modificate genetic (MG), răspândite astăzi în aproape toate
regiunile globului, cultivarurile utilizate la scară largă pentru obţinerea produselor
alimentare sunt rezultatul domesticirii formelor sălbatice iniţiale. Acest lucru se poate
realiza printr-un proces continuu de selecţie şi ameliorare, în vederea creşterii
productivităţii şi calităţii recoltelor, a rezistenţei la atacul dăunătorilor şi la condiţiile
nefavorabile de mediu, precum şi a pretabilităţii la tehnologiile moderne de cultură
(Querci et al., 2004a). Procesele de selecţie şi ameliorare, presupun transferul sau
recombinarea caracteristicilor dorite prin încrucişări, în cadrul speciei, sau între grupuri
de specii înrudite şi compatibile din punct de vedere sexual.
Metodologia clasică de recombinare a genelor responsabile pentru expresia
caracterelor de interes, necesită un consum semnificativ de timp şi resurse materiale
(Querci et al., 2004a). Un dezavantaj major este reprezentat de incapacitatea introducerii
unei singure caracteristici, fără a fi necesară recombinarea genoamelor întregi. De aceea,
selecţia şi introducerea pe piaţă a unor varietăţi noi, cât mai stabile din punct de vedere
genetic, este încă un proces îndelungat. Cel mai important neajuns al ameliorării clasice
este reprezentat însă de imposibilitatea transferului de material genetic între organisme
îndepărtate din punct de vedere taxonomic. Aceste două limite pot fi depăşite, cel puţin în
parte, prin aplicarea tehnologiilor de transformare genetică.
În Articolul 3 al Protocolului asupra Biosecurităţii de la Cartagena, organismele vii
modificate (living modified organisms/LMOs) sunt definite ca fiind acele entităţi vii
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(inclusiv cele sterile, virusurile şi viroizii) ce posedă o nouă combinaţie de material
genetic obţinută prin utilizarea biotehnologiilor moderne (CPB, 2000). Deşi face referire
la aceeaşi categorie de fiinţe, Directiva Consiliului 2001/18/CE le numeşte organisme
modificate genetic, denumire care a fost preluată şi este astăzi utilizată în întreaga lume,
la toate nivelurile. Conform Directivei, sintagma „organism modificat genetic” descrie
entităţile vii, exceptând fiinţele umane, al căror material genetic a suferit modificări ce nu
pot fi generate prin mecanisme naturale de hibridare sau recombinare. În acest caz,
termenul „organism” subliniază capacitatea entităţii biologice în cauză de a se înmulţi şi
de a-şi trasmite informaţia genetică în descendenţă. Aplicată speciilor cultivate, sintagma
se referă la plantele în genomul cărora a fost introdusă stabil, prin transformare genetică,
informaţie genetică provenită de la o altă specie, efectul dorit fiind exprimarea acesteia în
organismul gazdă. Procesul de introducere şi funcţionare (exprimare) a genelor în specii
neînrudite este denumită „transformare genetică”. Evenimentele de transformare pot avea
un caracter temporar (tranzitoriu) sau permanent (integrativ), pentru această lucrare
prezentând interes doar cele din a doua categorie.
Tehnologia, care s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, oferă aplicaţii pentru studierea
structurii şi funcţionării genelor, dar mai important, pentru experimentele de inginerie
genetică la bacterii, drojdii, animale şi plante superioare (Bruderer şi Leitner, 2003). În
cazul plantelor, ingineria genetică presupune parcurgerea mai multor etape: identificarea
genei, construirea vectorului, transformarea, regenerarea eficientă, analiza expresiei
genice, studiul transmiterii în descendenţă, evaluarea în câmp, comercializarea. Indiferent
de carateristicile nou introduse, PMG-urile joacă un rol important în lărgirea fondului de
germoplasmă al speciilor cultivate, oferind astfel soluţii la anumite probleme legate de
tehnologia de obţinere sau prelucrare şi facilitând sporirea beneficiile producătorilor şi
consumatorilor (Querci et al., 2004a; Bruderer şi Leitner, 2003).

1.1.2. Metode de obţinere a PMG-urilor
1.1.2. Methods for obtaining GMCs
Conform CPB (2000), prin biotehnologii moderne se înţelege aplicarea:
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tehnicilor in vitro care utilizează acizii nucleici; sunt incluse în această
categorie tehnica ADN-ului recombinant şi injectarea directă de acizi
nucleici în celule sau organite celulare;



tehnicilor care depăşesc barierele naturale de recombinare sau reproducere
fiziologică, dar nu sunt utilizate în procedeele tradiţionale de ameliorare şi
selecţie.

Tehnicile de modificare genetică la care se face referire în Anexa I a Directivei
2001/18/CE sunt aceleaşi cu cele menţionate în Protocol, făcându-se însă o delimitare
clară între ADN-ul recombinant şi introducerea directă a ADN-ului într-un organism.
Fuziunea celulară este de asemenea menţionată separat.
Transformarea presupune deci introducerea unui segment de ADN care reprezintă
o combinaţie sintetică de elemente, ca promotori, gene structurale şi terminatori, în
genomul unui organism denumit „receptor” (Bruderer şi Leitner, 2003). Genele inserate
sunt preluate din organisme în care sunt prezente în mod natural, uneori putând suferi o
serie de modificări înainte de a fi efectiv introduse în genomul receptor (ex. variantele
genei Cry care conferă rezistenţa de tip Bt). Secvenţa promotoare, situată înaintea
regiunii codificatoare, are rolul de a controla expresia acesteia în plantă. Prezenţa
secvenţei terminatoare, responsabilă de întreruperea transcripţiei şi poliadenilarea
capătului moleculei de ARNm, este de asemenea necesară la sfârşitul regiunii
codificatoare. Această construcţie, promotor-genă-terminator, se numeşte casetă genică
(gene cassette) (Figura 2). În mod frecvent, două sau mai multe casete genice sunt
utilizate pentru realizarea unui insert (construcţie genică). Pe lângă gena de interes şi
elememntele regulatoare ale acesteia, într-un insert pot fi prezente şi alte elemente
genetice, rolul acestora fiind de a controla şi stabiliza funcţia genei, sau de a facilita
combinarea diferitelor elemente ale construcţiei genice (Bruderer şi Leitner, 2003).
Insertul va fi integrat doar pe unul dintre cromozomii prezenţi în genomul di- sau
poliploid (inserare neomoloagă) al organismului transformat care este astfel heterozigot
(hemizigot). De aceea, transformarea este deseori urmată de backcrossing, în vederea
obţinerii unei linii transgenice homozigote. Ulterior, cel puţin în cazul porumbului,
companiile producătoare de seminţe încrucişează elita transgenică homozigotă cu linii
netransformate, în vederea producerii unor hibrizi comerciali care prezintă, atât
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secvenţele transgenice, cât şi caracteristicile superioare obţinute prin ameliorare clasică.
Aceşti hibrizi comerciali sunt astfel hemizigoţi pentru caracterul transgenic (Moens et al.,
2005; Berdal şi Holst-Jensen, 2001).

(a)

(b)

Fig. 2. Reprezentare simplificată a unui insert/unei construcţii genice. (a) Insert format dintro singură genă şi elementele sale necesare pentru exprimare, i.e. promotorul şi terminatorul.
(b) Prezenţa a două casete genice, în cadrul aceluiaşi insert.
Fig. 2. Simplified representation of a typical insert/gene construct. (a) Insert containing a
single gene and its necessary components for expression, i.e. the promoter and the
terminator. (b) Two gene cassettes as part of the same construct.
După Bruderer şi Leitner (2003), modificat.

Prima metodologie folosită pentru modificarea genetică a plantelor a fost creată în
anii 1980 şi utiliza specia bacteriană Agrobacterium tumefaciens pentru integrarea genei
de interes în organismul gazdă (Querci et al., 2004a). Agrobacterium infectează în mod
natural doar anumite specii dicotiledonate, multe plante de interes economic fiind la
început inaccesibile acestui tip de transformare (ex. cerealele). Pentru inducerea
modificărilor genetice la aceste specii, au fost create alte metode de transformare, directe
sau indirecte, caracterizate însă print-o frecvenţă redusă a transformărilor stabile (Davey
et al., 1989). Cel mai important avantaj al transformării mediate de Agrobacterium
rămâne însă reducerea numărului de copii ale transgenei inserate în genomul receptor
(Querci et al., 2004a).
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Tehnicile menţionate mai sus permit doar introducerea aleatorie a genelor de
interes în genomul plantelor (Bruderer şi Leitner, 2003). Casetele genice sunt inserate
într-o singură copie sau repetate în tandem, în forme trunchiate sau rearanjate, în unul sau
mai mulţi loci. Inserţia aleatorie în genomul receptor poate cauza efecte pleiotrope şi de
poziţie, neprevăzute. O posibilă rezolvare pentru inserţia aleatorie este reprezentată de
tehnica ZNF (zinc-finger nuclease) care permite manipularea precisă a genomului unui
organism. Aplicaţiile ZNF sunt încă reduse. Pentru mai multe informaţii se pot consulta
următoarele surse: Sigma-Aldrich (2009), Wikipedia (2009t), Zinc Finger Consortium
(http://www.zincfingers.org/default2.htm).
Metodele de transformare disponibile în prezent permit introducerea sau
modificarea caracteristicilor asociate cu expresia unei singure gene. Cele mai importante
caracteristici agronomice au însă o expresie poligenică. Manipularea acestora prin
metodele ingineriei genetice necesită aprofundarea cercetărilor şi crearea tehnicilor de
izolare, reconstruire şi transfer în complex al poligenelor.
Pentru obţinerea plantelor transformate genetic, cele mai utilizate metode sunt
următoarele: transformarea mediată de Agrobacterium tumefaciens, transferul indirect
prin bombardare cu microparticule (metoda biolistică sau metoda tunului de particule),
trasferul direct de ADN (Zafar et al., 2004).
1.1.2.1. Transformarea mediată de Agrobacterium tumefaciens
1.1.2.1 Agrobacterium tumefaciens mediated transformation
A. tumefaciens este o specie de bacterii patogene aerobe, care trăieşte în sol şi are
capacitatea naturală de a transfera un segment de ADN, denumit „T-ADN” (transfer
DNA) şi localizat la nielul plasmidului Ti (tumor inducing), în genomul plantelor
superioare pe care le infectează (Zafar et al., 2004; Bruderer şi Leitner, 2003). T-ADN-ul
este integrat stabil într-unul dintre cromozomii celulei gazdă şi exprimat ulterior,
determinând proliferarea excesivă a ţesuturilor, sub forma de rădăcini sau excrescenţe
canceroase specifice (McClean, 1998). Pătrunderea celulelor bacteriene în planta gazdă
se realizează doar prin răni deschise. A. tumefaciens infectează în mod natural peste 330
de genuri şi 640 de specii de plante, majoritatea fiind dicotiledonate (McClean, 1998).
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Procesul de transfer are loc doar la nivelul materialului genetic al celulelor
infectate din cadrul organismelor gazdă şi a constituit punctul de plecare pentru crearea
unui protocol de transformare la plante (Zafar et al., 2004). Ulterior, procedeul de
transformare a fost optimizat, realizându-se progrese considerabile în obţinerea OMGurilor, iar transformarea mediată de bacteriile din specia A. tumefaciens a devenit,
probabil, cea mai eficientă metodă de tranformare (Bruderer şi Leitner, 2003).
Strategia transformării mediate de A. tumefaciens presupune eliminarea genelor
bacteriene care produc tumora, în locul lor fiind plasat insertul ce trebuie transferat.
Aceasta are deci la bază proprietatea conform căreia orice fragment străin de ADN plasat
între secvenţele ce mărginesc iniţial T-ADN-ul, poate fi transferat în celulele plantelor
prin infecţie. Este astfel posibilă introducerea genei de interes în celulele plantei fără a
cauza tumora (Querci et al., 2004a). Secvenţele ce mărginesc T-ADN-ul sunt denumite
„TR” (T-ADN right) şi „TL” (T-ADN left), doar prima fiind considerată indispensabilă
procesului de transfer (McClean, 1998).
Dezavantajul major al acestui eficient sistem de transformare rezidă în capacitatea
naturală a bacteriilor A. tumefaciens de a infecta doar anumite specii de plante (Bruderer
şi Leitner, 2003). Din această cauză se întâmpină dificultăţi în generalizarea metodei de
transformare la toate plante de cultură, cea mai importantă excepţie fiind grupa
cerealelor. Cercetările din ultimii ani au determinat însă perfectarea unor protocoale de
transformare şi pentru speciile considerate recalcitrante (ex. Păcurar et al., 2008).
Sistemul a fost intens utilizat pentru trasformarea câtorva specii importante de
cultură ca tomate, canola, bumbac şi cartofi, obţinându-se peste 40 de linii MG (Bruderer
şi Leitner, 2003).

1.1.2.2. Transferul direct de ADN
1.1.2.2. Direcet tranfer of DNA
Transferul direct de ADN în celulele plantelor se poate realiza utilizând agenţi
fizici sau chimici, care au rolul de a media pătrunderea şi integrarea informaţiei genetice.
Pe aceste căi (în special prin electroporare), au fost obţinute o serie de varietăţi
transgenice de porumb şi orez (ex. Bt11, MS3, MS6, T14 sau T25, respectiv LLRICE05
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sau LLRICE62). Pentru ca transferul să aibă loc, pereţii protectori ai celulelor receptoare
trebuie îndepărtaţi, rezultând astfel protoplaştii. Acest tip de celulă reprezintă stuctura
ideală pentru introducerea ADN-ului şi selecţia evenimentelor transgenice deoarece
pereţii celulari constituie un impediment major în calea integrării informaţiei genetice
străine în celulă (Zafar et al., 2004). Dezavantajul metodei este reprezentat de rata
scăzută de regenerare a plantelor din protoplaşti (Querci et al., 2004a), motiv pentru care
această metodă nu s-a răspândit foarte mult în practică.
Cele mai utilizate metode din această categorie sunt prezentate în continuare.

Transformarea cu ajutorul substanţelor chimice

Un exemplu din această categorie este polietilenglicolul (PEG), substanţă care are
capacitatea

de

a

modifica

proprietăţile

membranei

plasmatice,

determinând

permeabilizarea reversibilă a acesteia, ceea ce permite pătrunderea macromoleculelor
străine în citoplasmă. Primul succes utilizând această metodă a fost înregistrat în 1984 şi
a constat în transferul şi exprimarea T-ADN-ului provenit de la A. tumefaciens în
protoplaşti de tutun (Zafar et al., 2004).

Transformarea prin microinjecţie
Acest tip de transformare a cunoscut o largă răspândire odată cu crearea şi
dezvoltarea tehnicilor de micromanipulare (Zafar et al., 2004). Primele rezultate de
transformare genetică utilizând această metodă au fost obţinute la şoarece, specie la care
microinjecţia a devenit o procedură de rutină. La plante însă, situaţia diferă mult datorită
particularităţilor celulelor vegetale: pereţii celulari conţin straturi de lignină şi celuloză
care sunt mai greu de penetrat cu instrumentele disponibile în prezent, iar vacuolele
conţin diferite hidrolaze şi compuşi toxici a căror eliberare accidentală în citoplasmă
poate determina moartea celulei/protoplastului. O soluţie pentru cea de-a doua problemă,
este evacuolarea protoplaştilor, eficienţa regenerării scăzând însă şi mai mult. Metoda a
fost aplicată cu succes pentru transformarea celulelor germinale, precum şi a
grăunciorilor de polen, folosiţi ulterior pentru fertilizări in vitro.
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Transformarea prin electroporare
Metoda constă în expunerea protoplaştilor la impulsuri electrice care determină
permeabilizarea reversibilă a membranei plasmatice, facilitând transferul ADN-ului
(Zafar et al., 2004). Principalele avantaje ale acestei metode, comparativ cu tratamentele
chimice, sunt simplitatea şi frecvenţa mai mare de intregrare a ADN-ului (Zafar et al.,
2004). Electroporarea aplicată protoplaştilor prezintă totuşi anumite limite, cauzate de
specificitatea sistemului de cultură al acestora, motiv pentru care transferul de ADN prin
electroporare nu s-a extins semnificativ.

1.1.2.3. Transferul genelor prin metoda biolistică
1.1.2.3. Gene transfer using the biolistic method
O cale de eliminare a limitelor datorate dificultăţilor regenerării plantelor din
protoplaşti şi capacităţii bacteriilor Agrobacterium de a infecta doar anumite specii de
plante, este reprezentată de utilizarea bombardamentului cu microparticule. Procedeul se
numeşte şi metoda tunului de particule sau metoda biolistică. În acest caz, transformarea
poate fi aplicată unei game foarte variate de explante, ca: suspensii de celule
embriogenice, meristeme, embrioni, embrioni imaturi şi polen (Zafar et al., 2004;
Bruderer şi Leitner, 2003).
În principiu, metoda presupune bombardarea celulelor sau ţesuturilor cu particule
de tugsten sau aur, de dimensiuni micoscopice, căptuşite cu ADN-ul care trebuie
transferat. Avantajul acestei metode este faptul că aproape orice tip de ţesut care are
potenţialul de a regenera plante poate fi utilizat ca ţintă pentru ADN-ul străin.
Primul dispozitiv folosit pentru transformare utiliza încărcături cu praf de puşcă
pentru accelerarea particulelor. Ulterior, au fost create sisteme în cadrul cărora
accelerarea particulelor se face prin intermediul aerului sau a altor gaze comprimate sau
prin descărcări electrice (puls electrostatic) (Zafar et al., 2004; Bruderer şi Leitner, 2003).
În anul 1988, soia a fost prima specie modificată genetic, utilizând metoda
biolistică (Zafar et al., 2004), iar ulterior au fost obţinute linii transgenice la alţi peste 20
de taxoni printre care şi porumbul, tutunul su bumbacul (Bruderer şi Leitner, 2003).
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Unii autori includ metoda biolistică în grupa metodelor de transfer direct (Zafar et
al., 2004).

1.1.3. Generaţiile de PMG-uri
1.1.3. Generations of GMCs
În vederea evaluării riscurilor şi beneficiilor asociate plantelor transgenice, este în
primul rând necesar să deosebim diferitele tipuri sau generaţii de PMG-uri. O astfel de
clasificare a fost făcută de Pretty (2000).
Prima generaţie de PMG-uri a fost comercializată încă din a doua jumătate a
anilor 1990, servind în principal ca produse comerciale care să aducă beneficii materiale
companiilor producătoare (ex. soia Roundup Ready produsă de Monsanto).
Principalele caracteristici noi introduse în plantele transgenice din prima generaţie
sunt:
 toleranţa la ierbicide (herbicide tolerance/HT);
 rezistenţa la insecte (insect resistance/IR);
 coacerea rapidă, introdusă la tomate;
 modificarea enzimelor bacteriene pentru utilizarea în diferite ramuri ale
industriei;
 culoare modificată a speciilor floricole (ex. garoafe).
PMG-urile din a doua generaţie au apărut spre sfârşitul anilor 1990, fiind mai
puţin răspândite ca produse comerciale. Principalele caracteristici introduse sunt:
 rezistenţa virală, introdusă la orez, manioc, papaia sau prun;
 rezistenţa la nematozi, introdusă la cereale şi alte plante de cultură;
 genele terminator;
 toleranţa la îngheţ introdusă la căpşuni, sfecla de zahăr, tomate sau cartof;
 producerea substanţelor cu importanţă farmaceutică (pharming).
PMG-urile din a treia generaţie sunt în curs de dezvoltare, direcţiile de inovare
fiind următoarele:
 toleranţa la stresul abiotic;
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 modificări fiziologice ale plantelor de cultură pentru a creşte eficienţa
utilizării resurselor naturale (apă, nutrienţi, lumină), determinându-se astfel,
o creştere mai rapidă, o prelungire a duratei de vegetaţie, modificări ale
conţinutului hormonal sau întârzierea îmbătrânirii frunzelor în scopul
producerii unor cantităţi mai mari de carbohidraţi;
 obţinerea plantelor de cultură apomictice care permit reutilizarea sămânţei
hibride;
 obţinerea plantelor vaccin;
 crearea şi utilizarea unor gene marker noi, care să le înlocuiască pe cele de
rezistenţă la antibiotice (antibiotic resistant marker genes/ARMGs);
 extinderea aplicaţiilor în domeniul farmaceutic.
În contrast cu primele două generaţii de PMG-uri, cea de-a treia este mult mai
bine direcţionată înspre beneficiul utilizatorului final (Pretty, 2000). Există astfel direcţii
de cercetare ce vin în întâmpinarea unor probleme cu care se confruntă ţările în curs de
dezvoltare. Un exemplu în acest sens este stresul abiotic (i.e. seceta, îngheţul, excesul de
săruri şi metale grele) care reprezintă o limită majoră pentru producţia agricolă din
regiunile sărace (FAO, 2002) şi care primeşte tot mai multă atenţie în ultima vreme.
Acelaşi trend se remarcă şi în cazul aşa-numitelor „plante vaccin”.

1.1.4. Elementele genetice introduse în OMG-uri
1.1.4. Genetic elements inserted în GMOs
Analiza elementelor genetice introduse în plantele de cultură MG aprobate pentru
comercializare, reprezintă baza pentru crearea şi dezvoltarea metodelor de testare OMG.
Elementele frecvent întâlnite în plantele MG pot fi utilizate pentru crearea unor metode
de screening (i.e. detectarea concomitentă a prezenţei cât mai multor OMG-uri). Trebuie
totuşi avut în vedere faptul că între elemente genetice de acelaşi tip pot exista deosebiri
de secvenţă (Morisset et al., 2009; Bruderer şi Leitner, 2003). Ulterior detecţiei,
evenimentele de transformare vor fi identificate specific pe baza elementelor care le
compun. Aceste secvenţe vor fi utilizate şi în protocoalele de cuantificare.
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În continuare sunt prezentate genele şi elementele regulatoare (promotori şi
terminatori) utilizate la obţinerea plantelor transgenice pentru care exista aprobare de
comercializare la nivelul anului 2003. Datele au fost publicate de Bruderer şi Leitner
(2003).
Cele mai răspândite elemente genetice prezente în PMG-uri provin de la A.
tumefaciens şi Virusul Mozaicului Conopidei (Cauliflower Mosaic Virus/CaMV). Dintre
cele 66 de PMG-uri analizate în studiul menţionat, 62 conţin cel puţin o secvenţă genică
derivată de la unul dintre organismele menţionate anterior. Datele statistice prezentate în
studiu nu au luat în considerare PMG-urile cultivate în Japonia şi China şi nici plantele
decorative, informaţiile moleculare aferente acestor categorii fiind lipsite de certitudine.
Unul dintre cei mai importanţi factori pentru atingerea nivelelor dorite de expresie
a transgenelor, este reprezentat de promotorul ales pentru a controla transcripţia. Datele
prezentate în Figura 3 indică prezenţa câte unei copii a promotorului constitutiv 35S (P35S) de la CaMV, sau a unui promotor derivat din acesta, într-un număr ridicat de plante
transgenice comerciale. Din acest motiv, P-35S este des utilizat ca ţintă pentru
screeningul OMG-urilor. Compararea secvenţelor promotorului P-35S prezent în diferite
OMG-uri a evidenţiat faptul că acestea nu sunt perfect identice (ex. Morisset et al., 2009).

altele
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P-TA29
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P-35s
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bacterian
22

Fig. 3. Frecvenţa promotorilor utilizaţi în plantele de cultură
transgenice autorizate pentru comercializare înainte de 2003.
Fig. 3. Frequency of occurrence of the most often used promoters
in the genetically engineered crop plants authorized before 2003.
După Bruderer şi Leitner (2003).
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Trebuie menţionat de asemenea că dintre cei 29 de promotori utilizaţi în
transgeneză, 20 erau prezenţi doar în câte un eveniment de transformare.
Peste 40 de gene distincte au fost utilizate pentru obţinerea evenimentelor de
transformare (Figura 4). Transgena cea mai frecvent utilizată este nptII, provenită de la
specia E. coli. Aceasta conferă rezistenţă la anumite antibiotice aminoglicozidice, fiind
prezentă, în 1996, în 61% din plantele MG analizate. Conform sursei menţionate anterior,
doar 44% din plantele transgenice conţineau această genă. După nptII, cele mai frecvent
transgene sunt cele denumite generic „Cry”. Această categorie include foarte multe
variante optimizate ale genelor native de la Bacillus thuringiensis, care produc forme
diferite ale endotoxinei delta. Dintre genele Cry, cele utilizate sunt formele Cry1A(b) şi
Cry3A. După nptII şi Cry urmează genele CP4 EPSPS şi bar, prezente fiecare în peste
zece evenimente de transformare.

bar
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20

nptll
29

pat
11
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alte le
37
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barnase
8
nitrilaza
5

gox
7

Fig. 4. Frecvenţa utilizării transgenelor în plantele de cultură
transgenice autorizate pentru comercializare înainte de 2003.
Fig. 4. Frequency of occurrence of the most often used genes in
the genetically engineered crop plants authorized before 2003.
După Bruderer şi Leitner (2003).

În Figura 5 sunt prezentaţi terminatorii utilizaţi, menţionându-se originea şi
numărul OMG-urilor în care au fost utilizaţi.
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Fig. 5. Frecvenţa utilizării terminatorilor în plantele de cultură transgenice
autorizate pentru comercializare înainte de 2003.
Fig. 5. Frequency of occurrence of the most often used terminators introduced
into the genetically engineered crop plants authorized before 2003.
După Bruderer şi Leitner (2003).

1.1.5. Răspândirea PMG-urilor
1.1.5. Status of GMCs adoption

Biotehnologiile moderne reprezintă sectorul asociat sistemului medical şi agroalimentar cu cea mai rapidă dezvoltare, iar transgeneza are potenţialul de a revoluţiona în
continuare aceste segmente, dar şi de a produce efecte negative asupra mediului şi
sănătăţii (Pretty, 2000). Există aproximativ 2000 de companii în SUA şi peste 700 în UE
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul biotehnologiilor, majoritatea aplicaţiilor fiind
însă destinate sistemului sanitar. În sectorul agro-alimentar piaţa este dominată doar de
câteva companii multinaţionale (ex. Monsanto, Syngenta Seeds, Aventis CropSciences,
DuPont, DOW AgroSciences, Bayer CropScience sau Pioneer Hi-Bred), unele fiind lideri
şi pe piaţa de material semincer şi pesticide (Pretty, 2000).
Majoritatea plantelor transgenice comercializate în momentul de faţă prezintă cel
puţin una dintre următoarele caracteristici (James, 2007; James, 2005; Ponti et al., 2005;
James, 2003; Querci et al., 2004a; Pretty, 2000):
 rezistenţa la un ierbicid total (ex. soia, sfecla de zahăr şi bumbacul Roundup
Ready sau rapiţa LibertyLink); permite utilizarea ierbicidului pentru
combaterea buruienilor fară a afecta cultura; reprezintă cea mai răspândită
caracteristică a PMG-urilor;
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 rezistenţa la insecte, în special în cazul porumbului şi a bumbacului, prin
expresia unei gene de la Bacillus thuringiensis (rezistenţă de tip Bt); toxina Bt
cu acţiune insecticidă este exprimată în toate tesuturile plantei, eliminând
insectele erbivore şi reducând necesitatea aplicării pesticidelor convenţionale.
La mijlocul anilor 1990, cultivarea în scop comercial a OMG-urilor era aproape
inexistentă, extinderea acestora în culturile agricole făcându-se însă foarte rapid în anii
care au urmat introducerii lor pe piaţă. Astfel, din 1996 şi până la sfârşitul anului 2008,
suprafaţa globală cultivată cu OMG-uri a crescut de aproape 80 ori, ajungând în prezent
la 134 milioane hectare (Figura 6), ceea ce reprezintă aproximativ 8% din suprafaţa
agricolă mondială. Principalele ţări cultivatoare de PMG-uri au fost şi în 2009 SUA,
Argentina, Brazilia, India, Canada şi China (James, 2009b).

Fig. 6. Evoluţia suprafeţei (milioane ha) globale cultivate cu plante transgenice.
Fig.6. Global area (million hectares) of biotech crops.
Sursă: James (2009b).

În UE, cultivarea OMG-urilor se face la scară mult mai mică, importurile pentru
procesare sub formă de alimente şi furaje fiind însă foarte frecvente.
În prezent, la nivelul UE, au fost autorizate sau sunt în curs de autorizare 118
notificări (62 pentru evenimente de transformare la porumb, 22 la bumbac, 12 la rapiţă,
11 la soia, cinci la plante decorative, trei la sfeclă de zahăr, două la cartof şi unul la orez)
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(Comisia Europeană, 2009; GMO Compass, 2009). Date actualizate referitoare la situaţia
procesului de autorizare, compania notificatoare şi modul de utilizare pot fi accesate pe
site-ul Comisiei Europene (vezi Comisia Europeană, 2009) şi pe site-ul GMO Compass
(vezi GMO Compass, 2009). Trebuie menţionat însă că numărul real al evenimentelor de
transformare prezente în această listă este mai mic, deoarece unele au fost autorizate în
conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de 24 aprilie 2004, iar în prezent sunt
înaintate pentru autorizare şi sub noua legislaţie, introdusă după data menţionată anterior.
Speciile la care se întâlnesc cele mai mari suprafeţe cu linii transgenice sunt soia,
bumbacul, porumbul şi rapiţa (James, 2009a; James 2009b; James 2008; Cardarelli et al.
2005). Situaţia suprafeţelor aferente acestor culturi, la nivelul anului 2008, este prezentată
în Figura 7.

(a)

(b)

Fig. 7. Situaţia principalelor culturi transgenice. (a) Rata de introducere în cultură a cultivarurilor transgenice.
(b) Evoluţia suprafeţelor (milioane ha) cultivate cu principalele plante transgenice.
Fig. 7. Status of principal biotech crop species. (a) Global adoption rates for principal biotech crops. (b) Global
area (million hectares) of biotech crops.
Sursă: James (2009a).

Cionga (2005) precizează că, în 2001, în ţara noastră erau cultivate cu soia
transgenică aproximativ 15.000 ha, suprafaţa ajungând la peste 50.000 ha la nivelul
anului 2004. România s-a menţinut în categoria ţărilor cu peste 50.000 ha culturi
transgenice şi în anii următori (James, 2008), soia Roundup Ready deţinând în continuare
cea mai mare proporţie în această categorie. Aceste informaţii corespund celor oferite de
Direcţia Generală Elaborare Strategii, Politici Sectoriale şi de Piaţă, din cadrul Ministerul

31

Testarea OMG

Apelor, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), cu ocazia celei de-a VII-a Conferinţe
a Asociaţiei Bioagricultorilor din România Bioterra (Dinu, 2006). Conform datelor
prezentate, în 2005, culturile de soia Roundup Ready ocupau o suprafaţă de circa 86.000
ha, preconizându-se că suprafaţa va ajunge la 126.000 ha spre sfârşitul anului 2006, ceea
ce reprezenta aproximativ 10% din suprafaţa agricolă totală a ţării. În perioada respectivă
existau peste 1.100 de cultivatori de soia transgenică, răspândiţi în 31 de judeţe ale ţării,
cele mai importante suprafeţe fiind localizate în Brăila (~31.000 ha), Călăraşi (~24.000
ha), Ialomiţa (~20.000 ha), Timiş (~17.000 ha) şi Iaşi (~6.000 ha). Au fost de asemenea
identificate peste 4.000 ha de culturi neautorizate de soia MG. Pentru acelaşi an, recolta
de soia transgenică a fost estimată la aproximativ 200.000 t. Cultivarea soiei Roundup
Ready în ţara noastră nu mai este posibilă începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării
României la UE. De aceea, în anii 2008 şi 2009, suprafaţa atribuită culturilor transgenice
în ţara noastră, a scăzut sub nivelul de 50.000 ha (James, 2009a; James 2009b; James,
2008).

1.1.6. Impactul potenţial al PMG-urilor
1.1.6. Potential impact of GMCs

Biotehnologiile reprezintă o colecţie de tehnici ce pot fi utilizate în domeniile
agro-alimentar, sanitar şi industrial. Unele tehnologii, ca markerii moleculari,
manipularea şi transferul genelor, pot fi aplicate în toate sectoarele agro-alimentare, în
timp ce altele sunt specifice doar anumitor ramuri: reproducerea vegetativă pentru
cultivarea plantelor, transferul de embrioni pentru creşterea animalelor, schimbarea
sexului în piscicultură (FAO, 2002).
Opiniile referitoare la utilitatea şi riscurile inerente utilizării PMG-urilor sunt
foarte diferite. Pe de o parte, aceste organisme sunt promovate ca fiind sigure şi necesare
societăţii umane, în timp ce opozanţii le consideră neesenţiale şi potenţial cauzatoare de
efecte negative asupra sănătăţii şi mediului. Niciuna dintre aceste opinii nu poate fi însă
corectă din simplul considerent că PMG-urile nu reprezintă o categorie omogenă, punerea
în balanţă a beneficiilor şi riscurilor trebuind făcută pentru fiecare caz în parte (Pretty,
2000). Este de asemenea foarte important ca utilizarea la scară largă a PMG-urilor să se

32

Testarea OMG

facă după o evaluare judicioasă, existând numeroase exemple ce evidenţiază
oportunitatea acestei abordări: introducerea iepurilor în Australia, introducerea albinei
africane în America de Sud, introducerea zambilei de apă (Eichhornia spp.) în America
de Nord şi Africa de Vest, introducerea răchitanului (Lythrum salicaria) în Noua
Zeelandă şi America de Nord.

Implicaţii tehnice pentru practica agricolă
Cele mai importante categorii de PMG-uri utilizate până în acest moment prezintă
caracteristici de rezistenţă la atacul unor dăunători (ex. rezistenţa Bt împotriva unor
lepidoptere), sau la acţiunea anumitor erbicide totale (ex. glifosat sau glufosinat). Pe
lângă acestea, au fost şi vor fi îmbunătăţite şi alte caracteristici de producţie
(AgResearch, 2000a; Deisingh şi Badrie 2005):


valoarea nutritivă;



capacitatea de producţie;



perioada de păstrare, lucru ce poate favoriza transportul pe distanţe mai
mari;



rezistenţa la lovire (ex. tomate), în vederea reducerii pierderilor;



rezistenţa la condiţii extreme de mediu (ex. secetă, exces de săruri sau
temperaturi scăzute).

Pentru producători, cultivarurile transgenice rezistente la ierbicide, boli sau
dăunători înseamnă în primul obţinerea unor recolte mai profitabile (MAF, 1996), ceea ce
se poate reflecta în reducerea preţurilor de vânzare către consumatorul final (AgResearch,
2000a).
În urma studiilor efectuate, Raney (2006) a concluzionat că utilizarea PMG-urilor
prezintă avantaje deosebite pentru fermele cu suprafeţe mai reduse comparativ cu fermele
de dimensiuni mari, precum şi pentru micii cultivatori din ţările în curs de dezvoltare.
Totuşi, pentru ca fermierii să poată beneficia de pe urma culturilor transgenice, este
necesară existenţa unui sistem instituţional capabil să asigure şi să favorizeze accesul
acestora la resursele şi inovaţiile potrivite.
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Un alt avantaj oferit de tehnologia transgenică este posibilitatea de a reduce durata
programelor de ameliorare, grăbind introducerea unor genotipuri superioare în circuitul
comercial (Querci et al., 2004a; MAF, 1996M).
În ceea ce priveşte posibilele dezavantaje ale PMG-urilor rezistente la erbicide,
există o serie de factori care favorizează adaptarea populaţiilor de buruieni la metoda de
control, ceea ce va face inutilizabil evenimentul de transformre. Va fi astfel necesară
înlocuirea varietăţilor care au încorporată transgena, acţiune foarte costisitoare, mai ales
dacă acestea sunt utilizate la scară largă. Pericolul ca metoda de control să devină
ineficientă există şi în cazul rezistenţei de tip Bt (AgResearch, 2001; AgResearch,
2000b). În ambele situaţii este însă posibilă aplicarea unor strategii menite să reducă
presiunea de selecţie. Pentru culturile Bt este recomandată asocierea cu liniile
convenţionale, care să reprezinte refugii pentru dezvolarea indivizilor susceptibili la
măsura de control, iar în cazul rezistenţei la erbicide sunt necesare măsuri integrate
pentru controlul buruienilor.

Inputurile din agricultură

PMG-urile rezistente la boli, dăunători sau ierbicide vor necesita utilizarea unor
cantităţi mai reduse de pesticide, favorizându-se astfel reducerea inputurilor (substanţe de
combatere, combustibili fosili) şi implicit a conţinutului de reziduuri din produse şi
mediu (Deisingh şi Badrie, 2005; AgResearch, 2000a; MAF, 1996). În ceea ce priveşte
plantele rezistente la ierbicide, numeroase studii au arătat însă că nivelul de utilizare a
substanţelor de combatere nu a scăzut în mod semnificativ, în unele cazuri înregistrânduse chiar creşteri (Duke şi Cerdeira, 2005; Pretty, 2000). Acest aspect nu este singurul care
trebuie avut în vedere. Astfel, Duke şi Cerdeira (2005) consideră că rata de utilizare a
unei substanţe active are o importanţă mai redusă, accentul trebuind pus pe gradul de
toxicitate al acesteia. În acest context, glifosatul şi glufosinatul de amoniu, singurele
substanţe de combatere utilizate în combinaţie cu PMG-urile rezistente la ierbicide, nu se
caracterizează printr-o rată redusă de aplicare, dar sunt considerate cu risc scăzut în ceea
ce priveşte toxicitatea pentru consumatori şi efectele asupra mediului.

34

Testarea OMG

Fluxul de gene
Dintre toate riscurile asociate PMG-urilor, acesta este probabil cel mai important
deoarece urmările sale sunt ireversibile şi dificil de controlat (Duke şi Cerdeira, 2005). În
procesul de modificare genetică se utilizează ca markeri pentru selecţie gene de rezistenţă
la antibiotice. Odată introduse în mediu şi alimentaţie, genele pot fi preluate de bacterii,
ducând la apariţia microorganismelor rezistente la antibiotice (“superbugs”) care nu vor
mai fi controlate eficient de sistemul medical (AgResearch, 2000b; Pretty, 2000; MAF,
1996). Trebuie avut însă în vedere că majoritatea acestor gene au fost larg răspândite în
natură înainte de utilizarea lor de către ingineria genetică (ex. nptII), fără a determina
efectele adverse amintite anterior. Apariţia transferului orizontal de material genetic de-a
lungul filogeniei a fost demonstrată ştiinţific de diferiţi autori, prin modelare. Un astfel de
studiu a fost publicat de Dröge et al. (1998), care au concluzionat că premisele
transferului orizontal a ADN-ului recombinant există, frecvenţa de apariţie fiind însă
neglijabilă.
Un alt aspect de acest fel este reprezentat de posibila migrare (introgresie) a
genelor de rezistenţă la ierbicide, de la speciile cultivate la plante sălbatice înrudite,
conferindu-le acestora din urmă rezistenţă la acţiunea ierbicidelor. În cazul în care
plantele respective se dezvoltă pe suprafeţe cultivate, pot constitui o problemă greu de
îndepărtat, fiind necesară modificarea sau chiar înlocuirea tehnologiei de bază
(AgResearch, 2001; Pretty, 2000). În cazul în care aceste plante constituie populaţii
sălbatice există posibilitatea modificării echilibrului natural în respectivele ecosisteme.
Totuşi, se apreciază că genele de rezistenţă la ierbicide nu pot conferi singure avantaje
majore pentru supravieţuire, care să influenţeze selecţia naturală (Duke şi Cerdeira,
2005). De asemenea, trebuie subliniat că fluxul de gene este un fenomen foarte complex,
pe lângă simpla înrudire taxonomică a celor două specii şi prezenţa lor în acelaşi
ecosistem existând un număr foarte mare de factori care influenţează introgresia. În acest
context, Conner et al. (2003) numesc 24 de caracteristi genetice sau fiziologice, pe care le
grupează în următoarele categorii:
 factori care determină hibridarea şi intervin înaintea fecundării;
 factori care determină hibridarea şi intervin după fecundare;
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 factori care influenţează apariţia şi dezvoltarea hibrizilor;
 factori care influenţează persistenţa şi propagarea plantelor hibride.
Deşi clasificarea acestor factori este făcută diferit în alte lucrări (ex. Wilkinson şi
Ford, 2007, sau Wilkinson et al., 2003), complexitatea fluxlui de gene reiese clar şi în
aceste cazuri.

Impactul economic al PMG-urilor şi investiţiile în domeniul biotehnologiilor
agricole
Biotehnologiile moderne reprezintă în primul rând o sursă foarte importantă de
venituri. Piaţa globală a PMG-urilor a fost estimată pentru anul 2008 la 7,5 miliarde USD
(James, 2008), ea având un mare potenţial pentru rezolvarea anumitor probleme cu care
se confruntă domeniul agro-alimentar. De aceea, implicaţiile de natură economică pe care
PMG-urile le generează, la toate nivelurile, sunt însemnate, iar activitatea de cercetare şi
dezvoltare este în continuă creştere.
În domeniul biotehnologiilor agricole, existenţa marilor corporaţii multinaţionale
crează premisele unei monopolizări a pieţei libere, precum şi impunerea unor dependenţe
restrictive pentru fermierii săraci (AgResearch, 2001). Un astfel de exemplu controversat
îl

reprezintă

aşa-numita

„tehnologie

terminator”

(genetic

use

restriction

technology/GURT) (Rao, 2008; ISF, 2003) care constituie o soluţie extrem de eficientă şi
sigură de eliminare a fluxului de gene (MAF, 1996). În acest context, tehnologia
terminator presupune de fapt crearea unor linii transgenice sterile (MAF, 1996) utilizând
mecanisme moleculare de inactivare genică (gene switching mechanisms) ce împiedică
germinarea seminţelor. Pentru companiile producătoare de seminţe această tehnologie ar
putea constitui însă şi un mijloc foarte eficient de protejare a drepturilor de proprietate
intelectuală (intelectual property rights/IPRs), dat fiind faptul că majoritatea fermierilor
din ţările în curs de dezvoltare, precum şi un număr surprinzător de mare de fermieri din
ţările industrializate, păstrează o parte din recolta de seminţe pentru înfiinţarea culturilor
următoare (Pretty, 2000). Datorită faptului că reprezintă un subiect controversat,
tehnologia nu a fost deocamdată comercializată, deşi aplicaţii patentate există încă din
anul 1998 (Rao, 2008).
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Un alt subiect sensibil, determinat de complexitatea problematicii drepturilor de
proprietate intelectuală, este reprezentat de posibilitatea creşterii preţurilor de vânzare a
produselor biotehnologice prin perceperea unor redevenţe de către companiile
producătoare.
Majoritatea informaţiilor publicate, referitoare la investiţiile în activităţile de
cercetare din domeniul biotehnologiilor agricole, conţin date ce vizează doar plantele de
cultură. În cadrul acestei ramuri, majoritatea fondurilor (aproximativ 90%) provin din
sectorul privat al ţărilor dezvoltate (FAO, 2002). Tot acestui sector îi este atribuită cea
mai mare pondere în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor de cercetare (65-80%). De
aceea, produsele sunt destinate în principal fermierilor din ţările dezvoltate, aceştia
dispunând de mai multe resurse financiare ce le permit achiziţionarea unor tehnologii
scumpe. Anumite componente ale biotehnologiilor prezintă însă un potenţial extraordinar
şi pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă fermierii din ţările în curs de
dezvoltare (FAO, 2002). În urma cercetărilor efectuate, Raney (2006) a concluzionat că
tehnologia poate avea impact pozitiv pentru agricultorii săraci, acesta fiind însă foarte
dependent de anumiţi factori instituţionali, ca legislaţia referitoare la securitatea mediului
şi a alimentelor, capacitatea naţională de cercetare agricolă, problematica drepturilor de
proprietate intelectuală şi piaţa inputurilor agricole. De aceea, ultimii ani, în special 2008,
s-au remarcat printr-o creştere semnificativă a utilizării PMG-urilor în ţări sărace sau în
curs de dezvoltare (James 2009a; James 2009b; James, 2008).
În cazul ţărilor în curs de dezvoltare se remarcă o activitate intensă din partea
sistemelor naţionale de cercetare în domeniul biotehnologiilor agricole (FAO, 2002). În
acest context merită amintit exemplul Chinei, care datorită sprijinului acordat de guvern,
beneficiază de o mare capacitate pentru cercetare în biologie moleculară. China a ajuns să
deţină mai mult de jumătate din investiţiile în biotehnologiile vegetale realizate în ţările
în curs de dezvoltare (Pray et al., 2002, în FAO, 2002), fondurile provenind aporape în
întregime din sectorul public. De asemenea guvernul chinez doreşte să investească în
continuare în activităţile de cercetare-dezvoltare din acest domeniu (GMO Compass,
2008b), avându-se în vedere ca până în anul 2050 biotehnologiile să contribuie la
creşterea economică într-o proporţie de 25%.
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Până în 1996, cu excepţia Chinei, toate aprobările pentru comercializarea liniilor
MG au fost acordate unor companii din sectorul privat (James şi Krattiger, 1996).
Această tendinţă s-a menţinut până în prezent. Se doreşte însă tot mai mult dezvoltarea
aplicaţiilor în sectorul public, atât în cazul statelor dezvoltate (ex. SUA, Australia, Rusia
sau UE), cât şi al celor în curs de dezvoltare (ex. China, India, Brazilia, Argentina, Mexic
sau Africa de Sud şi alte ţări din Africa), ca o măsură de contracarare a influenţei şi
controlului companiilor multinaţionale şi în vederea favorizării agricultorilor săraci.
Ca mulţi alţi autori, Duke şi Cerdeira (2005) subliniază variabilitatea în timp şi
spaţiu a riscurilor şi beneficiilor asociate utilizării PMG-urilor. De asemenea numeroase
studii au arătat că biotehnologiile agricole generează o serie de efecte negative, fără însă
a aduce beneficii substanţiale. Concluzia care se desprinde din cele prezentate anterior
este cea evidenţaită de Pretty (2000) şi anume, posibilitatea ca tehnologia să nu
funcţioneze întotdeauna conform aşteptărilor. De aceea este foarte importantă utilizarea
raţională şi judicioasă a acesteia, într-un mediu economico-social adecvat, creându-se
astfel un potenţial impresionant de profitabilitate la toate nivelurile la care este utilizată.

Biodiversitatea

Biodiversitatea este esenţială pentru continuitatea vieţii pe Terra, reprezetând
practic fondul genetic care va permite organismelor să se adapteze şi să facă faţă
schimbărilor viitoare din ecosisteme (MAF, 1996). Oponenţii biotehnologiilor
promovează însă ideea că introducerea OMG-urilor în mediu va afecta biodiversitatea şi
astfel sustenabilitatea vieţii.
Utilizarea la scară largă a liniilor transgenice va determina îngustarea numărului
de genotipuri existente în culturi (AgResearch, 2000b), existând posibilitatea pierderii
acestora pentru totdeauna. Problema apare doar dacă varietăţile transgenice sunt extrem
de performante, caz în care nu trebuie trecut cu vederea faptul că se vor obţine recolte
mai mari şi de calitate mai bună. De asemenea, trebuie remarcată similitudinea acestei
situaţii cu strategia agricolă modernă care promovează cultivarea varietăţilor ameliorate
în defavoarea celor tradiţionale (ex. Revoluţia Verde în Mexic şi India) (Wikipedia,
2009l). Pentru a contracara acest fenomen au fost constituite bănci de gene (ex.
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Biodiversity International, http://www.bioversityinternational.org/, sau banca de gene
destinată speciilor rare şi pe cale de dispariţie din Transilvania, care este în curs de
construcţie în cadrul USAMV Cluj-Napoca) care au ca obiectiv conservarea cultivarurilor
locale în vederea menţinerii biodiversităţii speciilor (MAF, 1996). Soluţia este valabilă şi
în cazul OMG-urilor. De asemenea, sporirea producţiilor la unitatea de suprafaţă
presupune reducerea ratei de luare în cultură a unor noi suprafeţe, favorizând astfel
conservarea ecosistemelor naturale şi implicit a biodiversităţii (James, 2005; James,
2003).

Avantaje pentru sistemul sanitar

Vaccinarea clasică reprezintă o strategie foarte scumpă pentru ţările sărace. O
alternativă mult mai ieftină şi uşor de aplicat o constituie producerea vaccinurilor în
plante (Checkbiotech, 2005). Concret, prin intermediul tehnicilor de inginerie genetică, se
realizează transferul unei părţi din informaţia genetică a agentului patogen în genomul
plantei. PMG-ul astfel obţinut, denumit „plantă vaccin”, va sintetiza o nouă moleculă,
care după ingerare va funcţiona ca antigen. Această alternativă prezintă potenţialul de a
facilita accesul la imunizare prin inoculare în ţările sărace (AgResearch, 2001;
AgResearch, 2000a).
O altă direcţie de cercetare este trasformarea plantelor în scopul îmbunătăţirii
valoarii nutritive prin modificarea conţinutului de vitamine, minerale, proteine,
carbohidraţi sau grăsimi. Un astfel de exemplu este orezul Golden Rice, concept introdus
de Ingo Potrykus în vederea creşterii aportului de provitamină A în alimentaţia
populaţiilor cu diete deficitare din acest punct de vedere (ex. China) (Golden Rice
Project, 2009; Wikipedia, 2009k; AgResearch, 2000a).

Riscuri pentru sănătatea consumatorilor şi organismele non-ţintă

Aceste riscuri sunt discutate pe larg în numeroase articole sau rapoarte oficiale
(ex. Deisingh şi Badrie, 2005, SOT, 2003, Pretty, 2000, Altieri şi Rosset, 1999, sau
Pretty, 1998). În ceea ce priveşte sănătatea consumatorilor, există posibilitatea ca PMG-
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urile şi produsele derivate din acestea să prezinte proprietăţi toxice sau alergenice
(AgResearch, 2001; AgResearch, 2000b; Pretty, 2000). Un exemplu în acest sens este
varietatea de soia în care a fost introdusă o genă de la Bertholletia excelsa în vederea
îmbunătăţirii calităţilor nutriţionale. Ulterior transformării s-a constatat că proteina
introdusă prezintă proprietăţi alergenice, linia transgenică nemaifiind comercializată
(MAF, 2006; Pretty, 2000). Influenţa asupra organismelor non-ţintă a constituit de
asemenea obiectul a numeroase studii şi este o sursă de intense controverse.
Cu toate că majoritatea autorilor au argumentat clar faptul că potenţialul toxic sau
alergenic al OMG-urilor nu este diferit de cel al varietăţilor convenţionale (SOT, 2003),
există o serie de cercetări (vezi Wikipedia, 2009b, 2009i) care evidenţiază apariţia
efectelor adverse ca urmare a cultivării PMG-urilor sau utilizării acestora în alimentaţie.
Comunitatea ştiinţifică internaţională consideră însă incorectă fundamentarea multora
dintre problemele reliefate (ex. Wikipedia, 2009b), unele fiind infirmate de cercetări
ulterioare (ex. Hellmich, 2008, sau Losey et al., 1999).

Asigurarea securităţii alimentare

Fondul ONU pentru Populaţie (UN Population Fund/UNFPA) preconizează că
până în anul 2050 populaţia Terrei va depăşi 9,2 miliarde, iar din aceasta aproximativ
80% se va regăsi în ţările în curs de dezvoltare (UNFPA, 2009), ceea ce va reprezenta o
provocare majoră pentru asigurarea necesarului de hrană (Pretty, 2000). În acest context,
promovarea utilizării PMG-urilor este determinată de potenţialului acestora de a contribui
pozitiv la îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a recoltelor (Royal Society, 2003b, în
Deisingh şi Badrie 2005; Pretty, 2000).
Un prim aspect care trebuie avut în vedere în această dezbatere este producţia
globală actuală de hrană. Astfel, deşi la nivel mondial se produc alimente care pot asigura
o dietă adecvată pentru toţi locuitorii planetei (doar pentru cereale se produceau 354 kg
pe cap de locuitor anual, înainte de 2000), există totuşi peste 800 milioane de oameni fără
hrană suficientă (Pretty, 2000). La nivelul perioadelor 2004-2005 şi 2005-2006, producţia
mondială de cereale pe cap de locuitor a scăzut, menţinându-se însă în jurul valorii de
300 kg (FAO, 2005). Se desprinde astfel concluzia că lipsa hranei nu este cauzată de
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insuficienţa producţiei agricole globale, ci doar de randamentul scăzut în anumite zone şi
de imposibilitatea distribuirii eficiente a surplusului de alimente, din cele cu excedent
spre cele deficitare. În aceste condiţii, sporirea producţiei trebuie să se realizeze în primul
rând în zonele sărace cu hrană insuficientă. Inovaţiile tehnologice din ultimii ani, bazate
sau nu pe transgeneză, nu reprezintă însă soluţia cea mai eficientă pentru această
problemă datorită preţului ridicat de achiziţie (Pretty, 2000). Cele mai potrivite tehnologii
sunt cele simple, ieftine şi bazate pe principii agro-ecologice cu impact redus asupra
mediul înconjurător (Pretty, 2000; Altieri şi Rossett, 1999). Nu se sugerează prin aceasta
că agricultura ecologică reprezintă o soluţie mai bună, aceasta fiind deja utilizată în
regiuni din Africa, Asia şi America Latină, dar fără a reuşi însă să acopere necesarul de
hrană. În concluzie, se recomandă combinarea judicioasă a diferitelor tehnologii de
cultură, în măsura în care acest lucru este posibil, într-un cadru politico-economico-social
adecvat (James, 2005; James, 2003), fiind necesare în primul rând măsuri pentru
îmbunătăţirea sistemului de distribuţie al hranei la nivel global. În ceeea ce priveşte strict
ingineria genetică, trebuie acordată prioritate obţinerii plantelor care să tolereze condiţii
excesive de mediu (temperatură, secetă, terenuri sărăturate etc.), în vederea valorificării
supafeţelor de teren inutilizabile în condiţiile actuale (Atkinson, 1998, în Deisingh şi
Badrie, 2005).

Implicaţii de natură etică sau culturală (ethical, legal, and social issues/ELSI)

Utilizarea OMG-urilor poate afecta anumite convingeri sau valori culturale
(AgResearch, 2001 şi 2000b). Aceste probleme pot fi însă depăşite prin etichetarea
corespunzătoare a produselor şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor referitoare
la caracterul evenimentelor de transformare.
În sfera chestiunilor de natură etică sunt incluse: moralitatea aplicaţiilor
biotehnologice, riscurile sociale, implicarea publicului în luarea deciziilor, utilizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul ştiinţelor vieţii etc.
O problemă semnificativă este reprezentată de modalităţile de protest adoptate de
opozanţii biotehnologiilor moderne, care îmbracă deseori forme extreme (Anexa I). Unul
dintre cele mai evidente exemple de acest fel este termenul „Frankenfood”, inventat de
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Paul Lewis încă din 1992 (Wikipedia, 2009i), care a devenit un laitmotiv al opoziţiei faţă
de PMG-uri şi de alimentele derivate din acestea. Considerăm că aceste opinii, exprimate
cu atât de mare vehemenţă, sunt nefundamentate ştiinţific şi contraproductive, iar
utilizarea lor contribuie mai degrabă la derutarea opiniei publice decât la informarea
acesteia. Este regretabil că astfel de manifestări au avut loc şi în România şi au dus la
pierderea unor culturi sau la stoparea unor activităţi de cerceare.

Efecte asupra mediului înconjurător
Numeroase studii au abordat această problematică din foarte multe puncte de
vedere (ex. Ferry şi Gatehouse, 2009, Mishra, 2007, Thomson, 2006, sau Dale, 2002).
Concluzia generală care se poate desprinde este că agricultura în sine reprezintă o
activitate cu impact negativ asupra mediului natural, în acest context neexistând de fapt
diferenţe semnificaive în cazul culturilor de PMG-uri, comparativ cu cele tradiţionale.

Concluzie

Din cele prezentate anterior se poate concluziona că utilizarea PMG-urilor, ca în
cazul oricărei alte tehnologii, prezintă o serie de avantaje, dar poate genera şi riscuri
pentru mediu şi sănătate. Trebuie de asemenea subliniat că pericolul nu este reprezentat
întotdeauna de tehnologia în sine, ci mai degrabă de utilizarea iraţională.
O serie din situaţiile prezentate demonstrează clar posibilitatea formulării unor
păreri diferite, sau chiar opuse, pe baza aceleiaşi informaţii, datorită deosebirilor în ceea
ce priveşte percepţia, valorile sociale, orientările politice, sistemul legislativ şi
capacitatea de acţiune colectivă (Yogendra, 2004 în Deisingh şi Badrie 2005). De aceea
considerăm că informarea corectă a publicului, precum şi implemetarea metodologiei de
testare în laboratoare, sunt două obiective importante în conjunctura comercializării
PMG-urilor ca atare sau sub formă de produse alimentare derivate, iar lucarea de faţă
reprezintă o contribuţie la eforturile de atingere a acestora în ţara noastră.
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1.2. MONITORIZAREA OMG-URILOR
1.2. GMO MONITORING

1.2.1. Legislaţia europeană şi cea românească referitoare la OMG-uri
1.2.1. European and Romanian legislation on GMOs
Introducerea deliberată în mediu, cultivarea, schimburile transfrontaliere şi
utilizarea în alimentaţie a OMG-urilor sunt reglementate la nivelul UE de un set de
proceduri stricte ce alcătuiesc un larg cadru legislativ (Mazzara et al., 2008). Primele acte
normative Comunitare, elaborate în 1990, cu scopul de a proteja sănătatea oamenilor, a
animalelor şi mediul, au fost Directiva Consiliului 90/219/CEE şi Directiva Consiliului
90/220/CEE (Querci et al., 2004a).
În prezent, în cadrul UE, principalul instrument legal orizontal de reglementare în
domeniul biotehnologiilor este Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 12 martie 2001 referitoare la introducerea deliberată în mediu a OMGurilor. Aceasta abrogă Directiva Consiliului 90/220/CEE şi întăreşte reglementările
existente referitoare la introducerea în mediu a OMG-urilor, aducând totodată o serie de
principii noi, a căror implementare este obligatorie: evaluarea riscului (risk assessment)
asupra mediului şi sănătăţii, informarea cetăţenilor, etichetarea (labelling) şi trasabilitatea
(traceability) în toate etapele plasării pe piaţă, monitorizarea post-market (post-market
monitoring). Scopul Directivei este acela de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul
înconjurător, din perspectiva utilizării deliberate a PMG-urilor, precum şi asigurarea
coexistenţei, la toate nivelurile, a produselor derivate din biotehnologii cu cele
convenţionale. Se pun de asemenea bazele întocmirii unui registru unic de evidenţă
moleculară.
Directiva 2001/18/CE, implementată în fiecare stat membru prin acte normative
naţionale, face referire, atât la experienţele în câmp, la scară mică (i.e. introducere
voluntară în scopuri experimentale) (secţiunea B a Directivei), cât şi la comercializarea
OMG-urilor (secţiunea C a Directivei). Totodată, autorizaţiile deja existente conform
Directivei Consiliului 90/220/CE sunt valabile până la expirarea perioadei pentru care au
fost acordate, putând fi apoi înnoite, conform noii legislaţii. Acordarea autorizaţiei se
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face pentru o perioadă de maxim zece ani începând cu data la care este emisă, putând fi
înnoită. Amintim că situaţia proceselor de autorizare a OMG-urilor pentru comercializare
în cadrul UE poate fi consultată pe site-ul Comisiei Europene sau pe site-ul GMO
Compass (vezi Comisia Europeană, 2009, GMO Compass, 2009).
Pe lângă directivele deja menţionate, au fost elaborate şi implementate o serie de
instrumente legale verticale care introduc norme specifice privitoare la aprobarea şi
utilizarea în siguranţă a PMG-urilor destinate consumului. Astfel, plasarea pe piaţa
comunitară a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi, a fost reglementată iniţial prin
Regulamentul 258/97, ulterior fiind adoptat Regulamentul 1139/98, act normativ care a
introdus un model de etichetare pentru produsele alimentare derivate din OMG-uri.
Regulamentul 1139/98 a fost amendat de aşa-numitul „regulament al pragului limită” –
Regulamentul 49/2000 – care aborda problema contaminării accidentale. Aceasta făcea
obligatorie etichetarea produselor al căror conţinut MG, la nivel de ingredient, depăşea
pragul de 1%. Pentru a întări caracterul accidental al prezenţei OMG-urilor, operatorii
aveau şi obligativitatea de a prezenta dovezi care să ateste adoptarea măsurilor de evitare
a contaminării.
Treptat, s-a făcut simţită nevoia adoptării unor acte normative complete, unificate
şi aduse la zi. În cele din urmă, în octombrie 2003, două noi Regulamente au fost
publicate, amendând sau înlocuind legislaţia deja existentă în domeniu. Acestea sunt:


Regulamentul 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22
septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele MG;



Regulamentul 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22
septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea OMG-urilor şi
trasabilitatea alimentelor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse
din OMG-uri, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE.

Cele două regulamente, intrate în vigoare din 18 aprilie 2004, introduc, ca
elemente principale, reglementări referitoare la etichetare, trasabilitate şi autorizarea
evenimentelor de transformare pentru comercializare. Tot în aprilie 2004 a fost adoptat şi
Regulamentul 641/2004 care face referire la normele de aplicare a Regulamentului
1829/2003 în ceea ce priveşte cererea de autorizare a noilor produse alimentare şi a noilor
furaje MG, notificarea produselor existente şi prezenţa întâmplătoare sau tehnic
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inevitabilă a material MG care a făcut obiectul unei evaluări de risc şi a obţinut un aviz
favorabil.
UE recunoaşte dreptul consumatorilor la informare şi etichetare, ca un instrument
ce facilitează luarea deciziilor informate/conştiente, Regulamentul 1830/2003 întărind
prevederile referitoare la aceste aspecte. Obligativitatea de etichetare a fost extinsă pentru
toate alimentele şi furajele care consistă, conţin sau au fost obţinute din OMG-uri, chiar
dacă detecţia materialului MG nu este posibilă în produsul final. Se introduce în acest fel
conceptul de trasabilitate, ceea ce înseamnă abilitatea de a identifica OMG-urile şi
produsel derivate, precum şi sursa acestora în toate etapele plasării pe piaţă, prin
intermediul reţelelor de producţie şi distribuţie. Conceptul de trasabilitate presupune,
dacă este cazul, înlocuirea dovezilor analitice produse de metodele de testare cu
înregistrările efectuate de-a lungul lanţului de aprovizionare (GMO Compass, 2007).
Regulamentul 1829/2003 defineşte şi un nou prag limită pentru etichetatarea
OMG-urilor autorizate, respectiv 0,9%, la nivel de ingredient, cu condiţia ca această
prezenţă să fie accidentală sau tehnic inevitabilă. Tot aici, precum şi Anexa I a
Regulamentului 641/2004, se stipulează obligativitatea aplicantului de a pune la
dispoziţie, în cadrul dosarului pentru obţinerea autorizaţiei, o metodologie validată de
detecţie şi cuantificare a evenimentului de transformare, precum şi materiale de referinţă
corespunzătoare. În cadrul procedurii de autorizare, dosarul este evaluat de Autoritatea
Europeană pentru Siguranţă Alimentară (European Food Safety Authority/EFSA;
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm), iar metodele
de testare vor fi evaluate şi validate de către Laboratorul Comunitar de Referinţă pentru
Alimente şi Furaje Modificate Genetic (Community Reference Laboratory for
Genetically Modified Food and Feed/CRL-GMFF; http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/)
(CRL-GMFF, 2009a). CRL-GMFF reprezintă un alt element introdus de noua legislaţie
în domeniul OMG. În contextul Regulamentului 1829/2003, Centrul Comun de Cercetare
(al Comisiei) (Joint Research Centre/JRC; http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm) asistat
de Reţeaua Europeană de Laboratoare OMG (European Network of GMO
Laboratories/ENGL; http://engl.jrc.ec.europa.eu/), a fost numit Laborator de Referinţă
Comunitar pentru Alimente şi Furaje Modificate Genetic, având rolul de a evalua şi
valida metodele de testare (Regulamentul 1981/2006), astfel încât aceastea să corespundă
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normelor în vigoare şi să poată reprezenta instrumente pentru punerea în aplicare a
legislaţiei referitoare la OMG-uri. Procesele de evaluare şi testare menţionate anterior
sunt cele incluse în procedura de autorizare de către Comisia Europeană a comercializării
OMG (Regulamentul 1829/2003).
Conducerea GMO-CRL a fost atribuită Unităţii pentru Biologie Moleculară şi
Genomică (Molecular Biology and Genomics Unit/MBG) (MBG, 2009) a Institutului
pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului (Institute for Health and Consumer
Protection/IHCP, JRC-Ispra; http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/) din cadrul JRC, cea care a
propus şi promovat, încă din 1999, formarea unei reţele de laboratoare de control care să
asigure implementarea şi respectarea legislaţiei aferente OMG-urilor şi problematicii
acestora (CRL-GMFF, 2009c).
Reţeaua Europeană de Laboratoare OMG a fost inaugurată oficial în decembrie
2002 şi cuprinde în prezent peste 100 de laboratoare repartizate în cele 27 de state
membre UE, precum şi în Norvegia şi Elveţia. Activitatea ENGL are ca scop crearea unei
platforme unice pentru experţii implicaţi în eşantionarea, detecţia, identificarea şi
cuantificarea OMG-urilor din seminţele şi produsele agricole utilizate ca material
semincer sau ca materie primă, din alimente şi furaje, precum şi din mediul înconjurător.
Scopul acestei platforme este de a veni în sprijinul activităţilor CRL-GMFF (ENGL,
2009).
Cele mai importante aspecte tehnice luate în considerare în cadrul activităţii ENGL
sunt (Querci et al., 2004a):
 crearea metodelor de analiză calitativă şi cantitativă;
 transferul tehnologic;
 instruirea şi acordarea asistenţei pentru dezvoltare;
 validarea şi expertizarea metodelor screening pentru diferite matrici
alimentare sau a metodelor de estimare a conţinutului OMG;
 punerea la dispoziţie a materialelor de referinţă;
 optimizarea strategiilor şi procedeelor de eşantionare pentru diferite bunuri
de larg consum care pot conţine OMG-uri;
 crearea unor baze de date şi instrumente pentru bioinformatică.
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Conform legislaţiei, metodele analitice trebuie să fie accesibile, eficiente, precise
şi versatile. Activitatea de cercetare are deci menirea de a asigura elaborarea unor
strategii şi metode analitice armonizate şi standardizate la nivelul tuturor laboratoarelor
de testare OMG din UE, necesitatea acestor proceduri fiind menţionată de JRC ca
element esenţial pentru asigurarea succesului funcţionării legislaţiei în domeniu.
O altă instituţie europeană importantă pentru domeniul OMG-urilor este Institutul
pentru Materiale de Referinţă şi Măsurători (Institute for Reference Materials and
Measurements/IRMM,

JRC-Geel;

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/homepage.htm),

însărcinat cu producerea materialelor de referinţă certificate (MRC), necesare desfăşurării
activităţlor de testare OMG.
Site-ul EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm) oferă acces direct gratuit
la legislaţia UE.
În ceea ce priveşte ţara noastră, armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul
OMG-urilor cu cea europeană a fost iniţiată cu mult înainte de momentul aderării, situaţie
remarcată şi de Cionga (2005), care sublinia dorinţa autorităţilor de a introduce legi
corespunzătoare celor europene, inclusiv în ceea ce priveşte etichetarea şi trasabilitatea.
Conform Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR, 2008),
documentele legislative relevante în domeniul OMG sunt următoarele:
 Ordinul MAPDR nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante
modificate genetic;
 Ordinul MAPDR nr. 471/2006 pentru completarea şi modificarea Ordinul
MAPDR nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante
modificate genetic;
 OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberata în mediu şi introducerea
pe piaţă a organismelor modificate genetic;
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului;
 HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor
modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale,
obţinute din organisme modificate genetic.
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La cele enumerate anterior se mai adaugă:
 HG nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.
1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor
modificate genetic;
 HG nr. 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate
genetic;
 Legea nr. 3/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor
modificate genetic.

1.2.2. Procedura integrată de testare OMG a produselor alimentare
1.2.2. Integrated procedure for the GMO testing of foodstuffs

După cum s-a menţionat anterior, necesitatea monitorizării OMG-urilor şi a
implementării metodologiei de testare, atât în cazul soiei şi porumbului, cât şi al altor
taxoni, rezidă în principal din contextul geo-politico-economic în care se găseşte
România sau alte state membre UE. Astfel, deşi legislaţia cu privire la cultivarea OMGurilor este restrictivă, schimburile comerciale transfrontaliere oferă posibilitatea
introducerii acestui tip de produse pe piaţa alimentară (Ujhelyi et al. 2007). Această
situaţie accentuează necesitatea existenţei unui sistem de control oficial care să asigure
respectarea prevederilor legale în domeniul OMG-urilor.
Aplicarea legislaţiei privitoare la etichetarea produselor care conţin material
transgenic se face pe baza rezultatelor obţinute de către laboratoare specializate. În
viziunea europeană, acreditarea laboratoarelor de testare OMG, în conformitate cu
standardele ISO specifice (i.e. ISO/CEI 17025), este considerată ca fiind un element
necesar pentru desfăşurarea controalelor oficiale (Directiva 93/99/EEC în Schulze, 2008;
Recomandarea 2004/787/CE). Este de asemenea necesar ca laboratoarele care asistă
ENGL la testarea și validarea metodelor de detecție, să fie acreditate sau în curs de
acreditare în conformitate cu ISO/CEI 17025 (Regulamentul 1981/2006). Acest tip de
strategie este aplicat şi în cazul laboratorului CERT-OMG al USAMV Cluj-Napoca, de
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aceea etapele analitice, metodele şi procedurile implementate în cadrul acestuia şi
descrise în prezenta lucrare, urmează recomandările şi liniile directoare stabilite sau
acceptate la nivelul spaţiului comunitar.
Pentru

detecţia

elementelor

genetice

specifice

OMG-urilor,

majoritatea

laboratoarelor utilizează metodologii bazate pe reacţia PCR şi real-time PCR (Morisset et
al., 2009). Toate procedurile de acest fel identificate în literatura de specialitate, urmează
acelaşi principiu general, fiind însă diferite din perspectiva includerii/excluderii sau
complexităţii anumitor etape. Hübner et al. (1999) au propus o metodologie care poate fi
utilizată pentru testarea oricărui tip de matrice alimentară şi care a fost preluată de
Abdullah et al. (2006), Querci (2005), Querci et al. (2004), Lin et al. (2000), precum şi
de alţi autori. Aceştia au făcut modificări şi adăugiri pentru îmbunătăţirea schemei
iniţiale, cea mai importantă fiind includerea etapei de testare cantitativă, prezentă şi la
Querci (2004) şi Querci et al. (2005), surse folosite direct pentru elaborarea metodologiei
de lucru descrisă în această lucrare (Figura 8).
Un alt principiu metodologic pentru testarea OMG a loturilor de seminţe a fost
descris de Allnutt et al. (2006). Procedura este foarte potrivită pentru implementarea în
cadrul laboratoarelor (autorităţilor naţionale) implicate direct în testarea loturilor de
seminţe ce fac obiectul schimburilor comerciale transfrontaliere.
În ambele cazuri, metodele de testare au la bază tehnica PCR, principala diferenţă
regăsindu-se la nivelul etapelor de eşantionare şi de pregătire a probelor. Astfel, prima
metodologie este mai potrivită pentru testarea matricilor alimentare procesate sau
compozite, comercializate sub forma produselor finale ambalate. De obicei, eşantionarea
este efectuată de o entitate separată, specializată în această direcţie. Din punct de vedere
tehnic, proba recepţionată de laborator, obţinută sau nu printr-un proces de eşantionare,
este denumită „probă de laborator”, iar rezultatele produse în urma analizelor se vor referi
strict la acest eşantion. Extrapolarea rezultatelor la întregul lot din care provine proba
analizată rămâne la latitudinea beneficiarului analizei.
A doua metodologie este mai complexă deoarece rezulatele trebuie să reflecte
proprietăţile unui lot mai mare şi neomogen. Acesta este de obicei cazul materiilor prime,
o mare importanţă trebuind acordată etapei de eşantionare.
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În schema următoare, etapa iniţială este reprezentată de eşantionare, deşi, după
cum s-a indicat anterior, această operaţiune nu revine laboratorului de testare. Urmează
apoi pregătirea probelor recepţionate. Atât procedura de eşantionare, cât şi obţinerea
probei test, sunt etape critice, influenţînd puternic concluziile formulate la final, pe baza
rezultatelor obţinute (Burns şi Valdivia, 2007).

Fig. 8. Succesiunea etapelor analitice în cadul metodologiei integrate de testare OMG.
Fig. 8. Flow chart of the integrated GMO testing methodology.
După Querci (2004), modificat.
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Este binecunoscut faptul că ADN-ul poate fi degradat în timpul procesării
alimentelor (Engel et al., 2006; Corbisier et al., 2005). Astfel, cantitatea de copii intacte
ale fragmentelor de interes scade cu cât matricea alimentară este mai intens procesată,
determinând totodată şi reducerea posibilităţii de detecţie şi cuantificare a OMG-urilor.
Acest aspect este important deoarece majoritatea bunurilor alimentare de larg consum
sunt caracterizate printr-un grad mediu sau înalt de procesare. O metodă corespunzătoare
de izolare şi purificare este deci esenţială pentru a asigura prezenţa în extract a ADN-ului
amplificabil. Performanţele diferitelor protocoale disponibile vor fi discutate şi în alte
subcapitole ale prezentei lucrări.
Strategiile de detecţie bazate pe reacţia PCR diferă în funcţie de fragmentul ţintă
amplificat. Metodele de detecţie cu spectru larg de acţiune – metodele screening –
presupun amplificarea unor secvenţe comune cât mai multor evenimente de transformare,
respectiv promotori, terminatori sau gene marker pentru selecţie. Odată confirmată
prezenţa OMG-urilor, este necesară identificarea acestora, iar apoi cuantificarea în
vederea verificării conformităţii cu legislaţia referitoare la etichetare (Morisset et al.,
2009).
Identificarea precisă a evenimentelor de transformare presupune detecţia unei
secvenţe unice caracteristice acestora, cum sunt regiunile corespunzătoare joncţiunii
dintre elementele insertului sau regiunile de integrare a insertului în cadrul ADN-ului
gazdă. Cel mai ridicat grad de specificitate îl conferă cea de-a doua categorie care
constituie astfel secvenţele ţintă ideale pentru protocoalele de identificare a unui
eveniment de transformare.
Necesitatea cuantificării conţinutului MG dintr-o probă a determinat introducerea
metodelor ce permit obţinerea unor informaţii cantitative, cea mai utilizată tehnică în
acest scop fiind amplificarea real-time PCR (Reiting et al., 2007; Kubista et al., 2006).
Un mare număr de metode de testare OMG validate sunt deja disponibile pentru
analize de rutină (CRL-GMFF, 2009b; Bonfini, 2008a şi 2008b; Bonfini et al., 2007; SR
EN ISO 21750:2006; SR EN ISO 21569:2006; SR EN ISO 21571:2006). De asemenea,
pentru fiecare dintre etapele protocolului de testare (ex. extracţia ADN-ului, screening
sau cuantificare) sunt disponibile kituri comerciale de la diferiţi producători (ex. Roche,
Qiagen sau Biotools).
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Cercetările în domeniu sunt direcţionate înspre perfecţionarea metodelor existente,
precum şi dezvoltarea unor metode care să vină în întâmpinarea problemelor nou apărute:
creşterea numărului transgenelor, creşterea numărului evenimentelor de transformare,
creşterea numărului liniilor transgenice de tip „stacked” (OMG-uri obţinute, de obicei, în
urma hibridării dintre indivizi ce conţin diverse evenimente de transformare, rezultatul
fiind prezenţa inserturilor multiple şi exprimarea simultană a mai multor caracteristici
transgenice), necesitatea reducerii costurilor etc.

1.2.3. Decizia de etichetare pe baza rezultatelor testării OMG
1.2.3. Labelling decission based on GMO testing results

Conform legislaţiei europene (i.e. Directiva 18/2001/CE), OMG-urile introduse pe
piață ca produse în sine sau componente ale altor produse trebuie etichetate
corespunzător. După cum s-a menţionat deja, noul prag limită pentru etichetatarea OMGurilor autorizate – 0,9% – a fost introdus de Regulamentul 1829/2003, prevederea
aplicându-se:
 produselor alimentare care urmează să fie furnizate ca atare consumatorului
final și care conţin sau constau din OMG-uri, sunt obținute din OMG-uri
sau conțin ingrediente obținute din OMG-uri; această categorie include şi
produsele organice;
 OMG-urilor destinate utilizării ca furaje, furajelor care conțin sau constau
din OMG-uri, furajelor produse din OMG-uri.
În acest context, odată ce un produs a fost identificat pozitiv pentru unul sau mai
multe evenimente de transformare, următoarele etape ale analizei au ca scop determinarea
cantitativă a conţinutului OMG, la nivel de ingredient (vezi Figura 8).
În Figura 9 este prezentată o situaţie în care etichetarea nu este necesară,
conţinutul OMG nedepăşind proporţia de 0,9%, la nivel de ingredient.
În cazul în care un produs conţine mai multe evenimente de transformare derivate
din acelaşi taxon, pentru compararea cu pragul de 0,9% proporţiile acestora sunt luate în
considerate împreună (Figura 10).

52

Testarea OMG

În cazul evenimentelor de transformare neautorizate pentru comercializare în UE,
procedura de testare este similară cu cea descrisă anterior. Prezenţa acestora este însă
total interzisă (zero tolerance policy) (GMO Compass, 2007).

Porumb GM
0,6%
Soia non GM
99,4%

Porumb non GM
98,8%
Soia GM
0,6%

Fig. 9. Etichetarea nu este necesară deoarece conţinutul materialului transgenic,
la nivel de ingredient (soia, respectiv porumb), este sub pragul de 0,9%.
Fig. 9. No labelling required. The amount of both GM soybean and GM maize
is below the legal threshold.
După Weighardt (2004).

Porumb Bt 176
0.6%
Soia non GM
100%

Porumb non GM
98.8%
Porumb Bt 11
0.6%

(a)

(b)

Fig. 10. Etichetarea produselor ce conţin material derivat din OMG-uri. (a) Etichetarea este necesară pentru
porumb, deoarece suma materialului transgnic, derivat din Bt11 şi Bt176, depăşeşte pragul legal pentru etichetare.
(b) Mod de etichetare a unui produs alimentar ce conţine material derivat din OMG-uri.
Fig. 10. Labelling of products containing GMO-derived material. (a) Labelling is required for the maize
ingredient. The sum of the Bt-11 (0.6%) and Bt-176 (0.6%) events exceeds the 0.9% legal threshold for labelling.
(b) Example of labelling a product containg GMO-derived material.
Surse: Weighardt (2004); GMO Compass (2007).

În ultima decadă, peste 40 de ţări au adoptat norme legislative referitoare la OMGuri, caracteristicile acestora şi gradul de implementare fiind foarte variate (Gruere şi Rao,
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2007, în Žel et al., 2008). Astfel, limite legale pentru etichetarea produselor alimentare în
funcţie de conţinutul de material MG sunt de 0,1% în India, 1% în Brazilia (Cardarelli et
al., 2005), 3% în Coreea (Onishi et al., 2005; Yoshimura et al., 2005a), 5% în Japonia
(Gruere şi Rao, 2007, în Žel et al., 2008; Huang şi Pan, 2005; Onishi et al., 2005;
Yoshimura et al., 2005a) şi Taiwan (Huang şi Pan, 2005). În SUA, legislaţia nu prevede
obligativitatea etichetării produselor alimentare care conţin OMG-uri. Aceasta poate fi
însă făcută voluntar. Etichetarea voluntară a fost introdusă şi în Canada, dar peste pragul
de 5% (Smith şi Maxwell, 2007; Rott et al. 2004).
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CAPITOLUL II. TESTAREA OMG – CONSIDERENTE TEORETICE
CHAPTER II. GMO TESTING – THEORETICAL CONSIDERATIONS

2.1. LABORATORUL DE TESTARE
2.1. TESTING LABORATORY
Existenţa unui spaţiu adecvat şi cu dotare corespunzătoare este esenţială pentru
buna desfăşurare a fluxului analitic şi obţinerea unor rezultate de încredere. De aceea,
urmarea liniilor directoare şi respectarea normelor acceptate la nivel internaţional sunt
aspecte de importanţă majoră, mai ales în cazul în care se doreşte acreditarea metodelor
de testare. Cerinţele de ordin tehnic care trebuie respectate de laboratoarele de testare ce
îşi desfăşoară activitatea în domeniul biologiei moleculare, în care este inclusă şi testarea
OMG, sunt prezentate în diverse lucrări ştiinţifice, dar mai ales în documente de
specialitate publicate de organisme ca Organizaţia Internaţională de Standardizare
(International
Normalizare

Organization
(Comité

for

Européen

Standardization/ISO),
de

Comitetul

Normalisation/CEN)

sau

European

Comisia

de

Codex

Alimentarius. În această lucrare nu vor fi abordate cerinţele referitoare la managementul
laboratorului.
Următoarele indicaţii sunt considerate esenţiale pentru testarea bazată pe
PCR/real-time PCR, putând fi însă adaptate şi pentru alte proceduri (ex. enzyme-linked
immunosorbent assay/ELISA).
Temerea principală în cadrul laboratorului de testare este reprezentată de apariţia
contaminărilor (Žel et al., 2006; Querci et al., 2005). Principalele surse de contaminare
sunt reprezentate de: particule rezultate la pregătirea probelor, aerosoli, activitatea de
testare a mai multor probe în paralel. Măsurile de prevenire trebuie să aibă în vedere
încăperile, echipamentul, metodele de lucru şi personalul.
Pentru a evita contaminarea, modul de organizare a laboratorului trebuie să fie
bazat pe separarea spaţială a diferitelor etape metodologice şi pe asigurarea unui flux
analitic unidirecţional (SR EN ISO 24276:2006; Žel et al., 2006; Querci et al., 2005).
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Ideal, pentru fiecare etapă specifică a procedurii de lucru ar trebui alocat un spaţiu
separat, dotat cu echipamente dedicate (Žel et al., 2006; Querci et al., 2005). Standardul
SR EN ISO 24276:2006 recomandă ca separarea activităţilor să se facă în minim patru
categorii, fiecăreia corespunzându-i un spaţiu de lucru dedicat:
 pregătirea probelor (mărunţire, omogenizare, obţinerea probei test);
 extracţia ADN-ului (analitul) din proba test;
 pregătirea reacţiilor de amplificare (PCR/real-time PCR);
 amplificările PCR/real-time PCR şi etapa post-PCR (dacă este cazul).
Un exemplu de organizare a activităţilor specifice testării OMG, care respectă
principiul fluxului unidirecţional de lucru, este prezentat în Figura 11. În Figura 12 este
exemplificat modul de concepere a planului unui laborator de testare, iar în Figura 13 este
prezentat modul de organizare al laboratorului CERT-OMG situat în cadrul Institutului
pentru Ştiinţele Vieţii al USAMV Cluj-Napoca, care permite desfăşurarea activităţilor în
condiţiile necesare acreditării metodelor de testare, proces care a fost de altfel iniţiat.
O altă măsură binevenită constă în instalarea unor sisteme de ventilaţie care să
asigure presiune atmosferică pozitivă sau negativă („+” şi „-” în Figura 12), în funcţie de
necesităţi, în vederea evitării răspândirii contaminanţilor.

Fig. 11. Organizarea etapelor de lucru sub forma unui flux unidirectional.
Fig. 11. The forward flow system.
După Querci et al. (2005), modificat.
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Fig. 12. Planul unui laborator de testare.
Fig. 12.Floor plan of a testing laboratory.
Sursă: Querci et al. (2005).

Fig. 13. Organizarea spaţiului de lucru în cadul laboratorului CERT-OMG.
Fig. 13. Key working areas of CERT-OMG laboratory.

Buna practică de laborator include de asemenea: utilizarea halatelor dedicate
fiecărei încăperi, schimbarea frecventă a mănuşilor, utilizarea vârfurilor de pipetă sterile
şi cu barieră de protecţie împotriva aerosolilor, decontaminarea şi curăţarea spaţiului de
lucru şi a echipamentelor înainte şi după efectuarea fiecărei operaţiuni (Žel et al., 2006).
Calibrarea sau etalonarea echipamentelor care necesită aceste operaţii (ex. pipete, balanţe
sau platforma real-time PCR) este obligatorie, contribuindu-se astfel la asigurarea calităţii
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analizelor efectuate. Toate operaţiunile menţionate anterior trebuie făcute după un
program prestabilit, iar executarea lor trebuie documentată.
Stocurile de reactivi şi materiale consumabile trebuie păstrate în spaţii în care
probele nu pătrund, evitându-se astfel contaminarea cu analit (i.e. ADN).
Toate etapele de lucru trebuie să se desfăşoare în condiţii optime de temperatură,
umiditate şi presiune, atenţie deosebită trebuind acordată setării reacţiilor de amplificare.
De asemenea, pentru a evita îngheţarea/dezgheţarea repetată a reactivilor se recomandă
păstrarea acestora în volume separate mai mici.

2.2. TIPURILE DE PROBE CE POT CONSTITUI OBIECTUL TESTĂRII OMG
2.2. TYPES OF SAMPLES THAT CAN BE SUBJECTED TO GMO TESTING
Clasificarea produselor ce pot fi testate pentru prezenţa OMG-urilor se poate face
după:
 gradul de procesare, existând materii prime sau neprocesate (în general
boabe sau seminţe), matrici alimentare cu grad redus de procesare (ex.
făină), matrici alimentare cu grad mediu de procesare (ex. texturatele
proteice din soia) şi matrici alimentare intens porcesate (ex. pate, cârnaţi
vegetali, extract de lecitină, cremă vegetală de brânză sau ulei); ultima
categorie poate fi la rândul ei împărţită în alimente compozite sau rafinate;
 tipul ingredientelor (ex. pe bază de soia sau porumb);
 modul de prezentare, existând produse în vrac (boabe/seminţe) şi produse
ambalate (texturate proteice, tofu, biscuiţi etc.);
 gradul de umiditate, existând produse uscate (produse de panificaţie, fulgi),
produse umede (tofu, creme, îngheţată) şi produse lichide (ulei, bere).
Aceste aspecte sunt importante deorece o cunoaştere cât mai bună a proprietăţilor
intrinseci ale probelor ajută la alegerea celor mai potrivite metode de eşantionare,
pregătire şi izolare a analitului (ADN sau proteină).
Materialele neprocesate sau cu grad redus de procesare (ex. seminţele sau făina)
sunt uşor de testat datorită posibilităţii de obţinere a unor extracte ADN sau proteice cu
caracteristici corespunzătoare din punct de vedere analitic. În cazul matricilor alimentare

58

Testarea OMG

procesate, ca izolatele proteice, lecitina, uleiul, sosul de soia, derivatele din amidon,
analiza este dificil de efectuat, de multe ori chiar imposibilă (Meyer, 1999), deorece:
 acţiunea unor factori (enzimele, forţele mecanice, temperatura, pH-ul,
sărurile

caotropice

sau

solvenţii

anorganici)

specifici

proceselor

tehnologice de obţinere a acestor matrici determină degradarea sau
denaturarea excesivă a analitului;
 acestea pot reprezenta doar produse obţinute prin rafinare, procedură ce are
ca scop o separare cât mai bună de orice alt material celular (ex. ADN);
 acestea pot reprezenta doar ingrediente ale unor matrici compozite,
materialul derivat din taxonul de interes constituind astfel doar o parte
redusă din întreaga probă.
Cu toate că produsele vegetale utilizate în alimentaţie ajung la consumatorul final
de obicei sub formă procesată, testarea materiilor prime (boabe/seminţe) este de
asemenea importantă deoarece conceptul de trasabilitate, impus de legislaţia europeană în
vigoare, prevede ca etichetarea să fie făcută chiar dacă materialul MG nu este detectabil
în produsul finit. De asemenea, importurile se fac de obicei sub formă de seminţe/boabe.
Aceste două aspecte subliniază importanţa testării materiilor prime.
O altă categorie de produse care pot conţine material MG sunt cele de origine
animală, provenite de la animale hrănite cu furaje pe bază de OMG-uri. Agodi et al.
(2005) au demonstrat prezenţa ADN-ului provenit de la porumb sau soia MG în mai
multe tipuri de lapte de pe piaţa italiană. Autorii au concluzionat totuşi că prezenţa ADNului transgenic nu apare ca efect direct al utilizării OMG-urilor în alimentaţia animalelor,
ci este datorată contaminării laptelui după recoltare. Identificarea precisă a verigii
tehnologice în care a survenit contaminarea nu a fost însă posibilă. Lipsa contaminării cu
ADN MG a produselor (i.e. lapte, carne sau ouă) provenite de la animale în a căror dietă
au fost incluse ingrediente derivate din OMG-uri, a fost semnalată şi în alte publicaţii (ex.
Phipps et al., 2003 şi 2002, Flachowsky şi Aulrich, 2001, sau Faust, 2000, în Agodi et al.,
2005).
Materialele

de

referinţă

reprezintă

matrici

cu

caracteristici

cunoscute,

indispensabile pentru validarea metodelor sau rezultatelor. Detalii referitoare la acestea
sunt prezentate în subcapitolul 2.9.7.
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2.3. EŞANTIONAREA
2.3. SAMPLING

În practica testărilor OMG, operaţiunea de eşantionare nu revine laboratoarelor,
fiind efectuată de personal specializat din cadrul instituţiilor abilitate ale statului. În
continuare sunt prezentate elementele de bază ale acestei operaţiuni care influenţează
semnificativ etapele ulterioare desfăşurate în laborator, precum şi corectitudinea
rezultatelor obţinute.
Deşi se desfăşoară în afara laboratorului, eşantionarea poate fi considerată prima
etapă a procesului analitic, constituind un pas important, complex şi obigatoriu pentru
testarea tuturor categoriilor de produse comerciale. Obligativitatea acestei etape rezidă
din imposibilitatea inspectării tuturor produselor existente pe piaţă (Querci et al., 2005),
iar complexitatea este determinată de necesiatea obţinerii unui eşantion reprezentativ.
Eşantionul (i.e. proba de laborator) reprezintă o colecţie de observaţii (i.e. obiecte)
selectate din cadrul unei populaţii, utilizând o procedură corespunzătoare, iar populaţia
(i.e. lotul) este definită ca totatlitatea observaţiilor (i.e. obiectelor) despre care se vor
trage concluzii în urma analizei (Querci et al., 2005).
Procesul de eşantionare reprezintă întodeauna o sursă de eroare care apare atunci
când din lotul de dimensiuni mari se izolează o parte ce va constitui proba utilizată de
către laborator în procesul analitic (Querci et al., 2005, Zafar et al., 2004). De accea, în
cadrul testării OMG, ca de altfel în cadrul tuturor analizelor ce necesită eşantionare, pe
lângă eroarea analitică apare şi eroarea de prelevare, iar împreună acestea constituie
eroarea totală (Querci et al., 2005). O bună practică de eşantionare asigură reducerea
erorilor, ceea ce înseamnă de fapt creşterea gradului de reprezentativitate al probei pentru
populaţia din care provine. În acest scop trebuie cunoscute în primul rând proprietăţile
populaţiei iniţiale. În cazul testării OMG caracterizarea poate fi extrem de dificilă şi
diferă în funcţie de tipul produsului luat în considerare (ex. batoane de ciocolată sau
loturi de seminţe).
Conform SR EN ISO 24576:2006, proba de laborator reprezintă cantitatea
recepţionată de laborator, iar proba test este cantitatea utilizată direct la o extracţie. În
primul caz se realizează doar o reducere în dimensiuni (a lotului iniţial, omogenizarea
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fiind, de obicei, imposibilă), iar cea de-a doua situaţie corespunde unor operaţiuni de
omogenizare şi reducere în dimensiuni. În cazul loturilor de boabe de porumb, de
exemplu, se porneşte de la 109 boabe, ajungându-se la 103 molecule (Figura 14). Este
astfel evidentă dificultatea întâlnită în obţinerea unei probe reprezentative pentru
populaţia din care aceasta provine (Querci et al., 2005).

Fig. 14. Procedură generală de eşantionare şi pregătire a probei.
Fig. 14. Basic sampling and sample preparation procedure.
După Querci et al. (2007) şi Querci et al. (2005), modificat.

Cea mai importantă caracteristică a loturilor este reprezentată de modul de
distribuţie a contaminaţilor (i.e. materialul MG), care influenţează foarte mult eficienţa
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procedurilor de prelevare (Figurile 15 şi 16). Diferite organisme internaţionale (ex.
International Seed Testing Association/ISTA, US Department of Agriculture-Grain
Inspection, Packers and Stockyard Administration/USDA-GIPSA, ISO, CEN, Food and
Agriculture Organization/FAO sau Codex Alimentarius) au propus o gamă foarte variată
de metode de eşantionare pentru produsele neambalate, majoritatea fiind însă bazate pe
distribuţia binomială a contaminanţilor în masa totală. Distribuţia binomială poate fi
utilizată fără probleme doar în cazul loturilor omogene. În schimb, pentru bunurile
alimentare (în special materii prime în vrac), datele experimentale indică faptul că
distribuţia este cel mai probabil de tip heterogen (randomizată) (Querci et al., 2005).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 15. Modele de distribuţie a „contaminanţilor” (i.e. material transgenic) în cadrul loturilor de produse în vrac
(ex. seminţe/boabe) şi influenţa acestora asupra prelevării unui eşantion. Materialul transgenic este reprezentat cu
puncte de culoare roşie, albastră şi verde. (a) Lot în care materialul transgenic deţine o proporţie relativ mare şi este
distribuit uniform (distribuţie omogenă). Protocoalele clasice de eşantionare pot fi utilizate cu succes. (b) Lot în care
materialul transgenic deţine o proporţie relativ redusă şi este distribuit uniform (distribuţie omogenă). Pot fi utilizate
protocoalele clasice de eşantionare. În cazul unui număr redus de probe prelevate, efectele stocastice pot influenţa
reprezentativitatea eşantionului. (c) Lot în care sunt prezente două tipuri de materiale transgenice, unul (roşu) fiind
distribuit omogen, iar celălalt (albastru) heterogen. Protocoalele clasice de eşantionare nu pot fi aplicate în acest caz.
(d) Lot în care sunt prezente trei tipuri de materiale transgenice, toate fiind distribuite neomogen. Protocoalele
clasice de eşantionare nu pot fi aplicate în acest caz.
Fig. 15. Distribution of “contaminants” (i.e. transgenic material) in lots of bulk commodities (e.g. seeds/grains).
The transgenic material is represented as red, blue and green colored dots. (a) The concentration of transgenic
material is high and its distribution is homogenous. Classical sampling procedures should provide adequate results.
(b) The concentration of transgenic material is relatively low and its distribution is homogenous. Classical
sampling procedures could be applied. However, if only a small number of increments are taken, the stochastic
effects could affect the representativeness of the sample. (c) Lot of bulk commodities containing two types of
transgenic material. The first one (red) is homogenously distributed, while the distribution of the second transgenic
material (blue) is heterogeneous. Classical sampling procedures cannot be applied. (d) Lot of bulk commodities
containing three types of transgenic material with heterogeneous distributions. Classical sampling procedures
cannot be applied.
După Querci et al. (2005), modificat.

Pentru asigurarea unor protocoale corespunzătoare de prelevare din loturile
heterogene erau deci necesare metode statistice noi care să nu fie bazate pe distribuţia
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normală. În acest scop, Comisia Europeană asistată de ENGL a conceput şi introdus
software-urile KeLDA (Kernel Lot Distribution Assessment) şi KeSTE (Kernel Sampling
Technique Evaluation), destinate evaluării strategiilor de prelevare a probelor în funcţie
de proprietăţile loturilor, fără a face însă nicio presupunere referitoare la distribuţie.
KeLDA este un instrument de estimare a distribuţiei contaminării cu OMG-uri în loturile
de seminţe, iar KeSTE are rolul de a investiga impactul distribuţiei OMG-urilor asupra
eficienţei schemelor de prelevare, de a estima eficienţa protocoalelor de prelevare în
funcţie de proprietăţile loturilor şi de a pune la dispoziţie criterii de alegere a procedurilor
de prelevare a eşantioanelor (Querci et al., 2005).

Fig. 16. Influenţa efectelor stocastice asupra reprezentativităţii unei părţi (i.e. masă
de boabe/seminţe sau volum de soluţie) extrase dintr-un amestec (i.e. lot de
boabe/seminţe sau extract de ADN) relativ omogen. Reprezentativitatea părţii
extrase este influenţată de proprietăţile subprobelor prelevate. Subliniem că
reprezentativitatea creşte odată cu numărul subprobelor.
Fig. 16. Influence of stochastic effects on the representativeness of an increment
(i.e. seeds/grains or volume of solution) sampled from a relatively homogenous
mixture (i.e. bulk seeds/grains or DNA extract). The representativeness of the final
sample depends on the number and characteristics of the sampled increments.

În concluzie, eşantionarea unui lot de produse în vrac, în vederea obţinerii probei
de laborator, constituie o etapă foarte problematică (Zafar et al., 2004) deoarece nu putem
fi siguri de corectitudinea procesului, adică de reprezentativitatea eşantionului pentru
lotul din care provine (Querci et al., 2005). Reducerea probei de laborator pentru
obţinerea probei test este însă un proces mult mai simplu, în acest caz fiind mai uşor de
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asigurat reprezentativitatea probei de dimensiuni mici pentru cea din care provine (Querci
et al., 2005).
În ceea ce priveşte produsele finite, problematica eşantionării este asemănătoare,
fiind dificilă definirea proprietăţilor unei populaţii, iar ca şi consecinţă, stabilirea
procedurilor care să asigure reprezentativitatea probelor este greu de realizat. Au fost
utilizate diferite metode de eşantionare pentru alimentele procesate ambalate, niciuna
nefiind însă special destinată acestui scop.
Noua legislaţie europeană referitoare la OMG-uri oferă indicaţii clare pentru
modul de eşantionare a diferitelor categorii de bunuri alimentare. Aceste protocoale de
eşantionare sunt destinate aplicării în cadrul testărilor OMG şi iau în calcul posibila
distribuţie heterogenă. Recomandarea 2004/787/EC, anexată Regulamentului 1830/2003,
conţine referiri la modul de eşantionare a loturilor de seminţe sau boabe, precum şi a
celor de produse neambalate (ex. făină). Protocoalele de eşantionare care pot fi aplicate în
cazul produselor ambalate sunt definite în standardul ISO 2859:1985 (Querci et al., 2007;
Querci et al., 2005). CEN/TS 15568:2006 conţine de asemenea informaţii relevante
pentru tehnica de eşantionare aplicabilă în cazul testării OMG.
Procedura generală de eşantionare a seminţelor/boabelor sau bunurilor alimentare
neambalate şi de obţinere a probei analitice este descrisă de Querci et al. (2007) şi Querci
et al. (2005). O procedură asemănătoare este descrisă şi de Trapmann şi Emons (2005).
Din punct de vedere practic, eşantionarea produselor neambalate este constituită
din următoarele etape:
 prelevarea eşantioanelor dintr-un lot, conform schemei utilizate;
 potrivit recomandărilor, eşantioanele prelevate anterior vor fi împărţite în
două părţi egale, una fiind folosită la constituirea probei iniţiale de laborator,
iar cealaltă va fi păstrată pentru analiză în cazul în care este necesară
determinarea intervalului de încredere în jurul conţinutului estimat de OMGuri (Figura 14);
 evaluarea conţinutului de material MG al probei iniţiale de laborator;
 dacă este nevoie, se efectuează analiza individuală a eşantioanelor iniţiale
pentru determinarea unui interval de încredere în jurul valorii estimate.
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În funcţie de rezultatele obţinute la testarea probei de laborator, ne putem
confrunta cu una dintre următoarele situaţii (Querci et al., 2007):
 conţinutul OMG (contaminarea probei de laborator) este apropiat de pragul
stabilit legal (± 50% din aceată valoare); în acest caz eşantioanele
individuale trebuie analizate pentru stabilirea intervalului de încredere (ca
abatere standard) în jurul valorii estimate;
 conţinutul de OMG-uri este situat mult sub pragul limită (OMG < valoare
limită – 50%); nu este necesară analiza eşantioanelor individuale;
 conţinutul de OMG-uri este situat mult deasupra pragului limită (OMG >
valoare limită + 50%); nu este necesară analiza eşantioanelor individuale.
Câteva aspecte referitoare la eşantionare sunt prezentate şi în Anexa II.

2.4. PREGĂTIREA PROBELOR
2.4. SAMPLE PREPARATION
Înainte de izolarea analitului este necesară aplicarea anumitor operaţiuni de
pregătire a probelor (ex. reducerea mărimii, mărunţire, umectare sau omogenizare), în
funcţie de caracteristicile matricii supuse analizelor (Querci et al., 2005). Scopul acestora
este de a facilita sau îmbunătăţi izolarea şi purificare analitului.
Un aspect important în această etapă este reducerea probei de laborator rezultată
prin eşantionare, în vederea obţinerii probei test (proba analitică). Procesul de eşantionare
trebuie să asigure reprezentativitatea probei de laborator pentru lotul din care provine, iar
operaţiunile efecuate în laborator pe cea a probei analitice pentru fracţiunea superioară
(Querci et al., 2005).
Reducerea probei presupune omogenizarea riguroasă şi cântărirea unei cantităţi
mai mici ce constituie fracţiunea inferioară. În cazul în care proba este constituită din
bucăţi mari, cu grad redus de umiditate (ex. seminţe sau texturate proteice sub formă de
cuburi), acestea vor trebui mărunţite cât mai bine, deoarece în cele mai multe cazuri,
proba test utilizată direct în protocolul de extracţie este mai mică decât părţile ce compun
proba iniţială. Neajunsul asociat acestor proceduri este reprezentat de posibila încălzire,
ceea ce prezintă riscul de activare a DNazelor, enzime care vor degrada acizii nucleici.
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Umectarea reduce gradul de încălzire şi facilitează de asemenea procesul de extracţie,
probabil datorită înmuierii particulelor. Acest aspect a fost subliniat de Corbisier et al.
(2005), în cazul probelor sub formă de făină. Probele umede (iaurt, tofu, îngheţată,
cremă) nu necesită adăugarea apei.
Omogenizarea minuţioasă este necesară şi în cazul probelor lichide ca lapte, lapte
de soia, ulei sau bere.
În cazul probelor compozite, doar unele ingrediente conţin OMG-uri, de aceea,
dacă este posibil, componentele care nu sunt vizate în cadrul analizei şi care constituie
potenţiali contaminanţi (ex. condimente sau sosuri) trebuie separate de restul probei
pentru a mări eficienţa extracţiei. Uneori, îndeosebi în cazul probelor cu conţinut ridicat
de amidon, acizi sau grăsimi, este oportună utilizarea unor tratamente adiţionale pentru
creşterea eficienţei lizei celulare şi îmbunătăţirea extracţiei ADN-ului.
Se recomandă de asemenea ca pregătirea probelor să se desfăşoare într-un spaţiu
special dedicat acestei operaţiuni datorită inerenţei producerii prafului. Este absolut
necesar ca această încăpere să fie curăţată sistematic pentru a evita apariţia
contaminărilor încrucişate (Querci et al., 2005).

2.5. EXTRACŢIA ADN-ULUI
2.5. DNA EXTRACTION
După cum s-a specificat într-unul dintre subcapitolele anterioare, reacţia PCR,
clasică sau real-time, stă la baza celor mai utilizate metode de testare OMG. În cadrul
analizelor ce au la bază această reacţie, analitul este reprezentat de ADN, a cărui izolare
şi purificare constituie astfel prima etapă a testării OMG, specifică biologiei moleculare.
Tehnica PCR este reproductibilă, specifică şi sensibilă, caracterizându-se printr-o
mare capacitate de discriminare, procesare şi costuri relativ reduse. Performanţele
acesteia pot fi însă limitate de caracteristicile intrinseci ale probei şi de performanţele
metodei de extracţie, aspecte ce se reflectă în absenţa/prezenţa inhibitorilor PCR şi în
calitatea şi cantitatea ADN-ului din extracte (Di Pinto et al., 2007). Dacă starea ADNului este influenţată în principal de procesarea industrială, eliminarea completă a
inhibitorilor PCR (ex. polizaharide, acizi humici sau lipide) depinde de procedura de
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extracţie (Deisingh şi Badrie, 2005). Aceste substanţe pot persista în extractele finale,
determinând, în general, reducerea sau inhibarea completă a procesului de amplificare.
De aceea, utilizarea metodelor moleculare pentru analiza probelor alimentare necesită
strategii de extracţie şi purificare care să asigure un grad cât mai mare de recuperare a
acizilor nucleici şi de îndepărtare a substanţelor inhibitoare, precum şi a altor reziduuri
(Smith şi Maxwell, 2007; Lipp et al., 2001, Zimmermann et al., 1998, Meyer şi
Candrian, 1996, în Di Pinto et al., 2007; Meyer, 1999).
Cele mai importante caracteristici ale extractelor utilizate în analizele PCR sunt
cantitatea, calitatea şi puritatea, care, dacă sunt nesatisfăcătoare, reduc sensibilitatea
metodei sau fac imposibilă testarea OMG (Engel şi Moreano, 2003, în Smith şi Maxwell,
2007; Deisingh şi Badrie, 2005), mai ales în cazul în care materialul MG este prezent
doar într-un procent redus.
Existenţa unei largi varietăţi de metode destinate extracţiei şi purificării acizilor
nucleici impune utilizarea următoarelor criterii pentru alegerea celei mai potrivite tehnici:
acidul nucleic ţintă care trebuie izolat, tipul probei sau materialul iniţial (ex. ţesut, frunză
sau material procesat), rezultatele aşteptate (ex. cantitate, calitate sau timpul necesar
pentru purificare), aplicaţiile ulterioare (ex. PCR, clonare, etichetare, blotting, real-time
PCR sau sinteză de ADN complementar). Această alegere este foarte importantă, în
special pentru analiza cantitativă şi reprezintă de obicei un compromis între costuri,
concentraţia extractului şi puritatea acestuia. Esenţială este însă capacitatea procedurii de
a permite obţinerea unui extract cu concentraţie mare de ADN şi lipsit de substanţe care
pot afecta reacţia de amplificare (Cankar et al., 2006).
Extracţia ADN-ului din materialul biologic vegetal necesită liza celulelor,
inactivarea nucleazelor şi separarea acestuia de substanţele inhibitoare (ex. resturile
celulei, compuşi organici din mediul celular sau reactivi utilizaţi pentru izolare). De
obicei, procedura de liză reprezintă o combinaţie de principii diferite (ex. descompunerea
mecanică, tratament cu detergenţi sau digestie enzimatică). Distrugerea membranei
celulare şi inactivarea nucleazelor intracelulare pot fi combinate în cadrul aceleiaşi etape,
o singură soluţie putând conţine detergent pentru solubilizarea membranei celulare şi
săruri pentru denaturarea enzimelor. Îndepărtarea resturilor celulare rezultate din această
operaţiune este făcută prin filtrare, extracţie sau precipitare. Aceste procedee pot fi
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aplicate sauccesiv sau concomitent, fiecare presupunând utilizarea unor metode sau
reactivi specifici. Ulterior extracţiei se realizează spălarea – îndepărtarea reactivilor şi
eventual a altor substanţe nedorite, încă prezente în soluţie – care presupune de fapt o
nouă etapă de filtrare sau precipitare. Analitul este apoi eluat sau resuspendat, obţinânduse extractul (soluţia) de ADN.
După cum s-a amintit şi mai sus, o largă varietate de principii şi protocoale de
extracţie sunt disponibile şi pot fi aplicate în acest domeniu. Cele mai utilizate vor fi
prezentate în subcapitolul 3.5.1.

2.6. EVALUAREA EXTRACTELOR DE ADN
2.6. EVALUATION OF DNA EXTRACTS
Înainte de efectuarea analizei OMG propriu-zise, este necesară evaluarea
pretabilităţii extractelor la analize bazate pe reacţia PCR clasică, dar mai ales la cele
bazate pe reacţia real-time PCR. Criteriile esenţiale în acest context sunt cantitatea de
ADN recuperat şi calitea extractului şi a ADN-ului (Cankar et al., 2006; Moens et al.,
2005; Meyer, 1999).
Primul criteriu se referă la cantitatea de ADN prezentă în extract, care trebuie să
fie suficientă, adică peste limitele de detecţie şi cuantificare ale metodei utilizate (Kay et
al., 2001, şi Hübner et al., 2001, în Cankar et al., 2006).
Al doilea criteriu vizează în principal posibilitatea de a regăsi în extract substanţe
inhibitoatre pentru PCR, ca polizaharide, proteine, polifenoli (taninuri), lipide şi alţi
metaboliţi secundari (Holden et al., 2003, Peist et al., 2001, Wilson, 1997, şi Rossen et
al., 1992, în Cankar et al., 2006; Meyer, 1999). Unele componente ale soluţiilor utilizate
la extracţie pot de asemenea afecta reacţia PCR (Rossen et al., 1992, în Cankar et al.,
2006). Efectul substanţelor contaminante în cadrul analizelor PCR este, în general,
reprezentat de reducerea eficienţei de amplificare (Kubista et al., 2006). Substanţele cu
efect antagonic inhibitorilor se numesc adjuvanţi (ex. polyvinylpyrrolidone/PVP sau
bovine serum albumine/BSA) şi sunt de obicei incluse în mod constant într-unul dintre
reactivii uzuali (tamponul PCR) folosiţi pentru amplificare (Wilson, 1997, în Cankar et
al., 2006).
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Prin calitatea ADN-ului extras se face referire la integritatea structurală a
moleculelor. În acest conzext, Holst-Jensen şi Berdal (2004) au introdus conceptul de
„unităţi PCR funcţionale” (PCR forming units), pentru a face diferenţa între copiile
intacte (amplificabile) de ADN ţintă şi cele puternic fragmentate (neaplificabile) (Cankar
et al., 2006).

2.6.1. Cuantificarea spectrofotometrică
2.6.1. Spectrofotometric quantification
Caracterizarea calitativă şi cantitativă a extractelor de ADN poate fi realizată în
mai multe moduri (Moens et al., 2005; Waiblinger et al., 2006):
 fluorimetric; cele mai utilizate din această categorie sunt migrarea în gel de
agaroză şi marcarea cu o substanţă de intercalare (vezi subcapiltolul 2.6.2),
metoda Picogreen (Invitrogen, 2009) şi utilizarea unui sistem real-time
PCR specific acestui gen de aplicaţie;
 densitometric;
 spectrofotometric.
Datorită în principal avantajelor de ordin economic, ultima metodă de cuantificare
a extractelor este des utilizată în practică, multe spectrofotometre fiind concepute special
pentru determinarea concentraţiei şi purităţii moleculelor biologice. Trebuie însă avut în
vedere faptul că valorile obţinute nu sunt exacte (sunt, de obicei, supraestimate), existând
o serie de factori ce determină apariţia unor erori semnificative (MATC, 2009)
Majoritatea moleculelor biologice (ex. ADN, ARN sau proteine) nu absorb lumina
din spectrul vizibil, dar o absorb pe cea ultravioletă. Proprietatea este folosită pentru
estimarea concentraţiei şi purităţii moleculelor respective prezente în anumite soluţii (ex.
extractele obţinute din probele analizate) (MATC, 2009). Astfel ADN-ul, ARN-ul,
oligonucleotidele şi chiar mononucleotidele pot fi măsurate direct în soluţii apoase
diluate sau nediluate, prin înregistrarea absorbţiei la o anumită lungime de undă, respectiv
în spectrul ultraviolet. Mărimea măsurată este denumită „absorbanţă” (A) sau densitate
optică (optical density/OD). Dacă proba este pură (fără cantităţi semnificative de
proteine, fenoli, agaroză etc.), măsurarea cantităţii de radiaţie absorbită are un înalt grad
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de precizie. În Tabelul 1 sunt prezentate lungimile de undă din spectrul UV, relevante
pentru măsurarea spectrofotometrică a ADN-ului.

Tabelul 1.
Lungimi de undă din spectrul UV relevante pentru măsurarea ADN-ului
UV wavelenghts relevant to the measurement of DNA
Lungimea de undă
Wavelenght

Importanţă
Importance

Observaţii
Observations

215-230 nm

Absorbţie minimă a acizilor
nucleici. Absorbţie maximă a
proteinelor, determinată de
legăturile peptidice.

Nu se efectuează măsurători deoarece
soluţiile tampon şi solvenţii utilizaţi
frecvent în laborator absorb de asemeea
lumină în acest interval.
Bazele azotate purinice prezintă
absorbţie maximă la o valoare puţin mai
mică de 260 nm, iar bazele azotate
pirimidinice puţin deasupra valorii de
260 nm. La această lungime de undă
absorbţia proteinelor este redusă.
Fenolul poate reprezenta un contaminant
introdus în timpul efectuării extracţiei.

260 nm

Absorbţie maximă a acizilor
nucleici.

270 nm

Absorbţia puternică a fenolului

280 nm

Nivel maxim de absorbţie a
proteinelor, datorită aminoacizilor
aromatici.

Acizii nucleici prezintă o absorbţie
redusă la acest nivel.

320 nm

Nici acizii nucleici, nici proteinele
nu absorb la acest nivel.

Nivel utilizat pentru corecţii,
eliminându-se semnalul aferent
turbidităţii solventului.
După MATC (2009), modificat.

Esixtă două strategii de determinare a concentraţiei ADN-ului pe baza absorbţiei
luminii UV (MATC, 2009):
 se poate construi o curbă de calibrare utilizând probe standard;
 varianta simplificată a metodei anterioare, care are la bază utilizarea
constantelor de absorbţie ale moleculelor de interes; potrivit legii BeerLambert, între absorbanţă şi concentraţie există o relaţie direct
proporţională, astfel valorii A = 1 îi corespund aporximativ 50 μg/ml ADN
dublu-catenar (ADNdc), aproximativ 33 μg/ml ADN monocatenar, 40
μg/ml ARN sau aproximativ 30 μg/ml nucleotide libere (MATC, 2009;
Somma 2004).
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Prima metodă se caracterizează printr-o precizie mai mare, în timp ce a doua este
mult mai simplă si rapidă.
Spectrofotometria poate fi utilizată şi pentru estimarea purităţii unei soluţii de
ADN. După cum s-a văzut anterior, soluţiile de ADN prezintă absorbţie maximă pentru
lungimea de undă de 260 nm, iar soluţiile proteice pentru 280 nm. Deoarece soluţiile de
ADN absorb parţial lumina la 280 nm, iar cele proteice absorb parţial lumina la 260 nm,
raportul dintre citirile la 260 nm şi 280 nm (A260/A280) poate fi utilizat pentru estimarea
purităţii extractului de ADN. Valoarea optimă, corespunzătoare unei soluţii pure, este
cuprinsă între 1,7 şi 1,9 (Qiagen, 2006). În cazul contaminării cu proteine, raportul
A260/A280 va fi semnificativ mai mic (pentru proteine pure raportul este de 0,6) (MATC,
2009), iar cuantificarea precisă a cantităţii de acid nucleic nu este posibilă. Valori mai
mari de 2,0 sunt caracteristice souţiilor pure de ARN.
Absorbţia la 230 nm reflectă gradul de contaminare al probei cu substanţe de tipul
carbohidraţilor, peptidelor, polifenolilor sau compuşilor aromatici. În cazul probelor pure
de ADN, raportul A260/A230 trebuie să fie de aproximativ 2,2 (MATC, 2009).
Ca principiu de funcţionare, spectrofotometrul utilizează transmisia luminii cu o
lungime de undă specifică printr-o soluţie în care se află dizolvată molecula de interes.
Diferenţa între cantitatea de lumină transmisă înspre probă şi cea recepţionată la ieşire
corespunde absorbanţei moleculei care este direct proporţională cu concentraţia acesteia.
Acest tip de determinări pot fi utilizate şi pentru stabilirea numărului absolut de
copii ale secvenţei de interes. Pentru conversia masei de ADN în număr de copii ale
secvenţei de interes se utilizează masa unui genom haploid, denumită „echivalent
genomic haploid” sau „valoare 1C”. Determinarea acestor valori, inclusiv pentru soia, a
fost făcută în cadrul a mai multor studii: Bennett şi Leitch (2004) (Huang şi Pan, 2005),
Bennett şi Leitch (2003) (Rott et al., 2004), Bennett şi Leitch (1997) (Cankar et al.,
2006), Arumuganathan şi Earle (1995) (Reiting et al., 2007, şi Taverniers et al., 2005);
Arumuganathan şi Earle (1991) (Corbisier et al., 2005, şi Petit et al., 2003). Subliniem că
aceste valori diferă în funcţie de autor (vezi valorile 1C citate şi folosite de Reiting et al.,
2007, Burns et al., 2006, Cankar et al., 2006, Foti et al., 2006, SR EN ISO 21570:2006,
Waiblinger et al., 2006, Moens et al., 2005, Somma şi Querci, 2004b, şi Berdal şi Holst-
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Jensen, 2001). Putem totuşi conchide că valoarea medie a unui genom haploid de soia
reprezintă echivalentul a aproximativ 1,15 pg de ADN genomic.
Practic, numerele absolute de copii ale fragmentelor ţintă sunt determinate prin
raportarea cantităţii de ADN la valoarea 1C corespunzătoare taxonului analizat, înmulţind
apoi cu un factor ce exprimă zigoţia evenimentului de transformare (Reiting et al., 2007).
Este foarte important să se ţină cont de stocastica distribuţiei copiilor moleculei
ţintă în soluţia iniţială de ADN (vezi Figura 16). Acest aspect are un impact deosebit în
special în cazul în care se lucrează cu o cantitate mică de ADN, respectiv un număr redus
de copii, deoarece probabilitatea includerii a cel puţin a unui fragment ţintă în reacţia
PCR poate fi nesatisfăcătoare (Berdal şi Holst-Jensen, 2001).

2.6.2. Evaluarea stării de fragmentare a moleculelor de ADN
2.6.2. Assessment of DNA fragmentation

După cum s-a arătat mai sus, integritatea structurală a moleculelor de ADN
reprezintă o caracteristică importantă pentru succesul reacţiei PCR deoarece un grad
ridicat de fragmentare creşte probabilitatea ca numărul copiilor amplificabile ale
secvenţei ţintă să fie insuficient, respectiv sub limita de detecţie/cuantificare (Berdal şi
Holst-Jensen, 2001). Acest fenomen este caracteristic în special matricilor procesate.
Valorile

satisfăcătoare

ale

concentraţiei

şi

purităţii

extractelor

determinate

spectrofotometric nu garantează prezenţa unui ADN nedegradat, cu masă moleculară
mare. Pentru evaluarea acestei însuşiri se poate utiliza migrarea electroforetică în gel de
agaroză şi marcarea cu o substanţă de intercalare (ex. Debode et al., 2007, CRL-GMFF,
2007, sau Corbisier et al., 2005) sau electroforeza capilară şi detecţia cu laser (Corbisier
et al., 2005). Cea de-a două tehnică se caracterizează printr-o mai bună sensibilitate şi
rezoluţie (Garcia-Canas et al., 2004, în Engel et al., 2006), permiţând o mai bună
evaluare a degradării ADN-ului (Corbisier et al., 2005). În schimb, electroforeza în gel de
agaroză este mult mai avantajoasă din punct de vedere economic, fiind cel mai frecvent
utilizată pentru evaluarea stării de fragmentare.
Electroforeza în gel este o metodă de separare a macromoleculelor (ex. ADN,
ARN sau proteine) în funcţie de mărime, structură, încărcătură electrică şi alte proprietăţi
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fizice (Somma şi Querci, 2004a; Wikipedia, 2009f). În cadrul unui astfel de experiment,
moleculele sunt forţate să străbată lungimea unui gel, mişcarea fiind determinată de
curentul electric aplicat electrozilor poziţionaţi la ambele capete ale gelului (Somma şi
Querci, 2004a) (Figura 17).

(a)

(b)

(c)

Fig. 17. Electroforeza în gel de agaroză. (a) Câmpul electric determină deplasarea moleculelor de ADN de-a lungul
gelului de agaroză. (b) Modul în care moleculele de ADN străbat matricea poroasă reprezentată de gel. (c)
Separarea moleculelor de ADN în funcţie de mărime.
Fig. 17. Agarose gel electrophoresis. (a) The electric field which determines the movement of DNA molecules along
the agarose gel. (b) DNA molecules moving throgh the porous matrix of the gel. (c) Separation of DNA molecules
according to their size.
Sursă: GSLC (2003).

Separarea se realizează deci într-o matrice poroasă (gelul de agaroză), iar distanţa
străbătută în unitatea de timp şi viteza de deplasare depind de caracteristicile:
 macromoleculelor separate, respectiv mobilitatea electroforetică, determinată
în principal de încărcătura electrică şi mărime (Wikipedia, 2009f);
 mediului de electroforeză, respectiv tipul şi concentraţia gelului şi a soluţiei
tampon;
 curentului electric aplicat, respectiv intensitatea acestuia.
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Procesul este similar trecerii particulelor printr-o sită (Wikipedia, 2009f), gelul
având rolul de a încetini mişcarea moleculelor, datorită apariţiei forţelor de frecare.
Încetinirea mişcării este cea care determină separarea moleculele de ADN (ISCID, 2005),
cele de dimensiuni mici străbătând mai uşor matricea comparativ cu cele de dimensiuni
mari.
O gamă largă de molecule biologice (ex. aminoacizi, proteine, nucleotide sau acizi
nucleici) posedă grupări ionizate care, la orice valoare a pH-ului, sunt prezente în soluţii
sub formă de cationi (+) sau anioni (-) (Somma şi Querci, 2004a). În cazul ADN-ului,
sarcina electrică, dată de moleculele de zahar şi radicalii fosfaţi din cadrul nucleotidelor,
este negativă (Wikipedia, 2009f), iar acesta se va deplasa înspre anod (+).
Gelul utilizat pentru electroforeză poate fi de mai multe tipuri, în funcţie de tipul
aplicaţiei şi analitul cu care se lucrează. Pentru experimentele specifice testării OMG
calitative se utilizează geluri de agaroză. Concentraţia gelului se exprimă în procente de
masă raportate la volum (weight/volume, simbolizat w/v) şi reprezintă de asemenea un
factor ce influenţează viteza de migrare şi capacitatea de separare a moleculelor de
diferite dimensiuni. De obicei, aceasta variază între 0,7-0,8% şi 1,4-2% şi influenţează
invers proporţional viteza de deplasare a moleculelor.
Soluţia tampon de electroforeză (electrophoresis buffer) are un anumit conţinut în
săruri şi are rolul de a menţine constantă valoarea pH-ului şi de a pune la dispoziţie ioni
care asigură conductivitatea electrică (Wikipedia, 2009f; Somma şi Querci, 2004a).
Concentraţia tamponului de electroforeză influenţează direct proporţional viteza de
migrare. Dacă însă aceasta este prea mare, căldura generată de câmpul electric va creşte
mult, putând cauza topirea gelului sau alte inconveniente de natură tehnică.
ADN-ul nu poate fi vizualizat direct, ci doar după marcare. Cea mai utilizată este
marcarea cu o substanţă de intercalare (ex. bromura de etidiu/EtBr, SYBR Green I sau
SYBR Safe). Moleculele unei astfel de substanţe au proprietatea de a se intercala ADNului dublu-catenar. După intercalare emisia fluorescentă a acestor molecule creşte
semnificativ, iar în prezenţa unei surse de lumină UV ADN-ul dublu-catenar din gel
poate fi pus în evidenţă. Procedura clasică de marcare a ADN-ului implică utilizarea
EtBr, substanţă ce prezintă însă o serie de neajunsuri (în special riscuri pentru sănătate).
De aceea, în ultimii ani au fost introduse noi substanţe, mai puţin periculoase şi mai
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performante din punct de vedere tehnic, ca SYBR Green I sau SYBR Safe. Procedura de
lucru este similară celei care utilizează EtBr, costurile fiind însă mai ridicate.
Mărimea fragmentelor separate este determinată apoi prin comparare cu probe
standard ce conţin fragmente de ADN de mărimi cunoscute (Somma şi Querci, 2004a).
Această etapă este obligatorie doar la interpretarea rezultatelor obţinute prin amlificare,
evaluarea extractelor putându-se face şi fără probe cunoscute.

2.6.3. Confirmarea absenţei substanţelor inhibitoare
2.6.3. Confirming the absence of PCR inhibitors

După cum s-a menţionat şi în subcapitolele anterioare, succesul extracţiei în
cadrul analizelor OMG depinde de performanţele metodei utilizate, respectiv de
capacitatea acesteia de a recupera o cantitate suficientă de ADN amplificabil şi de a
elimina inhibitorii PCR (Waiblinger et al., 2006). Prezenţa acestora din urmă în extract şi
influenţa pe care o au asupra reacţiei PCR pot fi evidenţiate printr-un experiment realtime PCR, amplificând o secvenţă endogenă în diluţii seriale ale extractului (CRLGMFF, 2007; Reiting et al., 2007; Foti et al., 2006; Lee et al., 2006; Waiblinger et al.,
2006; Cankar et al., 2006; SR EN ISO 21570:2006). Principiul şi caracteristicile tehnicii
real-time PCR vor fi descrise în subcapitolul 2.9.2, iar modalitatea în care aceasta poate fi
utilizată pentru evaluarea inhibiţiei în subcapitolele 2.6.3 şi 3.5.2.4.
Acest tip de analiză reprezintă o foarte bună modalitate de evaluare a metodelor de
extracţie şi a pretabilităţii extractelor la amplificarea real-time PCR, constituind o parte
esenţială a validării efectuate în cadrul laboratorului (in-house validation), înainte de
verificarea printr-un studiu de comparare interlaboratoare (Waiblinger et al., 2006).

2.7. METODE ANALITICE UTILIZATE ÎN CADRUL TESTĂRII OMG
2.7. ANALYTICAL METHODS EMPLOYED FOR GMO TESTING

Tipurile de metode utilizate în mod curent pentru testarea OMG sunt prezentate în
Figura 18, iar în Tabelul 2 sunt detaliate avantajele şi dezavantajele celor mai utilizate
dintre acestea.
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Tabelul 2.
Caracteristicile metodelor bazate pe analiza ADN-ului şi proteinelor
Characteristics of DNA- and protein-based analytical methods
Caracteristică
Characteristic
Uşurinţă în
utilizare1
Ease of use
Complexitate
tehnologică1
Equipment
Durată1
Duration
Cost/probă1
Cost/sample

Met. bazate pe analiza proteinelor
Protein-based methods

Met. bazate pe analiza ADN-ului
DNA-based methods

 Medie pentru ELISA
 Testele rapide sunt extrem de expeditive

Metodele bazate pe PCR prezintă o
dificultate mai mare pentru operator

 Medie pentu ELISA
 Foarte simplă pentru testele rapide

Înaltă, mai ales pentru real-time
PCR şi microarray

 1-2 zile pentru ELISA; în cazul kiturilor
comerciale timpul de execuţie este de
doar căteva ore
 Câteva minute pentru testele rapide

1-2 zile, în funcţie de modul în care
este conceput protocolul integrat de
testare

Redus

Versatilitate
Versatility

 Anticorpii specifici sunt dificil de
sintetizat
 În cazul ELISA se utilizează aporape
exclusiv kituri comerciale
 În cazul testelor rapide se utilizează
exclusiv kituri comerciale

Utilizare pentru
det. cantitative
Quantitative
results

 ELISA poate fi utilizată ca metodă
cantitativă
 Testele rapide au fost considerate
metode calitaitve; recent a fost introdus
primul sistem cantitativ bazat pe
utilizarea stripurilor2

Ridicat, în special pentru real-time
PCR şi microarray
 Primeri şi sondele sunt foarte uşor
de obţinut
 Ponderea cea mai mare o au
probabil protocoalele concepute în
laborator
 Sunt disponibile kituri comerciale
însă protocolale de lucru pot fi
foarte uşor modificate sau adaptate
Real-time PCR este cea mai
performantă metodă pentru testarea
cantitativă

Utilizare pe teren
Field testing

Posibilă în cazul testelor rapide

Nu este posibilă

Aplicabilitate
Applicabilty

Poate fi analizată o gamă largă de
proteine, dar metodele pot fi aplicate, în
general, în cazul produselor proaspete şi
mai puţin în cazul celor procesate

Poate fi aplicată chiar şi produselor
intens procesate, moleculele de
ADN fiind mul mai stabile decât
proteinele

Specificitate
Specificity

Bună

Mai mare decât la cealaltă categorie

Sensibilitate
Sensitivity

Mai redusă decât cea a tehnicilor bazate
pe analiza ADN-ului, în special în cazul
matricilor procesate

Cea mai mare sensibilitate o
prezintă real-time PCR-ul

1
2

S-a ţinut cont şi de etapa de izolare a analitului.
Sisemul QuickScan produs de EnviroLogix. Pentru mai multe detalii vezi EnviroLogix (2009).

O mare parte dintre probele care fac obiectul testărilor OMG este reprezentată de
matrici alimentare. Acestea se caracterizează de obicei printr-un intens grad de procesare,
în special sub influenţa temperaturilor ridicate (Endres, 2001). Datorită faptului că
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termostabilitatea ADN-ului este mai bună decât a proteinelor (Anklam et al., 2002, în
Taverniers et al., 2005; Gachet et al., 1999), reacţia PCR este cea mai potivită tehnică
pentru detecţia, identificarea şi cuantificarea OMG-urilor (Anklam et al., 2002, în
Angonesi Brod et al., 2007; Taverniers et al., 2005; Berdal şi Holst-Jensen, 2001).
Această tehnologie prezintă deci o sensibilitate, specificitate şi eficienţă mai mare decât
în cazul tehnicilor bazate pe analiza proteinelor (Holst-Jensen et al., 2003, în Smith şi
Maxwell, 2007; Anklam et al., 2002, în Taverniers et al., 2005; Gachet et al., 1999).

Fig. 18. Metode disponibile pentru testările OMG
Fig. 18. Available methods for GMO testing
Surse: Sisea et al. (2008); Tripathi (2005); Zafar et al. (2004); Ahmed (2002).

2.7.1. Detecţia OMG-urilor cu ajutorul biotestelor
2.7.1. Bioassay-based detection of GMOs
Detecţia OMG-urilor pe baza biotestelor este posibilă doar în cazul diferitelor
tipuri de rezistenţă (ex. la erbicide, insecte sau antibiotice) (Zafar et al., 2004).
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Testele de germinare presupun folosirea unor medii simple care conţin erbicidul
sau antibioticul pentru care se testează rezistenţa. În cazul în care erbicidul nu se adaugă
în mediu, acesta va fi aplicat prin pulverizare asupra plăntuţelor (Figura 19). În condiţiile
descrise, indivizii rezistenţi se vor dezvolta normal, fiind consideraţi pozitivi din punct de
vedere al prezenţei transgenei.

Fig. 19. Biotest pentru detecţia şi identificarea plantelor rezistente la erbicid.
Fig. 19. Bioassay for the detection and identification of herbicide resistant plants.

În cazul testării rezistenţei la atacul insectelor, larvele speciilor ţintă sunt lăsate
libere pentru a se hrăni cu plantele provenite din lotul de seminţe testate. Se poate
concluziona că plantele sunt transgenice în cazul în care larvele nu supravieţuiesc
testului.
Aceste teste sunt uşor de aplicat, nu necesită dotare specială, sunt relativ ieftine,
dar necesită timp şi se pot folosi doar în cazul loturilor de seminţe germinabile sau
plantelor care produc astfel de seminţe. Trebuie de asemenea să se aibă în vedere că
proprietăţile germinative pot determina obţinerea unor rezultate eronate, iar zigoţia
caracterului transgenic nu poate fi stabilită.
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2.7.2. Detecţia OMG-urilor prin analiza proteinelor
2.7.2. Protein-based detection of GMOs

Dintre metodele bazate pe analiza proteinelor, doar cele imunologice sunt folosite
în practica testării OMG. Acestea au la bază interacţiunea anticorp-antigen, proteina
rezultată în urma expresiei transgenei în organismul gazdă reprezentând antigenul.
Teoretic, testele imunologice pot fi utilizate pentru o largă varietate de molecule
ţintă. În practică însă, există trei limite majore ale acestor metode:
 necesitatea prezenţei în proba analizată a proteinelor cu structuri terţiare şi
cuaternare intacte; de obicei, în cazul matricilor procesate intervine
denaturarea proteinelor, condiţia neputând fi astfel satisfăcută;
 disponibilitatea anticorpilor specifici; aceştia sunt mult mai greu de
sintetizat comparativ cu primerii utilizaţi în cadrul metodelor bazate pe
analiza ADN-ului;
 posibilitatea ca ADN-ul transgenic prezent în probă să nu fie exprimat
uniform în timp şi în toate organele plantei.
Datorită primului dezavantaj menţionat, metodele de testare imunologice se pot
utiliza, în general, doar în cazul probelor proaspete sau cu grad redus de procesare (Zafar
et al., 2004), iar în analizele de rutină se utilizează exclusiv kituri comerciale.
Există două formate ale imunotestelor, ELISA şi teste rapide de tipul stripurilor
(lateral flow strips), care diferă în principal prin gradul de complexitate şi performanţa
rezultatelor, cele două caracteristici fiind invers proporţionale.
Tehnica ELISA este utilizată, în general, pentru detecţie calitativă sau stabilirea
nivelului de expresie proteică. Principiul ELISA cu cea mai largă aplicabilitate în testarea
OMG, sandwich ELISA (Figura 20), utilizează un anticorp de captură, imobilizat pe o
suprafaţă solidă, şi un anticorp de detecţie marcat. Dacă proteina de interes (antigenul)
este prezentă în extractul testat, aceasta va fi legată de anticorpii care căptuşesc pereţii
godeului de analiză. Urmează apoi legarea la proteină a celui de-al doilea set de anticorpi.
În urma unei reacţii enzimatice de culoare, anticorpii marcaţi colorează mediul de reacţie,
fiind astfel indicată şi prezenţa proteinei transgenice. Deşi ELISA poate fi utilizată pentru
cuantificare (Corbisier et al., 2005; Querci et al., 2005), în practică, aplicaţiile în această
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direcţie sunt foarte restrânse. Corbisier et al. (2005), Querci et al. (2005) şi Eyquem
(2004) au descris şi demonstrat modul de utilizare a kitului GMO Food Ingredient
Testing (noua denumire GMOChek RUR Soya Test) produs de Strategic Diagnostics
(http://www.sdix.com) şi validat de JRC pentru cuantificarea proteinei EPSPS în diferite
fracţiuni alimentare de soia (Lipp et al., 2002, în Corbisier et al., 2005, şi Strategic
Diagnostics, 2004) şi alimente uşor procesate, dar nerecomndat pentru detecţia proteinei
de interes în stare denaturată. Acesta este probail şi motivul pentru care rezultatele au fost
negative în cazul probelor tratate termic la temperaturi ridicate (Corbisier et al., 2005).
Stave (1999) afirmă că detecţia proteinelor denaturate este posibilă utilizând anticorpii
monoclonali, dar cuantificarea rămâne în continuare foarte dificilă în cazul alimentelor
procesate (Debode et al., 2007).

Sandwich ELISA

Fig. 20. Principiul metodei sandwich ELISA.
Fig. 20. The principle of sandwich ELISA.
După The Future of Things (2007), modificat.

Stripurile reprezintă o formă simplificată a testului ELISA, care înlocuieşte
godeurile cu membrane nitrocelulozice (stripul propriu-zis) în care sunt încorporaţi
anticorpi dubli, specifici proteinei analizate şi marcaţi cu un reactiv colorat (Figura 21).
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Fig. 21. Lateral flow strips - principiu de funcţionare. (a) Vedere laterală ilustrând
principiul testului imunologic şi modul de dispunere a benzilor de control şi testare pe
membrana nitrocelulozică. (b) Vedere frontală a testelor introduse în extract vegetal.
Rezultatul din stânga este negativ, iar cel din dreapta pozitiv.
Fig. 21. Lateral flow strip assay format. (a) Side view illustrating principles of the
immunological test, and relative location of control and test lines on a nitrocellulose
strip. (b) Vertical view of test strips dipped in an eppendorf containing genetically
modified material, and showing both negative and positive test results.
Sursă: Layton în Ahmed (2002).

Testarea se face prin introducerea stripului într-un recipient ce conţine extract din
planta analizată. Dacă proteina de interes este prezentă, aceasta va fi legată de anticorpii
specifici marcaţi (Figura 21a). Complexul migrează apoi, prin capilaritate, de-a lungul
membranei nitrocelulozice poroase. Pe direcţia de migrare sunt plasate două zone de
captură, una pentru structurile anticorp-antigen, iar cealaltă pentru anticorpii marcaţi
liberi. Prezenţa celei de a doua linii (controlul pozitiv) pe membrană indică o probă
negativă, iar prezenţa ambelor linii indică un rezultat pozitiv (Figura 21b). Acest sistem
(Anexa III) oferă rezultate calitative în doar câteva minute, testele fiind considerate
ieftine, uşor de efectuat şi foarte potrivite pentru etapa de screening (Van Duijn et al.,
2002, în Van den Bulcke et al., 2005), domeniu în care şi-au găsit o largă aplicabilitate,
spre deosebire de ELISA. După cum s-a menţionat mai sus (vezi Tabelul 2), EnviroLogix
a introdus recent sistemul QuickScan care, în combinaţie cu stripurile clasice, poate oferi
rezultate cantitative în cazul analizei loturilor de boabe/seminţe (Envirologix, 2009).
Principalii producători de kituri imunologice destinate testării OMG sunt:
EviroLogix (http://envirologix.com/artman/publish/index.shtml), Strategic Diagnostics,
Romer Labs (http://www.romerlabs.com/romer.htm) şi Agdia (http://www.agdia.com).
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2.7.3. Testarea OMG bazată pe analiza ADN-ului
2.7.3. DNA-based testing of GMOs

Reacţia PCR clasică şi real-time
Reacţia PCR permite amplificarea selectivă, într-un număr foarte mare de copii, a
unei secvenţe ADN prezentă într-o proporţie relativ redusă în cadrul unui amestec
complex de fragmente ADN (Zafar et al., 2004). Analiza produşilor rezultaţi prin
amplificare, în cadrul unei reacţii PCR clasie, permite formularea unei concluzii calitative
(„da” sau „nu”) asupra prezenţei OMG-urilor în proba testată. În practică, evaluarea
ampliconilor se face, în general, prin separare electroforetică în gel de agaroză, marcare
cu EtBr, vizualizare în prezeţa luminii UV şi compararea cu probe standard. Pentru
obţinerea informaţiilor cantitative referitoare la conţinutul de acizi nucleici este utilizată
tehnica real-time PCR. Caracteristicile acestor două metode, precum şi particularităţile
care trebuie avute în vedere în contextul analizelor OMG, vor fi prezentate în
subcapitolele următoare.

Microarray
Numărul evenimentelor de transformare la plantele de cultură este în continuă
creştere, diversificându-se totodată şi elementele genetice utilizate. Ca urmare,
metodologia de detecţie şi identificare folosită în prezent se va confrunta cu o serie de
probleme esenţiale. Spre exemplu, screeningul nu va mai fi posibil utilizând doar un
număr redus (1-3) de reacţii PCR (Xu et al., 2006). În acest context, o metodologie care
să permită identificarea rapidă a tuturor elementelor necesare este amplificarea PCR
multiplex. Un inconvenient care apare însă în acest caz este faptul că metoda
convenţională de confirmare a produşilor PCR (i.e. electroforeza) este mai dificil de
aplicat (Demekea et al., 2002, în Xu et al., 2006; Permingeat et al., 2002; Matsuoka et
al., 2002), alternativa fiind reprezentată de microarray. Astfel, amplificarea PCR
multiplex – amplificarea concomitentă a mai multor secvenţe ţintă – combinată cu
detecţia microarray reprezintă cel mai bun candidat pentru o strategie eficientă, capabilă
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să acopere o gamă cât mai largă de secvenţe ţintă şi care să permită identificarea uşoară a
secvenţelor amplificate.
Un sistem microarray include mai multe zone de reacţie (spoturi) alcătuite din
sonde (fragmente) oligonucleotidice specifice, fiind astfel posibilă detecţia simultană a
unui număr foarte mare de secvenţe de interes. Majoritatea aplicaţiilor microarray sunt
destinate analizelor de expresie genică, identifcării polimorfismelor şi genotipării.

Fig. 22. Chip microarray cu aproximativ 40.000 de spoturi.
Fig. 22. Microarray chip with aproximatelly 40.000 spots.
Sursă: Molecular Station (2007a).

Tehnologia microarray, inclusă în clasa microsistemelor analitice, derivă din
blottinguri şi utilizează principiul clasic al hibridării moleculare între două fragmente
complementare. ADN-ul genomic este izolat din proba analizată şi amplificat prin PCR,
iar ulterior ampliconii hibridează sonde oligonucleotidice (Xu et al., 2006) ataşate pe
suporturile microscopice solide (cipuri) de sticlă, material plastic sau silicon (Deisingh şi
Badrie, 2005). În sistemul clasic, numărul sondelor este foarte mare, chiar de ordinul
zecilor de mii (Figura 22), determinarea se face în urma unor reacţii fluorimetrice sau
colorimetrice, iar analiza datelor este foarte complexă. Acest sistem permite realizarea
unor

economii

de

timp,

menţinând

însă

reproductibilitatea (Deisingh şi Badrie, 2005).
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Extracţia
ADN-ului

Amplificarea în
trei reacţii PCR
multiplex utilizând
primeri biotinilaţi
Hibridarea
produşilor PCR pe
microarrayul
DualChip GMO

Detecţia
colorimetrică
Silverquant

(a)

(b)

Fig. 23. Testarea OMG calitativă utilizând kitul DualChip GMO V2.0 (Eppendorf). (a) Principiul funcţional al
kitului. (b) Repartizarea seturilor de sondele specifice pentru detecţia ampliconilor pe spoturile microarrayului.
Fig. 23. Qualitative GMO testing using DualChip GMO Kit V2.0 (Eppendorf). (a) Functional principle of the
kit. (b) Specific probe sets for amplicon detection spotted on the array.
După Eppendorf (2008).

Reacţiile multiplex combinate cu detecţia microarray permit determinarea
simultană a prezenţei sau absenţei unui set mare de secvenţe de interes (Xu et al., 2006;
Lauter, 2001, în Deisingh şi Badrie 2005), oferind posibilitatea realizării într-o singură
etapă, a detecţiei taxonilor, screeningului, precum şi identificarea evenimentelor de
transformare. Cipurile ADN reprezintă probabil şi cea mai eficientă modalitate de
identificare precisă a evenimentelor de transformare care includ mai multe inserturi
(“stacked events”) datorită posibilităţii de detecţie concomitente a unui mare număr de
secvenţe genice.
Primul kit de detecţie a OMG-urilor cu ajutorul cipurilor a fost creat de GeneScan
(http://www.genescan.de/en.aspx). Un alt exemplu din această categorie este DualChip
GMO

Kit

V2.0,

produs

de

Eppendorf

(http://www.eppendorf.com/

int/?l=1&action=start). Acest kit permite testarea calitativă simultană pentru mai multe
elemente genetice comune sau specifice diferitelor PMG-uri (Eppendorf, 2008). Aplicaţia
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presupune executarea a trei seturi de amplificări PCR multiplex (un set pentru
identificarea taxonilor, care include şapte reacţii; un set pentru screening OMG, care
include detecţia a 12 elemente; un set pentru identificarea OMG-urilor, care include
detecţia a 11 elemente) şi o reacţie de control a contaminării cu CaMV, urmată de
hibridarea ampliconilor marcaţi (primerii utilizaţi pentru amplificare sunt biotinilaţi) pe
un singur cip ADN care conţine sonde complementare acestora. Ampliconii sunt detectaţi
colorimetric utilizând principiul Silverquant, patentat de Eppendorf. Etapele de lucru şi
dispunerea spoturilor pe cip sunt prezentate în Figura 23.
Alte modele pentu detecţia OMG-urilor utilizând tehnica microarray au fost
descrise de Engel et al. (2006), Moens et al. (2005), Xu et al. (2006), Germini et al.
(2004) şi Rudi et al. (2003).

PCR-ELISA

O altă metodologie cu capacitate mare de procesare şi potenţial pentru
automatizare este PCR-ELISA (Brunnert et al., 2001, în Deisingh şi Badrie, 2005),
tehnică ce are la bază hibridarea specifică cu o sondă marcată cu digoxigenină (format
ELISA) a unui produs PCR biotinilat şi imobilizat. Detecţia are loc după reacţia
colorimetrică în care este implicată digoxigenina.
Aplicaţiile de acest fel sunt însă reduse ca număr, fiind potrivite doar pentru etapa
de screening din cadrul testării OMG (ex. Vollenhofer et al., 1999, în Deisingh şi Badrie,
2005, sau Petit et al., 2003). R-Biofarm (http://www.r-biopharm.com/index.php?) oferă
un astfel de kit comercial pentru detecţia promotorului 35S şi a terminatorului nos
(SureFood GMO 35S/NOS Screening) în diferite tipuri de probe (vezi R-Biofarm, 2009).

2.7.4. Alte principii de analiză a OMG-urilor
2.7.4. Other principles of GMO analysis

În cazul în care compoziţia sau structura ingredientelor derivate din PMG-uri (ex.
acizi graşi sau trigliceride) este modificată, metode bazate pe cromatografie pot fi
utilizate pentru detecţia diferenţelor din profilul compoziţiei chimice (Anklam et al.,
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2002, în Huang şi Pan, 2005; Zafar et al., 2004). Această posibilitate a fost demonstrată
prin analiza uleiurilor obţinute din rapiţa MG. Asfel, pentru investigarea amprentei
trigliceridelor a fost utilizată cromatografia lichidă de înaltă performanţă (high
performance liquid cromatography/HPLC) şi ionizarea chimică la presiune atmosferică
combinată cu spectrometria de masă (atmospheric pressure chemical ionization mass
spectrometry/APCI-MS), iar cuantificarea s-a făcut cu un detector cu ionizare în flacără
(flame ionization detector/FID).
Utilizând spectroscopia NIR (near infrared), se pot detecta anumite modificări
genetice care alterează structura morfologică a plantelor, fără însă a modifica în mod
semnificativ conţinutul de proteine şi uleiuri (ex. soia RR) (Anklam et al., 2002, în
Huang şi Pan, 2005; Zafar et al., 2004). Posibilitatea identificării unui conţinut redus de
OMG-uri este însă limitată, ca şi în cazul metodelor cromatografice.
Alte metode de analiză OMG, majoritatea aflate în fază experimentală sau
utilizate la scară foarte redusă, sunt descrise de Obeid et al. (2004) şi Garcia-Canas et al.
(2004) (electroforeza capilară cuplată cu fluorescenţă indusă de laser), Jastrzebska et al.
(2003) (wavelength-dispersive X-ray fluorescence/WDXRF), Moens et al. (2005),
Mannelli et al. (2003a; 2003b) şi Feriotto et al. (2003; 2002) (biosenzori/biocipuri)
(Deisingh şi Badrie, 2005; Huang şi Pan, 2005).

2.8. TESTAREA OMG CALITATIVĂ BAZATĂ PE TEHNICA PCR
2.8. QUALITATIVE TESTING OF GMOs BASED ON CONVENTIONAL PCR

2.8.1. Utilizarea reacţiei PCR în cadrul testării OMG
2.8.1. Using the PCR reaction for GMO testing

Crearea reacţiei în lanţ a polimerazei, de către Mullis şi colaboratorii săi, în 1983,
a revoluţionat ramurile moleculare ale biologiei şi medicinei (Saiki et al. 1988, în Somma
şi Querci, 2004b), înainte de apariţia acestei tehnici putând fi obţinute doar cantităţi
infime dintr-un fragment ţintă de ADN. Reacţia PCR permite amplificarea enzimatică in
vitro a unei regiuni specifice de ADN, localizată între două secvenţe ADN cunoscute,
făcând astfel posibilă multiplicarea unei singure copii a fragmentului de interes în peste
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un milion de copii, în doar câteva ore. Tehnica PCR este esenţială pentru multe procedee
de analiză moleculară: clonarea unor fragmente specifice de ADN, detecţia şi
identificarea genelor în vederea diagnosticării sau investigării criminalistice, analiza
modelelor de expresie genică. În ultimii ani, reacţia PCR a făcut posibilă iniţierea
cercetărilor în domenii noi ca: controlul autenticităţii produselor alimentare,
monitorizarea OMG-urilor, evaluarea comtaminării microbiologice.
Testele calitative oferă informaţii referitoare la prezenţa/absenţa ADN-ului de
interes din proba analizată. Conform metodologiei descrise în subcapitolul 1.2.2, testarea
OMG calitativă constă, de obicei, în parcurgerea mai multor etape analitice, fiecare
corespunzând unei amplificări PCR. Prima dintre acestea presupune detecţia ADN-ului
specific taxonului din care derivă OMG-ul analizat, secvenţa ţintă aparţinând în acest caz
unei gene caracteristice speciei (genă de referinţă) respective. Această analiză are rolul de
a elimina posibilitatea obţinerii unor rezultate fals negative ce pot apare în cazul în care
extractul de ADN nu are parametri corespunzători pentru amplificare. Conceptual, etapa
trebuie inclusă în metodologia de evaluare a caracteristicilor ADN-ului izolat (vezi
subcapitolul 2.6), alături de alte analize specifice.
Urmează apoi screeningul, etapă în care se realizează identificarea probelor ce
conţin material MG. Se face astfel o triere a probelor, fiind eliminate din etapele
ulterioare ale procesului analitic cele fără conţinut transgenic. Screeningul este necesar
mai ales în cazul probelor despre care nu există informaţii suficiente referitoare la
conţinut (i.e. taxoni/ingrediente, evenimente de transformare). Chiar dacă aceste
informaţii sunt disponibile, efectuarea screeningului poate fi totuşi benefică, putând oferi
indicii referitoare la prezenţa unor evenimente de transformare neaşteptate. Ţintele pentru
amplificare corespund secvenţelor celor mai frecvent utilizate elemente transgenice (ex.
promotorul 35S, ternimatorul nos sau gene marker pentru selecţie).
În final, probele identificate pozitiv în cea de-a doua etapă vor fi testate în vederea
determinării precise a OMG-urilor pe care acestea le conţin, amplificând regiuni specifice
fiecărui eveniment de transformare.
În continuare vor fi prezentate caracteristicile metodolgiei PCR şi va fi descris
modul în care aceasta este utilizată pentru testarea calitativă a conţinutului MG.
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2.8.2. Structura şi modul de replicare a ADN-ului
2.8.2. DNA structure and replication
Pentru o mai bună înţelegere a principiilor şi aplicaţiilor PCR, structura şi modul
de replicare al acidului dezoxiribonucleic (ADN) sunt descrise în continuare, după
Somma şi Querci (2004b).
Molecula de ADN este constituită din două catene complementare, răsucite şi
antiparalele. Fiecare dintre cele două catene este alcătuită din unităţi denumite
„nucleotide”, unite între ele prin legături de hidrogen. Structura are un aspect helical cu
răsucire spre dreapta şi este purtătoarea informaţiei genetice codificată în secvenţa
nucleotidelor. În celulele eucariote, nucleul conţine cea mai mare parte a ADN-ului care
reprezintă ADN-ul nuclear sau cromozomal. ADN-ul cromozomal este separat de restul
celulei (citoplasma) printr-o membrană nucleară dublă. Pe lângă acest tip de ADN, în
celulele eucariote se găseşte şi ADN extracromozomal, localizat la nivelul unora dintre
organitele celulare (ex. mitocondrii sau cloroplaste).
Nucleotidele, considerate elementele structurale esenţiale ale ADN-ului, sunt
denumite şi „dezoxinucleozid trifosfaţi” (deoxynucleosid thriphpsphates/dNTPs) şi sunt
de patru feluri:
 dezoxiadenozin trifosfat (deoxyadenosin triphosphate/dATP) sau adenina;


dezoxiguanozin trifosfat (deoxyguanosin triphosphate/dGTP) sau guanina;



dezoxitimidin trifosfat (deoxytimidin triphosphate/dTTP) sau timina;



dezoxicitidin trifosfat (deoxycitidin triphosphate/dCTP) sau citozina.

O nucleotidă este alcătuită din trei componente principale: o bază azotată purinică
(adenină/A sau guanină/G) sau pirimidinică (citozină/C sau timină/T), o moleculă de
zahar (dezoxiriboză) şi o grupare fosfat. Baza azotată este legată de atomul de carbon 1’
al moleculei de zahar printr-o legătură glicozidică, iar gruparea fosfat este legată de
atomul de carbon 5’ printr-o legătură diesterică (Figura 24a).
Nucleotidele formează o catenă de ADN prin legarea grupării fosfat a unei
nucleotide cu gruparea hidroxil a nucleotidei precedente. Aceasta înseamnă că
nucleotidele noi sunt ataşate întotdeauna la capătul 3’ al lanţului (Figura 24b).
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(a)

(b)

Fig. 24. Constituirea catenei de ADN prin adăugarea nucleotidelor
libere. a) Elementele principale ale unei nucleotide. b) Formarea
catenei de ADN prin alipirea nucleotidelor libere la capătul 3’.
Fig. 24. Formation of the DNA strand by adition of single
nucleotides. a) Main components of a nucleotide. b) Formation of a
DNA strand by adding free nucleotides to its 3’ end.
Sursă: Andrews (2007).

Exceptând unele virusuri, ADN-ul este dublu-catenar, iar cele două catene sunt
perfect complementare, alipindu-se foarte precis una la cealaltă. Fiecare bază din cadrul
unei catene este complementară unui singur tip de bază de pe catena opusă, formând
astfel o pereche de baze (pb): A este întotdeauna complementară cu T, unindu-se prin
două legături de hidrogen; C este întotdeaună legată de G prin intermediul a trei legături
de hidrogen. Astfel, cele două lanţuri nucleotidice sunt complementare, fiecare putând
servi ca matriţă pentru sinteza celuilalt. Bazele azotate formează un nucleu hidrofob în
interiorul dublului helix, zaharurile şi grupările fosfat (în formă anionică) constituind
stratul extern, hidrofil, al moleculei.
Informaţia genetică completă care defineşte structura şi funcţia unui organism este
codificată sub forma (macro)moleculei de ADN. Cele trei procese responsabile de
transmiterea informaţiei genetice în descendenţă sunt:
 replicarea – ADN-ul dublu-catenar este duplicat pentru obţinerea a două
molecule identice;
 transcripţia – un segment de ADN care constituie o genă este citit şi
transcris într-o secvenţă monocatenară de ARN, denumit „ARN mesager”
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(ARNm); aceste molecule trec apoi din nucleu în citoplasmă, suferind o
serie de transformări;
 translaţia – sintetizarea unei secvenţa de aminoacizi pe baza moleculei de
ARNm; secvenţa de aminoacizi astfel constituită reprezintă este o proteină.
Replicarea ADN-ului in vivo este procesul care stă la baza amplificării PCR. În
timpul replicării, molecula de ADN se despiralizează, cele două catene se separă şi
fiecare dintre acestea devine o matriţă pentru sinteza unei catene complementare noi. La
finalul procesului de replicare, fiecare moleculă dublu-catenară, compusă dintr-o catenă
de ADN nouă şi una veche, constituie o copie exactă a moleculei dublu-catenare iniţiale.
În cadrul acestui proces sunt implicate mai multe enzime, ca: topoizomeraza şi helicaza,
(responsabile pentru despiralizarea ADN-ului), ADN polimeraza III (direct responsabilă
de sinteza noii catene ADN), primaza (sintetizează o structură oligonucleotidică –
primerul ARN – pe catena matriţă), RNaza H (îndepărtează primerul ARN), ADN
polimeraza I (completează porţiunea rămasă liberă în urma primerului ARN). ADN
polimeraza III îşi desfăşoară activitatea de-a lungul catenei matriţă, alipind nucleotide
libere la nucleotidele deja existente, pe bază de complementaritate. Nucleotidele adăugate
formează legături covalente (fosfodiesterice) cu nucleotidele aceleiaşi catene, iar unirea
cu nucleotidele complementare ale celeilalte catene este asigurată prin intermediul unor
legături de hidrogen.
ADN polimeraza are capacitatea de a adăuga nucleotide libere doar la capătul 3’ al
unei catene ADN. De aceea, în mod convenţional, ADN polimeraza acţionează de la
capătul 5’ spre capătul 3’ al catenei matriţă. În funcţie de direcţia de replicare a moleculei
de ADN (i.e. direcţia de despiralizare şi denaturare a dublului helix), una dintre catene
(denumită „leading”) este sintetizată continuu, iar cealaltă (denumită „lagging”) este
sintetizată în fragmente (denumite „Okazaki”). Ulterior sintezei noilor catene, ligazele
catalizeză formarea unei legături între eventualele grupări adiacente de nucleotide (ex.
fragmentele Okazaki, în cazul moleculei formate pe baza catenei lagging, sau secvenţele
obţinute după eliminarea primerului ARN şi umplerea golului rămas în urma acestuia, în
cazul moleculelor formate pe baza ambelor catene iniţiale).
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2.8.3. Principiul reacţiei PCR
2.8.3. Principles of PCR reaction
Reacţia PCR are la bază mecanismul de replicare in vivo a ADN-ului şi este
utilizată pentru amplificarea unei secvenţe ţintă de ADN într-un număr mare de copii
(Kubista et al., 2006), fiind considerată un „fotocopiator molecular” (Dalgleish, 2007)
sau o metodologie de „xeroxare a ADN-ului” (NCHGR,1992).
Pentru ca amplificarea să aibă loc, sunt necesare următoarele componente
principale: doi primeri oligonucleotidici care flanchează secvenţa ADN ţintă, nucleotide
libere, o polimerază termostabilă, ioni de magneziu, o soluţie tampon ce are rol de mediu
de reacţie. Reacţia se desfăşoară în cadrul unui ciclu repetitiv de temperaturi (Figura 25).

30-40 cicluri compuse din trei etape:
Etapa 1:
denaturarea
Etapa 2:
alipirea
(hibridarea
moleculară)
primerilor
Etapa 3:
extensia

Fig. 25. Etapele amplificării PCR: denaturarea, alipirea şi extensia.
Fig. 25. The three steps of a PCR reaction: denaturation, annealing and
extension.
După Vierstraete (1999) în Somma and Querci (2004b).

În prima etapă a amplificării PCR, temperatura înaltă are rolul de a separa catenele
dublului helix de ADN. Temperatura este apoi coborâtă pentru a facilita alipirea
(hibridarea moleculară) primerilor oligonucleotidici la secvenţa ţintă. În ultima etapă,
temperatura are o valoare optimă pentru activitatea polimerazei care extinde primerii prin
alipirea unor noi nucleotide, în prezenţa ionilor de Mg. În contextul amplificării PCR,
cele trei etape constituie un ciclu individual denumit, de obicei, „ciclu/pas PCR” (PCR
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cycle/step). După fiecare ciclu, catenele de ADN nou sintetizate servesc ca matriţe în
ciclul următor. Principalul produs al acestei reacţii exponenţiale este un segment dublucatenar de ADN a cărui terminaţii corespund capetelor 5’ ale primerilor oligonucleotidici.
Lungimea produsului de amplificare (amplicon) este dată de distanţa dintre cei doi
primeri. Produşii ciclului iniţial de amplificare sunt însă reprezentaţi de molecule de
ADN de mărimi diferite, a căror lungimi pot depăşi pe cea determinată de siturile de
alipire a celor doi primeri. În ciclul doi, aceste molecule (produşii primului ciclu de
amplificare) generează catene de ADN de lungime definită care se vor acumula
exponenţial în continuare, formând produşii de reacţie dominanţi.
Numărul final de copii (N) ale secvenţei ţintă, rezultat în urma amplificării poate fi
exprimat prin următoarea relaţie:





N  2 n  2n  N 0

(1)

unde n reprezintă numărul de cicluri, 2n exprimă produsul obţinut după primul ciclu şi
produşii cu lungime nedefinită obţinuţi după al doilea ciclu, care pot fi neglijaţi, iar N0
numărul iniţial de copii ale secvenţei ţintă (Somma şi Querci, 2004b). Teoretic, după 20
cicluri PCR vom avea o amplificare de 220 ori a ADN ţintă, dacă eficienţa de amplificare
este de 100% în fiecare ciclu.
În practica însă, eficienţa de amplificare variază. Astfel, cantitatea teoretică de
produs obţinut se poate exprima prin ecuaţia:

n

N  1  E   N 0

(2)

unde E reprezintă eficienţa de amplificare (Kubista et al., 2006).
În continuare sunt descrise cele trei etape ale reacţiei PCR, după Sambrook et al.
(1989) citaţi de Somma şi Querci (2004b).
În prima etapă, catena dublă este denaturată dând naştere ADN-ului monocatenar.
Procesul trebuie să fie complet deoarece catenele separate doar parţial se vor realipi odată
cu scăderea temperaturii, iar primerii nu vor putea acţiona (Kubista et al., 2006).
Separarea catenelor complementare se face odată cu creşterea temperaturii, prin ruperea
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legăturilor de hidrogen. Pragul de temperatură maxim este de 92-96 °C, nivel la care se
consideră că reacţia este completă şi întreg ADN-ul dublu-catenar s-a denaturat. Nivelul
temperaturii la care jumătate din ADN-ul dublu-catenar se găseşte sub formă
monocatenară se numeşte temperatură de denaturare (melting temperature/Tm) şi este un
parametru utilizat la designul primerilor şi al protocoalelor de amplificare. Tipul de
solvent, concentraţia sărurilor şi pH-ul influenţează procesul de denaturare. De exemplu,
în mediu de reacţie cu conţinut redus de săruri, pH ridicat şi în prezenţa solvenţilor
organici (ex. formaldehidă), Tm are valoare mai redusă. Proporţia C/G este un alt factor
important care influenţează Tm, această valoare fiind mai mare în cazul structurilor de
ADN cu conţinut mai mare de C/G.
Temperatura ridicată corespunzătoare etapei de denaturare asigură de asemenea
stoparea reacţiilor enzimatice (ex. cele iniţiate în ciclul anterior).
Alipirea (hibridarea) catenelor de ADN are loc odată cu scăderea treptată a
nivelului de temperatură. Acest principiu stă şi la baza ataşării primerilor la siturile
complementare care flanchează secvenţa ţintă. În această etapă, între primerii prezenţi în
mediul de reacţie şi ADN-ul matriţă monocatenar legăturile se formează şi se rup în mod
constant. Cu cât aceste legături sunt mai stabile (ex. primerii care se potrivesc perfect pe
secvenţa matriţă de ADN), cu atât vor rezista mai mult, permiţând ADN polimerazei să
îşi desfăşoare mai uşor activitatea. După ataşarea câtorva nucleotide, legăturile devin
foarte puternice.
Temperatura necesară pentru alipirea primerilor depinde în principal de
caracteristicile acestora. Teoretic, aceasta este cu câteva grade mai mică decât Tm, ceea ce
asigură formarea unor structuri stabile doar între primeri şi fragmentele ţintă între care
există un grad mare de omologie (complementaritate) (Kubista et al., 2006).
Ultima etapă presupune extinderea primerilor de-a lungul secvenţei ţintă prin
adăugarea unor nucleotide libere de către ADN polimerază (frecvent Taq ADN
polimeraza), în prezenţa Mg2+. Bazele complementare secvenţei ţintă sunt ataşate în
continuarea primerului, la capătul 3’ al acestuia (reamintim că polimeraza adaugă
nucleotide în direcţia 5’-3’, citind secvenţa ţintă de la 3’ la 5’). Temperatura optimă de
funcţionare a Taq ADN polimerazei este de aproximativ 72 °C, acest nivel fiind utilizat
în majoritatea protocoalelor PCR (Kubista et al., 2006). De asemenea, pentru majoritatea
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experimentelor PCR, durata de 30-45 secunde a acestei etape asigură extensia completă a
fragmentului de interes, fiind necesar un interval de timp mai lung în cazul în care
lungimea secvenţei ţintă depăşeşte 1000 pb.

2.8.4. Instrumentele şi componentele necesare reacţiilor PCR
2.8.4. Instruments and components of a PCR reaction
Două mari inovaţii au permis automatizarea procesului de amplificare PCR
(Somma şi Querci, 2004b):

(a)

(b)

Fig. 26. Thermal cycler-ul. (a) Sistmul de băi marine utilizate pentru experimentele
PCR iniţiale. (b) Thermal cycler modern (Veriti 384-Well Thermal Cycler, Applied
Biosystems) care permite desfăşurarea automatizată a amplificării.
Fig. 26. The thermal cycler. (a) The temperature baths used for the initial PCR
experiments. (b) Modern thermal cycler (Veriti 384-Well Thermal Cycler, Applied
Biosystems) that allows automatization of the PCR process.
Surse: Molecular Station (2009b); Applied Biosystems (2009).

 introducerea ADN polimerazelor termostabile, care nu sunt inactivate la
temperaturi ridicate; astfel, cantitatea de ADN polimerază repartizată iniţial
poate acţiona de-a lungul mai multor cicluri PCR;
 crearea unor blocuri de temperatură a căror nivel termic poate fi crescut sau
coborât rapid, în mod automatizat; un astfel de instrument poartă denumirea
de thermal cycler sau maşină PCR (Figura 26).
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Parametri ciclurilor de temperatură şi reactivii utilizaţi sunt factori critici pentru
succesul reacţiei PCR, cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere în acest
context fiind secvenţa ţintă de ADN, primerii, polimeraza, soluţia tampon, ionii de Mg,
nucleotidele libere şi numărul ciclurilor de amplificare.

Secvenţa ţintă

Teoretic, amplificarea PCR se poate desfăşura dacă există cel puţin o copie intactă
a secvenţei ţintă (Kubista et al., 2006), fiind însă necesar un număr mai mare de copii
pentru ca detecţia produsului de amplificare să fie posibilă. Mărimea acestei secvenţe
poate fi cuprinsă între 0,1 (sau chiar mai puţin în cazul amplificărilor real-time PCR) şi
până la câteva kilobaze. Cantitatea totală de ADN utilizată în mod obişnuit pentru PCR
este de 0,05-10 μg. Deşi o probă nu trebuie să fie înalt purificată, cum se impune în cazul
altor aplicaţii (ex. secvenţiere), eliminarea unor contaminanţi, ca polizaharide, polifenoli,
lipide, heparină, agenţi de chelatizare ai Mg2+, formalină sau detergenţi, este esenţială
pentru buna desfăşurare a procesului de amplificare.

Primerii
O componentă foarte importantă a reacţiei PCR este reprezentată de primeri.
Secvenţa acestora influenţează poziţia şi lungimea produsului de amplificare, temperatura
de alipire şi cantitatea de produs obţinut (Innis şi Gelfand, 1994, în Somma şi Querci,
2004b). Proiectarea necorespunzătoare a primerilor determină obţinerea unor cantităţi
reduse de produs de amplificare dorit sau chiar lipsa acestuia. Elementele importante
pentru construierea primerilor sunt: lungimea, temperatura de alipire, gradul de omologie
cu alte secvenţe decât cea pe care dorim să o amplificăm, gradul de complementaritate
dintre secvenţelor primerilor, conţinutul G/C, secvenţele polipirimidinice (T, C) sau
polipurinice (A, G), secvenţa de la capătul 3’ (Somma şi Querci, 2004b).
Lungimea primerilor este cuprinsă de obicei între 16 şi 30 nucleotide, iar cu cât
aceasta este mai mare, cu atât alipirea (hibridarea) se realizează mai greu (temperatura de
alipire este mai ridicată), specificitatea reacţiei creşte (cu cât secvenţa este mai lungă, cu
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atât probabilitatea existenţei unor secvenţe similare scade), iar cantitatea de produs
acumulat se reduce.
Temperatura de alipire. O reacţie PCR necesită utilizarea unor primeri cu
temperaturi de alipire (hibridare) similare. Dacă cele două temperaturi sunt foarte diferite,
amplificarea nu se va desfăşura corespunzător deoarece primerul cu temperatură de
hibridare mai ridicată se poate alipi nespecific dacă nivelul de temperatură este optim
pentru celălalt primer, iar acesta din urmă nu va rămâne alipit la temperatura specifică
primului primer, care este prea ridicată. În practică temperatura de alipire se determină
pornind de la temperatura de denaturare (Tm) menţionată anterior. Aceasta se poate
calcula utilizând diferite formule, cea mai simplă fiind cea concepută de Wallace:

Tm  2 A  T   4G  C 

(3)

unde: A, T, G, C reprezintă numarul de baze ale primerului. Această formulă oferă o
valoare aproximativă, dar destul de precisă în cazul primerilor de 18-24 baze. Relaţia
existentă între temperatura de alipire şi cea de denaturare reprezintă una dintre aşanumitele „black boxes” ale reacţiei PCR. Regula general acceptată este utilizarea unei
temperaturi iniţiale de alipire cu 5 °C mai mică decât temperatura de denaturare. De cele
mai multe ori această valoare nu este însă optimă, fiind necesară determinarea empirică a
temperaturii optime de alipire.
Secvenţa primerilor. Primerii trebuie astfel aleşi încât să aibă o secvenţă
complementară unică, cel puţin pentru taxonul analizat, ceea ce conferă specificitate
reacţiei. După cum s-a menţionat anterior, specificitatea primerilor este influenţată şi de
lungime, numărul siturilor de alipire fiind mult mai mic pentru un primer de 24 baze
comparativ cu unul de 15 baze.
Fiecare primer trebuie astfel proiectat încât să nu conţină secveţe omoloage mai
lungi de trei baze, aceastea putând cauza apariţia unor structuri dublu-catenare de tip „acde-păr” ce împiedică alipirea corectă. O altă eroare de proiectare este prezenţa regiunilor
omoloage în cadrul primerilor utilizaţi în aceeaşi reacţie, rezultatul fiind sporirea primerdimerilor.
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Alipirea capătului 3’ al primerilor este esenţială deoarece aceasta este partea în
care polimeraza va adăuga nucleotide libere pentru sinteza noii catene. Este recomandată
includerea cât mai multor baze G şi C în această regiune, prezenţa lor favorizând o
hibridare mai stabilă.
Regiunile poli-G sau poli-C cresc probabilitatea alipirii nespecifice, iar regiunile
poli-T sau poli-A sunt instabile din punct de vedere al legăturilor complexului primersecvenţă ţintă. Cu toate acestea, trebuie evitată înlănţuirea mai multor baze de acelaşi fel.
Ideal, succesiunea nucleotidelor în cadul secvenţei primerilor trebuie să fie întâmplătoare,
G/C să reprezinte 50%, iar totalul bazelor să fie de aproximativ 20. În această situaţie, Tm
va fi cuprinsă între 56 şi 62 °C.
Designul primerilor se realizează cu software-uri speciale, ca Primer Express,
distribuit de Applied Biosystems, sau Primer3 care poate fi accesat liber
(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/). Acestea sunt astfel concepute încăt să ia în considerare
toate principiile amintite anterior, referitoare la caracteristicile intrinseci ale primerului.
Specificitatea poate fi apoi evaluată teoretic prin determinarea omologiei secvenţelor
primerilor cu secvenţe genomice din diverse baze de date (ex. GenBank,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html), utilizând software-uri de tip BLAST
(basic local alignment search tool) (ex. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi).
Concentraţia primerilor. Oligonucleotidele sunt utilizate de obicei în
concentraţii de 1 μM, suficiente pentru 30 cicluri de amplificare. Prezenţa unor
concentraţii mai mari poate cauza amplificarea unor secvenţe nedorite. Dacă însă
concentraţia primerilor în mediul de reacţie este redusă, eficienţa reacţiei PCR va scădea.

ADN polimeraza

Metoda concepută de Mullis utiliza o ADN polimerază termosensibilă, fiind
necesară adăugarea enzimei în mediul de reacţie înaintea fiecărei etape de extensie.
Introducerea ADN polimerazelor stabile la temperaturi ridicate a uşurat mult metodologia
de lucru, adăugarea enzimei după fiecare etapă de denaturare nemaifiind necesară. Prima
ADN polimerază termostabilă utilizată a fost Taq ADN polimeraza, provenită de la
bacteria Thermus aquaticus care trăieşte în izvoarele termale din Yellowstone National

97

Testarea OMG

Park, SUA, la temperaturi de aproximativ 85 °C (Saiki et al., 1988, în Somma şi Querci,
2004b).
Datorită mediului din care provine, Taq ADN polimeraza funcţionează optim la o
temperatură de 70-80 °C şi este, probabil, cea mai utilizată polimerază în aplicaţiile PCR.
Există şi alte tipuri disponibile (ex. Pfu ADN polimeraza, provenită de la Pyrococcus
furiosus) şi de asemenea diverse companii producătoare pun la dispoziţie o multitudine
de versiuni ale aceleiaşi enzime, modificate şi optimizate pentru diferite aplicaţii (ex. în
cazul Taq ADN polimerazei: Taq DNA Polymerase şi HotStar Taq DNA Polymerase de
la Qiagen, Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase de la Fermentas, TaqDNA
Polymerase nativă şi recombinantă, Platinum TaqDNA Polymerase de la Invitrogen,
AmpliTaq DNA Polymerase şi AmpliTaq Gold DNA Polymerase de la Applied
Biosystems, GoTaq Flexi DNA Polymerase de la Promega).

Nucleotidele libere
Nucleotidele libere reprezintă elementele de bază pentru sinteza ADN-ului.
Concentraţia acestora trebuie să fie cuprinsă între 20 şi 200 μM pentru fiecare din cele
patru tipuri, în proporţii echivalente, pentru a reduce erorile de încorporare în moleculele
nou sintetizate (Innis et al., 1988, în Somma şi Querci, 2004b). Nucleotide înalt purificate
sunt furnizate şi utilizate ca stocuri, de obicei în amestec.

Soluţia tampon şi ionii de Mg
Deşi nu participă direct la desfăşurarea reacţiei de polimerizare, prezenţa unei
soluţii tampon în mediul de amplificare este indispensabilă, aceasta având rolul de a
asigura un mediu optim, din punct de vedere chimic, pentru activitatea şi stabilitatea
ADN polimerazei. Compoziţia soluţiei tampon este optimizată pentru enzima căreia îi
este destinată, cei doi reactivi fiind comercializaţi sub formă de pachet. Cele mai utilizate
soluţii tampon conţin 10 mM Tris, pH 8,3; 50 mM KCl; 1,5-2,5 mM MgCl2. Acestor
componente li se mai pot adăuga şi alte substanţe, ca PVP, BSA sau glicerol, adjuvanţi ce
au rolul de a îmbunătăţi modul în care decurge amplificarea.
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Prezenţa cationilor divalenţi de Mg este de asemenea esenţială pentru desfăşuarea
amplificării, concentraţia optimă determinându-se empiric pentru fiecare protocol în
parte. Aceştia se regăsesc sub formă de săruri (de obicei MgCl2) concentraţia finală fiind
cuprinsă, în general, între 0,5 şi 5,0 mM. Ionii de Mg îndeplinesc următoarele roluri:
 formează un complex solubil cu nucleotidele, esenţial pentru încorporarea
acestora în catena de ADN;
 stimulează activitatea polimerazei;
 ridică temperatura de denaturare a complexului primer-secvenţă ţintă,
conferindu-i stabilitate.
În general, o concentraţie redusă de Mg2+ are ca rezultat acumularea în cantităţi
reduse a produsului de reacţie, în timp ce concentraţia ridicată de Mg2+ favorizează
acumularea produşilor nespecifici. Pentru ca ionii de Mg să fie activi în timpul reacţiei,
trebuie evitată prezenţa în soluţia ADN a unor cantităţi ridicate de agenţi de chelatizare
(ex. EDTA) sau gupări ionice încărcate negativ (ex. fosfaţi).

Numărul ciclurilor de amplificare

Numărul ciclurilor necesare pentru producerea unei cantităţi detectabile de
amplicon depinde în principal de concentraţia iniţială a secvenţei de ADN ţintă. Pentru
amplificarea a 50 copii, Innis şi Gelfand (1990) recomandă 40-45 cicluri PCR, în timp ce
doar 25-30 cicluri sunt suficiente pentru amplificarea a 3x10 5 molecule (Somma şi
Querci, 2004b). Această disproporţionalitate se datorează efectului de plafonare (platou),
care implică modificarea ratei de acumulare a produsului PCR în ultimele cicluri ale
amplificării. Plafonarea este cauzată de degradarea reactivilor (ex. enzime sau
nucleotide), consumarea acestora (ex. primeri în cazul produşilor scurţi sau nucleotide în
cazul produşilor lungi) sau de concurenţa produşilor nespecifici pentru reactivi. Datorită
acestui fenomen, mărirea numărului de cicluri peste anumie valori nu reprezintă o soluţie.
De aceea, în cazul în care produsul de interes nu este obţinut după 30-40 cicluri PCR se
recomandă efectuarea unei reamplificări, utilizând o parte (i.e. aproximativ 1 μl) din
produsul de amplificare şi un nou amestec de reacţie.
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2.8.5. Reacţii PCR specializate
2.8.5. Specialized PCR reactoins

Pe lângă reacţia PCR tipică, descrisă anterior, au fost create variante destinate unor
aplicaţii specifice: nested PCR, touch-down PCR, real-time PCR (rt-PCR), reverse
transcription PCR (RT-PCR), consensus PCR, PCR multiplex, colony PCR, hot-start
PCR, inverse PCR, PCR RAPD, PCR AFLP etc. Unele metodologii de testare OMG
calitativă sunt bazate pe protocoale nested PCR, în timp ce real-time PCR este tehnica
cea mai utilizată pentru cuantificarea acizilor nucleici. Reacţiile multiplex pot fi utilizate
atât în etapa de analiză calitativă, cât şi în cea de cuantificare.
În continuare sunt descrise principiile metodei nested PCR şi a reacţiilor
multiplex.

Nested PCR
Un experiment de tip nested PCR presupune utilizarea unui set de primeri
localizat între alţi doi primeri pereche, de-a lungul aceluiaşi fragment de ADN (Figura
27). Într-o primă reacţie se realizează amplificarea cu primerii externi, urmată de
amplificarea cu ceilalţi doi primeri (Somma şi Querci, 2004b). Deoarece fragmentul mai
lung, amplificat în prima etapă, este utilizat ca matriţă în cadrul celei de-a doua reacţii,
metoda se caracterizează printr-o mare sensibilitate şi specificitate (Zimmermann et al.,
1998, în Angonesi Brod et al., 2007; Somma şi Querci, 2004b). Sensibilitatea creşte
datorită reamplificării regiunii de interes, iar sporirea specificităţii se bazează pe
probabilitatea extrem de redusă ca eventualele fragmente amplificate nespecific în prima
etapă să fie amplificate nespecific şi în cea de-a doua reacţie. A doua reacţie poate fi
considerată o strategie de confirmare a identităţii produsului PCR. Sensibilitatea mărită a
acestei tehnici este însă susceptibilă potenţialelor contaminări care pot apare în timpul
executării protoculului. Trebuie deci acordată o atenţie deosebită acestui aspect, mai ales
în cazul laboratoarelor de testare.
Această tehnică a fost foarte apreciată pentru avantajele pe care le prezintă,
majoritatea primerilor concepuţi la sfârşitul anilor 1990 pentru detecţia OMG-urilor fiind
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incluşi în astfel de protocoale. O mare parte dintre aceştia sunt utilizaţi şi astăzi în
practica testării OMG. Singurul neajuns al acestei abordări este reprezentat de necesitatea
executării a două reacţii de amplificare, ceea ce înseamnă un consum suplimentar de timp
şi materiale.

Fig. 27. Detecţia genei lectinei de la soia utilizând un protocol nested PCR. Amplificarea
fragmentului ţintă se desfăşoară în două faze utilizând primerii externi şi apoi primerii interni.
Fig. 27. Detection of soybean lectin gene by nested PCR. The amplification of the target
sequens is achieved using the outer primer set and then the inner primer set.
După Meyer (1999), modificat.

PCR multiplex

PCR-ul clasic presupune utilizarea unei singure perechi de primeri în cadrul unei
reacţii, având ca rezultat obţinerea unui singur amplicon specific. În cadrul unei reacţii
PCR multiplex sunt utilizate mai multe perechi de primeri, fiind amplificate simultan mai
multe secveţe ţintă. Acest tip de aplicaţie s-a dezvoltat în ultimii ani, mai ales după
introducerea unor noi tipuri de polimeraze (Germini et al., 2004). Prezenţa mai multor
perechi de primeri în acelaşi mediu de reacţie determină sporirea probabilităţii de apariţie
a hibridărilor nespecifice şi a construcţiilor primer-dimer, amplificarea preferenţială a
fragmentelor de ADN mai scurte (Atlas şi Bey, 1994, în Somma şi Querci, 2004b),
precum şi reducerea limitelor de detecţie (Germini et al., 2004), făcând destul de dificilă
optimizarea protocoalelor de acest tip. Cu toate aceastea, metoda generează mult mai
multă informaţie, într-un timp mai scurt şi cu costuri mai reduse decât amplificările PCR
clasice (singleplex) (Germini et al., 2004).
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Perechile de primeri trebuie să aibă temperaturi de alipire cât mai apropiate. Este
de asemenea necesar ca lungimea fragmentelor amplificate să fie similară, cele mai scurte
fiind amplificate preferenţial. În ceea ce priveşte validarea teoretică a secvenţelor
primerilor, această poate fi făcută cu ajutorul unor software-uri ca Oligos
(http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/bare-1_html/oligos.htm), iar efectele eficienţelor
diferite de amplificare pot fi compensate prin ajustarea empirică a concentraţiilor
primerilor. Utilizarea soluţiilor tampon cu aditivi speciali reduc de asemenea problemele
generate de prezenţa unui număr mai mare de primeri.
Alte surse reprezentative pentru această temă sunt Zhang et al. (2007), Engel et
al., (2006), Foti et al. (2006), Xu et al. (2006), Forte et al. (2005), Onishi et al. (2005),
Hernández et al. (2004a, 2004b, 2003) şi Matsuoka et al. (2002).

2.8.6. Identificarea contaminării, validarea şi interpretarea rezultatelor
2.8.6. Contamination identification, result validation and interpretation
Reacţia PCR are o largă aplicabilitate în practica ştiinţifică, fiind utilizată ca
tehnică analitică sau pregătitoare. Datorită sensibilităţii metodei, contaminarea cu ADN,
chiar şi în cantităţi foarte reduse, poate duce la obţinerea unor rezultate incorecte. Acest
aspect trebuie să constituie îngrijorarea principală în cadrul laboratoarelor de testare
(Querci et al., 2005). Este de aceea necesar ca setarea reacţiei să se desfăşoare într-un
mediu lipsit de ampliconi proveniţi din alte reacţii PCR, ADN rezultat din pregătirea
probelor anterioare sau substanţe rezultate în urma proceselor de decontaminare (Somma
şi Querci, 2004b). Primele două tipuri de agenţi produc contaminare de tip „carry-over”,
determinând apariţia rezultatelor fals pozitive, iar a treia categorie constituie substanţe
inhibitoare ce favorizează obţinerea rezultatelor fals negative. Un alt tip de erori care
trebuie evitat este contaminarea între probe analizate în paralel (contaminare
încrucişată/cross-over contamination), care determină de asemenea apariţia unor rezultate
fals pozitive.
Existenţa spaţiilor de lucru separate fizic, dotate cu echipament dedicat, reduce
riscul contaminării, iar respectarea strictă a normelor de decontaminare este o condiţie
esenţială pentru reducerea ratei de apariţie a rezultatelor fals pozitive. Roth et al. (1997),
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citaţi de Somma şi Querci (2004b), recomandă de asemenea îndeplinirea anumitor cerinţe
de rutină referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor, menite să asigure
menţinerea unui mediu adecvat de lucru pentru orice sistem de analiză care are la bază
reacţia PCR, indiferent de numărul probelor procesate.
Sursele potenţiale de contaminare pot fi uşor întâlnite în laborator (ex. probele
analizate, personalul, instalaţia de aer condiţionat, echipamentele sau reactivii), motiv
pentru care este necesară utilizarea probelor de control, pozitive şi negative. Acestea sunt
necesare pentru a evidenţia prezenţa contaminanţilor, dacă aceştia există şi pentru a
evalua (valida) corectitudinea rezultatelor obţinute. Probele de control pentru analize
OMG, specifice încă din etapa de pregătirea a probelor şi până la cea de cuantificare, sunt
prezentate în continuare conform SR EN ISO 24276:2006:
 probă de control pentru mediul de lucru (environmental control/E); utilizarea
acestui tip de control este recomandată începând cu etapa de pregătire
(omogenizare) a probei şi are rolul de a identifica prezenţa contaminanţilor în
mediul de lucru (ex. aerul din labortor); proba constă dintr-un tub conţinând
apă liberă de acizi nucleici, care este lăsat deschis în mediul de lucru pe tot
parcusul procesului de analiză;
 probă neutră de control a extracţiei (extraction blank/B); controlul are
caracter obligatoriu, începând cu etapa de extracţie a ADN-ului; în acest tip
de probă, materialul biologic este înlocuit cu apă liberă de acizi nucleici,
urmărindu-se evaluarea prezenţei/absenţei contaminării încrucişate în timpul
etapei de extracţie; în fiecare serie de extracţii trebuie inclusă cel puţin o
astfel de probă de control;
 probă pozitivă de control a extracţiei (positive extraction control/P) este de
asemenea obligatorie începând cu etapa de extracţie; indică dacă reactivii
utilizaţi pentru extracţie funcţionează corespunzător şi dacă extracţia a fost
executată în mod corect; în acest scop se utilizează o probă care conţine în
mod sigur fragmentul de interes; această probă trebuie utilizată periodic,
precum şi la schimbarea stocului de soluţii de lucru;
 probă pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă (positive DNA target
control/C+); controlul este obligatoriu, începând cu etapa PCR, pentru a
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verifica eficienţa procedurii de amplificare a secvenţei ţintă; proba de control
este constituită din ADN extras dintr-un MRC pentru secvenţa de interes sau
dintr-o probă cunoscută pozitivă; acest tip de probă poate fi înlocuită sau
poate înlocui proba pozitivă de control a extracţiei (P);
 probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă (negative DNA target
control/C-); acest tip de control are caracter obligatoriu începând cu etapa de
amplificare a ADN-ului; demonstrează capacitatea procedurii de a nu
produce rezultate fals pozitive în lipsa secvenţei ţintă, utilizarea fiind însă
justificată doar în etapa de validare a metodei; proba se obţine dintr-un MRC
care nu conţine secvenţa de interes sau dintr-o probă cunoscută negativă;
 probă de control a reactivilor (amplification reagent control/NTC); utilizarea
acestei probe de control este necesară din etapa PCR; are rolul de a verifica
contaminarea cu acizi nucleici a reactivilor utilizaţi pentru PCR; poate fi
înlocuită de proba neutră de control a extracţiei; proba de control include toţi
reactivii necesari, mai puţin extractul de ADN care este înlocuit de un volum
corespunzător de apă liberă de acizi nucleici;
 probă de control a inhibiţiei reacţiei PCR (PCR inhibition control/I); se
utilizează începând cu etapa de amplificare, având rolul de a confirma
absenţa/prezenţa inhibitorilor ce pot afecta eficienţa amplificării; controlul
inhibiţiei poate fi făcut prin analiza real-time PCR a unei diluţii seriale a
extractului; o altă strategie o reprezintă utilizarea unui control extern,
întânlnit în literatura de specialitate sub denumirea „spike”; în această
situaţie, extractul analizat este amestecat cu o soluţie pozitivă pentru secvenţa
de interes, care reprezintă practic controlul pozitiv extern; uneori, controlul
pozitiv extern poate fi adăugat înaninte de extracţie, caz în care este
reprezentat de o matrice (ex. făină).
Interpretarea rezultatelor testării OMG calitative se face pe baza profilului obţinut
prin separarea electroforetică a produşilor PCR. Mărimea ampliconilor separaţi este
estimată cu ajutorul unei soluţii de ADN standard (DNA marker, DNA ladder) care
conţine fragmente de mărimi cunoscute (Figura 28). În cazul în care profilul
electroforetic al probei prezintă o bandă a cărei mărime este aproximativ cea aşteptată, se
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poate concluziona că banda este cea căutată, iar proba este pozitivă. Validarea
rezultatelor presupune îndeplinirea următoarelor condiţii:
 proba de control pentru mediul de lucru (E), proba neutră de control a
extracţiei (B), proba negativă de control pentru ADN-ul ţintă (C-) şi proba de
control a reactivilor (NTC) nu trebuie să prezinte banda specifică
corespunzătoare ampliconului pe care dorim să-l detectăm; pot fi prezente
benzi scurte corespunzătoare structurilor primeri-dimer;
 proba pozitivă de control a extracţiei (P), proba pozitivă de control pentru
ADN-ul ţintă (C+) şi proba de control a inhibiţiei reacţiei PCR (I) trebuie să
prezinte banda corespunzătoare secvenţei ţintă pe care dorim să o detectăm;
 repetiţiile corespunzătoare aceleiaşi probe trebuie să prezinte rezultate
identice.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 28. Standarde ADN utilizate pentru estimarea mărimii produşilor
PCR. (a) Benchtop 100bp DNA Ladder (Promega). (b) 100bp DNA Step
Ladder (Promega). (c) Benchtop PCR Markers (Promega). (d)
O’GeneRuler 100 bp (Fermentas).
Fig. 28. DNA weight markers used to estimate the size of PCR amplicons.
(a) Benchtop 100bp DNA Ladder, (b) 100bp DNA Step Ladder, (c)
Benchtop PCR Markers. (d) O’GeneRuler 100 bp (Fermentas).
Surse: Promega (2009) şi Fermentas (2009).

În cazul în care există neconcordanţe între probele de control, analiza trebuie
considerată neconcludentă (SR EN ISO 24276:2006).
Un aspect important, care reiese şi din cele prezentate anterior, este faptul că o
parte din probele de control, în special cele pozitive, pot fi reprezentate de materiale de
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referinţă (certificate). Utilizarea materialelor de referinţă constituie o parte esenţială a
procedurilor de control al calităţii, aspecte care vor fi abordate într-unul dintre
subcapitolele următoare. Trebuie reţinut că în scopul validării rezultatelor înregistrate,
utilizarea probelor de control şi a materialelor de referinţă este indispensabilă (Žel et al.,
2006; Querci et al., 2005).
În cazul în care specificul experimentelor impune o confirmare foarte precisă a
rezultatelor obţinute prin electroforeză, se pot aplica diferite metode, ca: analiza de
restricţie a produşilor PCR, Southern blotting-ul, secvenţierea produşilor PCR – cea mai
sigură cale de confirmare a autenticităţii acestora.

2.9. TESTAREA OMG CANTITATIVĂ BAZATĂ PE TEHNICA REAL-TIME
PCR
2.9. QUANTITATIVE TESTING OF GMOs BASED ON REAL-TIME PCR

2.9.1. Introducerea analizei real-time PCR
2.9.1. Introduction of real-time PCR analysis

Caracterul cantitativ al metodei real-time PCR este conferit de posibilitatea
stabilirii unei corelaţii directe între cantitatea produsului de amplificare acumulat şi
numărul iniţial de copii ale moleculei ţintă (Weighardt, 2004). Particularităţile reacţiei
PCR convenţionale nu permit realizarea unei astfel de corelaţii, principala cauză fiind
eficienţa defectuoasă a amplificării, care nu este constantă între diferitele reacţii, dar mai
ales între ciclurile aceleiaşi reacţii (Kubista et al., 2006; Weighardt, 2004). Această limită
a fost depăşită în 1992, de către Higuchi şi colaboratorii săi, care au iniţiat analiza
cineticii reacţiei de amplificare prin crearea metodei real-time PCR, capabilă să detecteze
produşii de amplificare odată cu formarea şi acumularea acestora (Kubista et al., 2006;
Weighardt, 2004). Sistemul de analiză în timp real folosea EtBr pentru detecţia ADN-ului
şi un thermal cycler adaptat să iradieze mediul de reacţie cu lumină UV şi să înregistreze
fluorescenţa emisă de fluorocrom. Excitaţia moleculelor de EtBr şi înregistrarea
fluorescenţei se realizau la sfârşitul fiecărui ciclu de amplificare, după etapa de extensie.
Valoarea intensităţii fluorescente înregistrate şi numărul ciclurilor PCR au fost introduse
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într-un grafic care a oferit o imagine a procesului de amplificare, prezentând acumularea
produsului de amplificare în funcţie de timp.
Metodologia real-time PCR utilizată astăzi este o îmbunătăţire a tehnicii iniţiale
create de Higuchi et al. şi reprezintă cea mai performantă strategie de cuantificare a
acizilor nucleici (Cankar et al., 2006; Miraglia et al., 2004, şi Anklam et al., 2002, în
Engel et al., 2006; Kubista et al., 2006; Weighardt, 2004; Alary et al., 2002). Pe lângă
precizia cuantificării, a crescut şi capacitatea de analiză, iar incidenţa erorilor şi a
rezultatelor fals pozitive este mult redusă (Cankar et al., 2006; Alary et al., 2002).
Deoarece amplificarea şi detecţia sunt combinate într-o singură analiză (sistem închis),
riscul de contaminare este de asemenea redus. Tehnica este utilizată în special pentru
detecţia patogenilor, analiza expresiei genice, analiza polimorfismului determinat de o
singură

nucleotidă

(single

nucleotide

polymorphism/SNP),

analiza

aberaţiilor

cromozomiale etc. Real-time PCR este de asemenea cea mai utilizată şi mai precisă
metodă de cuantificare a conţinutului MG al diferitelor materii prime sau procesate de
origine vegetală destinate consumului alimentar al oamenilor sau animalelor (Cankar et
al., 2006; SR EN SO 21570:2006, Kubista at al., 2006; Deisingh şi Badrie, 2005).

2.9.2. Principiul real-time PCR
2.9.2. Real-time PCR principles
Tehnica real-time PCR utilizează primeri specifici pentru amplificarea secvenţei
ţintă, iar în tandem cu aceştia, construcţii oligonucleotidice speciale sau alte tipuri de
molecule incluse în mediul de reacţie indică acumularea produsului PCR (Burns et al.,
2004).

Astfel,

de-a lungul

mai

multor cicluri de amplificare,

construcţiile

oligonucleotidice care sunt de asemena specifice secvenţei ţintă, vor determina
modificarea semnificativă a semnalului fluorescent (Burns et al., 2004). Detaliile
referitoare la aceste molecule vor fi prezentate în subcapitolul 2.9.9.
Teoretic, în cadrul amplificării, acumularea produşilor PCR se desfăşoară
exponenţial. În practică însă, reacţia nu atinge niciodată eficienţă maximă. Mai mult,
după 30-40 cicluri de amplificare intervine fenomenul de plafonare (Ahmed, 2002) care
afectează reacţiile în mod independent şi diferit (Figura 29).
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Fig. 29. Cinetica reacţiilor de amplificare. În cazul amplificării
paralele a mai multor repetiţii ale aceleiaşi probe, curbele de
răspuns sunt foarte asemănătoare în faza exponenţială (portocaliu).
Spre sfârşitul reacţiei profilurile sunt însă extrem de diferite (roşu).
Fig. 29. Kinetics of amplification reactions. Response curves of
replicates are very similar during the exponential phase (orange),
while at the end of the reaction they differ considerably (red).

În cadrul reacţiei PCR convenţionale, determinarea este făcută într-un singur
punct – la sfarşitul amplificării (determinare end-point). De aceea proporţionalitatea între
cantitatea finală de ampliconi şi cea iniţială de copii ale secvenţei ţintă este redusă,
nefiind posibilă cuantificarea (Figura 30a şi b). S-a demonstrat totuşi empiric, că această
proporţionalitate există în timpul fazei exponenţiale a amplificării, înainte să intervină
plafonarea. Astfel, dacă se cunoaşte numărul de cicluri necesare pentru atingerea unei
anumite concentraţii a moleculei ţintă, numărul iniţial de copii ale acesteia poate fi
determinat cu precizie (Figura 30c şi d). Pentru calcularea concentraţiei moleculei de
interes într-o probă necunoscută este necesară utilizarea unei curbe de calibrare
(denumită şi „curbă standard”) (Burns et al., 2004) obţinută prin analiza unui set de
calibratori (probe standard) (Taverniers et al., 2005) reprezentat de probe al căror număr
iniţial de copii ale secvenţei ţintă este cunoscut (Figura 30a şi c).
Atât în cazul probelor standard, cât şi al celor necunoscute, monitorizarea
acumulării produşilor de reacţie odată cu desfăşurarea amplificării se face prin
înregistrarea emisiei fluorescente a unor substanţe speciale aflate în mediul de reacţie.
Este evident că între semnalul fluorescent şi cantitatea de ampliconi formaţi există
o relaţie de proporţionalitate directă, ambele crescând odată cu numărul de cicluri de
amplificare (Kubista et al., 2006; Grove, 1999, în Burns et al., 2004). Concentraţiile
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iniţiale ale moleculei ţintă şi numerele ciclurilor PCR sunt apoi utilizate pentru
construirea curbei standard care reprezintă de fapt o regresie liniară (concentraţia
moleculei ţintă reprezintă varibila independentă, iar valoarea numărul ciclurilor PCR este
variabila dependentă). Trebuie remarcat că în ciclurile iniţiale semnalul generat este slab
şi nu poate fi deosebit de semnalul de fond (background signal/fluorescence). Odată cu
acumularea unei cantitaţi mai mari de produs semnalul creşte semnificativ, ridicându-se
deasupra celui de fond (Figura 31). Din acest moment acumularea produsului de

Produşi PCR

Produşi PCR

amplificare este evidentă, putându-se face colectarea datelor pentru analiza cantitativă.

Conţinut
iniţial

Conţinutul iniţial

Conţinut
iniţial

Cicluri PCR

Produşi PCR

Numărul de cicluri PCR

Numărul de cicluri PCR

Conţinutul iniţial

Fig. 30. Diferenţele dintre analiza PCR convenţională (a, b) şi analiza real-time PCR (c, d). Graficele (b, d)
reprezintă concentraţia produşilor PCR (axa OY) în funcţie de conţinutul OMG procentual al probei iniţiale (axa
OX), în punctul A. (a) Punctul A în care sunt colectate datele pentru analiză reprezintă un anumit număr de cicluri
de amplificare. (b) Se observă că probele B şi C, în cazul cărora a intervenit fenomenul de plafonare, conţin
cantităţi de ampliconi similare, cu toate că numerele iniţiale de copii ţintă diferă de zece ori. Situaţia este
asemănătoare în cazul probelor C şi D. Este astfel ilustrată lipsa proporţionalităţii dintre concentraţia ADN-ului şi
porduşii PCR. (c) Punctul A în care sunt colectate datele pentru analiză reprezintă o anumită valoare a concentraţiei
ampliconilor. (d) Se observă existenţa unei relaţii de liniaritate directă între produşii PCR şi concentraţia ADN-ului
în faza exponenţială a amplificării, corelarea celor două valori fiind posibilă.
Fig. 30. Differences between traditional PCR (a, b) and real-time PCR (c, d). The concentration of amplicons
present at point A (OY axis) are plotted (b, d) as a function of percent GMO present in the initial sample (OX axis).
(a) Point A represents a certain number of amplification cycles. (b) Samples B and C have similar amplicon
concentrations despite the fact that there is a ten fold difference between their initial target quantities. The same
applies to samples C and D. This demonstrates that proportionality between DNA concentration and amplicons is
limited for cassic PCR. (c) Point A represents a certain value of amplicon concentration. (d) By contrast, there is a
linear relationship between amplicons and DNA concentration during the exponential phase of real-time PCR.
După Fagan în Ahmed (2002) modificat.
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Etapa de plafonare

Pragul limită

Faza
liniară

Curbe de
amplificare

Număr de cicluri
Semnal de fond

Fig. 31. Graficul unei amplificări real-time PCR construit pe o scară (semi)logaritmică. Sunt evidenţiate cele trei
faze tipice tuturor reacţiilor de amplificare: faza iniţială, în care semnalul generat de acumularea ampliconilor nu
poate fi deosebit de semnalul de fond; faza exponenţială, în care semnalul generat de acumularea ampliconilor
depăşeşte semnalul de fond; faza în care intervine plafonarea, eficienţa amplificării reducându-se semnificativ.
Fig. 31. Real-time PCR amplification plot constructed on a (semi-)logarithmic scale. The typical phases of a realtime PCR are highlighted: the initial “lag” stage, when the signal produced by amplicon accumulation is weak and
it can not be distinguished from the background signal; a second exponential phase, when the amplicon signal
passes the background; a third stage, when amplification efficiencies drop considerably and the plots tend to reach
a “plateau”.
După Weighardt (2004), modificat.

2.9.3. Eficienţa amplificării în analizele real-time PCR
2.9.3. Amplification eficiency in real-time PCR analyses

Eficienţa reacţiei PCR este exprimată ca rată de amplificare a cărei valoare
teoretică este 2, ceea ce înseamnă că numărul de copii ale unui amplicon este dublat în
fiecare ciclu PCR (Moens et al., 2005). În cazul unei eficienţe de 100%, raportul dintre
numărul iniţial al copiilor secvenţei ţintă în două probe diferite este dat de formula:

N0A
 2 CTB  CTA 
N 0B

(4)

unde N0A şi N0B reprezintă numerele iniţiale de molecule ţintă din probele A, respectiv B,
iar CTA şi CTB sunt valorile CT (cycle threshold) corespunzătoare acestora. Deocamdată,
valoarea CT trebuie înţeleasă ca un interval de timp ce reprezintă un număr de cicluri de
amplificare. După cum s-a menţionat în subcapitolele anterioare, semnalul fluorescent al
unei probe este determinat de produsul de amplificare, fiind direct proporţional cu
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cantitatea acestuia. Astfel, presupunând că proba A atinge acelaşi nivel al fluorescenţei,
respectiv pragul limită (threshold value) (Figura 31), cu patru cicluri mai târziu decât
proba B, adică are nevoie de patru cicluri de amplificare adiţionale, putem conchide că
proba A conţinea iniţial de 16 ori (2x2x2x2) mai puţine molecule ţintă decât proba B.
Trebuie subliniat faptul că semnalul probei cu mai puţine molecule va atinge mai târziu
valoarea pragului, după parcurgerea mai multor cicluri de amplificare.
În practică însă, reacţia PCR nu este perfectă, fiind necesară introducerea în
ecuaţia 4 a eficienţei de amplificare (E):

N0A
C  C 
 1  E  TB TA
N 0B

(5)

Presupunând că reacţia PCR are o eficienţă de 90%, valoare tipică pentru probele
biologice, diferenţa de patru cicluri între două curbe de amplificare reflectă un raport de
(1 + 0,9)4 = 13 între valorile iniţiale numărului de copii ale secvenţei ţintă din probele A
şi B.
În cazul unei singure probe, ecuaţia 5 devine:

Nn
n
 1  E 
N0

(6)

unde N0 şi Nn reprezintă numărul iniţial de molecule ţintă, respectiv numărul de molecule
ţintă după n cicluri de amplificare.
Pentru estimarea eficienţei amplificării este utilizată tot curba standard, amintită în
subcapitolul anterior. Aceasta este construită într-un grafic în care sunt reprezentate
valorile CT (obţinute prin amplificare) aferente probelor standard în funcţie de logaritmul
concentraţiei numărului iniţial de copii ale secvenţei ţintă sau logaritmul factorului de
diluţie (Applied Biosystems, 2001). Pentru fiecare curbă standard este calculată şi ecuaţia
de regresie asociată care descrie relaţia dintre variabilele x (i.e. logaritumul concentraţiei
secvenţei ţintă) şi y (i.e. CT):

y  M x B
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unde M este panta curbei standard (dreapta de regresie), iar B reprezintă intersecţia
dreptei de regresie cu axa OY. Din ecuaţia de regresie reiese următoarea egalitate:

C T  M  log( N 0 )  B

(8)

În cazul unei probe cu o singură copie a moleculei ţintă ecuaţia (8) devine:

C T  M  log( 1)  B

(9)

Logaritmul din 1 este 0 indiferent de bază, deci CT este egal cu B.
Panta unei reacţii poate fi utilizată pentru a determina eficienţa reacţiei şi
exponentul/factorul amplificării (F):

F  10

E  10





1
M

1
M

1

(10)
(11)

2.9.4. Cuantificarea OMG-urilor
2.9.4. GMO quantification

Prin testarea OMG cantitativă materialul transgenic dintr-o probă nu poate fi
exprimat decât procentual, sub forma raportului dintre cantitatea de ADN MG şi cea de
ADN total corespunzător taxonului analizat (Vaïtilingom et al., 1999). Pentru fiecare
probă este astfel necesară cuantificarea ADN-ului MG în paralel cu cea a ADN-ului
specific taxonului (Burns et al., 2004; Hernández et al., 2004b), al doilea tip având rol de
referinţă. Strategia asigură normalizarea internă (normalizarea la nivelul probei), precum
şi normalizarea intra- şi interdeterminări, deoarece ia în calcul posibila degradare a ADNului sau prezenţa inhibitorilor, factori care, teoretic, afectează în egală măsură cele două
sisteme PCR. Totuşi, acestă ipoteză nu a fost demonstrată.
Secvenţa de referinţă corespunde unei gene (denumită „endogenă”) care trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
 să fie specifică taxonului;
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 să fie prezentă print-o singură copie la nivelul genomului haploid;
 să fie reprezentată stabil în diferite linii ale aceleiaşi specii;
 să aibă aceiaşi parametri de amplificare ca secvenţa transgenică, cerinţă
care depinde însă foarte mult şi de modul în care este conceput
experimentul.
Există câteva aspecte referitoare la modul de exprimare a conţinutului procentual
de OMG-uri, care trebuie menţionate. În primul rând, prin Regulamentele 1829/2003 şi
1830/2003 a fost stabilit pragul conţinutului procentual de OMG-uri ce trebuie avut în
vedere pentru aplicarea etichetării, respectiv 0,9%, la nivel de ingredient. Iniţial, nu a fost
însă indicată nicio unitate de măsură pentru acest prag, implementarea prevederilor
legislative referitoare la etichetare fiind astfel problematică (Moens et al., 2005). Ieşirea
din acest impas s-a făcut odată cu introducerea Recomandării 2004/787/EC. Aceasta
defineşte „procentul de ADN MG” ca fiind raportul dintre numărul copiilor de ADN MG
şi numărul copiilor de ADN specific taxonului ţintă, calculat la nivel de genom haploid.
Se face de asemenea precizarea că procentul de ADN MG amintit anterior să fie utilizat
pentru exprimarea rezultatelor analizelor cantitative. În acest context, inconvenientul este
determinat de natura calibratorilor şi a materialelor de referinţă utilizate pentru
cuantificare, elemente care intervin în asigurarea trasabilităţii şi validarea metodelor. Mai
multe considerente referitoare la toate aceste aspecte vor fi prezentate într-unul dintre
subcapitolele următoare (2.9.7).

2.9.5. Analiza grafică a datelor experimentale
2.9.5. Graphical analysis of experimental data

Odată cu desfăşurarea amplificării în cadrul unui sistem real-time PCR, semnalul
fluorescent din mediul de reacţie este măsurat, iar pe baza acestor date se va realiza o
reprezentare grafică a acumulării produşilor PCR în funcţie de numărul ciclurilor de
amplificare (Figura 32). Scala pentru fluorescenţă poate fi normală sau logaritmică, cea
de-a doua facilitând distingerea celor trei faze ale amplificării, menţionate şi în Figura 31:
 faza iniţială, în care intensitatea fluorescenţei variză foarte puţin,
corespunzând semnalului de fond;
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 faza liniară, în care reacţia se desfăşoară exponenţial iar acumularea
ampliconilor este evidentă;

Fluorescenţă

 stadiul de platou (plafonare), în care rata amplificării se reduce considerabil.

Curbe de amplificare
Pragul limită

(a)

Fluorescenţă

Număr de cicluri

Etapa de plafonare

Pragul limită

(b)

Faza
liniară
CT

Număr de cicluri
Semnal de fond

(c)

Valori CT

Puncte de calibrare

Curba standard

Log(conc. iniţială)

Fig. 32. Analiza grafică a datelor experimentale. (a) Poziţionarea pragului limită pe o scală normlă. Curba
de amplificare are o alură sinuoasă. (b) Pe scală logaritmică, în faza exponenţială, curba de răspuns apare
sub forma unei drepte. (c) Curba standard (de calibrare) este construită într-un grafic în care axa OY
corespunde valorilor CT iar axa OX logaritmului numărului iniţial de copii ale fragmentului ţintă.
Fig. 32. Graphical analysis of experimental data. (a) The cycle threshold on a linear scale. The response
curve appears as a sinusoid. (b) On a logarithmic scale and within the exponential stage the response
curve appears a straight line. (c) The standard (calibration) curve is constructed by plotting CT values
(OY axis) against the log of of the initial number of template copies in the standard samples (OX axis).
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Pragul limită reprezintă punctul de echivalenţă pentru toate reacţiile incluse într-o
analiză. După Vaïtilingom et al. (1999), pragul limită (definit de software) este punctul în
care semnalul fluorescent depăşeşte de zece ori deviaţia standard a mediei intensităţii
măsurate între al treilea şi al 15-lea ciclu. În acest moment, între valoarea CT şi logaritmul
concentraţiei moleculei ţintă există o relaţie liniară (Burns et al., 2004).
În practică, alegerea pragului limită este făcută de către operator, reprezentând
unul dintre elementele subiective al analizei real-time PCR. Punctul în care acesta este
plasat trebuie ales foarte atent (Figura 32b). În primul rând trebuie să fie situat în cadrul
fazei exponenţiale şi deasupra semnalului de fond. Pe scală logaritmică, faza de creştere
exponenţială apare sub forma unei drepte, în timp ce pe o scală normală corelaţia între
rata de acumulare a ampliconilor şi alura curbei este mai greu de făcut. De asemenea,
nivelul de poziţionare al pragului trebuie ales astfel încât, în acel punct, graficele probelor
să fie liniare şi paralele, iar cele ale repetiţiilor să coincidă cât mai mult.
După poziţionarea pragului limită, software-ul calculează automat valorile CT.
Ciclul pragului limită (CT) reprezintă ciclul PCR în care semnalul fluorescent generat prin
amplificarea moleculei ţintă atinge pragul limită definit de software sau de către operator
(Burns et al., 2004; Rott et al. 2004). Practic, CT reprezintă o valoare zecimală, ce
exprimă numărul de cicluri PCR la care curba de amplificare generată de modificarea
intensităţii semnalului fluorescent intersectează pragul limită (Corbett Research, 2004;
Vaïtilingom et al., 1999). Corelaţia dintre numărul iniţial de copii ale secvenţei ţintă şi
valoarea CT este următoarea: cu cât cantitatea iniţială de ADN ţintă este mai mare, cu atât
produsul PCR se acumulează şi este detectat mai repede, iar valoarea CT este mai mică.
În continuare este generată curba standard, în funcţie de datele atribuite probelor
cunoscute (standarde/calibratori) incluse în experiment şi de valorile CT determinate
experimental (Figura 32c). Limitele curbei trebuie să corespundă unui interval cât mai
larg. Una dintre condiţiile de validare a rezultatelor este ca valorile CT corespunzătoare
probelor necunoscute să se încadreze în intervalul dat de valorile CT ale probelor
standard.
După construirea curbei standard sunt calculaţi anumiţi parametri ai acesteia (ex.
valoarea R2, panta curbei standard sau eficienţa amplificării) care oferă informaţii despre
experiment şi permit validarea rezultatelor obţinute. În cazul în care parametri curbei
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standard sau celelalte elemente de validare nu se încadrează în limitele optime, rezultatele
analizei nu trebuie valorificate.
Valoarea R2 (sau R^2), numită coeficient de corelaţie, exprimă procentual măsura
în care rezultatele corespund ipotezei statistice (Corbett Research, 2004). În contextul
analizei cantitative, R2 indică proporţia în care datele obţinute corespund ipotezei
conform căreia valorile cunoscute introduse în experiment formează o linie de regresie
(curba standard/trend line). Cu cât valoarea R2 este mai mare, cu atât standardele se vor
încadra mai bine pe aceeaşi dreaptă. Cu alte cuvinte, coeficientul exprimă corectitudinea
rezultatelor obţinute, în sensul corespondenţei valorilor teoretice ale numărului iniţial de
copii ţintă din probele standard, cu cele determinate experimental. În practica analizelor
real-time PCR, o valoare mai mare de 0,98 este considerată satisfăcătoare (ENGL, 2008;
Rasmussen, 2001, în Taverniers et al., 2005). Trebuie reţinut faptul că se pot obţine
valori R2 bune chiar şi în cazul unor curbe standard necorespunzătoare, dacă nu a fost
analizat un număr suficient de puncte de calibrare. Cu alte cuvinte valoarea R2 va creşte
cu cât numărul punctelor ce formează curba standard este mai mic.
Valorile ideale pentru panta curbei standard, M, exponentul amplificări, F, şi
eficienţa reacţiei, E, sunt -3,322, 2, respectiv 1. Acestea corespund dublării numărului de
produşi de amplificare în fiecare ciclu, adică unei eficienţe de amplificare de 100%. De
asemenea intercepţia, B, trebuie să fie cât mai apropiată de 40, valoare ce corespunde
numărului teoretic de cicluri necesare pentru amplificarea unei singure copii a secvenţei
ţintă (Rasmussen, 2001, în Taverniers et al., 2005).
Ecuaţiile:
conc  10  M  C T  B 

(12)

CT  M  log conc   B

(13)

reprezintă două moduri de evidenţiere a legăturii dintre valorile CT şi concentraţiile
iniţiale ale moleculelor ţintă (Corbett Research, 2004). Acestea sunt utilizate pentru
determinarea concentraţiei iniţiale a secvenţei ţintă dintr-o probă necunoscută pe baza
valorii CT determinate pentru respectiva probă.
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Trebuie menţionat că în cazul probelor analizate în mai multe repetiţii (cel puţin
două-trei fiind recomandate), pentru calcularea concentraţiilor finale anumite softwareuri utilizează media geometrică, nu pe cea aritmetică (Corbett Research, 2004), datorită
naturii exponenţiale a reacţiei real-time PCR.
Datele brute sunt exportate într-un fişier Excel, iar apoi, pentru determinarea
procentului OMG, se aplică formulele de calcul specifice metodei alese (metoda curbei
standard sau metoda ΔCT).
Figura 33 ilustrează modul de prezentare a datelor analitice în cazul sistemelor
real-time PCR utilizate în experimentele descrise în această lucrare.

(a)

(b)

Fig. 33. Mod de prezentare a datelor obţinute în urma unui experiment real-time PCR. (a) Ferestre de analiză a
software-ului Rotor-Gene 6.1 (Corbett Research). (b) Fereastra principală a software-ului LightCycler 480 1.2
(Roche).
Fig. 33. Display of real-time PCR experimental data. (a) Rotor-Gene 6.1 software (Corbett Research) analysis
screen. (b) LightCycler 480 1.2 software (Roche) main analysis window.

2.9.6. Metode de calcul
2.9.6. Calculus

Cuantificarea relativă a conţinutului MG este bazată întotdeauna pe analiza a două
secvenţe ţintă, una corespunzătoare transgenei, iar cealaltă specifică unei gene de
referinţă. Amplificarea celor două secvenţe ţintă trebuie făcută în paralel, fie în reacţii
diferite (reacţii simplex) fie în acelaşi mediu de reacţie (reacţie duplex).
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Fig. 34. Utilizarea curbei standard pentru determinarea concentraţiei probelor necunoscute în cadrul unei analize de cuantificare absolută.
Fig. 34. Using the standard curve to determine the concentration of unknown samples as part of an absolute quantification analysis. The standard
După Roche (2006a), modificat.
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Ca şi în cazul altor metode de măsurare a concentraţiei analitului dintr-o probă, în
cadrul testărilor OMG este necesară utilizarea unor materiale cu proprietăţi cunoscute,
denumite „standarde”, materiale de referinţă sau calibratori, în vederea construirii
curbelor standard (de calibrare) cu ajutorul cărora va fi apoi determinat conţinutul
probelor necunoscute (Figura 34) (Aberasturi et al., 2002, Liu, 2002, Rao et al., 2002, şi
Prichard, 2001, în Burns et al., 2004). Curbele standard sunt construite într-un sistem de
două axe ortogonale, axa 0Y corespunzând numărului ciclurilor de amplificare, iar axa
0X variaţiei conţinutului iniţial de molecule ţintă. Practic, pe axa OX vor fi reprezentate
valorile CT/ΔCT obţinute în urma analizei, iar pe cealaltă logaritmul concentraţiei iniţiale
a moleculei ţintă sau logaritmul factorului de diluţie. Probele standard sunt analizate în
paralel cu probele necunoscute şi cu cele de control, pentru fiecare fiind determinate
valori CT sau ΔCT, în funcţie de metoda de calcul utilizată. Determinarea conţinutului
iniţial al probelor necunoscute este făcută prin extrapolare utilizând ecuaţia de regresie
asociată curbei standard (Burns et al., 2004). Majoritatea modelelor de calcul utilizează
metoda celor mai mici pătrate pentru definirea relaţiei dintre variabila dependentă şi cea
independentă (Wikipedia, 2009n; Burns et al., 2004).
Amplificarea probelor necunoscute şi a calibratorilor trebuie să se desfăşoare în
paralel, în cadrul aceluiaşi experiment. În acest context este importantă evaluarea
eficienţei de amplificare a fiecărei probe necunoscute, comparativ cu cea a standardelor,
aspect care este adesea ignorat sau considerat neglijabil (Rott et al., 2004). Cankar et al.
(2006) afirmă că pentru o precizie cât mai mare diferenţele dintre cele două tipuri de
eficienţe trebuie să fie cât mai reduse. Datele obţinute de aceşti autori au demonstrat că
cele două eficienţe sunt de cele mai multe ori diferite, iar influenţa asupra rezultatului
cuantificării poate fi semnificativă. Orice strategie aplicată cu scopul de a reduce aceste
neajunsuri va determina în schimb creşterea costurilor (Cankar et al., 2006), de aceea
efectul eficienţelor de amplificare diferite este, în general, trecut cu vederea.
În ceea ce priveşte cuantificarea acizilor nucleici în general, modele matematice
utlizate pentru prelucrarea datelor sunt numeroase şi variate, în cazul testării OMG fiind
aplicate însă doar două metode de calcul (Cankar et al., 2006; Deisingh şi Badrie, 2005;
Applied Biosystems, 2001):
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 metoda ΔCT (ΔCT method/approach), bazată pe compararea valorilor CT
în vederea detrminării conţinutului OMG (%);
 metoda curbei standard (standard curve method/approach), care
presupune măsurarea cantităţilor absolute ale moleculelor ţintă, la nivel
de echivalenţi genomici haploizi.

Metoda ΔCT
În cazul metodei ΔCT (Figura 35), pentru fiecare probă inclusă în analiză
(standard, necunoscută, control) se calculează o valoare ΔCT care reprezintă diferenţa
între valoarea CT corespunzătoare transgenei şi valoarea CT corespunzătoare genei

(a)

(b)

(c)

Fig. 35. Metoda ΔCT. (a) Pentru fiecare punct al curbei standard este utilizată câte o probă standard diferită, iar
amplificarea se celor două secvenţe de interes se face în sistem duplex. (b) Designul experimental al unei analize.
(c) Determinarea valorilor ΔCT, construirea curbei standard şi determinarea concentraţiei în OMG-uri.
Fig. 35. ΔCT method. (a) A different standard corresponds to each calibration point of the standard curve and the
amplification of the two targets is performed in the same well, as a duplex. (b) Plate layout. (c) Calculation of ΔCT
values, construction of standard curve and calculation of GMO content.
Sursă: Querci et al. (2005).
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de referinţă (ΔCT = CTreferinţă - CTtransgenă), ambele determinate în urma amplificării. Pentru
construirea curbei de calibrare datele probelor standard sunt introduse într-un grafic care
exprimă valorile ΔCT în funcţie de logaritmul concentraţiei iniţiale a numărului de copii
al secvenţei ţintă (Applied Biosystem, 2001). Conţinutul OMG (%) al probei necunoscute
este apoi calculat cu ajutorul valorii ΔCT, utilizând ecuaţia de regresie asociată curbei
standard. Trebuie remarcat că fiecărui punct de calibrare îi corespunde o probă standard
separată, cu o anumită concentraţie OMG. Metoda este descrisă în detaliu de către Foti et
al. (2006).
Această strategie de calcul implică desfăşurarea reacţiilor de amplificare în sistem
duplex. Presupunerea inerentă acestei strategii este că eficienţele celor două sisteme de
amplificare (de referinţă, respectiv transgenic) sunt aceleaşi, atât în cazul unei probe date,
cât şi între diferitele tipuri de probe (ex. MRC-uri şi matrici compozite sau intens
porcesate). Deoarece există diferenţe cel puţin între tipurile de probe analizate, această
supoziţie este considerată nepotrivită în majoritatea situaţiilor (Cankar et al., 2006).
Totuşi, o astfel de strategie este mai eficientă din punct de vedere economic şi de
asemenea nu este influenţată de erorile de pipetare (Alary et al., 2002).
În Figura 35c este reprezentat unul dintre modele de prelucrare a datelor care
utilizează valoarea ΔCT, panta M şi intersecţia B (Burns et al., 2004).

Metoda curbelor standard

Această metodă (Figura 36) presupune exprimarea conţinutului procentual de
material MG cu ajutorul unor valori absolute obţinute în cadrul unui experiment real-time
PCR. Cele două molecule de interes vor fi amplificate în sisteme simplex (Querci et al.,
2005) (Figura 36b), fiecare probă fiind deci prezentă în două reacţii separate, una
specifică (primeri şi sondă) transgenei, iar cealaltă genei de referinţă (Rott et al. 2004).
Este astfel necesară construirea a două curbe standard, câte una pentru fiecare secvenţă
ţintă.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 36. Metoda curbei standard. (a) Modul de utilizare a probei standard în vederea construirii celor două curbe de
calibrare. (b) Design experimental al celor două reacţii simplex. Toate probele, standard (S) sau necunoscute (A, B şi
C), trebuie analizate în trei (sau patru) repetiţii. Sunt necesare cel puţin patru puncte pentru construirea unei curbe
standard (S1, S2, S3, S4). Este recomandată analiza probelor necunoscute atât nediluate, cât şi diluate, pentru a testa
efectul ihibitorilor. Se vor include întotdeauna probe de control adecvate. Aceleaşi probe necunoscute, probe standard
şi probe de control sunt incluse atât pentru sistemul de cuantificare al genei MG (sus), cât şi pentru sistemul de
cuantificare al genei endogene (jos). (c) Construirea curbelor standard şi determinarea cantitativă a celor două
molecule de interes. (d) Formula de calcul a conţinutului OMG relativ.
Fig. 36. Standard curve method. (a) Construction of the two standard curves using serial dilutions of one standard.
(b) Plate layout of the two simplex reactions. All samples are analyzed as replicates. A minimum of four calibration
points are required to construct a standard curve. Unknown samples should be analyzed both undiluted and diluted in
order to assess the influence of inhibitors. The same types of samples are used for both quantification systems. (c)
Construction of the standard curves and quantitative determination of the two molecules of interest. (d) Calculation of
the GMO relative content.
Sursă: Querci et al. (2005).

Spre deosebire de strategia (metoda) anterioară, în acest caz se utilizează un singur
calibrator (soluţie cu concentraţie cunoscută a moleculei de interes), punctele curbei
standard reprezentând diluţii seriale ale acestuia (Cankar et al., 2006). În acest fel,
diferenţa dintre eficienţele celor două reacţii (sistemul transgenic, respectiv cel de
referinţă) este luată în considerare – nu se mai face presupunerea că acestea sunt egale.
Sunt considerate egale doar eficienţele de amplificare ale standardului şi probelor
necunoscute amplificate în paralel. Această presupunere poate duce de asemenea la
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supra- sau subestimarea conţinutului MG deoarece, în majoritatea cazurilor, între cele
două tipuri de matrici (i.e. standarde/calibratori şi probe necunoscute) există diferenţe
(Cankar et al., 2006). În cele mai multe dintre protocoalele studiate, standardul utilizat a
fost reprezentat de un MRC cu 2% sau 5% material transgenic.
Cele două curbe de calibrare care redau relaţia dintre valorile CT şi logaritmul
numărului de copii al moleculei ţintă, sunt construite pe baza rezultatelor amplificării
seriei de diluţii obţinute din proba standard. Curbele standard sunt utilizate apoi pentru
determinarea numărului iniţial de copii ale genei de interes din proba necunoscută, prin
extrapolare, introducând valorile CT obţinute în ecuaţiile asociate regresiei liniare a
acestora (Tani et al., 2005; Corbett Research, 2004; Rott et al. 2004; Weighardt, 2004)
(Figura 36c). Valorile probelor analizate trebuie să se încadreze între limitele curbei
standard, cele care ies în afara acestor valori fiind eliminate datorită erorilor care le pot fi
asociate (Roche, 2006a; Weighardt, 2004).
Procentul de material MG este determinat prin raportarea numărului de copii ale
transgenei la numărul de copii ale endogenei (Rott et al. 2004). Această raportare permite
normalizarea datelor, depăşindu-se eventulale neajunsuri determinate de calitatea diferită
a extractelor. Valoarea obţinută este relativă şi reprezintă conţinutul OMG al probei
necuoscute exprimat ca număr al copiilor de ADN MG raportat la numărul copiilor de
ADN specific taxonului ţintă, la nivelul genomului haploid (Figura 36d).
Pentru determinarea finală a conţinutului MG (%) au fost propuse şi alte formule
de calcul (ex. Tani et al., 2005).
Un alt element menţionat în literatura de specialitate (ex. Lee et al., 2006, sau
Huang şi Pan, 2005) ca fiind necesar pentru calcularea conţinutului de ADN MG, este
factorul de corecţie. Acesta exprimă raportul dintre numărul copiilor secvenţei
transgenice şi cel al endogenei, la nivelul genomului haploid al liniei transgenice
analizate. În cazul evenimentului de transformare GTS 40-3-2, factorul de corecţie are
valoarea 1.
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2.9.7. Materialele de referinţă certificate
2.9.7. Certified reference materials

Materialele de referinţă certificate (MRC) reprezintă o categorie de probe foarte
importante în cadrul testării OMG, fiind utilizate pentru controlul calităţii sau validarea
metodelor (IRMM, 2008a; Trapmann et al., 2007; Querci et al., 2005). În ceea ce
priveşte testările cantitative, MRC-urile joacă un rol crucial, cel de calibratori ADN
(Querci et al., 2005; Taverniers et al., 2005; Burns et al., 2004) necesari construirii
curbelor standard. În această situaţie, variabila independentă necesară construirii acestor
curbe cu ajutorul regresiei liniare, este reprezentată de valoarea pentru care MRC-urile
sunt certificate.
Conform SR EN ISO 24276:2006 şi Regulamentului 641/2004, MR-ul este un
material sau o substanţă ale cărei proprietăţi sunt suficient de omogene şi stabile pentru a
fi folosite la calibrarea unui aparat, evaluarea unei metode sau atribuirea de valori altui
material. MRC-urile reprezintă o clasă aparte de MR-uri: MRC-ul este un MR însoţit de
un certificat oficial care îi atestă proprietăţile. În contextul testării OMG, se certifică o
valoare ce reprezintă conţinutul de material derivat dintr-un anumit eveniment de
transformare. Deoarece prin procedura de certificare se stabileşte trasabilitatea
materialului la o unitate din Sistemul Internaţional, certificatul include şi incertitudinea
valorii măsurate, cu un anumit nivel de încredere care este de asemenea menţionat (SR
EN ISO 24276:2006; Regulamentul 641/2004).
Utilizarea acestor materiale în cadrul analizelor reprezintă deci un element cheie
pentru asigurarea calităţii şi validarea rezultatelor (Ahmed, 2002).
Soluţiile de calibrare utilizate conţin fie ADN genomic (ADNg) fie secvenţe de
ADN plasmidial (ADNp), ambele tipuri prezentând avantaje şi limite. Un al treilea tip de
calibratori este bazat pe ampliconi hibrizi, ce includ ambele secvenţă ţintă. Utilizarea
acestora în cadrul testărilor OMG a fost descrisă de Pardigol et al. (2003) (Debode et al.,
2007; Engel et al., 2005).
Calibratorii utilizaţi în mod tradiţional în practica testării OMG sunt cei pe bază de
ADNg, toate MRC-urile disponibile până nu demult încadrându-se în această categorie.
În ultima perioadă însă, o serie de studii au promovat utilizarea soluţiilor pe bază de
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ADNp (ex. Burns et al., 2006, Kunert et al., 2006, Kuribara et al., 2002, în Burns et al.,
2006, Holst-Jensen şi Berdal, 2006, Lee et al., 2006, Lin et al., 2006, Toyota et al., 2006,
Huang şi Pan, 2005, Moens et al., 2005, Taverniers et al., 2005, Hernández et al., 2004b,
sau Taverniers et al., 2001), iar la sfârşitul anului 2007 a fost introdus primul astfel de
MRC. Principala diferenţă între cele două categorii este modul de exprimare a
conţinutului relativ de material transgenic, în primul caz acesta reprezentând un raport de
mase, iar în cel de-al doilea un raport între numere de copii ale unor fragmente de ADN.
Reticenţa faţă de utilizarea moleculelor plasmidiale ca materiale de referinţă a
avut ca principal argument lipsa comutabilităţii (commutability). Această proprietate se
referă la concordanţa dintre rezultatele obţinute pentru acelaşi măsurand în condiţii
diferite (i.e. secvenţa ţintă în MRC-uri bazate pe ADNg, MRC-uri bazate pe ADNp,
respectiv probe obişnuite) (vezi ISO 17511, în Taverniers et al., 2004). Cu alte cuvinte sa luat în calcul posibilitatea existenţei unor diferenţe de amplificare între calibratorii pe
bază de ADNg şi cei pe bază de ADNp, pe de o parte, precum şi între calibratori şi
probele obişnuite (necunoscute), pe de altă parte. Recent, mai mulţi autori (ex. Charels et
al., 2007 şi Mattarucchi et al., 2005, în Žel et al., 2008, Terry et al., 2002, în Burns şi
Valdivia, 2007, Lin et al., 2006, Moens et al., 2005, Taverniers et al., 2005, sau
Taverniers et al., 2001) au demonstrat că între cele două tipuri de calibratori nu există
diferenţe semnificative, în unele cazuri rezultatele obţinute utilizând MRC-urile pe bază
de ADNp fiind chiar superioare (ex. Burns et al., 2006). Lucrările enumerate anterior
prezintă de asemenea o serie de informaţii referitoare la alte caracteristici şi avantaje ale
calibratorilor plasmidiali.
Singurele MRC-uri disponibile în prezent pentru analizele OMG sunt cele produse
de IRMM, existând mai multe tipuri (Figura 37). Acestea sunt prezentate în continuare
conform IRMM (2009):
 MRC-uri al căror conţinut procentual OMG este exprimat ca fracţie de masă;
acestea sunt obţinute prin amestecul materialului MG cu material
nemodificat, în proporţii corespunzătoare; în acest context prin „material” se
înţelege făină; astfel de MRC-uri sunt disponibile pentru evenimente de
transformare la soia (Roundup Ready), porumb (Bt176, Bt11, MON810,
GA21 etc.) şi sfeclă de zahăr (H7-1);
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(a)

(b)

(c)
Fig. 37. Tipuri de MRC-uri produse şi comercializate de IRMM. (a) MRC-uri pe bază de ADNg. (b) MRC pe bază
de ADNp. (c) Exemple de certificate pentru diferite materiale de referinţă. Este indicat tipul MRC-ului şi valoarea
certificată (roşu), precum şi incertitudinea asociată valorii certificate (portocaliu).
Fig. 37. Types of CRMs produced and commercialized by the IRMM. (a) gDNA-based CRMs (matrix CRMs).(b)
pDNA-based CRM. (c) Examples of certificates for different reference materials. The type of CRM, the certified
value (red) and the uncertainty of the certified value (orange) are indicated.
Sursă: IRMM (2009).

 MRC-uri al căror conţinut procentual OMG este exprimat ca fracţie din
numărul de observaţii; astfel de MRC-uri sunt disponibile pentru evenimente
de transformare la cartof (EH92-527-1), bumbac (281-24-236 x 3006-21023) şi soia (356043); în primul caz termenul „observaţii” se referă la
tuberculi, iar pentru celelalte două termenul „observaţii” făce referire la
seminţe; MRC-urile din această categorie sunt obţinute ca amestecuri de
material OMG cu material nemodificat, în proporţii corespunzătoare; prin
„material” se înţelege pudră obţinută în urma măcinării tuberculilor,
respectiv seminţelor;
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 MRC-uri ce includ un calibrator independent pentru cuantificarea prin realtime PCR (conţinutul OMG procentual este exprimat ca fracţie din numărul
de copii ADNg), precum şi o matrice separată, pentru controlul calităţii
procedurii de măsurare a aceluiaşi OMG (conţinutul este exprimat ca fracţie
de masă) (IRMM, 2008a); deocamdată, există un singur MRC de acest fel –
ERM-BF413d – pentru evenimentul MON810;
 MRC-uri al căror conţinut OMG (%) este exprimat ca fracţie din numărul de
copii ADNp; există un singur astfel de MRC – ERM-AD413 – pentru
evenimentul MON810.
În continuare sunt abordate căteva probleme esenţiale în ceea ce priveşte
disponibilitatea MRC-urilor pentru testarea OMG. În primul rând, existenţa acestui tip de
matrici pentru fiecare eveniment de transformare autorizat în UE, precum şi pentru cele
neautorizate, este considerată de ENGL ca factor esenţial pentru procesul de testare. Deşi
comparativ cu celelalte probleme acest deziderat este mult mai uşor de realizat, MRCurile nu sunt încă disponibile decât pentru un număr redus de evenimente de transformare
(vezi IRMM, 2009).
Cel de-al doilea aspect se referă disponibilitatea MRC-urilor adecvate din punct de
vedere al caracteristicilor matricei analizate (i.e. modul şi gradul de procesare, conţinut)
(Burns şi Valdivia, 2007; Trapman şi Emons, 2005). Pentru corectitudinea cuantificării
prin real-time PCR este necesar ca probele analizate şi standardele (calibratorii) să
prezinte proprietăţi intrinseci asemănătoare, ceea ce facilitează comportarea similară în
timpul procesului PCR, din punct de vedere al ratelor de amplificare. Majoritatea
experimentelor cantitative consideră această ipoteză adevărată, fără însă a o testa (Cankar
et al., 2006; Rott et al., 2004). O serie de autori au evidenţiat diferenţe semnificative sub
aspectul eficienţelor de amplificare, între matricile neprocesate şi cele intens procesate
(Moreano et al., 2005, în Burns şi Valdivia, 2007; Corbisier et al., 2005; Hols-Jemsen şi
Berdal, 2004), care au influenţat negativ exactitatea determinărilor (Cankar et al., 2006).
Cu toate acestea, în contextul testării OMG, definirea caracteristicilor unei matrici
alimentare reprezintă un exerciţiu dificil deoarece acelaşi produs poate fi obţinut prin
procedee diferite, existând astfel deosebiri în privinţa substanţelor conţinute şi deci a
pretabilităţii la analize (Cankar et al., 2006).
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Fig. 38. Ilustrarea relaţiei dintre ploidia şi originea (zigoţia) diferitelor ţesuturi ale seminţei, pe de o parte şi
proporţia ADN-ului transgenic, de cealaltă parte. Contribuţia fiecărui tip de ţesut este influenţată şi de cultivar,
momentul recoltării etc. Sus: diferenţele în ceea ce priveşte originea şi ploidia principalelor tipuri de ţesuturi ale
seminţelor. Mijloc: în cazul speciilor nealbuminoase (ex. soia) influenţa genotipului genitorilor asupra proporţiei de
ADN transgenic este redusă, în timp ce la speciile albuminoase (ex. porumb) genotipul genitorilor poate influenţa
semnificativ proporţia de ADN transgenic. Trebuie menţionat că proporţiile corespunzătoare diferitelor tipuri de
ţesuturi pot diferi în funcţie de sursă. Jos: inconsecvenţa dintre cantitatea de seminţe transgenice şi cantitatea de
ADN transgenic.
Fig. 38. Illustrating the relation between ploidy and origin (zygosity) of diffrent seed tissues, on one hand, and the
proportion of transgenic DNA, on the other hand. The contribution of each type of tissue differs with the cultivar,
harvesting time etc. Upper part: differences between the main parts of seed with respect to origin and ploidy.
Middle: in exalbuminous plant species(e.g. soybean) the genotype of the two parents has little influence on the
proportion of transgenic DNA, while in albuminous plant species (e.g. maize) the genotype of the two parents can
significantly affect the proportion of transgenic DNA. It has to be mentioned that tissue fractions can be different
between sources. Lower part: inconsistency between transgenic seed quantity and transgenic DNA quantity.
După Papazova et al. (2005) în Block et al. (2008), Allnut et al. (2006), Holst-Jensen et al. (2006), Moens et al.
(2005) şi Yoshimura et al. (2005a), modificat.

O altă problemă referitoare la utilizarea MRC-urilor este reprezentată de
exprimarea conţinutului OMG (Allnutt et al., 2006). După cum s-a văzut mai sus,
conform Recomandării 2004/787/EC exprimarea rezultatelor cantitative se face sub
forma procentelor de ADN MG. Conţinutul MRC-urilor este însă exprimat, în majoritatea
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cazurilor, ca fracţie de masă sau număr de observaţii. În prima situaţie, posibilitatea
sporirii incertitudinii de măsurare apare datorită ploidiei şi zigoţiei diferite a ţesuturilor
seminţelor cuare sunt utilizate la obţinerea MRC-urilor (Figura 38). În cazul numărului
de observaţii (seminţe sau tuberculi) apare şi posibilitatea diferenţelor de masă dintre
acestea. Datorită acestor considerente, noul tip de calibratori (ADNp) este mai potrivit
pentru exprimarea concentraţiilor OMG sub forma echivalenţilor genomici haploizi (Žel
et al., 2008; Burns et al., 2006).
De asemenea, cel puţin în cazul MRC-urilor reprezentate printr-un amestec de
făinuri obţinute din boabe uscate măcinate, utilizatorul este atenţionat către producător
(vezi IRMM, 2008b) că:
 cele două făinuri folosite pentru producerea CRM-ului diferă semnificativ
în privinţa conţinutului de ADN; acestă diferenţă semnificativă poate afecta
determinările;
 în funcţie de compoziţia matricei care constituie proba necunoscută, pot
exista diferenţe de măsurare (cantitativă) între aceasta şi MRC; diferenţele
se pot datora deosebirilor dintre făina MG şi cea nemodificată, utilizate la
producerea MRC-ului, precum şi metodei de extracţie.
Problematica referitoare la disponibilitatea unor MRC-uri adecvate este
recunoscută de comunitatea ştiinţifică implicată în testarea OMG. Este însă clară şi
imposibilitatea creării unei game de MRC-uri care să acopere toate necesităţile, în special
în ceea ce priveşte a doua problemă evidenţiată mai sus (Cankar et al., 2006).

2.9.8. Instrumentele real-time PCR
2.9.8. Real-time PCR instruments
Un instrument real-time PCR are următoarele părţi componente de bază: blocul
termic ce asigură desfăşurarea ciclurilor de amplificare, dispozitivul pentru excitarea
fluorocromilor, sistemul optic destinat detectării şi înregistrării semnalului fluorescent.
Funcţionarea acestui instrument este controlată prin intermediul unui software specific
instalat pe un PC conectat la instrument.
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(a)

(b)

Fig. 39. Rotor-Gene 3000 (Corbett Research). (a) Thermal cycler-ul Rotor-Gene 3000. (b) Camera de
încălzire/răcire şi sistemul optic. Sursa de excitare luminoasă este plasată în partea laterală a camerei în care sunt
aşezate probele, iar fotomultiplicatorul care detectează emisia fluorescentă este aşezat sub această cameră.
Instrumentul are patru canale de detecţie care pot fi utilizate simultan în analizele multiplex: FAM (470/510
excitare/detecţie), JOE (530/555 excitare/detecţie), ROX (585/610 excitare/detecţie) şi Cy5 (625/665
excitare/detecţie). Rotorul pe care se aşează tuburile cu probe este interschimbabil permiţând amplifiarea simultană
a 36 sau 72 probe.
Fig. 39. Rotor-Gene 3000 (Corbett Research). (a) The Rotor-Gene 3000 thermal cycler. (b) The heating/cooling
chamber and the optic system. The excitation source is positioned on the side of the chamber, while the
photomultiplier detecting the fluorescent emission is positioned underneath the chamber. The instrument has four
preset detection channels that are used in multiplex runs: FAM (470/510 excitare/detecţie), JOE (530/555
excitare/detecţie), ROX (585/610 excitare/detecţie) şi Cy5 (625/665 excitare/detecţie). Two different rotor systems
can be used, one accomodating 36 wells, and the other 72 wells.
Sursă: Corbett Research (2004).

În momentul de faţă este disponibil un număr considerabil de aparate destinate
analizelor real-time PCR. Principalele diferenţe de ordin tehnic dintre acestea sunt date
de numărul canalelor pe care se poate realiza detecţia, viteza de analiză, numărul de
reacţii care se pot desfăşura în paralel şi opţiunile de analiză ale software-ului. Cele mai
utilizate instrumente real-time PCR sunt (Center for Medical Genetics, 2007; Kubista et
al., 2006; Querci et al., 2005):
 7900HT (până la 384 probe), 7700, 7500, 7500 şi StepOnePlus, sisteme
produse de Applied Biosystems;
 LightCycler 480 (până la 384 probe), LightCycler 2.0 şi LightCycler 1.5
produse de Roche;
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(a)

(b)

(c)

(d)
Fig. 40. Instrumentul real-time PCR LightCycler 480 (Roche). (a) Sistemul de cuantificare
LightCycler 480 şi staţia de lucru. (b) Modul special de aranjare a componentelor sistemului
optic. (c) Vedere interioară a instrumentului şi a părţilor sale componente. (d) Blocul termic
şi modul de integrare al elementului Therma-Base.
Fig. 40. LightCycler 480 real-time PCR instrument (Roche). (a) The quantification sytem
LightCycler 480 Instrument with workstation. (b) The special arrangement of the optical
components. (c) Inner view of the instrument with its building blocks. (d) LightCycler 480
thermal block and cross-section showing the integration of the Therma-Base.
Sursă: Roche (2009a).

 Rotor-Gene 6000 (6 canale de detecţie) şi Rotor-Gene 3000 (4 canale de
detecţie) produse de Corbett Research; ambele utilizează o platformă
rotativă pentru asigurarea uniformităţii temperaturii;
 Chromo4, DNAEngine Opticon, iCycler, iQ, MyiQ şi iQ5 produse de
BioRad;
 Mastercycler şi RealPlex (Eppendorf);
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 Mx3000p, Mx3005p şi Mx4000 (Startagene);
 SmartrCycler şi GeneXpert (Cepheid);
 InSyte (Biogene) care are şapte canale de detecţie şi este foarte rapid;
 SuperConvector (AlphaHelix), realizează amplificări foarte rapide;
 DT-322 (DNA Technology), se remarcă prin dimensiuni foarte reduse;
 Exicycler (Bioneer);
 OpenArray NT Cycler (BioTrove);
 Quantica (Techne).
Pe lângă software-urile de control specifice instrumentelor, există şi pachete
software create pentru analiza datelor real-time PCR (ex. DANA, BestKeeper,
Normfinder, Q-Gene, GenEx, qBasePlus sau RDML), majoritatea neavând însă o mare
aplicabilitate în domeniul testărilor OMG (Bellocchi et al., 2008; Center for Medical
Genetics, 2007).
Experienţele descrise în această lucrare s-au desfăşurat pe două platforme realtime PCR: Rotor-Gene 3000 şi LightCycler 480. Câteva din caracteristicile acestora sunt
prezentate în Figurile 39 şi 40.

2.9.9. Sisteme de detecţie
2.9.9. Detection systems

Există două categorii de sisteme ce pot fi utilizate pentru monitorizarea
amplificării:
 care utilizează substanţe de intercalare (ex. EtBr, SYBR Green I, LC Green sau
BOXTO)
 care utilizează sonde/primeri marcaţi cu fluorocromi (ex. TaqMan, FRET,
Molecular Beacons, Scorpions sau TaqMan MGB).
În cazul optimizării corespunzătoare a reacţiei de amplificare, sistemul de detecţie
utilizat nu este important decât sub aspect economic, substanţele de intercalare fiind mult
mai ieftine. De cealaltă parte, sondele/primerii marcaţi asigură optimizarea uşoară a
protocolului de amplificare, din perspectiva specificităţii, aceste sisteme fiind
recomandate îndeosebi în cazul reacţiilor multiplex.
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Substanţe de intercalare
Prima aplicaţie a tehnicii real-time PCR s-a desprins direct din experimentele lui
Higuchi et al., EtBr fiind însă înlocuită cu SYBR Green I, substanţă fluorescentă de
intercalare caracterizată printr-o toxicitate mult mai redusă şi o specificitate mult mai
mare (Haugland, 2002). SYBR Green I se intercalează ADN-ului dublu-catenar, dar nu se
poate lega şi la ADN-ul monocatenar.
O consecinţă a intercalării este intensificarea fluorescenţei, de 800-1000 ori,
substanţa fiind practic nefluorescentă când se găseşte liberă în soluţie. Apariţia emisiei
fluorescente se datorează unor modificări ale structurii interne după intercalarea între
catenele moleculei de ADN (Kubista et al., 2006). Excitarea este produsă de lumina
albastră (λmax = 488 nm), iar energia acumulată este disipată sub formă de lumină verde
(λmax = 422 nm) (Wikipedia, 2009q).
Principiul detecţiei şi cuantificării este următorul: odată cu începerea reacţiei PCR,
cantitatea în creştere de ADN nou sintetizat leagă o cantitate tot mai mare de SYBR
Green I, rezultatul fiind intensificarea semnalului fluorescent (Figura 41).

(a)

(b)

(c)

Fig. 41. Etapele de bază ale detecţiei ADN-ului în real-time PCR, utilizând substanţe de intercalare (ex. SYBR
Green I). (a) În stare liberă moleculele de SYBR Green I au o emisie fluorescentă redusă. Odată cu alipirea
primerilor se formează mici regiuni dublu-catenare la care se intercalează SYBR Green I, iar semnalul fluorescent al
acestora se intensifică. (b) În faza de elongaţie, din ce în ce mai mult ADN dublu-catenar este disponibil pentru
intercalarea moleculelor fluorescente. (c) La sfărşitul elongaţiei cantitatea de ADN dublu-catenar este maximă,
moment în care se măsoară intensitata fluorescenţei.
Fig. 41. Basic steps of real-time PCR DNA detection using intercalating dyes (e.g. SYBR Green I). (a) Free SYBR
Green I molecules have low fluorescent emission. During annealing, PCR primers hybridize to the target DNA
strand and form small regions of dsDNA where SYBR Green I intercalates. As a consequence the fluorescent signal
slightly increases. (b) In the elongation phase, more and more dsDNA is formed and more SYBR Green I dye can
intercalate. The fluorescent signal is again increased. (c) At the end of the elongation phase, all DNA has become
double-stranded and the maximum amount of SYBR Green I is intercalated. This is the moment when the
fluorescence is measured.
Sursă: Roche, (2006a).
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O limită a acestei strategii este reprezentată de recunoaşterea nespecificică a
ADN-ului dublu-catenar. Toate moleculele de acest tip prezente în mediul de reacţie,
inclusiv produşii PCR nedoriţi şi primer-dimerii, sunt intercalate de SYBR Green I şi
participă la formarea semnalului total. Pentru depăşirea acestei probleme, după încheierea
amplificării, se face analiza curbei de denaturare (melting analysis) a produşilor de
reacţie (Figura 42). În cadrul acestei analize produşii rezultaţi (i.e. ADN dublu-catenar
ţintă, ADN dublu-catenar nespecific, primer-dimeri) sunt denaturaţi treptat prin creşterea
graduală a temperaturii, în paralel fiind înregistrată modificarea semnalului fluorescent.
Această modificare este redată în funcţie de variaţia temperaturii, sub forma unei curbe,
într-un grafic cu două axe (Figura 42, drepta). Fluorescenţa se reduce treptat datorită
efectelor pe care creşterea temperaturii le are asupra proprietăţilor interne ale
fluorocromilor legaţi la ADN-ul dublu-catenar (Nygren et al., 1998, în Kubista et al.,
2006). În momentul în care temperatura de denaturare a ADN-ului dublu-catenar este
atinsă, moleculele sunt puse în libertate şi fluorescenţa scade brusc. Acest nivel de
temperatură este apoi calculat ca maxim al primei derivate negative a curbei de
denaturare. Deoarece fiecare tip de moleculă dublu-catenară are o temperatură specifică
de denaturare este posibilă discriminarea diferiţilor produşi PCR (specifici sau
nespecifici).
Analiza curbei de denaturare reprezintă de asemenea o alternativă simplă, ieftină,
rapidă şi sigură pentru metodele de identificare a OMG-urilor bazate pe PCR-ul
convenţional (Taverniers et al., 2005). Identificarea şi discriminarea ampliconilor se face
pe baza temperaturilor de denaturare, determinate de conţinutul GC, lungimea şi secvenţa
acestora, precum şi de concentraţia substanţei de intercalare, a sărurilor şi a produsului
ţintă din mediul de reacţie (Li et al., 2003, Shepherd et al., 1998, şi Ririe et al., 1997, în
Taverniers et al., 2005). Este astfel posibilă efectuarea în bune condiţii a reacţiilor
multiplex (Hernández et al., 2004a, 2004b şi 2003), diferiţi autori raportând
discriminarea unor ampliconi a căror temperaturi de denaturare difereau doar prin 1,5-2
ºC (Taverniers et al., 2005). Ca şi în cazul tehnologiei microarray, tehnica oferă un
deosebit potenţial pentru rezolvarea problemelor determinate de creşterea numărului de
evenimente de transformare comercializate (Hernández et al., 2004a, 2004b şi 2003).
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Fig. 42. Analiza curbei de denaturare. Intensitatea semnalului fluorescet se reduce brusc odată cu denaturarea unei
cantităţi mai mari de ADN dublu-catenar. Punctul de denaturare corespunde punctului de inflexiune al curbei de
denaturare care se determină ca maxim al primei derivate negative a curbei de denaturare. Ampliconul generat prin
amplificarea secvenţei ţintă este mai lung decât primer-dimerii şi astfel necesită pentru denaturare o temperatură mai
mare.
Fig. 42. Melting curve analysis. Dye fluorescence drops rapidly when the DNA melts. The melting point is defined as
the inflection point of the melting curve, which is easiest determined as the maximum in the negative 1st derivative of
the melting curve. The amplicon produced from the targeted product is typically longer and melts at higher
temperature than the primer-dimers.
Sursă: Kubista et al. (2006).

Un incovenient al substanţei SYBR Green I este faptul că inhibă activitatea Taq
ADN polimerazei, motiv pentru care trebuie utilizată în concentraţii reduse, ceea ce
diminuează semnificativ capacitatea de a indica schimbări mici în gradul de hibridare al
macromoleculei de ADN. Pentru rezolvarea acestei probleme se pot utiliza alţi agenţi de
intercalare (ex. LC Green sau EvaGreen). LC Green de exemplu, nu inhibă activitatea
polimerazei şi poate fi utilizată în concentraţii suficient de mari astfel încât să poată
satura siturile dublu-catenare de intercalare care apar odată cu acumularea produşilor
PCR (Figura 43) (Idaho Technology, 2009). În acest caz, saturarea siturilor de intercalare
elimină posibilitatea ca o moleculă de fluorocrom să fie redistribuită din regiuni care au
devenit monocatenare în cele care sunt încă dublu-catenare, problemă întâlnită la
sistemele care utilizează SYBR Green I. Utilizată în combinaţie cu instrumentul HR-1
(High Resolution Melter) (Idaho Technology), LC Green facilitează detecţia precisă a
unor variaţii reduse ale semnalului fluorescent, care indică stadiul de hibridare al
produslui PCR. Sistemul a fost creat pentru identificarea mutaţiilor, dar prezintă un mare
potenţial şi pentru testele de cuatificare prin real-time PCR.
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Fig. 43. Diferenţe între modul de intercalare al
moleculelor de SYBR Green I (sus) şi LC Green (jos).
Fig. 43. Diferences between LC Green and SYBR
Green I intercalation to dsDNA.
Sursă: Idaho Technology (2009).

Sonde şi primeri specifici marcaţi

Specifictatea detecţiei este o caracteristică esenţială pentru analizele cantitative.
Pentru sporirea acesteia se pot utiliza diferite construcţii oligonucleotidice marcate
fluorescent, care au capacitatea de a detecta doar secvenţa ţintă, fără a influenţa negativ
procesul PCR. Aceste construcţii oligonucleotidice sunt împărţite în două mari grupe,
sonde, respectiv primeri marcaţi. Diferenţa esenţială dintre acestea este dată de rolul pe
care îl joacă în cadrul experimentului. Astfel, sondele au doar rol de detecţie, pentru
amplificarea fragmentului de interes fiind necesară utilizarea a doi primeri convenţionali.
În schimb, primerii marcaţi funcţionează şi ca amorse pentru reacţia de polimerizare a
uneia dintre catenele moleculei ţintă, de aceea în aceste experimente se utilizează doar un
primer obişnuit. Următoarea clasificare a construcţiilor oligonucleotidice utilizate pentru
detecţie şi cuantificare pe baza înregistrării emisiei fluorescente, este preluată de la
Kubista et al. (2006). Grupa sondelor include:


sondele hidrolizabile (hydrolysis probes), denumite şi „sonde TaqMan”,
descrise de Holland et al. (1991);



balizele moleculare (molecular beacons), descrise de Tyagi şi Kramer
(1996) şi Tyagi et al. (1998);



sondele de hibridare (hybridization probes), descrise de Caplin et al.
(1999);



sondele Lion, produse de Biotools.
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Aceste construcţii sunt marcate cu doi fluorocromi ce formează o pereche donoracceptor, în care primul, în stare excitată, îşi transferă energia celui de-al doilea, aflat în
proximitate. Acesta din urmă suprimă astfel activitatea fluorescentă a donorului, motiv
pentru care este denumit şi „represor” (quencher). Molecula represoare poate fi
fluorescentă (fluorescent quencer), disipând cea mai mare parte din energia primită sub
formă de lumină, sau nefluorescentă (dark quencher), caz în care energia primită este
eliberată sub formă de căldură.
Primerii modificaţi sunt clasificaţi după cum urmează (Kubista et al., 2006):


primerii de tip Scorpion, descrişi de Whithcombe et al. (1999);



primerii LUX, descrişi de Nazarenko et al. (2002);



primerii Ampliflour, descrişi de Uchara et al. (1999);



sistemul Qzyme (Clonetech).

Fiecare dintre principiile de mai sus prezintă avantaje şi limite, cele mai utilizate
în practică fiind însă sondele, iar dintre acestea cele hidrolizabile. Avantajul principiului
TaqMan este dat de uşurinţa de proiectare comparativ cu celelalte tipuri de sonde.
Construcţiile oligonucleotidice marcate pot fi constituite din nucleotidice normale
sau molecule sintetice similare acestora (ex. peptide nucleic acid/PNA sau locked nucleic
acid/LNA), iar al doilea element major care intră în alcătuirea sunt sunt substanţele
fluorescente (reporter dyes), denumite şi „fluorocromi” sau „cromofori”.
FRET (fluorescence/Förster resonance energy transfer) reprezintă mecanismul
de transfer al energiei între doi fluorocromi (Wikipedia, 2009h; Haugland, 2002) şi stă la
baza principiului de funcţionare al sondelor marcate (Figura 44). În continuare este
descris acest principiu conform Roche (2006a).
Sursa de lumină a instrumentului excită molecula donoare prin intermediul unui
filtru cu lungime de undă corespunzătoare absorbţiei maxime a acesteia. În această stare,
anumiţi electroni din molecula donoare sunt excitaţi, ajungând de la nivelul de bază la un
nivel energetic superior. În mod normal, energia acumulată de donor este disipată sub
formă de emisie fluorescentă cu lungime de undă diferită, mai mare decât cea de excitaţie
(Figura 44a). Pentru ca transferul de energie să aibă loc (Figura 44b) este necesară
îndeplinirea următoarelor condiţii: cele două molecule (donor şi acceptor) trebuie să fie
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(a)

(b)

Fig. 44. Principiul FRET. (a) FRET nu are loc datorită distanţei dintre donor şi acceptor. (b) În
cazul în care cele două molecule sunt apropiate în spaţiu, FRET apare, sub forma transferului de
energie de la donor la acceptor.
Fig. 44. FRET principle. (a) FRET doesn’t occur because of the dsitance between the donor and
acceptor molecules. (b) When the two molecules are adjacent to each other, the energy transfer
takes place.
După Wikipedia (2009h), modificat.

apropiate în spaţiu (de obicei 10-100 Å); suprapunerea spectrului de emisie a donorului
cu spectrul de excitare a acceptorului. În aceste condiţii o mare parte din energia
donorului este transferată acceptorului. În urma transferului energetic, electronii
donorului revin la nivelul de bază (emisia fluorescentă a donorului este suprimată), în
timp ce o parte din electronii acceptorului trec într-o stare de excitaţie. După cum s-a
menţionat anterior, energia înmagazinată va fi disipată sub formă de radiaţie luminoasă
sau sub formă de căldură, în funcţie de tipul moleculei acceptoare (i.e. represorul).
Există mai multe strategii de utilizare a acestui mecanism în vederea detecţiei
specifice a ampliconilor. Astfel, sondele hidrolizabile sunt bazate pe utilizarea unui
acceptor de tipul „dark quencher”, în timp ce sondele de hibridare utilizează molecule
acceptoare cu emisie fluorescentă.
Programele de amplificare pentru sondele TaqMan sunt constituite, în general, din
cicluri de amplificare cu două trepte de temperatură (se foloseşte un singur nivel pentru
hibridare şi extensie). Acest sistem poate influenţa negativ eficienţa polimerazei, de aceea
este necesar ca secvenţele ţintă să fie de lungimi reduse (Kubista 2006). În cazul
cuantificării OMG-urilor condiţia referitoare la lungimea ampliconilor este însă necesară
şi datorită faptului că ADN-ul poate fi puternic degradat.
Sondele de hibridare. Pentru monitorizarea formării produşilor PCR cu ajutorul
acestui sistem, pe lângă primerii PCR, trebuie utilizate două sonde oligonucleotidice
specifice, marcate cu fluorocromii corespunzători şi denumite „sonde de hibridare”.
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Sondele de hibridare sunt proiectate sub formă de pereche, una fiind marcată la capătul
3’, cu fluorocromul donor (ex. Fluoresceine), iar cealaltă la capătul 5’, cu fluorocromul
acceptor (ex. Red 640 sau Red 705) (Figura 45). Deoarece FRET scade odată cu mărirea
distanţei dintre cei doi fluorocromi, sondele trebuie concepute astfel încât să hibrideze
regiuni adiacente ale moleculei de ADN ţintă (de obicei sunt desparţite de 1-5
nucleotide).
Datorită celor două sonde, aceste sisteme de cuantificare sunt caracterizate printrun înalt nivel al specificităţii detecţiei. De asemnea, sondele nu sunt degradate în timpul
amplificării, fiind astfel posibilă efectuarea analizei curbei de denaturare în vederea
confirmării specificităţii reacţiei PCR.
Sondele de degradare (sondele hidrolizabile/TaqMan sau principiul TaqMan)
se bazează pe activitatea exonucleatică 5’-3’ a Taq ADN polimerazei, respectiv
capacitatea de a dezintegra (hidroliza), în timpul extensiei, orice segment oligonucleotidic
alipit moleculei matriţă (Lie şi Petropoulos, 1998, în Weighardt, 2004). În general, sonda
TaqMan/hidrolizabilă are o lungime de 20-30 baze, iar temperatura de alipire este cu
aproximativ 10 °C mai mare decât a primerilor. Nucleotida de la capătul 5’ are ataşat un
fluorocrom reporter (de obicei FAM), iar cea de la capătul 3’ unul represor (TAMRA)
(Figura 46). De asemenea, capătul 3’ este blocat, fiind împiedicată extensia sondei
asemănător primerilor.
Cât timp sonda este intactă, apropierea reporterului faţă de represor face posibil
trasferul de energie între cele două molecule, determinând suprimarea emisiei
fluorescente. În timpul reacţiei PCR, în prezenţa unei molecule ţintă, sonda se alipeşte
specific între siturile complementare primerilor. Apoi, în etapa de extensie a primerilor,
Taq ADN polimeraza se deplasează de-a lungul moleculei ţintă sintetizând noua catenă,
proces în care hidrolizează sonda TaqMan. Degradarea întrerupe transferul de energie de
la reporter către represor, semnalul fluorescent propagându-se în mediul de reacţie şi
fiind înregistrat. În acest mod este indicată acumularea produsului PCR. Degradarea unor
noi sonde în ciclurile succesive va determina sporirea numărului de fluorocromi liberi şi
implicit creşterea semnalului fluorescent. Creşterea intensităţii semnalului fluorescent, ca
rezultat al degradării sondelor odată cu acumularea produsului de amplificare, are loc în
fiecare ciclu PCR şi nu influenţează desfăşurarea reacţiei.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 45. Detecţia cu sonde FRET. (a) Sonda donoare este marcată cu fluorocrom donor (verde) la capătul 3’, iar
cealaltă sondă este marcată cu un fluorocrom acceptor la capătul 5’ (roşu). Sonda acceptoare este de asemenea
fosforilată la capătul 3’ pentru a împiedica polimerizarea. Fluorocromii pot fi plasaţi şi invers pe cele două sonde. În
faza de denaturare nu are loc extensia. Datorită distanţei dintre dintre cei doi flourocromi transferul de energie
(FRET) nu apare în această etapă, fluorocromul acceptor nefiind astfel excitat. (b) În timpul etapei de longaţie cele
două sonde hibridează situri adiacente ale segmentului de ADN ţintă. Fluorocromul donor este excitat de sursa de
lumină a instrumentului. Energia acestuia nu este disipată sub formă de lumină fluorescentă, ci este transmisă
acceptorului, excitându-l. Fluorescenţa emisă de acceptor este măsurată la sfărşitul etapei de alipire, cînd aceasta
este maximă. (c) După alipire, temperatura este ridicată iar sondele se desprind în timpul etapei de elongaţie. La
sfărşitul acestei etape sondele sunt din nou depărtate una faţă de cealaltă, iar astfel transferul de energie nu are loc.
Fig. 45. Real-time PCR detection using FRET probes. (a) The donor probe is labeled with a donor dye (green) at the
3´-end, while the HybProbe acceptor probe is labeled at the 5´-end with an acceptor dye (the acceptor probe is also
3´-phosphorylated to prevent extension). Note that this set-up might also be reversed: acceptor probe labeled at the
3´-end and donor probe labeled at the 5´-end. Hybridization does not occur during the denaturation phase of PCR.
Since the distance between the unbound probes prevents energy transfer between the two dye labels, no fluorescence
will be detected from the acceptor dye during this phase. (b) During the annealing phase, the two probes hybridize to
the amplified DNA fragment in a close head-to-tail arrangement. The donor dye is excited by the light source of the
instrument, which causes it to emit energy. Instead of being emitted as fluorescent light, the emitted energy excites
the acceptor dye. The fluorescence emitted by the acceptor dye is measured at the end of each annealing step, when
the fluorescence intensity is highest. (c) After annealing, the temperature is raised and the HybProbe probes are
displaced during elongation. At the end of this step, the PCR product is double-stranded and the displaced HybProbe
probes are again too far apart to allow FRET to occur.
Sursă: Roche (2006a).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 46. Principiul TaqMan. (a) O sondă hidrolizabilă este marcată cu doi fluorocromi adiacenţi, astfel încât
molecula represoare împiedică activitatea fluorescentă a reporterului. (b) În etapa de alipire, primerii şi sondele se
alipesc specific secvenţei ţintă. (c) În timpul elongaţiei, polimeraza întâlneşte sonda şi datorită proprietăţilor sale
exonucleatice are capacitatea de a o degrada. (d) În acest moment cei doi fluorocromi nu mai sunt adiacenţi, astfel
încât energia internă a reporterului este disipată sub formă de lumină fluorescentă care este măsurată de instrument.
În acest mod creşterea intensităţii fluorescente a fluorocromului reporter este corelată cu acumularea produsului ţintă
care determină degradarea sondelor. Semnalul fluoescent este măsurat la sfârşitul etapei de elongaţie.
Fig. 46. TaqMan principle. (a) A hydrolysis probe carries two fluorescent dyes in close proximity, with the quencher
dye suppressing the reporter fluorescence signal. The 3´-end of the probe is phosphorylated, so it cannot be
extended during PCR. (b) In the annealing phase of PCR, primers and probes specifically anneal to the target
sequence. (c) As the DNA polymerase extends the primer, it encounters the probe and cleaves it (the 5´-nuclease
activity). Probe fragments are displaced from the target sequence, while the polymerase continues the elongation.
(d) In the cleaved probe, the reporter dye is no longer quenched and therefore can emit fluorescent light that can be
measured by the instrument. Thus, the increase in fluorescence from the reporter dye directly correlates to the
accumulation of released reporter dye molecules and indirectly to the amount of PCR products. As with SYBR
Green I, the fluorescent signal of the reporter dye is measured at the end of the elongation phase.
Sursă: Roche (2006a).
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Deoarece semnalul reporterului apare doar dacă primerii PCR şi sonda TaqMan se
alipesc secvenţei ţintă, specificitatea acestui sistem este semnificativ mai mare decât a
sistemelor PCR clasice sau a sistemelor real-time PCR care utilizaeză SYBR Green I.
Hagen şi Beneke (2002) citaţi de Ahmed (2002) precizează că 179 de produse
alimentare pe bază de soia (inclusiv produse pentru nou-născuţi, produse de slăbit,
băuturi, fulgi, tofu, tăiţei, uleiuri şi condimente) au fost analizate utilizând sistemul
TaqMan, acesta fiind destul de sensibil încât să permită detecţia moleculelor ţintă. ADNul de soia nu a putut fi însă detectat în matricile intens procesate ca uleiuri şi condimente.

2.10. INTERPRETAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN
URMA TESTĂRII OMG
2.10. INTERPRETATION AND REPORT OF GMO TESTING RESULTS
Trebuie în primul rând avut în vedere că laboratorul recepţionează direct proba de
laborator, obţinută sau nu printr-un proces de eşantionare, iar rezultatele produse în urma
analizelor se vor referi strict la acest eşantion. Modul de utilizare a rezultatelor (i.e.
extrapolarea la întregul lot din care provine proba analizată) rămâne la latitudinea
beneficiarului.
Conform SR EN ISO 24276:2006, buletinul de analiză trebuie să menţioneze clar
cantitatea secvenţei transgenice raportată la cea a taxonului, sub forma procentelor de
ADN MG (vezi subcapitolul 2.9.4). Rezultatele testării vor fi exprimate ca în Tabelul 3.
Trebuie de asemenea să se specifice valoarea incertitudinii de măsurare, precum şi
limitele de detecţie şi cuantificare absolute şi practice.
Trapmann et al. (2007) recomandă următorul mod de raportare a rezultatelor
testării OMG cantitative:
 dacă c > LOQ se raportează „Concentraţia = (c ± U)”; c reprezină rezultatul
măsurătorii; incertitudinea raportată în acest caz este cea extinsă, calculată
cu ajutorul incertitudinii standard şi utilizând un factor de acoperire k = 2
(nivelul de încredere de aproximativ 95%);
 în cazul în care LC < c < LOQ se raportează „Concentraţia = (c ± U)”, dacă
nu este posibilă estimarea concentraţiilor sub LOQ; dacă estimarea este
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posibilă sub LOQ, se raportează „Concentraţia ≤ (LOQ + ULOQ)”, ULOQ
reprezentând incertitudinea extinsă a valorii LOQ;
 dacă c < LC se raportează „Concentraţia < LC. AND-ul MG nu a fost
detectat în această probă”.
Parametri menţionaţi anterior sunt prezentaţi într-unul dintre subcapitolele
următoare.

Tabelul 3.
Modul de raportare a rezultatelor obţinute în urma testării
Reporting of test results
Rezultatele testării
Testing results
Secvenţa ţintă specifică taxonului nu a
fost detectată
Secvenţa ţintă specifică taxonului a fost
detectată; secvenţa ţintă specifică
OMG-ului nu a fost detectată

Raportarea rezultatelor
Reporting of results
„Pentru proba analizată nu s-a detectat ADN.”
„Pentru proba analizată nu s-a detectat ADN
specific evenimentului de transformare X.”

Ambele secvenţe ţintă au fost detectate,
dar în cel puţin unul dintre cazuri
secvenţa ţintă este sub LOQ

„S-a detectat ADN specific evenimentului de
transformare X.”

Ambele secvenţe ţintă au fost detectate,
iar în ambele cazuri cantităţile sunt
peste LOQ

„Conţinutul de ADN specific evenimentului de
transformare X este Y. Incertitudinea de
măsurare a metodei este ± Z.”
După SR EN ISO 24276:2006, modificat.

2.11. EVALUAREA ŞI VALIDAREA METODELOR ANALITICE
2.11. ANALYTICAL METHOD EVALUATION AND VALIDATION

2.11.1. Importanţa metodelor analitice validate
2.11.1. The importance of validated analytical methods

Furnizarea unor rezultate analitice corecte, care îndeplinesc anumite cerinţe de
calitate, reprezintă elementul esenţial în cadrul activităţii de testare a produselor
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alimentare. De aceea, laboratorul trebuie să fie capabil să îşi desfăşoare activitatea în
conformitate cu toate standardele naţionale sau internaţionale în domeniu (SR EN
ISO/CEI 17025:2005), cel mai important aspect tehnic fiind reprezentat de utilizarea unor
metode analitice adecvate. Prin aceasta se înţelege necesitatea ca laboratorul să
folosească metode validate oficial, dacă acestea sunt disponibile, sau cel puţin metode în
cazul cărora s-a demonstrat capacitatea obţinerii unor rezultate sigure şi repetabile
(Querci et al., 2005). Ambele categorii sunt indispensabile în toate domeniile de analiză
(Thompson et al., 2002).
Alte activităţi pe care laboratorul trebuie să le implementeze în vederea obţinerii
unor rezultate de calitate sunt:
 asigurarea trasabilităţii; în acest scop echipamentele vor fi verificate
metrologic (i.e. etalonate/calibrate în funcţie de specificul fiecăruia) sau în
cadrul controlului intern de calitate; tot în acest context, este necesară
asigurarea şi monitorizarea condiţiilor de mediu pentru a exista certitudinea
că parametri mediului ambiant în care se efectuează analizele nu afectează
stabilitatea reactivilor, a materialelor de control, a probelor biologice şi
buna funcţionare a echipamentelor;
 efectuarea controlului intern al calităţii (internal quality control/IQC sau inhouse quality assurance); IQC reprezintă un set de proceduri aplicate
continuu în cadul laboratorului în vederea evaluării activităţilor desfăşurate
şi a rezultatelor furnizate; se demonstrează, practic, că metoda funcţionează
în limitele prestabilite, iar rezultatele sunt destul de sigure pentru a fi
oferite beneficiarilor; în cadrul acestui proces se utilizează MR-uri, în
situaţia ideală acestea fiind şi certificate; materialele de control vor
parcurge întregul proces analitic la care sunt supuse probele necunoscute,
sau doar o parte a acestuia; rezultatele obţinute în cadrul acestei activităţi
pot fi utilizate şi pentru procesul de validare şi estimare a incertitudinii de
măsurare;
 participarea

la

comparări/studii

(interlaboratory studies sau

de

comparare

collaborative/ring trials),

interlaboratoare
denumite şi

„experimente de evaluare prin cooperare” (SR ISO 5725-1:1997); acest tip
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de activitate constituie un control extern al calităţii sau un mod de evaluare
a competenţei laboratorului (proficiency testing/PT);
 acreditarea conform unui standard adecvat (ENGL, 2008); în cazul
laboratoarelor de testare OMG, acreditarea se face în conformitate cu
standardul ISO/CEI 17025, recunoscut la nivel internaţional ca document
esenţial pentru îndeplinirea condiţiilor de asigurare a calităţii activităţilor
de testare (Žel et al., 2008).
Utilizarea unor metode precise şi exacte şi implementarea măsurilor de asigurare a
calităţii vor permite laboratoarelor să furnizeze rezultate corecte, de încredere şi
comparabile la nivel internaţional, acestea constituind premisele pentru desfăşurarea
controlului oficial al OMG-urilor comercializate (Morisset et al., 2009; Žel et al., 2008;
Thompson et al., 2002).

2.11.2. Validarea şi acreditarea metodelor analitice
2.11.2. The importance of validated analytical methods

2.11.2.1. Validarea
2.11.2.1. Validation
Toate măsurile enumerate în subcapitolul anterior sunt interconenctate cu
validarea care reprezintă astfel componenta esenţială a strategiei utilizate de către
laborator pentru asigurarea calităţii, precum şi pentru evaluarea performanţelor tehnice în
vederea obţinerii unor rezultate precise şi exacte (ENGL, 2008; Žel et al., 2008).
Validarea reprezintă confirmarea prin examinare şi furnizarea unor dovezi
obiective care demonstrează îndeplinirea cerinţelor specifice unui anumit mod de
utilizare intenţionată (SR EN ISO/CEI 17025:2005). A valida o metodă înseamnă a
investiga dacă scopul acesteia, reprezentat de obţinerea unor rezultate analitice cu un
nivel acceptabil de incertitudine, este atins (Thompson et al., 2002).
În contextul testării OMG, validarea metodelor este legată de:
 procedura de autorizare de către Comisia Europeană a comercializării
evenimentelor de transformare;
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 acreditarea de către laboratoarele de testare a metodelor utilizatze.
În primul caz, conform legislaţiei europene privitoare la autorizarea OMG-urilor
(ex. Regulamentele 1981/2006, 641/2004 sau 1829/2003), notificatorul este obligat să
includă în dosarul pentru autorizare o metodologie de testare a evenimentului de
transformare, care cuprinde proceduri de eşantionare, identificare şi detecţie (CRLGMFF, 2009a; Mazzara et al., 2008). CRL-GMFF, prin intermediul laboratoarelor din
cadrul ENGL, va evalua şi valida metodele analitice transmise de către notificator
(Mazzara et al., 2008; Regulamentele 1981/2006 şi 1829/2003), iar concluziile vor fi
prezentate Comisiei Europene pentru a fi utilizate în procesul decizional (GMO
Compass, 2006a). În acest context, procesul de evaluare de către CRL-GMFF a
performanţei metodelor propuse de notificatori se desfăşoară în două faze (ENGL, 2008;
Mazzara et al., 2008):
 prima fază presupune evaluarea datelor şi materialelor incluse de notificator
în dosarul oficial; prin „materiale” se înţelege matrici derivate din OMGuri ce conţin evenimentul de transformare pentru care se solicită
autorizarea;
 faza a doua corespunde procesului de validare deplină a metodei printr-un
studiu de comparare interlaboratoare; probele testate în cadrul studiului
sunt reprezentate de materialele menţionate anterior.
Iniţial, notificatorul realizează o validare in-house a metodei pe care o propune.
Ca în cazul oricărui proces de validare, este necesară în primul rând specificarea
criteriilor de performanţă a metodei sau a criteriilor de acceptabilitate pe care aceasta
trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi inclusă într-un proces de validare deplină
(full validation) (faza a doua). Definirea criteriilor de performanţă trebuie făcută în
conformitate cu recomandările ENGL (vezi ENGL, 2008) (Regulamentul 641/2004).
Datele validării efectuate în cadrul laboratorului sunt incluse în dosarul de autorizare şi
vor fi examinate de CRL-GMFF ( Mazzara et al., 2008). Practic, notificatorul trebuie să
demonstreze că metoda îndeplineşte condiţiile generale enunţate în Regulamentul
641/2004 şi criteriile de acceptabilitate indicate de ENGL. Înainte de compararea
interlaboratoare se va realiza şi o testare experimentală a metodei utilizând materialele
(probele) trimise de către notificator.
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În cea de-a doua fază, transferabilitatea şi performanţele metodei sunt evaluate în
cadrul unui studiu de comparare interlaboratoare desfăşurat în conformitate cu principiile
descrise de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (International Union of
Pure and Applied Chemistry/IUPAC) şi ISO (ex. ISO 5725). Studiul va include cel puţin
12 laboratoare naţionale de referinţă din cadrul UE (vezi Anexa II a Regulamentului
1981/2006), iar evaluarea rezultatelor se va face conform criteriilor ENGL (vezi ENGL,
2008).
La sfârşitul procesului de validare metodele sunt publicate pe site-ul CRL-GMFF
(vezi CRL-GMFF, 2009b), fiind disponibile pentru alte laboratoare de testare (Žel et al.,
2008).
Mai multe informaţii referitoare la procedura de validare utilizată de CRL-GMFF
sunt prezentate de ENGL (2008) şi Žel et al. (2008), iar rezultate ale unor astfel de
comparări au fost publicate şi de ISO (vezi SR EN ISO 21570:2006, SR EN ISO
21571:2006 şi SR EN ISO 21569:2006).
În cea de-a doua situaţie (i.e. acreditarea laboratorului), necesitatea acreditării este
impusă de prevederile legislative din domeniul controlului oficial al alimentelor, iar
pentru parcurgerea acestui proces este în primul rând necesară utilizarea unor metode
performante, capabile să furnizeze rezultate precise şi sigure. SR EN ISO/CEI
17025:2005 menţionează că laboratoarele de testare care doresc să parcurgă procesul de
acreditare trebuie să utilizeze cu precădere metodele analitice publicate în standardele
internaţionale, regionale sau naţionale. Această cerinţă a fost introdusă deoarece metodele
standardizate au fost în prealabil deplin validate, ceea ce înseamnă că performanţele lor
au fost investigate prin studii de comparare interlaboratoare. Exemple în acest sens sunt
metodele incluse în standardele SR EN ISO 21570:2006, SR EN ISO 21571:2006 şi SR
EN ISO 21569:2006 care servesc ca documente verticale de referinţă pentru testarea
OMG. În cazul implementării acestor metode, laboratorul trebuie doar să demonstreze că
este capabil să atingă performanţele obţinute în urma studiului interlaboratoare
(Thompson et al., 2002). Aceasta se face printr-o validare în cadrul laboratorului, nefiind
necesară testarea tuturor parametrilor de performanţă (Žel et al., 2008).
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Cerinţa referitoare la implementarea cu precădere a metodelor analitice validate a
fost enunţată şi de legislaţia UE în domeniul testării OMG (vezi Recomandarea
2004/787/EC).
În cazul în care metodele deplin validate şi standardizate nu sunt disponibile sau
nu pot fi implementate, se va opta pentru alte tipuri de metode: metode standardizate
folosite în afara domeniului lor de aplicare, metode standardizate extinse sau modificate,
metode nestandardizate, metode proiectate/dezvoltate de laborator (SR EN ISO/CEI
17025:2005). În aceste situaţii este necesar să se demonstreze că metodele sunt adecvate
pentru utilizarea intenţionată (SR EN ISO/CEI 17025:2005), iar aceasta va fi făcută
printr-o validare in-house efectuată în conformitate cu criteriile acceptate la nivel
internaţional (ex. ISO 5725) (Recomandarea 2004/787/EC), testarea tuturor parametrilor
de performanţă fiind necesară cel puţin în cazul metodelor dezvoltate de laborator (Žel et
al., 2008).
Ca şi în cazul validării depline, vor fi specificate cerinţele şi apoi se va efectua
determinarea performanţelor. În acest context, cerinţele de performanţă sunt definite în
SR EN ISO 24276:2006 care serveşte ca document orizontal pentru testarea OMG.
Pe baza celor discutate anterior conchidem că o metodă de testare poate parcurge
următoarele etape: crearea (proiectarea şi testarea), validarea în cadul unui laborator sau a
unui număr mic de laboratoare, validarea deplină printr-o comparare interlaboratoare,
adoptarea de către un organism de standardizare (recunoscut la nivel internaţional). În
cele din urmă, înainte de implementarea metodei în cadrul unui laborator, este necesară
parcurgerea unei proceduri de confirmare a faptului că vor fi îndeplinite caracteristicile
de performanţă atribuite metodei (Žel et al., 2008).
Cerinţele minime de performanţă pentru metodele analitice de testare OMG, atât
în contextul validării depline, cât şi al validării in-house, vor fi discutate în subcapitolul
2.11.3.
Procedurile analitice pentru testarea OMG sunt alcătuite din etape succesive ce pot
fi tratate ca un întreg sau ca module separate (Holst-Jensen şi Berdal, 2004, în HolstJensen, 2007). Această modalitate de organizare este recunoscută şi de legislaţia
europeană, Regulamentul 641/2004 descriind metode pentru eşantionarea, detecţia şi
identificarea evenimentelor de transformare. În acest context, validarea întregului
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protocol integrat de testare este privită ca o abordare clasică, fiind denumită „abordare
globală” (Figura 47, stânga). O altă strategie a fost propusă de Holst-Jensen şi Berdal
(2004), aceasta presupunând validarea separată, sub formă de module (Figura 47,
dreapta), a fiecărei etape din cadrul procedurii analitice (Žel et al., 2008; Burns şi
Valdivia, 2007; Holst-Jensen, 2007; Reiting et al., 2007; Cankar et al. 2006). Se
realizează practic validarea individuală a metodei de extracţie a ADN-ului, a celei de
detecţie, respectiv a celei de cuantificare. Comparativ cu abordarea clasică, cea modulară
permite simplificarea estimării IM şi reducerea costurilor, oferind în acelaşi timp o mare
flexibilitate în adaptarea protocoalelor de lucru în funcţie de specificul fiecărei situaţii,
determinat în principal de caracteristicile probei analizate (Reiting et al., 2007; Cankar et
al. 2006).
Atât metodele publicate în standardele ISO, cât şi cele de pe site-ul CRL-GMFF,
corespund abordării modulare, ceea ce înseamnă că etapele analitice (i.e. extracţia,
cuantificarea) au fost validate individual şi pot fi combinate în funcţie de necesităţi. Din
punct de vedere al procesului de validare, va fi necesară în primul rând calcularea IM
asociate utilizării protocolului integrat în cazul unei matrici date.

Abordarea modulară

Abordarea globală

Fig. 47. Principiul strategiilor de validare a protocoalelor integrate de testare OMG.
Fig. 47. Principle of different approaches used for the validation of integrated
GMO testing protocols.
Sursă: Holst-Jensen şi Berdal (2004) în Holst-Jensen (2007).
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Elemente ca gena de referinţă, procedura de extracţie, reactivii şi platforma realtime PCR sunt clar definite în cazul fiecărei metode validate. Este însă neclar dacă
schimbarea unuia dintre aceste elemente (de obicei reactivii sau instrumentul PCR diferă
între laboratoare) poate fi considerată o modificare a metodei. Această situaţie constituie
o provocare în plus pentru laboratorul care doreşte implementarea unei metode deja
validate (standardizate). În acest context, modificarea unor caracteristici neesenţiale va
necesita probabil doar verificarea parametrilor critici (ex. limitele de detecţie şi
cuantificare sau repetabilitatea), în cadrul laboratorului, iar în cazul unor modificări
substanţiale va fi necesară o nouă evaluare a tuturor parametrilor de performanţă.
Un caz similar este reprezentat de utilizarea metodei pentru o matrice nouă, iar în
contextul în care laboratorul doreşte testarea unui număr mare de evenimente de
trasnformare, implementarea unor metode ce necesită reactivi, platforme sau protocoale
de extracţie diferite va fi costisitoare şi ineficientă (Žel et al., 2008). Toate acestea
reprezintă exemple în care abordarea modulară permite o eficientizare substanţială a
activităţilor.

2.11.2.2. Acreditarea
2.11.2.2. Accreditation
Dintre instrumentele de asigurare a calităţii în cadrul laboratoarelor de testare,
acreditarea este considerată ca fiind cea mai detaliată şi importantă (Querci et al., 2005).
ISO defineşte acreditarea ca fiind procesul prin care o instituţie abilitată recunoaşte
formal faptul că laboratorul operează conform unui sistem de calitate şi este competent şi
capabil, din punct de vedere tehnic, să furnizeze rezultate valide. Aceasta nu garantează
însă corectitudinea rezultatului obţinut, dar asigură îndeplinirea anumitor cerinţe esenţiale
de calitate precum şi un cadru care să permită identificarea neconformităţilor (Querci et
al., 2005). Acreditarea laboratoarelor de testare se desfăşoară în conformitate cu SR EN
ISO/CEI 17025:2005, recunoscut la nivel internaţional ca stadard esenţial în definirea
cerinţelor generale pentru competenţa tehnică a laboratoarelor de testare şi calibrare (Žel
et al., 2008). Aceste cerinţe includ:
 demonstrarea competenţei tehnice a operatorilor;
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 utilizarea unor metodologii de testare bine definite;
 utilizarea MRC-urilor;
 testarea competenţei prin intermediul unor comparări interlaboratoare;
 intreţinerea, verificarea, calibrarea şi etalonarea aparatelor;
 controlul documentelor;
 controlul înregistrărilor;
 furnizarea unor rapoarte adecvate; elementele cheie ale acestora sunt
rezultatele obţinute prin testare şi IM estimată în cadrul activităţii de
validare.
Domeniul de acreditare reprezintă enunţarea oficială şi precisă a activităţilor
pentru care laboratorul este acreditat (ILAC, 2002). Majoritatea proceselor de acreditare
au la bază un domeniu fix, ceea ce înseamnă că laboratorul este acreditat pentru anumite
materiale/produse testate, metode utilizate şi teste efectuate (Žel et al., 2008). În cazul
domeniului de acreditare fix, modificarea listei metodelor acreditate nu poate fi făcută
decât odată cu evaluarea de către organismul de acreditare (Leclercq, 2002, şi EAEurloab-Eurachem Permanent Liaison Group, 2001, în Žel et al., 2008). În acest caz,
domeniul acreditării reflectă situaţia în momentul efectuării ultimei evaluări. Acreditarea
unui domeniu fix este potrivită laboratoarelor care desfăşoară o activitate de rutină,
utilizând metode standard (Žel et al., 2008).
În ultimii ani s-a făcut tot mai des simţită oportunitatea domeniilor de acreditare
flexibile (Holmgren 2006, şi Leclercq, 2002, în Žel et al., 2008). Un astfel de domeniu ar
permite laboratorului ce a demonstrat că posedă o competenţă tehnică corespunzătoare să
introducă metode noi sau să le modifice pe cele deja acreditate fără a parcurge o nouă
etapă de evaluare (Steffen, 2002, şi EA- Eurloab-Eurachem Permanent Liaison Group,
2001, în Žel et al., 2008).
Necesitatea introducerii şi validării cât mai rapide a unor metode noi de testare
este determinată de numărul în creştere al evenimentelor de transformare autorizate
precum şi de pătrunderea tot mai frecventă a celor neautorizate. Va fi astfel posibilă
reacţia promptă la schimbările în acest domeniu, fără întreruperea schimburilor
comerciale (Žel et al., 2008). Acreditarea unui domeniu flexibil prezintă o serie de
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avantaje şi conferă laboratoarelor o flexibilitate sporită, dar include şi cerinţe adiţionale
referitoare la capabilităţile tehnice şi cele ale sistemului de management.

2.11.3. Prametri validării
2.11.3. Validation parameters
Parametri de performanţă ai metodelor de testare OMG, care stau la baza
procesului de validare sunt (ENGL, 2008; Žel et al., 2008; Trapmann et al., 2007; SR EN
ISO 24276:2006; Žel et al., 2006; Germini et al., 2004; SR ISO 5725-1:1997):
 aplicabilitatea (applicability/fitness for purpose);
 practicabilitatea (practicability);
 specificitatea/selectivitatea (specificity/selectivity);
 sensibilitatea (sensibility);
 robusteţea (robustness);
 limita de detecţie (limit of detection/LOD);
 limita de cuantificare (limit of quantification/LOQ);
 nivelul critic (critical level/LC);
 exactitatea (accuracy);
 justeţea (trueness);
 raza dinamică (dymic range);
 repetabilitatea (repetability), sau precizia intradeterminare (între probe
diferite analizate în paralel);
 reproductibilitatea (reproducibility), sau precizia interdeterminări;
 incertitudinea de măsurare (measurement uncertainty/MU).
Aplicabilitatea se referă la scopul în care este utilizată metoda şi presupune
identificarea matricei, analitului, concentraţiilor şi a tipului de studiu efectuat (ENGL,
2008; Trapmann et al., 2007; SR EN ISO 24276:2006).
Practicabilitatea reprezintă uşurinţa efectuării operaţiilor, din punct de vedere al
numărului de probe analizate în unitatea de timp şi a costurilor, astfel încât să fie atinse
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criteriile de performanţă solicitate şi să fie îndeplinit scopul specificat (ENGL, 2008; SR
EN ISO 24276:2006).
Specificitatea este proprietatea unei metode de a răspunde în exclusivitate la
caracteristicile analitului investigat (ENGL, 2008; Trapmann et al., 2007; SR EN ISO
24276:2006).
Sensibilitatea reprezintă modificarea răspunsului unei metode analitice, raportată
la modificarea corespunzătoare a concentraţiei unui standard (calibrator). Proprietatea se
referă la curbele de calibrare, concretizându-se prin modificarea pantei acestora (SR EN
ISO 24276:2006).
Robusteţea reprezintă măsura capacităţii metodei de a nu fi afectată semnificativ
de modificări reduse, deliberate, ale condiţiilor experimentale descrise în procedură.
Modificările variază în funcţie de metodă (ENGL, 2008; EMEA, 1995, în Trapmann et
al., 2007). De exemplu, pentru real-time PCR trebuie luaţi în considerare următorii
factori: diferite modele ale thermal cyclerului, concentraţiile reactivilor, profilul de timp
şi temperatură (ENGL, 2008).
LOD este cantitatea sau concentraţia (de obicei exprimată ca număr de copii ale
secvenţei ţintă) minimă a analitului, care poate fi detectată cu certitudine într-o probă
analizată, dar nu neapărat şi cuantificată. Această proprietate trebuie determinată în
cadrul unui studiu interlaboratoare sau prin alte metode corespunzătoare de validare (ex.
validare in-house) (ENGL, 2008; Reiting et al., 2007; SR EN ISO 24276:2006). La acest
nivel metoda trebuie să permită detectarea analitului în cel puţin 95% din cazuri, rata de
apariţie a rezultatelor fals negative fiind deci ≤ 5% (Trapmann et al., 2007).
LOQ reprezintă cea mai redusă cantitate sau concentraţie (de obicei exprimată ca
număr de copii ale secvenţei ţintă) a analitului dintr-o probă test care poate fi determinată
cantitativ, cu un nivel acceptabil de precizie şi acurateţe (ENGL, 2008; Foti et al., 2006;
SR EN ISO 24276:2006). Acest parametru trebuie determinat în cadrul unui studiu
interlaboratoare sau prin alte metode corespunzătoare de validare (ex. validare in-house).
Berdal şi Holst-Jensen (2001) fac distincţia între trei tipuri de limite de detecţie şi
cuantificare:
 absolute, definite anterior; se determină cu ajutorul diluţiilor seriale;
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 relative, i.e. cele mai mici procente de material MG care pot fi detectate,
respectiv cuantificate; limitele relative se determină ca raport între limitele
absolute de copii ale secvenţei MG ţintă şi numărul maxim de copii ţintă
pentru gena de referinţă, care corespunde cantităţii totale de ADN; astfel,
dacă avem o limită absolută de 50 copii, ce corespunde unei cantităţi de
aproximativ 0,06 ng ADN, limita relativă va fi de 0,03% într-o cantitate de
200 ng ADN total; limita de cuantificare poate fi determinată şi ca multiplu
al limitei absolute (i.e. rLOQ = 3 × rLOD) (Foti et al., 2006);
 practice, i.e., limitele funcţionale pentru proba analizată; limitele practice se
bazează pe conţinutul măsurat (estimat) al taxonului şi limitele absolute;
sunt calculate prin extrapolare luând în considerare probabilităţile
distribuţiilor unor cantităţi mici de copii ale secvenţei; modele de
determinare a limitelor practice sunt prezentate de Waiblinger et al. (2006)
şi Berdal şi Holst-Jensen (2001).
Trebuie subliniat faptul că limitele absolute depind de metoda de amplificare, în
timp ce limitele relative sunt influneţate şi de ADN-ul izolat şi utilizat ca matriţă. De
aceea Berdal şi Holst-Jensen (2001) sunt de părere că limitele absolute nu prezintă nicio
aplicabilitate reală, accentul trebuind pus pe cele practice.
LC este cea mai redusă valoare măsurată care demonstrează, cu un grad suficient
de încredere, că analitul este prezent (i.e. concentraţia > 0) (Trapmann et al., 2007).
Exactitatea reprezintă gradul de concordanţă între un rezultat obţinut prin testare şi
valoarea de referinţă acceptată (teoretică) (ISO, 2006, în Trapmann et al., 2007; SR EN
ISO 24276:2006; SR ISO 5725-1:1997).
Justeţea, denumită şi „exactitate a mediei” (ENGL, 2008; ISO/FDIS, 2006, în
Trapmann et al., 2007; SR EN ISO 24276:2006; SR ISO 5725-1:1997), reprezintă gradul
de concordanţă între valoarea medie a unei serii de rezultate obţinute prin testare şi
valoarea de referinţă acceptată (teoretică). Măsura justeţei este exprimată de eroarea de
justeţe, denumită şi „bias” (ENGL, 2008; Trapmann et al., 2007; SR EN ISO
24276:2006), parametru care reprezintă diferenţa între media rezultatelor şi valoarea de
referinţă acceptată (NMKL, 1997, în Trapmann et al., 2007; SR ISO 5725-1:1997) şi se
determină cu formula:
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biasul 

val. teoretică  val. medie calculată
val. teoretică

 100

(14)

Raza dinamică reprezintă intervalul de concentraţii de-a lungul căruia rezultatele
sunt liniare şi cu un nivel acceptabil de exactitate şi precizie (ENGL, 2008; Trapmann et
al., 2007).
Precizia (fidelitatea) reprezintă gradul de concordanţă între rezultate independente
obţinute în condiţii date. Acest parametru este calculat de obicei ca abatere standard a
rezultatelor testării. O precizie mai scăzută este reflectată printr-o abatere standard mai
mare (SR EN ISO 24276:2006; SR ISO 5725-1:1997).
Repetabilitatea reprezintă precizia în condiţii de repetabilitate. Condiţiile de
repetabilitate presupun obţinerea unor rezultate independente în urma analizei unor probe
test identice, utilizând aceeaşi metodă, în acelaşi laborator, cu acelaşi echipament, de
către acelaşi operator şi într-un interval scurt de timp (SR EN ISO 24276:2006; SR ISO
5725-1:1997). Germini et al. (2004) au determinat acest paramentru ca raport între
numărul de rezultate corecte obţinute şi numărul total de analize efectuate în condiţii de
repetabilitate.
Abaterea standard a repetabilităţii (repeatability standard deviation/RSDr)
reprezintă abaterea standard a rezultatelor obţinute în condiţii de repetabilitate. Aceasta
este o măsură a dispersiei distribuţiei rezultatelor în condiţii de repetabilitate. Tot în acest
scop pot fi utilizaţi termenii „varianţă a repetabilităţii” şi „coeficient de variaţie a
repetabilităţii” (ENGL, 2008; ISO/FDIS, 2006, în Trapmann et al., 2007; SR EN ISO
24276:2006; SR ISO 5725-1:1997).
Limita de repetabilitate (r) este valoarea sub care este situată, cu o probabilitate de
95%, diferenţa absolută dintre două rezultate obţinute în condiţii de repetabilitate (SR
ISO 5725-1:1997).
Reproductibilitatea reprezintă precizia în condiţii de reproductibilitate. Condiţiile
de reproductibilitate presupun obţinerea rezultatelor în urma analizei unor probe test
identice, utilizând aceeaşi metodă în laboratoare diferite, cu echipamente diferite sau de
către operatori diferiţi (SR EN ISO 24276:2006; SR ISO 5725-1:1997). Germini et al.
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(2004) au determinat reproductibilitatea ca raport între numărul de rezultate corecte
obţinute şi numărul total de analize efectuate în condiţii de reproductibilitate.
Abaterea standard a reproductibilităţii (reproducibility standard deviaition/RSDR)
reprezintă abaterea standard a rezultatelor obţinute în condiţii de reproductibilitate.
Aceasta este o măsură a dispersiei distribuţiei rezultatelor în condiţii de reproductibilitate.
Tot în acest scop pot fi utilizaţi termenii „varianţă a reproductibilităţii” şi „coeficient de
variaţie a reproductibilităţii” (ENGL, 2008; ISO/FDIS 3534-1, 2006, în Trapmann et al.,
2007; SR EN ISO 24276:2006; SR ISO 5725-1:1997).
Limita de reproductibilitate (R) este valoarea sub care este situată, cu o
probabilitate de 95%, diferenţa absolută dintre două rezultate obţinute în condiţii de
reproductibilitate (SR ISO 5725-1:1997).
Incertitudinea de măsurare este un parametru asociat rezultatului unei măsurători,
care caracterizează dispersia valorilor atribuite analitului (SR EN ISO 24276:2006).

Fig. 48. Precizia şi exactitatea măsurătorilor.
Fig. 48. Precision and accuracy of measurements.

Dintre elementele menţionate anterior, precizia şi exactitatea (justeţea, în cazul în
care avem de-a face cu serii de măsurători) sunt cele mai importante pentru descrierea
performanţelor unei metode. În vorbirea curentă cei doi termeni sunt utilizaţi, în general,
ca sinonime, nefiind făcută nicio distincţie între ei (Wikipedia, 2009a). Din punct de
vedere ştiinţific însă, precizia şi exactitatea reprezintă două concepte diferite, un sistem
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de măsurare (i.e. metoda cantitativă) putând fi exact dar imprecis, precis dar inexact,
inexact şi imprecis, sau exact şi precis (Figura 48). Doar în ultimul caz sistemul este
considerat valid (Wikipedia, 2009a).
De asemnea, menţionăm că exactitatea implică combinarea componentelor
aleatorii ale erorii, reprezentate de precizie, cu cele sistematice, reprezentate de justeţe
(ISO, 1993, în Burns et al., 2006; Huang şi Pan, 2005; SR ISO 5725-1:1997). Cu alte
cuvinte, precizia depinde doar de distribuţia erorilor aleatorii (Burns et al., 2006), în timp
ce eroarea de justeţe (biasul) corespunde erorilor sistematice (SR ISO 5725-1:1997). În
relaţie cu cele menţionate anterior se subliniază şi necesitatea de a face distincţie între
incertitudinea de măsurare şi erori (ISO, 1995, în Trapmann et al., 2007).
ENGL a definit anumite criterii de acceptare pentru parametri de validare a
metodelor (ENGL, 2008; Mazzara et al., 2008):
 aplicabilitatea – enunţul trebuie să cuprindă informaţii despre scopul
metodei şi date despre ceilalţi indici de performanţă, precum şi avertizări
asupra limitelor metodei;
 practicabilitatea – în general, metoda trebuie să fie uşor de utilizat şi
similară altor metode ca şi grad de dificultate, fără a necesita tipuri noi de
aparate şi resurse;
 specificitatea – metoda trebuie să răspundă exclusiv la caracteristicile
analitului/măsurandului (i.e. secvenţa ţintă) pentru care a fost creată;
specificitatea teoretică a primerilor este testată prin comparări cu diverse
baze de date (ex GenBank); trebuie de asemenea prezentate rezultate
obţinute în urma testărilor unor probe care nu conţin secvenţa ţintă;
 LOD trebuie să fie sub 1/20 din concentraţia ţintă; această concentraţie ţintă
este reprezentată de pragul relevant pentru cerinţele legislative, adică 0,9%,
caz în care LOD-ul trebuie să fie < 0,045%; în cel puţin 95% din cazuri;
metodele cantitative trebuie să detecteze prezenţa analitului la nivelul LOD,
asigurând ≤ 5% rezultate fals negative; considerente referitoare la acest
parametru sunt incluse şi în SR EN ISO 24276:2006;
 LOQ trebuie să fie sub 1/10 din valoarea concentraţei ţintă; această
concentraţie ţintă este reprezentată de pragul relevant pentru cerinţele
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legislative, adică 0,9%, caz în care LOD-ul trebuie să fie < 0,09%;
considerente referitoare la acest parametru sunt incluse şi în SR EN ISO
24276:2006;
 robusteţea – modificarea rezultatului determinată de micile schimbări
intenţionate nu trebuie să depăşească ±30%;
 exactitatea – nu trebuie să depăşească ±25% din valoarea de referinţă;
 justeţea – valoarea biasului nu trebuie să depăşească ±25% de-a lungul
întregii raze dinamice;
 raza dinamică trebuie să includă concetraţii de zece ori mai mici, respectiv
cel puţin de cinci ori mai mari decât concentraţia ţintă; aceasta este
reprezentată de pragul relevant pentru cerinţele legislative, adică 0,9%, raza
dinamică trebuind să corespundă în acest caz intervalului 0,09-4,5%;
 RSDr calculată trebuie să fie ≤ 25% de-a lungul întregii raze dinamice; în
cazul datelor incluse în dosarul de autorizare trimis de aplicant, estimarea
repetabilităţii tebuie să se bazeze pe un număr suficient de rezultate, cel
puţin 15, conform SR ISO 5725-3:1997; acelaşi număr de măsurători este
considerat necesar şi pentru procesele de validare;
 RSDR calculată trebuie să fie < 35% de-a lungul întregii raze dinamice; în
cazul concentraţiilor < 0,2% valoarea poate fi însă < 50%.
După cum s-a menţionat într-unul dintre subcapitolele anterioare, amploarea
procedurii de validare depinde de entitatea care o efectuează şi de tipul metodei (vezi Žel
et al., 2008).

2.11.4. Incertitudinea de măsurare
2.11.4. Measurement uncertainty

2.11.4.1. Considente generale
2.11.4.1. General considerations
Incertitudinea de măsurare (IM) este parametrul cel mai util pentru descrierea
calităţii unei măsurători (Trapmann et al., 2007) deoarece furnizează dovezi referitoare la
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aplicabilitatea metodei, iar procedura de estimare a acesteia permite identificarea
factorilor care contribuie la variaţia rezultatelor (Burns şi Valdivia, 2007). IM este
definită ca parametrul asociat rezultatului unei măsurători, care caracterizează dispersia
valorilor ce pot fi rezonabil atribuite măsurandului (i.e. concentraţia materialului MG)
(ISO, 1993, în Trapmann et al., 2007). Parametrul este reprezentat de obicei de o abatere
standard (sau un multiplu al acesteia), sau de un interval de încredere căruia îi este
asociată o anumită probabilitate (Trapmann et al., 2007).
Trebuie reţinut că IM este întotdeauna asociată procesului analitic, indiferent dacă
este sau nu inclusă în raportul de analiză. Mai mult, doar în cazul în care valoarea
incertitudinii extinse a fost estimată şi este specificată, rezultatul raportat poate fi utilizat
în practică fără nicio îndoială (Trapmann et al., 2007). Astfel, în cazul testării OMG
cantitative, IM trebuie scăzută din rezultatul măsurătorii, iar valoarea rezultată va fi cea
folosită pentru evaluarea conformităţii cu legislaţia în vigoare.
Oportunitatea şi obligativitatea efectuării testărilor OMG de către laboratoare
acreditate au fost discutate într-unul dintre subcapitolele precedente. S-a menţionat de
asemnea că procesul de acreditare a laboratoarelor de testare se desfăşoară de obicei în
conformitate cu ISO/CEI 17025, iar una dintre prevederile acestui document o constituie
implementarea unei proceduri de estimare a IM. În cazul în care metodologia de testare
nu permite un calcul riguros al IM laboratorul trebuie cel puţin să încerce să identifice
toate componentele de incertitudine şi să facă o estimare rezonabilă (SR EN ISO/CEI
17025:2005). Astfel, laboratoarele de testare care îşi desfăşoară activitatea în contextul
legislaţiei europene privitoare la OMG-uri, vor raporta IM împreună cu rezultatul
analizei, ceea ce vine în întâmpinarea necesităţilor prezentate în paragraful de mai sus.
Cu toate că importanţa estimării incertitudinii asociate testării OMG este evidentă,
după cum reiese şi din cele prezentate anterior, cercetările şi aplicaţiile în domeniu nu
sunt pe deplin formate: nu există o strategie clară pentru analiza IM, care să satisfacă
toate necesităţile, fiind, în general, necesară o abordare de la caz la caz; nu există de
asemenea criterii universal acceptate pentru designul protocoalelor ştiinţifice. Lipsa
exemplelor concrete din literatura de specialitate referitoare la estimarea IM asociate
procedurilor analitice de testare OMG subliniază şi mai mult problemele cu care se
confruntă acest domeniu (Burns şi Valdivia, 2007). Totuşi, progrese semnificative au fost
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realizate în ultimii ani în direcţia estimării incertitudinii în acest domeniu, o serie de
documente sau publicaţii cu caracter îndrumător fiind acum disponibile:
 Bellocchi et al. (2008b), ENGL (2008), Leimanis et al. (2008), Žel et al.
(2008), Acutis et al. (2007), Burns şi Valdivia (2007), Hamels et al. (2007),
Trapmann et al. (2007), Žel et al. (2006), precum şi sursele citate în aceste
lucrări;
 SR ISO 5725:1997; SR EN ISO 24276:2006, conţine o serie de definiţii
relevante pentru acest domeniu; SR EN ISO 21570:2006, conţine
numeroase detalii referitoare la diferite studii de colaborare pentru
validarea performanţelor;
 Ghidul de exprimare a incertitudinii de măsurare, menţionat de Trapmann
et al. (2007) şi SR EN ISO/CEI 17025:2005;
 site-ul CRL-GMFF care conţine o serie de rapoarte ale procedurilor de
validare a unor metode de testare OMG în contextul autorizării plasării pe
piaţa UE a unor evenimente de transformare.
În contextul testării OMG, estimarea IM este aplicabilă determinării cantitative a
concentraţiei materialului genetic derivat din evenimentele de transformare autorizate. Se
doreşte implementarea acestui concept şi în cazul determinărilor calitative care confirmă
prezenţa/absenţa evenimentelor de transformare autorizate sau neautorizate, cercetările în
această direcţie fiind însă într-o fază de început (IUPAC, 2005, în Trapmann et al., 2007).

2.11.4.2. Factorii care contribuie la incertitudinea de măsurare
2.11.4.2. Factors contributing to the measurement uncertainty

IM apare datorită unor factori a căror incidenţă nu poate fi (întotdeauna) evitată.
Utilizarea procedurilor de lucru validate corespunzător şi implementarea măsurilor de
asigurare a calităţii vor permite însă obţinerea unor rezultate cu un înalt grad de
repetabilitate, iar bugetul de incertitudine va fi redus. Un design experimental adecvat
contribuie de asemenea la reducerea IM şi facilitează estimarea corectă a acesteia (Burns
şi Valdivia, 2007).
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Burns şi Valdivia (2007) au analizat elementele care contribuie la IM în cazul
testării OMG, procedura analitică integrată fiind împărţită în următoarele etape:
eşantionarea, extracţia ADN-ului, cuantificarea şi (eventual) ajustarea diluţiei extractului,
setarea reacţiei de amplificare, desfăşurarea experimentului de amplificare, analiza
datelor realizată de software şi operator, interpretarea rezultatelor. În continuare sunt
prezentate câteva considerente referitoare la aceste elemente, influenţa lor asupra
procesului analitic fiind însă abordată şi în alte subcapitole ale prezentei lucrări.

Eşantionarea

Etapa de eşantionare are rolul de a asigura reprezentativitatea probei de laborator
pentru lotul iniţial şi datorită specificului său poate constitui o importantă sursă de
incertitudine (Holst-Jensen şi Berdal, 2004, în Cankar et al., 2006). De aceea, obţinerea
probei de laborator reprezintă o problemă cheie (Wiseman, 2002, în Burns şi Valdivia,
2007; Trapmann şi Emons, 2005), iar în cazul în care nu se poate demonstra
reprezentativitatea eşantionului este just să considerăm adevărată ipoteza anterioară
(Trapmann et al., 2007). Trebuie însă menţionat că efectul eşantionării intervine doar în
momentul extrapolării rezultatelor obţinute la nivelul întregului lot. De asemenea, acest
element nu este luat în considerare la estimarea IM în cadrul procesului de validare.

Extractul de ADN
Procedura de izolare a ADN-ului poate influenţa substanţial cuantificarea prin:
capacitatea de a înlătura inhibitorii, rata de recuperare a ADN-ului, nivelul de degradare
al acestuia (Cankar et al., 2006; Corbisier et al., 2005; Peano et al., 2004, în Corbisier et
al., 2005). De aceeea, strategia ideală ar fi adaptarea metodei de extracţie pentru fiecare
matrice testată. Definirea unei matrici alimentare reprezintă însă un exerciţiu extrem de
dificil, în principal datorită variabilităţii ce apare în cadrul fiecărei categorii de matrici.
Seminţele, cea mai simplă categorie, pot diferi sub aspectul umidităţii, conţinutului de
amidon etc. În cazul matricilor alimentare procesate situaţia este mult mai complexă
datorită faptului că acelaşi produs (ex. lapte soia sau texturate proteice) poate varia
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semnificativ în funcţie de producător. Este astfel imposibilă optimizarea procedurilor
pentru fiecare matrice în parte (Cankar et al., 2006; Corbisier et al., 2005).
În acest context, factorii de interes sunt cantitatea de ADN amplificabil şi
inhibitorii PCR, în continuare fiind discutat modul în care aceştia pot afecta eficienţele de
amplificare.
Contribuţia metodei de extracţie la sporirea IM a fost demonstrată de mai multe
studii (ex. Corbisier et al., 2005, Yoshimura et al., 2005b, sau Berdal şi Holst-Jensen,
2001), concentraţia ADN-ului MG fiind de obicei supraestimată. Valorile cele mai mari
ale erorii de justeţe au fost înregistrate în cazul matricilor intens procesate, ceea ce
sugerează că proprietăţile matricei joacă de asemenea un rol important la formarea IM,
prin influenţa pe care o au asupra caracteristicilor analitului. Astfel, metoda de extracţie
poate influenţa semnificativ cantitatea totală de ADN recuperat. Teoretic, acest parametru
are doar un aport redus la bugetul de incertitudine deoarece estimarea concentraţiei OMG
se bazează pe o cuantificare relativă (Smith şi Maxwell, 2005, în Burns şi Valdivia,
2007). Pe de altă parte, tocmai această abordare poate determina apariţia unor diferenţe
de performanţă (i.e. eficienţa de amplificare) între cele două sisteme de cuantificare, care
vor determina abaterea de la raportul real. Altfel spus, cu cât ratele de amplificare ale
celor două sisteme sunt mai asemănătoare, cu atât precizia determinării creşte. De
asemenea, eficienţele trebuie să fie asemănătoare şi între probele diferite din cadrul unui
sistem de amplificare (i.e. probele necunoscute şi calibratori). Contribuţia eficienţei de
amplificare la IM depinde şi de designul experimental şi metoda de calcul. Considerente
referitoare la această problemă sunt prezentate şi alte în subcapitole ale prezentei lucrării
(ex. 2.9.6 sau 2.9.7).
Modificarea raportului real dintre cele două secvenţe de interes s-ar putea datora
apariţiei unor deosebiri cu caracter aleator în ceea ce priveşte degradarea şi
extractibilitatea acestora (Japanese Agricultural Standard, 2001, în Moriuchi et al., 2007;
Corbisier et al., 2005). Incidenţa celor două fenomene nu poate fi ignorată, dar evaluarea
lor este foarte dificilă, sau chiar imposibilă.
Prezenţa inhibitorilor afectează cu siguranţă eficienţa reacţiei PCR, dar în acest
caz nu vor exista diferenţe între cele două sisteme de amplificare. Astfel, IM aferentă
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acestui factor va fi influenţată doar de compoziţia matricei iniţiale şi de capacitatea
metodei de extracţie de a elimina compuşii nedoriţi.
Mărimea ampliconilor este un alt parametru ce poate constitui o cauză pentru
estimarea eronată a conţinutului MG, existând posibilitatea apariţiei unor diferenţe între
ratele de amplificare ale celor două secvenţe de interes (Corbisier et al., 2005). Tinând
însă cont de indicaţiile din literatura de specialitate, impactul va fi neglijabil.
În principiu, cantitatea de ADN recuperat nu reprezintă un factor limitativ decât
din perspectiva limitelor de detecţie şi cuantificare. Totuşi, s-a demonstrat că în cazul
concentraţiilor reduse de ADN ţintă, variaţia între repetiţii este mai mare decât în cazul
concentraţiilor ridicate (Cankar et al., 2006; Rønning et al.,2003, şi Shindo et al., 2002,
în Huang şi Pan, 2005). Prin urmare este just să considerăm că şi IM creşte în cazul unui
număr redus de copii ale moleculei ţintă (Peccoud şi Jacob, 1996, în Berdal şi HolstJensen, 2001). Aceste neajunsuri sunt datorate probabil efectelor stocastice ce intervin în
operaţiunile de pipetare (diluare, setarea reacţiilor) a soluţiilor de ADN (Cankar et al.
2006).
Engel et al. (2006) au concluzionat că prezenţa în probă a particulelor cu
granulaţie diferită reprezintă de asemenea o sursă de eroare pentru rezultatul determinării
cantitative, mai ales în cazul în care materialul transgenic este prezent doar într-una dintre
fracţiuni.
Surse adiţionale de incertitudine în cadrul extracţiei pot fi constituite şi de unele
echipamente

utilizate

(ex.

pipete

sau

balanţe),

de

aceea

este

recomadată

calibrarea/etalonarea regulată.
Etapa de cuantificare a extractului reprezintă de asemenea o sursă de incertitudine,
însă contribuie relativ puţin la bugetul total deoarece metodologia de analiză şi prelucrare
a datelor include o normalizare internă. Cu toate acestea, omogenizarea probei înainte de
cuantificare, curăţarea corespunzătoare şi calibrarea spectrofotometrului şi a pipetelor,
precum şi utilizarea unor vârfuri de pipetă corespunzătoare (i.e. prevăzute cu barieră de
protecţie împotriva aerosolilor) contribuie la sporirea încrederii în corectitudinea
operaţiilor efectuate. Trebuie avut în vedere că repetarea măsurătorilor măreşte precizia
rezultatelor finale.
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Reacţia de amplificare
Setarea reacţiei se face într-o hotă dotată cu lumină UV pentru decontaminare. Ca
şi în etapele precedente, folosirea vârfurilor de pipetă speciale este binevenită.
Există numeroase surse de incertitudine asociate etapei analitice propriu-zise, cum
ar fi de exemplu secvenţele ţintă utilizate (Hübner et al., 2001, în Burns şi Valdivia,
2007). Într-un articol publicat recent (vezi Morisset et al., 2009) se atrage atenţia asupra
acestei noi provocări ce poate afecta eficacitatea metodelor de testare OMG. Studiul a
avut ca scop compararea a două metode real-time PCR bazate pe principiul TaqMan, care
utilizează ca ţintă regiuni diferite ale promotorului 35S. În cazul unui MRC pentru
evenimentul de transformare TC1507 (porumb) aceaste metode s-au deosebit
semnificativ în ceea ce priveşte sensibilitatea. Investigaţiile ulterioare au arătat că
performanţa diferită a celor două metode se datorează prezenţei unui SNP (accesiunea
FJ605509, Genbank) în regiunea utilizată ca ţintă de metoda cu sensibilitate mai redusă.
SNP-ul nu a fost întâlnit în nicio altă secvenţă disponibilă pentru porumbul TC1705 (ex.
patente sau dosarul pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare) sau pentru alte
evenimente de transformare care conţin promotorul P-35S. Este evident că într-o astfel de
situaţie eficienţa detecţiei unor niveluri reduse de material transgenic este afectată
considerabil. O posibilă explicaţie a discrepanţei dintre datele oficiale, incluse de către
aplicant în dosarul de autorizare şi secvenţa identificată de Morisset et al. (2009) este
următoarea: mutaţia a survenit la încrucişarea elitei transgenice TC1705 cu liniile
nemodificate genetic, iar verificarea insertului a fost făcută doar înaintea procesului de
obţinetre a hibrizilor comerciali. Alte două situaţii similare au fost raportate în cazul unor
varietăţi comerciale de porumb MON810 (Aguilera et al., 2009, şi Aguilera et al., 2008,
în Morisset et al., 2009).
Sistemul de amplificare şi platforma real-time PCR constituie de asemenea surse
de incertitudine, putând avea un aport mai mare decât refacerea experimentului în
condiţii de reproductibilitate (ex. zile diferite) (Donald et al., 2005, în Burns şi Valdivia,
2007). Aceste aspecte sunt importante mai ales în cazul studiilor de comparare
interlaboratoare. Totuşi, urmarea strictă a instrucţiunilor de utilizare, a protocoalelor
validate sau a procedurilor operaţionale va asigura reducerea IM.
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Prelucrarea datelor
Valoarile CT determinate sunt influenţate semnificativ de software-ul utilizat şi
constituie unul dintre aspectele asupra căruia laboratorul nu are niciun control. Softwareul utilizat depinde de platforma pe care se desfăşoară experimentele. În această situaţie
trebuie de asemenea avut în vedere că un nivel ridicat de replicare a rezultatelor (prin
intermediul probelor, zilelor, analizelor etc.) contribuie la sporirea gradului de încredere
în reprezentativitatea valorii medii calculate.
Operatorul poate contribui de asemenea la IM, în momentul în care realizează
anumite setări ale software-ului, precum şi în etapa de prelucrare a datelor. Atenţia şi
verificarea operaţiilor efectuate pot însă elimina această sursă de erori.
Modelele matematice utilizate pentru prelucrarea datelor au făcut obiectul multor
studii, neexistând însă până în prezent un consens în ceea ce priveşte aplicarea acestora.
De exemplu, Burns et al. (2004) au comparat două tipuri de regresie (liniară, respectiv
pondearată) şi două tipuri de medii (aritmetică, respectiv geometrică). S-a concluzionat
că diferenţele între cele două tipuri de regresie pot fi semnificative, depinzând însă foarte
mult de distribuţia valorilor prelucrate. De asemenea, utilizarea mediei geometrice este
mai potrivită datorită naturii experimentelor real-time PCR, precum şi faptului că are, în
general, un grad mai mare de reprezentativitate pentru majoritarea rezultatelor deoarece
reducere efectul extremelor. Această caracteristică a fost inclusă, de exemplu, în
algoritmul de calcul al software-ului Rotor-Gene 6.1.
Componetele ecuaţiei de regresie, respectiv panta, M, şi intersecţia, B, depind de
calitatea curbei de calibrare care este influenţată la rândul ei de precizia şi justeţea
calibratorilor. De aceea, MRC-urile caracterizate corespunzător şi care îndeplinesc toate
condiţiile calitative referitoare la exactitate şi IM, reprezintă standardele cele mai
potrivite pentru a fi utilizate pe post de calibratori (Trapmann et al., 2002, în Burns şi
Valdivia, 2007). În ceea ce priveşte MRC-urile, se poate conchide că valoarea teoretică
utilizată de obicei pentru calibrare (cazul MRC-urilor pe bază de ADNg) se bazeză pe un
raport de mase şi nu pe unul de echivalenţi genomici (Berdal şi Holst-Jensen, 2001), iar
dacă se utilizează o valoare ce exprimă un raport de copii ale secvenţelor ţintă (cazul
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MRC-urilor pe bază de ADNp), similitudinea (din punct de vedere al proprietăţilor
maricei) dintre calibrator şi proba necunoscută este mai redusă.

2.11.4.3. Estimarea incertitudinii de măsurare
2.11.4.3. Estimation of measurement uncertainty
Este preferabil ca estimarea IM să se facă pe baza datelor furnizate de studiile de
comparare interlaboratoare şi doar în cazul în care acestea nu sunt disponibile să se
folosească rezultate obţinute în cadrul unui singur laborator, ca parte a procesului de
validare sau a celui de control intern al calităţii (Trapmann et al., 2007). În cazul validării
interne, laboratorul care implementează metoda trebuie doar să demonstreze că poate
obţine performanţele atribuite acesteia, datele obţinute fiind ulterior coroborate cu cele
deja existente.
Odată estimată, IM poate fi aplicată oricăror măsurători obţinute cu aceeaşi
metodă, în cadrul aceluiaşi laborator şi în aceleaşi condiţii (Trapmann et al., 2007).
Metodologia de estimare depinde foarte mult de caracteristicile analizei. Liniile
directoare generale au fost stabilite de organizaţii sau instituţii internaţionale ca ISO,
Eurachem, JRC sau Codex Alimentarius (vezi Trapmann et al., 2007). În ceea ce priveşte
domeniul de aplicare al acestei lucrări, chiar dacă conceptul de cuantificare a conţinutului
de material MG este destul de bine conturat, existenţa unui număr mare de platforme,
sisteme de cuantificare şi evenimente de transformare, precum şi lipsa MRC-urilor
adecvate şi a standardizării modului de analiză, prelucrare şi utilizare a datelor
îngreunează estimarea IM (Burns et al., 2005, în Burns şi Valdivia, 2007). În acest
context, raportul publicat de Trapmann et al. (2007) încearcă să pună bazele unei
abordări unice a acestor problematici, idee susţinută şi de alţi autori (ex. Morisset et al.,
2008, sau Žel et al., 2008).
Metodologia de estimare a IM pesupune calcularea mai multor parametri:
incertitudinea standard (standard uncertainty/u sau ui ) care poate fi absolută (u0) şi
relativă (RSU), incertitudinea standard compusă (combined standard uncertainty/uc),
incertitudinea de măsurare extinsă (expanded measurement uncertainty/U). O serie de
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considerente teoretice referitoare la aceste elemente sunt prezentate de Trapmann et al.
(2007) şi NIST (2000).
După cum s-a arătat în subcapitolul anterior, incertitudinea de măsurare (aferentă
unui rezultat obţinut prin măsurare) se datorează unor factori ce intervin în procesul
analitic, fiecăruia dintre aceştia fiindu-i atribuită o parte din bugetul de incertitudine,
denumită „componentă de incertitudine” (Trapmann et al., 2007). Este de aceea oportună
împărţirea/divizarea procedurii de lucru în procese cât mai simple şi calcularea IM
separat pentru fiecare dintre acestea, urmând apoi combinarea componentelor sub forma
incertitudinii combinate (ISO, 1995, în Trapmann et al., 2007). Indiferent de modul de
estimare, fiecare dintre componente este reprezentată de o abatere standard şi este
denumită „incertitudine standard”, iar folosirea şi combinarea acestor componente ale
varianţei se face în conformitate cu anumite reguli bine stabilite (Burns şi Valdivia, 2007;
ISO, 1995, în Trapmann et al., 2007; NIST, 2000). O parte din componentele de
incertitudine pot fi evaluate pe baza distribuţiei statistice a rezultatelor unei serii de
măsurători (evaluarea de tip A), fiind exprimate sub forma abaterilor standard
experimentale. Evaluarea celorlalte componente care pot fi de asemenea exprimate ca
abateri standard (sau aproximări ale abaterilor standard corespunzătoare) este bazată pe
diverse tipuri de informaţii apriorice (evaluarea de tip B) (Trapmann et al., 2007; NIST,
2000).
De exemplu, în cazul cuantificării conţinutului de material MG, incertitudinea
asociată metodei de cuantificare (umet) este consecinţa contribuţiei incertitudinii
materialului de referinţă şi a modului de lucru. Astfel, se vor lua în considerare
următoarele componente: incertitudinea asociată materialului de referinţă (uref) şi
incertitudinea asociată protocolului de lucru (uprot). Incertitudinea asociată MR-ului se
obţine din certificatul acestuia, împărţind incertitudinea extinsă (Uref) menţionată, la
factorul de acoperire k (de obicei 2, corespunzând unei probabilităşi de 95%). Aceasta
este o estimare de tip B. La estimarea incertitudinii asociate protocolului de lucru se
poate lua în considerare doar componenta aferentă reproductibilităţii. Evaluarea aplicată
în această situaţie este de tip A, determinarea incertitudinii asociate reproductibilităţii
protocolului (uprot) fiind făcută pe baza a xi (i = 1…n) valori obţinute în n măsurări
efectuate. Se consideră că pentru n ≥ 10 incertitudinea asociată erorilor de
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reproductibilitate are la bază o distribuţie normală, fiind calculată cu ajutorul următoarei
ecuaţii (Gherasimov, 2009; Trapmann et al., 2007):

u prot 

n 
x  x 
1
  i

n  ( n  1) i 1  x 

2

(15)

Incertitudinea standard asociată rezultatelor testării se va calcula apoi conform
ecuaţiei (Gherasimov, 2009; Trapmann et al., 2007):

2
u met  u ref
 u 2prot

(16)

În final, incertitudinea relativă extinsă se determină astfel (Gherasimov, 2009;
Trapmann et al., 2007):

U met  u met  k

(17)

Procedura generală de estimare a IM implică deci identificarea surselor de
variabilitate şi verificarea şi combinarea celor majore. Alternativa este reprezentată de
folosirea datelor/informaţiilor furnizate de studiul interlaboratoare şi/sau validarea inhouse şi/sau controlul intern de calitate pentru estimarea relaţiei dintre concentraţia
probei (c) şi incertitudinea standard (u) şi calcularea nivelului critic (LC) şi a limitelor de
detecţie (LOD) şi cuantificare (LOQ) utilizând u (Trapmann et al., 2007). În cea de-a
doua situaţie se poate utiliza reproductibilitatea determinată în cadrul laboratorului, dacă
se demonstrează că nu există bias. În cazul în care acesta există, va trebui eliminat. Se
garantează astfel că rezultatul şi incertitudinea acestuia includ valoarea adevărată a
concentraţiei materialului MG dintr-o probă. Reproductibilitatea se determină prin
repetarea analizei unor probe reale, iar controlul biasului se face cu ajutorul MRC-urilor
(Magnusson et al., 2004, şi NMKL, 1997, în Trapmann et al., 2007). În cazul metodelor
noi, pentru care nu există date rezultate în urma efectuării controlului intern al calităţii, se
va folosi doar validarea in-house (Magnusson et al., 2004, în Trapmann et al., 2007).
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Este important ca estimarea IM să acopere toate etapele procedurii analitice, de
aceea determinarea reproductibilităţii în cadrul laboratorului presupune repetarea
independentă a analizei probelor în condiţii care să reprezinte variaţia pe termen lung a
componentelor sistemului analitic. Setul de probe analizate în experiment trebuie să
includă tipurile de matrici şi concentraţiile în cazul cărora va fi aplicată valoarea
incertitudinii de măsurare. Trebuie incluse în mod obligatoriu şi probe al căror conţinut
OMG este apropiat de pragurile limită pentru care se fac determinările, i.e. pragul de
0,9%, prevăzut de legislaţia europeană.
Un exemplu detaliat de calculare a IM utilizând datele obţinute în cadul
controlului intern al calităţii este prezentat de Trapmann et al. (2007).

2.11.5. Strategii de evaluare in-house a performanţelor unei metode analitice
2.11.5. Strategiile for in-house evaluation of analytical method performance

Argumentele referitoare la necesitatea validării metodelor în cadrul laboratorului
şi amploarea acestui porces (i.e. parametri de performanţă ce trebuie testaţi) au fost deja
prezentate. În continuare vor fi prezentate câteva metodologii concrete de validare în
scopul acreditării sau doar în vederea evaluării rezultatelor obţinute în cadrul activităţii de
cercetare.

2.11.5.1. Strategia utilizată de CRL-GMFF
2.11.5.1. The CRL-GMFF strategy
Indiferent de strategia utilizată, primul pas corespunde redactării unei variante
iniţiale a procedurii operaţionale standard (standard operational procedure/SOP).
Urmează apoi redactarea planului de validare care include parametri ce vor fi verificaţi,
personalul executant şi orice alte informaţii necesare. Un astfel de exemplu este prezentat
de Žel et al. (2008).
Disponibilitatea unor MRC-uri corespunzătoare este o condiţie indispensabilă
pentru efectuarea validării.
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Procedura recomandată de CRL-GMFF pentru verificarea performanţelor
metodelor ce au fost deja validate printr-un studiu interlaboratoare este prezentată în
continuare, după Žel et al. (2008).
Având în vedere considerentele referitoare la caracteristicile extractului, unul
dintre parametri care trebuie evaluaţi este robusteţea. Se vor testa master mixuri cu
diferite concentraţii ale ADN-ului ţintă, primerilor şi sondelor, trebuind demonstrat faptul
că performanţa metodei nu variază semnificativ.
Limitele de cuantificare şi detecţie, precum şi raza de cuantificare se determină cu
ajutorul unor diluţii seriale ale soluţiei de ADN, de la un număr mare de copii ale
secvenţei ţintă până la unul foarte redus (< 1).
Este ideal ca justeţea (sau exactitatea) să fie determinată prin participarea la
programe specifice de testare a competenţelor. Dacă acestea nu sunt disponibile, justeţea
va fi evaluată cu ajutorul MRC-urilor.
O importanţă deosebită trebuie acordată de asemenea preciziei de măsurare a unor
probe standard (cu concentraţii cunoscute) cu niveluri diferite care să acopere întreaga
rază dinamică. În cazul validării in-house precizia este exprimată de abaterea standard a
unei serii de rezultate experimentale obţinute în condiţii de repetabilitate (RSDr).
Repetabilitatea este evaluată de către un operator într-un interval de cel puţin două zile.
Deoarece studiile anterioare de validare au demonstrat că variabilitatea între operatori
experimentaţi este neglijabilă comparativ cu variabilitatea repetiţiilor aceluiaşi operator
în zile diferite, se consideră că datele obţinute de un singur operator pot fi suficiente
pentru evaluarea repetabilităţii. Pentru estimarea rezonabilă a repetabilităţii sunt necesare
minim 15 rezultate pentru un nivel de concentraţie OMG (SR ISO 5725-3:1997).
Designul experimental corespunzător tuturor principiilor enunţate anterior este prezentat
în Figura 49.
Cele opt analize nu vor putea fi însă efectuate într-o singură zi, o soluţie practică
fiind repartizarea acestora de-a lungul unei perioade de patru zile. În această situaţie ne
putem întreba dacă analizele sunt efectuate conform cerinţelor ISO (SR EN ISO
24276:2006; SR ISO 5725-1:1997), adică „într-un interval scurt de timp”. Astfel, se
impune o analiză mai detaliată a rezultatelor. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că
nu intervine modificarea condiţiilor de mediu şi a modului de funcţionare a aparatului
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(calibrarea) de-a lungul perioadei în care se desfăşoară analizele. Condiţiile de mediu (ex.
temperatură sau umiditate) trebuie controlate strict în cadrul laboratorului. Pentru a
determina însă dacă factorul „timp” afectează determinările trebuie să efectuăm o
estimare a preciziei prin analiza varianţei (i.e. calculul preciziei intermediare – gradul de
concordanţă între rezultate individuale obţinute cu aceeaşi metodă, în cazul aceluiaşi
material şi în cadrul aceluiaşi laborator, schimbând însă operatorii şi/sau echipamentul
şi/sau momentul determinării). Factorul „număr de zile” este testat pentru a verifica
următoarea ipoteză de lucru: variabilitatea între zile nu este semnificativă. În cazul în care
această variabilitate este nesemnificativă, precizia intermediară este nulă, iar precizia
metodei corespunde abaterii standard a repetabilităţii (RSDr). În caz contrar, RSDr trebuie
corectată, eliminând precizia intermediară şi luând astfel în considerare doar
variabilitatea asociată metodei de cuantificare. În final, valoarea obţinută în urma
validării in-house este comparată cu cea determinată în cadrul studiului de comparare
interlaboratoare.

Fig. 49. Design experimental utilizat pentru estimarea reproductibilităţii unei metode analitice.
Fig. 49. Experimental design used to assess the reproducibility of an analytical method.
După Žel et al. (2008).
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Dacă metoda îndeplineşte caracteristicile de performanţă ce i-au fost atribuite
anterior, se poate scrie versiunea finală a procedurii operaţionale standard, iar metoda
poate fi inclusă în domeniul de acreditare.
Un alt element pe care CRL-GMFF pune accentul este reprezentat de evaluarea
prezenţei inhibitorilor în extractul ADN. Pentru aceasta se utilizează procedura descrisă
în subcapitolul 2.6.3.
Un model asemănător de validare a metodei în cadrul laboratorului a fost
prezentat de Foti et al. (2006). În acest caz au fost estimate reproductibilitatea
intermediară a valorii ΔCT şi repetabilitatea metodei, utilizând MRC-uri produse de
IRMM. Pentru ambii parametri s-au calculat: mediile, medianele, abaterile standard,
abaterile standard relative (preciziile), intervalele de încredere, coeficienţii de variaţie
(exprimaţi procentual). Analizele au fost efectuate într-un singur laborator, dar în zile
diferite şi de către operatori diferiţi (Figura 50a), ceea ce a făcut necesară evaluarea
preciziei intermediare asociate valorii ΔCT, urmând liniile directoare ale standardului ISO
5725-3:1994(E). Factorii de variaţie luaţi în calcul au fost timpul şi operatorul.

(a)

(b)

Fig. 50. Design experimental utilizat pentru validarea in-house. (a) Evaluarea reproductibilităţii intermediare.
(b) Estimarea repetabilitaţii.
Fig. 50. Experimental design used for in-house validation. (a) Assessment of intermediate reproducibility. (b)
Estimation of repetability.
După Foti et al. (2006).
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Pentru evaluarea repretabilităţii a fost utilizat designul experimental din Figura
50b. Limitele aboslute şi relative de detecţie şi cuantificare au fost determinte utilizând
diluţii seriale ale extractului obţinut dintr-un MRC. Metoda a fost utilizată pentru testarea
competenţelor şi a fost adoptată de JRC (vezi Querci et al., 2004).

2.11.5.2. Alte modele
2.11.5.2. Other approaches
Reiting et al. (2007) au determinat limita de detecţie (LOD) şi au verificat
repetabilitatea, calculând abaterea standard relativă a repetabilităţii (RSDr). A fost
utilizată o serie de diluţii ale unui extract obţinut dintr-un MRC, care a reprezentat
cantităţi diferite de copii ale moleculei ţintă. Pentru fiecare nivel amplificarea a fost
efectuată în şase repetiţii.
În cadrul experimentelor desfăşurate, Cankar et al. (2006) au estimat variabilitatea
intra- şi interdeterminări a metodei utilizate pentru determinarea concentraţiei ADN-ului
MG. Pentru aceasta s-a analizat o serie de diluţii reprezentând concentraţii diferite ale
moleculei ţintă. Autorii au calculat abaterea standard (SD) şi coeficientul de variaţie (CV)
al valorilor CT obţinute pentru fiecare diluţie. Pentru evaluarea variabilităţii
intradeterminare diluţiile au fost amplificate în triplicat, iar în vederea evaluarii
variabilităţii interderminări analiza a fost repetată de zece ori.
Lee et al. (2006) au evaluat exactitatea şi precizia sistemului de cuantificare
folosit, determinând biasul, respectiv abaterea standard relativă (RSDr). Validarea inhouse s-a bazat pe analiza a şase amestecuri cu niveluri diferite OMG.
Validarea in-house efectuată de Corbisier et al. (2005) s-a bazat pe determinarea
repetabilităţii şi a preciziei intermediare, fiind calculată şi valoarea IM.
Huang şi Pan (2005) au investigat exactitatea metodei de cuantificare utilizate,
estimând justeţea şi precizia. Au fost calculate eroarea de justeţe (biasul) şi coeficientul
de variaţie (CV). Au fost cuantificate cinci niveluri diferite OMG, măsurătorile fiind
repetate de cel puţin trei ori.
Tani et al. (2005) au comparat două protocoale de cuantificare prin real-time PCR,
investigând exactitatea (justeţea) şi precizia acestora. Pentru estimarea exactităţii s-a
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determinat eroarea de justeţe (biasul), iar precizia a fost evaluată pe baza abaterii standard
relative a repetabilităţii (RSDr). Datele utilizate pentru calcule au fost obţinute prin
analiza a cinci MRC-uri cu niveluri diferite de conţinut MG, măsurătorile fiind efectuate
de trei ori cu fiecare dintre cele două metode.
Modul de determinare a limitelor de detecţie şi cuantificare utilizând diluţiile
seriale, este prezentat în detaliu de Berdal şi Holst-Jensen (2001).
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CAPITOLUL III. TESTAREA OMG – APLICAŢII PRACTICE
CHAPTER III. GMO TESTING – PRACTICAL APPLICATIONS

3.1. ETAPELE ANALITICE ALE METODOLOGIEI DE TESTARE OMG
3.1. ANALYTICAL STEPS OF THE GMO TESTING METHODOLOGY

Specificul activităţilor de testare a produselor alimentare impune acreditarea
procedurilor utilizate de către laborator, proces care necesită, la rândul său, îndeplinirea
unor cerinţe speciale. Ţinând cont de exigenţele menţionate (vezi capitolul anterior), de

Fig. 51. Variante ale metodologiei integrate de testare OMG.
Fig. 51. Flow chart of two integrated GMO tesing procedure variants.
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dotările avute la dispoziţie, precum şi de indicaţiile din literatura de specialitate,
recomandăm utilizarea uneia dintre variantele metodologice prezentate în Figura 51, care
includ toate etapele specifice acestei activităţi: eşantionarea, pregătirea probelor, extracţia
ADN-ului, evealuarea extractelor, analiza calitativă, analiza cantitativă. Aceste etape au
fost implementate şi în cazul laboratorului CERT-OMG din cadrul USAMV ClujNapoca. Cele două variante diferă în principal din perspectiva metodologiei utilizate
pentru evaluarea caracteristicilor extractelor de ADN. În continuare vor fi detaliate
fiecare dintre etapele analitice prezentate în Figura 51, cu exemplificare pentru
evenimentul de transformare GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready).

3.2. MATERIALUL BIOLOGIC
3.2. BIOLOGICAL MATERIAL

3.2.1. Soia Roundup Ready (evenimentul de transformare GTS 40-3-2)
3.2.1. Roundup Ready soybean (GTS 40-3-2 transformation event)
Alegerea evenimentului de transformare GTS 40-3-2 pentru exemplificarea
metodelor descrise, s-a făcut pe baza considerentelor prezentate în continuare.
S-a ţinut cont în primul rând de faptul că soia transgenică prezintă o mare
importanţă pentru agricultură (vezi subcapitolul 1.1.5). De exemplu, la nivelul anului
2009, soia tolerantă la glifosat a fost cultivată pe mai mult de 69 milioane ha, ceea ce
reprezintă aproximativ 77% din suprafaţa globală aferentă aceastei specii (James, 2009b).
Un aspect mai important este reprezentat de statutul soiei Roundup Ready la
nivelul UE. Deşi cultivarea acesteia în cadrul UE nu a fost niciodată autorizată, importul
şi utilizarea în alimentaţia oamenilor şi a animalelor a fost posibilă încă din 1996. În acest
context, soia a fost şi este prezentă constant pe piaţa europeană. În prezent, autorizaţia
pentru comercializare a soiei Roundup Ready este în curs de înnoire şi există o aplicaţie
şi pentru autorizarea pentru cultivare. De asemenea, şi alte evenimente de transformare la
soia (i.e. MON89788, A2704-12) au primit în ultimii ani autorizaţie pentru plasare pe
piaţa comunitară, niciunul neputând fi însă şi cultivat (GMO Compass, 2009 şi 2008a).

175

Testarea OMG

În ceea ce priveşte ţara noastră, timp de peste zece ani, înainte de aderarea la UE,
soia transgenică (i.e. Roundup Ready) a fost a autorizată pentru cultivare şi implicit
pentru comercializare. În acest context, dorim să subliniem şi posibilitatea existenţei
culturilor ilegale, mai ales că prezenţa acestora a fost semnalată chiar şi în perioada în
care cultivarea era legală (Dinu, 2006).
Pe lângă cele menţionate deja, s-a avut în vedere şi faptul că soia Roundup Ready
a constituit obiectul a numeroase studii ştiinţifice cu aceeaşi temă a prezentei lucrări.
Evenimentul de transformare la soia (Glycine max) GTS 40-3-2 (identificator unic
MON-Ø4Ø32-6), comercializat sub denumirea Roundup Ready (RR), a fost creat de
Monsanto (www.monsanto.com) în scopul utilizării erbicidelor totale pe bază de glifosat
pentru controlul buruienilor în culturi comerciale. Simplitatea acestui sistem a reprezentat
unul dintre motivele succesului rapid pe care la avut în rândul cultivatorilor (AGBIOS,
2009b). Soia Roundup Ready este cultivată pentru boabe destinate alimentaţiei umane (în
special sub formă de ulei, fracţiuni proteice şi fibre) şi a animalelor (în special sub formă
de şrot) (Querci şi Mazzara, 2004b).
Glifosatul este o substanţă cu acţiune sistemică şi constituie ingredientul activ al
erbicidului RoundUp produs de Monsanto. Acesta se aplică post-emergent, fiind utilizat
în întreaga lume ca agent neselectiv de control al buruienilor (Querci şi Mazzara, 2004b),
în special la culturile de soia şi porumb (EPA, 2002, în Deisingh şi Badrie, 2005).
Glifosatul inhibă 5-enolpiruvishikimat-3-fosfat sintaza (EPSPS) (Lin et al., 2000;
Deisingh şi Badrie 2005), enzimă larg răspândită în plante, ciuperci şi microorganisme.
EPSPS este esenţială căii biochimice a shikimatului, substanţă implicată în producerea
aminoacizilor aromatici fenilalanină, tirozină şi triptofan. Inhibarea enzimei EPSPS are
ca rezultat suprimarea creşterii şi în cele din urmă moartea plantei.
GTS 40-3-2 a fost obţinut prin introducerea în varietatea comercială A5403
(Asgrow Seed Company) a genei EPSPS, izolată din linia CP4 a speciei Agrobacterium
tumefaciens (Lin et al., 2000). Gena introdusă codifică o proteină EPSPS insensibilă, în
general, la acţiunea glifosatului, care poate astfel metaboliza aminoacizii aromatici
necesari plantei, chiar şi în cazul aplicării erbicidului Roundup (Deisingh şi Badrie, 2005;
Querci şi Mazzara, 2004b).
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În GTS 40-3-2, acivitatea genei EPSPS este regulată de promotorul constitutiv
optimizat 35S (P-E35S) provenit de la Cauliflower Mosaic Virus şi de terminatorul
sintazei de nopalină (nos) provenit de la Agrobacterium tumefaciens (Lin et al., 2000)
(Figura 52). Secvenţa CTP4, provenită de la Petunia hybrida, codifică o peptidă de
tranzit în cloroplaste şi a fost clonată la capătul 5’ al genei de rezistenţă la glifosat.
Această peptidă semnal facilitează transferul enzimelor sintetizate în cloroplaste, locul
unde are loc biosinteza shikimatului şi unde acţionează glifosatul (Querci şi Mazzara,
2004b). După transfer, peptida de tranzit este îndepărtată şi degradată rapid de o protează
specifică.

Fig. 52. Reprezentarea schematică a casetei genice introduse în soia Roundup Ready.
Fig. 52. Schematic representation of the Roundup Ready soybean gene cassette.
După Padgette et al. (1995) în Querci şi Mazzara (2004).

Gena EPSPS este ominprezentă în natură şi de aceea nu este considerată toxică sau
alergenică. Mai mult, enzima a fost supusă analizei comparative cu bazele de date ale
secvenţelor de aminoacizi ale polipeptidelor toxice şi alergenice, nefiind însă identificată
omologie semnificativă cu niciuna dintre acestea (Querci şi Mazzara, 2004b).
Varietatea comercială de soia A5403 a fost transformată prin bombardament cu
particule de aur căptuşite cu vectorul plasmidial PV-GMGT04 derivat din E. coli, în care
au fost introduse mai multe construcţii genice ce includeau gena EPSPS, pentru rezistenţă
la glifosat, gena gus, pentru producerea markerului de selecţie β-glucuronidaza, respectiv
gena nptII, pentru rezistenţă la kanamicină (Querci şi Mazzara, 2004b). Transformantul
iniţial a prezentat două situri de integrare, unul cu markerul de selecţie gus iar celălalt cu
gena de toleranţă la glifosat. Aceste două situri au segregat independent în generaţiile
următoare, linia GTS 40-3-2 conţinând în cele din urmă un singur insert, în care este
integrată gena de toleranţă la glifosat (Padgette et al., 1996 şi 1995, în Querci şi Mazzara,
2004b). Ulterior, s-a demonstrtat că pe lângă insertul raportat iniţial, evenimentul de
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transformare GTS 40-3-2 conţine două segmente nefuncţionale de ADN, cu lungimea de
250 pb, respectiv 72 pb (Windels et al., 2001, în Querci şi Mazzara, 2004b; Monsanto,
2000).
Analizele moleculare efectuare de-a lungul a şase generaţii, au reafirmat faptul că
inserţia este stabilă.
După introducerea în SUA, în 1994, aprobarea de import în UE a fost dată prin
Decizia Comisiei 98/281/CE din 3 aprilie 1996, în conformitare cu prevederile Directivei
90/220. Această decizie permitea importul sub formă de seminţe destinate procesării în
vederea utilizării în alimente sau furaje (AGBIOS, 2009b; Querci şi Mazzara, 2004b). În
2007 autorizaţia pentru comercializare în cadrul UE a expirat, fiind înaintată însă o nouă
aplicaţie pentru autorizare în conformitate cu legislaţia intrată în vigoare în 2004. În
prezent, în statele membre UE, inclusiv în ţara noastră, comercializarea şi utilizarea în
alimentaţie a soiei Roundup Ready este legală (Comisia Europeană, 2009; GMO
Compass, 2009), cultivarea fiind însă interzisă. Evenimentul GTS 40-3-2 a primit
aprobări pentru cultivare şi/sau utilizare în alimentaţie şi în alte ţări ca: Argentina,
Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Canada, UE, Japonia, Korea, Mexic, Polonia, Rusia,
Africa de Sud, Elveţia, Tailanda, Uruguay şi SUA (AGBIOS, 2009b).

3.2.2. Tipuri de probe analizate
3.2.2. Types of samples used for the analyses

Literatura de specialitate (ex. Wikipedia, 2009d, Wikipedia, 2009e, Wikipedia,
2009m, Wikipedia, 2009o, Wikipedia, 2009p, Wikipedia, 2009r, Moriuchi et al., 2007,
Ujheyi et al., 2007, Zhang et al., 2007, Cardarelli et al., 2005, Querci et al., 2005, Van
den Bulcke et al., 2005, Yoshimura et al., 2005b, Querci şi Foti, 2004, Rott et al., 2004,
Endres, 2001, Gachet et al., 1999, Vaïtilingom et al., 1999, sau Berk, 1992) menţionează
o paletă largă de produse alimentare ce conţin soia şi care ar putea constitui obiectul
testărilor OMG:
 produse cu specific asiatic obţinute din soia (ex. tofu, miso, yuba, kinako,
nama-age, natoo sau sos de soia); aceste produse sunt răspândite în principal
în Japonia, iar unele se găsesc frecvent şi pe piaţa europeană (ex. tofu);

178

Testarea OMG

 produse pe bază de soia (ex. texturate proteice, tofu, laptele de soia lichid
sau liofilizat, boabe de soia acidifiate, boabe de soia fierte, ulei sau sos
fermentat); soia este ingredientul principal; aceste produse sunt obţinute din
boabe întregi de soia sau reprezintă fracţiuni obţinute prin rafinare;
 produse ce conţin soia sau fracţiuni din soia ca ingrediente (ex. cremă
vegetală de brânză, pate vegetal, salam vegetal, cremwurşti vegetali, burger
vegetal, pastă vegetală, snackuri, biscuiţi, mâncare pentru nou-născuţi, făină
băuturi răcoritoare, iaurt, produse de patiserie şi panificaţie, suplimente
nutritive, maioneză vegetală sau batoane energizante); pe etichetă se
menţionează că produsul conţine soia boabe, proteină (vegetală) din soia sau
concentrat de soia; în general, aceste produse sunt pasteurizate/sterilizate,
menţiune făcută de asemenea pe etichetă;
 produse ce conţin fracţiuni din soia (ex. lecitină, izolat proteic sau fibre) ca
ingrediente cu rol de aditivi în supe la conservă sau deshidratate, paste,
produse pe bază de carne, ciocolată, sosuri, siropuri etc.
După cum reiese din paragraful anterior, soia se regăseşte într-o gamă foarte
variată de produse alimentare destinate consumului uman, gradul de procesare fiind de
obicei ridicat şi afectând semnificativ pretabilitatea la testare, datorită degradării
moleculelor de interes (ADN sau proteine). Pe piaţa din ţara nostră, produsele de larg
consum ce conţin soia sunt mult mai puţine. Din punctul de vedere al consumatorului
acestea pot fi clasificate după cum urmează:
 texturate proteice – cele mai răspândite produse alimentare din soia, motiv
pentru care au repezenatat principala categorie de probe necunoscute testate
până în prezent în cadrul laboratorului nostru;
 produse în care extractul proteic din soia înlocuieşte ingredientele de origine
animală (ex. cremă vegetală de brâză, pate vegetal, salam vegetal,
cremwurşti vegetali, burger vegetal sau pastă vegetală); aceste produse sunt
de asemenea numeroase, majoritatea fiind însă comercializate doar periodic,
ca produse de post;
 lapte de soia, iaurturi şi băuturi răcoritoare;
 tofu; reprezintă cel mai răspândit produs dintre cele cu specific asiatic;
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 batoane energizante;
 orice sortiment de ciocolată (conţine lecitină ca aditiv);
 unele sortimente de mâncare pentru nou-născuţi;
 suplimente proteice;
 produse ce conţin ulei vegetal obţinut din soia.
În Anexa IV sunt prezentate o serie de produse ce conţin soia şi sunt
comercializate în ţara noastră.
Probele descrise anterior intră în categoria aşa-numitelor „probe necunoscute” şi
constituie, de fapt, obiectul analizelor. O altă categorie este reprezentată de proble (cu
caracteristici) cunoscute. Acestea au rol de probe de control (pozitive sau negative), fiind
utilizate pentru validarea corectitudinii rezultatelor analitice, sau pot avea rol de
calibratori. De obicei, aceste probe sunt reprezentate de materiale de referinţă. În situaţia
ideală aceste matriale sunt însoţite şi de certificate care le atestă anumite proprietăţi (vezi
subcapitolul 2.9.7).
Tabelul 4 conţine o serie din probele selectate şi testate în cadrul laboratorului
CERT-OMG.

Tabelul 4.
Tipuri de probe pe bază de soia testate în cadrul laboratorului CERT-OMG
Types of samples containg soybean tested by CERT-OMG
Tipul matricei
Type of matrix
TPS2, granule, felii/
şniţele sau cuburi
Seminţe soia
Lapte de soia
CVB3
Baton energizant
Pate vegetal
Tofu
Biscuiţi
ERM-BF4104

Provenienţă
Source

Nr. probe
No. of samples

Codul probei
Sample code

Tipul probei
Sample type

Grad de procesare1
Degree of processing

Comerţ

8

T

Necunoscută

Mediu-înalt

Prod. privat
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
IRMM

6
1
1
1
2
2
1
6

S
LS
CS
BE
PS
TF
BS
R

Necunoscută
Necunoscută
Necunoscută
Necunoscută
Necunoscută
Necunoscută
Necunoscută
MRC5

Neprocesată
Înalt
Înalt
Înalt
Înalt
Mediu
Înalt
Redus

1

Această clasificare este bazată pe informaţiile întâlnite în litereatura de specialitate.
Texturat proteic de soia.
3
Cremă vegetală de branză ce conţine soia.
4
Material de referinţă certificat (MRC) pentru soia Roundup Ready. Există şase tipuri de MRC-uri, fiecăruia
corespunzându-i o anumită concentraţie de material MG (<0,003%, 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, respectiv 5%).
5
Utilizat pentru trasabilitate şi controlul calităţii.
2
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3.3. EŞANTIONAREA
3.3. SAMPLING

În ceea ce priveşte eşantionarea, trebuie avute în vedere considerentele prezentate
în capitolul anterior. Probele testate de către noi au fost alese la întâmplare, fără a aplica o
procedură de eşantionare la nivelul întregului lot. De aceea, rezultatele obţinute reflectă
doar proprietăţile acestor probe individuale, extrapolarea la nivelul întregului lot din care
acestea au provenit nefiind corectă din punct de vedere statistic (Rott et al., 2004). În
cazul probelor necunoscute ambalate, au fost achiziţionate câte două pachete/cutii,
exceptând-o pe cea sub formă de biscuiţi, iar probele sub formă de seminţe au fost
reprezentate de cantităţi de aproximativ 100 g. MRC-urile au fost achiziţionate de la
IRMM în flacoane cu conţinutul net de 1 g. Pentru fiecare tip de probă necunoscută
cantitatea totală a fost omogenizată şi pregătită corespunzător. Aceste aspecte vor fi
discutate în subcapitolul următor.

3.4. PREGĂTIREA PROBELOR TEST
3.4. TEST SAMPLE PREPARATION

În cadrul activităţilor pe care le-am desfăşurat, seminţele/boabele au fost pregătite
iniţial prin mojarare în azot lichid, iar ulterior s-a trecut la utilizarea unei mori cu cuţite
rotative – Grindomix GM 200 (Retsch) (Figura 53). În cel de-al doilea caz, mărunţirea şi
omogenizarea se poate face la o turaţie de 6000 rpm, în reprize de 15 secunde, numărul
de repetări variind în funcţie de consistenţa probei. În intervalul dintre două repetări
amestecul a fost agitat uşor pentru a favoriza procesul de omogenizare şi mărunţire. După
măcinarea unei probe, vasul de măcinare trebuie curăţat corespunzător pentru a evita
apariţia contaminării încrucişate. Curăţarea trebuie făcută prin spălare cu detergent,
ştergere cu etanol şi apoi clătire cu ddH2O. Vasul este apoi uscat cu ajutorul fluxului
laminar de aer al unei hote, şi în prezenţa luminii UV. În vederea acreditării metodologiei
de testare, va fi necesară şi autoclavarea vasului de măcinare după fiecare folosire.
Deoarece dotarea standard a apararatului Grindomix include un singur vas de măcinare se
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recomandă achiziţionarea unor vase suplimentare, care ar permite scurtarea timpului total
de pregătire al probelor în cazul în care numărul acestora este mai mare.

Fig. 53. Moara cu cuţite Grindomix GM 200 (Retsch).
Fig. 53. The Grindomix GM 200 (Retsch) mixer.
Sursă: Retsch (2009).

În urma experimentelor efectuate s-a constatat că mărunţirea mecanică a probelor
uscate, utilizând moara cu cuţite rotative, este mai expeditivă şi necesită mai puţin efort
din partea operatorului comparativ cu mojararea manuală în azot lichid. Teoretic, a doua
metodă asigură condiţii mai bune pentru extracţie, temperatura scăzută inhibând
activitatea nucleazelor şi reducând stresul termic exercitat asupra moleculelor de ADN.
Deşi nu a fost făcută nicio corelaţie statistică între metoda de mărunţire şi calitatea
extractelor, pe baza experienţei practice, considerăm că mărunţirea mecanică nu afectează
rezultatele obţinute. De asemenea, acest aparat este utilizat şi în cadrul altor studii din
acest domeniu (ex. Schulze, 2008, sau Querci et al., 2005).
În cazul probelor sub formă de texturate proteice de soia conţinutul fiecărui pachet
a fost măcinat individual, iar ulterior s-a realizat omogenizarea celor două pachete.
Texturatele proteice sub formă de şniţele au necesitat o mărunţire prealabilă, înainte de
măcinare. În cazul batoanelor energizante adăugarea apei a fost esenţială pentru procesul
de mărunţire şi omogenizare. Omogenizarea probelor sub formă de făină, mălai, pate sau
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cremă a fost de asemenea realizată cu aparatul Grindomix GM 200. Laptele de soia a fost
omogenizat prin agitarea energică a cutiei.
Un aspect important pentru obţinerea unor concentraţii satisfăcătoare de ADN este
reprezentat de gradul de mărunţire al particulelor ce intră în alcătuirea probei test.
Conform Asociaţiei Franceze de Normalizare (Association Française de Normalisation),
mărimea optimă a acestora este de sub 500 µm (Moens et al., 2005). Atât mojararea cu
azot lichid, cât şi utilizarea morii rotative, asigură obţinerea unor particule de dimensiuni
diferite, de aceea se recomandă utilizarea unei site pentru separarea fracţiunii cu
granulaţie corespunzătoare, din care să fie apoi constituită proba test. Această măsură va
fi implementată şi în cadrul laboratorului nostru.
Corbisier et al. (2005) au concluzionat că umectarea probei înainte de extracţie
favorizează acest proces, atât prin înmuierea particulelor, cât şi prin reducerea stresului
termic. Trebuie însă avut în vedere că umectarea şi separarea în fracţiuni cu granulaţie
diferită nu pot fi aplicate concomitent.
În această etapă, formarea prafului reprezintă un factor de risc important, datorită
creşterii probabilităţii de apariţie a contaminărilor încrucişate, în special în cazul
mărunţirii cu moara cu cuţite. Este deci necesară luarea tuturor măsurilor menite să
prevină prezenţa prafului în mediul de lucru.

3.5. EXTRACŢIA ADN-ULUI
3.5. DNA EXTRACTION

3.5.1. Metode de extracţie a ADN-ului utilizate în testarea OMG
3.5.1. DNA extraction methods used in GMO testing

Metodele de extracţie cel mai frecvent întâlnite în literatura de specialite din acest
domeniu sunt prezentate în Tabelul 5. Dintre aceste metode, şase sunt descrise în
subcapitolele următoare, fiind testate şi în cadrul laboratorului nostru (i.e. protocolul pe
bază de CTAB, kiturile QIAamp DNA Stool Mini, DNeasy Plant şi High Pure GMO
Sample Preparation şi metodele bazate pe utilizarea platformelor automatizate MagNA
Pure LC şi Maxwell 16).
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Tabelul 5.
Metodele de extracţie a ADN-ului utilizate în cadrul testării OMG
Extraction methods used to isolate and purify genomic DNA for GMO testing
Nr.
crt.
No.

Metoda de extracţie
Extraction method

Surse bibliografice
References
Somma (2004)
Kunert et al. (2006)
Lin et al. (2000)
Lin et al. (2006)
Huang şi Pan (2005)
Corbisier et al. (2005)
Cankar et al. (2006)
Cankar et al. (2006)
Moriuchi et al. (2007)

1.

Extracţie pe bază de CTAB1
Metodă manuală bazată pe
protocolul descris de Murray şi
Thompson (1980)
Precipitare cu CTAB, extracţie
organică şi purificare cu alcool

Alary et al. (2002)
Fernandez et al. (2005)
Cardarelli et al. (2005)
Hernández et al. (2003)
Hernández et al. (2004a)
Hernández et al. (2004b)
Angonesi Brod et al.
(2007)
Smith şi Maxwell (2007)
Ujhelyi et al. (2007)
Foti et al. (2006)

2.

Metoda Wizard (Promega)
Kit comercial, procesare manuală
Purificare cu particule magnetice

3.

QIAamp Stool DNA Mini Kit1
(Qiagen)
Kit comercial, procesare manuală2
Purificare cu coloane

Berdal şi Holst-Jensen
(2001)
Jasbeer et al. (2008)
Germini et al. (2004)
Rott et al. (2004)
Corbisier et al. (2005)
Di Pinto et al. (2007)
Cankar et al. (2006)
Smith şi Maxwell (2007)
Xu et al. (2006)
Zhang et al. (2007)
Ujhelyi et al. (2007)
Burns şi Valdivia (2007)
Jasbeer et al. (2008)
Tengel et al. (2001)
Rott et al. (2004)
Qiagen (2007)
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Observaţii
Comments
Utilizată la soia şi purumbul; recomandă şi
mărirea cantităţii iniţiale de probă
Utilizată la porumb; după Wurz et al. (1999)
Utilizată la soia şi porumbul; extracţie cu
cloroform; după Lipp et al. (1999)
Utilizată la soia; după Lipp et al. (1999)
Utilizată la soia; extracţie cu cloroform şi alcool
izoamilic
Utilizată la soia; după Murray şi Thompson
(1980)
Utilizată la soia şi porumb; fără tratamente cu
proteinază K şi RNază A; după Somma (2004)
Utilizată la soia şi porumb; după Somma (2004)
Utilizată la soia; extracţie cu cloroform şi alcool
izoamilic; după Japanese
Agricultural
Standard (2001)
Utilizată la porumb; după Rogers şi Bendich
(1985)
Utilizată la porumb; după Rogers şi Bendich
(1985)
Utilizată la soia şi porumb; extracţie cu cloroform;
după Tinker et al. (1993)
După Meyer şi Jaccaud (1997)
După Meyer şi Jaccaud (1997)
Utilizată la porumb; după Rogers şi Bendich
(1985)
Utilizată la RR; extracţie cu cloroform; după Lipp
et al. (1999)
Utilizată la porumb; extracţie cu cloroform; după
Lipp et al. (1999)
Utilizată la soia; după Somma (2004)
Utilizată la soia; după Murray şi Thompson
(1980); purificare suplimentară (Qiaquick)
după Höhne et al. (2002)
Utilizată la soia; după Van den Eede (2000)
După Somma (2004) şi după Tinker et al. (1993)
Utilizată la porumb şi soia; după SLMB3
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la Bt176
Utilizată la porumb şi soia; după Spoth şi Strauss
Utilizată la porumb; după Spoth şi Strauss
Utilizată la porumb şi soia
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la porumb şi soia
Utilizată la soia; modificată
Specificaţiile tehnice ale producătorului
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continuare Tabelul 5.
Nr.
crt.
No.

Metoda de extracţie
Extraction method

Surse bibliografice
References

Observaţii
Comments

Onishi et al. (2005)
Taverniers et al. (2005)
Matsuoka et al. (2002)
Yoshimura et al. (2005a)

Utilizată la porumb
Utilizată la porumb; proba test 20 mg
Utilizată la porumb
Utilizată la porumb şi soia; cantitate mai mare a
probei test şi timp mai lung de incubare
Utilizată la porumb şi soia; cantitate mai mare a
probei test şi timp mai lung de incubare
Utilizată la porumb şi soia
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la soia
Utilizată la Bt176
Utilizată la porumb şi soia
Utilizată la porumb; cantitate mai mare a probei
test şi timp mai lung de incubare
Utilizată la porumb şi soia
Utilizată la soia
Utilizată la porumb
Utilizată la soia

Yoshimura et al. (2005b)

4.

DNeasy Plant Kit1 (Qiagen)
Kit comercial, procesare manuală
Purificare cu coloane

5.

High Pure GMO Sample
Preparation Kit1 (Roche)
Kit comercial, procesare manuală
Purificare cu coloane

6.

MagNA Pure LC DNA Isolation
Kit I1 şi II (Roche)
Kit comercial, procesare
automatizată
Purificare cu particule magnetice

7.

8.

9.

10.

Maxwell 16 Tissue DNA
Purification Kit1 (Promega)
Kit comercial, procesare
automatizată
Purificare cu particule magnetice
QIAGEN Genomic-tip 20/G
(Qiagen)
Kit comercial, procesare manuală
Purificare cu coloane
Extracţie pe bază de SDS-Naacetat
Met. originală a fost propusă de
Dellaporta et al. (1983)
KingFisher Magnetic Particle
Processor (Thermo Fisher
Scientific)
Kit comercial, procesare
automatizată
Purificare cu particule magnetice

Tengel et al. (2001)
Thion et al. (2002)
Tani et al. (2005)
Corbisier et al. (2005)
Di Pinto et al. (2007)
Cankar et al. (2006)
Rudi et al. (2003)
Forte et al. (2005)
Abdullah et al. (2006)
Smith şi Maxwell (2007)
Berdal şi Holst-Jensen
(2001)
Jasbeer et al. (2008)
Lee et al. (2006)
Qiagen (2006)
Zăuleţ et al. (2009)
Leau et al. (2008)
Jasbeer et al. (2008)
Roche (2004)
Debode et al. (2007)
Sakai et al. (2002)
Hahnen et al. (2002)
Schultze, 2008
Jasbeer et al. (2008)
Roche (2009b)
Roche (2005)

Utilizată la porumb; modificată
Specificaţiile tehnice ale producătorului
Utilizată la soia şi porumb
Utilizată la soia
Instrucţiunile producătorului
Utilizează un kit asemănător – High Pure PCR
Template (Roche)
Utilizată la soia
Utilizată la porumb
Utilizată la soia şi porumb
Instrucţiunile de utilizare a kitului
Manualul instrumentului

Promega (2006)
Koller şi Storts (2006)

Specificaţiile tehnice ale producătorului
Aplicaţie propusă de porducător pentru soia

Yoshimura et al. (2005b)
Toyota et al. (2006)

Utilizată la porumb şi soia; modificată
Utilizată la soia

Corbisier et al. (2005)
Cazzola şi Petruccelli
(2006)
Hernández et al. (2004a)

Utilizată la soia
Utilizată la porumb şi soia

Smith şi Maxwell (2007)

Utilizată la porumb
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continuare Tabelul 5.
Nr.
crt.
No.
11.

Metoda de extracţie
Extraction method
Extracţie pe bază de TNE
Metodă manuală

Surse bibliografice
References
Studer et al. (1998)
Vaïtilingom et al. (1999)

Observaţii
Comments
Utilizată la soia şi porumb; după SLMB
Utilizată la soia şi porumb; după Köppel et al.
(1997); purificare adiţională (Qiaquick)

GENESpin (GeneScan)
Kit comercial, procesare manuală
Cankar et al. (2006)
Utilizată la soia şi porumb
Purificare cu coloane
NucleoSpin Food Kit (MacherySmith şi Maxwell (2007)
Utilizată la porumb
Nagel)
Reiting et al. 2007
Utilizată la porumb
13.
Kit comercial, procesare manuală
Jasbeer et al., 2008
Purificare cu coloane
Agodi et al., 2006
Utilizată la soia şi porumb
1
Testată în cadrul laboratorului CERT-OMG.
2
Procedura poate fi automatizată dacă se utilizează instrumentul QIAcube (Qiagen).
3
SLMB - Schweizerisches Lebensmittelbuch (Swiss Food Manual).
12.

3.5.1.1. Metoda de extracţie pe bază de CTAB
3.5.1.1. CTAB-based DNA extraction method

Protocolul de extracţie şi purificare a ADN-ului utilizând bromura de
cetiltrimetilamoniu (cetyltrimethyl ammonium bromide/CTAB) a fost conceput de
Murray şi Thompson în 1980. Metoda poate fi uilizată pentru extracţia şi purificarea
ADN-ului dintr-o gamă foarte variată de probe, de la ţesuturi vegetale proaspete până la
matrici alimentare, fiind extrem de utilă în eliminarea polizaharidelor şi compuşilor
fenolici care afectează puritatea şi calitatea extractelor (Somma, 2004). Variante mai mult
sau mai puţin asemănătoare ale procedurii pe bază de CTAB sunt des utilizate în cadrul
testărilor OMG (vezi Tabelul 5).
Protocolul folosit în cadrul acestei lucrări (Figura 54) a fost conceput pe baza a
două variante asemănătoare, una propusă de Somma (2004), iar cea de-a doua fiind
publicată în standardul SR EN ISO 21571:2006. Cele cinci etape care compun protocolul
au fost descrise şi de Gachet et al. (1999).
Lizarea membranei celulare şi a celei nucleare reprezintă prima etapă, proba
omogenizată fiind tratată cu o soluţie tampon de extracţie ce conţine NaCl, EDTA TrisHCl şi CTAB. Toate membranele celulare au o structură generală reprezentată de un strat
dublu de lipide în care sunt intercalate moleculele proteice, legăturile dintre aceste
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Fig. 54. Izolarea şi purificarea ADN-ului utilizând metoda pe bază de CTAB.
Fig. 54. Isolation and purification of DNA using the CTAB-based method.
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componente fiind de tip necovalent. Liza celulară este produsă de detergentul CTAB care
are o structură bipolară asemănătoare lipidelor, cu un pol hidrofil şi celălalt hidrofob.
CTAB-ul prezent în soluţia de extracţie are deci rolul de a îngloba lipidele care intră în
alcătuirea membranei celulare şi a celei nucleare, reţinând totodată moleculele proteice.
AND-ul genomic este pus astfel în libertate. Acest principiu de liză celulară cu ajutorul
unui detergent este valabil în cazul tuturor metodelor de extracţie.
În prezenţa unei concentraţii specifice de săruri (i.e. NaCl) şi a proteinazei K,
proteinele şi ADN-ul disociază, favorizând formarea unui complex insolubil acizii
nucleici-detergent. NaCl are şi efect inhibitor asupra unor clase de enzime. Substanţa
chelatizantă EDTA este utilizată pentru legarea ionilor metalici, cofactori activatori
pentru DNaze, ceea ce determină reducerea activităţii acestor enzime. Tris-HCl are rol de
tampon în soluţia de extracţie, protejând ADN-ul de valorile extreme ale pH-ului.
Deoarece ADN-ul se poate degrada în această etapă, timpul dintre omogenizarea probei
şi adăugarea soluţiei tampon CTAB trebuie să fie cât mai scurt. La sfârşitul acestei etape
resturile celuare grosiere sunt îndepărtate prin centrifugare.
A doua etapă a protocolului – extracţia – presupune separarea complexului CTABacizi nucleici de polizaharide, compuşi fenolici, proteine şi alte substanţe rezultate în
urma lizei celulare. În prezenţa unei concetraţii reduse de săruri (< 0,5 m NaCl),
substanţele contaminante nu precipită şi pot fi îndepărtate prin extracţie cu cloroform.
Cloroformul denaturează proteinele şi facilitează separarea fazei apoase (supernatantul)
de cea organică (faza inferioară, cu densitate mai mare). Extracţia cu cloroform se poate
repeta de una sau două ori pentru îndepărtarea completă a impurităţilor din stratul apos.
Pentru a recupera o parte cât mai mare din acizii nucleici, se poate efectua o extracţie
suplimentară din faza organică, obţinând o soluţie apoasă care este apoi adăugată
extractului iniţial.
În următoarea etapă, soluţia apoasă este tratată cu un amestec de precipitare ce
conţine CTAB şi NaCl După sedimentarea ADN-ului precipitat prin centrifugare,
supernatantul este îndepărtat. Precipitatul este apoi resuspendat cu ajutorul unei soluţii de
NaCl după care urmează o nouă etapă de extracţie cu clorofom, pentru îndepărtarea
compuşilor organici.
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În continuare se realizează purificarea acizilor nucleici, îndepărtându-se
detergentul şi sărurile. În această etapă au loc precipitări şi spălări ale ADN-ului extras,
utilizând izopropanol şi soluţie de etanol.
Procedura de bază este concepută pentru extracţia dintr-o probă test de 100 mg. În
cazul matricilor alimentare intens procesate se poate iniţia procedura de extracţie la o
scară de zece ori mai mare (Querci et al., 2005), utilizându-se o probă test de 1 g, precum
şi cantităţi mai mari de reactivi în primele etape ale protocolului. Strategia are rolul de a
mări cantitatea de ADN recuperat, sporind astfel şansele de detecţie a unor proporţii
reduse de material transgenic.
În Anexa V este redată succesiunea detaliată a etapelor de lucru, compoziţia
soluţiilor stoc şi materialele necesare pentru această metodă de extracţie.

3.5.1.2. Extracţia ADN-ului cu DNeasy Plant Mini Kit
3.5.1.2. DNA extraction using the DNeasy Plant Mini Kit
Caracteristicile tehnice prezentate în continuare au fost preluate din cartea tehnică
a kitului – DNeasy Plant Handbook (vezi Qiagen, 2006). Acesta a fost optimizat pentru
purificarea ADN-ului vegetal din ţesuturi proaspete (în special frunze), îngheţate sau
liofilizate, în vederea efectuării analizelor PCR sau Southern blotting. Cantitatea maximă
de material iniţial recomandată pentru utilizare este de 100 mg în cazul ţesutului proaspăt
(umed), respectiv 20 mg pentru ţesut uscat, categorie în care am considerat că se
încadrează majoritatea probelor pe care le-am testat. Kitul asigură purificarea a 3-30 μg
ADN, iar timpul de lucru estimat este de o oră.
Metodologia DNeasy (Figura 55) combină proprietăţile de legare ale membranelor
de silicon şi separarea prin microcentrifugare. După mărunţirea mecanică a materialului,
se realizează liza celulară şi digestia ARN-ului prin incubare în prezenţa unui tampon
specific şi a RNazei A. După liză, proteinele şi polizaharidele sunt precipitate cu ajutorul
sărurilor, resturile celulare şi compuşii precipitaţi fiind apoi îndepărtaţi din lizat cu
ajutorul coloanelor de filtrare QIAshredder. Filtratul obţinut este amestecat cu tampon de
legare şi etanol, iar amestecul este încărcat în coloanele DNeasy. În aceste condiţii, ADNul este reţinut prin adsorbţie la suprafaţa membranei, iar compuşii nedoriţi sunt eliminaţi
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prin două spălări succesive. La final, ADN-ul este eluat într-un tampon cu concentraţie de
săruri redusă sau în apă.

Fig. 55. Procedura de extracţie cu ajutorul kitului DNeasy Plant Mini.
Fig. 55. DNeasy Plant Mini kit extraction procedure.
După Qiagen (2006).

Numeroase surse din literatura de specialitate (ex. Cankar et al., 2006, Yoshimura
et al., 2005a şi 2005b, Rudi et al., 2003, sau Tengel et al., 2001) indică modificarea
protocolului de bază în vederea optimizării performaţelor extracţiei. Astfel, se recomandă
mărirea cantităţii de probă utilizată pentru extracţie, de la 20 mg la 1 g. În această situaţie
va fi necesară şi modificarea volumelor de soluţii utilizate în primele faze ale
protocolului. Se mai poate mări timpul de incubare a probei în tamponul de liză sau
temperatura la care face incubarea. Aceste modificări ale protocolului de bază au fost de
asemenea testate.
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Modul de utilizare a kitului pentru extracţia ADN-ului în vederea testărilor OMG,
este prezentat în Anexa V. O descriere detaliată a protocolului de lucru şi a pricipiilor de
funcţionare a acestuia a fost publicată şi de Thion et al. (2002).

3.5.1.3. Extracţia ADN-ului cu QIAamp DNA Stool Mini Kit
3.5.1.3. DNA extraction using the QIAamp DNA Stool Mini Kit

Caracteristicile tehnice prezentate în continuare au fost preluate din cartea tehnică
a kitului – QIAamp DNA Stool Handbook (vezi Qiagen, 2007). Kitul QIAamp DNA
Stool Mini (Qiagen) permite izolarea ADN-ului uman sau al microorganismelor din
probe de materii fecale proaspete sau congelate. Acest tip de specimene conţin foarte
mulţi inhibitori ai reacţiei PCR, anumite elemente ale kitului (tabletele InhibitEX şi
tamponul ASL) fiind special concepute pentru a asigura o purificare corespunzătoare.
Concentraţia ADN-ului obţinut este de 75-300 ng/μl.
Se recomandă utilizarea unei probe de 180-220 mg. Liza celulară se realizează în
tamponul ASL, prin incubare la temperatura de 70 °C. Substanţele care pot degrada
ADN-ul şi inhibitorii PCR sunt apoi adsorbiţi de matricea InhibitEX şi eliminaţi prin
centrifugare. Ulterior se realizează purificarea ADN-ului, care include:
 denaturarea proteinelor prin incubare la 70 °C în prezenţa proteinazei K;
 în anumite condiţii de pH şi concentraţie a sărurilor ADN-ul este legat la
suprafaţa membranei de silicon a coloanelor QIAamp, iar impurităţile sunt
eliminate prin centrifugare;
 ADN-ul este spălat în două etape, iar apoi este eluat într-un tampon cu
concentraţie scăzută de săruri.
Procedura este prezentată grafic în Figura 56, iar protocolul de lucru detaliat este
redat în Anexa V.
Ca şi în cazul kitului DNeasy Plant, surse din literatura de specialitate indică
modificarea protocolului de bază în vederea optimizării performaţelor extracţiei. Cea mai
importantă sugestie este reprezentată de mărirea cantităţii de probă utilizată pentru
extracţie, de la 20 mg la 1 g (Rott et al., 2004). Va fi evident necesară şi modificarea
volumelor de soluţii, în etapa iniţială.
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Fig. 56. Procedura de extracţie cu ajutorul kitului QIAamp DNA Sool.
Fig. 56. QIAamp DNA Stool kit extraction procedure.
După Qiagen (2007).

3.5.1.4. Extracţia ADN-ului utilizând kitul High Pure GMO Sample Preparation
3.5.1.4. DNA extraction using High Pure GMO Sample Preparation Kit

Caracteristicile tehnice prezentate în continuare au fost preluate din manualul de
instrucţiuni al kitului (vezi Roche, 2004). Kitul High Pure GMO Sample Preparation
(Roche) a fost otpimizat pentru izolarea ADN-ului din matrici alimentare (materii prime
sau procesate) de origine vegetală în vederea efectuării testelor OMG. Calitatea ADNului este corespunzătoare aplicaţiilor PCR, putându-se obţine 0,1-10 μg acizi nucleici din
200 mg probă (cantitatea recomandată pentru utilizare), în funcţie de gradul de procesare
al matricii alimentare. Pentru matricile înalt procesate, ADN-ul recuperat poate fi prezent
în fragmente de sub 1000 pb. De accea, în aplicaţiile PCR ulterioare, este recomandată
utilizarea unor ampliconi mai scurţi de 200 pb.
Procedura de lucru este redată în Figura 57. După omogenizarea probei, ADN-ul
este extras prin incubare la temperatură înaltă, în prezenţa unui tampon de extracţie. Se
aplică un tratament cu proteinază K, iar lizatul este apoi separat prin centrifugare. În
vederea purificării, ADN-ul este legat selectiv la membrana din fibre de sticlă a tubului
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de filtrare, după care purificarea se realizează prin două etape de spălare-centrifugare. În
final, un tampon cu concentraţie redusă în săruri eliberează ADN-ul de la suprafaţa
fibrelor de sticlă.
Modul de utilizare a kitului pentru extracţia ADN-ului în vederea testărilor OMG,
este prezentat în Anexa V.

Fig. 57. Procedura de extracţie utilizând kitul High Pure GMO Sample Preparation.
Fig. 57. High Pure GMO Sample Preparation kit extraction procedure.
După Roche (2004).

3.5.1.5. Extracţia ADN-ului pe platforma MagNA Pure LC
3.5.1.5. DNA extraction on the MagNA Pure LC platform

Platforma MagNA Pure LC (Roche) (Figura 58) utilizează kituri de extracţie
special concepute pentru separarea şi purificarea automatizată a ADN-ului cu ajutorul
particulelor magnetice (magnetic beads). Aceste particule au dimensiuni microscopice şi
miezul magnetic, iar în anumite condiţii de temperatură şi pH partea lor exterioară
prezintă afinitate pentru moleculele de ADN.
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Fig. 58. Meniul principal al software-ului MagNA Pure LC (Roche).
Fig. 58. Main menu of the MagNA Pure LC software (Roche).
Sursă: Roche (2005).
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Fig. 59. Etaple principale ale protocolului de extracţie automatizat care utilizează principiul
particulelor magnetice.
Fig. 59. Main steps of the automated extraction protocol based on magnetic beads principle.
După Roche (2005).

Platforma poate procesa 1-32 de probe într-un interval de timp care variază între
30 şi 90 minute, în funcţie de kit, protocol şi număr de probe. Operatorul programează
aparatul în funcţie de protocolul ales prin intermediul unui sofware specific (MagNA
Pure LC V3.0.11, Roche) şi încarcă soluţiile de lucru şi materialele consumabile.
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Extracţia propriu-zisă este execuatată apoi automatizat. Succesiunea etapelor de extracţie
este prezentată în Figura 59.
Niciunul dinre kiturile concepute de Roche pentru MagNA Pure LC nu este
destinat izolării acizilor nucleici în vederea efectuării analizelor OMG. Cu toate acestea,
unele protocoale pot fi adaptate prin includerea unei etape de pregătire în cadrul căreia să
se realizeze mărunţirea ţesutului utilizat pentru izolarea ADN-ului. Au fost identificate şi
testate trei exemple de acest fel:
 primul, pentru obţinerea ADN-ului din porumb în vederea detecţiei real-time
PCR a genelor endogene, presupune omogenizarea probei cu soluţia de liză
inclusă în MagNA Pure LC DNA Isolation Kit II (Tissue), iar apoi
supernatantul este utilizat pentru extracţie conform protocolului de bază;
aplicaţia a fosr publicată de Hahnen et al. (2002);
 a doua variantă, pentru extracţie din seminţe de soia, presupune o etapă
premergătoare de tratare a probelor iniţiale cu soluţii de dodecil sulfat de
sodiu (sodium dodecyl sulfate/SDS) şi tiocianat de guanidină (guanidinium
thiocyanate/GTC), extracţia fiind apoi efectuată cu MagNA Pure LC DNA
Isolation Kit I (Blood) (Sakai et al., 2002);
 a treia variantă, pentru izolarea ADN-ului din soia, porumb sau rapiţă;
utilizează în etapa premergătoare o soluţie tampon pe bază de CTAB, iar
extracţia se desfăşoară apoi cu MagNA Pure LC DNA Isolation Kit II
(Tissue), conform protocolului de bază (Schulze, 2008).
Metodologia de lucru, echipamentele şi reactivii necesari sunt prezentaţi în Anexa
V.

3.5.1.6. Extracţia ADN-ului pe platforma Maxwell 16
3.5.1.6. DNA extraction on the Maxwell 16 platform

Kitul Maxwell 16 Tissue DNA Purification (Promega) este utilizat împreună cu
instrumentul Maxwell 16 (Promega) (Figura 60a) în cadrul unei metode simple şi
automatizate pentru extracţia efcientă a ADN-ului genomic din ţesuturi (Promega, 2006).
Procedurile de purificare sunt preprogramate în software-ul aparatului, iar reactivii
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necesari sunt incluşi într-un cartuş care se utilizează direct (Figura 60b şi c). Setarea se
face foarte rapid şi uşor, iar timpul de lucru este de 30-50 minute, în funcţie de procedura
aleasă.

(b)

(c)

(a)
Fig. 60. Instrumentul Maxwell 16 (Promega). (a) Vedere de ansamblu a platformei de extracţie Maxwell 16. (b)
Vedere laterală a cartuşului de extracţie. (c) Repartizarea reactivilor în cartuşul de extracţie.
Fig. 60. The Maxwell 16 instrument (Promega). (a) General view of the Maxwell 16 extraction platform. (b)
Lateral view of the extraction cartridge. (c) The distribution of the reagents inside the extraction cartridge.
Sursă: Kephart et al. (2006).

Kitul nu a fost optimizat pentru extracţia ADN-ului din seminţe sau alte matrici
alimentare de origine vegetală, fiind astfel necesară adaptarea protocolului de bază.
Având de-a face cu un sistem închis, ca şi în cazul platformei MagNA Pure LC, singura
modificare care poate fi adusă protocolului de bază este includerea unei etape de
pretratament. Modificarea făcută a corespuns recomandărilor producătorului (vezi Koller
şi Storts, 2006), fiind concretizată prin incubarea probei test în prezenţa enzimei
CelluACE (Promega) şi a unui tampon specific.
Modul de lucru este prezentat în Anexa V.
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3.5.2. Testarea metodelor de extracţie a ADN-ului
3.5.2. Testing of DNA extracion methods
Pentru succesul analizelor ce urmează a fi efectuate, alegerea unei metode de
extracţie adecvate matricei analizate este indispensabilă. Trebuie însă avut în vedere
faptul că este imposibilă optimizarea portocolului de extracţie pentru fiecare tip de
matrice în parte (Cankar et al., 2006). Cea mai practică soluţie este probabil reprezentată
de selectarea şi utilizarea unui protocol pentru o anumită categorie de probe, în funcţie de
anumite proprietăţi ale categoriei respective (ex. taxon, gradul de procesare sau
compoziţie).
Testarea în paralel a mai multor metode de extracţie este destul de comună în
studiile din acest domeniu, rareori însă numărul acestora ajungând sau depăşind patru (ex.
Jasbeer et al., 2008, Smith şi Maxwell, 2007, Moens et al., 2005, sau Yoshimura et al.,
2005b).
După cum s-a menţionat anterior (subcapitolul 3.5.1.), în cadrul laboratorului
nostru au fost testate şase metode de bază (în unele cazuri fiind incluse mai multe
variante ale aceleiaşi metode de bază) dintre cele prezentate în Tabelul 5. Acestea sunt:
protocolul pe bază de CTAB; kiturile QIAamp DNA Stool Mini (Qiagen), DNeasy Plant
Mini (Qiagen) şi High Pure GMO Sample Preparation (Roche); metodele automatizate
bazate pe utilizarea platformelor MagNA Pure LC (Roche) şi Maxwell 16 (Promega).
Metodele manuale au fost selectate pentru testare deoarece sunt citate frecvent în
publicaţiile din domeniul de interes. Metodele automatizate nu sunt utilizate la scară
largă, fiind însă luate în studiu deoarece dotarea existentă a laboratorului unde s-au
desfăşurat experienţele, includea platformele de lucru specifice. S-a dorit astfel evaluarea
posibilităţii utilizării acestora în activitatea de testare OMG.
Evaluarea performanţelor metodelor a fost făcută având în vedere următoarele
caracteristici:

calitatea

spectrofotometric,

gradul

extractului
de

(concentraţia

fragmentare,

prezenta

şi

puritatea

determinate

substanţelor

inhbitoare),

repetabilitatea, timpul necesar pentru procesarea unui lot de probe, costul unei probe,
dotările necesare, gradul de complexitate al operaţiunilor.
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3.5.2.1. Design experimental
3.5.2.1. Experimental design

În vederea testării metodelor de extracţie, din proba de laborator măcinată sub
formă de pudră fină, se prelevează o cantitate suficientă pentru a asigura obţinerea tuturor
probelor test necesare. Pentru fiecare metodă se vor extrage în paralel şase probe test, iar
extracţia va fi efectuată de trei ori, în condiţii de repetabilitate (Figura 61). În final, se
obţine un grup de 18 (6x3) extracte pentru fiecare metodă testată. Extractele vor fi apoi
analizate pentru a stabili performanţele metodei. Analiza constă din:
 determinări spectrofotometrice ale concentraţiei şi purităţii fiecărui extract
de ADN; se fac câte trei citiri spectrofotometrice consecutive, valorile finale
reprezentând media aritmetică a acestora; se pot determina valorile medii
globale ale concentraţiei ADN-ului, eficienţei de extracţie şi purităţii,
precum şi deviaţia standard relativă a repetabilităţii;
 elecroforeza în gel de agaroză şi marcarea cu o substanţă de intercalare în
vederea determinării gradului de fragmentare al ADN-ului;
 demonstrarea absenţei inhbitorilor PCR din extractele ADN printr-o
amplificare real-time PCR.
Această metodologie are la bază procedura propusă de CRL-GMFF pentru
validarea in-house a metodelor de extracţie, ca parte a procesului de autorizare de către
Comisia Europeană a introducerii pe piaţa UE a evenimentelor de transformare.
Iniţial, pentru testarea metodelor de extracţie am utilizat probe comerciale sub
formă de texturate proteice. Alegerea acestui tip de probă ca model pentru testarea OMG
a fost întâlnită şi în alte studii (ex. Moens et al., 2005), reprezentând în primul rând o
strategie de reducere a costurilor. De asemenea, proba aleasă face parte din cea mai
răspândită categorie de produse alimentare pe bază soia din ţara noastră şi este
caracterizată printr-o procesare medie, situându-se din acest punct de vedere între
materiile prime (seminţe) şi alimentele cu cel mai înal grad de procesare (ex. pate sau
ulei). Ulterior, metodele au fost testate şi pe alte matrici, în principal sub formă de
seminţe şi MRC-uri, fără ca aceste experimente să aibă amploarea celor iniţiale.

198

Fig. 61. Designul experimental utilizat pentru compararea metodelor de extracţie. B - proba neutră de control a extracţiei.
Fig. 61. Experimental design used for the evaluation of DNA extraction methods. EB - extraction blank.
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3.5.2.2. Analiza spectrofotometrică
3.5.2.2. Spectrofotometric analysis

În acest context, recomandăm utilizarea sistemului NanoDrop Nd-1000 UV/Vis
1µl Spectrophotometer (Labtech International) (Figura 62) care reprezintă probabil cea
mai expeditivă şi mai simplă metodă pentru efectuarea acestui tip de determinări. Pentru
determinări este necesar doar un volum de 1-2 μl din soluţia analizată. În prima fază se
măsoară

proba

oarbă

(blank)

reprezentată

de

soluţia

tampon

utilizată

la

resuspendarea/eluarea ADN-ului, respectiv apă sterilă dublu distilată (ddH2O) sau
tampon de eluţie, în funcţie de metoda de extracţie. Urmează apoi măsurarea probelor
necunoscute conform strategiei indicate în subcapitolul 2.6.1.

Fig. 62. Spectrofotometrul NanoDrop Nd-1000 (Labtech International).
Fig. 62. NanoDrop Nd-1000 UV/Vis 1µl Spectrophotometer (Labtech International).
Sursă: IGBMC (2008).

În Tabelul 6 este exemplificat modul de prelucrare a datelor obţinute prin
determinări spectrofotometrice, în cazul evaluării unei metode de extracţie a ADN-ului
(i.e. kitul QIAamp DNA Stool Mini). Fiecare concentraţie reprezintă media a trei citiri
succesive.
Conform criteriilor minime de acceptabilitate enunţate de ENGL (vezi ENGL,
2008), extractul utilizat pentru amplificare trebuie să aibă o concentraţie mai mare decât
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concentraţia de lucru specificată în protocolul metodei de detecţie/cuantificare. În cazul
rezultatelor prezentate, această condiţie este îndeplinită.

Tabelul 6.
Concentraţia ADN-ului în extractele obţinute cu kitul QIAamp DNA Stool Mini
DNA concentration of extracts obtained with QIAamp DNA Stool Mini Kit
Proba
Sample

Concentraţia (ng/µl)
Concentration (ng/µl)

Parametri calculaţi
Determined parameters

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

71,1
83,5
229,2
269,9
241,5
281,2
242,2
280,4
233,6
229,4
139,5
239,4
243,4
276,0
215,3
229,5
219,4
227,7

Concentraţia ADN-ului
Media tuturor probelor
Abaterea standard
Coeficientul de variaţie

219,57 ng/µl
60,74 ng/µl
27,66%

Cantitatea de ADN recuperat
(volumul total al soluţiei
de ADN a fost de 200 µl)
Media tuturor probelor
Abaterea standard
Coeficientul de variaţie

43,91 µg
12,15 µg
27,66%

Rezultatelor prezentate anterior le sunt asociate şi determinări referitoarea la
puritatea soluţiilor (extractelor), respectiv citirile A260/A280. Majoritatea dintre acestea s-au
încadrat în intervalul 1,85-2,15. După cum am mai menţionat, valoarea ideală este 1,8, iar
intervalul 1,7-1,9 este considerat optim. Un raport mai mic de 1,7 indică prezenţa
proteinelor în extract, iar un raport mai mare de 1,9 corespunde unei cantităţi ridicate de
ARN. În cel de-al doilea caz se poate aplica un tratament cu RNază (acest tratament este
uneori inclus în protocolul de bază). După incubarea cu RNază, se va observa o scădere a
valorii raportului A260/A280 şi o creştere a concentraţiei ADN-ului. Considerăm însă că
această etapă nu este necesară, iar modificarea concentraţiei soluţiei de ADN după
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aplicarea RNazei, poate fi interpretată ca o indicaţie a preciziei reduse ce caracterizează
determinarea spectrofotometrică.
Metodele de extracţie au fost testate pe mai multe tipuri de matrici, putându-se
formula următoarele concluzii genrale:
 în cazul texturatelor şi seminţelor, cantitatea de ADN recuperat creşte odată
cu gradul de mărunţire al particulelor;
 extractele obţinute din seminţe sau MRC-uri prezintă aproximativ aceleaşi
concentraţii de ADN ca şi în cazul texturatelor proteice, puritatea fiind însă
mai bună;
 probele intens procesate produc rezultate mult mai slabe comparativ cu
texturatele sau seminţele; valori substanţial mai mari ale concentraţiei se
obţin cu metoda High Pure GMO Sample Preparation, precum şi cu
ajutorul extracţiilor la scară mărită (utilizate în cazul protocolului pe bază
de CTAB şi a kitului QIAamp DNA Stool Mini).
Alte considerente importante pentru această etapă au fost prezentate de Moens et
al. (2005). Este binecunoscut faptul că valorile obţinute reprezintă, în general,
supraestimări ale concentranţiilor reale, aceasta putând fi deseori observată în urma
migrării electroforetice a extractelor. Supraestimarea este determinată de diferiţi factori
fizici (ex. turbiditatea soluţiei), iar unele proceduri de laborator (ex. centrifugarea sau
scăderea valorii măsurate la 320 nm din cea obţinută la 260 nm) pot diminua acest
fenomen, reducând implicit eroarea de justeţe. Denaturarea prealabilă a ADN-ului (ex.
tratament cu NaOH 2M), o procedură des recomandată în cazul determinărilor
spectrofotometrice, s-ar putea să nu prezinte o utilitate prea însemnată.
Chiar şi în cazul unei determinări destul de precise, trebuie avut în vedere că
metoda ia în considerare atât moleculele de ADN cu greutate moleculară mare, cât şi pe
cele degradate şi chiar nucleotidele. De aceea, cantitatea de ADN amplificatil este
probabil mai redusă.
Un alt principiu utilizat frecvent pentru determinarea concentraţiei ADN-ului este
cel fluorimetric (ex. metoda Picogreen). Corbisier et al. (2005) şi Moens et al. (2005) au
concluzionat însă că şi în acest caz pot apare erori, valorile reale fiind de obicei
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subestimate. Celelalte metode (ex. dot densitometry sau real-time PCR) care se pot folosi
în acest scop prezintă la rândul lor diferite neajunsuri.
Se poate concluziona că determinarea concentraţiei ADN-ului într-o soluţie este
corectă doar dacă respectiva soluţie este pură (ex. ADN plasmidial purificat prin HPLC),
iar obţinerea unor extracte corespunzătoare în cazul probelor alimentare este un obiectiv
greu de realizat. Evaluarea spectrofotometrică a extractelor este deci problematică,
neexistând încă o metodă foarte precisă şi sigură. Principalul impediment al acestei
determinări rămâne deci puritatea extractului, ca şi în cazul cuantificării prin real-time
PCR.

3.5.2.3. Starea de fragmentare
3.5.2.3. Fragmentaion state of DNA
Pentru această analiză se recomandă migrarea extractelor într-un gel de agaroză de
concentraţie redusă (ex. 1%, w/v), cu grosimea mai mică de 1 cm. Intensitatea curentului
electric trebuie să fie de aproximativ 10 V/cm. După migrare, în vederea marcării ADNului, gelul este incubat într-o soluţie ce conţine un agent fluorescent de intercalare (ex.
EtBr sau SYBR Safe), la temperatura camerei şi sub agitare uşoară. Soluţia de marcare
este obţinută prin diluarea substanţei de intercalare în tamponul utilizat pentru separarea
electroforetică (TAE 1X sau TBE 0,5X). Datorită riscurilor pe care EtBr le prezintă
pentru mediu şi sănătate, recomandăm utilizarea substanţelor de tip SYBR.
În cadrul laboratorului nostru, transiluminarea gelurilor în vederea vizualizării
ADN-ului marcat, se face cu ajutorul sitemului BioSpectrum AC Imaging System (UltraViolet Products/UVP) (Figura 63).
Echipamentele, materialele şi procedura de lucru sunt prezentate în Anexa VI.
În Figura 64 sunt prezentate câteva exemple de profile electroforetice obţinute
după migrarea în gel de agaroză a extractelor. După cum se poate observa, extractele
obţinute din probe neprocesate prezintă, în general, o bandă evidentă (partea de sus a
imaginilor), ce corespunde ADN-ului cu masă moleculară mare, în timp ce soluţiile
extrase din matrici alimentare compozite sau înalt procesate conţin multe fragmente, de
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Fig. 63. BioSpectrum AC Imaging System (UVP).
Fig. 63. BioSpectrum AC Imaging System (UVP).
Sursă: UVP (2009).
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Fig. 64. Electroforeză în gel de agaroză a extractelor de ADN obţinute cu ajutorul mai multor metode, din
diferite tipuri de probe ce conţin soia. Probele: M, marker; S, seminţe de soia; R, MRC; T, texturat proteic;
PS, pate vegetal; LS, lapte de soia. (a) Protocolul pe bază de CTAB. (b) Kitul QIAamp DNA Stool Mini. (c)
Kitul High Pure GMO Sample Preparation. (d) Sistemul MagNA Pure LC.
Fig. 64. Gel electrophoresis of DNA extracts obtained with different methods, from several types of matrices
containg soybean. Samples: S, soybeans; R, CRM; T, textured soy protein; PS, vegetarian pâté containg
soybean; LS, soymilk; (a) The CTAB-based protocol. (b) The QIAamp DNA Stool Mini Kit. (c) The High
Pure GMO Sample Preparation Kit. (d) The MagNA Pure LC system.
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mărimi reduse, ce indică degradarea ADN-ului. Aceste fragmente apar sub formă de pete
sau dâre (smear). Uneori dâra însoţeşte benzile sau petele. Dacă în subcapitolul anterior
s-a subliniat faptul că extractele obţinute din boabe sau făină/MRC-uri au concentraţii
similare cu cele obţinute din texturate, acum se pot observa clar diferenţele dintre cele
două tipuri de matrici, concretizate şi prin gradul de fragmentare.
Conform criteriilor minime de acceptabilitate enunţate de ENGL (vezi ENGL,
2008), extractul utilizat pentru testare trebuie să conţină fragmente de ADN mai mari
decât ampliconii corespunzători celor două sisteme de cuantificare. Există însă situaţii
(i.e. în general, în cazul probelor intens procesate, profilele electroforetice indică lipsa
ADN-ului nefragmentat) în care acest parametru nu poate fi verificat prin separare
electroforetică. De aceea, recomandam ca întotdeauna, indiferent de rezultatele migrării
în gel şi cele ale determinărilor spectrofotometrice, amplificabilitatea extractului să fie
testetă printr-o reacţie (real-time) PCR specifică taxonului.

3.5.2.4. Confirmarea absenţei inhibitorilor PCR
3.5.2.4. Confirming the absence of PCR inhibitors

3.5.2.4.1. Design experimental
3.5.2.4.1. Experimental design
Pentru evaluarea efectului substanţelor inhibitoare se recomandă efectuarea unor
determinări real-time PCR, utilizând diluţii seriale ale extractului analizat. Ţinta
amplificărilor este reprezentă de o secvenţă endogenă (specifică taxonului). În acest scop,
concentraţiile extractelor analizate sunt ajustate la valoarea ce trebuie utilizată în cadrul
protocolului de cuantificare, iar din aceste soluţii (denumite „1:1”) sunt preparate diluţii
seriale de factor patru (1:4, 1:16, 1:64, 1:256). Reacţiile pot fi efectuate fără repetiţii
(CRL-GMFF, 2007) sau în duplicat (Foti et al., 2006).
După efectuarea experimentelor, valorile CT ale soluţiilor diluate sunt introduse
într-un grafic, în funcţie de logaritmul factorului de diluţiei. Utilizând regresia liniară, se
construieşte dreapta de regresie (trend line), iar apoi se determină parametri de interes ai
reacţiei de amplificare.
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În următoarea etapă, valoarea CT a probei nediluate este determinată prin
extrapolare cu ajutorul ecuaţiei de regresie liniară, iar apoi este comparată cu valoarea CT
măsurată pentru acestă probă. Diferenţa (ΔCT) mai mică de 0,5 între cele două valori
indică o influenţă redusă, sau chiar absenţa inhibitorilor.
Un exemplu de concepere (designul experimental) a unui astfel de experiment este
prezentat în Figura 65.
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Fig. 65. Evaluarea efectului inhibitorilor PCR. (a) Exemplu de setare a unui experiment de evaluare a efectului
substanţelor inhibitoare. Sunt analizate nouă extracte de ADN (1-9), fiecare nediluat (WD) şi în patru diluţii seriale
(1:4, 1:16, 1:64, 1:256). Toate probele sunt analizate în duplicat. O probă de control pozitivă (PC) şi una de control a
reactivilor (NTC) sunt de asemenea incluse în experiment. Trebuie avut în vedere că valoarea ΔCT aşteptată în cazul
diluţiilor 1:4 este 2 (ΔCT = log24 = 2), iar valoarea aşteptată pentru panta unei reacţii PCR cu eficienţa de 100% este
-3,32. Criteriile de acceptrabilitate sunt: ΔCT < 0,5; -3,6 < valoarea pantei < -3,1; R2 > 0,98. (b) Experimente în care
nu există efect de inhibiţie. (c) Experimente în care există efecte de inhibiţie.
Fig. 65. Assessment of PCR inhibitors. (a) Example of plate set-up for assessing the effect of inhibitors. nine
different DNA samples are anlized (1-9), each undiluted (WD) and in four serial dilutions (1:4, 1:16, 1:64, 1:256).
All samples are run in duplicate. A positive control (PC) and a reagent control (NTC) are also included in the
analysis.The expected ΔCT value for fourfold dillutions is 2 (ΔCT = log24 = 2) and the expecte dslope for a PCR with
100% efficiency is -3.32. The acceptability criteria are as follows: ΔCT < 0,5; -3,6 < slope < -3,1; R2 > 0,98. (b)
Runs with no inhibition effect. (c) Runs in which inhibition of PCR is present.
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3.5.2.4.2. Metoda de lucru
3.5.2.4.2. Working method

Analiza a fost efectuată pe platforma LightCycler 480 utilizând kitul LightCycler
480 Probes Master (Roche). Kitul conţine un master mix universal pentru reacţii realtime PCR în sistem TaqMan, iar primerii şi sondele se adaugă separat, în funcţie de
secvenţa ţintă.
Protocoalele real-time PCR folosite au la bază metodele descrise în SR EN ISO
21570:2006, Anexele B.1 şi C.1. Cele două sisteme au fost create pentru detecţia ADNului specific taxonului (i.e. soia), fiind utilizate şi în cadrul unor protocoale de
cuantificare a evenimentului de transformare GTS 40-3-2.
Oligonucleotidele utilizate în cadrul acestei metode sunt prezentate în Tabelul 7,
lungimea ampliconului fiind de 81 pb. Compoziţia master mixului şi condiţiile de
amplificare sunt prezentate în continuare, în Tabelul 8, respectiv Tabelul 9.

Tabelul 7.
Primeri şi sonde utilizate în combinaţie cu kitul LightCycler 480 Probes Master
Primers and probes used in combination with the LightCycler 480 Probes Master Kit
Denumitre Ţintă
Name
Target
Lectin-F
Lectin-R
Lectin-TMP*

Gena Le1
de la soia

Secvenţă 5’-3’
5’- 3’ sequence
TCC ACC CCC ATC CAC ATT T
GGC ATA GAA GGT GAA GTT GAA GGA
FAM-AAC CGG TAG CGT TGC CAG CTT CG-TAMRA

Surse
References
Debode et al. (2007); Brodmann et al. (2002), în
Cankar et al. (2006); Foti et al. (2006); SLMB**
(2000), în SR EN ISO 21570:2006; Taverniers et al.
(2001).

* Sondă TaqMan.
** SLMB - Schweizerisches Lebensmittelbuch (Swiss Food Manual).

Amestecurile de reacţie şi programele de amplificare prezentate anterior au fost
întocmite pe baza informaţiilor din standardul SR EN ISO 21570:2006 şi a instrucţiunilor
kitului LightCycler 480 Probes Master (Roche, 2006b). În Anexa VII este prezentat
modul de setare a reacţiilor aferente acestei metode.
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Tabelul 8.
Master mix ul utilizat pentru evaluarea efectului inhibitorilor PCR
PCR reaction master mix used to assess the effect of the PCR inhibitors
Reactiv
Reagent
H2O pentru PCR*
Primer F, 10 μM
Primer R, 10 μM
Sondă TaqMan, 10 μM
Master (2x)*
ADN**

Concentraţie finală
Volum pentru o reacţie (μl)
Final concentration
Volume for one reaction (μl)
Soia
Porumb
Soia
Porumb
Soybean
Maize
Soybean
Maize
4,2
6,48
0,9 μM
0,3 μM
1,8
0,6
0,9 μM
0,3 μM
1,8
0,6
0,1 μM
0,16 μM
0,2
0,32
1x
1x
10
10
Volum total master mix 18 μl
2 μl

* Reactiv inclus în kitul LightCycler 480 Probes Master.
** Maxim 40 ng/µl conform protocoalelor originale. Concentraţia utilizată în cadrul experimentelor a fost de
aproximativ 50 ng/µl.

Tabelul 9.
Program de amplificare pentru sistemul LightCycler 480
Amplification program for the LightCycler 480 system
Etapă
Step
Incubare
Amplificare
Răcire

Parametri temperatură/timp
Cicluri
Temperature/time parameters
Cycles
95 °C, 10 min
1
Denaturare
95 °C, 15 sec
45
Alipire
60 °C, 25 sec
Extensie
72 °C, 10 sec
40 °C, 10 sec
1

Mod de analiză
Analisys mode
Cuantificare, achiziţie
semnal în etapa de
extensie (mod „Single”)
-

În Figura 66 sunt prezentate datele şi rezultatele obţinute în cadrul a două astfel de
analize. În primul caz (Figura 66a), curba de regresie îndeplineşte condiţiile de
acceptabilitate (i.e. R2 > 0,98, panta cuprinsă între -3,6 şi -3,1), iar valoarea CT teoretică
corespunzătoare diluţiei 1:1, extrapolată cu ajutorul ecuaţiei de regresie, este de 24,94.
Dat fiind faptul că valoarea CT măsurată este 24,67 şi deci ΔCT < 0,5, se poate
concluziona că în acest exemplu nu apare efectul de inhibiţie.
În schimb, curba de regresie construită cu datele obţinute în cel de-al doilea
experiment indică o amplificare defectuoasă (Figura 66b). Condiţiile de acceptabilitate nu
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sunt satisfăcute în întregime (ex. panta > -3,1), iar diferenţa (ΔCT) dintre cele două valori

număr cicluri de amplificare

(teoretică şi calculată) corespunzătoare diluţiei 1:1, este mai mare de 0,5.

Diluţia
1:1
1:4
1:16
1:64
1:256

Valoarea CT (media a
două determinări
paralele)
24,67
26,88
28,78
30,72
32,36

log(factorul de diluţie)

(a)

cluri de amplificare

Diluţia
1:1
1:4
1:16
1:64
1:256

Valoarea CT (media a
două determinări
paralele)
24,48
26,7
28,73
30,58
31,7

log(factorul de diluţie)

(b)
Fig. 66. Evaluarea efectului inhibitorilor PCR în cazul a două extracte ADN. „1:1” reprezintă un
extract brut a cărui concentraţie de ADN a fost ajustată la 50 ng/µl. (a) Datele obţinute indică lipsa
inhibiţiei. (b) Datele obţinute indică prezenţa inhibiţiei.
Fig. 66. Assessment of PCR inhibition for two DNA extracts. “1:1” represents a DNA extract with itţs
DNA concentration adjusted to 50 ng/µl. (a) Data are indicating absence of PCR inhibition. (b) PCR
inhibition is present, as suggested by experimental data.

Acest model analitic, recomandat şi utilizat de CRL-GMFF pentru evaluarea
efectului inhibitorilor, a fost preluat de alte studii (ex. Cankar et al., 2006, Waiblinger et
al., 2006, sau SR EN ISO 21570:2006) care au subliniat necesitatea ca întotdeauna
înainte de cuantificarea propriu-zisă să fie efectuată analiza inhibiţiei prin amplificarea
real-time PCR a unei secvenţe de referinţă în cadrul unei serii de diluţii a probei
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analizate. De asemenea, determinarea concentraţiei relative a unei secvenţe endogene
poate fi utilizată şi pentru compararea mai multor metode de extracţie sub aspectul
cantităţii totale de ADN amplificabil recuperat dintr-o probă (Smith şi Maxwell, 2007).
Efectul substanţelor inhibitoare asupra cineticii amplificării poate fi de mai multe
feluri. Acestea au fost exemplificate de Moens et al. (2005) prin analiza real-time PCR a
unei serii de diluţii în care au fost amplificate în paralel o secvenţă specifică taxonului
sau organismelor vegetale (control intern) şi o secvenţă de ADN plasmidial (control
extern/spike). În Figura 67 sunt prezentate două modele de evoluţie a curbei de
amplificare (unul pentru ţinta endogenă, celălalt pentru ţinta externă) în cazul extractului
fără efect de inhibiţie.

X

plasmid

(a)

(b)

Fig. 67. Amplificări real-time PCR ale unor extracte în care nu este prezent efectul de inhibiţie. (a)
Detecţia unei gene endogene într-o serie de diluţii de factor opt ale aceluiaşi extract. Curbele de
amplificare sunt paralele şi la o diferenţă de trei cicluri (ΔCT = 3) între două diluţii succesive. Această
diferenţă corespunde factorului de diluţie 8. (b) Detecţia unei secvenţe ţintă externe (plasmid) adăugată
(spiked) în cantităţi egale în cele trei diluţii seriale. Curbele de amplificare sunt aceleaşi.
Fig. 67. Real-time PCR runs for DNA extracts with no inhibitory effect. (a) Detection of an endogenous
target on an eight-fold dilution series of the same DNA extract. Amplification curves are parallel and with
a difference of three cycles (ΔCT = 3) between two consecutive dilutions. The difference corresponds to
eight-fold dilutions. (b) Detection of an external target (plasmid) added (spiked) in equal concentrations
in the three sample of the dilution series. The amplification plots are the same (superposed).
Sursă: Moens et al. (2005).

Cea mai importantă concluzie a studiului citat anterior, se referă la existenţa a
două tipuri principale de efecte de inhibiţie:
 primul se caracterizează prin reducerea eficienţei de amplificare de-a lungul
întregii reacţii (Figura 68); apariţia semnalului aferent valorii CT este de
obicei întârziată;
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 în al doilea caz, eficienţa este redusă doar în primele cicluri (Figura 69);
semnalul fluorescent este generat cu intârziere şi deci valoarea CT este mai
mare; alura curbei de amplificare este însă normală.

X
X

plasmid
(a)

(b)

Fig. 68. Amplificări real-time PCR ale unor extracte în care apare primul tip de inhibiţie. (a) Detecţia unei
gene endogene într-o serie de diluţii de factor opt ale aceluiaşi extract. Inhibiţia reacţiei de amplificare este
evidentă în cazul probei nediluate (1). (b) Detecţia unei secvenţe ţintă externe (plasmid) adăugată (spiked)
în cantităţi egale în cele trei diluţii seriale, precum şi într-o probă separată. Inhibiţia reacţiei de amplificare
este evidentă în cazul probei nediluate (1) şi în cazul celei diluate de opt ori (8X).
Fig. 68. Real-time PCR runs for DNA extracts with no inhibitory effect. (a) Detection of an endogenous
target on an eight-fold dilution series of the same DNA extract. The inhibition is visible in the case of the
undiluted sample (1). (b) Detection of an external target (plasmid) added (spiked) in equal concentrations
in the three sample of the dilution series, and in an independent reaction. The undilauted sample (1) and
the eight-fold dilution (8X) are affected by inhibition.
Sursă: Moens et al. (2005).

X

plasmid

(a)

(b)

Fig. 69. Amplificări real-time PCR ale unor extracte în care este prezent al doilea tip de inhibiţie. (a)
Detecţia unei gene endogene într-o serie de diluţii de factor opt ale aceluiaşi extract. Inhibiţia reacţiei de
amplificare este evidentă în cazul probei nediluate (1). (b) Detecţia unei secvenţe ţintă externe (plasmid)
adăugată (spiked) în cantităţi egale în cele trei diluţii seriale, princum şi într-o probă separată. Inhibiţia
reacţiei de amplificare este evidentă în cazul probei nediluate (1) şi în cazul celei diluate de opt ori (8X).
Fig. 69. Real-time PCR runs for DNA extracts with no inhibitory effect. (a) Detection of an endogenous
target on an eight-fold dilution series of the same DNA extract. The inhibition is visible in the case of the
undiluted sample (1). (b) Detection of an external target (plasmid) added (spiked) in equal concentrations in
the three sample of the dilution series, and in an independent reaction. The undilauted sample (1) and the
eight-fold dilution (8X) are affected by inhibition.
Sursă: Moens et al. (2005).
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Datele sugerează că în cel de-al doilea caz inhibiţia apare doar în ciclurile iniţiale,
când rezultatul amplificării nu este încă vizibil. Spre deosebire, primul tip de inhibiţie
este permanent, de-a lungu întregii reacţii de amplificare. Ipoteza care încearcă să explice
aceste efecte se bazează pe existenţa unor molecule cu mecanisme diferite de acţiune. În
cazul în care proba nu este analizată în mai multe repeteţii sau în diluţii seriale, există
posibilitatea ca inhibiţia (mai ales din cea de-a doua categorie) să rămână nedetectată.
Efectul de inhibiţie va constitui astfel o sursă de eroare (bias) pentru analiză.

3.5.2.5. Compararea metodelor de extracţie pe baza criteriilor economice
3.5.2.5. Comparizon of extraction methods based on economical criteria

Compararea metodelor de extracţie sub aspect economic se va face având în
considerare următorii parametri: timpul necesar pentru procesarea unui lot de probe,
costul unei probe, dotările necesare. În continuare sunt sintetizate câteva concluzii
desprinse din activitatea pe care am desfăşurat-o.
Cea mai ieftină extracţie se realizeză utilizând protocolul CTAB. Costul unei
probe a fost însă mai greu de aproximat în acest caz, motiv pentru care s-a ales ca
referinţă metoda DNeasy, celelalte costuri fiind redate ca multipli ai acesteia (Tabelul
10). Datele referitoare la costuri pot varia semnificativ în funcţie de cursul valutar şi
preţurile oferite de distribuitori, iar modificarea costurilor aferente unei metode va fi
independentă de celelalte metode.
Creşterea numărului de probe procesate în paralel va permite eficientizarea
utilizării diferitelor resurse (ex. timp sau resurse materiale). De exemplu, în cazul
sistemului MagNA Pure LC, dublarea numărului de probe (de la 16 la 32) nu atrage după
sine dublarea timpului de lucru, dar eficienţa maximă din punct de vedere al consumului
de reactivi se realizează doar dacă sunt procesate loturi echivalente cu capacitatea
maximă de lucru a aparatului (i.e. 32 probe).
În ceea ce priveşte dotările de care laboratorul trebuie să dispună, acestea sunt
asemănătoare în cazul tuturor metodelor, cu excepţia celor automatizate care necesită în
plus prezenţa sistemului robotizat de efectuare a extracţiilor.
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Tabelul 10.
Evaluarea metodelor de extracţie din punct de vedere economic
Economical assessment of extraction method performance
Metodă
Method
CTAB
DNeasy Plant Mini Kit
QIAamp DNA Stool Kit
High Pure GMO Sample Preparation Kit
Maxwell 16 Tissue DNA Purification Kit
MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I

Timp necesar1 (min)
Assay time(min)
300
70
70
70
503
1104

Cost/probă2
Cost/sample
0,3
1
1,6
3,6
1,8
1,5

1

Nu s-a ţinut cont nici de timpul necesar pentru cântărirea probelor şi pregătirea soluţiilor de lucru.
Nu au fost incluse costurile materialelor de uz general (ex. vârfuri de pipete, tuburi de reacţie, mănuşi sterile).
3
Nu include etapa de pretratament a probelor (~120 min).
4
Nu include etapa de pretratament a probelor (~60 min).
2

3.5.2.6. Considerente generale refertioare la testarea metodelor de extracţie
3.5.2.5. General considerations on the testing of DNA extraction methods
În cazul kitului DNeasy Plant Mini şi al extracţiei automatizate cu sistemul
Maxwell 16, rezultatele obţinute în final au fost total nesatisfăcătoare.
Sistemul Maxwell 16 a fost utilizat conform indicaţiilor producătorului (Koller şi
Storts, 2006; Promega, 2006). Koller şi Storts (2006) constituie singura sursă identificată
în literatura de specialitate, care descrie utilizarea sistemului Maxwell 16 pentru izolarea
şi purificarea ADN-ului din boabe de soia, extractele obţinute corespunzând parametrilor
analizelor real-time PCR. În experienţele desfăşurate în cadrul laboratorului nostru,
extractele obţinute, atât din texturate proteice, cât şi din boabe de soia, nu au fost însă
corespunzătoare pentru amplificare. S-au înregistrat concentraţii foarte reduse de ADN,
ceea ce sugerează o slabă capacitate de recuperare, iar amplificarea secvenţelor de interes
nu a fost posibilă, fie datorită prezenţei unei cantităţi reduse de ADN amplificabil, fie
datorită eliminării insuficiente a inhibitorilor PCR.
În contrast, DNeasy este unul dintre cele mai utilizate protocoale de extracţie în
cadrul analizelor OMG. În vederea sporirii eficienţei, diferiţi autori au recomandat
modificări ale protocolului de bază (ex. mărirea cantităţii probei test sau creşterea
perioadei şi temperaturii de incubare în etapa de liză celulară). Cu toate că s-a ţinut cont
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şi de aceste sugestii, rezultatele obţinute au fost slabe. Trebuie menţionat că cel puţin în
cazul boabelor şi a făinii, majoritatea surselor bibliografice au indicat obţinerea unor
extracte foarte bune. Cauzele care au determinat obţinerea performanţelor slabe în cadrul
laboratorului nostru nu au fost identificate. Rezultate slabe sunt însă de aşteptat în cazul
utilizării kitului DNeasy pentru izolarea ADN-ului din matrici procesate (Cankar et al.,
2006; Terry et al., 2002, în Corbisier et al., 2005), motiv pentru care Rott et al. (2004) şi
Tengel et al. (2001) au preferat folosirea metodei QIAamp.
În ceea ce priveşte metoda pe bază de CTAB, sunt disponibile o multitudine de
variante (vezi Tabelul 5), mai mult sau mai puţin asemănătoare. Aceasta rămâne probabil
cea mai versatilă metodă şi cu siguranţă cea mai ieftină, fiind preferată de multe grupuri
de cercetare (ex. Zhou et al., 2007, Kunert et al., 2006, Moens et al., 2005, Querci et al.,
2005, sau Somma, 2004).
Rezultatele testării comparative a celor şase metode de extracţie sunt sintetizate în
Figura 70.

Fig. 70. Compararea principalelor caracteristici de performanţă ale metodelor de extracţie testate.
Fig. 70. Comparison of main performance characteristics of tested extraction methods.

Gradul de complexitate/dificultate se referă în primul rând la implicarea
operatorului în fluxul de lucru şi uşurinţa în utilizare. În acest context, protocolul pe bază
de CTAB este cel mai laborios, iar metodele automatizate necesită cel mai redus efort din
partea operatorului.
În urma acestui experiment considerăm că patru dintre metodele testate (i.e.
protocolul pe bază de CTAB şi kiturile QIAamp DNA Stool Mini, HighPure GMO
Sample Preparation şi MagNA Pure LC DNA Isolation) sunt potrivite pentru includerea
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în cadrul analizelor de rutină. Este însă dificilă găsirea uneia care să satisfacă toate
necesităţile şi să ofere întotdeauna rezultate optime. De aceea, în funcţie de nevoile şi
resursele laboratorului de testare, metoda pentru care se optează poate fi diferită.

3.5.3. Extracţia ADN-ului în cadrul testării OMG
3.5.3. DNA extraction for GMO testing
3.5.3.1. Design experimental
3.5.3.1. Experimental design
Izolarea ADN-ului în vederea testării OMG se poate face conform schemei din
Figura 71. În experiment sunt incluse probele de control adecvate (subcapitolul 2.8.5), în
conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 24276:2006, iar pentru fiecare

Fig. 71. Designul experimental pentru extracţia ADN-ului din probele necunoscute. P probă pozitivă de control a extracţiei, B - proba neutră de control a extracţiei, E - probă de
control pentru mediul de lucru.
Fig. 71. Experimental design used for extracting DNA from unknown samples. PE positive extraction control, E - environmental control.
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probă necunoscută se efectuează două extracţii paralele (SR EN ISO 21571:2006; Querci
et al., 2005; Germini et al., 2004). Foti et al. (2006) recomandă efectuarea extracţiilor în
triplicat. Şi în cazul acestor extracte se va determina concentraţia ADN-ului, puritatea şi
starea de fragmentare.

3.5.3.2. Rezultate şi considerente generale
3.5.3.2. Results and general considerations
Datele prezentate în continuare au fost obţinute utilizând kitul QIAamp DNA
Stool Mini în cazul probelor pe bază de soia.
Din perspectiva laboratorului nostru, rezultatele determinărilor spectrofotometrice
pot fi sintetizate după cum urmează:
 concentraţiile extractelor obţinute din texturate proteice din soia (granule,
felii/şniţele, cuburi) au fost relativ bune, situându-se, în general, în
intervalul 180-300 ng/µl şi cu o medie de aproximativ 250 ng/µl; în ceea ce
priveşte raporturile A260/A280 şi A260/A230, valorile s-au încadrat, în general,
între 1,85 şi 2,15, respectiv 2 şi 2,15;
 concentraţia medie a fost mai redusă în cazul seminţelor de soia –
aproximativ 220 ng/µl – cu valori cuprinse între 180 şi 270 ng/µl;
raporturilor de puritate au avut aproximativ aceleaşi valori ca şi în situaţia
anterioară;
 în cazul probelor dificile (i.e. lapte de soia, cremă vegetală de brânză, baton
energizant, pate) s-au înregistrat concentraţii destul de reduse, sub 15 ng/µl,
raporturile de puritate fiind de asemenea slabe;
 în cazul probelor sub formă de tofu s-au obţinut rezultate relativ bune,
concentraţia ADN-ului depăşind 80 ng/µl, iar valorile raporturilor de
puritate fiind de aproximativ 2,2;
 concentraţia medie a extractelor din MRC-urile pentru soia MG a fost de
aproximativ 260 ng/µl, variind între 160 ng/µl şi 400 ng/µl; raporturile de
puritate au fost asemănătoare cu ale primelor două categorii de probe.

216

Testarea OMG

Starea de fragmentare a extractelor a fost evaluată prin migrare în gel de agaroză
şi marcare cu EtBr, conform metodologiei descrise în subcapitolul 2.6.2, iar o parte din
rezultate sunt prezentate în Figura 72.

R20

T1

T2

T4

T5

CS

T6

M

T7

T8

S1

S2

BE

B

M

Fig. 72. Electroforeză în gel de agaroză a extractelor de ADN obţinute cu ajutorul kitului QIAamp DNA Stool Mini,
din probe ce conţin soia. Probele: M, marker; S, seminţe soia; R, MRC; T, texturat proteic;CS, cremă vegetală de
brânză; BE, baton energizant; B, proba neutră de control a extracţiei.
Fig. 72. Gel electrophoresis of DNA extracts obtained with the QIAamp DNA Stool Mini Kit from samples
containing soybean. Samples: S, soybeans; R, CRM; T, textured soy protein; CS, soybean-based cheese analogue;
BE, candy bar; B, extraction blank.

Extracţia la scară mărită (10X) este justificată mai ales în cazul probelor
procesate, obţinându-se concentraţii de ADN de 2-4 ori mai mari decât în condiţiile de
bază.
În cazul matricilor procesate sau compozite trebuie luaţi în considerare anumiţi
factori determinaţi de modul de obţinere al acestora, care fac analizele moleculare dificile
sau chiar imposibile:
 operaţiunile de procesare pot determina degradarea ADN-ului;
 matricile înalt rafinate (ex. amidon, lecitină, ulei sau izolate proteice),
folosite ca atare sau ca ingrediente, au un conţinut redus de acizi nucleici
deoarece procedura de obţinere urmăreşte, în general, separarea oricărui alt
material decât cel de interes (Weigel et al., 2001, în Smith şi Maxwell,
2007);
 materialul MG poate fi prezent doar la nivelul unui ingredient care deţine o
proporţie redusă întreaga probă;
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 matricile alimentare reprezintă de obicei amestecuri complexe, putând
astfel conţine o serie de substanţe (ex. polizaharide, polifenoli sau lipide)
care afectează extracţia sau amplificarea PCR (Holden et al., 2003, şi
Porebski et al., 1997, în Ujhelyi et al., 2007; Cazzola şi Petruccelli, 2006).
Atât apa, cât şi activitatea mecanică, valorile extreme ale pH-ului, temperatura şi
activitatea enzimatică, sunt factori care pot cauza degradarea ADN-ului (Jonas et al.,
2001; Klein et al., 1998, în Engel et al., 2006; Corbisier et al., 2005; Wurz et al., 1999).
Aceştia pot fi prezenţi în cadrul fazei de procesare industrială, precum şi în etapa de
extracţie, iar influenţa lor poate fi considerabilă (Engel et al., 2006), depinzând însă
foarte mult de modul în care interacţionează între ei (sinergic sau antagonic).
Temperatura ridicată are impact negativ, atât în cadrul procesării industriale, cât şi
în cel al procesării analitice. Moleculele de ADN sunt fie fragmentate (Meyer et al.,
1994, şi Ebbehoj şi Thomsen, 1991, în Corbisier et al., 2005), fie denaturate (Corbisier et
al., 2005), ambele modificări afectând în primul rând etapa de evaluare a extractelor.
Chiar dacă aceasta nu este critică, ulterior, amplificarea unui ADN puternic fragmentat va
rezulta într-un eşec.
În timpul procesării alimentare, apa va afecta în mod cert calitatea materialului
genetic din probă, datorită influenţei sinergice pe care o are împreună cu ceilalţi factori
enumeraţi anterior, precum şi datorită faptului că favorizează intensificarea activităţii
DNazelor (Rückold et al., 2001, în Corbisier et al., 2005). Pe de altă parte, în cadrul
procedurii de extracţie, apa poate contribui pozitiv la recuperarea unei cantităţi mai mari
de ADN. Astfel, Corbisier et al. (2005) au concluzionat că extractibilitatea ADN-ului a
fost îmbunătăţită prin simpla expunere a făinii la apă, fenomen remarcat şi de alţi autori şi
care se datorează probabil faptului că pereţii celulari sunt degradaţi prin umectare,
datorită condiţiilor hipotonice. Efectul diferit al apei în cea de-a doua situaţie se datorează
faptului că ceilalţi factori (ex. temperatură sau pH) sunt controlaţi. De aceea, temperatura
cât mai redusă, dar pozitivă, parcurgerea cât mai rapidă a protocolului de lucru şi
utilizarea soluţiilor de lucru tamponate vor favoriza obţinerea unor extracte cu însuşiri
mai bune.
Pe lângă degradare, un alt fenomen cu impact negativ asupra integrităţii
moleculeor de ADN este denaturarea. Aceasta este caracteristică în special matricilor
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procesate, fiind cauzată de acţiunea unor factori de stres externi (ex. temperatura, valorile
extreme ale pH-ului, sărurile caotropice sau solvenţii anorganici) ce intervin în cadrul
procesului tehnologic de obţinere/prelucrare (Wikipedia, 2009g).
S-a remarcat de asemenea că există o corelaţie pozitivă între gradul de mărunţire
al probei şi extractibilitatea ADN-ului (Moreano et al., 2005a, în Engel et al., 2006).
Trebuie însă acordată o atenţie deosebită creşterii temperaturii în timpul mărunţirii
probei, aceasta putând determina reducerea considerabilă a cantităţii extrase de ADNdc
(Corbisier et al., 2005). Adăugarea apei reduce influenţa termică negativă.
În ceea ce priveşte pH-ul, valorile reduse ale acestuia contribuie la fragmentarea
ADN-ului. Toate soluţiile utilizate în cadrul procedurii de extracţie au însă pH-ul
stabilizat la o valoare care nu afectează moleculele de interes.
Una dintre problemele majore întâlnite în cadrul testării OMG, care derivă din
faza de extracţie, este reprezentată de variaţia considerabilă a caracteristicilor soluţiei de
ADN, idee subliniată de mai multe studii (Moens et al., 2005; Cankar et al., 2006).
Astfel, degradarea moleculelor de interes, precum şi diferite substanţe inhibitoare sau
cantităţi insuficiente de ADN pot împiedica parţial sau total reacţia de amplificare.
Influenţa acestori factori reprezintă o importantă sursă de variabilitate, în special în cazul
analizelor real-time PCR. Dintre toţi parametri de evaluare a extractelor, considerăm
absenţa inhibitorilor ca fiind esenţială, părere împărtăşită şi de alţi autori (ex. Cankar et
al., 2006, sau Rott et al., 2004).
Recuperarea unei cantităţi cât mai mari de ADN este de asemenea foarte
importantă deoarece:
 trebuie avut în vedere faptul că aceasta un corespunde în totalitate ADNului amplificabil;
 capacitatea de a efectua (corect) determinarea cantitativă se reduce în cazul
în care materialul MG se regăseşte într-o concentraţie redusă.
În cazul în care concentraţia ADN-ului este prea scăzută, se poate realiza
concentrarea acesteia cu ajutorul unor dispozitive speciale (i.e. Amicon Ultra-4
Centrifugal Filter Units, produse de Millipore) (Ujhelyi et al., 2007).
Trebuie avut în vedere că diluarea extractului în scopul obţinerii concentraţiei
optime de ADN va determina şi reducerea efectului inhibitorilor copurificaţi (Smith şi
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Maxwell, 2007). În cazul în care ADN-ul este însă degradat, diluarea va putea determina
reducerea cantităţii de ADN amplificabil sub limita de detecţie/cuantificare.
Pentru a rezolva problema inhibitorilor se poate realiza o purificare suplimentară a
extractelor utilizând, de exemplu, coloane cromatografice schimbătoare de ioni (anion
exchange chromatography colums/AECs) (Moens et al., 2005). Datorită complexităţii şi
timpului pe care îl reclamă, este însă dificilă includerea unei astfel de proceduri în cadul
analizelor de rutină.
O altă posibilă soluţie în cazul inhibitorilor este reprezentată de agenţii de
intensificare (enhancing agents) sau facilitare (facilitators) a reacţiei PCR. Aceştia au
efect antagonic inhibitorilor, având capacitatea de a reduce sau chiar de a înlătura efectul
acestora (Moens et al., 2005). O serie dintre aceste substanţe (ex. BSA) sunt în
permanenţă utilizate ca ingrediente ale soluţiei tampon pentru PCR.

3.6. TESTAREA OMG CALITATIVĂ
3.6. QUALITATIVE GMO TESTING

3.6.1. Design experimental
3.6.1. Experimental design
În cadrul acestei etape se recomandă efectuarea amplificărilor PCR în duplicat
(Querci et al., 2005; Germini et al., 2004) sau triplicat (Foti et al., 2006; Moens et al.,
2005) pentru fiecare extract (deci patru sau şase amplificări pentru fiecare probă
recepţionată de laborator), precum şi utilizarea probelor de control corespunzătoare.
Structura unui experiment este prezentată grafic în Figura 73.
Pentru testarea soiei MG se poate utiliza ca probă pozitivă de control pentru ADNul ţintă (C+), MRC-ul ERM-BF410e (R20), cu un conţinut de soia MG de 2%, iar ca
probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă (C-), MRC-ul ERM-BF411e (B20), cu un
conţinut de 2% porumb Bt176.
Literatura de specialitate conţine o multitudine de primeri destinaţi aplicaţiilor din
acest domeniu, în cadrul activităţilor pe care le-am desfăşurat fiind utilizaţi cei prezentaţi
în Tabelul 11.

220

Fig. 73. Designul experimental pentru testarea OMG calitativă. E - probă de control pentru mediul de lucru; B - probă neutră de control a extracţiei; P - probă pozitivă
de control a extracţiei; C+ - probă pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă; C- - probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă; NTC - probă de control a reactivilor; I probă de control a inhibiţiei reacţiei PCR.
Fig. 73. Experimental design for qualitative GMO testing. E - environmental control; B - extraction blank; P - positive extraction; C+ - positive DNA target control;
C- - negative DNA target control; NTC - amplification reagent control; I - PCR inhibition control.
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Tabelul 11.
Primerii utilizaţi pentru detecţia secvenţelor ţintă
Primers used to detect target sequences
Primeri
Primers

Ţinta
Target

Secvenţa 5’- 3’
5’- 3’ sequence

Amplicon (pb)
Amplicon (bp)

CP3
CP4

Secvenţa
trnL*

GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC
CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG

> 500

GM03
GM04

Gena Le1

GCC CTC TAC TCC ACC CCC ATC C
GCC CAT CTG CAA GCC TTT TTG TG

118

Lektin1
Lektin6

Gena Le1

GAC GCT ATT GTG ACC TCC TC
GAA AGT GTC AAG CTT AAC AGC GAC G

318

p35S-cf3
p35S-cr4

Promotorul
35S

CCA CGT CTT CAA AGC AAG TGG
TCC TCT CCA AAT GAA ATG AAC TTC C

123

CaMV1
CaMV2

Promotorul
35S

GAA GGT GGC TCC TAC AAA TGC C
GTG GGA TTG TGC GTC ATC CC

199

HA-nos 118f
HA-nos 118r

Terminatorul
nos

GCA TGA CGT TAT TTA TGA GAT GGG
GAC ACC GCG CGC GAT AAT TTA TCC

118

RR01
RR04

Ev. de transf.
GTS 40-3-2

TGG CGC CCA AAG CTT GCA TGG C
CCC CAA GTT CCT AAA TCT TCA AGT

356

GM05
GM09

Ev. de transf.
GTS 40-3-2

CCA CTG ACG TAA GGG ATG ACG
CAT GAA GGA CCG GTG GGA GAT

447

GM07
GM08

Ev. de transf.
GTS 40-3-2

ATC CCA CTA TCC TTC GCA AGA
TGG GGT TTA TGG AAA TTG GAA

169

Sursă bibliografică
Reference
Thion et al. (2002)
Ujhelyi et al. (2007)
Cardarelli et al. (2005)
Querci et al. (2004b)
Meyer şi Jaccaud (1997)**
Meyer et al. (1996)**
Rott et al. (2004)
Thion et al. (2002)
Gachet et al. (1999)
Abdullah et al. (2006)
Tengel et al. (2001)
Cardarelli et al. (2005)
Querci et al. (2004b)
Lipp et al. (2001)**
Thion et al. (2002)
Wolf et al. (2000)
Ujhelyi et al. (2007)
Abdullah et al. (2006)
Cardarelli et al. (2005)
SR EN ISO 21569:2006)
Querci et al. (2004b)
Lipp et al. (2001)**
Abdullah et al. (2006)
Tengel et al. (2001)
Köppel et al. (1997), în Studer
et al. (1998)
Angonesi Brod et al. (2007)
Cardarelli et al. (2005)
Querci et al. (2004b)
Gachet et al. (1999)
Studer et al. (1998)
Mayer şi Jaccaud (1997)**
Angonesi Brod et al. (2007)
Cazzola şi Petruccelli (2006)
Querci et al. (2004b)
Gachet et al. (1999)
Studer et al. (1998)
Meyer şi Jaccaud (1997)**

* Specifică genomului cloroplastelor.
** Citaţi de Querci şi Mazzara (2004b).

Primerii sunt livraţi, în general, sub formă liofilizată, iar în vederea obţinerii
soluţiilor stoc (100 μM), resuspendarea se face în ddH2O, conform indicaţiilor din fişele
tehnice ale primerilor.
Câteva exemple de accesiuni din baza de date GenBank, care pot fi utilizate pentru
designul primerilor destinaţi testării OMG la soia Roundup Ready (evenimentul de
transformare GTS 40-3-2), sunt:
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 AB209952 şi K00821 pentru gena lectinei de la soia;
 V00141 şi A18053 pentru CaMV;
 V00087 pentru gena nos de la A. tumefaciens;
 AR342204 şi AY592954 pentru evenimentul de transformare propriu-zis.
În continuare este prezentat un master mix care a fost testat şi poate fi utilizat în
cazul fiecărei perechi de primeri menţionate în Tabelul 11. Volumul final al reacţiei este
de 25 μl, reactivii şi cantităţile necesare pentru pregătirea master mixului fiind prezentate
în Tabelul 12. Toate pipetările trebuie efectuate într-o hotă cu flux laminar de aer steril şi
menţinând tuburile cu reactivi la temperatura de aproximativ 4 °C. Este recomandată
omogenizarea tuburilor cu reactivi înainte şi după realizarea amestecurilor de reacţie.

Tabelul 12.
Master mix utilizat pentru reacţiile PCR
PCR reaction master mix
Reactiv
Reagent
ddH2O
Tampon PCR 5X, 7,5 mM MgCl2
Soluţie MgCl2, 25 mM
Soluţie dNTPs, 10 mM
Primer F, 10 μM
Primer R, 10 μM
ADN polimerază, 5 U/μl

Concentraţie finală
Final concentration
1X, 1,5 mM
1 mM
0,2 mM
0,5 μM
0,5 μM
0,03 U/μl

ADN

Volum pentru o probă (μl)
Volume for one sample (μl)
13,85
5
1
0,5
1,25
1,25
0,15
Volum total 23 μl
2

În cazul programului de amplificare (Tabelul 13) doar temperatura de alipire a
primerilor va diferi, de la caz la caz, celelalte etape fiind identice. Modelul de thermal
cycler utilizat pentru efectuarea amplificărilor în cadrul laboratorului nostru este
prezentat în Figura 74.
Modul de setare a reacţiilor PCR este prezentat în Anexa VIII.
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Tabelul 13.
Programul de amplificare utilizat pentru testarea calitativă a OMG-urilor
PCR amplification program for GMO qualitative testing
Etapă
Step
Denaturare iniţială
Denaturare
Alipirea primerilor
Extensie
Extensie finală

Temperatură (°C)
Temperature (°C)
95
95
60*, 62** sau 63***
72
72

Timp (secunde)
Duration (seconds)
180
30
30
30
180

Nr. repetiţii
No. of repeats
1
40
1

* Pentru seturile de primeri Lektin1/Lektin6, ZEIN3/ZEIN4, RR01/RR04, GM05/GM09, GM07/GM08,
CRYIA1/CRYIA2 şi CRYIA3/CRYIA4.
** Pentru seturile de primeri p35S-cf3/p35S-cr4 şi HA-nos 118f/HA-nos 118r.
*** Pentru seturile de primeri CP3/CP4, GM03/GM04 şi CaMV1/CaMV2.

Fig. 74. Aparatul PalmCycler (Corbett Research) utilizat pentru amplificările PCR.
Fig. 74. PalmCycler (Corbett Research) instrument used for PCR amplification.

3.6.2. Detecţia ADN-ului specific taxonului
3.6.2. Taxon-specific DNA detecion
Analiza are rolul de a confirma prezenţa ADN-ului amplificabil în proba extrasă.
Cu alte cuvinte, se testează pretabilitatea extractului la PCR, eliminându-se astfel
posibilitatea înregistrării unor rezultate fals negative în etapele ulterioare (Höhne et al.,
2002, în Reiting et al. 2007; Abdullah et al., 2006; Forte et al., 2004; Querci et al.,
2004b; Rott et al. 2004). Acestea ar putea fi generate în cazul în care parametri
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extractului (i.e. cantitate, puritate, integritate) nu sunt corespunzători pentru
experimentele PCR.
În această etapă se urmăreşte amplificarea şi detecţia unui fragment dintr-o genă
(denumită „genă endogenă” sau „genă de referinţă”) specifică taxonului din care derivă
evenimentul de transformare. Aceste gene sunt cele utilizate şi în cadrul cuantificării
relative a conţinutului de OMG-uri prin real-time PCR (Querci şi Mazzara, 2004b). În
cazul soiei, ca genă de referinţă este utilizată în exclusivitate gena lectinei.
Conceptual, această etapă nu face parte din categoria analizelor OMG propriuzise, ci constituie o metodă de evaluare a extractelor de ADN şi poate fi substituită în
două moduri:
 amplificarea unei secvenţe de interes (de obicei aferentă transgenei) într-un
amestec format din proba necunoscută şi o probă pozitivă de control
(denumită „control extern/spike”) (Bickley şi Hopkins, 1999, în Smith şi
Maxwell, 2007; Tengel et al., 2001); acest tip de probă permite, practic,
evaluarea fenomenului de inhibiţie (totală);
 detecţia şi cuantificarea unei secveţe de referinţă în cadrul unui experiment
real-time PCR; în acest caz se va analiza o serie de diluţii ale extractului
obţinut din proba de interes (vezi subcapitolul 2.6.3); această analiză va
indica clar prezenţa inhibitorilor şi măsura în care aceştia acţionează; în
celelalte două cazuri se va observa doar inhibiţia totală, pentru a identifica
inhibiţia parţială fiind necesară şi cuantificarea probei în cel puţin două
diluţii (de obicei 1:1 şi 1:10), în cadrul etapei de analiză cantitativă.
Primerii GMO3/GMO4 (Tabelul 11) au fost creaţi de Meyer et al., în 1996, pentru
detecţia genei lectinei de la soia (Le1), iar apoi au fost utilizaţi de Meyer şi Jaccaud, în
1997, în a doua fază a unui protocol de tip nested PCR (Figura 27) destinat amplificării
ADN-ului extras din alimente procesate (Querci şi Mazzara, 2004b). Fragmentul
amplificat are lungimea de 118 pb.
Pentru detecţia genei Le1 a fost utilizată şi perechea de primeri Lektin1/Lektin6
(Tengel et al., 2001) (Tabelul 11).
O altă strategie de evidenţiere a prezenţei ADN-ului vegetal presupune
amplificarea unui segment din informaţia genetică de la nivelul cloroplastelor. Protocolul
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a fost publicat de Thion et al. (2002) şi are ca elemente principale primerii CP3/CP4 ce
amplifică un segment de 500-600 pb situat la nivelul secvenţei trnL (Tabelul 11).
Evident, această metodă nu permite discriminarea taxonilor.
Rezultatele utilizării primerilor specifici taxonului soia, sunt prezentate în Figurile
75 şi 76. Se poate remarca diferenţa de lungime între cei doi ampliconi, aspect ce poate fi
esenţial în cazul testării unor extracte obţinute din matrici intens procesate. De asemenea,
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B

C+
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NTC

M

118 pb

150 pb

S4

S5

LS

CS

118 pb
118 pb

BE

PS
E

B

C+

C-

NTC

M

150 pb

118 pb

Fig. 75. Testare PCR (detecţia taxonului) a probelor ce conţin soia, utilizând primerii GM03/GM04. Probe: T,
texturat proteic de soia; S, seminţe de soia; LS, lapte de soia; CS, cremă vegetală de brânză; BE, baton energizant;
PS, pate vegetal; E, probă de control pentru mediul de lucru; B, proba neutră de control a extracţiei; C+, probă
pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă; C-, probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă; NTC, probă de control a
reactivilor; M, marker ADN.
Fig. 75. PCR testing (taxon detection) of soybean samples using GM03/GM04 primers. Samples: T, textured soy
protein; S, soybeans; PS, vegetarian pâté containg soybean; CS, soybean-based cream cheese analogue; BE, candy
bar; LS, soymilk; E, environmental control; B, extraction blank; C+, positive DNA target control; C-, negative DNA
target control; NTC, amplification reagent control; M, DNA ladder.
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S1

S2

M

E

B

C+

C-

NTC

400 pb

318 pb

Fig. 76. Testare PCR (detecţia taxonului) a probelor ce conţin soia, utilizând Lektin1/Lektin6. Probe: S, seminţe de
soia; E, probă de control pentru mediul de lucru; B, proba neutră de control a extracţiei; C+, probă pozitivă de
control pentru ADN-ul ţintă; C-, probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă; NTC, probă de control a reactivilor;
M, marker ADN.
Fig. 76. PCR testing (taxon detection) of soybean samples using Lektin1/Lektin6 primers. Samples: S, soybeans; E,
environmental control; B, extraction blank; C+, positive DNA target control; C-, negative DNA target control;
NTC, amplification reagent control; M, DNA ladder.
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PS
NTC
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Fig. 77. Testare PCR (detecţia ADN-ului vegetal) a probelor ce conţin soia/porumb, utilizând primerii CP3/CP4.
Probe: M, marker ADN; S, seminţe de soia; BP, boabe de porumb la conservă; R20, MRC soia RR; B20, MRC
porumb Bt176; CS, cremă vegetală de brânză; N, mălai; T, texturat proteic de soia; F, fulgi de porumb; PS, pate
vegetal cu soia; NTC, probă de control a reactivilor.
Fig.77. PCR testing of maize samples using CP3/CP4 primers, specific for maize zein gene. Samples: M, DNA
ladder; S, soybeans; BP, canned maize kernels; R20, RRS CRM; B20, BT176 maize CRM; CS, soybean-based
cheese analogue; N, maize flour; T, textured soy protein; PS, vegetarian pâté containg soybean; F, cornflakes;
NTC, amplification reagent control.

odată cu creşterea gradului de procesare al probei s-a remarcat reducerea intensităţii
benzilor. Acest rezultat era de aşteptat în cazul analizei produselor alimentare procesate,
fiind datorat reducerii cantităţii iniţiale de ADN ţintă şi/sau prezenţei inhibitorilor.
În Figura 77 sunt prezentate rezultate ale amplificărilor cu primerii CP3/CP4.
Apariţia benzilor multiple (pistele CS şi PS) este probabil datorată prezenţei mai multor
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taxoni, regiunea amplificată nefiind perfect conservată la nivel interspecific. Autorii care
au utilizat aceşti primeri au raportat obţinerea unor ampliconi de 500-600 pb.
După cum se poate observa în imaginile anterioare (intensitatea benzilor),
amplificarea cu primerii CP3/CP4 se caracterizează printr-o sensibilitate mult mai mare
comparativ cu celelalte perechi de primeri deoarece, la nivelul celulei, informaţia
genetică aferentă cloroplastelor se regăseşte într-un număr mult mai mare de copii decât
cea nucleară. Dezavantajul metodei este reprezentat de imposibilitatea identificării unui
anumit taxon.
Toate rezultatele prezentate în acest subcapitol au fost obţinute în condiţiile
descrise în subcapitolul 3.6.1.

3.6.3. Detecţia rapidă (screeningul) a OMG-urilor
3.6.3. GMO screening

Etapa de screening este necesară în cazul testării unor probe despre care nu există
informaţii precise referitoare la conţinut. Se are astfel în vedere posibilitatea prezenţei în
probele analizate a mai multor taxoni şi evenimente de transformare, identificându-se
cele care nu conţin material MG, în vederea eliminării lor din etapele analitice ulterioare.
Practic, această strategie are ca scop reducerea volumului de muncă şi a consumului de
materiale.
Protocolul PCR trebuie astfel conceput încât să permită detecţia unor elemente
genetice prezente în cât mai multe evenimente de transformare genetică. Cea mai
evidentă limită a acestei strategii este imposibilitatea detecţiei tuturor OMG-urilor printrun număr redus de reacţii (1-2), aspect discutat şi în subcapitolul 2.7.3.

3.6.3.1. Detecţia promotorului P-E35S
3.6.3.1. Detection of the P-E35S promoter

Promotorul 35S provenit de la CaMV regulează expresia genică a unui număr
mare de transgene, fiind prezent în numeroase evenimente de transformare. Pentru
detecţia specifică a acestui element regulator au fost utilizate seturile de primeri p35S-
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cf3/p35S-cr4 şi CaMV1/CaMV2 (Tabelul 11). Prima pereche a fost concepută de Lipp et
al. (2001) şi amplifică un fragment de 123 pb (Querci şi Mazzara, 2004b). A doua
pereche, concepută de Wolf et al. (2000), permite obţinerea unui amplicon de 199 pb.
Un exemplu de profil electroforetic obţinut în urma amplificării cu primeri
specifici promotorului P-E35S, este prezentat în Figura 78. Amplificările au fost efectuate
în condiţiile descrise în subcapitolul 3.6.1.

S2

R20

M

E

B

C-

NTC

123 pb

100 pb

Fig. 78. Screening OMG utilizând primeri specifici promotorului P-E35S (p35S-cf3/p35S-cr4). Probele:
S2, seminţe de soia; R20, MRC soia RR; E, probă de control pentru mediul de lucru; B, proba neutră de
control a extracţiei; C+, probă pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă; C-, probă negativă de control
pentru ADN-ul ţintă; NTC, probă de control a reactivilor; M, marker ADN.
Fig. 78. GMO screening using primers specific to the P-E35S promoter (p35S-cf3/p35S-cr4). Samples:
S1, soybeans; R20, RRS CRM; E, environmental control; B, extraction blank; C+, positive DNA target
control; C-, negative DNA target control; NTC, amplification reagent control; M, DNA ladder.

3.6.3.2. Detecţia terminatorului T-nos
3.6.3.2. Detection of the T-nos terminator
Pentru detecţia terminatorului nos s-au utilizat primerii HA-nos118f şi HAnos118r (Tabelul 11) creaţi de Lipp et al. (2001) (Querci şi Mazzara, 2004b). Reacţia are
ca rezultat amplificarea unui fragment de 118 pb al secvenţei netranslatate de la capătul
3’ (Reiting et al., 2007).
Profilul

electroforetic

obţinut

după

amplificarea

cu

primeri

specifici

terminatorului nos este prezentat în Figura 79. Amplificările au fost efectuate în condiţiile
descrise în subcapitolul 3.6.1.
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Fig. 79. Screening OMG utilizând primeri specifici terminatorului T-nos (HA-nos r/HA-nos f). Probele: S, seminţe
de soia; C+, probă pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă; C-, probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă;
NTC, probă de control a reactivilor; M, marker ADN.
Fig. 79. GMO screening using primers specific for the T-nos terminator (HA-nos r/HA-nos f). Samples: S, soybeans;
C+, positive DNA target control; C-, negative DNA target control; NTC, amplification reagent control; M, DNA
ladder.

3.6.3.3. Screeningul OMG utilizând kitul Biogenics Standard
3.6.3.3. GMO screening using the Biogenics Standard Kit

Pentru screening se poate utiliza şi kitul Biogenics Standard produs de Biotools
(http://www.biotools.eu).

Acesta

permite

identificarea

promotorului

35S

şi

a

terminatorului nos şi include de asemenea reacţii de detecţie a genei lectinei care indică
prezenţa soiei, a genei invertazei care indică prezenţa porumbului şi a genei rbcL din
genomul cloroplastelor, care indică prezenţa materialului de origine vegetală.
Amplificările se desfăşoară separat, conform pricipiilor PCR-ului clasic, iar
rezultatele amplificării sunt evaluate prin electroforeză în gel de agaroză şi marcare cu
EtBr. Pentru validarea rezultatelor, kitul conţine patru tipuri de probe pozitive de control:
pentru soia (denumită „Soya Amplification Control”), pentru porumb (denumită „Maize
Amplification Control”), pentru ţesut vegetal (denumită „Plant Amplification Control”) şi
pentru P-35S şi T-nos (denumită „GMO Amplification Control”). Fiecare dintre
secvenţele ţintă este prezentă în soluţie într-o concentraţie de 106 copii/μl (Biotools,
2007a). Pentru fiecare dintre cele cinci secvenţe ţintă, proba pozitivă de control se obţine
prin amestecarea soluţiei stoc cu master mixul corespunzător, într-o proporţie de 1:5.
În cadrul testelor pe care le-am efectuat, volumele indicate de producător în
documentaţia kitului (vezi Biotools, 2007a) au fost reduse la jumătate. Această strategie a

230

Testarea OMG

fost aplicată pentru a mări numărul reacţiilor care pot fi efectuate cu un kit.
Modul de pregătire a amestecurilor de reacţie este prezentat în Tabelul 14, iar
programul de amplificare în Tabelul 15.

Tabelul 14.
Pregătirea amestecurilor de reacţie în cazul kitului Biogenics Standard
Preparation of reaction mixtures included in the Biogenics Standard Kit
Reactiv
Reagent

35S

MgCl2
Master mix*
Polimerază
ddH2O
ADN**

1,25
7,5
0,7
10,55
5

Volum (µl) pentru o probă
Volume (µl) for one sample
Porumb
Soia
nos
Maize
Soybean
1,25
1
1
7,5
7,5
7,5
0,7
0,6
0,5
10,55
10,9
11
5
5
5

Plantă
Plant
1
7,5
0,5
11
5

* Kitul include cinci tipuri de master mix, fiecare corespunzând uneia dintre cele cinci tipuri de reacţii.
** Este recomandată includerea a 25-50 ng ADN într-un volum de reacţie de 25 µl.

Tabelul 15.
Programele de amplificare utilizate pentru kitul Biogenics Standard
PCR amplification programs used with the Biogenics Standard Kit
Etapă
Step
Denaturare iniţială
Denaturare
Alipirea primerilor
Extensie
Număr de repetiţii
Extensie finală

Specificitatea reacţie
Reaction specificity
35S/nos/ţesut vegetal
Porumb
35S/nos/plant tissue
Maize
94 °C/3 min
94 °C/10 min
94 °C/30 sec
94 °C/30 sec
55 °C/40 sec
70 °C/30 sec
72 °C/60 sec
72 °C/30 sec
45
40
72 °C/3 min
72 °C/10 min

Soia
Soybean
94 °C/10 min
94 °C/30 sec
60 °C/30 sec
72 °C/60 sec
40
72 °C/3 min
Sursă: Biotools (2007a).

Rezultatele unui astfel de experiment sunt prezentate în Figura 80. În Figura 80a
este exemplificată utilitatea extracţiilor la scară mărită (i.e. creşterea sensibilităţii reacţiei

231

Testarea OMG

de amplificare), soluţiile de ADN obţinute astfel (pistele PS* şi TF*) generând un semnal
mai intens decât cele obţinute cu protocolul normal (pistele PS şi TF).

M

C+ R50 R10 R10 PS PS* TF TF* S1 S2 BS S5 S6

C- NTC

(a)
118 pb

100 pb

M

C+ B20 F1

F2

N1 N2 BP

C- NTC

(b)
225 pb

200 pb

M

C+ R50 R20 B20 S6 PS TF S1

S5 C- NTC

(c)
226 pb

200 pb

M

C+ R10 R20 R50 S1

S6 NTC

(d)
200 pb

180 pb

Fig. 80. Screening OMG utilizând kitul Standard. Probe: S, seminţe de soia; R, MRC soia RR; PS, PS*, pate vegetal
cu soia; TF, TF*, tofu; BS, biscuiţi ce conţin soia; B20, MRC porumb Bt176; F, fulgi de porumb; BP, boabe de
porumb la conservă; N, mălai; E, probă de control pentru mediul de lucru; B, proba neutră de control a extracţiei;
C+, probă pozitivă de control pentru ADN-ul ţintă (în acest caz inclusă în kit); C-, probă negativă de control pentru
ADN-ul ţintă (B20 pentru soia şi evenimentul de transformare GTS 40-3-2, respectiv R20 pentru porumb şi
evenimentul de transformare Bt176); NTC, probă de control a reactivilor; M, marker ADN. (a) Detecţia ADN-ului
specific soiei. (b) Detecţia ADN-ului specific porumbului. (c) Detecţia promotorului 35S. (d) Detecţia terminatorului
nos.
Fig. 80. GMO screening using the Biogenics Standard Kit. Samples: S, soybeans; R, RRS CRM; PS, PS*, vegetarian
pâté containg soybean; TF, TF*, tofu; BS, biscuits containing soybean; B, Bt176 maize CRM; F, cornflakes; BP
canned maize kernels; N, maize flour; E, environmental control; B, extraction blank; C+, positive DNA target
control (included in the kit); C-, negative DNA target control (B20 for soybean and GTS 40-3-2 transformation
event; R20 for maize and Bt176 transformation event); NTC, amplification reagent control; M, DNA ladder. (a)
Detection of soybean-specific DNA. (b) Detection of maize-specific DNA. (c) Detection of the 35S promoter. (d)
Detection of the nos terminator.
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3.6.4. Identificarea evenimentelor de transformare
3.6.4. Identification of transformation events

Probele pozitive din etapa de screening vor fi analizate în etapa următoare pentru
identificarea evenimentului/evenimentelor de transformare pe care le conţin. Pentru
aceasta se vor folosi primeri specifici fiecărui eveniment de transformare. În general, se
folosesc protocoale PCR clasice sau nested PCR, cele din urmă constituind metode de
detecţie cu specificitate şi sensibilitate mai mare. În Figura 81 sunt reprezentate tipurile
de secvenţe genice ce pot fi utilizate ca ţinte pentru reacţiile PCR din cadrul unui protocol
integrat de testare OMG.
Metodele

utilizate

pentru

transformarea

plantelor

determină

integrarea

randomizată a construcţiilor în genomul plantei, una dintre consecinţe fiind unicitatea
secvenţei regiunii de jocţiune dintre ADN-ul gazdă şi cel nou introdus (Berdal şi HolstJensen, 2001). Această regiune conferă cel mai mare grad de specificitate evenimentului
de transformare şi reprezintă ţinta ideală pentru etapa de identificare. Urmează apoi
regiunile de joncţiune ale elementelor construcţiei genice.
Detecţia specifică a casetei genice CTP/EPSPS din linia de soia Roundup Ready
poate fi efectuată cu diferiţi primeri, ca: GM09/GM05, GM08/GM07 şi RR01/RR04
(Tabelul 11). Primele două seturi au fost proiectate de Meyer şi Jaccaud (1997) pentru
detecţia specifică a soiei Roundup Ready în cadrul unui protocol nested PCR (Figura 82)
(Querci şi Mazzara, 2004b). Primerii externi, GM09 şi GM05, sunt complementari genei
EPSPS, respectiv promotorului 35S, iar mărimea ampliconului este de 447 pb. Primerii
interni, GM08 şi GM07, sunt complementari secvenţei CTP de la petunia, respectiv
promotorului 35S, încadrând un fragment de 169 pb. Cel de-al treilea set a fost utilizat
pentru prima dată de Studer et al. (1998) şi amplifică o regiune de 356 pb
corespunzătoare joncţiunii EPSPS/CTP.
Primerii GM05/GM09 şi GM07/GM08 au fost utilizaţi şi în cadrul unei
amplificări de tip nested PCR, rezultatele fiind prezentate în Figura 83. Se poate observa
sensibilitatea diferită a amplificării directe cu GM07/GM08 (pistele 2 şi 4) comparativ cu
dubla amplificare (pistele 6 şi 8).
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Fig. 81. Tipuri de secvenţe genice specifice OMG-urilor care pot fi amplificate în cadrul analizelor de detecţie, identificare şi cuantificare.
Fig. 81. Types of GMO specific genic sequences which can be used within detection, identification and quantification analyses.
După Querci et al. (2007) şi Querci et al. (2005), modificat.
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Fig. 82. Strategii PCR de detecţie a ADN-ului specific soiei Roundup Ready.
Fig. 82. PCR strategies for detecting DNA specific to Roundup Ready soybean.
După Pagette et al. (1995) în Meyer (1999), modificat.
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Fig. 83. Detecţia specifică a soiei Roundup Ready în cadrul unui experiment de tip „nested PCR” utilizând primerii
GM05/GM09 şi GM07/GM08. Primele cinci probe au fost efectuate doar cu primerii GM07/GM08, iar urmatoarele
cinci reprezintă a doua amplificare a protocolui nested PCR. Probe: M, marker; 1 şi 5, extract din boabe de soia MG;
2 şi 6, diluţie 1:10 a extractului din boabe de soia; 3 şi 7, extract din MRC cu conţinut de soia MG de 5%; 4 şi 8,
diluţie 1:10 a extractului din MRC cu conţinut de soia MG de 5%; NTC, probă de control a reactivilor.
Fig. 83. Specific detecion of Roundup Ready soybean using the primers GM05/GM09 and GM07/GM08 in a nested
PCR protocol.The first five samples were amplified with the primers GM07/GM08, while the next five correspond to
the second stage of the nested PCR. Samples: M, marker; 1 and 5, GM soybeans extract; 2 and 6, 1:10 dilution of
the GM soybean extract; 3 and 7, DNA extract from CRM containg 5% GM soybean; 4 and 8, 1:10 dilution of DNA
extract from CRM containg 5% GM soybean; NTC, amplification reagent control.

În Figura 84 sunt prezentate rezultatele obţinute în condiţiile descrise în
subcapitolul 3.6.1, utilizând primerii GM09/GM05, GM08/GM07 şi RR01/RR04.
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Fig. 84. Detecţia specifică a soiei Roundup Ready. Probele: S, seminţe de soia; C+, probă pozitivă de control pentru
ADN-ul ţintă; C-, probă negativă de control pentru ADN-ul ţintă; NTC, probă de control a reactivilor; M, marker
ADN. (a) Rezultatele amplificării cu primerii GM05/GM09. (b) Rezultatele amplificării cu primerii GM07/GM08. (c)
Rezultatele amplificării cu primerii RR01/RR04.
Fig. 84. Specific detecion of Roundup Ready soybean. Samples: S, soybeans; C+, positive DNA target control; C-,
negative DNA target control; NTC, amplification reagent control; M, DNA ladder. (a) Results of PCR amplification
using GM05/GM09. (b) Results of PCR amplification using GM07/GM08. (c) Results of PCR amplification using
RR01/RR04.

3.6.5. Considerente generale referitoare la testarea calitativă
3.6.5. General considerations regarding the qualitative analysis
Nu considerăm că această etapă prezintă dificultăţi deosebite, mai ales în cazul în
care se utilizează un protocol de lucru testat/validat în prealabil.
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Teoretic, lipsa produşilor PCR specifici evenimentelor de transformare analizate
poate avea mai multe cauze:
 lipsa materialului MG din proba analizată;
 prezenţa materialului MG într-o cantitate foarte mică;
 degradarea ADN-ului în timpul procesării, astfel încât analiza nu mai poate
fi efectuată;
 metodele utilizate nu sunt adecvate scopului propus (performanţele
metodeluor sunt slabe).
Testarea calitativă poate fi efectuată şi prin real-time PCR. Considerăm că cea mai
potrivită abordare în acest sens este reprezentată de detecţia cu ajutorul unei substanţe de
intercalare (vezi subcapitolul 2.9.9), datorită următoarelor avantaje:
 eliminarea etapei post-PCR; aceasta determină echilibrarea costurilor,
comparativ cu abordarea clasică, reducerea riscurilor de apariţie a
contaminărilor încrucişate şi reducerea timpului de lucru;
 costuri mai mici comparativ cu sistemul TaqMan;
 pretabilitate la multiplexing (vezi Hernandez et al., 2004a, 2004b şi 2003);
 posibilitatea de a opta pentru kituri comerciale (ex. Biogenics Standard QL
produs de Biotools).

3.7. TESTAREA OMG CANTITATIVĂ
3.7. QUANTITATIVE GMO TESTING

3.7.1. Design experimental
3.7.1. Experimental design
Literatura de specialitate cuprinde un număr mare de protocoale de cuantificare a
diferitelor evenimente de transformare genetică. Câteva surse reprezentative, ce cuprind
numeroase exemple de acest fel, sunt:
 CRL-GMFF – Status of Dossiers (CRL-GMFF, 2009b); nu este o bază de
date în adevăratul sens al cuvântului, dar cuprinde o serie de documente
foarte utile pentru exemplificarea metodologiei de validare a metodelor;
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 standardul SR EN ISO 21750:2006 care include în anexele sale o serie de
metode de cuantificare, cel mai important aspect referitor la acestea fiind
faptul că au fost validate în cadrul unor studii de comparare interlaboratoare
şi sunt considerate metode standardizate; trebuie amintite aici şi standardele
SR EN ISO 21569:2006 şi SR EN ISO 21571:2006 în anexele cărora sunt
incluse metode de extracţie, respectiv analiză calitativă;
 GMO

Methods

Database

(http://mbg.jrc.ec.europa.eu/home/ict/

methodsdatabase.htm), bază de date a JRC ce oferă acces la peste 300
metode analitice bazate pe tehnologia PCR sau ELISA; include şi
protocoalele publicate de CRL-GMFF; metodele cuprinse în baza de date au
fost prezentate şi în câteva publicaţii care pot fi accesate on-line (vezi
Bonfini, 2008a şi 2008b, sau Bonfini et al., 2007);
 GMO Detection Method Database (GMDD) (http://gmdd.shgmo.org/), parte
a platformei „Shanghai GMO”.
O altă categorie importantă de protocoale de cuantificare o constituie kiturile
comercializate de producători ca:
 Biotools – Biogenics Line (http://www.biotools.eu/agrofood.html);
 Applied Biosystems – TaqMan GMO Detection and Quantitation System
(https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavi
gate2&catID=601230);
 Roche – Molecular Food Safety Testing Products (https://www.rocheapplied-science.com/servlet/RCConfigureUser?URL=StoreFramesetView
&storeId=10357&catalogId=10356&langId=-1&countryId=ro);
 Eurofins GeneScan – GMO Test Kits (http://www.genescan.de/de/testkits/gmo-test-kits.aspx).
Strategia de cuantificare descrisă în continuare are la bază metoda curbelor
standard, amplificările celor două secvenţe ţintă desfăşurându-se deci în paralel, dar în
cadrul unor sisteme simplex.
Conform datelor din literatura de specialitate, pentru orice tip de probă, efectuarea
amplificărilor trebuie făcută în cel puţin două repetiţii (SR EN ISO 21570:2006; Foti,
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Fig. 85. Design experimental pentru analizele cantitative prin real-time PCR. E - probă de control pentru mediul de lucru; B - proba neutră de control a
extracţiei; P - probă pozitivă de control a extracţiei; C+ - probă de control pozitivă pentru ADN-ul ţintă; C- - probă de control negativă pentru ADN-ul
ţintă; NTC - probă de control a reactivilor; I - probă de control a inhibiţiei reacţiei PCR.
Fig. 85. Experimental design for quantitative real-time PCR analysis. E - environmental control; B - extraction blank; P - positive extraction; C+ positive DNA target control; C- - negative DNA target control; NTC - amplification reagent control; I - PCR inhibition control.
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2004; Germini et al., 2004), fiind însă recomandată amplificarea în triplicat (Cankar et
al., 2006; Foti et al., 2006; Moens et al., 2005; Querci et al., 2005; Applied Biosystems,
2001).
În ceea ce priveşte curbele standard, Querci et al. (2005) şi Foti (2004) recomandă
utilizarea a cel puţin patru puncte de calibrare. Conform SR EN ISO 21570:2006, curbele
de etalonare/standard trebuie construite utilizând cel puţin patru puncte cu concentraţii
diferite, amplificate în duplicat, sau cel puţin şase puncte amplificate fără repetiţii.
Querci et al. (2005) şi Foti (2004) recomandă de asemenea amplificarea probelor
necunoscute, atât nediluate, cât şi diluate (ex. 1:10), pentru a evalua efectul inhibitorilor
asupra eficienţei de amplificare. Această strategie trebuie aplicată în cazul în care nu s-a
evaluat deja efectul substanţelor inhibitoare utilizând metodologia descrisă în
subcapitolul 2.6.3.
Probele de control care trebuie incluse în această etapă au fost prezentate în
subcapitolul 2.8.5, iar importanţa MRC-urilor în subcapitolul 2.9.7.
Având în vedere cerinţele prezentate mai sus, caracteristicile kiturilor utilizate,
precum şi anumite considerente de ordin economic, recomandăm efectuarea
experimentelor real-time PCR conform designului din Figura 85.

3.7.2. Cuantificarea pe platforma Rotor-Gene 3000
3.7.2. Quantification on the Rotor-Gene 3000 platform

Pentru cuantificarea pe platforma Rotor-Gene 3000 se poate utiliza kitul
Biogenics RoundUp Ready Soya QT (Biotools), dedicat acestui aparat. Protocolul de
lucru utilizat de noi a fost elaborat pe baza considerentelor prezentate în subcapitolul 2.9
şi a instrucţiunilor producătorului.
În vederea exprimării rezultatelor sub forma procentelor de ADN MG, conform
prevederilor Recomandării 2004/787/EC, este necesară amplificarea şi detecţia unei
secvenţe de referinţă, i.e. gena lectinei de la soia (Le1), precum şi a unei secvenţe
specifice evenimentului de transformare GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready). Procedura
utilizată prevede desfăşurarea independentă a celor două reacţii de amplificare, în cadrul
aceleiaşi analize real-time PCR (reacţii simplex conform metodei curbelor standard).
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Probele care constituie punctele curbei standard sunt pregătite ca diluţii seriale ale
soluţiei de calibrare incluse în kit – PC SOYA. Aceasta conţine cantităţi cunoscute din
cele două molecule de interes (Biotools, 2008):
 molecula de referinţă, reprezentată de o secvenţă a genei lectinei de la soia,
cu o concentraţie de 106 copii/μl;
 molecula transgenică, reprezentată de o secvenţa a genei EPSPS de la soia
RR, cu o concentraţie de 5x104 copii/μl.
În Tabelul 16 este prezentat modul de pregătire a diluţiilor seriale. Pentru aceasta
se poate utiliza Tris-HCl (10 mM pH=8) sau a ddH2O. Un aspect important ce trebuie
avut în vedere este asigurarea omogenităţii soluţiilor în momentul pregătirii diluţiilor.

Tabelul 16.
Pregătirea probelor standard pentru cuantificarea soiei Roundup Ready prin real-time PCR
Preparation of standard samples real-time PCR quantification of Roundup Ready soya
Denumire
Code
STD 1
STD 2
STD 3
STD 4
STD 5

Mod de obţinere
Preparation
PC** diluată 1:5
STD 1 diluat 1:5
(PC 1:25)
STD 2 diluat 1:5
(PC 1:125)
STD 3 diluat 1:5
(PC 1:625)
STD 4 diluat 1:5
(PC 1:3125)

Conc. secv. endogene*
Conc. secv. transgenice*
Reference sequence conc. Transgenic sequence conc.
200.000 copii/µl
10.000 copii/µl
40.000 copii/µl

2.000 copii/µl

8.000 copii/µl

400 copii/µl

1.600 copii/µl

80 copii/µl

320 copii/µl

16 copii/µl

* Numărul absolut de copii al secvenţei de interes dintr-o reacţie reprezintă dublul valorilor indicate deoarece,
conform master mixului prezentat în Tabelul 17, fiecare reacţie conţine 2 µl din soluţia standard. Acest aspect
trebuie avut în vedere în momentul introducerii informaţiilor aferente reacţiilor standard în software-ul de
cuantificare.
** Soluţia de calibrare PC SOYA inclusă în kitul Biogenics RoundUp Ready Soya QT.

Modul de pregătire a amestecului de reacţie este redat în Tabelul 17. După
distribuirea master mixului, adăugarea ADN-ului corespunzător fiecărei probe se face
deschizând şi închizând fiecare tub individual, pentru a evita contaminarea încrucişată.

241

Testarea OMG

Tabelul 17.
Pregătirea amestecului de reacţie pentru amplificarea celor două secvenţe
Preparation of reference and target amplification mixtures
Reactiv
Reagent
ddH2O
Master mix
Sondă TaqMan (5’FAM - TAMRA 3’)
MgCl2
Polimerază
Extract ADN (50-100 ng/μl)
Volum total

Amestec de reacţie pentru o probă (μl)
Amplification mixture for one sample (μl)
Sistemul de referinţă Sistemul transgenic
Reference system
Transgenic system
1
1
18,7
18,7
0,3
0,3
2
2
1
1
2
2
25
25

Dorim să atragem atenţia că pregătirea soluţiilor de calibrare şi amestecul de
reacţie prezentate anterior, diferă faţă de indicaţiile producătorului kitului. În acest
context, recomandăm adaptarea/modificarea protocoalelor de lucru în funcţie de
necesităţi, ori de câte ori este necesar.
În Tabelul 18 este prezentat programul de amplificare utilizat în cadrul prezentului
protocol.

Tabelul 18.
Program de amplificare pentru sistemul Rotor-Gene 3000
Amplification program for the Rotor-Gene 3000 system
Ciclu
Cycle
Hold 1

Parametri temperatură/timp
Temperature/time parameters
95 °C, 5 min
Etapa 1 @ 95 °C, 30 sec, Not Acquiring
Cycling (45 repetiţii) Etapa 2 @ 56 °C, 20 sec, Not Acquiring
Etapa 3 @ 66 °C, 60 sec, Acquiring to Cycling A (FAM/Sybr)
Hold 2
25 °C, 5 min
Sursă: Biotools (2008).
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Datele vor fi analizate utilizând modulul de analiză pentru cuantificare (i.e.
Quantitation) al software-ului Rotor-Gene 6. Detalii suplimentare referitoare la modul de
utilizare al software-ului pot fi găsite în instrucţiunile de utilizare a kitului (Biotools,
2008), precum şi în cartea tehnică a instrumentului (Corbett Research, 2004).
Anexa IX cuprinde modul de setare a reacţiilor aferente acestei metode, precum şi
paşii necesari pentru interpretarea datelor experimentale.

(a)

(b)

(c)

(d)
Fig. 86. Detecţia şi cuantificarea evenimentului de transformare GTS 40-3-2 utilizând aparatul Rotor-Gene 3000. (a)
Graficul de amplificare aferent reacţiilor sistemului transgenic. (b) Curba standard generată pentru sistemul
transgenic. Punctele de calibrare sunt reprezentate cu albastru, iar probele necunoscute cu roşu. (c) Graficul de
amplificare aferent reacţiilor sistemului de referinţă. (d) Curba standard generată pentru sistemul de referinţă.
Puncele de calibrare sunt reprezentate cu albastru, iar probele necunoscute cu roşu.
Fig. 86. Detection and quantification of event GTS 40-3-2 using the Rotor-Gene 3000 aparathus. (a) Amplification
plot for the transgenic system. Calibrators are represented by blue dots, while unknown samples correspond to red
dots. (b) Standard curve generated for the transgenic system. (c) Amplification plot for the reference system. (d)
Standard curve generated forthe reference system. Calibrators are represented by blue dots, while unknown samples
correspond to red dots.
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În Figura 86 este prezentat un exemplu de analiză cantitativă la soia Roundup
Ready. În cadrul acestui experiment probele cuantificate au fost reprezentate de trei
MRC-uri, rezultatele determinărilor fiind prezentate în Tabelul 19. Probele au fost
analizate în duplicat, iar calibratorii (cinci) au fost analizaţi în triplicat. Au fost utilizate şi
probe de control a reactivilor (NTC).
Pentru fiecare sistem de cuantificare (transgenic, de referinţă) pragul limită a fost
setat manual într-o regiune în care curbele de amplificare sunt aproximativ paralele.
Coeficienţii R2 sunt în ambele cazuri mai mari de 0,98, pantele se încadrează între -3,6 şi
-3,1, iar eficienţele de amplificare sunt similare.

Tabelul 19.
Rezultatele analizei prezentate în Figura 86
Results of the analysis presented in Figure 86
Probă Met. de extr. Diluţie
Conţinut OMG teoretic
Sample Extr. method Dilution Theoretical GMO content
R20
1:1
2%
Kitul
R50*
1:1
5%
QIAamp
R50*
1:2
5%
DNA Stool
R50*
1:4
5%
Mini
R50
1:1
5%

Conţinut OMG măsurat
Measured GM content
1,89%
5,63%
5,04%
5,43%
4,55%

* Aceelaşi extract.

În Tabelul 20 sunt prezenatate datele utilizate pentru evaluarea unor parametri de
performanţă (i.e. justeţea şi repetabilitatea) ai metodei de cuantificare a conţinutului de
soia MG. Modul de prelucrare a datelor a avut la bază studiile publicate de Foti et al.
(2006), Huang şi Pan (2005) şi Vaïtilingom et al. (1999). Datele avute la dispoziţie nu au
permis şi evaluarea reproductibilităţii sau a IM.
Conform criteriilor enunţate de ENGL, atât biasul, cât şi RSDr, nu trebuie să
depăşească ±25% de-a lungul întregii raze dinamice (ENGL, 2008; Wiseman, 2002, în
Burns şi Valdivia, 2007). Subliniem faptul că datele utilizate în Tabelul 20 nu acoperă
întreaga rază dinamică şi sunt bazate pe un număr redus de determinări. Cu toate acestea
considerăm că rezultatele indică o performanţă satisfăcătoare a metodelor.
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Tabelul 20.
Evaluarea justeţei şi repretabilităţii metodei de cuantificare a soiei Roundup Ready
Trueness and repeatability of the quantitative method specific to RR soybean
Analiza rt-PCR şi prelucrarea datelor
rt-PCR analysis and data processing
Probă
Sample
1
2
Determinare
Measurement
3
4
Conţinut OMG teoretic (%)
Theoretical GMO content (%)
Media
Mean
Eroare (bias) (%)
Error (bias) (%)
Abaterea standard a repetabilităţii (SDr)
Repeatability standard devition (SDr)
Abaterea std. rel. a repetabilităţii (RSDr)1
Rel. std. dev. of repeatability (RSDr)

1

Rezultate
Results
R10

R20

R50

S1

1,02
0,97
1,17
-

1,89
2,09
2,21
-

5,63
5,04
5,43
4,55

57,93
64,21
63,14
-

1

2

5

-

1,053

2,063

5,163

61,67

5,333

1,666

3,25

-

0,104

0,162

0,476

3,36

9,881%

7,834%

9,224%

5,44%

Se obţine ca raport între abaterea standard şi medie.

3.7.3. Cuantificarea pe platforma LightCycler 480
3.7.3. Quantification on the LightCycler 480 platform

Pentru cuantificarea evenimentului pe platforma LightCycler 480 se poate utiliza
kitul LightCycler 480 Probes Master (Roche). Acesta include un master mix universal de
tip hot-start, optimizat pentru real-time PCR, la care utilizatorul adaugă elementele de
amplificare şi detecţie ce conferă specificitate reacţiei, respectiv primerii şi sonda
TaqMan.
Elementele aferente acestei metode sunt:
 amestecul de reacţie prezentat în Tabelul 21 (similar celui din Tabelul 8,
subcapitolul 3.5.2.4.2);
 condiţiile de amplificare prezentate în Tabelul 9, subcapitolul 3.5.2.4.2;
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 modul de construire a curbelor standard prezentat în Tabelul 16, subcapitolul
3.7.2; calibratorul utilizat de noi a fost soluţia PC SOYA (kitul Biogenics
RoundUp Ready Soya QT);
 secvenţele primerilor şi sondelor prezentate în Tabelul 7, subcapitolul
3.5.2.4.2 (sistemul de referinţă), şi în Tabelul 22 (sistemul aferent
transgenei); lungimea ampliconilor aferenţi sistemului transgenic este de 82
pb (SR EN ISO 21750:2006).
La realizarea amestecului de reacţie şi a condiţiilor de amplificare pe care le
propunem pentru utilizare în acest caz, au fost avute în vedere recomandările
producătorului (Roche, 2006b) şi informaţiile din SR EN ISO 21750:2006.
Pentru analiza datelor se va utiliza algoritmul de calcul „Fit Points” al softwareului LightCycler 480 (Roche). Detalii suplimentare referitoare la modul de utilizare al
software-ului pot fi găsite în cartea tehnică oferită de producător (Roche, 2006a).
Modul de setare a reacţiilor aferente acestei metode este descris în Anexa VII.

Tabelul 21.
Amestecul de reacţie utilizat pentru cuantificarea soiei RR pe platforma LightCycler 480
Reaction mixture for the quantification of RRS on the LightCycler 480 platform
Reactiv
Reagent
H2O pentru PCR*
Primer F, 10 μM
Primer R, 10 μM
Sondă TaqMan, 10 μM
Master (2x)*
Extract ADN**
Volum total

Amestec de reacţie pentru o probă (μl)
Amplification mixture for one sample (μl)
Sistemul de referinţă
Sistemul transgenic
Reference system
Transgenic system
4,2
5,4
1,8 (conc. fin. 900 nM)
0,6 (conc. fin. 300 nM)
1,8 (conc. fin. 900 nM)
1,8 (conc. fin. 900 nM)
0,2 (conc. fin. 100 nM)
0,2 (conc. fin. 100 nM)
10
10
2
2
20
20

* Reactiv inclus în kitul LightCycler 480 Probes Master.
** Maxim 40 ng/µl conform protocoalelor originale. Concentraţia utilizată în cadrul experimentelor a fost de
aproximativ 50 ng/µl.
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Tabelul 22.
Primeri şi sonde utilizate în combinaţie cu kitul LightCycler 480 Probes Master
Primers and probes used in combination with the LightCycler 480 Probes Master Kit
Denumitre Ţintă
Name
Target
RSR-F
RSR-R
RSR-TMP

Joncţiunea
secvenţei
CTP cu
promotorul
35S

Secvenţă 5’-3’
5’- 3’ sequence
GCC ATG TTG TTA ATT TGT GCC AT
GAA GTT CAT TTC ATT TGG AGA GGA C
FAM-CTT GAA AGA TCT GCT AGA GTC AGC TTG
TCA GCG-TAMRA

Surse
References
Debode et al. (2007); Brodmann et al. (2002), în
Cankar et al. (2006); Foti et al. (2006); SLMB**
(2000), în SR EN ISO 21570:2006; Taverniers et al.
(2001).

* Sondă TaqMan.
** SLMB - Schweizerisches Lebensmittelbuch (Swiss Food Manual).

3.7.4. Considerente generale referitoare la testarea cantitativă
3.7.4. General considerations regarding the quantitative analysis
Analiza cantitativă a conţinutului de material MG este un domeniu foarte
complex, prezentând încă o serie de dificultăţi majore.
Deoarece performanţele şi rezultatele analizelor real-time PCR sunt influenţate
substanţial de proprietăţile probelor, sau mai bine zis de caracteristicile extractelor de
ADN obţinute din acestea (Terry et al., 2002, în Smith şi Maxwell, 2007; Cankar et al.,
2006), majoritatea studiilor au raportat dificultăţi în testarea alimentelor înalt procesate
(Corbisier et al., 2005). De asemenea, nu au fost publicate încă studii care să demonstreze
că procesarea şi compoziţia matricei nu influenţează justeţea cuantificării OMG,
neputându-se astfel stabili clar dacă variabilitatea măsurătorilor este o consecinţă a
fenomenelor ce afectează analitul sau corespunde erorilor inerente sistemului de
cuantificare (Engel et al., 2006). Se poate astfel conchide că determinarea exactă şi
precisă a conţinutului OMG este foarte dificil de realizat (Moriuchi et al., 2007), mai ales
în cazul probelor intens procesate sau compozite (Corbisier et al., 2005).
Amplificarea poate fi influenţată negativ de prezenţa anumitor substanţe cu efect
inhibitor, extrase din matricea iniţială odată cu ADN-ul, precum şi de unii dintre reactivii
utilizaţi în cadrul protocolului de extracţie a ADN-ului, dacă la finalul procedurii aceştia
se regăsesc în soluţia de ADN.
Integritatea structurală a ADN-ului reprezintă de asemenea un factor important
pentru succesul amplificării. Pe lângă fragmentarea macromoleculei, alte modificări
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nefavorabile, determinate în principal în timpul proceselor de prelucrare, sunt
depurinarea, crosslinkingul sau hidroliza ADN-ului (Terry et al., 2002, în Smith şi
Maxwell, 2007). Totuşi, Debode et al. (2007) susţin că, exceptând influenţa matricei,
degradarea fizică a ADN-ului nu va afecta semnificativ rezultatul final. Suntem şi noi de
părere că degradarea ADN-ului în timpul extracţiei nu reprezintă un impediment major
pentru cuantificarea relativă, deoarece:
 degradarea ADN-ului în această etapă este mult redusă comparativ cu etapa
de procesare;
 cel puţin teoretic, fenomenul afectează în mod similar cele două fragmente
ţintă (Corbisier et al., 2005).
Totuşi, trebuie avută în vedere posibilitatea ca degradarea (în timpul procesării sau
extracţiei) celor două fragmente de interes să se facă diferenţiat, precum şi faptul că
anumiţi factori celulari/nucleari pot influenţa extractibilitatea acestor molecule (Japanese
Agricultural Standard, 2001, în Moriuchi et al. 2007; Engel et al., 2006; Foti et al.,
2006). Cuantificarea acestor fenomene care ar putea modifica raportul real dintre cele
două secvenţe de interes, este însă imposibilă.
În concluzie, degradarea este considerată ca fiind un factor cu impact relativ
redus, imposibilitatea eliminării complete a contaminanţilor rămânând sursa majoră de
preocupare. În acest context, eficienţa reacţiei PCR reprezintă parametrul principal pe
baza căruia se poate evalua pretabilitatea extractului la PCR. Determinarea cantitativă
este corectă doar dacă eficienţa de amplificare a probei necunoscute şi a calibratorilor
sunt asemănătoare, în caz contrar valoarea măsurată abătându-se de la cea reală. Evident,
diferenţele vor fi şi mai mari în cazul în care ampliconii sunt afectaţi diferit de condiţiile
de amplificare. De asemenea, în cazul în care eficienţele sunt identice pentru cele două
fragmente ţintă, la nivelul probei, dar diferă de cele ale calibratorilor, se vor înregistra
abateri ale rezultatului măsurătorii de la valoarea adevărată (Cankar et al., 2006).
Indiferent care sunt factorii ce pot afecta calitatea ADN-ului obţinut, rolul metodei
de extracţie este esenţial. Datorită diferenţelor semnificative între diversele tipuri de
matrici, există îndoieli că o metodă care oferă rezultate corespunzătoare într-un anumit
caz, va funcţiona la fel şi în alte situaţii (Corbisier et al., 2005). De aceea, metoda de
detecţie/cuantificare trebuie validată în combinaţie cu o anumită metodă de extracţie, iar
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validarea unei metode de extracţie ar trebui să fie făcută pentru fiecare tip de matrice în
parte (Cankar et al. 2006; Corbisier et al., 2005).
Alte elemente care influenţează rezultatul cuantificării sunt mărimile celor două
secvenţe de interes şi concentraţiile oligonucleotidelor (primeri şi sonde) aferente celor
două sisteme de detecţie. Diferenţele de lungime dintre cele două fragmente amplificate
pot determina un rezultat eronat, deoarece secvenţa ţintă mai lungă se va regăsi într-o
cantitate mai redusă, mai ales în cazul extractelor cu ADN puternic degradat. Este de
aceea necesar ca secvenţele ţintă să aibă mărimi similare (Corbisier et al., 2005), care,
prin prisma faptului că ADN-ul poate fi puternic fragmentat, nu trebuie să depăşească
200 pb (Engel et al., 2006; Rossi et al., în Germini et al., 2004).
În general, secvenţa ţintă endogenă se regăseşte într-un număr mult mai mare de
copii decât cea transgenică, motiv pentru care se recomandă ca oligonucleotidele (primeri
şi sondă) specifice celei din urmă să se găsească în concentraţii mai ridicate în amestecul
de reacţie (Alary et al., 2002). Optimizarea concentraţiilor primerilor se va face în funcţie
de concentraţiile minime ale primerilor specifici sistemul endogen care dau valoarea
experimentală ΔCT cea mai apropiată de cea teoretică (Alary et al., 2002).
După cum s-a afirmat anterior, cantitatea de ADN recuperat nu reprezintă factorul
cel mai important, deoarece utilizarea în reacţie a unei concentraţii mari de acid nucleic
poate afecta eficienţa de amplificare şi specificitatea acesteia, iar în situaţia contrară
soluţia de ADN poate fi concentrată sau se poate mări proporţia extractului în amestecul
de reacţie. În a doua situaţie, factorul de multiplicare va trebui luat în considerare la
prelucrarea datelor experimentale (Rott et al., 2004).
Sursele din literatura de specialitate recomandă utilizarea unei cantităţi de 50-200
ng ADN/reacţie. În general, se consideră că sunt necesare cel puţin zece copii ale
secvenţei ţintă pentru detecţia PCR, respectiv 40 pentru cuantificare (Rønning et al.,
2003, Hübner et al., 2001, şi Kay şi Van den Eede, 2001, în Smith şi Maxwell, 2007). În
aceste condiţii, pentru a avea zece copii ale unei secvenţe specifice unui eveniment de
transformare heterozigot la porumb, care se găseşte într-o concentraţie de 1,5%, avem
nevoie de aproximativ 650 echivalenţi genomici haploizi, ceea ce corespunde unei
cantităţi de 3,5 ng ADN necesară în reacţia finală. În aceste condiţii, cuantificarea
evenimentului de transformare va fi însă posibilă doar la o concentraţie de peste 6%.
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Tabelul 23.
Rezultatele generale ale testării OMG
General results of GMO testing
Nr.
crt.
No.

Tipul matricei
Type of matrix

Cod
Code

Taxon
Taxon

Eveniment de
transformare
Transformation
event

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TPS1, granule
TPS, granule
TPS, granule
TPS, felii/şniţele
TPS, cuburi
TPS, cuburi
TPS, felii/şniţele
TPS, cuburi
Seminţe soia
Seminţe soia
Seminţe soia
Seminţe soia
Seminţe soia
Seminţe soia
Lapte de soia
CVB2
Baton energizant
Pate vegetal
Tofu
Biscuiţi
ERM-BF410a3
ERM-BF410b3
ERM-BF410c3
ERM-BF410d3
ERM-BF410e3
ERM-BF410f3

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
LS
CS
BE
TF
PS
BS
R0
R1
R5
R10
R20
R50

Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia
Soia

GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2
GTS 40-3-2

Detecţia
Detection
Taxonului
OMG-ului
Taxon-specific GMO-specific
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

% OMG
GMO %
x
x
x
x
x
x
x
x
63,144
63,47
34,12
76,15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,089
0,6
1,014
2,034
5,1635

1

Texturat proteic de soia.
Cremă vegetală de branză.
3
Material de referinţă certificat.
4
Valoarea reprezintă media a trei determinări independente.
5
Valoarea reprezintă media a patru determinări independente.
„+” Secvenţa ţintă a fost amplificată (rezultat pozitiv).
„-” Secvenţa ţintă nu a fost amplificată (rezultat negativ).
„x” Analiza nu a fost efectuată.
2

Subliniem că toate valorile exprimate în copii sau în echivalenţi genomici
haploizi, ce reprezintă cantitatea sau concentraţia moleculelor de interes în extracte sau
master mixuri, sunt teoretice. Diferenţele ce pot apare în practică sunt datorate: efectelor
stocastice ce intervin în cazul realizării diluţiilor, efectelor stocastice ce afectează
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fragmentarea ADN-ului, în special în cazul echivalenţilor genomici, impreciziei ce
caracterizează metodele de determinare a concentraţiei ADN-ului.
Real-time PCR rămâne, deocamdată, cea mai precisă metodologie de cuantificare
a acizilor nucleici. Cu toate că se caracterizează printr-o variabillitate, atât intra-, cât şi
interdeterminări, relativ redusă, tehnica este puternic influenţată de proprietăţile probei,
pentru o cuantificare precisă fiind necesar un extract de foarte bună calitate (Cankar et
al., 2006). De aceea, proporţia iniţială a ingredientelor MG nu va putea fi determinată
exact şi precis prin cuantificarea materialului genetic din matricea obţinută prin
procesare, abaterile de la valorile aşteptate putând fi destul de mari şi reprezentând, de
obicei, supraestimări ale acestora (Allnutt et al., 2006; Corbisier et al., 2005; Yoshimura
et al. 2005b).

3.8. PREZENTAREA REZULTATELOR GENERALE ALE TESTĂRII OMG
3.8. GENERAL RESULTS OF GMO TESTING
Rezultatele analizelor calitative şi cantitative efectuate în cadrul laboratorului
CERT-OMG, pentru evenimentul de transformare GTS 40-3-2, sunt prezentate sintetic în
Tabelul 23.
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CAPITOLUL IV. CONCLUZII REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE
TESTARE OMG
CHAPTER IV. CONCLUSIONS ON GMO TESTING

Impactul OMG-urilor

OMG-urile reprezintă o realitate a societăţii moderne aflate în continuă dezvoltare.
Indiferent de motivele pentru care acestea au fost create şi comercializate, transgeneza
poate revoluţiona multe domenii ale ştiinţei, agriculturii, industriei sau medicinei. Nu
trebuie însă ignorat faptul că utilizarea OMG-urilor prezintă şi un potenţial factor de risc
pentru

mediul

înconjurător, pentru cel

economico-social

şi pentru

sănătatea

consumatorilor.
Utilizarea judicioasă a acestor organisme poate determina sporirea profiturilor,
reducerea inputurilor sau o mai bună satisfacere a necesarului de hrană. Cele mai aprinse
dezbateri pe marginea OMG-urilor au însă ca punct de plecare tocmai acest domeniu –
aplicaţiile în agricultură – existând o serie de păreri extreme, atât printre susţinători, dar
mai ales printre opozanţii tehnologiei. Considerăm aceste atitudini ca fiind eronate şi
contraproductive. Soluţia optimă necesită în primul rând evaluarea şi punerea în balanţă a
riscurilor şi beneficiilor asociate PMG-urilor, iar utilizarea lor ulterioară trebuie să se
împletească cu a celorlalte tehnologii, fie tradiţionale, moderne, intensive sau organice.
Studiind literatura de specialitate, se poate observa că majoritatea situaţiilor în
care utilizarea PMG-urilor a prezentat neajunsuri, nu au fost condiţionate de proprietăţile
transgenice, ci s-au datorat unor cauze de natură agrotehnică determinate de factorul
uman. De asemenea, dorim să accentuăm faptul că, de multe ori, PMG-urile sunt utilizate
ca elemete ale retoricii discursului direcţionat înspre atingerea unor obiective economice
sau sociale, pierzându-şi în majoritatea cazurilor substratul şi fundamentarea ştiinţifică.
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Importanţa testării OMG
În contextul evaluării şi monitorizării OMG-urilor, testarea moleculară reprezintă
un instrument important, având rolul de a spori transparenţa, de a facilita luarea deciziilor
la diferite niveluri şi de a asigura trasabilitatea în vederea respectării unor cerinţe
referitoare la biosecuritate. Astfel, existenţa laboratoarelor de testare la nivel naţional
reprezintă un deziderat important. În această conjunctură se înscrie şi activitatea
desfăşurată în cadrul Laboratorului CERT-OMG, USAMV Cluj-Napoca.

Eşantionarea şi pregatirea probelor

Eşantionarea este o etapă foarte sensibilă şi problematică datorită complexităţii
acestui proces ce are rolul de a asigura reprezentativitatea probei prelevate pentru întregul
lot din care provine. Tocmai de aceea este foarte importantă, astfel încât să existe
posibilitatea extrapolării rezultatului la nivelul întregului lot. Responsabilitatea efectuării
eşantionării revine organismelor abilitate ale statului, de aceea considerentele prezentate
în cadrul acestei lucrării au urmărit doar evidenţierea importanţei aceastei activităţi şi
influenţa pe care o poate reprezenta în ansamblul metodologiei de testare.
În ceea ce priveşte pregătirea probelor, considerăm că măcinarea mecanică asigură
o procesare rapidă şi corespunzătoare, iar utilizarea mai multor vase de măcinare va
permite scurtarea timpului total de pregătire în cazul în care numărul probelor este mai
mare. Este recomandată şi folosirea unei site în vederea separării unei fracţiuni cu
granulaţie cât mai redusă din care să fie constituită proba test, ceea ce ar asigura
îmbunătăţirea performanţelor metodelor de extracţie. De asemenea, s-a constatat că
umectarea matricilor uscate (ex. făina, CRM-urile sau texturatele) sporeşte cantitatea de
ADN recuperat.

Extracţia ADN-ului
Metoda de izolare şi purificare a ADN-ului influenţează substanţial activitatea de
testare, mai ales din punct de vedere al capacităţii de a înlătura substanţele inhibitoare.

253

Testarea OMG

Cantitatea şi calitatea ADN-ului prezintă de asemenea importanţă în cadrul analizelor.
Deoarece nu există încă o metodă eficientă de extracţie care să răspundă tuturor
cerinţelor, alternativa ideală este reprezentată de utilizarea unei metode specifice fiecărui
tip de matrice. Acestea din urmă sunt însă foarte variate şi dificil de caracterizat, de aceea
este imposibilă optimizarea procedurilor de izolare a ADN-ului pentru fiecare caz în
parte. Patru dintre metodele testate au produs rezultate satisfăcătoare, fiind astfel
recomandate pentru testările de rutină, iar optarea pentru una dintre aceste metode se va
face în funcţie de necesităţile laboratorului, având în vedere următoarele caracteristici
principale:
 metoda CTAB permite, în general, obţinerea unor extracte cu caracteristici
satisfăcătoare; este cea mai ieftină dintre metodele utilizate, fiind în acelaşi
timp şi cea mai laborioasă;
 kitul High Pure GMO Sample Preparation asigură recuperarea unei cantităţi
mari de ADN, de puritate bună, dar şi puternic fragmentat; timpul de
procesare este relativ scurt, dar costul unei probe este relativ ridicat;
 kitul QIAamp DNA Stool permite obţinerea unor extracte cu concentraţii
mai scăzute decât în cazul kitului High Pure GMO Sample Preparation; pe
de altă parte, proporţia ADN-ului fragmentat şi costurile sunt mai reduse;
 pentru extracţia cu MagNA Pure LC, laboratorul trebuie să dispună în
primul rând de platforma de extracţie; metoda permite automatizarea
procesului şi procesarea simultană a unui număr relativ mare de probe;
calitatea extractelor este bună; costurile sunt depăşite doar de kitul High
Pure GMO Sample Preparation.
Concluzionam că pentru cele patru metode prezentate iniţial, rezultatele obţinute
în cadrul laboratorului nostru sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate.
Trebuie însă remarcat că în cazul fiecărei metode există o foarte mare variabilitate a
rezultatelor, mai ales între studii diferite. Uneori, la acest nivel, rezultatele pot fi chiar
contradictorii.
În cadrul experienţelor noastre, rezultatele produse de kitul DNeasy şi metoda
Maxwell 16 au fost nesatisfăcătoare, nefiind în concordanţă cu datele furnizate de alte
studii (în special în cazul kitului DNeasy).

254

Testarea OMG

Evaluarea extractelor
Considerăm că evaluarea extractelor este o etapă esenţială care poate oferi
informaţii utile pentru testarea propriu-zisă. Toate metodele selectate (i.e. cuantificarea
spectrofotometrică, migrarea în gel de agaroză şi determinarea prezenţei inhibitorilor) au
fost aplicate cu succes.
Subliniem însă că nu există nicio modalitate precisă şi sigură de estimare a
concentraţiei ADN-ului. În acest context, determinarea spectrofotometrică este cea mai
expeditivă, dar se caracterizează şi printr-o incertitudine de măsurare însemnată, iar
anumite proprietăţi ale extractelor (ex. starea de fragmentare sau prezenţa inhibitorilor)
nu pot fi evaluate.Valorile măsurate spectrofotometric sunt, în general, supraestimate. Pe
lângă aceasta trebuie luat în considerare faptul că o parte din ADN-ul prezent în extract
este degradat şi deci neamplificabil. Subliniem că literatura de specialitate a evidenţiat
însă neajunsuri şi în cazul altor metode utilizate în acelaşi scop, părerea generală fiind
aceea că nu există o modalitate precisă şi sigură de estimare a concentraţiei. În ciuda
dezavantajelor, detereminarea concentraţiei extractului este indispensabilă în cazul în
care este necesară diluarea extractelor astfel încât să se utilizeze o concentraţie optimă
pentru reacţiile real-time PCR.
Pentru evaluarea stării de fragmentare trebuie utilizată migrarea electroforetică.
Principalul incovenient în acest caz este creşterea timpului total de lucru. De asemenea,
în special în cazul matricilor intens procesate, obţinerea unor rezultate slabe nu poate fi
întotdeauna corelată cu imposibilitatea desfăşurării reacţiei PCR, fiind recomandată
executarea unei amplificări de control – detecţia taxonului prin PCR clasic. Nici această
metodă nu furnizează informaţii asupra inhibitorilor copurificaţi. Se reduce astfel
posibilitatea obţinerii unor rezultate fals negative în etapele de testare propriu-zisă.
Totuşi, cea mai bună imagine cu privire la posibilitatea utilizării extractului în
cadrul testării OMG, atât sub aspect calitativ, cât şi cantitativ, este oferită de amplificarea
real-time PCR a unei serii de diluţii a extractului de ADN. Dezavantajul major al metodei
este creşterea costurilor totale.
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Testarea calitativă
Concluzia generală care se desprinde referitor la această fază este posibilitatea
utilizării cu succes a tuturor protocoalelor testate, inclusiv a kitului Biogenics Standard.
Primerii specifici secvenţei intronice aferente cloroplastelor se caracterizează
printr-o sensbilitate foarte mare, datorită numărului mare de copii ale genomului
cloroplastelor prezente în extracte. Recomandăm însă utilizarea unor primeri specifici
taxonului, astfel încât prezenţa speciei din care derivă linia transgenică să fie clar
stabilită.
Două elemente ce pot limita succesul analizelor bazate pe reacţia PCR sunt
prezenţa unei cantităţi reduse de material MG şi degradarea analitului în urma procesării.
În aceste condiţii utilizarea protocoalelor de tip nested PCR sporeşte şansele de detecţie a
moleculei de interes, dubla amplificare având practic rolul de a mări sensibilitatea
metodei. Se realizează însă şi o creştere a timpului şi costurilor testării integrate.
În cadrul laboratorului nostru au fost testate mai multe perechi de primeri, iar în
vederea eficientizării procesului de testare a fost utilizat un singur master mix, conceput
pe baza celor descrise în lucrările originale. În cazul în care se optează pentru
implementarea unui anumit set de primeri, recomandăm însă utilizarea protocolului
original în vederea maximizării performanţelor metodei. De asemnea, trebuie să se ţină
cont şi de faptul că detecţia unui amplicon de mărime cât mai redusă sporeşte eficacitatea
metodei de detecţie prin compensarea eventualei degradări excesive a ADN-ului.
Analiza curbei de disociere, specifică detecţiei cu substanţe de intercalare,
reprezintă o alternativă simplă, relativ ieftină, rapidă şi sigură pentru testarea OMG
bazată pe PCR-ul convenţional, atât în etapa de screening, cât şi în cazul identificării
evenimentelor de transformare. Se pot utiliza în acest scop sisteme bazate pe kituri
comerciale universale (ex. LightCycler SYBR Green I Master/LightCycler 480) sau
dedicate (ex. Rotor-Gene 3000/Biogenics Standard QL).
O altă metodă ce prezintă un mare potenţial aplicativ în practica testării OMG este
amplificarea multiplex. Utilizarea acesteia în combinaţie cu detecţia prin microarray a
ampliconilor constiuie o soluţie reală şi accesibilă pentru eficientizarea procesului de
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detecţie în condiţiile sporirii numărului elementelor genetice utilizate şi a evenimentelor
de transformare, atât cu unul, cât şi cu mai multe inserturi.

Testarea cantitativă
Cuantificarea OMG este dificil de realizat în cazul produselor alimentare
procesate sau compozite, datorită proprietăţilor intrinseci ale acestor matrici, care se
reflectă în calitatea extractului. Astfel, moleculele degradate şi calitatea insuficientă de
ADN amplificabil impiedică detecţia, iar prezenţa substanţelor inhibitoare afectează
eficienţa reacţiei PCR. De asemenea, incidenţa efectelor stocastice în cazul
extractibilităţii sau degrădării celor două molecule ţintă şi al pregătirii diferitelor
diluţii/amestecuri pot determina modificarea proporţiei reale de material MG. Dacă
intervin, fiecare dintre aceşti factori vor afecta corectitudinea rezultatelor obţinute. Toate
elementele menţionate anterior depind de tipul matricei şi de metoda de extracţie,
variabilitatea extractelor şi implicit a măsurătorilor cantitative putând fi considerabilă.
Recent au apărut şi dovezi ce pun la îndoială stabilitatea genetică a insertului în
diferitele linii transgenice comerciale, aspect esenţial pentru detecţia prin metode
moleculare a evenimentelor de transformare.
Considerentele referitoare la mărimea fragmentelor de interes şi concentraţiile
primerilor şi sondelor trebuie avute în vedere atunci când nu se utilizează kituri
comerciale, iar dacă intervin probleme legate de calitatea extractului există strategii de
reducere a efectului inhibitor sau de mărire a concentraţiei analitului.
Problemele referitoare la calibratori şi materialele de referinţă (certificate) rămân
în continuare de actualitate, calitatea şi proprietăţile acestui tip de materiale având un rol
foarte important în cadrul metodologiei de testare OMG.

Laboratorul de testare şi acreditarea metodelor

Etalonarea, calibrarea şi întreţinerea instrumentelor şi a spaţiilor în care se
lucrează sunt activităţi necesare, deoarece contribuie la obţinerea unor rezultate de
calitate. Este de asemenea esenţială pregătirea corespunzătoare a operatorului şi
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documentarea tuturor activităţilor pe care acesta le desfăşoară. Aceste aspecte sunt cu
mult mai importante dacă se doreşte acreditarea metodelor utilizate.
Acreditarea atestă utilizarea unei metodologii de testare performante şi calitatea
rezultatelor furnizate. Componenta de baza a procesului de acreditare este reprezentată de
validarea metodelor. Dificultăţile sunt determinate de cerinţele care trebuie respectate,
dar mai ales de faptul că nu există o viziune general acceptată de către comunitatea
ştiinţifică asupra procedurilor de validare, iar exemplele concrete din literatura de
specialitate sunt limitate.

Perspective

Piaţa OMG-urilor cunoaşte în continuare o dezvoltare rapidă, remarcându-se
creşterea numărului evenimentelor de transformare autorizate, în special a celor cu
inserturi multiple, precum şi prezenţa tot mai frecventă a celor neautorizate. În acest
context, testarea OMG reprezintă o activitate tot mai complexă şi problematică,
screeningul constituind deja o provocare majoră. Este deci necesară trecerea spre metode
care să asigure procesarea unui volum mai mare de probe şi efectuarea unui număr mare
de teste în unitatea de timp (ex. multiplexing şi microarray).
Dorim de asemenea să subliniem necesitatea elaborării şi implementării unor
programe de informare a cultivatorilor, procesatorilor, dar mai ales a consumatorilor, cu
privire la problematica şi implicaţiile utilizării comerciale a OMG-urilor.
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Anexa I. Forme de protest împotriva utilizării PMG-urilor
Annex I. Forms of protesting against the use of GM crops

Sursă: MacTavish (2003).

Sursă: Greenacresfarm (2008).

Sursă: Ciola (2001).

Sursă: Grenswetenschap (2008)

Sursă: Greenpeace (2003).

Sursă: Xty Digital Design (2001).
Fig. 87. Forme de protest împotriva utilizării PMG-urilor.
Fig. 87. Forms of portesting against GMCs.
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Anexa II. Aspecte ale activităţii de eşantionare
Annex II. Aspects of sampling activities

(a)

(b)

(c)

Fig. 88. Aspecte ale activităţii de eşantionare a produselor în vrac. (a) Prelevarea probelor din loturi de loturi de
dimensiuni reduse şi utilizarea testelor rapide pentru screeningul OMG. (b) Prelevarea probelor din loturi de loturi
de dimensiuni mari. (c) Recepţionarea probei de laborator şi pregătirea acesteia în vederea obţinerii probei test.
Fig. 88. Aspects of sampling bulk commodities. (a) Sampling of small sized lots and using test strips for GMO
screening. (b) Sampling of large sized lots. (c) Receiving the laboratory sample and preparing the test portion.
Surse: Schulze (2008); Bertheau (2007).
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Anexa III. Testele rapide (lateral flow strips)
Annex III. Lateral flow strips testing procedure

Fig. 89. Utilizarea testelor rapide QuickStix Strip (EnviroLogix) pentru detecţia porumbului Bt.
Fig.89. Using QuickStix Strip (EnviroLogix) to detect Bt maize.
Sursă: Office of Biotechnology, Iowa State University (2009).
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Anexa IV. Produse alimentare ce conţin soia
Annex IV. Foods containing soybean

Fig. 90. Tipuri de produse alimentare în care extractul proteic din soia înlocuieşte ingredientele de origine animală.
Fig. 90. Types of foods in which the soybean protein is substituting the animal-derived ingredients.
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Fig. 90. Tipuri de produse alimentare ce conţin soia ca ingredient şi produse alimentate pe bază de soia.
Fig. 90. Types of foods containg soybean as ingredient and soybean-based foods.
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Fig. 91. Tipuri de texturate proteice din soia utilizate ca alimente.
Fig. 91. Types of textured soybean protein used as foods.
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Anexa V. Metode de extracţie a ADN-ului
Annex V. DNA extraction methods

1. Extracţia ADN-ului utilizând metoda pe bază de CTAB
1. DNAextraction using the CTAB-based method
Echipamentele şi consumabilele utilizate în cadrul acestui protocol de extracţie sunt:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule şi tăviţe pentru cântărire;
 suport pentru cântărire;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 vase de laborator pentru pregătirea soluţiilor;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200, 1000 şi 5000 μl
(Eppendorf) şi vărfuri cu barieră;
 incubator Inkubator 1000 (Heidoplph);
 agitator Titramax 1000 (Heidolph);
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma).

Reactivi:
 cloroform (CHCl3);
 etanol (C2H5OH);
 isopropanol (CH3CH(OH)CH3);
 proteinază K 100 mg/ml (Qiagen);
 RNază A, 100 mg/ml (Qiagen).
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Soluţii de lucru:
 tampon CTAB de extracţie, c(CTAB) = 20 g/l, c(NaCl) = 1,4 M, c(Tris) = 0,1 M,
c(Na2EDTA) = 0,02 M;
 tampon CTAB de precipitare, c(CTAB) = 5 g/l, c(NaCl) = 0,04 M;
 soluţie de clorură de sodiu, c(NaCl) = 1,2 M;
 soluţie de etanol, c(C2H5OH) = 70%;
 soluţie de proteinază K, c = 20 mg/ml, în apă sterilă; nu se autoclavează, se
păstrează la -20 °C, se evită congelarea/decongelarea repetată.

Prepararea tamponului CTAB de extracţie:
•

se măsoară un volum de 100 ml de apă deionizată şi se introduce în paharul
Berzelius;

•

se incubează la 50 °C, sub agitare continuă;

•

se cântăresc 4 g CTAB, 16,4 g NaCl, 3,15 g Tris şi 1,5 g Na2EDTA şi se introduc
în paharul cu 100 ml de apă;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de ~180 ml;

•

se aduce pH-ul la valoarea 8,0 cu soluţia de NaOH;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de 200 ml; apoi soluţia se trece
într-un recipient autoclavabil cu dop;

•

se autoclavează;

•

se notează pe recipient data preparării şi se păstrează la 4 °C.

Prepararea tamponului CTAB de precipitare:
•

se măsoară un volum de 100 ml de apă deionizată şi se introduc în paharul
Berzelius;

•

se incubează la 50 °C, sub agitare continuă;

•

se cântăresc 1 g CTAB şi 0,5 g NaCl şi se introduc în paharul cu 100 ml de apă;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de ~180 ml;

•

se aduce pH-ul la valoarea 8,0 cu soluţia de NaOH;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de 200 ml; apoi soluţia se trece
într-un recipient autoclavabil cu dop;
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•

se autoclavează;

•

se notează pe recipient data preparării şi se păstrează la 4 °C.

Etapele preparării soluţiei de NaCl 1,2 M:
•

se măsoară un volum de 100 ml de apă deionizată şi se introduc în paharul
Berzelius;

•

se incubează la 50 °C, sub agitare continuă;

•

se cântăreşte 1 g CTAB şi 0,5 g NaCl şi se introduc în paharul cu 100 ml de apă;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de ~180 ml;

•

se aduce pH-ul la valoarea 8,0 cu soluţia de NaOH;

•

se completează cu apă deionizată până la un volum de 200 ml; apoi soluţia se trece
într-un recipient autoclavabil cu dop;

•

se autoclavează;

•

se notează pe recipient data preparării şi se păstrează la temperatura camerei.

Etapele preparării soluţiei de etanol 70% (v/v):
•

se măsoară 15 ml apă direct în tubul de centrifugă;

•

cu cilidrul gradat se măsoară 35 ml etanol care se adaugă apoi în tubul de
centrifugă.

Succesiunea etapelor de lucru este prezentată în continuare:
 peste proba test, (100 mg material vegetal şi 300 μl apă) se pipetează 700 μl
tampon CTAB de extracţie preîncălzit la 55 °C şi se omogenizează;
 se pipetează 20 μl de proteinază K şi se agită;
 se incubează timp de 60 min la 55 °C, sub agitare uşoară;
 se pipetează 30 μl de RNază A şi se agită uşor;
 se incubează timp de 30 min la 37 °C, sub agitare uşoară;
 se centrifughează timp de 10 min la 12.000 rpm;
 se pipetează supernatantul (500 µl) într-un tub de 1,5 ml;
 se pipetează 500 μl de cloroform şi se amestecă bine;
 se centrifughează timp de 10 min la 12.000 rpm;
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 se transferă 500 μl din faza superioară într-un tub 1,5 ml;
 se pipetează 500 μl de cloroform şi se amestecă bine;
 se centrifughează timp de 5 min la 12.000 rpm;
 se pipetează faza superioară (apoasă) într-un tub de 1,5 ml;
 se pipetează 2 volume de tampon CTAB de precipitare şi se amestecă prin
inversare;
 se incubează timp de 60 min la temperatura camerei, fără agitare;
 se centrifughează timp de 5 min la 12.000 rpm;
 se elimină supernatantul;
 se dizolvă ADN-ul precipitat pipetând 350 μl soluţie de NaCl 1,2 M;
 se pipetează 350 μl soluţie de cloroform şi se amestecă bine;
 se centrifughează timp de 10 min la 12.000 rpm;
 se pipetează fază apoasă (superioară) într-un nou tub de 0,5 ml;
 se pipetează 0,6 volume de isopropanol şi se amestecă uşor prin inversare;
 se păstrează la rece timp de 15 min;
 se centrifughează timp de 10 min la 12.000 rpm şi se elimină supernatantul;
 se pipetează 500 μl de soluţie de etanol 70% şi se amestecă prin inversare;
 se centrifughează timp de 10 min la 12.000 rpm şi se elimină supernatantul;
 se usucă peletele şi se redizolvă în 100 μl apă sterilă liberă de DNaze.

2. Extracţia ADN-ului cu kitul DNeasy Plant Mini (Qiagen)
2. DNA extraction with the DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen)
Echipamente necesare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule;
 suport pentru cântărire;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;

298

Testarea OMG

 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200, 1000 şi 5000 μl
(Eppendorf) şi vărfuri cu barieră;
 incubator Inkubator 1000 (Heidoplph);
 agitator Titramax 1000 (Heidolph);
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 coloane de purificare DNeasy (DNeasy Mini Spin Columns), incluse în kitul
DNeasy Plant Mini (Qiagen);
 coloane de purificare QIAshredder (QIAshredder Mini Spin Columns), incluse în
kitul DNeasy Plant Mini (Qiagen)
 tuburi de colectare, incluse în kitul DNeasy Plant Mini (Qiagen).

Reactivi:
 etanol (C2H5OH).
Soluţii:
 tampon AP1 (Buffer AP1), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 tampon AP2 (Buffer AP2), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 tampon AP3/E (Buffer AP3/E), soluţie concentrată inclusă în kitul de extracţie;
pentru obţinerea soluţiei de lucru se diluează cu etanol conform manualului de
utilizare;
 tampon AW (Buffer AW), soluţie concentrată inclusă în kitul de extracţie; pentru
obţinerea soluţiei de lucru se diluează cu etanol conform manualului de utilizare;
 tampon AE (Buffer AE), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 RNază A (100 mg/ml), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie.

Protocol de lucru:
 se cântăreşte proba test, reprezentată de 20 mg material uscat şi mărunţit sub
forma unei pudre fine, şi se introduce într-un tub de 1,5 ml;
 se adaugă 400 μl tampon AP1 şi 4 μl soluţie stoc de RNază (100 mg/ml);
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 se omogenizează şi se incubează tip de 10 minute la 65 °C; se agită de 2-3 ori prin
inversare;
 se adaugă 130 μl de tampon AP2, se omogenizează şi se incubează pe gheaţă timp
de 5 minute;
 se centrifughează 5 minute la 14.000 rpm;
 faza superioară (lizatul celular) este transferat în coloana QIAshredder (culoare
violetă) plasată într-un tub de colectare;
 se centrifughează 2 minute la 14.000 rpm;
 fracţiunea din tubul de colectare este transferată într-un tub nou de 1,5 ml, fără a
agita peletul depus;
 se adaugă 1,5 volume de tampon AP3/E peste lizat şi se amestecă prin pipetare;
 se transferă 650 μl din amestecul obţinut anterior (inclusiv precipitat, dacă acesta
s-a format), într-o coloana DNeasy (transparentă) plasată intr-un tub de colectare;
 se centrifughează timp de 1 minut la 8.000 rpm şi se elimină fracţiunea din tubul
de colectare;
 se repetă pasul anterior, cu proba rămasă; se elimină tubul de colectare şi
conţinutul acestuia;
 coloana DNeasy este plasată într-un tub de colectare nou;
 se adaugă 500 μl tampon AW şi se centrifughează timp de 1 minut la 8.000 rpm;
 se goleşte tubul de colectare, care se reutilizează în etapa următoare;
 se adaugă 500 μl tampon AW şi se centrifughează timp de 2 minute la 14.000 rpm;
membrana trebuie să fie uscată; se elimină tubul de colectare şi conţinutul
acestuia;
 coloana DNeasy este transferată într-un tub nou de 1,5 ml;
 se adaugă 100 μl tampon AE direct pe membrană şi se incubează la temperatura
camerei timp de 5 minute;
 se centrifughează 1 minut la 8.000 rpm;
 se repetă etapa de eluare.
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3. Extracţia ADN-ului cu kitul QIAamp DNA Stool (Qiagen)
3. DNA extraction with the QIAamp DNA Stool Kit (Qiagen)

Echipamente necesare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 suport pentru cântărire;
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200, 1000 şi 5000 μl
(Eppendorf) şi vărfuri cu barieră;
 incubator Inkubator 1000 (Heidoplph);
 agitator Titramax 1000 (Heidolph);
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 coloane de purificare QIAamp (QIAamp Mini Spin Columns), incluse în kitul
QIAamp DNA Stool Mini (Qiagen);
 tuburi de colectare, incluse în kitul QIAamp DNA Stool Mini (Qiagen).

Reactivi:
 etanol (C2H5OH).
Soluţii:
 tablete InhibitEX, incluse în kitul de extracţie;
 tampon ASL (Buffer ASL), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 tampon AL (Buffer AL), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 tampon AW1 (Buffer AW), soluţie concentrată inclusă în kitul de extracţie; pentru
obţinerea soluţiei de lucru se diluează cu etanol conform manualului de utilizare;
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 tampon AW2 (Buffer AW), soluţie concentrată inclusă în kitul de extracţie; pentru
obţinerea soluţiei de lucru se diluează cu etanol conform manualului de utilizare;
 tampon AE (Buffer AE), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 proteinază K, soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie.

Protocol de lucru:
 se cântăreşte proba test, reprezentată de 100 mg material uscat şi mărunţit sub
forma unei pudre fine, şi se introduce într-un tub de 1,5 ml;
 se adaugă 1.400 μl tampon ASL şi se omogenizează prin vortexare;
 se incubează tip de 5 minute la 70 °C;
 se omogenizează prin vortexare;
 se centrifughează 1 minut la 14.000 rpm;
 se pipetează 1,2 ml din faza superioară într-un tub nou;
 se adaugă 1/2 dintr-o tabletă InhibitEX; se agită imediat până la suspendarea
completă a tabletei;
 se incubează 1 minut la temperatura camerei pentru ca inhibitorii să fie adsorbiţi
de matricea InhibitEX;
 se centrifughează 3 minute la 14.000 rpm;
 se transferă supernatantul într-un tub nou de 1,5 ml;
 se centrifughează 3 minute la 14.000 rpm;
 se pipetează 15 μl soluţie Proteinază K într-un tub nou de 1,5 ml;
 se transferă 200 μl din supernatantul obţinut după centrifugare;
 se adaugă 200 μl tampon AL;
 amestecul se omogenizează şi se incubează 10 minute la 70 °C;
 se adaugă 200 μl etanol absolut şi se omogenizează;
 se transferă tot lizatul într-o coloana QIAamp plasată intr-un tub de colectare;
 se centrifughează timp de 1 minut la 14.000 rpm şi se elimină tubul de colectare;
 coloana de purificare este plasată într-un tub de colectare nou;
 se adaugă 500 μl tampon AW1 şi se centrifughează timp de 1 minut la 14.000
rpm;
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 coloana de purificare este plasată într-un tub de colectare nou;
 se adaugă 500 μl tampon AW2 şi se centrifughează timp de 3 minute la 14.000
rpm; membrana trebuie să fie uscată; se elimină tubul de colectare şi conţinutul
acestuia;
 coloana QIAamp este transferată într-un tub nou de 1,5 ml;
 se adaugă 200 μl tampon AE direct pe membrană şi se incubează la temperatura
camerei timp de 1 minut;
 se centrifughează 1 minut la 14.000 rpm;

4. Extracţia ADN-ului cu kitul High Pure GMO Sample Preparation (Roche)
4. DNA extraction with the High Pure GMO Sample Preparation Kit (Roche)
Echipamente necesare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 suport pentru cântărire;
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200, 1000 şi 5000 μl
(Eppendorf) şi vărfuri cu barieră;
 baie WNB 10 (Memmert GmbH);
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 coloane de purificare High Pure (High Pure Filter Tubes), incluse în kitul High
Pure GMO Sample Preparation (Roche);
 tuburi de colectare, incluse în kitul High Pure GMO Sample Preparation (Roche).

Reactivi:
 apă bidistilată liberă de nucleaze;
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 etanol (C2H5OH);
 isopropanol (CH3CH(OH)CH3);
 proteinază K, liofilizată, inclusă în kitul de extracţie.

Soluţii:
 tampon de extracţie (Extraction Buffer), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de
extracţie;
 tampon de legare (Binding Buffer), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de
extracţie;
 tampon de spălare (Wash Buffer), soluţie concentrată inclusă în kitul de extracţie;
pentru obţinerea soluţiei de lucru se diluează cu etanol conform manualului de
utilizare;
 tampon AW2 (Buffer AW), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 tampon AE (Buffer AE), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de extracţie;
 proteinază K, soluţie de lucru obţinută prin resuspendare în apă bidistilată.

Protocol de lucru:
 se cântăreşte proba test, reprezentată de 200 mg material uscat şi mărunţit sub
forma unei pudre fine, şi se introduce într-un tub de 1,5 ml;
 se adaugă 1000 μl tampon de extracţie şi se omogenizează prin vortexare;
 se incubează tip de 30 minute la 80 °C; se amestecă de 2-3 ori prin inversare;
 se centrifughează 10 minute la 12.000 rpm;
 se transferă faza superioară într-un tub nou;
 se adaugă 600 μl tampon de legare; se amestecă uşor prin pipetare;
 se adaugă 80 μl soluţie Proteinază K; se amestecă uşor prin pipetare;
 se incubează 10 minute la 72 °C;
 se adaugă 200 μl izopropanol şi se omogenizează;
 se transferă 650 μl amestec într-o coloana de purificare High Pure plasată într-un
tub de colectare;
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 se centrifughează timp de 1 minut la 8.000 rpm şi se elimină conţinutul tubului de
colectare;
 se transferă amestecul rămas în coloana de purificare High Pure;
 se centrifughează timp de 1 minut la 8.000 rpm şi se elimină tubul de colectare;
 se adaugă 450 μl tampon de spălare şi se centrifughează 1 minut la 8.000 rpm;
 se elimină conţinutul tubului de colectare şi se centrifughează 10 minute la 14.000
rpm pentru uscarea membranei;
 coloana de purificare este plasată într-un tub de colectare nou;
 se adaugă 50 μl tampon de eluţie preîncălzit la 70 °C şi se incubează la
temperatura camerei timp de 5 minut;
 se centrifughează 1 minut la 8.000 rpm.

5. Extracţia ADN-ului pe platforma MagNA Pure LC (Roche)
5. DNA extraction on the MagNA Pure LC platform (Roche)
În continuare este descris protocolul propus de Sakai et al. (2002), care utilizează
MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I. Pentru mai multe detalii vezi Roche (2009b),
Schulze (2008), Roche (2005), Hahnen et al. (2002) şi Sakai et al. (2008).

Echipamente necesare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule şi tăviţe pentru cântărire;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 suport pentru cântărire;
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 200, 1000 şi 5000 μl (Eppendorf) şi
vărfuri cu barieră;
 incubator Inkubator 1000 (Heidoplph);
 agitator Titramax 1000 (Heidolph);
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 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 apartul MagNA Pure LC (Roche) conectat la PC-ul pe care este instalat softwareul de control;
 consumabile specifice pentru MagNA Pure LC (ex. cuve de diferite mărimi pentru
încărcarea reactivilor, cartuş pentru încărcarea/eluarea probelor, cartuşe de
procesare sau vârfuri pentru pipetare).

Reactivi:
 proteinază K liofilizată, inclusă în kitul de extracţie;
 dodecil sulfat de sodiu (C12H25SO4Na);
 tiocianat de guanidină (C2H6N4S);
 cloroform (CHCl3);
 tampon CTAB de extracţie, c(CTAB) = 20 g/l, c(NaCl) = 1,4 M, c(Tris) = 0,1 M,
c(Na2EDTA) = 0,02 M; se aduce la pH 0,8 cu HCl sau NaOH.
Soluţii de lucru:
 tampon SDS de extracţie, c(Tris) = 10 mM, Tris, c(NaCl) = 100 mM NaCl,
c(EDTA) = 2 mM, c(SDS) = 1% (w/v);
 soluţie de tiocianat de guanidină, c(GTC) = 5M;
 soluţie de proteinază K, soluţie de lucru obţinută prin resuspendare în tampon de
eluţie;
 tampon de spălare I (Wash Buffer I), soluţie gata de lucru inclusă în kit;
 tampon de spălare II (Wash Buffer II), soluţie gata de lucru inclusă în kit;
 tampon de liză/legare (Lysis/Binding Buffer), soluţie gata de lucru inclusă în kit;
 suspensie de particule de sticlă magnetice (Magnetic Glass Particles Suspension),
suspensie gata de lucru inclusă în kit;
 tampon de eluţie (Elution Buffer), soluţie gata de lucru inclusă în kit.
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Etapele pregătirii tamponului SDS de extracţie:
 se măsoară un volum de 100 ml de apă deionizată şi se introduc în paharul
Berzelius;
 se incubează la 50 °C, sub agitare continuă;
 se cântăresc 0,242 g Tris, 0,168 g NaCl 2, 0,117 g EDTA, 2 g SDS şi se introduc
în paharul cu 100 ml de apă;
 se completează cu apă deionizată până la un volum de ~180 ml;
 se aduce pH-ul la valoarea 8,0 cu soluţia de NaOH;
 se completează cu apă deionizată până la un volum de 200 ml; apoi soluţia se trece
într-un recipient autoclavabil cu dop;
 se autoclavează;
 se notează pe recipient data preparării şi se păstrează la temperatura camerei.

Pregătirea soluţiei de tiocianat de guanidină:
 se măsoară un volum de 50 ml de apă deionizată şi se introduc în paharul
Berzelius;
 se incubează la 50 °C, sub agitare continuă;
 se cântăresc 59,08 g GTC şi se introduc în paharul cu 50 ml de apă;
 se completează cu apă deionizată până la un volum de ~80 ml;
 se aduce pH-ul la valoarea 8,0 cu soluţia de NaOH;
 se completează cu apă deionizată până la un volum de 500 ml; apoi soluţia se trece
într-un recipient autoclavabil cu dop;
 se autoclavează;
 se notează pe recipient data preparării şi se păstrează la temperatura camerei.

Protocol:
 se cântăreşte proba test (50 mg) într-un tub de microcentrifugă de 1,5 ml şi se
adaugă 800 μl tampon SDS de extracţie şi 100 μl soluţie GTC 5M;
 se omogenizează amestecul şi se incubează la 60 °C timp de 10 minute;
 se adaugă 1 ml de cloroform şi agită foarte bine;
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 se centrifughează la 12.000 rpm timp de 5 minute;
 un volum de 200 μl din supernatant este transferat în cartuşul pentru probe;
 odată cu pregătirea probei se setează extractorul;
 se porneşte PC-ul şi extractorul MagNA Pure LC; detalii referitoare la modul de
utilizare a aparatului şi software-ului de comandă sunt disponibile în manualul
utilizatorului;
 se deschide software-ul de comandă; setarea reacţiei presupune în primul rând
introducerea datelor referitoare la probe şi la protocolul de extracţie;
 software-ul calculează apoi automat materialele consumabile şi volumele
reactivilor care trebuie încărcate pentru extracţie;
 după încărcarea probelor, a consumabilelor şi a reactivilor, se iniţiază procedura
de extracţie;
 după terminarea extracţiei probele se păstrează în cartuşul în care au fost eluate,
sau pot fi transferate în tuburi de microcentrifugă.

6. Extracţia ADN-ului pe platforma Maxwell 16 (Promega)
6. DNA extraction on the Maxwell 16 platform (Promega)
Echipamente necesare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 spatule;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 suport pentru cântărire;
 tuburi de microcentrifugă de 1,5 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 20, 200 şi 1000 μl (Eppendorf) şi vărfuri
cu barieră;
 agitator Titramax 1000 (Heidolph);
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 aparatul Maxwell 16 (Promega);
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 cartuşe de extracţie Maxwell 16 Tissue DNA (Maxwell 16 Tissue DNA
Cartridges), incluse în kitul Maxwell 16 Tissue DNA Purification (Promega),
conţin soluţiile pentru extracţie;
 pistoane de purificare (Purification Plungers), incluse în kitul Maxwell 16 Tissue
DNA Purification (Promega);
 tuburi de eluţie (Elution Tubes), incluse în kitul Maxwell 16 Tissue DNA
Purification (Promega);
 suport pentru cartuşele de extracţie (Promega);
 suport magnetic pentru tuburile de eluţie (Promega).

Soluţii:
 CelluACE XG (Promega), amestec enzimatic pentru digestia ţesuturilor vegetale;
 tampon XG Buffer (Promega);
 soluţie 10% Triton X-100;
 tampon de liză (Lysis Buffer), soluţie cu particule magetice (MagneSil PMPs) şi
tampon de spălare (Wash Buffer); soluţii gata de lucru introduse în cartuşele de
purificare;
 tampon de eluţie (Elution Buffer), soluţie gata de lucru inclusă în kitul de
extracţie.

Protocol de lucru:
 o sămânţă mărunţită se introduce într-un tub de 1,5 ml;
 se adaugă 100 μl tampon XG, 10 μl 10% Triton X-100 şi 10 μl amestec enzimatic;
se omogenizează prin vortexare;
 se incubează tip de 120 minute la 50 °C; se amestecă de 2-3 ori prin inversare;
 cartuşele sunt aşezate în suportul special; se îndepărtează folia din partea
superioară a cartuşelor;
 se transferă amestecul în primul godeu ( cel pe care se află eticheta) al cartuşului
de extracţie, iar în ultimul godeu se introduce un piston;
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 se porneşte extractorul şi se pargurg etapele de selectare a programului de extracţie
pentru ADN;
 cartuşele cu probe şi tuburile de eluţie sunt transferate pe platforma de extracţie; se
pipetează 300 μl tampon de eluţie în tuburi;
 se iniţiază protocolul de extracţie;
 după terminarea protocolului de extracţie, cartuşele sunt eliminate iar tuburile de
eluţie, care conţin extractul, sunt transferate pe suportul magnetic;
 extractul este pipetat într-un tub de 1,5 ml, fără a transfera şi eventualele particule
magnetice prezente în tubul de eluţie.
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Anexa VI. Separarea în gel de agaroză şi marcarea cu EtBr
Annex VI. Agarose gel electrophoresis and EtBr staining

Echipamentele utilizate pentru separarea produşilor PCR sunt enumerate în continuare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 tăviţă de cântărire;
 spatulă;
 balanţă analitică Precisa XT 220A (Precisa Instruments);
 cilindru din sticlă gradat pentru pentru măsurarea volumelor de apă şi de soluţii
tampon;
 flacon de sticlă pentru pregătirea gelului de agaroză;
 cuptor cu microunde (Sharp);
 placă pentru turnarea gelului SUPER MAXIGEL (Apelex);
 suport pentru turnarea gelului Fisherbrand (Fisher Scientific);
 şabloane pentru aplicarea probelor Fisherbrand (Fisher Scientific);
 cuvă de electroforeză cu Fisherbrand (Fisher Scientific);
 sursa de curent electric şi conductori EV261 (Consort);
 suporturi pentru tuburile de reacţie;
 pipetă micrometrică Eppendorf Research 10 şi 20 μl (Eppendorf) şi vărfuri
corespunzătoare.

Materialele necesare pentru electroforeză:
 apă bidistilată;
 agaroză (Promega);
 tampon de electroforeză TAE 40X, c(Tris-Acetat) = 1,6 M, c(EDTA) = 40 mM
(Promega);
 marker 100bp DNA Step Ladder, 1 μg/μl (Promega) amestecat în proporţie de 5:1
cu tampon de încărcare a probei Blue/Orange 6X Loading Dye (Promega).
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Dotare necesară pentru marcarea cu EtBr:
 cuvă de marcare;
 agitator Unitwist 3-D (UniEquip);
 pipetă micrometrică Eppendorf Research 20 μl (Eppendorf) şi vărfuri
corespunzătoare;
 suport transparent pentru introducerea gelului în apartul de preluare a imaginii;
 sistem pentru vizualizarea rezultatului electroforezei cu trans-iluminator şi
dispozitiv de înregistrare BioSpectrum AC Imaging System (UVP);
 software pentru achiziţia şi analiza imaginilor VisionWorksLS (UVP).

Reactivi pentru marcare:
 tampon de electroforeză TAE 40X, c(Tris-Acetat) = 1,6 M, c(EDTA) = 40 mM
(Promega);
 soluţie de EtBr (C21H20N3Br), c(EtBr) = 10 mg/ml (Promega).
Etape de lucru:
 se pregăteşte un volum corespunzător de soluţie tampon TAE 1X, prin diluarea
soluţie stoc 40X cu apă bidistilată;
 se cântăreşte cu balanţa cantitatea de agaroză corespunzătoare concentraţiei finale
şi se introduce în flacon;
 se măsoară cu cilindrul gradat cantitatea de tampon de electroforeză
corespunzătoare volumului final al soluţiei de agaroză şi se introduce în flaconul
cu agaroză;
 se fierbe soluţia în cuptorul cu microunde până la dizolvarea completă a agarozei;
 se completează volumul pierdut prin evaporare cu o cantitate echivalentă de apă,
se amestecă prin agitare;
 se răceşte soluţia la circa 60 °C, timp în care se pregătesc placa şi suportul pentru
turnarea gelului şi şabloanele pentru applicarea probelor;
 se toarnă soluţia de agaroză pe placa de gel şi se lasă gelul să se solidifice la
temperatura camerei;
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 placa de turnare pe care se află gelul este transferată în cuva de electroforeză cu
godeurile înspre anodul negativ; cuva este umplută cu tampon TAE astfel încât
această să acopere gelul cu aproximativ 2 mm, apoi se îndepărtează şabloanele
pentru încărcarea probelor;
 10 µl din fiecare probă sunt încărcaţi cu ajutorul micropipetei direct în godeuri
deoarece tamponul PCR conţine soluţie colorată de încărcare a probei;
 2 µl din amestecul marker ADN/tampon de încărcare (6:1) sunt depuşi cu
micropipeta în godeurile marginale ale gelului;
 se aşează capacul peste cuva de electroforeză, se conectează conductorii între cuvă
şi sursa de curent şi se porneşte sursa;
 se apasă butonul „SET”, se reglează intensitatea la 100 V şi apoi se apasă butonul
„RUN/STOP”;
 după terminarea migrării gelul este introdus în cuva de marcare care conţine
tampon de electroforeză (i.e. TAE) şi 0,01 mg/ml EtBr; trebuie acordată o
deosebită atenţie manipulării materialelor/obiectelor care vin în contact cu EtBr
precum şi deşeurilor rezultate;
 gelul este incubat la temperatura camerei, dub agitare uşoară;
 după marcare, ADN-ul este vizualizat în prezenţa luminii UV.
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Anexa VII. Amplificarea real-time PCR utilizând kitul LightCycler 480 Probes
Master (Roche)
Annex VII. Real-time PCR amplification using the LightCycler 480 Probes Master
(Roche)
Echipamentele necesare sunt enumerate în continuare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 recipient pentru gheaţă;
 placă de reacţie cu 96 godeuri;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 suport metalic pentru tuburi de reacţie (Corbett Research);
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200 şi 1000 μl (Eppendorf)
şi vărfuri protejate împotriva aerosolilor;
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 LightCycler 480 (Roche);
 staţie de lucru (PC) pe care este instalat software-ul LightCycler 480 Software v.
1.2 (Roche).

Reactivi utilizaţi:
 apă liberă de nucleaze, inclusă în kitul LightCycler 480 Probes Master (Roche)
 master mix universal pentru sistemul TaqMan; acesta este inclus în kitul
LightCycler 480 Probes Master (Roche) şi conţine toate elementele necesare
reacţiei, exceptând primerii şi sondele;
 sonde TaqMan pentru cele două secvenţe de interes (vezi Tabelul 7, subcapitolul
3.5.2.4.2, respectiv Tabelul 22, subcapitolul 3.7.3); sondele sunt marcate cu
florocromii FAM la capătul 5’, respectiv TAMRA la capătul 3’; trebuie evitată
expunerea de durată la lumină;
 soluţia de calibrare (i.e. PC SOYA inclusă în kitul Biogenics RoundUp Ready
Soya QT);
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 extracte ADN din probele necunoscute.

Setarea reacţiei (se realizează după setarea instrumentului):
 pentru realizarea amestecului de reacţie se pregatesc două tuburi de 0,5 ml, unul
pentru sistemul de referinţă iar celălalt pentru sistemul transgenic;
 se pegăteşte o placa de reacţie cu 96 de godeuri;
 probele de calibrare (standard) sunt pregătite sub formă de diluţii seriale ale
standardelor incluse în kit, conform Tabelului 16 (subcapitolul 3.7.2);
 pentru realizarea celor două master mixuri reactivii sunt adăugaţi prin pipetare
conform Tabelului 8 (subcapitolul 3.5.2.4.2) sau Tabelului 21 (subcapitolul 3.7.3)
şi ţinând cont de numărul total de probe;
 după constituirea master mix-ului tubul este vortexat şi centrifugat scurt;
 se repartizează volumul corespunzător de master mix în godeurile corespunzătoare
probelor incluse în analiză;
 după repartizarea master mix-ului se adaugă soluţia de ADN în tubul
corespunzător fiecărei probe; în cazul probelor NTC, soluţia de ADN este
înlocuită cu apă;
 placa de reacţie este transferată în aparatul LightCycler 480.

Setarea aparatului LightCycler 480 şi preluarea datelor se face parcurgând următoarele
etape (pentru mai multe detalii vezi Roche, 2006a şi 2006b):
 în meniul principal se selectează opţiunea „New Experiment”;
 apoi, în fereastra „Experiment” se editează programul de amplificare, în fereastra
„Subset Editor” se indică godeurile urilizate în cadrul analizei, repartizate pe cele
două sisteme (transgenic şi de referinţă), iar în fereastra „Sample Editor” se
introduc datele aferente fiecărei probe;
 analiza poate fi iniţiată după încărcarea plăcii de analiză şi salvarea
experimentului;
 după terminarea experimentului, analiza este efectuată în fereastra „Analysis”
algoritmul şi probele;
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 software-ul calculează automat parametri aferenţi reacţiei şi probelor incluse în
experiment ;
 se evaluează corectitudinea datelor obţinute utilizând parametri menţionaţi
anterior;
 numărele de copii aferente celor două secvenţe de interes sunt utilizate la
determinarea procentului de material transgenic (vezi metoda curbelor standard,
subcapitolul 2.9.1.6).
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Anexa VIII. Setarea reacţiei PCR
Annex VIII. PCR reaction set up

Echipamente necesare pentru realizarea reacţiei PCR:
 hotă cu flux laminar de aer Gemini (Foster Wheeler-Steril);
 mănuşi din latex fără pudră;
 suport pentru păstrarea tuburilor la temperatură de 4 °C;
 tuburi de reacţie de 0,2 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 suporturi pentru tuburile de reacţie;
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200 şi 1000 μl (Eppendorf)
şi vărfuri cu barieră;
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 termocycler Palm-Cycler (Corbett Research).

Reactivi PCR:
 apă liberă de nucleaze (Promega);
 tampon PCR 5X Green GoTaq Reaction Buffer; conţine MgCl2, c(MgCl2) = 15
mM (Promega);
 soluţie MgCl2, c(MgCl2) = 25 mM (Promega);
 soluţie dNTP Mix, c(dNTP) = 10 mM (fiecare) (Promega);
 primer forward, c = 10 μM;
 primer reverse, c = 10 μM;
 enzimă GoTaq DNA Polymerase, 5 U/μl (Promega).

Etape de lucru:
 pentru realizarea master mix-ului se pregateşte un tub de 0,5 ml; se pegătesc de
asemenea tuburi de reacţie de 0,2 ml (cu dom) pentru fiecare probă; pe lângă
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probele necunoscute care fac obiectul analizei este necesară includerea unor probe
de control;
 pentru constituirea master mix-ului reactivii sunt adăugaţi într-un tub de reacţie
conform Tabelului 12 (subcapitolul 3.6.1) şi ţinând cont de numărul total de probe;
în vederea compensării erorilor de pipetare la constituirea master mix-ului, se
adaugă un surplus de aproximativ 10% din fiecare reactiv;
 după constituirea master mix-ului tubul este vortexat şi centrifugat scurt;
 cu ajutorul pipetei micrometrice se repartizează câte 23 μl în tuburile de reacţie de
0,2 ml corespunzătoare probelor analizate şi probelor de control;
 se adaugă 2 μl din soluţia de ADN în tubul corespunzător fiecărei probe; în cazul
probelor NTC, soluţia de ADN este înlocuită cu apă sterilă;
 tuburile de reacţie sunt transferate pe blocul thermocycler-ului;
 se deschide programul PalmCycler şi din meniul „File” al aparatului PalmCycler
se selectează opţiunea „Open”; din fereastra deschisă se alege programul PCR.
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Anexa IX. Amplificarea real-time PCR utilizând kiturile dedicate platformei RotorGene 3000 (Corbett Research)
Annex IX. Real-time PCR amplification using the kits designed for the Rotor-Gene
3000 platform (Corbett Research)
În continuare este descris protocolul pentru cuantificarea ADN-ul specific
evenimentului de transformare GTS 40-3-2 utilizând kitul Biogenics RoundUp Ready
Soya QT (Biotools).

Echipamentele necesare sunt enumerate în continuare:
 mănuşi din latex fără pudră;
 recipient pentru gheaţă;
 tuburi de reacţie de 0,2 ml;
 tuburi de reacţie de 0,5 ml;
 suport metalic pentru tuburi de reacţie (Corbett Research);
 pipete micrometrice Eppendorf Research 10, 20, 100, 200 şi 1000 μl (Eppendorf)
şi vărfuri protejate împotriva aerosolior;
 vortex MS2 Minishaker (IKA Works);
 microcentrifugă Sigma 1-15 (Sigma);
 Rotor-Gene 3000 (Corbett Research);
 staţie de lucru (PC) pe care este instalat software-ul Rotor-Gene 6.0.34 (Corbett
Research).

Reactivi utilizaţi:
 apă liberă de nucleaze;
 master mix-uri PCR pentru secvenţa de referinţă (REFERENCE MASTER MIX),
respectiv secvenţa transgenică (TRANSGENE MASTER MIX); fiecare master
mix conţine tampon de reacţie, dNTPs şi primeri specifici; soluţiile sunt incluse în
kitul Biogenics RoundUp Ready Soya QT şi sunt gata de lucru;
 soluţie MgCl2, c(MgCl2) = 50 mM; soluţia este inclusă în kitul Biogenics
RoundUpReady Soya QT şi este gata de lucru;
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 ADN polimerază inclusă în kitul Biogenics RoundUp Ready Soya QT şi gata de
lucru;
 sonde TaqMan pentru secvenţa de referinţă (REFERENCE PROBE), respectiv
secvenţa transgenică (TRANSGENE PROBE); sondele sunt marcate cu
florocromii FAM la capătul 5’, respectiv TAMRA la capătul 3’; trebuie evitată
expunerea de durată la lumină; soluţiile sunt incluse în kitul Biogenics RoundUp
Ready Soya QT şi sunt gata de lucru;
 soluţia de calibrare PC SOYA ce conţine produşi de amplificare ai genei EPSPS
prezentă în soia Roundup Ready şi ai genei lectinei de la soia; concentraţiile
produşilor PCR sunt de 5x104 copii/μl, respectiv 106 copii/μl;
 extracte ADN din probele necunoscute.

Setarea reacţiei (se realizează după setarea aparatului):
 pentru realizarea amestecului de reacţie se pregatesc două tuburi de 0,5 ml, unul
pentru sistemul de referinţă iar celălalt pentru sistemul transgenic;
 se pegătesc câte două tuburi de reacţie de 0,2 ml (fără dom) pentru fiecare probă
(necunoscute, standard, de control);
 probele de calibrare (standard) sunt pregătite sub formă de diluţii seriale ale
standardelor incluse în kit, conform Tabelului 16 (subcapitolul 3.7.2);
 pentru realizarea celor două master mixuri reactivii sunt adăugaţi prin pipetare
conform Tabelului 17 (subcapitolul 3.7.2) şi ţinând cont de numărul total de probe;
 după constituirea master mix-ului tubul este vortexat şi centrifugat scurt;
 se repartizează volumul corespunzător de master mix în tuburile de reacţie de 0,2
ml corespunzătoare probelor incluse în analiză;
 după repartizarea master mix-ului se adaugă soluţia de ADN în tubul
corespunzător fiecărei probe; în cazul probelor NTC, soluţia de ADN este
înlocuită cu apă;
 tuburile de reacţie sunt transferate pe rotorul platformei Rotor-Gene 3000.
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Setarea aparatului Rotor-Gene 3000 şi preluarea datelor se face parcurgând următoarele
etape (pentru mai multe detalii vezi Biotools, 2008):
 se selectează opţiunea „Quick Start”;
 se selectează opţiunea „Dual-Labeled Probe”;
 se selectează opţiunea „New”;
 se selectează tipul de rotor utilizat (cu 36 sau 72 tuburi în funcţie de numărul total
de probe analizate) în ecranul „Rotor Selection”;
 în ecranul „Sample Setup” se selectează opţiunea „Edit Grid”, iar în fereastra
apărută sunt introduse datele aferente probelor; după completarea operaţiunii se
selectează „OK”;
 în ecranul „Confirm Profile” sunt introduşi parametrii programului de amplificare;
 după introducerea parametrilor de amplificare şi înregistrare a semnalului
fluorescent se selectează opţiunea „Start Run”; analiza real-time PCR va începe
după confirmarea destinaţiei de salvare a datelor analizei;
 analiza este salvată în memoria PC-ului într-un fişier cu extensia .rex, specific
software-ului Rotor-Gene 6.0.34;
 pentru fiecare dintre cele două sisteme (transgenic, respectiv de referinţă) se alege
nivelul optim al pragului limită, iar software-ul va calcula automat parametri de
interes pentru probele incluse în analiză şi pentru reacţie;
 se evaluează corectitudinea datelor obţinute utilizând parametri menţionaţi
anterior;
 numerele de copii aferente celor două secvenţe de interes sunt utilizate la
determinarea procentului de material transgenic (vezi metoda curbelor standard,
subcapitolul 2.9.1.6).
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Anexa X. Lista abrevierilor şi acronimelor utilizate în cadrul lucrării
Annex X. List of abbreviations and acronyms used in this paper

1C

– masa (pg) unui echivalent genomic haploid

5’, 3’

– capetele convenţionale ale unei secvenţe de nucleotide

A

– adenină

A260/A280, A260/A230 – raport între absorbanţe la două lungimi de undă diferite, utilizate
pentru estimarea purităţii extractului de ADN
ADN/DNA

– acid dezoxiribonucleic/deoxyribonucleic acid

ADNdc

– ADN dublu-catenar

ADNg

– ADN genomic

ADNp

– ADN plasmidial

ARN/RNA

– acid ribonucleic/ribonucleic acid

B

– intersecţia dreptei de regresie cu axa OY

bar

– genă de rezistenţă la antibiotic provenită de la specia bacteriană
Streptomyces hygroscopicus

Bt176

– eveniment de transformare genetică la porumb

C

– citozină

CaMV

– Cauliflower Mosaic Virus/Virusul Mozaicului Conopidei

EPSPS

– gena 5-enolpiruvishikimat-3-fosfat sintaza provenită de la
Agrobacterium tumefaciens linia CP4¤

CryIA(b)

– genă de tip Cry provenită de la de la Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki linia HD-1

CRL-GMFF

– Community Reference Laboratory for Genetically Modified Food
and Feed/Laboratorul Comunitar de Referinţă pentru Alimente şi
Furaje Modificate Genetic

CTAB

–

cetyltrimethyl

ammonium

bromide/bromură

de

deciltrimetilamoniu
CT

– cycle threshold/valoare zecimală ce exprimă numărul de cicluri
PCR la care curba de amplificare generată de modificarea intensităţii
semnalului fluorescent intersectează pragul limită
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CTP

– chloroplat transfer peptide/peptidă de transfer în cloroplaste

CV

– coefficientul de variaţie

ΔCT.

– diferenţa între valoarea CT corespunzătoare transgenei şi valoarea
CT corespunzătoare genei de referinţe, ambele determinate în urma
amplificării

ddH2O

– apă sterilă dublu distilată

dNTPs

– deoxynucleosid thriphpsphates/dezoxinucleozid trifosfaţi

E

– eficienţa de amplificare a unei reacţii PCR

EDTA

– acid etilendiamintetraacetic

ELISA

– enzyme-linked immunosorbent assay

ENGL

– European Network of GMO Laboratories/Reţeaua Europeană de
Laboratoare OMG

EtBr

– bromură de etidiu/ethidium bromide

F

– factorul (exponentul) amplificării

FAO

– Food and Agriculture Organization/Organizaţia pentru Alimentaţie
şi Agricultură

G

– guanină

GTS 40-3-2

– eveniment de transformare genetică la soia

IM

– incertitudinea de măsurare

IRMM

– Institute of Reference Materials and Measurements/Institutul
pentru Materiale de Referinţă şi Măsurători

IQC

– internal quality control (in-house quality assurance)/controlul
intern al calităţii

ISO

–

International

Organization

for

Standardization/Organizaţia

Internaţională de Standardizare
JRC

– Centrul Comun de Cercetare (al Comisiei)/Joint Research Centre

k

– factor de acoperire

LC

– critical level/nivelul critic

Le1

– gena lectinei de la soia

LOD

– limit of detection/limita de detecţie

LOQ

– limit of quantification/limita de cuantificare
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M

– panta curbei standard

MAPDR

– Ministerul Apelor, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (România)

MG/GM

– modificat genetic/genetically modified

MR/RM

– material de referinţă/reference material

MRC/CRM

– material de referinţă certificat/certified reference material

nos

– gena sintezei de nopalină (nopaline synthase)

nptII

– genă de rezistenţă la kanamicină

NTC

– no template control/probă de control fără ADN

OMG/GMO

– organism modificat genetic/genetically modified organism

P-

– promotor

P-35S/P-E35S/35S – promotorul constitutiv P-35S
PAT

– phosphinothricin-N-acetyltransferase/fosfinotricin-Nacetiltransferaza

pb/bp

– perechi de baze/base pair

PCR

– polymerase chain reaction/ reacţia în lanţ a polimerazei

PMG/GMC

– plantă de cultură modificată genetic/genetically modified crop

R2

– coeficient de corelaţie; exprimă procentual măsura în care
rezultatele corespund ipotezei statistice

RSDr

– abaterea standard relativă a repetabilităţii

RSDR

– abaterea standard relativă a reproductibilităţii

RSU

– relative standard uncertainty/incertitudinea standard relativă

SD

– standard deviation/abaterea standard

SNP

– single nucleotide polymorphism/polimorfismului determinat de o
singură nucleotidă

T-

– terminator

T

– timină

TAE

– soluţie tampon care conţine Tris, acid acetic glacial şi EDTA

TE

– soluţie tampon care conţine Tris şi EDTA

Tm

– melting temperature/temperatură de denaturare

Tris

– tris(hidroximethil)aminometan/tris(hydroxymethyl)aminomethane

324

Testarea OMG

trnL

– secveţă intronică de ADN specifică genomului de la nivelul
cloroplastelor

u, ui

– standard uncertainty/incertitudinea standard

U

– expanded measurement uncertainty/incertitudinea de măsurare
extinsă

u0

– absolute standard uncertainty/incertitudinea standard absolută

uc

– combined standard uncertainty/incertitudinea standard compusă

v/v

– volume to volume – părţi de volum la părţi de volum

w/v

– weight to volume – părţi de masă la părţi de volum

w/w

– weight to weight – părţi de masă la părţi de masă
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