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Introducere
în prezent, majoritatea recoltelor obţinute sunt produsul unei intense
„domesticiri" a plantelor provenite din starea lor sălbatică originală, de-a lungul
unei continue selecţii şi a unei înmulţiri controlate, pentru a fi mai productive,
rezistente la pesticide sau să beneficieze de o calitate mai bună a produselor
decât în cazul liniilor anterioare, ancestrale. Aceste schimbări, care au avut loc
de-a lungul timpului, încă de la prima plantă cultivată, implică schimbul sau
recombinarea caracteristicilor dorite, sau a genelor, datorită unei încrucişări
continue în cursul timpului în cadrul speciilor sau între specii îndeaproape înrudite.
în ultimele decenii a devenit posibilă hibridizarea nu numai între specii de
plante înrudite, dar şi la alte specii îndepărtate taxonomic a căror încrucişare, în
condiţii naturale, nu este posibilă sau, dacă se realizează, hibrizii sunt sterili
Amintim aici ca tehnici folosite în acest scop: tehnica izolării embrionilor, cultura de
embrioni in vivo şi in vitro, cultura de ovare, polenizarea şi fertilizarea in vitro. în
plus, prin iradierea seminţelor, de exemplu, pot fi obţinute mutaţii utile din punct de
vedere practic.
în ciuda utilizării şi perfecţionării metodelor de hibridizare şi selecţie
naturală, acestea prezintă şi o serie de dezavantaje. Un dezavantaj major este
acela că, de multe ori, cultivatorii doresc mai degrabă introducerea unei singure
caracteristici decât să transfere şi să recombine întreg genomul De asemenea
selecţia şi alegerea unei varietăţi stabile este un proces lent.
Aceste

neajunsuri

par

a fi îndepărtate

prin

aplicarea

tehnicilor

de

recombinare ADN şi a tehnicilor de transformare genetică. Termenul "organism
modificat genetic " (OMG) a fost introdus pentru a descrie organismele al căror
material genetic a fost modificat într-un mod ce nu poate apărea în natură, în
condiţii naturale de încrucişare sau recombinare.
Organismul modificat genetic în sine trebuie să fie o unitate biologică,
capabilă de a permite introducerea, recombinarea şi multiplicarea stabilă a unei
informaţii genetice noi, străine. în ceea ce priveşte culturile, termenul se referă la
plante la care una sau mai multe gene provenite de la specii diferite, au fost
introduse, în mod stabil, într-un genom gazdă utilizând tehnici de transfer genetic

şi unde, în majoritatea cazurilor, astfel de gene sunt exprimate (transcrise şi
traduse), rezultând proteine noi, heterologe. Procesul de introducere a genelor
într-o specie neînrudită cu organismul care a „furnizat" materialul genetic de
interes şi funcţionarea acestora este cunoscut sub numele de transformare
genetică.
Pentru detectarea şi cuantificarea organismelor modificate genetic la toate
nivelurile lanţului de producţie a alimentelor de origine vegetală este necesară
existenţa unor metode analitice optimizate şi standardizate. în principiu, metodele
de detectare a acestora au ca ţintă identificarea ADN străin, ARNm corespunzător
acestor gene, proteinele sau noile molecule biologice produse doar de către
organismul modificat, ca o consecinţă directă

sau

indirectă

a funcţionării

proteinelor transgenice. în prezent, metodele analitice de detectare a OMG se
bazează aproape exclusiv pe identificarea ADN transgenic sau a proteinelor
transgenice.
Pentru o perioadă lungă de timp, erau posibile doar testele calitative bazate
pe reacţia PCR sau semi-cantitative, bazate pe tehnica ELISA. Acestea erau
capabile doar să precizeze dacă o probă conţine sau nu organisme modificate
genetic. în schimb, testele cantitative, care pot să ofere informaţii despre cât
organism modificat genetic există într-o probă, sunt o descoperire relativ recentă.
De asemenea, doar după descoperirea acestor proceduri a fost posibilă stabilirea
şi verificarea unor anumite valori limită în conţinutul de organisme modificate
genetic. Cu toate acestea, chiar şi cele mai bune tehnici care există astăzi, pentru
analiza calitativă şi cantitativă a organismelor modificate genetic, sunt predispuse
erorilor.
Astfel, o evaluare cantitativă este posibilă doar dacă poate fi extrasă o
cantitate suficientă de ADN din proba analizată. Dacă acest lucru nu este posibil,
reacţia de amplificare prin PCR nu va oferi rezultate concludente şi folositoare.
Pe de altă parte, în anumite cazuri, testele cantitative pot conduce la
rezultate foarte variate. Extracţia, amestecarea şi procesarea introduc şi mai multe
variabile, care scad precizia testelor respective. Chiar dacă metodele de detectare
utilizate sunt standardizate în ţările europene, se pot obţine rezultate diferite în
laboratoare diferite în cazul efectuării aceluiaşi tip de analiză.

De aceea, orice tip de experiment de cuantificare trebuie să fie precedat de
aplicarea şi testarea metodelor calitative, mai ales în privinţa optimizării extracţiei
ADN, în funcţie de produsul analizat.
Pornind de la aceste considerente, în cadrul acestei lucrări ne-am propus
să evidenţiem şi să utilizăm tehnici şi metode moderne de caracterizare a
alimentelor de origine vegetală. în mod particular, experimentele au vizat
testarea unor probe alimentare şi nealimentare, pe bază de soia, în vederea
detectării prezenţei organismelor modificate genetic şi a cuantificării acestora,
atunci când este cazul.

