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Abstract. Genetically modified soybean plants are used to obtain 

soybean flours and, after that, to obtain different soybean foods: textured foods 
(cubs, granule and schnitzels), tofu, pate etc.  

According to the present legislation, it has to be stated the presence of 
genetically modified materials, therefore are necessary molecular analysis. 
After performing foods analysis, the qualitative genetically modifications are 
shown as DNA bands, which are generated with 35S promoter and introduced 
construct specific primers. 

The DNA extraction from foods was performed according to the protocol 
optimized at European Commission Joint Research Center, Institute for Health 
and Consumer Protection, Biotechnology and GMOs Unit. The PCR reaction 
was performed following the standard protocol, described in scientific 
literature, with some modifications. Existing soybean foods on the market 
represented the analyzed probes, and the results of DNA amplification were 
reported to standard probes from Brussels IRMM Institute. 

 

INTRODUCERE 

Una dintre abordările ştiinţifice, general utilizate, pentru identificarea 
modificărilor genetice în culturi de soia, porumb, bumbac etc. o reprezintă testul 
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) şi implică evidenţierea prezenţei 
unei proteine specifice prin exploatarea specificităţii de legare dintre un antigen 
exprimat şi anticorpul ţintă.  

Cea de-a doua metodă, PCR (Polymerase Chain Reaction) se bazează pe 
detectarea unei secvenţe noi de ADN introdusă în genomul de analizat. Aceste 
metode oferă informaţii despre prezenţa ori absenţa organismelor modificate 
genetic în probă iar unele pot oferi şi informaţii cantitative (procentuale) pentru 
proba analizată (Real-time PCR). 

Prima metodă de analiză validată la nivelul Uniunii Europene a fost PCR, 
metodă capabilă să detecteze majoritatea organismelor modificate genetic 
aprobate în prezent spre comercializare (Lipp şi colab., 1999). Această metodă, 
dezvoltată de Pietsch şi colab. (1997) se bazează pe detectarea secvenţei de control 
ce flanchează noua genă introdusă, secvenţă numită promotorul 35S şi 
terminatorul nos.  
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MATERIALE ŞI METODE 

 
Materialele utilizate în aceste experimente au fost reprezentate de materialul 

de referinţă (probă cu 1% OMG provenită de la Institutul IRMM din Brussel şi ADN de 
soia Roundup Ready de la firma Monsanto), martorul pentru controlul negativ al 
reacţiilor PCR (ADN de porumb) precum şi o serie de probe de analizat. Pentru 
obţinerea acestor probe s-au utilizat produse alimentare pe bază de soia, achiziţionate 
din comerţ (bucăţi, cuburi, şniţele, granule, brânză vegetală din soia, pate vegetal din 
soia) (tab. 1). 

 
Tabel 1.  

Produse alimentare analizate  
 

Nr. Crt. Produs alimentar Producător 
1. Textură de soia (bucăţi) 
2. Şniţele din soia 
3. Cuburi din soia 
4. Brânză vegetală tofu din soia 
5. Pate vegetal picant din soia 
6. Soia granule 
7. Soia granule 

Diferite firme producătoare 

 
Extracţia ADN din produsele alimentare a fost efectuată conform unui 

protocol optimizat la Laboratorul OMG al Institutului pentru Sănătatea şi Protecţia 
Consumatorului de la Centrul de Cercetări Comune (JRC) al Uniunii Europene din 
Italia (Querci M. şi colab., 2004). Metoda utlizată presupune mai multe etape 
succesive: 

- se macerează 0,5 – 1 g material omogenizat în tampon de extracţie 
(20 g/l CTAB, 1,4 M NaCl, 0,1 M Tris – HCl, 20 mM Na2EDTA, la 
100 ml apă deionizată ultrapură, pH 8), se adaugă Proteinază K (20 
mg/ml) şi se incubează pe baie de apă la 65oC, 120 minute;  

- se adaugă RN-ază (10 mg/ml) şi se incubează 5 minute; 
- supernatantul este tratat cu amestec cloroform:alcool izoamilic 24:1 

v/v, de două ori, apoi este incubat cu tampon de precipitare (CTAB 
5 g/l, 0,04 M NaCl, în 100 ml apă ultrapură deionizată, pH 8) la 
temperatura camerei o oră; 

- precipitatul se tratează cu 1,2 M NaCl şi amestec cloroform:alcool 
izoamilic v/v; 

- după centrifugare, supernatantul se tratează cu izopropanol pentru 
precipitarea ADN, iar precipitatul de ADN obţinut se usucă şi se 
redizolvă în 100 μl apă ultrapură. 

Verificarea prezenţei ADN în probele izolate conform metodei de mai sus s-a 
făcut prin analiză electroforetică conform indicaţiilor prezentate de Sambrook şi 
colab.(1989).  

Reacţia PCR s-a realizat conform protocolului descris în literatura de 
specialitate (Querci M. şi colab., 2004), cu următoarea modificare: temperatura de 
ataşare a primerului pentru promotorul 35S a fost de 65oC iar pentru realizarea nested 
PCR această temperatură a fost de 60oC.  



Examinarea produşilor de amplificare rezultaţi s-a efectuat prin electroforeză 
în gel de agaroză 1,5%, colorare cu bromură de etidiu 0,1 mg/ml şi vizualizare în 
lumină UV la o combină Bioprint.  

Trebuie menţionat că aceste metode permit doar o analiză calitativă a 
prezenţei eventualelor transgene în materialul analizat. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Testul pentru identificarea specificităţii ADN nu a fost efectuat, deoarece 
materialul biologic utilizat a fost exclusiv din soia. 

Extracţia şi verificarea purităţii ADN. Verificarea prezenţei ADN în 
probele de analizat s-a făcut prin electroforeză în gel de agaroză 0,8%, în sistem 
submers, pe placă orizontală, folosind ca tampon de migrare TBE. 

Profilul electroforetic al benzilor de ADN extras din diferite produse 
alimentare din soia, existente pe piaţă este prezentat în fig.1. Se observă faptul că 
nu se pot distinge benzi clare de ADN deoarece, în urma procesărilor multiple ale 
materialului biologic, acesta se degradează. Totuşi, putem spune că în toate 
probele cu excepţia probei 6 (pate vegetal din soia) există ADN, chiar dacă în 
cantităţi reduse şi destul de degradat. 

 
Fig. 1 - Verificarea prezenţei ADN prin electroforeză în gel de agaroză: 

1 – soia bucăţi; 2 – soia cuburi; 3 – soia şniţele; 4 – soia granule; 5 – brânză vegetală din 
soia; 6 – pate vegetal din soia; 7 – soia granule; 8 - brânză vegetală din soia; 9 – ADN 

ladder de 123 pb. 
 

Pentru detectarea caracterului transgenic al materialului vegetal ce a stat la 
baza obţinerii produselor alimentare analizate s-a pornit de la informaţiile 
existente în literatura de referinţă (Querci M. şi colab., 2004) legate de 
caracteristicile genelor introduse în plante de soia. Astfel, gena străină ce codifică 
rezistenţa la erbicidul glifosat (CP4 EPSPS) se află sub controlul promotorului 
35S (virusul mozaicului conopidei - CaMV) şi a secvenţei de terminare Tnos 
(Agrobacterium tumefaciens). Aceste elemente genetice sunt secvenţele cel mai 
des utilizate pentru reglarea exprimării transgenelor în plante. De aceea, 
identificarea uneia dintre aceste două secvenţe constituie o dovadă a faptului că 
ADN testat poate proveni de la o plantă transgenică.  
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Un prim aspect urmărit în experimentele noastre a fost acela al evidenţierii 
prezenţei promotorului 35S în probele de ADN obţinute din produsele alimentare. 
Pentru aceasta a fost folosită tehnica PCR iar primerii utilizaţi au avut următoarea 
secvenţă: 

- 35S-cf3: CCACGTCTTCAAAGCAAGTGG 
- 35S-cr4: TCCTCTCCAAATGAAATGAACTTCC.  
În condiţiile de polimerizare descrise anterior s-a urmărit evidenţierea 

benzii de ADN de 123 pb, fragment caracteristic promotorului 35S. Produşii de 
amplificare obţinuţi au prezentat un profil electroforetic specific (fig.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Reacţia PCR pentru determinarea prezenţei promotorului 35S: 
1 – soia RR Monsanto; 2 – soia bucăţi; 3 – soia cuburi; 4 – soia şniţele; 5 – soia granule; 6- 
brânză vegetală din soia; 7 – soia granule; 8 – soia 1% RR (IRMM); 9 – porumb; 10 – fără 

ADN. 
Aşa cum se poate observa, fragmentul de 123 pb este prezent în cazul 

ADN de soia RR (Monsanto) şi la proba cu materialul de referinţă de la Institutul 
de Materiale de Referinţă (IRMM) de la Brussel (soia 1% RR). De asemenea, 
acest fragment a fost amplificat şi în urmele de ADN izolat din produsele 
alimentare provenite din soia. Probele pentru controlul negativ al reacţiei PCR 
(ADN de porumb şi proba fără ADN) nu prezintă banda de 123 pb (fig. 2). 

Cu toate acestea, în anumite situaţii pot apărea rezultate fals pozitive prin 
amplificarea nespecifică a unui fragment similar ca dimensiune din ADN normal, 
netransformat. De aceea, confirmarea caracterului transgenic al unei probe de 
ADN trebuie realizată prin aplicarea unei metode suplimentare, aceea a PCR 
specific sau “Nested PCR”. Această metodă presupune identificarea prezenţei 
genei transferate, în cazul concret al genei CP4 EPSPS prin utilizarea unor 
perechi de primeri specifici acestei gene. 

Pentru aceasta s-au utilizat două de perechi de primeri aplicate succesiv: 
- într-o primă etapă s-a folosit perechea formată din primerul 

GMO5 (CCACTGACGTAAGGGATGACG) şi primerul 
GMO9 (CATGAAGGACCGGTGGGAGAT) 

- în a doua etapă, produşii de amplificare rezultaţi în prima fază 
au fost supuşi amplificării prin folosirea perechii formate din 
primerul GMO7 (ATCCCACTATCCTTCGCAAGA) şi 
primerul GMO8 (TGGGGTTTATGGAAATTGGAA). 
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De remarcat faptul că primerii GMO5 şi GMO7 sunt complementari cu 
secvenţa de ADN a promotorului 35S, primerul GMO9 hibridizează cu secvenţa 
de ADN a genei CP4 EPSPS de la Agrobacterium tumefaciens, iar primerul 
GMO8 cu secvenţa de ADN a genei CTP EPSPS. 

În urma aplicării acestei metode s-a identificat banda de 169 perechi de 
baze (fig.3), specifică genei ţintă CP4 EPSPS, genă care a fost transferată la soia 
şi care conferă acesteia rezistenţă la erbicidul Roundup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 - Nested PCR: 

1 – ladder 123 pb; 2 – soia RR (Monsanto); 3 – soia bucăţi; 4 – soia cuburi; 5 – soia 
şniţele; 6 – soia granule; 7 – brânză vegetală din soia; 8 – porumb; 9 – soia 1% RR 

(IRMM); 10 – fără ADN; 11 – soia granule; 12 – ladder 123 pb. 
 
Banda specifică de 169 perechi de baze a fost identificată în ADN de soia 

RR (Monsanto) şi în materialul de referinţă cu 1% RR, aceste două probe 
constituind controlul pozitiv al reacţiei PCR. De asemenea, această bandă a fost 
detectată şi în toate probele provenite din alimentele pe bază de soia. Şi în acest 
caz, pentru controlul negativ al reacţiei PCR s-au folosit ADN de porumb şi o 
probă fără ADN. 

Prezenţa benzii de 169 pb dovedeşte cu certitudine că ADN analizat 
provine de la o plantă transgenică de soia. Astfel, se poate concluziona că în toate 
produsele alimentare din soia, supuse analizei, s-a utilizat materie primă constând 
din soia modificată genetic. 

CONCLUZII 
În urma experimentelor efectuate se pot desprinde următoarele concluzii: 
- Metoda utilizată pentru izolarea de ADN din produse alimentare s-a 

dovedit eficientă, chiar dacă ADN este în cantitate foarte scăzută şi de o calitate 
foarte slabă. Aceasta se datorează procesărilor multiple la care au fost supuse 
alimentele respective dar ADN rezultat poate fi folosit pentru caracterizări 
ulterioare. 
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- Într-o primă etapă, caracterul transgenic al materialului analizat a fost 
determinat prin punerea în evidenţă a unui produs de amplificare de 123 pb, 
specific promotorului 35S. 

- Confirmarea caracterului transgenic al ADN provenit din diverse 
produse alimentare pe bază de soia s-a realizat prin aplicarea metodei „nested 
PCR”. Aceasta a permis identificarea benzii de 169 pb, ce pune în evidenţă 
prezenţa transgenei CP4 EPSPS.  

- Metodele aplicate asigură obţinerea unor rezultate cu caracter calitativ, 
ele conducând la concluzia că un aliment conţine sau nu conţine organisme 
modificate genetic. Pentru determinările cantitative ale conţinutului de OMG-uri, 
este obligatorie efectuarea unor alte teste, cum ar fi cele de tip Real-time PCR. 

- Deşi alimentele supuse analizei erau etichetate ca “alimente ce nu conţin 
modificări genetice”, şi dată fiind identificarea ADN modificat genetic, în lipsa 
unei analize cantitative, nu se poate preciza necesitatea etichetării speciale a 
acestor alimente. 
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