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Badaniem objêto 106 produktów sojowych lub produktów zawieraj¹cych preparaty bia³ka sojowego. W celu wykrycia i identyfikacji modyfikowanego genetycznie bia³ka soi CP4EPSPS, poddanego dzia³aniu temperatury wykorzystano
metodê immunoenzymatyczn¹ ELISA  zestawy analityczne TRAIT  II generacji, amerykañskiej firmy SDI. Badania wykonano w 2003 r.

WSTÊP
rodki spo¿ywcze zawieraj¹ce zmodyfikowan¹ sojê lub kukurydzê znajduj¹ siê na rynkach krajów europejskich od 10 lat. W Polsce soja GMO jest dopuszczona od 1997 r.
W 2002 roku Minister rodowiska wyda³ decyzjê na wprowadzenie do kraju ziarna kukurydzy Zea mayz L zmodyfikowanej genetycznie linii MON 810. Z chwil¹ wejcia Polski do
Unii Europejskiej na naszym rynku mo¿e znajdowaæ siê równie¿ kukurydza linii Bt11, T25
oraz CG 0256-176 [12]. Dopuszczona soja GMO zawiera gen pochodz¹cy z Agrobacterium sp. koduj¹cy bia³ko CP4 EPSPS. Pochodzi ona wy³¹cznie z jednej odmiany Glicine
max L cv linia 40-3-2 o cile okrelonej sekwencji genów, charakteryzuj¹cej siê odpornoci¹ na glifosat, aktywny sk³adnik herbicydu Roundup Ready.
Na rynku krajowym jak i europejskim znajduj¹ siê rodki spo¿ywcze pochodz¹ce bezporednio z soi lub kukurydzy oraz zawieraj¹ce w sk³adzie izolaty i koncentraty bia³ka sojowego, stosowane g³ównie w przetwórstwie miêsnym oraz m¹ki i teksturaty sojowe a tak¿e
m¹ki i kasze kukurydziane, obecne w bardzo szerokiej gamie produktów. rodki spo¿ywcze pochodz¹ce z soi lub kukurydzy GMO, zgodnie z ustaw¹ o warunkach zdrowotnych
¿ywnoci i ¿ywienia [14], traktowane s¹ jako nowa ¿ywnoæ i przed wprowadzeniem na
rynek wymagaj¹ udokumentowania bezpieczeñstwa dla cz³owieka i zg³oszenia do G³ównego Inspektora Sanitarnego [9, 10]. Ustawa ta nak³ada na producentów obowi¹zek znakowania ¿ywnoci zawieraj¹cej organizmy zmodyfikowane genetycznie lub ich czêci.
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W przypadku zawartoci GMO poni¿ej 0,9% nie ma obowi¹zku znakowania, o ile jest
to niezamierzone zanieczyszczenie, co wymaga udokumentowania [4, 5]. Na podstawie
przeprowadzonych w 2002 r. przez GISiPAR kontroli firm produkuj¹cych ¿ywnoæ z udzia³em soi zmodyfikowanej genetycznie stwierdzono liczne uchybienia w zakresie znakowania rodków spo¿ywczych znajduj¹cych siê na rynku [1]. Przeprowadzone w 2003 roku
kontrole przez Inspekcjê Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych [3], w tym
równie¿ rodków ¿ywienia zwierz¹t, pod k¹tem stosowania przez przedsiêbiorców organizmów GMO lub ich sk³adników oraz prawid³owoci ich znakowania wykaza³y, ¿e:
 w 34 kontrolowanych jednostkach stwierdzono brak informacji na temat zawartoci
GMO w artyku³ach rolno-spo¿ywczych wprowadzanych do obrotu, a w 13 informacje te
by³y niepe³ne lub b³êdne,
 wzrós³ odsetek artyku³ów rolno-spo¿ywczych, w których wykryto produkty genetycznie zmodyfikowane w iloci powy¿ej 1%  z 10,5% w 2002 roku do 12,4% w roku 2003.
 wród poddanych kontroli partii artyku³ów zmniejszy³ siê udzia³ towarów, które pomimo zawartoci bia³ka GMO powy¿ej 1 %  by³y znakowane jako wolne od GMO. W 2002
roku niezgodnoæ znakowania z deklaracj¹ ustalono w 6 na 11 skontrolowanych próbek
a w 2003 roku w 6 na 17.
Fakt ten jest potwierdzeniem, ¿e producenci nie przestrzegaj¹ przepisów i wiadomie
wprowadzaj¹ konsumentów w b³¹d. Z sonda¿u przeprowadzonego przez OBOP w 2003 r.
wynika, ¿e Polacy niemal powszechnie dostrzegaj¹ koniecznoæ dodatkowego znakowania
genetycznie modyfikowanej ¿ywnoci (88%), maj¹ równie¿ wiadomoæ, ¿e taki jest wymóg prawny (68%) ale jednoczenie nie wiedz¹, czy dostêpne w sprzeda¿y produkty ¿ywnociowe zawieraj¹ce bia³ka GMO s¹ specjalnie oznakowane (46%) lub uwa¿aj¹, ¿e brak
jest takich oznakowañ [2].
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1829/2003 obecnoæ
przypadkowego zanieczyszczenia bia³kiem GMO nie mo¿e przekraczaæ 0,9% [4, 6, 7].
Od 2000 roku Zak³ad Badania ¯ywnoci i Przedmiotów U¿ytku PZH wykorzystuje do
wykrywania bia³ka GMO szybkie i proste skriningowe metody immunoenzymatyczne
ELISA, polegaj¹ce na reakcji sprzê¿onych z odczynnikiem barwnym swoistych przeciwcia³
dla bia³ek pochodz¹cych z rolin zmodyfikowanych genetycznie: soi  CP4EPSPS [11]
i kukurydzy  Cry 1A(b) [12]. W zale¿noci od rodzaju stosowanego testu mo¿liwa jest
identyfikacja tych bia³ek w produktach sojowych i kukurydzianych zawieraj¹cych bia³ko
nieprzetworzone oraz w produktach przetworzonych, poddanych obróbce termicznej.
Celem obecnej pracy, bêd¹cej kontynuacj¹ prac wczeniejszych, by³o sprawdzenie mo¿liwoci wykorzystania standardowych testów immumoenzymatycznych ELISA  test II generacji, do wykrywania zmodyfikowanego genetycznie bia³ka CP4EPSPS wystêpuj¹cego
w rynkowych produktach sojowych przetworzonych poddanych obróbce termicznej oraz
w produktach zawieraj¹cych preparaty sojowe: teksturaty, izolaty i m¹ki.
MATERIA£ I METODY
W badaniach zastosowano test immunoenzymatyczny do wykrywania zmodyfikowanego genetycznie bia³ka CP4EPSPS z soi  zestaw analityczny TRAIT-RUR Toasted Soy Meal Test Kit, produkcji amerykañskiej firmy Strategic Diagnostic Inc.
Zgodnie z deklaracj¹ producenta test ten wykrywa obecnoæ zmodyfikowanego bia³ka w iloci
powy¿ej 0,9%
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W badaniach wykorzystano certyfikowane materia³y referencyjne  GMO-FF Soy Flour Standard-Food Ingredient Testing USA: 0%; 1,25%; 2,5% GMO oraz wzorce wewnêtrzne, wykonane
w laboratorium; zawiera³y one koncentrat bia³ka GMO dodany do matrycy (homogenat szynki wieprzowej) w ilociach od 0,4 do 4%. Wzorce poddano dzia³aniu temp. 120°C przez 2 godz.
Zasada metody, polegaj¹ca na wykorzystaniu przeciwcia³ swoistych dla bia³ka CP4EPSPS soi
Roundup Ready, które s¹ sprzê¿one z odczynnikiem barwnym i unieruchomione na paskach testowych, zosta³a opisana w poprzednich pracach [11, 12].
Badaniem objêto 106 produktów przetworzonych (poddanych obróbce termicznej), zakupionych
w sklepach na terenie Warszawy. Próbki do badañ stanowi³y nastêpuj¹ce grupy produktów: pieczywo, makarony, wyroby ciastkarskie, wêdliny, wyroby garma¿eryjne (w tym miêsne), pó³produkty
sojowe. Próbki rozdrabniano i/lub suszono stosownie do potrzeb.
Uzyskane wyniki porównywano z wy¿ej wymienionymi wzorcami referencyjnymi oraz z wzorcami wykonanymi w laboratorium a tak¿e z posiadanym materia³em odniesienia (soja GMO Roundup
Ready).
Oznaczenia wykonywano zgodnie z instrukcj¹ podan¹ przez producenta testów [8].
Odwa¿ano dwie nawa¿ki równoleg³e po 25 g. Próbkê przenoszono do naczynia szklanego z przykrywk¹ o poj. 250 ml., zalewano 85 ml wody destylowanej i intensywnie wstrz¹sano. Dodawano
0,5 ml buforu, wchodz¹cego w sk³ad wyposa¿enia testu (Sample Buffer Concentrate) i ponownie
wstrz¹sano. Nastêpnie próbkê odstawiano na 5 min. Po rozdzieleniu siê warstw 0,5 ml fazy wodnej
przenoszono do probówki i wprowadzano pasek testowy. Po dziesiêciu minutach dokonywano odczytu. Powstanie dwóch pasków barwnych potwierdza³o obecnoæ w próbce bia³ka CP4EPSPS.

WYNIKI I DYSKUSJA
Wszystkie otrzymane wyniki wskazywa³y prawid³owo na próbki zawieraj¹ce w sk³adzie
bia³ko GMO oraz na próbki wolne od GMO.
Rycina 1 przedstawia wyniki testu wykonanego z wzorcami wewnêtrznymi, zawieraj¹cymi bia³ko CP4EPSPS, poddanymi dzia³aniu temperatury 120°C przez 2 godz. Kolejne
paski odpowiadaj¹: 1  100% bia³ka GMO, 2  matrycy (szynka wieprzowa gotowana), od
3 do 8  malej¹ce stê¿enia bia³ka GMO  4%, 2%, 1%, 0,8%, 0,6% i 0,4%.
Intensywnoæ barwy dolnego paska, powstaj¹cego w wyniku reakcji bia³ka CP 4EPSPS
z przeciwcia³em, by³a najwiêksza w przypadku wzorca zawieraj¹cego 100% bia³ka GMO.
Wzorzec zawieraj¹cy 0,4% bia³ka GMO nie dawa³ daj¹cej siê zaobserwowaæ reakcji barwnej. Wyniki wskazuj¹, ¿e czu³oæ testu jest wiêksza ni¿ deklaruje to producent, tzn. ¿e reakcja jest widoczna w postaci barwnego paska przy badaniu materia³u zawieraj¹cego 0,6%
bia³ka GMO.
Na rycinie 2 przedstawiono wyniki badania produktów spo¿ywczych (poddanych w procesie technologicznym obróbce termicznej), w których wykazano obecnoæ zmodyfikowanego genetycznie bia³ka sojowego.
Intensywnoæ ró¿owego zabarwienia mo¿e w przybli¿eniu, w porównaniu z wzorcami,
wskazywaæ iloæ bia³ka GMO obecnego w produkcie.
W tabeli I zestawiono grupy produktów badanych na obecnoæ soi GMO.
W 27 produktach przetworzonych poddanych obróbce termicznej (ze 106 badanych)
wykryto obecnoæ bia³ka CP4EPSPS. Soja GMO by³a w sk³adzie 10 z 11 badanych próbek
pieczywa. Nale¿y zak³adaæ, ¿e jest to wynikiem powszechnego stosowania w produkcji
pieczywa polepszaczy, w których m¹ka sojowa jest nonikiem enzymów i substancji dodatkowych. Z tej samej przyczyny m¹ka sojowa mo¿e byæ sk³adnikiem makaronów i wyro-
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1  bia³ko CP4EPSPS
2  matryca: szynka gotowana wieprzowa
3  4 % bia³ka GMO
4  2 % bia³ka GMO
5  1 % bia³ka GMO
6  0,8 % bia³ka GMO
7  0,6 % bia³ka GMO
8  0,4 % bia³ka GMO
Dwa pr¹¿ki wskazuj¹ na obecnoæ bia³ka GMO w iloci > 0,4%.
Ryc. 1. Wzorce wewnêtrzne zawieraj¹ce bia³ko CP4EPSPS poddane dzia³aniu temperatury 120°C
przez 2 godziny
Internal standards containing GMO soy protein CP4EPSPS after heating during 2 hours in
120°C

bów ciastkarskich. Natomiast w badanych wyrobach wêdliniarskich oraz w wyrobach garma¿eryjnych niemiêsnych nie stwierdzono obecnoci bia³ka soi GMO.
W przypadku 22 produktów, na etykietach wyrobów, nie wymieniono w sk³adzie soi
GMO. Dotyczy³o to g³ównie pieczywa  91% i wyrobów sojowych  23%.
W 3 wyrobach sojowych producent nieprawid³owo poda³ jako sk³adnik wyrobu sojê
tradycyjn¹ podczas gdy zastosowany test wykaza³ obecnoæ soi GMO.
W latach ubieg³ych zbadano pod k¹tem obecnoci bia³ka zmodyfikowanego genetycznie
34 produkty z soi i kukurydzy, które w procesie technologicznym nie by³y poddawane obróbce termicznej [11, 12].

Nr 4

Wykrywanie GMO w produktach sojowych testem Elisa

283

A  chleb regionalny
B  pasztet sojowy
C  kotlety sojowe  Minutki
D  pasztet wielkopolski drobiowy
E  wafle o smaku mietankowym
F  makaron domowy As babuni - 0,9% bia³ka GMO
G  gulasz sojowy  produkt deklarowany jako GMO
Dwa pr¹¿ki wskazuj¹ na obecnoæ bia³ka GMO w iloci powy¿ej 0,9%
Ryc. 2. Wybrane produkty spo¿ywcze poddane obróbce termicznej, zawieraj¹ce zmodyfikowane bia³ko sojowe CP4EPSPS
The selected processed foodstuffs containing GMO soy protein CP4EPSPS

Wyniki tych badañ przedstawia tabela II.
W tej grupie produktów stwierdzono obecnoæ bia³ka CP 4EPSPS w 3 z 15 zbadanych
próbek ziarna i m¹ki sojowej. Jeli chodzi o surowe ziarno kukurydzy oraz m¹kê i kaszê
kukurydzian¹ to z 19 zbadanych produktów tylko jeden (kasza) pochodzi³ z kukurydzy
GMO. W próbce tej kaszy stwierdzono zawartoæ bia³ka GMO w iloci ok. 0,5%.
Wszystkie pozosta³e produkty posiada³y poprawne informacje na etykietach.
£¹cznie badaniem objêto 140 rodków spo¿ywczych pobranych z rynku w latach 20012003. Wród nich 26 zawiera³o bia³ko GMO a jedynie 7 by³o znakowanych jako zawieraj¹ce GMO. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e pozytywny wynik testu nie przes¹dza o konieczno-
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Ta b e l a I . Wyniki badania produktów poddanych obróbce termicznej na obecnoæ bia³ka CP4EPSPS pochodz¹cego z soi GMO
The results of presence of GMO soy protein CP4EPSPS in processed foodstuffs
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Ta b e l a I I . Wyniki badania produktów nieprzetworzonych na obecnoæ bia³ka CP4EPSPS pochodz¹cego z soi GMO oraz bia³ka Cry 1Ab z kukurydzy GMO
The results of presence of GMO soy protein CP4EPSPS and maize protein Cry 1Ab in
unprocessed foodstuffs
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ci znakowania, gdy¿ test TRAIT daje odpowied tak/nie. Bior¹c jako porównawcze wyniki wzorców wewnêtrznych (ryc. 1) mo¿na przypuszczaæ, ¿e niektóre z produktów zawiera³y
bia³ko GMO w iloci nie wymagaj¹cej znakowania. W takiej sytuacji producent powinien
to udokumentowaæ. Wyniki testu TRAIT powinny byæ potwierdzone ilociow¹ metod¹ PCR.
Brak na etykiecie zapisu o obecnoci GMO mo¿na uznaæ za prawid³owy, jeli partia soi lub
kukurydzy zosta³a zanieczyszczona ziarnem rolin zmodyfikowanych genetycznie w sposób niezamierzony np. we wspólnym rodku transportu lub w m³ynie.

Nr 4

Wykrywanie GMO w produktach sojowych testem Elisa

285

WNIOSKI
1. Test TRAIT jest przeznaczony do specyficznego wykrywania bia³ka CP4 EPSPS jako
test jakociowy (tak/nie) dla produktów przetworzonych poddanych dzia³aniu temperatury.
Wyniki testu wskazywa³y prawid³owo na próbki zawieraj¹ce w sk³adzie bia³ko GMO oraz
na próbki wolne od GMO.
2. Dysponuj¹c wzorcami referencyjnymi oraz wewnêtrznymi testy TRAIT mo¿na wykorzystywaæ równie¿ do pó³ilociowej kontroli produktów sojowych poddanych obróbce termicznej. Wymaga to jednak potwierdzenia metod¹ PCR.
3. Ze 106 zbadanych produktow 22 nie zawiera³y na etykiecie informacji o obecnoci
bia³ka pochodz¹cego z soi GMO.
4. Stwierdzone nieprawid³owoci w znakowaniu wyrobów zawieraj¹cych sojê GMO 
brak informacji lub podawanie b³êdnych informacji  potwierdzaj¹ koniecznoæ kontroli
w tym zakresie produktów spo¿ywczych znajduj¹cych siê na rynku.
B. Urbanek-Kar³owska, D. Sawilska-Rautenstrauch, M. Jêdra
THE INVESTIGATION OF PRESENCE OF GENETICALLY MODIFIED PROTEIN
IN PROCESSED FOODSTUFFS BY ELISA TEST
Summary
The test based on immunoassay  TRAIT-RUR Toasted Soy Meal Kit was used for detection
GMO-soy protein in the processed (heat treated) foodstuffs: bread, macaroni, sausages, ready-toserve products and soya products (tofu, steaks). The threshold level is about 0,6% protein. The
positive results were obtained for 27 from 106 investigated products. Only 5 foodstuffs were declared as containing GMO-soy in composition. The presence of genetically modified ingredients in
foodstuffs must be controlled. The proper information should be labelled for the consumer.
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