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ΑΚ 3: ΓΤΜ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Η χρήση των τεχνολογιών γενετικής τροποποίησης στην παγκόσμια αγροτική οικονομία και 

η προσθήκη σε τρόφιμα και ζωοτροφές είναι περιορισμένη λόγω της ενεργού πολιτικής για 

την καταπολέμηση της γενετικής τροποποίησης (ΓΤ) των οργανισμών “Green Peace”, 

“Friend of the Earth” και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

δραστηριότητας, μια μεγάλη ποσότητα προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ και προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση απομακρύνθηκαν από την ΕΕ. Αυτή η ευρέως διαδεδομένη στάση 

εναντίων των ΓΤΟ κατευθύνεται και προς τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων 

συστατικών στην κτηνοτροφία. Μέσω της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων σπόρων 

ελαιούχων και δημητριακών καλλιεργειών  στη διατροφή των ζώων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε το 2001 νομοθετικές αλλαγές, με τις οποίες να ξεκινήσει  και πάλι η εισαγωγή 

τεχνολογιών που βασίζονται σε ΓΤΟ. Εάν η πολιτική αυτή είναι επιτυχής, θα φέρει 

σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την οικονομία της ΕΚ. Ως εκ τούτου, η αποσαφήνιση 

των ζητημάτων που σχετίζονται με επιστημονικές διαφωνίες για την ασφάλεια των  ΓΤΜ 

είναι εξαιρετικής σημασίας. 

 

2. Έννοια για την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

Η ασφάλεια και η αξιολόγηση της ασφάλειας των κινδύνων των τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λαμβάνονται με τη χρήση ΓΤΟ, καθορίζονται μέσω 

της αξιολόγησης του κινδύνου. 

Για να βρουν λύση του προβλήματος, ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – World 

Health Organizaiton) και ο FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας - Food and 

Agriculture Organization) ορίζουν για ορισμένα κράτη - μέλη του WHO  μερικούς ορισμούς 

για τη φύση και την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 

 Εχουν προταθεί οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 «Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (ΓΤΜ)» - μικροοργανισμοί (βακτήρια, 

ζυμομύκητες ή νηματοειδείς μύκητες), στους οποίους το γενετικό υλικό (DNA) έχει 

τροποποιηθεί μέσω μιας αφύσικης μεθόδου αναπαραγωγής ή / και φυσικού 

ανασυνδυασμού. Η τεχνολογία αυτή αποκαλείται συχνά «σύγχρονη βιοτεχνολογία», 

«γονιδιακή τεχνολογία», «τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA» ή «γενετική μηχανική». 
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 «Σύγχρονη βιοτεχνολογία» σημαίνει η εφαρμογή της άμεσης μεταφοράς στα κύτταρα ή 

στα οργανίδια νουκλεϊκών οξέων, συμπεριλαμβανομένων των ανασυνδυασμένων, με in 

vitro τεχνικές και με σύντηξη κυττάρων (σύντηξη των πρωτοπλαστών και υβριδισμός). 

Από την άποψη των τροφίμων και των θρεπτικών συστατικών που παράγονται με τη βοήθεια 

των ΓΤΜ, έχει προταθεί η ακόλουθη κατάταξη: 

 Προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ζωντανούς ΓΤΜ. 

 Προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν μη ζωντανούς ΓΤΜ. 

 Προϊόντα που παράγονται με διεργασίες ζύμωσης με ΓΤΜ. Μετά την επεξεργασία μετά 

τη ζύμωση, οι ΓΤΜ αφαιρούνται. 

 

3. Διαδικασία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων 

 

3.1. Αρχή 

Οι μικροβιακές τεχνολογίες ζύμωσης αντιπροσωπεύουν εύλογο μέσο για την παραγωγή 

τροφίμων με υψηλή διατροφική αξία και αβλάβεια, η οποία έχει επίσης αποδειχθεί ιστορικά. 

Οι μικροβιακές ζυμώσεις αποτελούν περίπου το ¼ της συνολικής παραγωγής τροφίμων. 

Αυτές περιλαμβάνουν το ψωμί, το προζύμι, το γιαούρτι και την ξινή κρέμα γάλακτος, το 

τυρί, τα τουρσιά, τα κρέατα που έχουν υποστεί ζύμωση, το ξύδι, το κρασί και τη μπύρα. Η 

έλευση των προσεγγίσεων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας απαιτεί τη δημιουργία νέων 

κριτηρίων για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Οι βασικές αρχές της αξιολόγησης της ασφάλειας για τη χρήση των ΓΤΜ σε τρόφιμα, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζονται σε αυτόν τον τομέα, σχετίζονται με τη φύση και 

την εφαρμογή των μικροοργανισμών στην παραγωγή των προϊόντων αυτών. Αυτές οι αρχές 

έχουν καταρτιστεί από τον FAO / WHO, OECD, WHO / ILSI, EO, μέσω συμφωνιών σχετικά 

με την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΜ, και 

συστάσεων για τη χρήση τους. Στόχος τους είναι να παρέχουν μια ολοκληρωμένη, σταδιακή 

προσέγγιση και μελέτη κάθε περίπτωσης. Αυτό σχετίζεται με τη θέσπιση κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της ασφάλειας και την ανάπτυξη ενός συστήματος απόφασης κατά τον 

προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των δοκιμών που απαιτείται για κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1829/2003 η είσοδος των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην αγορά μπορεί να επιτραπεί μετά από μια 

ορισμένη επιστημονική αξιολόγηση κάθε κινδύνου που τα τροφιμα / οι ζωοτροφές ενδέχεται 
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να εγκυμονούν για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον 

(Οδηγία 2001/18 / ΕΚ). 

 

3.2. Ειδικοί παράγοντες 

Η ανάπτυξη μιας διαδικασίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων που 

προέρχονται από ΓΤΜ βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: 

 Εξέταση των πτυχών της υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο (οι ανοσοκατασταλμένοι, οι ηλικιωμένοι και τα 

παιδιά). 

 Η χρήση των επιστημονικών δεδομένων ως βάση για την αξιολόγηση του κινδύνου και 

την εφαρμογή των μεθόδων βέλτιστης πρακτικής.  

 Επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου, υπό το φως των νέων δεδομένων που 

λαμβάνονται. 

 Λεπτομερής χαρακτηρισμός της διαδικασίας γενετικής τροποποίησης - δηλαδή 

περιγραφή των φαινομένων - διαγραφή / εισαγωγή των ακουλουθιών DNA, 

μικροοργανισμός δέκτης, βασικός οργανισμός δότης, διανύσματα, που συμμετέχουν στην 

κατασκευή των ΓΤΜ,  το δόμημα, οι λαμβανόμενοι ΓΤΜ. 

Αυτοί οι δέκτες πρέπει να εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη μερικούς σημαντικούς λόγους 

που απαιτούν την αξιολόγηση των κινδύνων της παραγωγής και της κατανάλωσης των 

τροφίμων που προέρχονται από ΓΤΜ. Οι δείκτες αναφέρουν ως εξής: 

 Μηχανισμός για την έκθεση του ανθρώπου στις επιδράσεις των τροφίμων ή του ίδιου του 

ΓΤΜ. 

 Πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της γονιδιακής έκφρασης, 

των μεταβολικών οδών στον ξενιστή και της υποβάθμισης του DNA. 

 Πλήρης χαρακτηρισμός του χρησιμοποιούμενου μέσου καλλιέργειας (μακρο-  και μικρο-

θρεπτικά συστατικά) για την καλλιέργεια των μικροοργανισμών και τη διαμόρφωση  

παραπροϊόντωνˑ ενδογενείς τοξίνες, αλλεργιογόνα και φυσιολογικά δραστικές ουσίες. 

 Χαρακτηρισμός των εγγενών διαφορών μεταξύ των μικροοργανισμών και των φυτών, 

καθώς και των επιπτώσεων της μήτρας τροφίμων στους ΓΤΜ. 

3.3. Πρόσθετα στοιχεία 

Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της 

ασφάλειας: 
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 Μεθοδολογικά χαρακτηριστικά - τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη γενετική 

τροποποίησηˑ χαρακτηρισμός και επαλήθευση της αναμενόμενης έκφρασης της 

πρωτεΐνης -προϊόντος του νέου DNAˑ ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των στελεχών 

(του δέκτη, του δότη, του ίδιου του ΓΤΜ) 

 Στέλεχος υποδοχής – φυσικό ενδιαίτημα, ιστορία της χρήσης από τον άνθρωπο, 

παθογόνο δυναμικό, αξιολόγηση της ασφάλειας και της θρεπτική αξίας (πιθανή 

τοξικότητα και διατροφικά χαρακτηριστικά) 

 Συμβάντα στο περιβάλλον - η μεταφορά γονιδίων και η γενετική σταθερότητα 

 Τρόφιμα που  προέρχονται από ΓΤΜ – η σύνθεση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΜ,  η 

επίδραση της επεξεργασίας, του βρασμού  και της αποθήκευσης 

 ΓΤΜ - σύνδεση μεταξύ των ΓΤΜ, της γαστρεντερικής χλωρίδας και του ξενιστή 

θηλαστικού, επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

 

4. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και  ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο 

 

4.1. Η χρήση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ο κίνδυνος για την 

ανθρώπινη υγεία 

Η αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων που παράγονται με τη χρήση ΓΤΜ 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ακόλουθων μελετών: 

 Άμεση επίπτωση στην υγεία (τοξικότητα). 

 Δυνατότητα να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (αλλεργιογόνες ιδιότητες). 

 Προσδιορισμός των συγκεκριμένων στοιχείων του μικροοργανισμού που προκαλούν 

διατροφικές και τοξικές επιδράσεις. 

 Αξιολόγηση της σταθερότητας του εισαχθέντος γονιδίου. 

 Προσδιορισμός των διατροφικών επιδράσεων που σχετίζονται με τη γενετική 

τροποποίηση. 

 Απροσδόκητες επιδράσεις ως αποτέλεσμα της μεταφοράς γονιδίων. 

 

4.2. Προσεγγίσεις κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 

Οι κύριες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων 

τροφίμων μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: η πρόκληση αλλεργικών 

αντιδράσεων (αλλεργιογόνες ιδιότητες), η μεταφορά γονιδίων, η ετερομιξία και οι 

συγκριτικές προσεγγίσεις. 
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 Αλλεργιογόνες ιδιότητες: τα τρόφιμα που αναπτύχθηκαν παραδοσιακά κατ’αρχήν δεν 

έχουν δοκιμαστεί για αλλεργιογόνες ιδιότητες. Το βασικό πρόβλημα στα τρόφιμα με 

ΓΤΜ είναι να αποδείχθεί ότι το πρωτεϊνικό προϊόν του μεταφερόμενου γονιδίου δεν 

αποτελεί αλλεργιογόνο. Έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα για τη μελέτη τροφίμων με ΓΤΜ 

από τον FAO και τον WHO. Αλλεργιογόνος δράση των τροφίμων με ΓΤΜ που 

βρίσκονται σήμερα στην αγορά δεν έχει βρεθεί. 

 Μεταφορά γονιδίων. Η δυνατότητα μεταφοράς γονιδίων από γενετικά τροπο-ποιημένα 

τρόφιμα σε κύτταρα του ανθρώπινου σώματος ή στους μικροοργανισμούς που υπάρχουν 

στη γαστρεντερική οδό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εάν το γενετικό υλικό που 

μεταφέρθηκε επηρεάζει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Αυτό συνδέεται με τη 

μεταφορά των γονιδίων αντιβιοτικής ανθεκτικότητας που χρησιμοποιούνται συχνά για 

την κατασκευή των ΓΤΜ που αναφέρονται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των 

τεχνολογιών που δεν χρησιμοποιούν γονίδια για ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά 

ενθαρρύνεται, παρόλο που η πιθανότητα για τετοια μεταφορά είναι πολύ χαμηλή. 

 Το εξής παράγειγμα αποτελεί απεικόνιση ενός τέτοιου γεγονότος. Η ανθεκτικότητα στα 

αντιβιοτικά εξαπλώνεται ευρέως με την ευρεία χρήση των αντίστοιχων αντιβιοτικών 

στην ιατρική και στην αγροτική οικονομία. Ωστόσο, υπάρχει σύγκλιση απόψεων ότι μια 

τέτοια σπάνια μεταφορά στην εντερική μικροχλωρίδα, στην περίπτωση κατάποσης 

φυτικού DNA, δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Ωστόσο, το 

γονίδιο για ανθεκτικότητα σε αμπικιλλίνη  bla - ΤΕΜ που συναντάται σε μερικές  

παραλαγές  διαγονιδιακού αραβοσίτου έχει ήδη ανιχνευθεί στα στελέχη του Ε.coli στη 

μεγάλη κοιλία των ζώων και περίπου 10 έως 50% των στελεχών της ανθρώπινης 

εντερικής οδού είναι πλέον ανθεκτικά στην αμπικιλλίνη. Εάν το συμβάν αυτό λάβει 

πράγματι χώρα και τα ανθρώπινα παθογόνα αποκτήσουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά 

μέσω της μεταφοράς γονιδίων, είναι δυνατό μέσω της κατάποσης διαγονιδιακών υλικών 

να συμβεί  διάδοση αυτού του κινδύνου. 

 Εξωτερική διέλευση. Ο όρος αυτός ορίζεται ως η μεταφορά γονιδίων από ΓΤ φυτά προς 

συμβατικές καλλιέργειες ή παρόμοια είδη. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη μίξη των 

καλλιεργειών  που προέρχονται από συμβατικούς σπόρους με σπόρους από ΓΤ φυτά, ως 

έμμεση επίδραση στην ασφάλεια και την αβλάβεια των τροφίμων. Υπάρχουν μερικά 

παραδείγματα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα ενός τέτοιου κινδύνου: για 

παράδειγμα, τα ίχνη ενός τύπου καλαμποκιού που χρησιμοποιείται μόνο για ζωοτροφές, 

εμφανίστηκαν σε προϊόντα αραβοσίτου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
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στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για το λόγο αυτό, ορισμένες χώρες (Αργεντινή, 

Καναδάς, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, ΕΕ) εφαρμόζουν μέτρα για τη μείωση της ανάμειξης, 

συμπεριλαμβανομένου ενός σαφούς διαχωρισμού των χωραφιών όπου καλλιεργούνται 

και οι δύο τύποι (ο γενετικά τροποποιημένος και ο παραδοσιακός τύπος). Τα μέτρα αυτά 

τηρούνται και στη καλλιέργεια  καλαμποκιού, σόγιας, ελαιοκράμβης, ραδικίων, 

κολοκύθας και πατάτας. Προς το παρόν, το σύνολο των ΓΤ καλλιεργειών, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στη διεθνή αγορά έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση γονιδίων από 

μικροοργανισμούς. Χαρακτηρίζονται μέσω ενός από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

ανθεκτικότητα σε βλάβες από έντομα, ανθεκτικότητα σε ιογενείς μολύνσεις και ανοχή σε 

ορισμένα ζιζανιοκτόνα. 

 

4.3. Πτυχές της ασφάλειας τυπικές για τους ΓΤΜ 

Οι τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση των φυτών 

είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γενετικά 

τροποποιημένων μικροοργανισμών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισμένα γενετικά 

χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών είναι μεγάλης σημασίας και θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας. Οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων είναι Gram+ και - βακτήρια, ζυμομύκητες και νηματοειδείς 

μύκητες. Το γονιδίωμα και οι  τεχνολογίες ανασυνδιασμού τους έχουν διαφορές, αν και 

χρησιμοποιούνται μερικές κοινές τεχνικές. 

Η τεχνική του ομόλογου ανασυνδυασμού στα βακτήρια είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, 

δεδομένου ότι η θέση ολοκλήρωσης μπορεί να σχεδιαστεί κατα τον σχεδιασμό του 

πειράματος, και το ανεπιθύμητο DNA μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Έτσι, ενα ομόλογο 

σύστημα γονιδίου για την επιλογή και τη διατήρηση του εισαχθέντος DNA μπορεί να 

δημιουργηθεί μαζί με την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων επιλογής, που είναι συμβατές με 

την απαίτηση για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα χαρακτηριστικά αυτά διευκολύνουν τον 

καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών για τη γενετική τροποποίηση. 

Η αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΜ διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία 

δεδομένων αλληλουχίας για το γονιδίωμα ορισμένων βακτηρίων και ζυμομυκήτων. Η 

δημιουργία αυτών των αλληλουχιών γονιδιώματος για ορισμένους μικροοργανισμούς είναι 

μια πραγματική επιστημονική βάση για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης γενετικής 

τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της μετα-γονιδιωματικής αναλυτικής μεθοδολογίας και των 

τεχνικών συστημάτων παρέχουν αξιόπιστη δυνατότητα για την ανάλυση της έκφρασης των 

γονιδίων σε επίπεδο ολόκληρου γονιδιώματος. Η επιτυχία της  ανάλυσης του DNK με μικρο-
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τσιπ επιτρέπει τον έλεγχο όλων των γονιδίων στο γονιδίωμα με ειδικούς ανιχνευτές 

νουκλεϊνικών οξέων. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία των 

μεμονωμένων γονιδίων και η έκφραση γονιδίων σε διαφορετικά στελέχη και διαφορετικές 

συνθήκες. Ο πρόοδος στην πρωτεομική επιτρέπει να διαχωριστούν τα μόρια της πρωτεΐνης 

που απομονώθηκαν από πλήρη κύτταρα  μέσω δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης πικτώματος 

και να αναλυθούν. Κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί σύγκριση μεταξύ των στελεχών των 

διαφορετικών οικοτόπων. Μέσω φασματομετρίας μάζας, οι μεμονωμένες πρωτεΐνες μπορούν 

να ταυτοποιηθούν και έτσι να διευκολυνθεί η ανέυρεση σύνδεσης των μεμονωμένων 

πρωτεϊνών με συγκεκριμένα γονίδια. Οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή των προϊόντων διατροφής μπορούν να βρεθούν ζωντανά στην τελική μορφή και 

έτσι μπορούν να φτάσουν στον καταναλωτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει 

πραγματικά η δυνατότητα για αλληλεπίδραση (άμεση ή έμμεση) μεταξύ των ΓΤ οργανισμών 

και των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι οι 

μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων διατροφής δεν είναι 

παθογόνοι, τοξικογόνοι ή αλλεργιογόνοι και ότι η γενετική τροποποίηση δεν μεταβάλλει την 

κατάσταση ασφάλειάς τους. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μοίρα των 

ΓΤΜ που καταναλώνονται  και οι επιπτώσεεις τους στην γαστρεντερικό σωλήνα και την 

εντερική μικροχλωρίδα. Εδω είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί και η 

επίδραση  των ΓΤΜ στην υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στον 

άνθρωπο μέσω της διατροφή. Μία από τις κύριες ανησυχίες είναι η δυνατότητα μεταφοράς 

των τροποποιημένων αλληλουχιών γονιδίων στους εντερικούς μικροοργανισμούς ή στα 

κύτταρα του ξενιστή. Ακόμη και η σπάνια ανακάλυψη θραυσμάτων του DNA, που 

προέρχονται από τα τρόφιμα δεν μπορεί να αγνοηθεί και η πιθανή επίπτωση αυτών των 

γονιδίων που κανονικά δεν υπάρχουν στη διατροφή θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. 

 

5. ΓΤΜ στην παραγωγή τροφίμων 

Οι συγκεκριμένες πτυχές της αξιολόγησης της ασφάλειας των τροφίμων περιλαμβάνουν 

σημαντική εφαρμογή της παραγωγής τροφίμων με ΓΤΜ. Είναι αναγκαίο να συζητηθεί η 

πιθανή μεταφορά γονιδίων μεταξύ των ΓΤΜ και άλλων μικροοργανισμών που συμβαίνει στα 

τρόφιμα και στον γαστρεντερικό σωλήνα. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται η ασφάλεια των 

γενετικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή (π.χ.. αντιμικροβιακά ανθεκτικά 

γονίδια), καθώς και η πιθανή αλληλεπίδραση των ΓΤΜ με την εντερική μικροχλωρίδα και η 

ανοσολογική απόκριση. Υπό την έννοια αυτή, στη βάση των επιστημονικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ΓΤΜ έχει πραγματοποιηθεί  εκτίμηση της 
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τρέχουσας κατάστασης των γνώσεων στον τομέα αυτό και οι υποθέσεις για την έκταση των 

πιθανών κινδύνων για την υγεία. 

 

5.1. Τεχνικές για την γενετική τροποποίηση μικροοργανισμών 

5.1.1. Κλασικές μέθοδοι 

Η κλασικές μέθοδοι για γονιδιωματική τροποποίηση των μικροοργανισμών χωρίζονται σε 

δύο τύπους: 

 Η επιλογή μεταλλάξεων που προκύπτουν αυθόρμητα, και που προκαλούνται από 

διάφορους φυσικούς και χημικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Οι αυθόρμητες 

μεταλλάξεις είναι συνέπεια της ανακατάταξης της κληρονομικού μορίου DNA λόγω 

αντικατάστασης ενός νουκλεοτιδίου από ένα άλλο, της προσθήκης ή διαγραφής ενός ή 

περισσοτέρων νουκλεοτιδίων, ή λόγω άλλων τύπων μεταρρυθμίσεων. Μεγάλος αριθμός 

των αυθόρμητων μεταλλακτών προκύπτουν λόγω της κίνησης των μεταθετών στοιχείων 

σε νέες θέσεις στο δίκλωνο DNA. Τέτοια στοιχεία είναι τυπικά για τα φυτά, τα ζώα και 

τα μικρόβια. 

 Η ανταλλαγή DNA μεταξύ στενά συγγενικών οργανισμών. Αυτός ο τύπος τροποποίησης 

γονιδίου στους μικροοργανισμούς είναι  η εισαγωγή νέων γενετικών πληροφοριών μέσω 

χρωμοσωμικού DNA ή DNA πλασμιδίου. Αυτό το γεγονός συμβαίνει όταν το DNA από 

το χρωμόσωμα του μικροοργανισμού δότη ενσωματωθεί στο DNA του λήπτη. Επειδή 

είναι αυτοαντιγραφόμενα,  τα πλασμίδια μεταφέρουν το DNA από τον δότη στον λήπτη 

χωρίς ενσωμάτωση στο χρωμοσωμικό DNA. Με τον τρόπο αυτό, το DNA του 

πλασμιδίου μπορεί να μεταφερθεί σε οργανισμούς που διαφέρουν πολύ, σε σύγκριση με 

το δότη. Η κίνηση του πλασμιδίου μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί λόγω του δείκτη που 

περιέχεται στο μόριό του (π.χ. ανθεκτκότητα σε αντιβιοτικά). Τρεις διαφορετικοί 

κλασικοί τύποι της μεταφοράς γονιδίων είναι χαρακτηριστικοί για τα βακτήρια. 

Θεωρείται ότι αυτοί συμβαίνουν στη φύση: 

o Μετασχηματισμός που σχετίζεται με το DNA (το DNA μεταφέρεται ως «γυμνό» 

DNA) 

o Μεταγωγή - η μεταφορά του DNA διεξάγεται μέσω ιού 

o Σύζευξη – το DNA μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της επαφής των κυττάρων 

μεταξύ των κυττάρων το δότη και του λήπτη. 

5.1.2. Μοριακές τεχνικές 
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Η σύγχρονη εξέληξη της μοριακής τεχνολογίας στις μεθόδους μεταλλαξιγένεσης και 

μεταφοράς γονιδίων, αυξάνει σημαντικά το φάσμα των μικροοργανισμών που υπόκεινται σε 

μεταφορά DNA από οργανισμούς  που δεν έχουν στενσυγγένεια. Το φράγμα της οικογένειας 

και το βασιλείου δεν είναι πλέον ανυπέρβλητη περίσταση. 

Οι σύγχρονες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα βακτήρια επιτρέπουν την ολοκλήρωση του 

ανασυνδυασμένου κατασκευάσματος σε συγκεκριμένες θέσεις του χρωμοσώματος ή των 

πλασμιδίων. Ωστόσο, οι διαδικασίες για την τροποποίηση των γονιδίων πρέπει να 

αξιολογηθούν από την άποψη της ασφάλειας τους. Για το λόγο αυτό, το θέμα της συζήτησης 

είναι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: τα χαρακτηριστικά του ξενιστή μικροοργανισμού σε 

σχέση με το γονίδιο (τα γονίδια) που συμπεριλήφθηκαν, τα χαρακτηριστικά του φορέα και 

του κατασκευάσματος, οι μέθοδοι μεταφοράς DNA. 

Όταν τα βακτήρια χρησιμοποιούνται ως μικροοργανισμοί ξενιστές, η διαδικασία για την 

αξιολόγηση του κινδύνου απαιτεί αποδείξεις για την ασφαλή κατανάλωση αυτού του 

μικροοργανισμού ως τρόφιμο ή ως συστατικό των τροφίμων. Εάν η απαίτηση αυτή δεν 

ικανοποιείται, η ασφάλεια του ξενιστή πρέπει να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί. Όταν ο 

ξενιστής είναι  ευκαρυωτικό κύτταρο, εφαρμόζονται οι ίδιες σκέψεις. Το εισαγόμενο  γονίδιο 

(-α) μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο μικροβιακό τύπο ή από εξελικτικά πιο μακρινό 

οργανισμό. Το ένθετο προϊόν του γονιδίου πρέπει να έχει ένα ιστορικό ασφαλούς χρήσης στα 

τρόφιμα και πρέπει να αποδειχθεί η ασφάλειά του. Όσο πιο μικρό  είναι το εισαγόμενο 

θραύσμα του DNA, τόσο πιο μειωμένη / απλοποιημένη θα είναι η  διαδικασία αξιολόγησης 

της ασφάλεια των τροφίμων. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του φορέα και του κατασκευάσματος  - εάν ο φορέας 

χρησιμοποιείται ως τμήμα του γονιδιώματος του ΓΤΜ, η όλη ακολουθία DNA πρέπει να 

χαρακτηριστεί, συμπεριλαμβανομένων των ρεπλικονίων, των προαγωγών, των επιλέξιμων 

δεικτών, των συνδετήρων, καθώς και κάθε άλλο κομμάτι του DNA. Ο φορέας πρέπει να 

περιέχει μια νουκλεοτιδική αλληλουχία των μικροοργανισμών με ιστορικό ασφαλούς χρήσης 

στα τρόφιμα. Οι επιλεκτικοί δείκτες πρέπει να επιλέγονται πολύ αυστηρά βάσει της 

ασφαλούς χρήσης και πρέπει να αποφεύγεται οι δείκτες για την ανθενκτικότητα στα 

αντιβιοτικά. Ωστόσο, εάν αυτοί χρησιμοποιούνται, πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές μέθοδοι 

για το διαχωρισμό τους από το γονιδίωμα του ΓΤΜ (π.χ. ειδική ακολουθία ανασυνδιασμού). 

Στα ευκαρυωτικά δημιουργούνται ειδικές φορείς κλωνοποίησης, όπως κεντρομερικά 

πλασμίδια, τεχνητά χρωμοσώματα ζυμομυκήτων, πλασμίδια με βάση τους παράγοντες 

«δολοφόνους» κλπ. 
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Όταν μιλάμε για τη μεταφορά DNA, υπάρχει μια απαίτηση για τη χρήση των μεθόδων 

φυσικής, χημικής και βιολογικής φύσης, που να ελαχιστοποιήσουν τις μεγάλες γενετικές 

ανακατατάξεις στο γονιδίωμα του ξενιστή. Κατά τη χρήση φορέων ενσωμάτωσης, η 

αλληλουχία νουκλεοτιδίων των πλευρικών περιοχών στη θέση ενσωμάτωσης στο 

χρωμόσωμα πρέπει να χαρακτηριστεί.  

Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την πρόβλεψη του κινδύνου από τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται. Στα ευκαρυωτικά, υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι για την άμεση 

ενσωμάτωση των in vitro τροποποιημένων ή δημιουργημένων κατασκευάσματων γονιδίων 

σε συγκεκριμένες χρωμοσωμικές θέσεις και για τη διαγραφή των γονιδίων που 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένα είδη. Με βάση αυτές τις μεθόδους, δημιουργήθηκαν 

διαγονιδιακά κατασκευάσματα οι οποίες είναι πολύ σταθερές κατά τον αγενή 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανασυνδυασμού μέσω mating 

με παρόμοια στελέχη της ίδιας μικροχλωρίδας. Όταν τα γενετικά χαρακτηριστικά του 

στελέχους που χρησιμοποιείται δεν είναι πολύ γνωστά, οι ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά 

με τα πιθανά γεγονότα ανασυνδυασμού καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη του μηχανισμού και 

της θέσης ένταξης των ξένων γονιδίων. Έτσι, είναι δυνατόν η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για γενετικό χειρισμό των ζυμομυκήτων και νηματοειδών μυκήτων να 

επιτρέπει την ενσωμάτωση σε μεταβλητούς χώρους που προκαλούν την εμφάνιση διαφόρων  

βιοτεχνολογικών ιδιοτήτων και γενετικής αστάθειας των ΓΤΜ. 

5.1.3. Σύγκριση μεταξύ των κλασικών και των μοριακών προσεγγίσεων 

Οι όροι «συμβατικοί» και «μοριακοί» σε σχέση με τη μεθοδολογία της γενετικής 

τροποποίησης των μικροοργανισμών, όπως ήδη αναφέρθηκε, σημαίνουν αύξηση της 

γενετικής ποικιλομορφίας τους. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 

κλασικών μεθόδων για τις παραλλαγές που προκαλούνται  αυθόρμητα ή από 

μεταλλαξιγένεση, με υβριδοποίηση, είτε με μεταφορά γονιδίων. Αυτές οι μέθοδοι είναι 

ανακριβείς, έμμεσες και λιγότερο ισχυρές σε σύγκριση με τις μοριακές. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι δεν υπάρχει εννοιολογική διαφορά μεταξύ της γενετικής τροποποίησης των 

μικροοργανισμών με κλασικές και μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

τροποποίηση του DNA, και της μεταφοράς γονιδίων. 

Το Σχήμα 1 δείχνει την γενετική τροποποίηση των μικροοργανισμών και την οδό εισόδου 

στο περιβάλλον. Εδώ, οι δύο μέθοδοι είναι ενωμένες, δεδομένου ότι δεν έχει σημασία αν 

χρησιμοποιήθηκαν κλασικές ή μοριακές τεχνικές στα στάδια της αξιολόγησης στο 

εργαστήριο, στο χωράφι ή στην εισαγωγή μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον. 
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Σχήμα 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αντίστοιχες βιολογικές αρχές που χαρακτηρίζουν αυτή την έννοια περιλαμβάνονται στις 

εκθέσεις της EFSA] 

 Η κύρια εστίαση κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή στο περιβάλλον 

είναι το προϊόν που λαμβάνεται με την τροποποίηση των γονιδίων και την επιλογή, παρά 

η ίδια η διαδικασία. 

 ο χαρακτηρισμός του προϊόντος απαιτεί πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που 

χρησιμοποιείται, αλλά η φύση της διαδικασίας δεν είναι επαρκές κριτήριο για να 

αποφασιστεί εάν το προϊόν θα παρακολουθηθεί  περισσότερο ή λιγότερο. 

 η αντίδραση των μικροοργανισμών που τροποποιηθηκαν με μοριακές και κλασικές 

μεθόδους βασίζεται στους ίδιους φυσικους και βιολογικούς νόμους. Η γνώσεις που 

αποκτήθηκαν για τα προϊόντα των κλασικών τροποποιήσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προϊόντων που λαμβάνονται μέσω μοριακών 

τεχνικών σε σχέση με την σχετική ασφάλεια και την εκτίμηση των κινδύνων. 

 

5.2. Μοριακές μέθοδοι για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

5.2.1. Μέθοδοι για την ταυτοποίηση στελεχών μικροοργανισμών 

Η ταξινομική κατάσταση του ξενιστή μικροοργανισμού θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό 

χαρακτηριστικό από την άποψη της αξιολόγησης του κινδύνου. Ως εκ τούτου, οι 

μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για γενετικούς χειρισμούς, πρέπει να εξεταστούν 

καλά ταξινομικά μέσω σωστής και ακριβούς μεθοδολογίας. Αυτοί πρέπει να χαρακτηριστούν 

επαρκώς από επιστημονική, παραγωγική άποψη και από την άποψη της ασφάλειας. Επί του 

Πιγή γενετκού υλικού Γενετικές τροποποιήσεις 

(κλασικές και μοριακές 

μέθοδοι) 

Επιλογή του επιθυμητού 

μικροοργανισμού 

Αξιολόγηση των εργαστηριακών 

δοκιμών / των δοκιμών μεγάλης 

κλίμακας 

Εισαγωγή σε μεγάλη 

κλίμακα 
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παρόντος, τα πλέον ακριβή μέσα για τον σωστό προσδιορισμό της ταξινομικής κατάστασης 

των μικροοργανισμών είναι η τεχνική ττου DNA / DNA υβριδισμού και ο ορισμός των 

αλληλουχιών 16S rRNA. Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την 

ταξινομική κατάσταση των δοκιμαζόμενων μικροοργανισμών. Αυτή τη στιγμή στην αγορά 

υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία πρότυπων φυσιολογικών / βιοχημικών μεθόδων για τα 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ευρέως. Ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό στην περιγραφή του στελέχους είναι οι πληροφορίες σχετικά με 

τις παθογόνες ιδιότητές του. 

Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας της γενετικής τροποποίησης, το στέλεχος του ΓΤΜ που 

προκύπτει πρέπει να αντιστοιχεί  στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ασφάλεια των 

μικροοργανισμών ξενιστών. Το νέο στέλεχος θα πρέπει να χαρακτηριστεί μέσω των ίδιων 

μεθόδων και  με την ίδια ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των φαινοτυπικών  και 

γονοτυπικών χαρακτηριστικών. Αυτή η ακριβής σύγκριση μεταξύ του ξενιστή και του ΓΤΜ 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υφιστάμενων μοριακών τεχνικών: ανάλυση περιορισμού, 

Τυχαία Ενισχυμένο Πολυμορφικό DNA (SAPD), Πολυμορφισμός στο Μήκος των 

Ενισχυμένων Τεμαχίων (PDAF), το προφίλ πρωτεΐνης κλπ. Η ανάλυση μπορεί να επεκταθεί 

και προς την ακολουθία του γονιδιώματος. 

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με την αξιολόγηση του 

κινδύνου των ΓΤΜ είναι οι εξής: 

- η επίδραση της γενετικής τροποποίησης επί των ιδιοτήτων του μικροοργανισμού - ξενιστή: 

- η σταθερότητα του γενετικού συστήματος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

κατασκευάσματος γονιδίου. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 

ασφάλειας των προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΜ και των επιπτώσεών τους στο 

περιβάλλον. 

Οι μέθοδοι για την ταυτοποίηση των στελεχών παραγωγών, των μολυσμένων στελεχών ή 

των παθογόνων είναι τεχνικές που εφαρμόζονται τόσο στο γενοτυπικό όσο και στο 

φαινοτυπικό επίπεδο. Οι γονοτυπικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τεχνικές όπως η ανάλυση 

αλληλουχίας του rDNA, η βασική σύνθεση του DNA και η υβριδοποίηση  DNA / DNA.  Η 

αλληλουχία του DNA, και ειδικά η ανάλυση αλληλουχίας του rDNA σκοπεύει στην 

συγκριτική ανάλυση των αλληλουχιών rDNA. Αυτό επιτυγχάνεται με άμεση αλληλούχιση 

μερών ή σχεδόν ολόκληρης της περιοχής του μορίου 16S rDNA ή 23S με αλυσωτή 

αντίδραση πολυμερισμού (PCR) χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους εκκινητές. 
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Η αναλογία των βάσεων του DNA (G + C μοριακό %) είναι μια κλασική γονοτυπική μέθοδος, 

μέρος της προτύπης περιγραφής των βακτηριακών ταξινομικών βαθμίδων. Η παρατηρούμενη 

μεταβολή δεν είναι μεγαλύτερη από 3% εντός του είδους και όχι περισσότερο από 10% μέσα 

σε ένα δεδομένο γένος. Μεταξύ των βακτηρίων D + H το περιεχόμενο κυμαίνεται μεταξύ 

24% και 76%. 

Ο υβριδισμός  DNA / DNA εφαρμόζεται για την ταυτοποίηση σχεδόν όλων των βακτηρίων, 

καθώς και ενός ευρέως φάσματος ζυμομυκήτων και των μυκήτων. 

Όσον αφορά την ταξινομική ανάλυση αυτών των μεθόδων, η ανάλυση αλληλουχίας rDNA 

και ο προσδιορισμός της βασικής σύνθεσης του DNA είναι χρήσιμη/ος για την ταυτοποίηση 

του γένους και του είδους, ενώ η τεχνική υβριδισμού DNA / DNA χρησιμοποιείται μόνο για 

το χαρακτηρισμό σε επίπεδο είδους. Οι γονοτυπικές μέθοδοι είναι κατάλληλη εφαρμογή 

τόσο σε βακτήρια, όσο και σε ζυμομύκητες και σε πιο περιορισμένο βαθμό σε μύκητες (μόνο 

η ανάλυση αλληλουχίας rDNA). 

Οι φαινοτυπικές μοριακές μέθοδοι περιλαμβάνουν την αφαίρεση  «αποτυπωμάτων» των 

κυτταρικών λιπαρών οξέων και των ηλεκτροφορητικών προφίλ της συνολικής πρωτεΐνης. 

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εντοπισμό των βακτηρίων και ενώ η 

ανάλυση των λιπαρών οξέων είναι χρήσιμη για την ταυτοποίηση στο επίπεδο του γένους και 

του είδους, η ηλεκτροφορητική ανάλυση χρησιμοποιείται συνήθως για την ταυτοποίηση των 

ειδών. 

5.2.2. Μέθοδοι τυποποίησης 

Βασει των μοριακών βιολογικών τεχνικών DNA, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι 

τυποποίησης για τον διαχωρισμό των μεμονωμένων ειδών, καθώς και προϊόντων 

απομόνωσης ενός δεδομένου είδους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από αυτές τις μεθόδους 

παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και την παρουσία 

μικροοργανισμών, που αλλοιώνουν τα τρόφιμα ή σχετικά με παθογόνους μικρορογανσιμούς, 

όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και στο περιβάλλον. Έτσι, οι μέθοδοι με βάση το DNA μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς και είναι χρήσιμα στη διαφοροποίηση 

μεταξύ ταυτόχρονων αλλά ανεξάρτητων λοιμώξεων, και επιδημιών που προκαλούνται από 

ένα μόνο προϊόν απομόνωσης. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι 

μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή μέτρων  πρόληψης και υγιεινής. 

Οι γονοτυπικές μέθοδοι συνήθως κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις τεχνικές πτυχές της 

εφαρμογής τους. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό μπορούμε να απαριθμήσουμε τις εξής 

σημαντικές μεθόδους: 

 αλληλουχία DNA, 



  
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

 Ανάλυση περιοριστικών προφίλ ενδονουκλεάσης του DNA πλασμιδίου και / ή 

γονιδιωματικού DNA (Π.χ. Πολυμορφισμός στο Μήκος των Θραύσματων Περιορισμού 

(RFLP) Ηλεκτροφόρηση Πήγματος Παλλόμενου Πεδίου  (PGE)), 

 Τεχνικές βασισμένες σε καθετήρες (μέθοδοι επισήμανσης), 

 Τεχνικές βασισμένες σε PCR (μέθοδοι ενίσχυσης όπως Τυχαία Ενισχυμένο Πολυμορφικό 

DNA (RAPD) και Πολυμορφισμός στο Μήκος των Ενισχυμένων Θραυσμάτων (RFLP)). 

Πολυμορφισμός στο Μήκος των Θραυσμάτων Περιορισμού (RFLP). Αυτή η μέθοδος 

βασίζεται στην φυσική μεταβλητότητα των μορίων του DNA (χρωμοσωμικό, πλασμιδιακό 

και μιτοχονδριακό DNA στα ευκαρυωτικά) σε σχέση με τη θέση και τον αριθμό των 

αλληλουχιών 6 έως 8 διαστάσεων κατά μήκος αυτού του μορίου. Η διάσπαση αυτού του 

DNA με ενδονουκλεάση περιορισμού οδηγεί στο σχηματισμό θραυσμάτων διαφορετικού 

μήκους, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν με ηλεκτροφόρηση πηκτώματος αγαρόζης 

(AGE) και  να οπτικοποιηθούν άμεσα μετά από χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο (στην 

περίπτωση ενός περιορισμένου αριθμού θραυσμάτων, π.χ. μικρότερου από 50) ή μετά από 

υβριδισμό με έναν ειδικά σημειώμένο καθετήρα. 

Η ηλεκτροφόρηση πήγματος παλλόμενου πεδίου (PGE) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται 

για το διαχωρισμό μεγάλων μορίων DNA, όπως χρωμοσωμάτων. Αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί επίσης για τον διαχωρισμό  μεγάλων θραυσμάτων DNA που λαμβάνονται μετά 

τη διάσπαση με τις λεγόμενες σπανίως κόβοντες ενδονουκλεάσες περιορισμού, τα οποία 

δημιουργούν έναν περιορισμένο αριθμό τεμαχίων. Λόγω του υψηλού βαθμού του 

πολυμορφισμού τα χρωμοσώματα / τα μεγάλα θραύσματα DNA είναι πολύ χρήσιμα για την 

ταυτοποίηση των ειδών. 

Τεχνικές που βασίζονται σε καθετήρες (μέθοδοι επισήμανσης). Αυτές οι μέθοδοι αφορούν την 

ένταξη / τή σύνδεση ενός εννουκλεϊκού οξέος στο άκρο ενός ιχνιλάτη. Υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές της βασικής διαδικασίας σύμφωνα με μια ποικιλία παραγόντων. Όσον αφορά 

τον τύπο του νουκλεϊνικού οξέος, το μέγεθος και την ποσότητά του, μπορούμε να 

απαριθμήσουμε 4 μέθοδους σήμανσης: σήμανση σε 3 και 5 άκρα, τυχαία σήμανση μέσω 

nick-translation και σήμανση με τυχαία εναύσματα. Όσον αφορά τo μόριο σήμανσης, δηλ. τη 

φύση της, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο ραδιενεργές, όσο και μη ραδιενεργές μεθόδοι. 

Στη ραδιενεργή σήμανση ανιχνεύονται τα ραδιοϊσότοπα μέσω αυτοραδιογραφίας, ενώ η μη 

ραδιενεργή σήμανση χρησιμοποιεί  φθορισμό, χημιφωταύγεια  ή ενζυμικές αντιδράσεις. 

Τεχνικές που βασίζονται στην PCR (μέθοδοι ενίσχυσης). Σε εκείνες τις μεθόδους 

χρησιμοποιείται in vitro ενζυματική ενίσχυση μίας αλληλουχίας νουκλεοτιδίων για την 
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εξακρίβωση της ταυτότητας των ειδών. Τόσο η βασική μέθοδος της PCR, όσο και οι 

τροποποιήσεις του χρησιμεύσουν ως ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση των αλληλουχιών 

DNA από στελέχη παραγωγής, ριπογόνα στελέχη και παθογόνα στελέχη, για την ανίχνευση 

και τυποποίηση τους. Μεταξύ της ευρείας ποικιλίας μεθόδων που βασίζονται στην PCR και 

σκοπεύουν στην απ‘ευθείας ταυτοποίηση ενός οργανισμού σε ένα προϊόν διατροφής, οι 

μέδοδοι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι αναλύσεις SAPD και PDAF. 

Τυχαία Ενισχυμένο Πολυμορφικό DNA (RAPD) είναι μια τεχνική PCR του λεγόμενου 

τυχαίου τύπου, με βάση την ενίσχυση μιας περιοχής του DNA, για την οποία δεν υπάρχουν 

προηγούμενες πληροφορίες για οποιαδήποτε αλληλουχία - στόχο. Διατάσσοντας τυχαία 

εκκινητές 10 διαστάσεων και με την εφαρμογή ενίσχυσης σε πλημμελή έλεγχο των 

παραμέτρων ενίσχυσης, μπορούμε να αποκτήσουμε ένα σύνολο τεμαχίων (ενισχυμένα 

θραύσματα), που είναι κατ’αρχήν συγκεκριμένο από άποψη είδους. Το γεγονός αυτό 

συμβάλλει στην εφαρμογή του RAPD - PCR ως αξιόπιστη μέθοδος διαφοροποίησης μεταξύ 

των πληθυσμών των μικροοργανισμών. 

Πολυμορφισμός στο Μήκος των Ενισχυμένων Θραυσμάτων (AFLP). Αυτή είναι μια ιδιαίτερα 

ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση του πολυμορφισμού μεταξύ των ατόμων, που 

εφαρμόζεται τόσο για τη διαφοροποίηση εντός των ειδών, όσο και για τη διαφοροποίηση 

μεταξύ των ειδών. Αυτός είναι ένας AFLP με τη μεσολάβηση PCR, επιλεγμένων 

θραυσμάτων DNA σε ένα ευρύ φάσμα θραυσμάτων DNA. Ο AFLP διαλέγει για 

πολυμορφισμό στο μήκος των ενισχυμένών θραυσμάτων μεσω επιλεκτικής ενίσχυσης 

μερικών από αυτά. Η μέθοδος περιλαμβάνει άλεση του γονιδιωματικού DNA με δύο 

ενδονουκλεάσες περιορισμού, που ακολουθείται από PCR ενίσχυση των προκυπτόντων 

θραυσμάτων. Τα θραύσματα περιορισμού τροποποιούνται εκ των προτέρων με αλληλουχίες 

προσαρμογέα που είναι ειδικές για τις ενδονουκλεάσες που χρησιμο-ποιούνται, οι οποίες 

χρησιμεύουν έτσι ως θέσεις πρόσδεσης με τους εκκινητές. Οι ίδιοι οι εκκινητές είναι 

διατεταγμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν πολύ ειδική ενίσχυση, λόγω του 

γεγονότος ότι ενισσχύονται μόνο τα θραύσματα που αντιστοιχούν εντελώς στις αλληλουχίες 

των εκκινητών. 

5.2.3. Μέθοδοι για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των στελεχών 

Εδώ εεφαρμόσιμες ισχύουν μόνο οι γονοτυπικές μέθοδοι, δηλαδή όλες οι τεχνικές 

τυποποίησης που αναφέρονται παραπάνω, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση του DNA, 

η ισχυρή ανάλυση της οποίας επιτρέπει τη δυνατότητα  ανίχνευσης στο επίπεδο του γένους, 

του είδους και του στελέχους στα βακτήρια, τους ζυμομύκητες και τους μύκητες. 
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5.3. Μοριακες μέθοδοι για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ΓΤΜ 

5.3.1. Η ανακάλυψη των ΓΤΜ 

Οι πρώτοι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) με εφαρμογή για τους σκοπούς της 

υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας είναι τροποποιημένα στελέχη Escherichia coli 

και Saccharomyces cerevisiae, που παράγουν την ινσουλίνη. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν 

πολυάριθμοι ανασυνδυασμένοι μικροοργανισμοί. Όλοι χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς 

βιοαντιδραστήρες, υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες και τέτοιες διαδικασίες συνήθως 

δεν απαιτούν την δεξαξωγή δοκιμών για την ανίχνευση των ΓΤΟ [10,12]. 

Η ανάγκη για τέτοιες ειδικές δοκιμές εμφανίστηκε με την εισαγωγή στα μέσα της δεκαετίας 

του ενενήντα του περασμένου αιώνα γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) ζώων και φυτών στο 

περιβάλλον. 

Κυρίως  ΓΤ σιτηρά προκάλεσαν την έναρξη σημαντικών συζητήσεων, ιδιαίτερα στη Δυτική 

Ευρώπη, για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων και για ενδεχόμενη τροποποίηση 

του περιβάλλοντος. Για να ησυχία των καταναλωτών, εμφανίστηκαν ρόφιμα που 

επισημαίνονται ως προϊόντα χωρίς ΓΤΟ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η πρώτη ύλη που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την Παρασκευή τροφίμων, αλλά επίσης και ένα πλήθος από συστατικά 

φυτικής προέλευσης που μπορεί να υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες στο τελικό προϊόν. 

Αυτή είναι για παράδειγμα η περίπτωση της λεκιθίνης που εξάγεται από σόγια. Η λεκιθίνη 

χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε πολλές μονάδες βιομηχανικής παραγωγής σοκολάτας ή 

προϊόντων αρωματισμένων με σοκολάτας. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί δεν είναι στην 

πραγματικότητα η καθαρισμένη λεκιθίνη (η οποία είναι πανομοιότυπη με τη μη 

τροποποιημένη λεκιθίνη από φυτά σόγιας), αλλά μόνο μερικές τροποποιημένες αλληλουχίες 

DNA ή οι κωδικοποιημένες από αυτές ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες. Οι τελευταίες μπορούν 

να υπάρχουν μόνο ως ίχνη. Αυτό απαιτεί τη χρήση πολύ ευαίσθητων μεθόδων για την 

ανίχνευσή τους. 

5.3.2. Μέθοδοι ανίχνευσης 

Η ανίχνευση των ΓΤΟ ή παράγωγα αυτών μπορεί να επιτευχθεί με ανίχνευση του μορίου - ο 

πρωταρχικός στόχος (η ίδια η ακολουθία DNA και ενδεχομένως - RNA), ειδικά συνδεδεμένο 

με τη γενετική τροποποίηση του προϊόντος του (η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη η οποία μπορεί 

να παραχθεί σύμφωνα με τη γενετική τροποποίηση). Η πλειονότητα των υφιστάμενων 

μεθόδων αφορά την ανίχνευση DNA, και μόνο μερικοί εφαρμόζονται στην ανίχνευση του 

RNA και πρωτεϊνών. Οι λόγοι για το γεγονός αυτό είναι οι εξής: 
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 Το DNA μπορεί να ενισχυθεί και να καθαριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά με την 

βοήθεια PCR. Η αναπαραγωγή του RNA και των πρωτεϊνών είναι πιο περίπλοκη και 

απαιτεί περισσότερο χρόνο. 

 το DNA είναι ένα σταθερό μόριο, ενώ το RNA είναι ασταθές. Η πρωτεΐνη μπορεί εύκολα 

να υποβληθεί σε θερμική μετουσίωση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων, 

δηλαδή η σταθερότητά της εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. 

 Εάν το στοιχείο τροποποιήσεως είναι πυρηνικό DNA, υπάρχει μια γραμμική σχέση 

μεταξύ της ποσότητάς της και της ποσότητας των ΓΤΟ. Ωστόσο, τέτοια  συσχέτιση δεν 

βρέθηκε μεταξύ της ποσότητας των ΓΤΟ και του RNA / των πρωτεϊνών. 

 Δεδομένου ότι η γενετική τροποποίηση έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο DNA, είναι 

λογικό η ανίχνευση αυτής της τροποποίησης να πραγματοποιείται στο ίδιο επίπεδο. 

Επί του παρόντος, όλοι οι εμπορικοι ΓΤΟ έχουν ένα πυρηνικό DNA ξένου γένους. 

5.3.3. Μέθοδοοι που βασίζονται σε πρωτεΐνη 

Η βάση αυτών των μεθόδων είναι ανοσολογική και περιορίζεται σε ειδική σύνδεση του 

«αντιγόνου-αντισώματος» και κλασσική ανάλυση ELISA. Η αντίδραση αντιγόνο - αντίσωμα 

αναγνωρίζει το ξένο μόριο, συνδέεται με αυτό και το προκύπτον σύμπλοκο ανιχνεύεται 

συνήθως με χρωμογόνο αντίδραση. Επειδή το αντίσωμα που απαιτείται για την ανίχνευση 

του αντιγόνου δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς πρόσβαση στο ίδιο το καθαρισμένο 

αντισώμα, αυτό θα πρέπει να συντεθεί τεχνητά σύμφωνα με μια γνωστή αλληλουχία 

αμινοξέος ή να καθαριστεί από τους ΓΤΟ που εξετάστηκαν. 

Τυπικά, το διαγονιδιακό προϊόν είναι ένα μικρό πολυπεπτίδιο ή πρωτεΐνη η οποία μπορεί να 

εκφραστεί κάτω από τον έλεγχο ενός ισχυρού συστατικού προαγωγού σε κάθε ιστό, και 

πρακτικά σε οποιαδήποτε στιγμή του κύκλου ζωής του φυτού. Ως εκ τούτου, η πρωτεΐνη 

είναι σε επαρκή ποσότητα και αποτελεί έναν αναλυτικό στόχο. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψι ότι πρόσφατα στα τροποποιημένα φυτά η επιθυμητή πρωτεΐνη συντίθεται μόνο υπό 

τον έλεγχο ενός επαγόμενου υποκινητή (δηλαδή κάτω από συνθήκες στρες κατά τη διάρκεια 

ενός συγκεκριμένου σταδίου του κύκλου ζωής, κλπ.). Σε αυτήν την περίπτωση, η ανίχνευση 

και η ανάλυση για την παρουσία ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης είναι ανεπαρκείς. 

5.3.4. Mέθοδοι που βασίζονται σε RNA 

Σε αυτές τις μέθοδους διεξάγεται ειδική δέσμευση μεταξύ του μορίου RNA και του εκκινητή 

(συνθετικό RNA ή ολιγονουκλεοτίδιο DNA). Ο εκκινητής που είναι συμπληρωματικός προς 

το πρώτο μόριο RNA, συνδέεται με αυτό, διαμορφώνοντας ένα ετεροδιπλό διπλής αλυσίδας, 

παρόμοιο με το DNA. Χρησιμοποιώντας την αντίστροφη μεταγραφάση διεξάγεται  de novo 
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βιοσύνθεση του DNA, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να ενισχύθεί με PCR και  να ανιχνευθεί. 

Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το γεγονός ότι οι ειδικοί εκκινητές μπορούν δεν 

μπορούν να κατασκευαστούν  χωρίς γνώση της σύνθεσης του RNA που πρόκειται να 

ανιχνευθεί. 

5.3.5. Μέθοδοι που βασίζονται σε DNA - ενίσχυση με PCR 

Μέθοδοι που βασίζονται σε DNA, στηρίζονται στον πολλαπλασιασμό ενός συγκεκριμένου 

τμήματος του μορίου του DNA με την τεχνική PCR. Για την οπτικοποίηση των προϊόντων 

ενίσχυσης τυπικά χρησιμοποιείται ηλεκτροφόρηση πήγματος. Αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα ή να συνδεθεί με άλεση ενδονουκλεάσης (RFLP-PCR). Μια 

πιο εξελιγμένη εκδοχή του βασικού πρωτόκολλου PCR περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του 

προφίλ Tm μέσω της εισαγωγής βαφών στη διπλή αλυσίδα του DNA και εκπομπής 

φθορίζοντος φωτός. Με την αύξηση της θερμοκρασίας οι δύο αλυσίδες του DNA αρχίζουν 

να διαχωρίζουν και συνεπώς το εκπεμπόμενο φως που μπορεί να μετρηθεί είναι μειωμένο. 

Tm είναι πολύ πιο ειδικό χαρακτηριστικό των αλληλουχιών DNA σε σύγκριση με το μήκος 

του DNA. Μια άλλη επιλογή είναι η χρήση ανιχνευτών και η διεξαγωγή υβριδισμού με DNA 

ή RNA. Εάν κατασκευαστεί  ένας κατάλληλος καθετήρας, αυτός θα μπορούσε να 

διαφοροποιήσει τη φυσικές από τις ξένες ακολουθίες. Η σήμανση του ανιχνευτή με 

ραδιενεργές ή μη ραδιενεργές ενώσεις μπορεί να διευκολύνει την ανίχνευση των μορίων. Επί 

του παρόντος, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την ανάλυση των ΓΤΟ είναι η 

ηλεκτροφόρηση πηκτώματος και η υβριδοποίηση. 

Η διαλογή δειγμάτων τροφίμων για την παρουσία ΓΤΟ, χρησιμοποιώντας το βασικό 

πρωτόκολλο της PCR περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 Εξαγωγή του DNA από το δείγμα και πρότυπα με άγνωστη ποσότητα των ΓΤΟ, 

 Διεξαγωγή αρκετών PCR με ειδικούς εκκινητές (συνήθως για πολύ καλά γνωστές 

ρυθμιστικές αλληλουχίες, όπως για παράδειγμα οι προαγωγοί 35SCaMV ή Tnos), 

 Η οπτικοποίηση των θραυσμάτων του DNA σε ηλεκτροφόρηση πηκτώματος αγαρόζης, 

 Ανάλυση και ημι-ποσοτική αξιολόγηση με τη χρήση λογισμικού απεικόνησης. 

Με τη χρήση των μεθόδων που βασίζονται σε πολλαπλή PCR μπορούν να υποβληθούν σε 

διαλογή και να ανιχνευθούν πολλαπλές ακολουθίες DNA εντός μιάς μόνο αντίδρασης. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη πολλαπλής ανάλυσης απαιτεί προσεκτική δοκιμή και επικύρωση. Τα 

διαθέσιμα θραύσματα ενίσχυσης θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω για να διακριθούν τα 

μεμονωμένα προϊόντα ενίσχυσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 
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ειδικούς ανιχνευτές υβριδισμού σε ηλεκτροφόρηση πηκτώματος με τη σύγκριση των 

θραυσμάτων ως προς το μέγεθος, ή με τη χρήση επισημασμένων εκκινητών. 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι το γεγονός ότι είναι αναγκαίος 

μικρότερος αριθμός αντιδράσεων για την εξέταση του δείγματος για την παρουσία DNA που 

προέρχεται από ΓΤΟ. Εάν είναι αναγκαία η διεξαγωγή πρόσθετης ποσοτικής ανάλυσης, θα 

ήταν καλό να γνωρίζουμε η ποσότητα ποιών ΓΤΟ θα παρακολουθείται, επειδή η διαδικασία 

είναι σχετικά ακριβή. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένου ΓΤΟ είναι επίσης σημαντικός στο 

πλαίσιο της γνώσης μας για εγκεκριμένους και μη εγκεκριμένους ΓΤΟ. 

Μια άλλη προσέγγιση είναι ο ποσοτικός  προσδιορισμός, με βάση την PCR, ο οποίος 

μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενίσχυσης (η λεγομενη 

PCR  σε πραγματικό χρόνο), και μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης (PCR σε τελικό 

σημείο). 

Οι αναλύσεις του τελικού προϊόντος συχνά βασίζονται σε μια σύγκριση της ποσότητας του 

ενισχυμένου DNA από δύο στόχους DNA: ο ένας είναι εκείνος, η ποσότητα του οποίου 

πρόκειται να προσδιοριστεί, και ό άλλος είναι ο λεγόμενος «ανταγωνιστής» (σε μια μικρή 

αλλά γνωστή ποσότητα), ο οποίος προστίθεται στο μίγμα της ενίσχυσης πριν από την 

αντίδραση και  συν-ενισχύεται με τον στόχο του οποίου η ποσότητα θα πρέπει να καθοριστεί. 

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης ανταγωνιστική ποσοτική PCR. Αυτή βασίζεται στην 

υπόθεση ότι αν και οι δύο DNA - ο στόχος και ο ανταγωνιστής - δίνουν την ίδια ποσότητα 

προϊόντος ενίσχυσης, τότε το αρχικό ποσό αυτών των μορίων DNA θεωρείται το ίδιο. 

Στην ανάλυση PCR σε πραγματικό χρόνο, το ποσό του συντεθέντος προϊόντος κατά τη 

διάρκεια της PCR προσδιορίζεται απευθείας μέσω μέτρησης του φθορισμού. Υπάρχουν 

διαθέσιμοι στο εμπόριο ανιχνευτές υβριδισμού που εκπέμπουν φθορισμό, που αντιστοιχεί 

στο ποσό του συντεθέντος DNA. Η ποσότητα του προϊόντος που συντίθεται μπορεί να 

προσδιοριστεί και  από την εκπομπή μιας φθορίζουσα χρωστικής ουσίας, αλλά στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των ειδικών και των μη-ειδικών 

προϊόντων. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να παρακολουθείται η 

ποσότητα των προϊόντων που σχηματίζονται σε εξέλιξη, και επίσης να καθοριστεί ο αριθμός 

των κύκλων που απαιτούνται για τη λήψη μιας συγκεκριμένης ποσότητας των προϊόντων 

PCR. 

Η PCR σε πραγματικό χρόνο απαιτεί έναν πιο πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό, αλλά είναι 

ταχύτερη και πιο συγκεκριμένη μέθοδος από την ανταγωνιστική PCR. 

5.3.6. Η διαδικασία ανίχνευσης 
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Η διαδικασία ανίχνευσης είναι μια διαδικασία που αποτελείται από τα εξής επιμέρους 

βήματα [9]: 

1. Δειγματοληψία. Η στρατηγική για τη δειγματοληψία περιλαμβάνει πλήρη στατιστικά 

στοιχεία για να αποκτηθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση της ποσότητας των ΓΤΟ και των 

παραγώγων τους. 

2. Ομογενοποίηση. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την ομογενοποίηση του δείγματος. 

3. Απομόνωση / καθαρισμός. Αυτό το βήμα σχετίζεται με την απομόνωση και τον καθαρισμό 

του DNA, RNA ή της πρωτεΐνης. Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για αυτό το βήμα είναι η 

ποσότητα (η συγκέντρωση), η καθαρότητα και η ποιότητα του μακρομορίου που 

μελετήθηκε. Εδώ, πάλι χρησιμοποιείται μια στατιστική ανάλυση. 

4. Ανάλυση της παρουσίας / απουσίας. Σε αυτό το στάδιο διεξάγεται μια ανάλυση για την 

παρουσία ή όχι του ΓΤΟ ή των παράγωγών τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα ευρύ 

φάσμα μεθόδων βρίσκεται στη διάθεση, καθεμιά από τις οποίες προσφέρει μία διαφορετική 

ανάλυση για τη διάκριση των παραγώγων των διαφόρων ΓΤΟ και διαφορετική αξιοπιστία σε 

σχέση με ψευδή (+) και (-) αποτελέσματα. Άλλες παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την επιλογή της μεθόδου ανίχνευσης είναι: η δυνατότητα να είναι εντελώς 

υποβαθμισμένο το μόρια που πρέπει να ανισνευθεί, δηλαδή να μην μπορεί να προσδιοριστεί, 

η δυνατότητα να έχει αφαιαρεθεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων, το μόριο 

που υποτίθεται ότι αποτελεί αντικείμενο της επιλεγείσας μέθοδου ανίχνευσης, η δυνατότητα 

να γίνεται η ανάλυση με ένα μείγμα από ΓΤΟ και αυτό θα οδηγήσει σε περίπλοκη και 

χρονοβόρα διαδικασία ταυτοποίησης. 

5. Αναγνώριση. Για την ταυτοποίηση του μορίου στόχου συνήθως πρέπει να επιβεβαιωθούν 

όλα τα (+) αποτελέσματα προκειμένου να εξαλειφθούν οι ψευδείς (+) αντιδράσεις και να 

επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του μορίου που βρέθηκε. 

6. Ποσοτικοποίηση. Σε αυτό το στάδιο διεξάγεται ποσοτικοποίηση του τροποποιημένου 

υλικού σε ένα δείγμα. Εδώ πάλι, η στατιστική προσέγγιση είναι σημαντική επειδή οι 

ποσοτικοί προσδιορισμοί απαιτούν πάντα πρότυπα. 

7. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. 

5.3.7. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων ανίχνευσης 

Τα όρια ανίχνευσης και ο ποσοτικός προσδιορισμός μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

ομάδες: 

1. Απόλυτα όρια - ο μικρότερος αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να είναι παρόντα κατά 

την έναρξη του πρώτου κύκλου προκειμένου να ληφθεί η σωστή ρύθμιση με πιθανότητα 

95%, 
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2. Σχετικά όρια - το χαμηλότερο σχετικό ποσοστό γενετικώς τροποποιημένου υλικού, το 

οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, 

3. Πρακτικα όρια – τα όρια που εεφαρμόσιμα για ένα συγκεκριμένο δείγμα. 

Η εξειδίκευση των διαθέσιμων προς το παρόν μεθόδων που βασίζονται επί του DNA, μπορεί 

να ταξινομηθεί σε τέσσερις ομάδες: 

1. Μέθοδοι διαλογής που ανιχνεύουν ένα ευρύ φάσμα των ΓΤΟ χωρίς να τους 

προσδιορίζουν, 

2. Μέθοδοι διαλογής για ένα συγκεκριμένο τύπο της γενετικής τροποποίησης, 

3. Μέθοδοι που είναι ειδικες για ένα κατασκεύασμα, και χρησιμοποιούνται ενίοτε για την 

ταυτοποίηση των ΓΤΟ, 

4. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε συγκεκριμένο μετασχηματισμό και χρησιμοποιούνται για 

την ταυτοποίηση των ΓΤΟ (ακόμα στο στάδιο της εργαστηριακής ανάπτυξης, δεν είναι 

διαθέσιμα για εμπορικούς σκοπούς). 

 

5.4. Αξιολόγηση της μεταφοράς γονιδίων 

5.4.1. Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

Η ποικιλία μηχανισμών είναι χαρακτηριστικό για την μεταφορά του DNA στα 

προκαρυωτικά, και αυτή μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση κληρονομικών χαρακτηριστικών. 

Οι μηχανισμοί αυτοί για τη μεταφορά του DNA δίνουν στα βακτήρια πλεονέκτημα στην 

προσαρμοστική απόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές μέσω της υιοθέτησης νέων 

γενετικών πληροφοριών η οποία  μπορεί να δώσει αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο για την 

αντιμετώπιση μιας δυσμενής επιλεκτικής πίεσης. Ένα παρόμοιο είδος εκδήλωσης είναι η 

ευρεία διάδοση των γονιδίων αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας μεταξύ των μικροοργανισμών 

μετά την εισαγωγή αντιβιοτικών παραγόντων στη γεωργία, την κτηνιατρική και την ιατρική 

του ανθρώπου. Ένας πολύ διαδεδομένος μηχανισμός για τη μεταφορά των γονιδίων στα 

προκαρυωτικά συστήματα είναι η σύζευξη, η οποία βασίζεται στην παρουσία πλασμιδίου 

στα κύτταρα του δότη ή τρανσποζόνια σύζευξης στο χρωμόσωμα. υποβοηθούμενη 

αντίγραφο (ες) Η άμεση επαφή κυττάρου με κύτταρο υποβοηθά την μεταφορά αντιγράφου (-

ων) του πλασμιδίου ή του τρανσποζονίου (-ων) στα κύτταρα δέκτες. Στα βακτήρια έχει 

ταυτοποιηθεί μεγάλος αριθμός πλασμιδίων, μερικά από τα οποία δεν έχουν την ικανότητα 

δικής τους  μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά  διευκολύνεται από άλλα 

πλασμίδια. 

Ο αριθμός των πλασμιδίων που υπάρχουν σε βακτηριακά κύτταρα μπορεί να είναι 

διαφορετικός και αυτό το χαρακτηριστικό είναι κοινό για τους βακτηριακούς πληθυσμούς 
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που διαβιούν σε διάφορα τμήματα. Αυτά τα κινητά γενετικά στοιχεία – τα πλασμίδια και τα 

τρανσποζόνια μπορούν συχνά να προσδιορίζουν νέες ιδιότητες των κυττάρων. Ένα μοναδικό 

φαινόμενο στη φύση (όπως σε πειραματικές συνθήκες) είναι συζευκτική μεταφορά γονιδίου 

από βακτήρια σε ευκαρυωτικά κύτταρα (ζυμομύκητες, νηματοειδείς μύκητες, ζωικά και 

φυτικά κύτταρα). 

Μία άλλη μέθοδος μεταφοράς γονιδίου, η οποία βασίζεται στην ενεργό αποδοχή του DNA 

από τα βακτήρια στο κυτταρόπλασμα τους είναι ο φυσικός μετασχηματισμός. Αυτό το 

φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό για περιορισμένο αριθμό βακτηρίων από τα κύριες τροφικές 

και ταξινομικές ομάδες. Η διαδικασία (η μεταφορά) μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης του πληθυσμού 

που ονομάζεται  «αρμοδιότητα». Ο μετασχηματισμός υλοποιείται με θραύσματα 

χρωμοσωμικού DNA ή με πλασμίδια. Η μέθοδος πραγματοποιείται σε  συγκεκριμένες 

φυσικές ή χημικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν τη φάση της αρμοδιότητας στην οποία το 

ξένο DNA μπορεί να εισέλθει στα βακτηριακά κύτταρα. Αυτό το είδος της μετατροπής 

χρησιμοποιείται συχνά για την υλοποίηση των γενετικών τεχνολογιών. 

Ο τρίτος τύπος της μεταφοράς γονιδίων – η μεταγωγή παρατηρείται επίσης σε μικροβιακούς 

πληθυσμούς και  κοινότητες. Πραγματοποιείται μέσω βακτηριακών ιών που συσκευάζουν 

ένα τυχαίο μέρος του DNA του τελευταίου κύτταρου ξενιστή, καθιστώντας το κύτταρο δότη 

και στη συνέχεια το μεταφέρουν σε ένα κύτταρο δέκτη. 

Η εξειδίκευση των τριών μηχανισμών που περγραφονται παραπάνω εξαρτάται από τη 

γενετική σχέση του κυττάρου δότη και λήπτη. Η μεταφορά των γονιδίων μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω αυτών των μηχανισμών μεταξύ των μελών ενός είδους, αλλά επίσης και 

μεταξύ των εκπροσώπων διαφόρων ειδών και γενών. Η λεγόμενη «οριζόντια μεταφορά 

γονιδίων» που υλοποιείται από τους παραπάνω μηχανισμούς έχει μελετηθεί εκτενώς και 

θεωρείται ως πολύ σημαντική για την γονιδιωματική δομή του βακτηριακού είδους. Η 

μελέτη αυτού του φαινομένου περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση της πλήρους 

γονιδιωματικής αλληλουχίας. 

Τα πειράματα στο πεδίο της φυσικής  μεταφοράς γονιδίων έχουν δείξει ότι τα διάφορα 

συμβάντα μετάδοσης πραγματοποιούνται στα φυσικά ενδιαιτήματα των βακτηρίων, όπως το 

έδαφος, η ριζόσφαιρα, το φυλλοεπίπεδο, τα ιζήματα, οι επίτοποι των ποταμών, τα τρόφιμα, ο 

εντερικός σωλήνας, η στοματική κοιλότητα των θηλαστικών κλπ.. 

Μετά την εύστοχη μεταφορά του ξένου DNA στο κύτταρο δέκτη, αυτό μπορεί να εισαχθεί 

εντός του γονιδιώματος με γενωμική ενσωμάτωση (π.χ. ομόλογος ανασυνδυασμός) ή με τον 

σχηματισμό πλασμιδίου (στην περίπτωση ότι είναι παρούσα μια αρχή αντιγραφής). Αυτή η 
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διαδικασία μπορεί να τερματιστεί για διάφορους λόγους (όπως η έλλειψη ομολογίας στην 

αλληλουχία νουκλεοτιδίων ή η παρουσία ενδονουκλεασών περιορισμού). Είναι σαφές ότι 

εάν η νέα γενετική πληροφορία δίνει προτεραιότητα στον παραλήπτη και επιτρέπει την 

επιβίωση σε μεταβολές των φυσικών οικοσυστημάτων, αυτή θα διατηρηθεί στο επίπεδο 

πληθυσμού, αν η πίεση επιλογής είναι μακροχρόνια. Έτσι, η μεταφορά γονιδίων θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο, τυπικό για τη φύση των προκαρυωτικών 

μικροοργανισμών. Είναι μια φυσική απόκριση στις μεταβολές της επιλεκτικής πίεσης του 

περιβάλλοντος όπου η κυκλοφορία γονιδίων ή συνδυασμών γονιδίων, καθώς και η εμφάνιση 

ορισμένων ομάδων γονιδίου δίνει καλύτερες ευκαιρίες για επιβίωση του μικροβιακού 

πληθυσμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον φυσικό χαρακτήρα της μεταφοράς των γονιδίων στη βακτηριακή 

κοινότητα που μπορεί να παρέχει μια ευρύτερη κατανομή των ανασυνδυασμένων 

κατασκευασμάτων, είναι προτιμότερο κατά τη διαδικασία χειρισμών γενετικής μηχανικής, να 

χρησιμοποιείται η προσέγγιση της χρωμοσωμικής ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση γονιδίων 

στα κατασκευάσματα, που μπορούν να δώσουν ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα υπό ορισμένες 

συνθήκες, θα πρέπει να αποφεύγεται (π.χ. αντιμικροβιακοί καθοριστικοί παράγοντες). Κατα 

την προετοιμαστου επιθυμητού κατασκευάσματος θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία 

για την εξάλειψη κάθε γονιδιακής αλληλουχίας που μπορεί να διεγείρει την τυχαία 

ενσωμάτωση σε άλλα γονιδιώματα. 

5.4.2. Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρουν από τα προκαρυωτικά με την πολύπλοκη δομή του: 

αυτά έχουν καλά ανεπτυγμένο πυρήνα. 

Οι διαδικασίες μεταφοράς γονιδίων σε αυτούς τους μικροοργανισμούς (ζυμομύκητες και 

νηματοειδείς μύκητες) επίσης διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται στα βακτήρια. 

Ο φυσικός υβριδισμός κυττάρων και η γενετικός ανασυνδυασμός συανντώνται κυρίως σε 

είδη που κατέχουν γενετικό ή παραγενετικό κυτταρικό κύκλο. Οι εκδηλώσεις αυτές 

λαμβάνουν χώρα στα ευκαρυωτικά κύτταρα με γενετική αναπαραγωγή μέσω mating, 

μειωτικής και σποροπαραγωγής. Η γονιδιακή μεταφορά των μικροοργανισμών με 

παραγενετικό κύκλο ζωής περνά μέσα από αναστόμωση, πυρηνική σύντηξη και 

απλοειδοποίηση μέσω σταδιακής απώλειας χρωμοσωμάτων. Σε μερικές οικογένειες μπορεί 

να παρακολουθείται και υβριδισμός μεταξύ στενά συγγενικών ειδών. 

Η μεταφορά συνθετικών γονιδίων από ζύμη σε κύτταρα θηλαστικών πραγματοποιήθηκε με 

τεχνητά χρωμοσώματα  ζυμομυκήτων (YAC). Αυτά έχουν μεγάλο δυναμικό ως φορείς στη 

γονιδιακή θεραπεία. 
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5.5. Γενετική σταθερότητα των μικροοργανισμών 

Οι μικροοργανισμοί είναι γενετικά  πολή πιο ασταθείς από ό,τι τα στενα οργανωμένα 

χρωμοσώματα στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Έχουν ένα υψηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης και, επειδή είναι μονοκύτταρα μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έτσι είναι  ικανά να αλλάζουν γενετικά πολύ πιο εύκολα από 

τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Ορισμένοι μηχανισμοί για τη μεταφορά 

γονιδίου στους μικροοργανισμούς έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συζητηθεί. Τα κινητά 

σωματίδια DNA είναι υπεύθυνα για την αλλαγή του βακτηριακού γενετικού υλικού, το οποίο 

συχνά οδηγεί στην εμφάνιση νέων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, την αδρανοποίηση 

γονιδίων, την απώλεια γονιδίων και την πλήρη αποσταθεροποίηση του γονιδιώματος. Αυτά 

τα κινούμενα σωματίδια DNA περιλαμβάνουν τις ακολουθίες παρεμβολής (IP), τα 

πλασμίδια, τα πρόφαγα  και τα τρανσποζόνια. Πολυάριθμα βακτηριακά στελέχη έχουν μια 

σειρά από διαφορετικές IP και μερικοί απ 'αυτούς προκαλούν συχνά και ενεργά μεταφορά. 

Το γονιδίωμα των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών υποβάλλεται επίσης σε αλλαγές του 

DNA. Μπορούν να υποβληθούν σε μια σειρά από αναδιατάξεις κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, η οποία εξαρτάται από τις φυσικές, χημικές συνθήκες και το σύστημα 

καλλιέργειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνεχείς καλλιέργειες είναι χρήσιμοι επιλεκτικοί 

παράγοντες για τη σταθεροποίηση των νέων αλληλουχιών DNA που λήφθηκαν. Κατ’αρχήν, 

οι αλλαγές αυτές προκύπτουν από την αυθόρμητη μετάθεση κινητών στοιχείων (π.χ. Ty 

ρετροτρανσποζονίων) και χρωμοσωμικών τμημάτων. Η τελευταία περίπτωση παρουσιάζεται 

καλά στον πολυμορφισμό στο μήκος των χρωμοσωμάτων. 

Το φαινόμενο της γενετικής εναλλαξιμότητας των μικροοργανισμών μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη σταθερότητα του ανασυνδυασμένου DNA στο ΓΤΜ. Το χαρακτηριστικό αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της γενετικής σταθερότητας του ΓΤΜ. 

Ο εντοπισμός των κλωνοποιημένων γονιδίων (χρωμοσωμικός ή πλασμιδίου) επηρεάζει 

έντονα τη γενετική σταθερότητα του ανασυνδυασμένου μορίου DNA. Αυτός καθιστά την 

επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος φορέα εξαιρετικά σπουδαία για την τύχη του 

ανασυνδυασμένου DNA. Όταν χρησιμοποιούνται φορείς με υψηλούς αριθμούς αντιγράφων ή 

DNA ενσωματωμένο στο χρωμόσωμα, η σταθερότητα των νέων γενετικών πληροφοριών θα 

εξαρτάται από τους βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς. Η γενετική σταθερότητα του 

μεταβιβαζόμενου γενετικού υλικού θα είναι η ίδια με εκείνη του μικροοργανισμού ξενιστή. 

Η υψηλή σταθερότητα του μεταφερόμενου γενετικού υλικού απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις 
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για τον εντοπισμό των τρανσποζονίων και των IP, καθώς και για τις θέσεις προσάρτησης των 

εύκρατων φάγων. 

 

5.6. Μικροβιακή παθογένεια 

Κατ’αρχήν, οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται στις βιοτεχνολογίες για την παραγωγή 

ζυμωμένων τροφίμων (π.χ. βακτήρια γαλακτικού οξέως, βακτήρια προπιονικού οξέως και 

βακτήρια οξικού οξέως, ζυμομύκητες (Saccharomyces, Kluyveromyces), μερικοί 

νηματοειδείς μύκητες όπως Penicillium, Aspergillus) θεωρούνται ασφαλείς για χρήση από 

άνθρωπος. Έχουν μια μακρά ιστορία συνύπαρξης με την ανθρωπότητα και θεωρούνται 

γενικά ασφαλείς και μη παθογόνα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για πολύ σπάνιες περιπτώσεις 

βακτηριαιμίας και ενδοκαρδίτιδα που προκλήθηκαν από ορισμένα εντερικά βακτήρια 

γαλακτικού οξέος σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή νόσο. Οι περιπτώσεις αυτές 

προσδιορίζον αυτούς τους μικροοργανισμούς ώς διατροφικά παθογόνα. 

Τα διατροφικά παθογόνα έχουν επεμβατικές και / ή τοξικές επιδράσεις όταν βρίσκονται στο 

τρόφιμο ή στην ανθρώπινη γαστροεντερική οδό. Μια άλλη ομάδα μικροοργανισμών – τα 

ευκαιριακά παθογόνα γενικά δεν είναι επικίνδυνα για τους υγιείς ανθρώπους, αλλά σε 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορούν να αποτελούν κίνδυνο. Πρόσφατα, με τη χρήση των 

δυνατοτήτων των μοριακών τεχνικών, τα γονιδιώματα των περισσότερων παθογόνων 

τροφίμων και των ευκαιριακών παθογόνων αλληλουχήθηκαν πλήρως και τα γονίδια που 

ευθύνονται για την παθογένεια τους έχουν οριστεί. Αυτά τα επιτεύγματα επιτρέπουν την 

αναγνώριση αυτών των γενετικών πληροφοριών στα γονιδιώματα των διαφόρων οργανισμών 

που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Η μελέτη των μερικών γονιδιωμάτων 

μικροοργανισμών που αλληλουχήθηκαν, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις ζυμώσεις 

τροφίμων έδειξαν την παρουσία δύο παραδειγμάτων (Saccharomyces cerevisiae, 

Lactococcus lactis) που δεν διαθέτουν γνωστές παθογόνες ιδιότητες. 

Εν κατακλείδι, η μακροχρόνια ασφαλή χρήση και  οι γενετικές αποδείξεις που λήφθηκαν 

πρόσφατα υποδεικνύουν ότι η γενετική βάση της πλειονότητας των μικροοργανισμών που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων δεν δείχνει την παρουσία καθοριστικών 

παραγόντων παθογένειας. 

Εκτός από αυτές τις κύριες αιτίες για την παθογένεια, υπάρχουν κάποιες πρόσθετες βλαβερές 

ακούσιες συνέπειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες των ΓΤΜ είναι το αποτέλεσμα γενετικού χειρισμού. 

Αυτές είναι η μεταβολική ασυμφωνία, η έκφραση «σιωπηλών» γονιδίων και η αλλαγή της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του μικροβίου και του εντερικού ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτά 
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τα αποτελέσματα οδηγούν σε υπερβολική αύξηση των τιμών κάποιων κοινών μεταβολιτών 

που κατ’αρχήν δεν έχουν τοξική επίδραση, π.χ. στα βακτήρια γαλακτικού οξέος, στους 

ζυμομύκητες (ακεταλδεΰδη, μυρμηκικό, βιογενείς αμίνες) και στον μύκητα Penicillium 

camamberti (roqueforti) (κυκλοπιαζονικό οξύ ή ροκφορτίνη), έκφραση ορισμένων γονιδίων 

που κωδικοποιούν τοξίνες, εμφάνιση ανεπιθύμητων ανοσο-αντιδράσεων, παράπλευρες 

αντιδράσεις με άλλα κύτταρα (π.χ. τα εντεροκύτταρα) του γαστρεντερικού σωλήνα. 
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AK 4: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΓΤΜ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1. Εκτίμηση του κινδύνου των ΓΤΜ και των παράγωγων προϊόντων τους στην υγεία 

του ανθρώπου και των ζώων 

 

1.1. Η έννοια της πραγματικής ισοτιμίας των ΓΤΜ 

Οι  ΓΤΜ και τα παράγωγα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο και τα ζώα, κυμαίνονται από ομάδες μεμονωμένων ενώσεων που λήφθηκαν μέσω 

αυτών έως καθαρές καλλιέργειες από ζωντανούς ΓΤΜ. Τα εξευγενισμένα προϊόντα όπως τα 

αμινοξέα και οι βιταμίνες είναι ένα τυπικό παράδειγμα της πρώτης ομάδας, ενώ οι 

προβιοτικές καλλιέργειες ή τα γαλακτικά προϊόντα ζύμωσης - της δεύτερης. Ενδιάμεση θέση 

λαμβάνουν τα προϊόντα από γενετικώς τροποποιημένους μικροοργανισμούς, όπως τα 

προϊόντα με γαλακτικό οξύ, όπου υπάρχουν ζωντανοί ΓΤΜ, αλλά υπάρχουν προϊόντα χωρίς 

αυτούς. Οι τελευταίοι μπορεί να περιέχουν ίχνη διαγονιδιακού γεγονότος, π.χ. 

Παρασκευάσματα ακατέργαστου ενζύμου που σχηματίζονται μέσω λύσης των μικροβιακών 

κυττάρων. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, μπορούν να διακριθούν τρεις ομάδες ΓΤΜ,  ή  

παράγωγα τρόφιμα και ζωοτροφές (βλέπε Πίνακα 1 παρακάτω). 

 

Πίνακας 1: 

Ομάδα Περιγραφή 

Ομάδα 1 Καθορισμένο μίγμα ενώσεων ή απλών ενώσεων που παράγονται από 

ΓΤΜ (π.χ. αμινοξέα, βιταμίνες, καθαρά ένζυμα). 

Ομάδα 2 Πολύπλοκα προϊόντα χωρίς ζωντανούς ΓΤΜ που δεν περιέχουν μονάδες 

οποιωνδήποτε κλωνοποιημένων (ξένων) ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης 

(π.χ. λυμένα εκχυλίσματα κυττάρων, ορισμένα ένζυμα ζωοτροφών, 

κρασί, κάποια είδη μπύρα;, κλπ.). 

Ομάδα 3 Καλλιέργειες και προϊόντα που περιέχουν ζωντανούς ΓΤΜ ή άθικτο 

γενετικά κλωνοποιημένο (ξένο) DNA (π.χ. ζωντανές καλλιέργειες ή 

καλλιέργειες εκκίνησης και προβιοτικές καλλιέργειες που θανατώθηκαν 

με θερμότητα, κάποια είδη μπύρας, τυρί, γιαούρτι, κλπ.). 
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Διαφορετικές διαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου εφαρμόζονται όταν τα τρόφιμα 

και τις ζωοτροφές περιέχουν προϊόντα από τις παραπάνω ομάδες (Εικ. 2). Η πιο προσεκτική 

μελέτη γίνεται για προϊόντα που περιέχουν ζωντανούς ΓΤΜ. Είναι αναγκαίες περιορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με το σύστημα παραγωγής για την αξιολόγηση του κινδύνου των 

απλών ενώσεων. Στην περίπτωση που οι ΓΤΜ δεν διαχωρίζονται από το προϊόν και ο 

καθαρισμός είναι περιορισμένες, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του 

κινδύνου είναι πολύ ευρύτερες από εκείνες για το μεμονωμένω προϊόν. Υπάρχει ανάγκη για 

την κατανόηση της διαδικασίας με την οποία οι ΓΤΜ έχουν απενεργοποιηθεί στο προϊόν και 

για το βαθμό στον οποίο μπορούν να βρεθούν ίχνη διαγονιδιακού γεγονότος σ’αυτό. Εάν 

ζωντανοί ΓΤΜ παραμείνουν στο προϊόν, οι αναγκαίες πληροφορίες πρέπει να είναι 

κατανοητές, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου. 

Το επίπεδο κρισιμότητας για την αξιολόγηση των κινδύνων συνδέεται με την ιστορία της 

χρήσης του στελέχους του δέκτη και του δότη (ανάλογα με τις ακολουθία για κλωνοποίηση), 

καθώς και με την ίδια την τροποποίηση. Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου 

των ΓΤΜ είναι λιγότερο κρίσιμες κατά την εξέταση του ποιοτικού τεκμηρίου ασφάλειας 

(QSF) των μικροοργανισμών στα τρα και στις αλυσίδες τροφίμων. Σε αυτήν την περίπτωση, 

η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να στοχεύει στις σχετικές πληροφορίες που δεν 

αναφέρονται στην αξιολόγηση της ποιότητας στο  QSF  που έχει ήδη αποδοθεί στο στέλεχος 

γονέα / δέκτη / δότη ή στην ταξινομική ομάδα με κατάσταση QSF για την ίδια τελική χρήση. 
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Σχήμα. 2:  Προσέγγιση  για την αξιολόγηση του κινδύνου από τους ΓΤΜ και τα 

παράγωγά τους για το περιβάλλον   

 

Περίληψη των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή του ΓΤΜ και των 

παράγωγων προϊόντων στην αγορά, σύμφωνα με την τεκμηρίωση της EFSA παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα 1. 

 

1.2. Εφαρμογή της συγκριτικής προσέγγισης 

Η στρατηγική για την αξιολόγηση των ΓΤΜ βασίζεται όχι μόνο στην εκτίμηση των 

αναμενόμενων αλλαγών, αλλά και των απροσδόκητων αποτελεσμάτων από τη διαδικασία 

της γενετικής χειραγώγησης. Αυτή συγκρίνει τους ΓΤΜ ή τα ΓΤ τροφίμα / ζωοτροφές με τα 

αντίστοιχα συμβατικά αντίγραφά τους. Αυτή η συγκριτική προσέγγιση σχετίζεται με την 

έννοια ότι τα αντίστοιχα συμβατικά  αντίγραφα  με ιστορικό ασφαλούς χρήσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του κινδύνου ενός ΓΤΜ για το 

περιβάλλον, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Για να περιγράψει αυτό, ο OECD αναπτύσσει 

την έννοια των «ευαισθητοποίησης» και της «πραγματικής ισοδυναμίας», που αργότερα 

αναπτύχθηκε από τον ILSI και τον WHO / FAO. Η αξιολόγηση του κινδύνου έχει ως στόχο 

No environmental  
risk assessment 

 Δυνατότητες για επιβίωση, διατήρηση και επιλεκτικά πλεονεκτήματα,  δυναμικό για την μεταφορά 

ανασυνδυασμένων γονιδίων,  αλληλεπίδραση με τους εσωτερικούς μικροοργανισμούς,  

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου,  επιπτώσεις στα ζώα,  επιπτώσεις στα φυτά,  επιπτώσεις 

στις βιοχημικές διεργασίες 

Ομάδα 1 

Ομάδα 2 

Ομάδα 3 

Όχι  

Ναι 

Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ΓΤΜ και του αποδεχόμενου 

περοβάλλοντος 

Όχι  

Ναι 

Όχι  

Ναι 

Χωρίς αξιολόγηση του 

κινδύνου για το 

περιβάλλον 

Υπάρχει  

ανασυνδιασμένο  

DNA στα τρόφιμα / 

στις ζωοτροφές;  

 

Еίναι ικανός ο ΓΤΜ 

να μεταφερθεί στο 

περιβάλλον; 
Επιζεί ο ΓΤΜ στο 

περιβάλλον; 

Αξιολόγηση της μεταφοράς 

του ανασυνδυασμένου DNA 

σε άλλους οργανισμούς και 

των συνεπειών; 

Αξιολόγηση της μεταφοράς 

του ανασυνδυασμένου DNA 

σε άλλους οργανισμούς και 

των συνεπειών; 



  
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

να προσδιορίσει νέες ή τροποποιημένες κινδύνους που συνδέονται με τα αντίστοιχα 

συμβατικά αντίγραφα. Αυτές οι συγκριτικές μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 

πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του κινδύνου. Στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο, θα πρέπει 

να προσδιοριστούν ταυτόχρονα οι αναμενόμενης και οι μη αναμενόμενης διαφορές και οι 

επιπτώσεις τους στην ασφάλεια του περιβάλλοντος και των τροφίμων / των ζωοτροφών. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες της «ευαισθητοποίησης», της 

«μάζα γνώσεων», του «ιστορικού ασφαλούς χρήσης» και της «πραγματικής ισοδυναμίας»: 

 

Πίνακας 2 

Έννοια  Περιγραφή 

«ευαισθητοποίηση» και  

«μάζα γνώσεων» 

Τα περισσότερα από τα στελέχη ΓΤΜ που χρησιμο-ποιούνται 

για τρόφιμα / κτηνοτροφικούς σκοπούς ανήκουν σε καλώς 

χαρακτηρισμένα είδη. Μια παρόμοια «ευαισθητοποίηση» 

επιτρέπει στον εκτιμητή του κινδύνου να δανείζεται από την 

προηγούμενη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν από την 

εισαγωγή παρόμοιων οργανισμών στα τρόφιμα ή στο 

περιβάλλον, καθώς και από την ανάλυση του κινδύνου / της 

ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε πριν από την κλιμάκωση 

των τεχνολογιών. Ο όρος έχει αντικατασταθεί με τον νέο όρο  

«μάζα γνώσεων» 

«πραγματική ισοδυναμία» Αυτή η έννοια βασίζεται στη βασική αρχή ότι ένας υπάρχων 

μικροοργανισμος με «ιστορικό ασφαλούς χρήσης», ως 

τρόφιμα ή ζωοτροφές μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο 

αναφοράς για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤ 

τροφίμων ή ζωοτροφών. Μια λεπτομερής περιγραφή δίνεται 

σε ILSI [6] και EFSA επιστημονικές διαλέξεις για QPS 

 

Ούτε η έννοια της «μαζας γνώσεων», ούτε η έννοια του «ιστορικού ασφαλούς χρήσης» 

εξασφαλίζουν την έλλειψη ζημιών. Στην περίπτωση που στον γονικό οργανισμό έχει δοθεί 

κατάσταση QPS, έχουν ήδη αξιολογηθεί όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το 

ιστορικό ασφαλούς χρήσης. 

Η φυσική ποικιλομορφία του μικροβιακού γονιδιώματος γίνεται σαφή στα τρόφιμα και κατά 

το χειρισμό τους, επειδή μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικά πολύπλοκες μικροβιακές ενώσεις. 
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Επιπλέον, οι χημικοί και φυσικοί παράγοντες / τα χαρακτηριστικά των τροφίμων μπορούν να 

επηρεάσουν την έκφραση του γονιδίου και να προκαλέσουν διακυμάνσεις. Αυτό το 

χαρακτηριστικό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας, αφού 

μπορούν να ληφθούν διαφορετικά δεδομένα σε εργαστηριακά πειράματα με τα τρόφιμα ή 

στο γαστρεντερικό σωλήνα κατά τη διάρκεια της κατάποσης. Έτσι, η έννοια της πραγματικής 

ισοτιμίας πρέπει να εφαρμόζεται για τους ίδιους τους ΓΤΜ, καθώς και για τα τρόφιμα που 

παράγονται από αυτούς. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της έννοιας της 

πραγματικής ισοδυναμίας πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, καθώς πολλές μικρές διαφορές 

μπορεί να διαφοροποιήσουν τα παθογόνα από τα μη-παθογόνα στελέχη των 

μικροοργανισμών. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας της πραγματικής ισοδυναμίας είναι η ένταξη ειδικής 

ανάλυσης της σύστασης και του φαινότυπου του ΓΤΜ και η σύγκριση με το συμβατικό 

στέλεχος. Από την άποψη αυτή, ο FAO και ο WHO, σημειώνουν στην έκθεσή τους ότι είναι 

απαραίτητο να διατηρείται η επαφή με την πρόοδο στις νέες μοριακές μεθοδολογίες. Η 

εφαρμογή τους προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την απόκτηση λεπτομερών αναλυτικών 

πληροφοριών και μπορεί να διευκολύνει την επιτυχή σύγκριση μεταξύ των συμβατικών και 

των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με αυτή την έννοια, η χρήση μικροσυστοιχιών 

DNA και πρωτεομικών τεχνικών είναι εξαιρετικά κατάλληλη. Τα μεταβολικά 

χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών μέσω μιας σειράς αναλυτικών τεχνικών είναι μια 

σύγχρονη προσέγγιση με συγκεκριμένη τιμή στην αξιολόγηση των ΓΤΜ, όπου η μεταβολική 

αναδιάταξη είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Η εφαρμογή τεχνικών αυτού του είδους είναι περιορισμένη από την ανάγκη να αξιολογηθεί η 

βάση των κανονικών διακυμάνσεων και η σημασία των διαφορών που ανιχνεύθηκαν. Πρέπει 

να πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα για να θεωρηθούν ρουτίνα αυτές οι τεχνικές στην 

αξιολόγηση της ασφάλειας: 

Επικύρωση της μεθοδολογίας για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής και της ισχύος τους 

Επίτευξη  συναίνεσης για την αξιολόγηση της εκτέλεσής τους (π.χ.  ορισμός του εύρους των 

διαφορών σε ένα τσιπ / προφίλ, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί «φυσιολογική διακύμανση») 

Αξιολόγηση κάθε διαφοράς στο προφίλ, η οποία δεν θεωρείται «φυσιολογική διακύμανση». 

 

1.3. Αναμενόμενα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα 

Αναμενόμενες επιδράσεις: Αυτές οι επιδράσεις αναμένεται να λάβουν χώρα ως συνέπεια της 

ένταξης ή της απενεργοποίησης των γονιδίων ή αλληλουχιών DNA και συνδέονται στενά με 

το σκοπό της γενετικής τροποποίησης. Αυτές οι αναμενόμενες τροποποιήσεις στην σύνθεση 
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του ΓΤΜ, τα οποία είναι διαφορετικά σε σύγκριση με το μητρικό στέλεχος μπορούν να 

μετρηθούν ως απλές ενώσεις (νέα πρωτεΐνη), ή αλλαγή στην κυτταρική μεταβολική ροή. 

 

Απρόβλεπτες επιδράσεις: οι αλλαγές στις φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ του ΓΤΜ και του 

ισογενετικού αντιγράφου του, η οποίες δεν αναμένονται μετά την πραγματοποιηθείσα 

χειραγώγηση γονιδίου. Αυτά τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα μπορούν να οφείλονται σε: 

 Ενοποίηση των μεταβολικών οδών, 

 Γενετική ανακατάταξη 

 Μεταβολικές διαταραχές και πλειοτροπικές επιπτώσεις, 

 Σύνθεση νέας πρωτεΐνης σύντηξης. 

 

1.4. Η έκθεση σε ΓΤΜ 

Στην πρώτη θέση, για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις από την εφαρμογή του 

ΓΤΜ στη βιομηχανία τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ασφάλειας 

προ της αγοράς. Οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι 

σημαντικοί παράγοντες: η δυνατότητα κατανάλωσηςΓΤΜ,  τύπος του ΓΤΜ / προϊόντος / 

γονιδίου, αξιολόγηση του πιθανό κίνδυνου στο επίπεδο του πληθυσμού. 

Πρέπει να καθοριστούν οι μέθοδοι μέτρηση του ενδεχόμενου κινδύνου έκθεσης του 

πληθυσμού σε ΓΤΜ. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να σημειωθούν τα συμπεράσματα 

των προηγούμενων διαβουλεύσεων: 

«Η αλλαγή στα διατροφικές επίπεδα μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας θα μπορούσε να 

επηρεάσει τη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 

σημαντικό να προσδιοριστούν οι διαφορές στην περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και 

στη βιοδιαθεσιμότητα και τη σταθερότητα τους με την πάροδο του χρόνου, στην 

επεξεργασία και την αποθήκευση, και να παρακολουθηθούν οι αλλαγές στη δομή της 

δίαιτας, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των διατροφικά τροποποιημένων τροφίμων, και να 

αξιολογηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις τους στην διατροφή και την κατάσταση της υγείας 

των καταναλωτών. Ωστόσο, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην διατροφική κατάσταση των 

καταναλωτών είναι σημαντικό για όλες τις σημαντικές διατροφικές αλλαγές και όχι μόνο 

στην εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων». 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί από τον FAO / WHO, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τις 

πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οποιουδήποτε τροφίμου στην υγεία, 
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συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνονται με τη χρήση του ΓΤΜ. Αυτό οφείλεται στη 

μεγάλη γενετική μεταβλητότητα στον ανθρώπινο πληθυσμό και στην πολυπλοκότητα της 

παρακολούθησης των επιπτώσεων. Πιστεύεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθεί κάθε 

επίδραση σε σχέση με τα συμβατικά τρόφιμα, εκτός εάν ειδικές μελέτες δεν έχουν 

προγραμματιστεί ειδικές μελέτες για να απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έτσι, η 

ανάπτυξη των συγκεκριμένων μεθόδων για την παρακολούθηση της έκθεσης σε ΓΤΜ είναι 

επιτακτική ανάγκη. 

 

1.5. Επιπτώσεις στην εντερική μικροχλωρίδα 

Ένας μεγάλος αριθμός ζωντανών μικροοργανισμών (έως 1014) κατοικούν στο ανθρώπινο 

γαστρεντερικό σωλήνα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η σύνθεση της μικροχλωρίδας 

περιλαμβάνει περίπου 400 είδη. Οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι πολύ γνωστοί, δεδομένου ότι 

οι περισσότεροι από αυτούς δεν μπορούν να αναλυθούν λόγω έλλειψης κατάλληλων 

τεχνικών. Πιστεύεται ότι οι προσιτές κλασικές και μοριακές προσεγγίσεις δεν είναι αρκετά 

ισχυρές για να περιγράψουν το σύνολο αυτής της ποικιλίας μικροοργανισμών. Ο τύπος του 

μικροβιακού πληθυσμού αλλάζει διαδοχικά, από την άποψη της σύνθεσης και του αριθμού, 

από τη στοματική κοιλότητα (όπου τα κυρίαρχα μικροβιακά είδη είναι τα βακτήρια του 

γαλακτικού οξέος, οι στρεπτόκοκκοι και μερικά αναερόβια είδη), το στομάχι (διερχόμενα 

είδη που είναι ανεκτικά στα οξέα), το λεπτό έντερο (που κατοικείται από μικροχλωρίδα 

παρόμοια με την μικροχλωρίδα του παχέος εντέρου) ως το παχύ έντερο όπου η μικροβιακή 

φθάνει έως 1012 g / ξηρού βάρους. 

Οι πληθυσμοί που αποικίζουν το παχύ έντερο κυριαρχούνται από αναερόβια είδη όπως 

Bifidobacterium, Eubacterium, Bacteroides και Clostridium. Τα μικροαερόφιλα μικρόβια και 

τα προαιρετικά αναερόβια όπως οι γαλακτοβάκιλλοι, οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια 

είναι συνήθως 3-4 φορές λιγότερα. Αυτή η ενδογενής μικροχλωρίδα που κατοικεί στο 

γαστρεντερικό σωλήνα είναι το κύριο εμπόδιο έναντι της εξωτερικής μικροχλωρίδας, που 

προσπαθεί να εισβάλει στο εντερικό σωλήνα, και παρέχει τη λεγόμενη ανθεκτικότητα στην 

αποικιοποίηση. 

Η σύνθεση της γαστρεντερικής (ΓΕ) μικροχλωρίδας στην ποσοτική και ποιοτική άποψη 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες - το είδος της διατροφής, η αντιμικροβιακής θεραπείας που 

χωρηγήθηκε, τα απολυμαντικά, τα διατροφικά πρόσθετα, το επάγγελμα και το κλίμα. 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον ξενιστή – η ηλικία, το φύλο, η κινητικότητα του εντέρου, 

η διάρκεια της μετάδοσης, το ρΗ, η προστασία από το χολικό οξύ κλπ. 
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Οι σχέσεις των ειδών στην μικροχλωρίδα του ΓΕ σωλήνα - ταχύτητα πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών, οξυγόνο, Η+, H2S, σχηματισμός αντι-μικροβιακών παραγόντων, οργανικά 

οξέα, ΝΗ3 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν μια κοινή δράση στη συνολική κατάσταση της 

μικροχλωρίδας του ΓΕ σωλήνα. 

Υπάρχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μικροχλωρίδαςτου ΓΕ σωλήνα και των 

διάφορων δομών και λειρουργιών που σχετίζονται με τον ξενιστή. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

μπορούν να βρεθούν σε διάφορα επίπεδα: των οργάνων, των κυττάρων και των μορίων, και 

μπορούν να συνοψιστούν ως: προκαρυωτικές και ευκαρυωτικές συνδέσεις σε κυτταρικό 

επίπεδο, παραγωγή οργανικών οξέων, νουκλεοτιδίων, κλπ., αλληλεπίδραση με την 

εντεροηπατική κυκλοφορία, ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος που σχετίζεται με τα 

έντερα, επίδραση στην κινητικότητα των εντέρων και μίτωση των εντεροκυττάρων. Αυτές 

εξαρτώνται από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ατόμου. Έτσι, η επιβίωση του 

εξωγενούς μικροχλωρίδας (συμπερι-λαμβανομένων των ΓΤΜ) υπόκειται στην ικανότητά 

τους να ξεπεράσουν την επιρροή του εσωτερικής μικροχλωρίδας του ΓΕ σωλήνα και των 

προαναφερθέντων παραγόντων που συνδέοντια με τον ξενιστή. Επίσης, η ανθεκτικότητα 

στην αποικιοποίηση συμμετέχει στην επιβίωση, αλλά οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι ακόμη 

πλήρως κατανοητοί. Μερικοί μικροοργανισμοί μπορούν να εγκαταλείψουν το εντερικό αυλό 

και να εμφανιστούν αλλού. Ο όρος που περιγράφει αυτή τη συμπεριφορά είναι 

«μετατόπιση». Ο προσδιορισμός της in vitro εντερικής in vitro επιβίωση των μικροβίων είναι 

δύσκολο έργο. Ως εκ τούτου, απαιτείται η επιλογή των κατάλληλων ζωικών μοντέλων που 

προσομοιώνουν το ανθρώπινο ΓΕ σύστημα και πειράματα σε ασθενείς. Τα πειράματα αυτά 

πρέπει να επιβεβαιωθούν με μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την ταυτοποίηση του στελέχους. 

Εάν οι ΓΤΜ που εισήλθαν στον γαστρεντερικό σωλήνα, επιβιώσουν την πέψη, μπορεί να 

είναι μόνο διερχόμενοι ή να εγκατασταθούν για ένα ορισμένο χρόνο στα έντερα. Το 

φαινόμενο αυτό περιγράφεται με τον όρο «αποικιοποίηση» και μετράται με ένα σταθερό 

επίπεδο των μικροοργανισμών που εγκαταστάθηκαν για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. 

Η μακροπρόθεσμη (μόνιμη) αποικιοποίηση του γαστρεντερικού σωλήνα από εξωγενείς 

μικροοργανισμούς είναι πολύ σπάνια στους ενήλικες. Αλλά αν συμβεί αυτό, η εφαρμογή 

ορισμένων προβιοτικών στελεχών έδειξε ότι η κανονική μικροχλωρίδα πρέπει να ανιχνευθεί 

στα κόπρανα και στο βλεννογόνο του παχέος εντερου μερικές βδομάδες μετά την στοματική 

χορήγηση. Για να περιγραφεί η επιβίωση των μικροοργανισμών στο γαστρεντερικό σωλήνα 

για χρονικό διάστημα δύο φορές μεγαλύτερο από τον χρόνο διέλευσης, χρησιμοποιείται ο 

όρος «εμμονή». 
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Σε περίπτωση εισαγωγής ΓΤΜ στο γαστρεντερικό σωλήνα, ανεξάρτητα από την 

εγκατάστασή τους (αν έχει εντοπιστεί ή όχι), υπάρχει μια δυνατότητα για αλληλεπίδραση με 

τη μικροχλωρίδα του ξενιστή - θηλαστικό. Η αναμενόμενη επίδραση στην εντερική χλωρίδα 

μπορεί να εξαρτάται εν μέρει από τις λειτουργίες που εκφράζονται από τους ΓΤΜ 

(φαινοτυπική έκφραση), και κατά συνέπεια από τη οριζόντια μεταφορά γονιδίων. 

Η επίδαση των ΓΤΜ στον ξενιστή θηλαστικό μπορεί να προσδιορισθεί με άμεση και έμμεση. 

Η άμεση επίδραση χαρακτηρίζεται από τη συνολική επίδραση σε όλες τις δομές και 

λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω, και η έμμεση επίδραση προσδιορίζεται από την 

αλληλεπίδραση με τη δική του χλωρίδα και ειδικότερα με τα ενεργά στοιχεία της. 

Και οι δύο τύποι αντίδρασης (άμεση / έμμεση) μπορούν να προκληθούν και από μη 

ζωντανούς μικροοργανισμούς, καθώς αυτοί διατηρούν τις λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. 

ανοσολογική διαμόρφωση, χημική σύζευξη, κυτταρική προσκόλληση). Μπορεί επίσης να 

προβλεφθεί ορισμένη έκκριση βιολογικώς δραστικών ενώσεων, όπως τοξίνες και ένζυμα. 

Η ικανότητα για την μεταφορά γονιδίων έχει ήδη συζητηθεί, συνεπώς είναι δικαιολογημένο 

να αναφέρουμε και τη μεταφορά σύζευξης μεταξύ των μικροοργανισμών στο έντερο, η οποία 

εξαρτάται ταυτόχρονα από τη συγγένεια των ΓΤΜ με την γαστρεντερική μικροχλωρίδα και 

από το χρόνο παραμονής τους στο γαστρεντερικό σωλήνα. Αυτή η επίδραση μπορεί να 

αναμένεται στα επίμονα ή στα αποικίζοντα στελέχη, ενώ τα διερχόμενα στελέχη έχουν 

μικρότερη επιρροή. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην εντερική οδό, 

υπάρχει μια μετρήσιμη επιμονή του DNA. Έχει αποδειχθεί ότι το φυτικό και το 

ανασυνδυασμένου DNA μπορεί να εισέλθει στο κυκλοφορικό σύστημα, τα κύτταρα των 

ιστών και ακόμη και στους πυρήνες του θηλαστικού ξενιστή. 

 

1.6. Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα 

Το συμπέρασμα  των διαβουλεύσεων του FAO / WHO, σχετικά με την αξιολόγηση του 

ανοσοδιαμορφωτικού δυναμικό των ΓΤΜ είναι ότι αναγκαίο να εξετάζεται  κάθε ξεχωριστή 

περίπτωση. Για παράδειγμα, σχετικά με τις αλλεργιογόνες ιδιότητες, οι δύο οργανισμοί έχουν 

ήδη κάνει κάποιες συστάσεις. 

Υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της εντερικής 

μικροχλωρίδα και της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι σε αντίθεση με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά, οι ΓΤΜ εγκαθίστανται  καλά στον 

γαστρεντερικό σωλήνα και με τον τρόπο αυτό προκαλούν δυνητικό ανοσοποιητικό και 

διαμορφωτικό αποτέλεσμα. 
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2. Μελλοντικές προοπτικές 

Οι διαθέσιμες προς το παρόν μέθοδοι για την ανίχνευση των ΓΤΟ και των παραγώγων τους, 

δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ δύο διαφορετικών συστατικών στα τρόφιμα. Οι μέθοδοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του 

περιεχομένου σε ΓΤΜ σε επίπεδο είδους. 

Επί του παρόντος, οι εταιρείες που ζητούν την έγκριση των ΓΤΟ στην Ευρώπη έχουν το 

δικαίωμα να κρατήσουν μυστικές τις πληροφορίες ακολουθίας που περιγράφουν τους 

αντίστοιχους ΓΤΟ τους. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες δεν έχουν τις βασικές πληροφορίες 

που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεθόδων ανίχνευσης. 

Απαιτούνται καλύτερες μέθοδοι για την απομόνωση και ανίχνευση των μορίων που μας 

ενδιαφέρουν και για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση τους και τέτοιες μέθοδοι 

αναπτύσσονται προς το παρόν. Το μεγαλμέρος αυτών στρέφονται στις μεθόδους DNA που 

μπορούν να επιτρέψουν την αύξηση της ειδικότητας μέσω: 

ПВР PCR μεθόδων, στόχος των οποίων είναι η θέση σύνδεσης μεταξύ του ένθετου και του 

τμήματος ενσωμάτωσης. 

Μεθόδους που βασίζονται σε «ίχνη» και είναι ειδικές για τους ΓΤΟ, όπως αυτές που 

χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογία, 

Διαγνωστικά μικρο-τσιπ, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της ευαισθησίας σε κληρονομικές ασθένειες. 

Τέλος, δοκιμές επάρκειας των διαπιστευμένων εργαστηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα, πρέπει να οργανωθούν για τα βιομηχανικά ιδρύματα ελέγχου και τα ιδρύματα που 

διεξάγουν ανάλυση των ΓΤΟ. 

 

3. Τελικές παρατηρήσεις 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε: 

Μελέτη κατά περίπτωση, μέσω εφαρμογής μιας σειράς από σαφώς καθορισμένα θέματα. 

Συγκριτική προσέγγιση για τον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των 

τροφίμων που παράγονται με κλασικό τρόπο και των ΓΤΜ, με την εφαρμογή της έννοιας της 

πραγματικής ισοτιμίας, η οποία παρέχει πρακτικά εργαλεία 

Η εισαγωγή συγκεκριμένων λόγων σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των μικροοργανισμών 

μέσω της αξιολόγησης των επιπτώσεων των ΓΤΜ στην μήτρα των τροφίμων. 

Η εφαρμογή της έννοιας της πραγματικικής σοδυναμίας ταυτόχρονα για τους ΓΤΜ και τα 

παραγόμενα τρόφιμα, μέσω της εξέτασης πρόσθετων παραμέτρων όπως η παθογένεια και η 

επιμονή στον γαστρεντερικό σωλήνα των θηλαστικών. 
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Λήψη υπόψη των ειδικών αναγκών και έκθεση σε ΓΤΜ – οι ΓΤΜ πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των τροφίμων σε ζωντανή ή μη ζωντανή μορφή. 

Η αξιολόγηση των ΓΤΜ θα πρέπει να γίνεται από την άποψη της θρεπτικής αξίας και της 

ασφαλείας – οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων είναι 

βασικής σημασίας για τη διατροφική ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. 

Η αξιολόγηση της επίδρασης των ΓΤΜ ή τμημάτων τους στο ανοσοποιητικό σύστημα του 

ξενιστή θηλαστικού απαιτεί περαιτέρω συζήτηση – οι μικροοργανισμοι στο γαστρεντερικό 

σωλήνα επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και η εφαρμογή των ΓΤΜ στην παραγωγή 

τροφίμων απαιτεί ειδική αξιολόγηση του κινδύνου, ανάλογα με το σύστημα επεξεργασίας. 

Προσεκτική αξιολόγηση της πιθανής μεταφοράς γονιδίων από τους ΓΤΜ στην εντερική 

μικροχλωρίδα - το γενετικό υλικό από τα τρόφιμα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς στη 

μικροχλωρίδα του εντέρου και στα κύτταρα των θηλαστικών in vivo. 

Έντονη ανάγκη για ιστορικό ασφαλούς χρήσης του μικροοργανσιμού - ξενιστή στα τρόφιμα 

– ο χρησιμοποιούμενος μικροοργανισμός - ξενιστής πρέπει να έχει το καθεστώς ασφάλειας, 

οι επιλεκτικοί δείκτες πρέπει να επιλόγονται πολύ προσεκτικά από την άποψη της ασφαλούς 

χρήσης, ενώ τα γονίδια - δείκτες της μικροβιακής ανθεκτικότητας θα πρέπει να αποφεύγεται 

και να αποκλειστούν από τους τελικούς ΓΤΜ. 

Περίληψη της προτεινόμενης μελλοντικής εξέλιξης της διαδικασίας της αξιολόγησης του 

κινδύνου παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3  Περίληψη της προτεινόμενης μελλοντικής εξέλιξης της διαδικασίας της 

αξιολόγησης του κινδύνου παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. 
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