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Περίληψη 

Με την ευρεία διάδοση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και των 
προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, έχει προκύψει η ανάγκη για την ανάπτυξη 
εύχρηστων και επαναλήψιµων µεθόδων για την ταυτοποίησή τους ώστε να µπορεί να 
εφαρµοστεί η αυστηρή Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που απαιτεί επισήµανση των προϊόντων 
που παράγονται από ΓΤΟ και νοµοθεσίες άλλων κρατών, και να παρακολουθούνται για 
τυχόν επιπτώσεις τους (θετικές ή αρνητικές) στην υγεία των καταναλωτών και στο 
περιβάλλον. ∆εδοµένου ότι οι γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες δεν είναι δυνατόν να 
ξεχωρίσουν φαινοτυπικά από τις συµβατικές, επιβάλλεται η εφαρµογή µοριακών 
τεχνικών. Οι πιο ευαίσθητες µέχρι σήµερα µέθοδοι είναι σε επίπεδο DNA και 
βασίζονται στη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR). Η τεχνική της 
PCR µπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριµένα γονίδια που έχουν εισαχθεί σε φυτά χάρη 
σε ζεύγη εκκινητών οι οποίοι πολλαπλασιάζουν αλληλουχίες των κλωνοποιηµένων 
γονιδίων, ή των ρυθµιστικών αλληλουχιών που είναι συνδεδεµένες στα κλωνοποιηµένα 
γονίδια. Για ακριβή ταυτοποίηση του ΓΤ οργανισµού απαιτείται η γνώση της 
αλληλουχίας της περιοχής ενσωµάτωσης του διαγονιδίου και στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται µια µεθοδολογία εντοπισµού αυτής της περιοχής και η εξειδικευµένη 
ανίχνευση ΓΤ βαµβακιού.  Καθώς όλο και περισσότερες ποικιλίες ΓΤΟ αλλά και 
προϊόντων αδειοδοτούνται δηµιουργείται η ανάγκη για ανάπτυξη µεθόδων µαζικής 
ανίχνευσης. Μια νέα τεχνολογία που µπορεί να ξεπεράσει αυτά τα προβλήµατα στο 
κοντινό µέλλον είναι η τεχνολογία των µικροσυστoιχιών (microarrays) και 
παρουσιάζονται αποτελέσµατα από πιλοτικά πειράµατα για τη χρήση µικροσυστοιχιών 
στην ανίχνευση ΓΤΟ.   

 
 

Εισαγωγή 
Η κύρια νοµοθεσία για την έγκριση της απελευθέρωσης στο περιβάλλον και για το 

εµπόριο Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) στην ΕΕ περιλαµβάνει:  
• Την Ο∆ΗΓΙΑ 2001/18/EC που θέτει όρους και κανόνες για την απελευθέρωση 

οποιουδήποτε ΓΤΟ στο περιβάλλον. 
• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά µε την εισαγωγή στο εµπόριο 

τροφίµων ή ζωοτροφών που αποτελούνται ή περιέχουν ΓΤΟ.  Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό αυτό επιβάλλεται επισήµανση σε προϊόντα που περιέχουν εγκεκριµένο ΓΤΟ 
σε µια αναλογία υψηλότερη από 0.9 τοις εκατό.   

• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 που τροποποιεί την Ο∆ΗΓΙΑ 
2001/18/EC σχετικά µε την ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση ΓΤΟ και των 
τροφίµων που περιέχουν υλικό που περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ.  

• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 που ρυθµίζει τη σκόπιµη ή τυχαία 
µετακίνηση ΓΤΟ µεταξύ κρατών-µελών της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. 

Είναι προφανές ότι η εφαρµογή της νοµοθεσίας προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων 
µεθόδων ανίχνευσης και χαρακτηρισµού όλων των ΓΤΟ.  Μέχρι στιγµής στην ΕΕ έχουν 



εγκριθεί πολυάριθµοι ΓΤΟ για διάφορες χρήσεις συµπεριλαµβανοµένων της 
καλλιέργειας, της εµπορίας τροφίµων ή ζωοτροφών και της µεταποίησης. Καθώς όλο 
και περισσότερες ΓΤ ποικιλίες κάνουν την εµφάνισή τους στη διεθνή αγορά οι 
αναλύσεις για παρουσία ΓΤ σπόρων σε συµβατικές ποικιλίες και τον έλεγχο παρουσίας 
ΓΤΟ σε προϊόντα µεταποίησης των φυτών θα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Οι 
µέθοδοι ανίχνευσης ΓΤΟ µέχρι τώρα βασίζονται σε µεγάλο ποσοστό στην ανίχνευση µε 
PCR και είναι προς το παρόν οι πιο επαρκείς και αποτελεσµατικές (Gachet et al., 1999). 
Αυτές στοχεύουν στην ανίχνευση γενετικών στοιχείων όπως  του υποκινητή CaMV 35S 
και του τερµατιστή NOS  που χρησιµοποιήθηκαν στις περισσότερες ΓΤ φυτικές 
ποικιλίες στις πρώτες εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία  (Minunni et al., 
2000). Ωστόσο, καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί σε πολλές από τις νέες 
ποικιλίες δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σαν στόχοι ανίχνευσης.  

Επίσης ο µεγάλος αριθµός ΓΤ ποικιλιών θα κάνει αναγκαία την ταυτόχρονη 
ανίχνευση πολλών διαφορετικών στοιχείων για προσδιορισµό της ΓΤ ποικιλίας. 
Προφανώς νέες µέθοδοι ανίχνευσης και µέθοδοι που εξειδικευµένα θα προσδιορίζουν 
τη ΓΤ ποικιλία είναι απαραίτητες (Windels et al., 2001). Μια νέα τεχνολογία που 
µπορεί να ξεπεράσει αυτά τα προβλήµατα στο κοντινό µέλλον είναι η τεχνολογία των 
µικροσυστoιχιών (Nesvold et al., 2005).  Αυτή η τεχνολογία αποτελεί και την πιο πολλά 
υποσχόµενη στον τοµέα µαζικής ανίχνευσης ΓΤ στοιχείων. Στην κατεύθυνση αυτή 
παρουσιάζονται αποτελέσµατα από ερευνητικές προσπάθειες που στόχο είχαν την 
ανάπτυξη και χρήση εξειδικευµένων µεθόδων ανίχνευσης γενετικά τροποποιηµένων 
εµπορικών ποικιλιών  βάµβακος καθώς και εφαρµογές της τεχνολογίας των 
µικροσυστοιχιών στην ανίχνευση ΓΤΟ.  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

 
Αποµόνωση φυτικού και πλασµιδιακού DNA 
DNA από φύλλα αποµονώθηκε µε το κιτ Nucleo Spin Plant (Macherey Nagel; 

Duren, Germany) σύµφωνα µε τις οδηγίες. Η αποµόνωση πλασµιδιακού DNA έγινε µε 
το κιτ Plasmid Mini Kit (Qiagen Inc., Chatsworth, USA) σύµφωνα µε τις οδηγίες.  

Κατασκευή βιβλιοθηκών 
To Universal Genome Walker Kit (BD Βiosciences, Palo Alto, USA) που επιτρέπει 

την αποκρυπτογράφηση γειτονικών σε µια γνωστή ακολουθία αλληλουχιών 
χρησιµοποιήθηκε για την αναγνώριση της περιοχής ενσωµάτωσης του διαγονιδίου.  
Γονιδιωµατικό DNA υψηλής καθαρότητας από ΓΤ βαµβάκι, αποµονώθηκε και κόπηκε 
µε 4 ένζυµα περιορισµού (DraI, EcoRV, PvuII και StuI), όπως περιγράφεται στο κιτ.  
Ακολούθησε ένωση ειδικών προσαρµοστών µε εφαρµογή λιγάσης, µε συνέπεια την 
κατασκευή 4 βιβλιοθηκών D, E, P και S, (από το αρχικό των ενζύµων) όπως 
περιγράφεται στο κιτ. 

Πολλαπλασιασµός και έλεγχος των ιχνηλατών σύλληψης  
Ο πολλαπλασιασµός των ιχνηλατών σύλληψης που χρησιµοποιήθηκαν για εκτύπωση 

στην επιφάνεια µικροδιατακτων πραγµατοποιήθηκε µε αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυµεράσης. Οι ειδικοί εκκινητές που εφαρµόστηκαν δίνονται στον Πίνακα 1 και οι 
συνθήκες ήταν 94οC για 2min, ακολούθως  34 κύκλοι 94oC για 45sec, Ta (Πίνακας 1) 
για 30sec, 72oC για 1min, και ένα τελικό βήµα 72οC για 5min.  Τα προϊόντα της 
αντίδρασης αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Μετά την ανάλυση 
και την επιβεβαίωση της παρουσίας των επιθυµητών τµηµάτων ακολούθησε 
καθαρισµός των προϊόντων PCR µε το κιτ PCR clean up NucleoSpin Extract II 
(Macherey-Nagel). Ο τελικός όγκος των δειγµάτων διαµορφώθηκε στα 15µl και 5µl 
από αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την εκτύπωση των επιφανειών µικροδιατακτων. 



 
Πίνακας 1: Αλληλουχίες ειδικών εκκινητών και συνθήκες αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης. Ως υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκαν 5-10ng πλασµιδίου. 
 ΓΟΝΙ∆ΙΟ Ειδικοί εκκινητές Θερµοκρασία 

Τa (OC) 
Lectin F: CCC TCTACTCCACCCCCATCC 

1 
Λεκτίνη 

σόγιας Lectin R:  CCCATCTGCAAGCCTTTTTGTG 
50 

RR F:  TGATGTGATATCTCCACTGACG 
2 

EPSP 

synthase RR R:  TGTATCCCTTGAGCCATGTTGT 
42 

35 PRO 5:  GCTCCTACAAATGCCATCA 
3 

35 s 

υποκινητής 35S PRO3:  GATAGTGGGATTGTGCGTCA 
53.4 

UPPER:  ATT 
GACTGGAGCGAGGCGATGTT 4 Υγροµυκίνη 

1 
LOWER:  GCTTCTGCGGGCGATTTGTGTA 

60.8 

UPPER:  AGCTGCGCCGATGGTTTCTACAA 
5 Υγροµυκίνη 

2 LOWER:  ACAGCGGGCAGTTCGGTTTCA 
58.8 

NOS TER5:  GAATCCTGTTGCCGGTCTTG 
6 ΝΟS 

τερµατιστής NOS TER3:  TTATCCTAGTTTGCGCGCGCTA 
49.1 

UPPER:  GGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCA 

7 Νpt II LOWER: 
 GCCAGTCCCTTCCCGCTTCAGT
G 

52 

UPPER:  GGGCAGGCCAGCGTATCGTG 

8 GUS LOWER: 
 GTCCCGCTAGTGCCTTGTCCAG
TT 

59.6 

 
Εκτύπωση µικροσυστοιχιών 
Σε πλάκα 96 θέσεων 3897 (Corning, Arlington, UK) τοποθετήθηκαν 5µl DMSO και 

ακολούθησε προσθήκη 5µl από το κάθε καθαρισµένο PCR προϊόν προς εκτύπωση. 
Πριν από την εκτύπωση έγινε καθαρισµός των βελόνων Telechem ChipMaker3TM 
micro spotting pins (Telechem, Sunnyvale, USA) και έλεγχος µε στερεοσκόπιο. Η 
εκτύπωση πραγµατοποιήθηκε πάνω σε επιφάνειες SuperAmineTM Substrates 
(Τelechem, Sunnyvale, USA). Μια σειρά από µεταβλητές που απαιτούνται για την 
λειτουργία του µηχανήµατος εκτύπωσης (SpotArrayTM 24 -Packard Bioscience, Boston, 
USA) ρυθµίστηκαν µετά από δοκιµές στις βέλτιστες συνθήκες. Μετά την διαδικασία 
της εκτύπωσης ακολούθησε στέγνωµα της αντικειµενοφόρου στους 80οC για 80 λεπτά 
και πρόσδεση µε UV στα 100mJ.  Για έλεγχο της εκτύπωσης η επιφάνεια 
µικροσυστοιχιών βυθίστηκε σε διάλυµα χρωστικής 0.05µM Syto 61 (Molecular Probes, 
Paisley, UK), 10 mM Tris HCl pH 7.0, 0.1mM EDTA, για 5 λεπτά σε θερµοκρασία 
δωµατίου. Ακολούθησε ξέπλυµα σε διάλυµα ΕDTA, πλύσιµο σε απεσταγµένο και 
αποστειρωµένο νερό και αιθυλική αλκοόλη 100%. Καθαρισµός επιτεύχθηκε µε 
φυγοκέντρηση σε ειδική µικροφυγόκεντρο (Telechem; Sunnyvale, USA).  

Επισήµανση δείγµατος – σύζευξη χρωστικής  
Η επισήµανση δείγµατος για ανίχνευση γενετικά τροποποιηµένων στοιχείων 

πραγµατοποιήθηκε µε το Superscript Plus Indirect cDNA labeling system (Invitrogen).  
Σαν δείγµα ΓΤΟ στην πειραµατική µικροσυστοιχία χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο 
pBI121.  Συγκεκριµένα πολλαπλασιάστηκε τµήµα του πλασµιδίου που περιέχει τον 
υποκινητή 35 S, το γονίδιο GUS και τον τερµατιστή NΟS.  Η αντίδραση έγινε σε τελικό 
όγκο 50µl µε τους ειδικούς εκκινητές 35S pro 5 και NOS TER 3. Το PCR προϊόν 
περιέχει τροποποιηµένα νουκλεοτίδια έτοιµα προς επισήµανση. Η σύζευξη της 



χρωστικής έγινε µε προσθήκη  5µl 2x coupling buffer και 2µl Alexa Fluor 647 
χρωστικής διαλυµένης σε DMSO, σε 3 µl PCR προϊόν για 15 ώρες στο σκοτάδι.  

Υβριδισµός   
Πριν από τον υβριδισµό πραγµατοποιήθηκε προ-υβριδισµός της µικροσυστοιχίας σε 

διάλυµα 5ΧSSC, 0.1%SDS, 1%BSA στους 42oC για 1-2 ώρες και  ακολούθησαν 3 
πλύσεις σε απεσταγµένο-αποστειρωµένο νερό για 2-3 λεπτά, εµβάπτιση σε διάλυµα 
ισοπροπανόλης και στέγνωµα 2 λεπτών σε φυγόκεντρο (Telechem). Η µικροσυστοιχία 
τοποθετήθηκε σε θάλαµο υβριδισµού όπου προτέθηκαν 45µl διάλυµα υβριδισµού (50% 
φορµαµίδη, 10XSSC, 0.2%SDS, 10% salmon sperm DNA) και  5µl από το 
επισηµασµένο µε alexa flouor 647 reactive dye (Molecular Probes) DNA και 
ακολούθησε υβριδισµός για 50 ώρες σε υδατόλουτρο 42οC.  Αµέσως µετά τον 
υβριδισµό ακολούθησε έκπλυση στο διάλυµα 1 (1ΧSSC, 0.1%SDS) για 5 λεπτά σε 
θερµοκρασία δωµατίου.  Κατά την παραπάνω έκπλυση αποµακρύνθηκε µε προσοχή η 
καλυπτρίδα.  Ακολούθησε έκπλυση στο διάλυµα 2 (0.1ΧSSC, 0.1%SDS) για 5 λεπτά σε 
θερµοκρασία δωµατίου και έκπλυση στο διάλυµα 3 (0.05ΧSSC) για 5 λεπτά σε 
θερµοκρασία δωµατίου.  Μετά και την τελευταία έκπλυση η επιφάνεια 
µικροσυστοιχιών στέγνωσε µε φυγοκέντρηση.  Ακολούθησε αµέσως ανίχνευση σε 
σαρωτή µικροσυστοιχιών. 

Ανίχνευση σηµάτων   
Η ανίχνευση πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του σαρωτή µικροσυστοιχιών Scan 

Αrray 4000XL (Packard Bioscience).  Αρχικά πάρθηκαν εικόνες προκειµένου να 
εντοπιστούν οι επιθυµητές τιµές έντασης του λέιζερ και του φωτοπολλαπλασιαστικού 
αγωγού PMT, µε τις οποίες παίρνονται και οι καλύτερες εικόνες.  Ακολούθησε σάρωση 
µε τις ίδιες τιµές 70% LP, 70% PMT µε τιµή ανάλυσης 10µm.  Οι εικόνες αναλύθηκαν 
µε την βοήθεια του λογισµικού Quant array (Packard Bioscience) 

 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 

 
 
Εξειδικευµένη ανίχνευση ΓΤΟ στην περιοχή ενσωµάτωσης του διαγονιδίου 
Από µια σποροµερίδα βάµβακος που βρέθηκε θετική για παρουσία του 35S 

υποκινητή, επιλέχθηκαν τυχαία 2000 σπόροι για ανάλυση µε στόχο τον εντοπισµό 
του/των γενετικά τροποποιηµένων σπόρων που θα αποτελούσε και το υλικό για την 
περαιτέρω πραγµατοποίηση της εργασίας.  Οι σπόροι φύτρωσαν, οµαδοποιήθηκαν σε 
40  οµάδες των 50, και ελέγχθηκαν. Μια θετική για 35S οµάδα χωρίστηκε σε οµάδες 
των 7 σπορόφυτων και από µια θετική επτάδα αναλύθηκαν όλα τα άτοµα µε 
αποτέλεσµα τον εντοπισµό ενός σπορόφυτου θετικού για παρουσία του 35S υποκινητή. 
Έτσι η ανάλυση 2000 σπόρων επιτεύχθηκε µε  PCR 56 δειγµάτων.  

Μετά τον εντοπισµό του ΓΤ φυτού που περιέχει την ρυθµιστική αλληλουχία 35S, 
ακολούθησε εντοπισµός της γειτονικής σε αυτήν περιοχής του διαγονιδίου, της 
περιοχής ένωσης του διαγονιδίου µε το γονιδιωµατικό DNA του βαµβακιού, καθώς και 
των γειτονικών στο διαγονίδιο αλληλουχιών του φυτού µε την βοήθεια του Universal 
Genome Walker Kit. Μετά την παρασκευή των βιβλιοθηκών D, E, P και S, ακολούθησε 
εφαρµογή PCR σε κάθε µια από τις τέσσερις βιβλιοθήκες µε ειδικούς εκκινητές τους: 
ΕΕ1 (παρέχεται από το κιτ και είναι συµπληρωµατικός στον ειδικό προσαρµοστή που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των βιβλιοθηκών), και 35Spro3 (ειδικός εκκινητής 
που χρησιµοποιήθηκε στα προκαταρκτικά πειράµατα εντοπισµού του ΓΤΟ). Τα 
προϊόντα PCR αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης και υβριδίστηκαν µε ιχνηλάτη που 
ανιχνεύει την 35S περιοχή.  Το αποτέλεσµα του υβριδισµού ήταν η ανίχνευση δυο 35S 
αλληλουχιών, µιας στην βιβλιοθήκη D  και µιας µεγαλύτερης στην βιβλιοθήκη E.  Οι 
παραπάνω ζώνες περιέχουν την 35S περιοχή, αλλά και γειτονικές σε αυτήν περιοχές, 



αφού έχουν διαφορετικό µέγεθος τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον θετικό µάρτυρα. Οι 
παραπάνω εντοπισµένες ζώνες αποµονώθηκαν, κλωνοποιήθηκαν και αλληλουχήθηκαν.  
Αποδείχθηκε ότι η ζώνη που προήρθε από τη βιβλιοθήκη Ε περιείχε τη ζώνη της 
βιβλιοθήκης D.  Η αναζήτηση οµολόγων µε την παραπάνω ακολουθία, περιοχών στη 
GenBank έγινε µε χρήση του λογισµικού BLAST και οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το 
ΓΤ βαµβάκι ανήκει στην ποικιλία Mon1445 (Monsanto). Μετά τον εντοπισµό της 
συγκεκριµένης περίπτωσης ΓΤΟ πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα µε στόχο 
την περαιτέρω αναζήτηση διαθέσιµων πληροφοριών για την συγκεκριµένη ποικιλία.  
Με βάση πληροφορίες που περιέχονται σε σχετική για ΓΤΟ αναφορά (Bruderer and 
Leitner, 2003), αλλά και στην πατέντα της ποικιλίας (Pat. No.: 6,740,488 – 
Αµερικάνικη υπηρεσία πατέντων) σχεδιάστηκε ο γενετικός χάρτης (Εικόνα 1).  

 

 
Εικόνα 1: Γενετικός χάρτης της περιοχής ένωσης του διαγονιδίου που περιλαµβάνει 

στοιχεία που βρίσκονται στο διαγονίδιο καθώς και παρακείµενες περιοχές του 
γονιδιώµατος του βαµβακιού.  Με διακεκοµµένες γραµµές δίνεται η περιοχή που 
ανιχνεύθηκε από τους ειδικούς εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.  

 
Στο 5’ άκρο του σηµείου ένωσης βρίσκονται η αλληλουχία έναρξης αντιγραφής 

OriV, ο υποκινητής 35S, το γονίδιο αντοχής στην καναµικίνη NptII, και ο τερµατιστής 
ΝOS.  Όπως φαίνεται στον χάρτη τα στοιχεία Nos, NptII και 35S έχουν εισαχθεί µε 
κατεύθυνση 3’ – 5’, δηλαδή ανάποδα.  Αυτός είναι και ο λόγος που στις αλυσιδωτές 
αντιδράσεις πολυµεράσης έχει χρησιµοποιηθεί ο ειδικός εκκινητής 35Spro3 αντί του 
35Spro5.   Πάνω στην περιοχή του γονιδιωµατικού τµήµατος του βαµβακιού που 
ανιχνεύθηκε στην παρούσα εργασία, σχεδιάστηκε ο ειδικός εκκινητής 3Ι: 5’ – 
CACCTAATACAAGTCATACATAC– 3’, ο οποίος σε συνδυασµό µε τον ειδικό 
εκκινητή 35Spro3 πολλαπλασιάζουν µια ζώνη µεγέθους 750 βάσεων, η οποία και είναι 
χαρακτηριστική για την γενετικά τροποποιηµένη ποικιλία Mon1445. Για τον σχεδιασµό 
ενός αρνητικού µάρτυρα στο τεστ, που να ανιχνεύει µη γενετικά τροποποιηµένο 
βαµβάκι σχεδιάστηκε ένας επιπλέον ειδικός εκκινητής, ο 5Ι: 5’-
GTAATGTCTAAAATCACGGAGCA-3’.  Ο 5Ι είναι συµπληρωµατικός στην 
αλληλουχία γονιδιωµατικού DNA του βαµβακιού που ενώνεται µε το 5’ άκρο του 
διαγονιδιου. Το εξειδικευµένο τεστ ανίχνευσης της ποικιλίας Μon1445 αποτέλεσε µια 
πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µε ταυτόχρονη παρουσία 3 ζευγών 
ειδικών εκκινητων (3Ι, 5Ι και 35Spro3).  Η παραπάνω αντίδραση εντοπίζει µια ζώνη 
750 βάσεων στην περίπτωση που ως υπόστρωµα βρίσκεται η ποικιλία Μon1445, ενώ 
στην περίπτωση που ως υπόστρωµα βρίσκεται µη γενετικά τροποποιηµένο βαµβάκι 
εντοπίζεται µια ζώνη περίπου 300 βάσεων, ανάλογα µε την ποικιλία του βάµβακος 
(Εικόνα 2). 

Τµήµα που ανιχνεύθηκε στην εργασία αυτή 
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Εικόνα 2: Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης των προϊόντων PCR µε ειδικούς 
εκκινητές 5Ι,3Ι,35S-pro3.  1. δείκτης µοριακών βαρών λHindIII. 2. PCR µε υπόστρωµα 
µη ΓΤ βαµβάκι ποικιλίας Acala.. 3 PCR µε υπόστρωµα Mοn1445 4. µάρτυρας PCR µε 
υπόστρωµα Η2Ο. Στο δεξιό µέρος της εικόνας δίνεται διαγραµµατική απεικόνιση του 
γονιδιωµατικού DNA, του διαγονιδίου καθώς και της περιοχής ενσωµάτωσης του 
διαγονιδιου.  Επίσης φαίνονται οι θέσεις των ειδικών εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν 
στη διάγνωση.  

 
Eξειδικευµένα τεστ ανίχνευσης ΓΤΟ έχουν σχεδιαστεί για αρκετές ΓΤ ποικιλίες που 

καλλιεργούνται ευρύτατα. Ο χαρακτηρισµός της περιοχής ενσωµάτωσης προσφέρει 
σηµαντικές πληροφορίες για την ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση ενός γενετικά 
τροποποιηµένου γεγονότος.  Η επιλογή των ειδικών εκκινητών βασίζεται στις 
αλληλουχίες-στόχους που είναι χαρακτηριστικές για κάθε συγκεκριµένη ποικιλία. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια µεθοδολογία ταυτοποίησης της περιοχής 
ενσωµάτωσης διαγονιδίου από άγνωστο ΓΤ δείγµα το οποίο ανιχνεύθηκε θετικό για 35S 
υποκινητή χωρίς άλλη πληροφορία.  Αυτή η στρατηγική θα µπορούσε να βρει 
εφαρµογή και σε άλλα γενετικά τροποποιηµένα φυτά του ίδιου αλλά και άλλων ειδών 
όπου ελάχιστη πληροφορία είναι διαθέσιµη για τη δοµή του διαγονιδίου. 

 
Ανίχνευση παρουσίας ΓΤ οργανισµού µε µικροσυστοιχίες 
Για την ανίχνευση ΓΤΟ µε µικροσυστοιχίες χρησιµοποιήθηκαν σαν ιχνηλάτες 

σύλληψης επτά ακολουθίες που χρησιµοποιούνται συχνά στην κατασκευή διαγονιδίων 
και περιλαµβάνουν γονίδια αντοχής σε αντιβιοτικά, γονίδια φυτών, υποκινητές, 
τερµατιστές και ανταποκριτές.  Τα τµήµατα που αποτέλεσαν τους ινχηλάτες σύλληψης 
ήταν  ο ΝOS τερµατιστής, ο CaMV 35S υποκινητής, τα γονίδια αντοχής σε αντιβιοτικά 
NptII, HygrI και HygrII, το γονίδιο ανταποκριτής  GUS και τέλος η λεκτίνη της σόγιας 
σαν ιχνηλάτης παρουσίας του συγκεκριµένου φυτού. Επίσης στη µικροσυστοιχία 
τοποθετήθηκαν 45 ετερόλογοι ιχνηλάτες σύλληψης που χρησιµοποιήθηκαν για άλλα 
πειράµατα αλλά χρησίµευσαν ωστόσο, σαν µεγάλος αριθµός αρνητικών µαρτύρων στο 
πείραµα αυτό. Η µικροσυστοιχία βάφτηκε αρχικά µε τη χρωστική Syto 61 που 
χρωµατίζει µονόκλωνο DNA.  Ο χρωµατισµός µας δίνει την δυνατότητα να δούµε την 
θέση των κουκκίδων πάνω στην επιφάνεια. Όπως µπορεί να παρατηρηθεί (Εικόνα 3Α) 
έχουν επισηµανθεί µε τη χρωστική Syto 61 όλα τα µονόκλωνα τµήµατα DNA που 
τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια µικροσυστοιχιών.  Στην πρώτη γραµµή όπου και 
εντοπίζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ΓΤ οργανισµών 
παρουσιάζεται επιτυχής επαναλληψιµότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή 
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ποιότητα της εκτυπωµένης επιφάνειας. Στην Εικόνα 3Β φαίνεται ο επιτυχής υβριδισµός 
µε τους ιχνηλάτες του 35 S υποκινητή, του NOS τερµατιστή και του γονίδιου GUS.  Το 
επισηµασµένο δείγµα υβρίδισε µε επιτυχία στις παραπάνω ακολουθίες οι οποίες 
αποτελούν και τµήµατα του δείγµατος.  Λόγω της τοποθέτησης των δειγµάτων σε 
τέσσερις επαναλήψεις έχει γίνει υβριδισµός στις 3 τετράδες που αντιστοιχούν στα 
στοιχεία, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της µεθόδου. 

 

 
 
Εικόνα 3 . Χρώση µε Syto 61 (Α) και υβριδισµός µε επισηµασµένο δείγµα (Β). Όπως 

φαίνεται η µικροσυστοιχία έχει κατασκευαστεί ικανοποιητικά και έχει επιτευχθεί 
υβριδισµός σε 3 από τα γονίδια (εκτυπωµένα σε 4 επαναλήψεις) όπως αναµενόταν. 

 
Τα αποτελέσµατά έδειξαν ότι η ανίχνευση στις µικροσυστοιχίες είναι εξαιρετικά 

εξειδικευµένη καθώς δεν παρατηρήθηκε σήµα σε ετερόλογους ιχνηλάτες σύλληψης.  
Αυτό αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου σε σχέση µε τα λάθος θετικά 
αποτελέσµατα που µπορεί να ανιχνευθούν στην PCR, η επιβεβαίωση των οποίων 
απαιτεί περαιτέρω ανάλυση µε νότια αποτύπωση.   

Επιπλέον µπορεί να γίνει εφικτή και επακόλουθη ποσοτική ανάλυση των σηµάτων 
που προκύπτουν στις συγκεκριµένες θετικές αντιδράσεις µε την ποσοτικοποίηση του 
σήµατος σε σαρωτή µε το κατάλληλο λογισµικό.  Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της 
µεθόδου είναι ότι νέοι ιχνηλάτες σύλληψης µπορούν να κατασκευαστούν όταν νέες 
ποικιλίες ΓΤ φυτών κυκλοφορούν στο εµπόριο και η µικροσυστοιχία µπορεί να 
εµπλουτίζεται µε εξειδικευµένους ιχνηλάτες για κάθε νέα ποικιλία.  Η πρόσβαση σε 
περιεκτικές βάσεις δεδοµένων που διαθέτουν γενετικές πληροφορίες για προϊόντα ΓΤΟ 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την προώθηση και τη συντονισµένη 
ανάπτυξη τεχνικών µαζικής ανίχνευσης και ταυτοποίησης. 

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή 
δείχνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας τόσο για εξειδικευµένη όσο και για µαζική 
ανίχνευση ΓΤΟ που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της νοµοθεσίας αλλά και για 
την παρακολούθηση των επιπτώσεων της χρήσης τους που ενώ αυξάνεται, µε το 
πέρασµα του χρόνου και την απόκτηση εµπειρίας τόσο πιο ασφαλής και επωφελής 
αποδεικνύεται.  
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Summary 
The wide cultivation of GM plant varieties and the trade of their products in 

international markets, along with the strict European regulations, have made pressing 
the need for development of easy, accurate and repeatable methods for GMO detection 

and identification.  This will enable both, law enforcement and monitoring of GMO 
effects (positive or negative) on consumer health and the environment. Since no 

phenotypic differences can be discerned between GM and non-GM plant varieties, 
molecular techniques have been used for GMO detection. The most sensitive and 

accurate methodologies employ PCR, commonly aiming to detect control elementes 
(promoter, terminator), selectable markers, transgenes and reporter genes that have been 

introduced into the GM plants. Event specific detection requires knowledge of the 
transgene incorporation site into the recipient genome, and a methodology for 

identification of this region in order to develop an event specific GM cotton test is 
presented in this study. A challenge in GMO screening in the near future is the rapid 

pace of development of GM plants that feature new or multiple genes and genetic 
control elements. New technologies and instruments will be needed that offer high 

throughput detection of multiple or unknown inserts, and microarrays present the most 
promising solution. Results of pilot experiments using microarrays for GMO detection 

are also presented. 
 
 
 
 




