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Sinh vật và thực phẩm biến đổi gen

1. Giới thiệu

Kể từ khi con người biết trồng trọt và chăn nuôi cho mục đích dùng làm thực

phẩm, thì họ đã biết lựa chọn thực vật và động vật có đặc điểm lợi thế để làm giống. Các

đặc điểm này phản ánh những biến đổi về mặt di truyền xảy ra trong tự nhiên và kết quả

là làm cho sinh vật đó có đặc điểm gia tăng về sản lượng hoặc khả năng kháng được bệnh

hay trụ vững trước những áp lực từ môi trường.

Ngày nay kỹ thuật hiện đại có thể cho phép chúng ta lựa chọn vật liệu di truyền để

tạo ra thực vật, động vật, vi khuẩn và nấm có đặc điểm mới nổi trội. Cho đến nay kỹ thuật

này chủ yếu được sử dụng cho cây trồng để làm tăng khả kháng côn trùng, chịu được

thuốc diệt cỏ; áp dụng trong vi sinh vật để sản xuất enzyme và gần đây là sử dụng để làm

tăng thành phần dinh dưỡng trong các sản phẩm cây trồng.

Như vậy có thể đưa ra khái niệm về sinh vật biến đổi gen (GMO) như sau: sinh có

có vật liệu di truyền (DNA) bị biến đổi theo cách không giống như hiện tượng xảy ra

trong tự nhiên được gọi là sinh vật biến đổi gen (GMO). Thực phẩm và thức ăn động vật

có chứa hoặc sinh vật biến đổi gen hoặc được sản xuất từ sinh vật biến đổi gen được gọi

là thực phẩm và thức ăn chăn nuôi biến đổi gen.

Hiện nay thực phẩm biến đổi gen được sản xuất chủ yếu từ thực vật, nhưng trong

tương lai thực phẩm xuất phát từ vi sinh vật biến đổi gen hay động vật biến đổi gen có thể

được đưa ra thị trường. Trong tương lai gần, biến đổi gen có thể đặt mục tiêu để lựa chọn

đặc điểm về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, giảm khả năng gây dị ứng hoặc cải

thiện hiệu năng của hệ thống sản xuất thực phẩm. Theo quy định của luật pháp hiện hành

thì tất cả thực phẩm biến đổi gen phải được đánh giá trước khi đưa ra thị trường.
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2. Quá trình biến đổi di truyền

Kỹ thuật di truyền được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sinh học; ví dụ

nhưchuột được sử dụng cho nghiên cứu y sinh, vi khuẩn được sử dụng để sản sinh ra các

chất trung gian như insulin chẳng hạn và cây trồng được nghiên cứu cho nông nghiệp.

Tất cả các sản phẩm có can thiệp về kỹ thuật di truyền được tạo ra bằng cách sử các bước

tương tự nhau, đó là:

Hình 1. Sơ đồ minh họa quá trình bốn bước chính để tạo ra cây trồng biến đổi gen.

(1). Xác định đặc điểm cần quan tâm,

(2). Phân lập đặc điểm di truyền,

(3). Chèn đặc điểm đó vào bộ gen của sinh vật mong muốn và

(4). Cho sinh vật đã được biến đổi gen tăng trưởng.

Quá trình này được minh họa tại Hình 1.
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Bằng cách sử dụng ví dụ từ công ty Monsanto để minh họa chi tiết cho công nghệ

sản xuất GMO của hãng đã được công bố. Các công ty khác như Syngenta, BASF, Dow,

Bayer và Du Pont cũng sử dụng phương pháp tương tự và họ đã công bố tóm tắt trên

website. Theo đó các bước tạo ra GMO được diễn giải chi tiết như sau:

Bước 1: xác định đặc điểm cần quan tâm

Để xác định được đặc điểm mới như mong muốn, các nhà khoa học thường lưu ý

trong tự nhiên. Việc khám phá thành công một đặc điểm mới đáng quan tâm thường là có

sự kết hợp giữa tư duy phản biện và kèm theo may mắn. Ví dụ, nếu các nhà nghiên cứu

mong muốn tìm kiếm một đặc điểm cho phép cây trồng sống sót trong một trường đặc

biệt, thì họ sẽ tìm kiếm sinh vật trong tự nhiên có khả năng tồn tại trong môi trường đặc

biệt đó hay không. Hoặc nếu các nhà nghiên cứu đang nhắm đến mục tiêu cải thiện thành

phần dinh dưỡng của cây trồng thì họ sẽ sàng lọc ra danh sách thực giả định sản sinh ra

đặc điểm dinh dưỡng cần quan tâm.

Ví dụ về đặc điểm chịu được thuốc diệt cỏ Roundup của cây trồng GMO. Công ty

Monsanto đã tạo ra các thực vật “Roundup Ready” sau khi phát hiện vi khuẩn tăng

trưởng gần nhà máy Roundup có chứa gen cho phép chúng sống sót trong điều kiện có

thuốc diệt cỏ. Công ty Syngenta đã thiết kế ra Giống Lúa Vàng (Golden Rice), có hàm

lượng pro-vitamin A cao, chất này khi vào cơ thể người sẽ chuyển thành vitamin A. Trình

tự gen mã hóa cho pro-vitamin A đã được giải trình tự, danh sách thực vật đã liệt kê ra

nhằm sàng lọc trình tự này. Với một chút may mắn, một thực vật trong tự nhiên là cây

bắp có chứa gen có thể đưa vào giống Lúa Vàng để tạo ra pro-vitamin A ở mức cần thiết

có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng về vitamin A cho cộng đồng khiếm khuyết

vitamin A.

Bước 2: phân lập đặc điểm di truyền quan tâm

Phân tích so sánh được sử dụng để giải mã phần di truyền của sinh vật có đặc điểm

quan tâm. Bộ gen của thực vật có đặc điểm quan tâm được so sánh với bộ gen của loài

tương tự không có đặc điểm này nhằm mục đích xác định gen có trong loài có đặc điểm

đó. Các bộ gen của các loài khác nhau có đặc điểm tương tự như vậy cũng có thể được so

sánh để xác định gen, như trường phát triển ra giống Lúa Vàng chẳng hạn.
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Để xúc tiến được quá trình này, công ty Monsanto đã phát triển và sáng chế ra

phương pháp gọi là bào mòn hạt giống. Thông qua phương pháp bào mòn này giúp trình

tự di truyền xâm nhập vào hạt giống dễ dàng hơn và có tính thông lọc cao trong khi vẫn

cho phép hạt giống còn sống để nẩy mầm. Phương pháp này tạo ra dữ liệu di truyền về

thực vật trước khi tiến hành trồng. Hệ thống mã vạch được sử dụng để kết nối cây trồng

với kiểu gen của chúng. Các nhà khoa học có thể sử dụng dữ liệu này để xác định đặc

điểm mới cần quan tâm cũng như làm tối thích đặc điểm mong muốn ở cây trồng bằng

cách lựa chọn kiểu gen tốt nhất dựa trên kiểu hình thực vật.

Bước 3: chèn đặc điểm di truyền mong muốn và bộ gen mới

Do đặc điểm cấu trúc nên việc tuyển chọn bộ gen của hạt giống thực vật thì khó

khăn. Nhiều công ty công nghệ sinh học sử dụng súng bắn gen để bắn các hạt kim loại có

phủ DNA vào mô thực vật. Tuy nhiên thay vì sử dụng súng bắn gen, công ty Monsanto

sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để thúc đẩy quá trình xâm nhập một cách

tự nhiên vào hạt giống thực vật, và cây trồng sẽ được lựa chọn sau khi đã chèn thành

công DNA mong muốn vào bộ gen.

Trong nghiên cứu về công nghệ sinh học, vi khuẩn biến đổi về di truyền được sử

dụng phổ biến để tạo ra protein mong muốn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng

enzyme để cắt và dán mảnh DNA quan tâm vào plasmid. Sau đó vi khuẩn được gây sốc

bằng nhiệt hoặc bằng điện để các tế bào chấp nhận plasmid đã biến đổi di truyền. Bằng

cách này A. tumefaciens có bộ gen bị biến đổi, sẽ dễ dàng xâm nhập và làm biến đổi hạt

giống thực vật hơn. Ngoài ra các nhà nghiên cứu có thể sử dụng tập tính xâm lấn tự nhiên

của vi khuẩn như Trojan horse để chèn đặc điểm mong muốn vào bộ gen cây trồng.

Bước 4: trồng GMO

Sau khi đã chèn thành công đặc điểm di truyền vào bộ gen sinh vật. Vấn đề đặc ra

là sinh vật biến đổi này phải tăng trưởng và sao chép được bằng bộ gen mới đã được biến

đổi. Trước tiên, kiểu gen của sinh vật này phải được kiểm tra và vì vậy các nhà khoa học

chỉ cần nhân giống sinh vật có bộ gen đã được biến đổi một cách chính xác.

Các công ty công nghệ sinh học đầu tư một lượng lớn để giữ các thực vật này còn

sống và cho sản sinh khi cần. Họ sử dụng các khoang kiểm soát khí hậu đặc biệt và các
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nhà sinh học thường kiểm tra thực vật bằng tay để chắc chắc chúng tăng trưởng như

mong đợi.

Trong quá trình này các công ty công nghệ sinh học sẽ sử dụng thiết bị tự động

như máy trồng Monsanto’s GenV và tính toán điều kiện xuống giống cũng như tăng

trưởng tối thích nhằm tạo ra sản lượng tốt nhất có thể. Hạt giống GMO thường có hướng

dẫn về cách trồng, dinh dưỡng cần thiết và cách chăm sóc. Các thông tin hướng dẫn có

được là nhờ thu thập từ bước nghiên cứu này.

3. Tạo GMO trong tương lai

Khả năng con người chúng ta biến đổi cây trồng để cải thiện sản lượng và dinh

dưỡng trong một môi trường cụ thể là yếu tố then chốt của ngành nông nghiệp. Sự tiến bộ

của công nghệ từ việc lựa chọn giống để biến đổi di truyền đã mở ra dư địa rộng lớn về

sản xuất thực phẩm trong tương lai. Khi các công nghệ dùng cho kỹ thuật di truyền như

công nghệ công nghệ dựa trên RNAi-và nuclease cho phép biến đổi trực tiếp bộ genđể

tạo ra các GMO mới cũng sẽ phát triển.

Bảng 1. Một số cây trồng biến đổi genđã được FDA phê duyệt.

Cây trồng Công cụ để chèn đặc điểm Đặc điểm

Kháng côn trùng

Chịu được thuốc diệt cỏ

Vô tính ở bắp đực

Biểu hiện enzyme alpha-amylase

Tăng mức lysine để dùng làm thức ăn chăn

nuôi

Bắp Vi khuẩn, các loài bắp khác

Giảm mất mùa trong điều kiện thiếu nước

Kháng côn trùng
Bông vải Vi khuẩn

Chịu được thuốc diệt cỏ

Chịu được thuốc diệt cỏ

Acid oleic cao trong dầu
Vi khuẩn, bắp, yến mạch,

các loài đậu tương khác
Kháng côn trùng

Đậu nành

Cải xanh Điều hòa nhịp điệu sinh học

Cải có dầu Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ
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Bảng 1. Một số cây trồng biến đổi genđã được FDA phê duyệt.

Cây trồng Công cụ để chèn đặc điểm Đặc điểm

Phục tráng giống

Vô tính đực ở cải có dầu

Nấm sợi Phân hủy phytate ở thức ăn động vật

Vi khuẩn Kháng côn trùng

Các virus trên khoai tây Kháng virus trên khoai tây

Hạn chế việc giảm hàm lượng đường

Giảm hàm lượng asparagine tự do

Khoai tây

Các loài khoai tây khác

Giảm vết thâm tím

Vi khuẩn, khoai tây Trì hoãn sự chín
Cà chua

Vi khuẩn Kháng côn trùng

Chịu được thuốc diệt cỏ
Rau diếp xoăn Vi khuẩn

Vô tính đực

Cỏ linh lăng Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ

Củ cải đường Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ

Gạo Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ

Táo Các loài táo khác Làm giảm sự hóa nâu và bầm

Dưa vàng Vi khuẩn Trì hoãn sự chín

Bí đao Virus Kháng virus

Đu đủ Virus Kháng virus

Cây lanh Cải xanh Chịu được thuốc diệt cỏ

Mận Virus Kháng virus

Lúa mì Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ

Cỏ Creeping

bentgrass
Vi khuẩn Chịu được thuốc diệt cỏ

4. Tình hình sử dụng cây trồng biến đổi gen trên thế giới và của Việt Nam

Việc sử dụng giống cây trồng GMO trên thế giới hiện nay có hai luồng ý kiến

khác nhau. Một bên ủng hộ vì nhận thấy đây là tiến bộ khoa học hiện đại giúp gia tăng

sản lượng cây trồng mà phương pháp tạo chọn giống cây trồng truyền thống không đáp
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ứng được. Ngược lại, bên phản đối cho rằng cây trồng GMO có nguy cơ đem lại những

hậu quả tiêu cực cho sức khỏe con người, động vật và đa dạng sinh học. Sự tranh luận về

cây trồng GMO nói riêng hay sinh vật GMO nói chung đã tồn tại nhiều năm trên thế giới

và còn kéo dài, và cũng chưa thể biết khi nào chấm dứt, hầu như ở nước nào cũng có hai

luồng ý kiến ủng hộ và phản đối.

Các tổ chức và quốc gia ủng hộ giống cây trồng GMO theo nguyên tắc tuân thủ

luật an toàn sinh học của mỗi quốc gia đối với sinh vật GMO cũng như các định ước quốc

tế có liên quan đến sinh vật GMO như Ủy ban Codex, Hướng dẫn về An toàn sinh học để

đảm bảo việc sử dụng giống cây trồng GMO an toàn. Việc xét chấp thuận một giống cây

trồng GMO cụ thể có được trồng trong sản xuất hay không căn cứ vào kết quả đánh giá

tính toán đối với môi trường, sức khỏe con người và động vật của giống đó, nghĩa là từng

từng giống GMO được xem xét, đánh giá trước khi cho phép được đưa ra thị trường.

Trên thực tế cho đến năm 2010, tức 15 năm sau khi giống cây trồng GMO

được trồng đầu tiên trên thế giới có 29 nước đã trồng cây GMO trên đồng ruộng, trong đó

có 8 nước thuộc EU là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tiệp Khắc, Ba Lan, Rumani, Đức và

Slovakia. Tổng diện tích cây trồng GMO trên thế giới năm 2010 là 148 triệu ha, trong đó

ba cây trồng GMO chiếm diện tích lớn nhất là đậu tương (73,3 triệu ha), ngô (46,8 triệu

ha), bông vải (21 triệu ha). Ở châu Á có 4 nước đã trồng giống cây GMO là Ấn Độ (9,4

triệu ha), Trung Quốc (3,5 triệu ha), Philípin (540.000 ha) và Myanma (270.000 ha).

Ngoài các nước trồng và sử dụng giống cây trồng GMO, còn có 30 nước khác cho phép

sử dụng nhập khẩu sản phẩm của giống cây trồng GMO làm thực phẩm và (hoặc) thức ăn

chăn nuôi. Như vậy, tổng số trên thế giới đã có 59 nước chấp thuận sử dụng sản phẩm

cây trồng GMO.

Đối với thực phẩm GMO đưa vào thị trường hiện nay trên thế giới có 2 hướng xử

lý khác nhau. Hướng buộc phải dán nhãn khi hàm lượng thành phần GMO trên ngưỡng

nhất định như Úc trên 1%, Nhật Bản trên 5%, Indonesia trên 5%, Ả Rập xê-út trên 1%,

Hàn Quốc trên 3%, Đài Loan trên 5%, Thái Lan trên 5%, Châu Âu trên 0,9%, Brazil trên

1%, Việt Nam quy định dán nhãn nhưng chưa xác định cụ thể ngưỡng (điều 44 của Luật
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An toàn thực phẩm).Hướng chấp thuận không phải dán nhãn gồm Mỹ, Canada, Philippin,

Nam Phi, Ác-hen-tina.

5. Quy định của Việt Nam về giống cây trồng biến đổi gen

Quy định pháp luật về ứng dụng sinh vật GMO bao gồm giống cây trồng GMO đã

được thể hiện trong Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (Điều 65, 66, 67, 68) và Luật An

toàn thực phẩm năm 2010 (Điều 10, 15, 44).

Đối với việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam, Thủ tướng

Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 phê duyệt “Kế

hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng đã phê duyệt “Chương

trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp

và phát triển nông thôn đến năm 2020” tại Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày

12/01/2006. Tại hai Quyết định trên, phát triển và ứng dụng cây trồng GMO ở Việt Nam

được xác định là nhiệm vụ quan trọng của chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp

quốc gia.

Cơ sở luật pháp để một giống cây trồng GMO được phép sử dụng ở Việt Nam

được quy định bởi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về quản lý an toàn sinh học đối với sinh

vật GMO, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật GMO. Nghị định này đã quy định

chi tiết về việc khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đến sử dụng cây trồng GMO. Quy

định chi tiết về trình tự, nội dung khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với môi

trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư

số 69/2009/TT-BNNPTNTngày 27 tháng 10 năm 2009 của về quy định khảo nghiệm

đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây trồng GMO.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ mới cho phép khảo nghiệm 3 loại cây trồng

GMO là ngô, đậu tương và bông vải (ba loại cây mà thế giới đang trồng nhiều nhất).

Thực hiện chỉ đạo này, từ năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới bắt

đầu thực hiện khảo nghiệm 7 giống ngô GMO, trong đó 3 giống của công ty TNHH

Syngenta, 3 giống của công ty TNHH Dekalb Việt Nam (công ty Monsanto) và 1 giống

của công ty Pioneer Hibred Việt Nam.
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Việc khảo nghiệm được thực hiện theo các quy định pháp lý hiện hành của Việt

Nam, đồng thời đảm bảo các yêu cầu chung của quốc tế về khảo nghiệm đánh giá rủi ro

cây trồng GMO. Theo quy trình, từ việc khảo nghiệm giống cây trồng GMO đến khi

được phép sử dụng trong sản xuất phải trải qua nhiều bước rất chặt chẽ và được quy định

của luật pháp. Việc quy định một giống cây trồng GMO được sử dụng làm thức ăn chăn

nuôi hoặc làm thực phẩm phải là giống đã được 5 nước phát triển trên thế giới cho phép

sử dụng là rất chặt chẽ. Việc kiểm tra, đánh giá sau khi một giống cây trồng GMO được

đưa vào sử dụng vẫn phải được thực hiện.

Theo Thông tư liên tịch 45/2015 của Bộ Khoa học & Công Nghệ và Bộ Nông

Nghiệp & Phát triển nông thông thì từ 8/1/2016, thực phẩm GMO tại Việt Nam được

đóng gói sẵn sẽ bắt buộc phải ghi nhãn bằng tiếng Việt. Nhãn này sẽ phải ghi rõ cụm từ

“biến đổi gen”. Cụ thể, thực phẩm GMO bao gói sẵn có thành phần GMO chiếm ít nhất

5% tổng nguyên liệu được sử dụng sẽ phải ghi nhãn khi lưu thông tại thị trường Việt

Nam.Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá việc này vẫn chưa được quy định chặt chẽ bởi

việc ghi nhãn chỉ áp dụng với nhóm thực phẩm GMO tại Việt Nam đóng gói sẵn. Trong

khi đó, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến nhưng không bao gói không phải

tuân thủ.

6. Phương pháp phân tích GMO

Từ thực trạng trên, việc nhận biết GMO là rất cần thiết đối với nhiều ứng dụng

như để đánh giá mức độ sạch của hạt giống hay đối với việc bắt buộc dán nhãn thực

phẩm ở một số quốc gia. Vì thế nhiều kỹ thuật phân tích đã và đang được phát triển để

đáp ứng nhu cầu này.

Việc phát hiện GMO và dẫn xuất của nó có thể được thực hiện nhờ nhận biết phân

tử DNA đã bị biến đổi hoặc protein có nguồn gốc từ gen được chèn vào hoặc gen được

biến đổi. Có ba phương pháp để xác định GMO đó là: (1). Phương pháp dựa trên protein;

(2). Phương pháp khuếch đại trình tự nucleotide và (3). Các kỹ thuật thay thế trong phân

tích GMO.

(1). Phương pháp phát hiện protein biến đổi gen
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Phương pháp này bao gồm điện di gel SDS một chiều, điện di gel SDS hai chiều,

phân tích Western-blot và kỹ thuật ELISA nhờ vào sự liên kết đặc hiệu giữa protein và

kháng thể. Kỹ thuật phát hiện protein đặc hiệu sử dụng ELISA rất thích hợp với việc

phân tích đối với nguyên liệu thô.

(2). Phương pháp khuếch đại trình tự nucleotide

Phương pháp nàybao gồm kỹ thuật PCR, phản ứng chuỗi dựa trên enzyme liên kết

lygase (LCP-Ligase Chain Reaction), khuếch đại dựa trên trình tự acid nucleic (NASBA),

kỹ thuật dấu vân tay (RFLP, AFLP, RAPD,…), lai mẫu dò, sao chép trình tự duy trì liên

tục (3SR) và khuyếch đại enzyme sao chép Q.

Cho đến nay các phương pháp chính đã phát triển để phát hiện GMO và các dẫn

xuất của GMO chủ yếu dựa trên việc phát hiện DNA, trong khi chỉ một vài phương pháp

đã được phát triển để phát hiện protein hoặc RNA. Điều này có rất nhiều lý do, DNA có

thể được làm sạch và được nhân lên hàng triệu bản sao chỉ trong một thời gian ngắn nhờ

kỹ thuật PCR. Việc phân tích RNA và protein là một qúa trình phức tạp hơn và thời gian

lâu hơn. DNA là phân tử rất bền vững, trong khi RNA lại không ổn định. Tính bền vững

của protein lại rất khác nhau, phụ thuộc vào loại protein. Thường có mối tương quan giữa

số lượng GMO và DNA nếu như DNA biến đổi di truyền là ở trong nhân, mối tương

quan này sẽ không xảy ra nếu DNA đó là DNA ở ngoài nhân (trong sinh vật nhân chuẩn,

thể nhiễm sắc hoặc ngoài nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ). Trong khi đó lại không có

nhiều mối tương quan giữa số lượng GMO và protein hoặc ARN. Cuối cùng là ngay bản

thân cơ thể bị biến đổi di truyền đã bị tác động ở mức DNA. Hiện nay hầu như tất cả các

GMO đã được thương mại hoá đều là cơ thể bị biến đổi DNA ở trong nhân.Tuy có nhiều

kỹ thuật khác nhau nhưng mỗi kỹ thuật lại có tính đặc hiệu và mặt hạn chế riêng của nó.

PCR là kỹ thuật phổ biến được sử dụng rất rộng rãi, nhờ đảm bảo độ nhạy và có

tính đặc hiệu cao, có thể phát hiện được acid nucleic ngay ở khối lượng rất nhỏ. Kỹ thuật

PCR không chỉ được sử dụng để xác định các sản phẩm biến đổi gen mà nó còn được sử

dụng vào mục đích định lượng, định tính hàm lượng biến đổi gen. Trong kỹ thuật định

lượng có thể sử dụng PCR định lượng, real-time PCR, phát hiện đồng thời nhiều đối

tượng GMO bằng cách sử dụng multiplex-PCR, …Để tuân theo ngưỡng dán nhãn đối với
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GMO có trong các thành phần thực phẩm, real-time PCR, quantitative competitive PCR

(QC-PCR) đã được ứng dụng ở nhiều phòng thí nghiệm để kiểm soát chính thức các sản

phẩm thực phẩm.

Đoạn DNA chèn vào trong cơ thể thực vật thường chứa các trình tự điều khiển và

gen có đặc điểm mong muốn. Hiện nay, hầu hết các thực vật chuyển gen đều có chứa

trình tự khởi động promoter 35S CaMV của virus khảm súp lơ và đoạn kết thúc

terminator NOS (Nopalin synthase) của plasmid vi khuẩn Agrobacterium, và trình tự gen

có đặc điểm mong muốn. Chính vì vậy mà khi sử dụng PCR để xác định xem thực đó có

phải là GMO hay không, thì người ta thường sử dụng cặp mồi 35S hoặc mồi NOS để xác

định có sự can thiệp về di truyền hoặc mồi đặc hiệu cho gen chuyển giúp khuếch đại một

phần hay toàn bộ trình tự của gen có đặc điểm mong muốn được chuyển vào thực vật.

(3). Các kỹ thuật thay thế trong phân tích GMO

Phương pháp sắc ký

Các kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC, HPLC-FID) cho phép nhận dạng

thành phần của sản phẩm GMO so với sản phẩm thông thường. Việc gia tăng hoặc giảm

hàm lượng một thành phần trong cấu trúc GMO được phân tích bằng HPLC hoặc HPLC-

FID và so sánh với cấu trúc không phải GMO, ví dụ triglyceride chẳng hạn. Tuy nhiên,

phương pháp chỉ áp dụng khi có những thay đổi đáng kể xảy ra trong thành phần của thực

vật biến đổi gen hoặc các sản phẩm có nguồn gốc GMO. Hơn thế nữa, các phương pháp

này chỉ được dùng để phát hiện định tính chứ được ứng dụng trong định lượng GMO.

Quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (NIR)

Một vài sửa đổi di truyền có thể làm thay đổi cấu trúc sợi nhưng không làm thay

đổi thành phần protein và hàm lượng dầu trong thực vật có thể được phát hiện bằng kỹ

thuật NIR. Tuy nhiên, cũng giống như các phương pháp sắc ký, khả năng của NIR để tích

những thay đổi nhỏ ở các giống GMO so với các sản phẩm không biến đổi gen được giả

định là thấp.

Vi mạch (microchip)

Một trong những thách thức trong tương lai gần là tốc độ phát triển nhanh chóng

của các thực vật biến đỏi gen có tính năng mới, đa gen và các yếu tố kiểm soát di truyền.
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Việc sử dụng các hệ thống tin sinh học tiên tiến có thể giúp có được hiểu biết về các loại

sửa đổi di truyền, công nghệ và công cụ mới cần thiết để phát hiện sự đa dạng gen và làm

giảm chi phí phân tích. Các kết quả công nghệ từ việc sáp nhập các hệ thống vi mô dựa

trên vi mạch như hệ thống micro-array hay hệ thống micro-fluidic dường như là một lĩnh

vực đầy hứa hẹn cho các ứng dụng phân tích GMO.
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PHỤ LỤC

Qui trình phát hiện CaMV 35S Promoter và T – nos trong thực vật biến đổi gen và

sản phẩm thực vật có nguồn gốc từ biến đổi gen bằng kỹ thuật realtime PCR

(Theo QL-ELE-00-012)

Mẫu

Tách chiết DNA bằng CTAB

Khuếch đại DNA

Đọc kết quả
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PHỤ LỤC

Qui trình phát hiện Cry1Ab/Ac gene trong thực vật biến đổi gen và sản phẩm

có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng kỹ thuật realtime PCR

(Theo QL-ELE-00-016)

Mẫu

Tách chiết DNA bằng CTAB

Khuếch đại DNA

Đọc kết quả
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PHỤ LỤC

Qui trình phát hiện LLRICE 62 event trong gạo biến đổi gen và các sản phẩm

có nguồn gốc từ chúng bằng kỹ thuật realtime PCR

(Theo QT-EVE-OS-002)

Mẫu

Tách chiết DNA bằng CTAB

Khuếch đại DNA

Đọc kết quả


