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5.2 „HYGIMON“ - CÍLENÝ MONITORING HYGIENICKÉ A ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOSTI POTRAVIN V ČR
5.2.1 Geneticky modifikované organismy
a.
Souhrn
Rok 2019 byl šestým rokem, kdy probíhala studie "HYGIMON" zaměřená na cílený monitoring
hygienické a zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) potravin k zajištění vysoké úrovně ochrany
lidského zdraví a zájmů spotřebitelů. Cílený monitoring byl v roce 2019 opět zaměřen na geneticky
modifikovanou (GM) rýži, která není dosud v EU povolena k uvádění na trh. Ve čtyřech
odběrových termínech bylo ve 24 lokalitách v ČR odebráno v obchodní síti a ze stravovacích
zařízení asijského typu a následně analyzováno 48 vzorků rýže a 48 vzorků porkmů obsahující rýži
(např. rýže vařená, rýžové závitky, rýžové nudle). K detekci GM rýže byla využita kvalitativní
screeningová metoda PCR (35S promotor, NOS terminátor, bar gen). Přítomnost 35S promotoru
byla zjištěna v šesti (12,5%) případech analyzovaných vzorků pokrmů.
b.
Spolupracující organizace a odborníci
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně (Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr.
Irena Řehůřková, Ph.D., Ing. Veronika Kýrová, Ph.D., Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Ivana
Procházková).

c.
Základní informace
Od roku 2014 se Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ v Brně zabývá realizací studie
"HYGIMON" zaměřenou na cílený monitoring hygienické a zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti)
potravin a pokrmů k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů. Tato
studie je realizována jako reakce na zhoršující se situaci v oblasti falšování potravin a v oblasti
zhoršující se kvality potravin, která může být spojena i s jejich bezpečností. Vzhledem k tomu, že
je nezbytné přijmout opatření, která zaručí, že na trh EU nebudou uváděny potraviny, které nejsou
bezpečné, musí existovat systémy umožňující identifikovat a řešit problémy bezpečnosti potravin,
a to s cílem zajistit správné fungování vnitřního trhu a chránit lidské zdraví. Právě k tomuto účelu
slouží studie "HYGIMON". Zajištění nepřetržitého monitoringu vybraných parametrů hygienické
a zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) potravin hraje důležitou roli při předcházení potenciálních
zdravotních rizik pro spotřebitele. Výstupy ze studie „HYGIMON“ slouží mimo jiné i pro orgány
ochrany veřejného zdraví k možnému vytypování námětů a témat pro specifické kontrolní akce
v rámci státního zdravotního dozoru. Studie „HYGIMON“ je zaměřená na detekci a identifikaci
geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinách, druhové falšování potravin a klamání
spotřebitele, charakterizaci a nebezpečí výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub
s využitím molekulárně-biologických metod (PCR). Cílený monitoring byl v roce 2019 zaměřen
na detekci geneticky modifikované (GM) rýže v rýži a v pokrmech z rýže, a také identifikaci
vláknitých mikroskopických hub (viz kapitola 5.2.2). GM rýže není dosud v EU povolena k

Stránka 1 z 4

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí
Dietární expozice, Zpráva projektu IV, SZÚ, 2019

uvádění na trh. Ve světě je v některých zemích pěstování GM rýže nebo uvádění GM rýže na trh
povoleno (Fraiture et al., 2016; ISAAA, 2020) (viz tabulka).
Tabulka 5.2.1.1
Přehled povolených GM rýží ve světě
GM rýže

Země

Potravina
k přímému
použití nebo
zpracování

Krmivo
k přímému
použití nebo
zpracování

Pěstování

Čína

2009

2009

2009

7Crp#10
GM Shanyou 63
Obchodní název:
BT Shanyou 63
Huahui-1/TT51-1
Obchodní název:
Huahui-1
LLRICE06
Obchodní název:
Liberty Link™ rice
LLRICE601
Obchodní název:
Liberty Link™ rice

LLRICE62
Obchodní název:
Liberty Link™ rice

GR2E
Obchodní název:
Golden Rice

Tarom molaii +
cry1Ab

Čína

2009

USA

2018

2018

USA

2000

2000

Kolumbie

2008

USA

1999

2006

Austrálie

2008

Kanada

2006

Kolumbie

2008

Honduras

2011

Mexico

2007

Nový Zéland

2008

Filipíny

2012

2012

Ruská Federace

2007

2011

Jižní Afrika

2011

2011

USA

2000

2000

Austrálie

2017

Kanada

2018

Nový Zéland

2017

Filipíny

2019

2019

USA

2018

2018

Irán

2004

2004
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d.
Detekce a identifikace GMO
Ve studii jsme se zaměřili na průkaz GM rýže a pokrmů obsahujících rýži (např. rýže vařená,
rýžové závitky, rýžové nudle). Analýza byla provedena u vzorků rýže a produktů obsahujících rýži,
které byly svezeny z 24 míst České republiky (region A = Jindřichův Hradec, Benešeov, Plzeň,
Blatná, Nepomuk, Sedlice, region B = Litoměřice, Kolín, Praha, Semily, Železný Brod, Rovensko
pod Troskami, region C = Olomouc, Bílovec, Vítkov, Březová, Náchod, Chrudim, region D = Zlín,
Velké Meziříčí, Brno, Pohořelice, Hrušovany, Miroslav).
Použitá metoda
Metoda PCR
PCR metoda slouží pro diagnostiku specifických sekvencí DNA. Tato metoda umožňuje in vitro
zmnožení vybraného úseku DNA, který se nachází mezi dvěma místy o známé sekvenci
nukleotidů. Jako cílová sekvence může vystupovat veškerá vnesená DNA – tj. promotor, samotný
gen, terminátor nebo genový marker, použitý pro selekci transgenních organismů.
Strategie analytického postupu
Detekce GMO byla opět cíleně zaměřena na rýži, vzhledem k tomu, že GM rýže není dosud v EU
povolena k uvádění na trh. V rámci systému Rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
bylo v roce 2019 celkem hlášeno 19 případů záchytů výskytu GMO, z toho 9 případů nepovolené
GM rýže na základě prokázání screeningových elementů 35S promotor, příp. i NOS terminátor a
Cry1Ab/Ac. Vzorky rýže a pokrmů z rýže byly vyšetřeny pomocí screeningové PCR, zaměřené na
obecně se vyskytující nové geny ve více typech GMO (35S promotor, NOS terminátor, bar gen).
Tento analytický postup umožňuje záchyt i nepovolených GMO.
Zabezpečení kvality laboratorní práce
Metody použité ve studii byly verifikovány. Zkoušky byly akreditovány u Českého institutu pro
akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Metody jsou zpracovány do formy
Standardních operačních postupů (SOP). Při práci jsou používány certifikované referenční
materiály, testovací materiály a laboratoř se pravidelně úspěšně účastní mezinárodních
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (GeMMA).

Výsledky laboratorní analýzy
Celkem bylo v roce 2019 vyšetřeno 48 vzorků rýže a 48 vzorků pokrmů obsahujících rýži jako
jednu ze složek.
Vzorky byly vyšetřeny screeningovou metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). V
analyzovaných vzorcích pokrmů (rýžové nudle, rýžový závitek) byla v šesti (12,5 %) případech
potvrzena přítomnost 35S promotoru s výsledkem podezření na použití GM rýže. Vzhledem k
tomu, že se jednalo o vícesložkové pokrmy, byla provedena analýza i na přítomnost sóji a kukuřice.
Jejich přítomnost nebyla prokázána.
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Graf 5.2.1.1 Pozitivní vzorky rýže v letech 2007-2019

Závěr
Získané výsledky analýzy pokrmů z rýže ukázaly, že je technicky velmi obtížné provést
identifikaci příslušné genetické modifikace zjištěné screeningovou metodou PCR. Obdobné
výsledky přítomnosti pouze screeningových elementů 35S promotor, příp. NOS terminátor a
cry1Ab/Ac byly zjištěny u případů hlášených i v systému RASFF. I v těchto případech nebylo také
specifikováno, o kterou genetickou modifikaci se jedná.
Při konzumaci potravin na bázi sledovaných GMO nebyl dosud pozorován žádný škodlivý efekt
na zdraví lidí či zvířat. V roce 2020 bude studie se zaměřením na přítomnost nepovolené transgenní
rýže ve výrobcích a pokrmech pokračovat.
Je nutné i nadále sledovat výsledky výzkumu a jeho výstupy v oblasti GM rýže zejména z třetích
zemích v Asii, abychom mohli na uvedenou situaci okamžitě zareagovat např. rozšířením spektra
analýz o další screeningové elementy, případně o specifické reakce k přímé detekci dané
modifikace.
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