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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám
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Zatímco ČSN EN ISO 21571 ze srpna 2005 převzala ISO 21571:2005 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-14.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a
kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref.
č. EN ISO 21571:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 21571:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin -
Horizontální metody“, jejíž sekretariát je v působnosti DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC
34 „Zemědělské potravinářské výrobky“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ním rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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Úvod
Vyšetřování geneticky modifikovaných příměsí se uskutečňuje prostřednictvím následujících
postupných (nebo současných) kroků. Po odběru vzorků se ze zkušebního podílu izolují nukleové kyseliny.
Extrahované nukleové kyseliny mohou být dále purifikovány a to buď současně v jednom kroku nebo po
extrakci/izolaci. Dále se kvantifikují (pokud je to nutné), ředí (pokud je to nutné), a podrobují se
analytickým zkouškám (jako je např. PCR). Tyto kroky jsou detailně popsány v níže uvedených



mezinárodních normách:

ISO 21568 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and
derived products - Sampling

(Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů -
Vzorkování)

ISO 21569 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and
derived products - Qualitative nucleic acid based methods

(Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů -
Kvalitativní metody založené na analýze nukleových kyselin)

ISO 21570 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and
derived products - Quantitative nucleic acid based methods

(Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů -
Kvantitativní metody založené na analýze nukleových kyselin)

Další informace o definicích a obecných údajích zahrnující kroky výše uvedené jsou zahrnuty v:

ISO 24276 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and
derived products - General requirements and definitions

(Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů -
Všeobecné požadavky a definice)

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) upozorňuje, že shoda s tímto dokumentem může vyžadovat
využití patentu, který se týká extrakční metody založené na extrakci využívající oxid křemičitý (silica)
(No. EP 0389063/USP 5,234,809) uvedené v A.4.

ISO nezastává žádné stanovisko, které se týká dokazování, platnosti a předmětu těchto patentových
práv.

Držitel patentových práv ujistil ISO, že je ochoten jednat o licencích za rozumných a nediskriminačních
podmínek s žadateli z celého světa. V tomto ohledu prohlášení držitele patentových práv je
registrováno u ISO.

Informace lze získat na adrese:

Jean Deleforge,

BioMérieux

Chemin de l’Orme,

69280 Marcy-l’Étoile, France.

Existuje možnost, že i jiné části tohoto dokumentu, mimo ty, které jsou uvedeny výše, mohou být
předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování jednoho nebo
všech takových patentových práv.



Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky a specifické metody extrakce/purifikace a
kvantifikace DNA. Tyto metody jsou popsány v přílohách A a B.

Tato mezinárodní norma byla vytvořena pro matrice jako jsou potraviny, ale je použitelná i pro další
matrice jako jsou obiloviny a krmiva.

Tato norma byla navržena jako nedílná součást analytických metod využívající nukleové kyseliny,
zvláště ISO 21569, která se týká kvalitativních analytických metod a ISO 21570 týkající se kvantitativních
analytických metod.

-- Vynechaný text --


