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Artyku³ przegl¹dowy Review

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) to
organizmy, których genom zosta³ celowo zmieniony
przez cz³owieka za pomoc¹ metod in¿ynierii genetycz-
nej. Zmiana genomu organizmu, zwana transformacj¹
genetyczn¹, mo¿e zachodziæ poprzez wprowadzanie
genów pochodz¹cych od innych gatunków (organizmy
transgeniczne) lub te¿ dawc¹ i biorc¹ genu mo¿e byæ
ten sam organizm. Wprowadzone geny warunkuj¹ na-
bywanie przez organizm nowych, specyficznych cech
lub w przypadku zwiêkszenia liczby kopii genu wystê-
puj¹cego ju¿ w organizmie, w³a�ciwa cecha jest silniej
eksponowana. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê genero-
wanie cech po¿¹danych przez cz³owieka.

Cele modyfikacji genetycznych
Modyfikacje genetyczne wykorzystuje siê czêsto

w rolnictwie do poprawy w³a�ciwo�ci u¿ytkowych
g³ównych ro�lin uprawnych, tj. np.: soi, kukurydzy, rze-
paku, bawe³ny i innych. Prace maj¹ce na celu tworze-
nie ro�lin o nowych w³a�ciwo�ciach prowadzone by³y
ju¿ dawno, jednak zasadnicz¹ ró¿nic¹ by³ sposób, w jaki
mo¿na by³o uzyskaæ po¿¹dane cechy. Nowe odmiany
powstawa³y bowiem wskutek krzy¿owania i selekcji
osobników lub w wyniku pojawiaj¹cych siê sponta-
nicznie cech bêd¹cych efektem mutacji, reorganizacji
w strukturze DNA, transpozycji lub rekombinacji.
Obecnie stosowana technika polega na dokonywaniu
zmian bezpo�rednio w strukturze DNA z pominiêciem
mechanizmów rozmna¿ania. Na drodze transformacji
ro�liny uprawne uzyska³y odporno�æ na szkodniki owa-
dzie, tolerancjê na dzia³anie zwi¹zków czynnych her-
bicydów czy odporno�æ na choroby bakteryjne, wiru-

sowe i grzybowe. Manipulacja genami umo¿liwi³a tak-
¿e poprawê cech jako�ciowych ro�lin, zwiêkszenie plo-
nowania, ograniczenie wzrostu niewykorzystywanych
czê�ci ro�lin (np. ³odyg zbó¿ pozostawianych na polu
jako s³oma), a ponadto mo¿liwym sta³o siê uodpornia-
nie ich na niekorzystne warunki �rodowiska: suszê,
powód�, zasolenie gleb czy silne wiatry itp. (8). Ma to
szczególnie du¿e znaczenie, je�li we�miemy pod uwa-
gê stale zmniejszaj¹cy siê area³ ziemi rolnej, degrada-
cjê i zanieczyszczanie gleb, zmiany klimatyczne, które
doprowadzaj¹ coraz czê�ciej do redukcji uzyskiwanych
plonów.

Modyfikacjom genetycznym podlegaj¹ nie tylko ro�-
liny wa¿ne ze wzglêdów gospodarczych, ale równie¿
gatunki wykorzystywane w badaniach naukowych.
W tym celu stosuje siê takie ro�liny modelowe, jak rzod-
kiewnik (Arabidopsis thaliana) czy tytoñ (Nicotiana
tabacum) o dobrze poznanym genomie, które ponadto
³atwo ulegaj¹ procesowi modyfikacji. Pozyskana w ten
sposób wiedza wykorzystywana jest przy tworzeniu
nowych odmian ro�lin uprawnych oraz w celu pozna-
nia funkcji genów lub elementów regulatorowych. Wy-
korzystanie technik rekombinowanego DNA w hodowli
odmian ro�lin uprawnych jest najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ biotechnologii rolniczej.

Manipulacje materia³em genetycznym dotycz¹ tak¿e
zwierz¹t, którym nadaje siê cechy po¿¹dane w hodowli
(szybszy wzrost zwierz¹t, odporno�æ na choroby), wy-
korzystuje siê je jako ¿ywe bioreaktory, podobnie jak
bakterie GM (genetycznie zmodyfikowane) stosowane
do produkcji leków, bia³ek itp. Prowadzone s¹ równie¿
prace w kierunku zwiêkszania masy i wielko�ci ryb
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hodowlanych, do�wiadczenia maj¹ce na celu produkcjê
mleka krowiego, które swoim sk³adem i w³a�ciwo�ciami
by³oby zbli¿one do mleka kobiet karmi¹cych piersi¹.

Kontrowersje i obawy
Wykorzystywanie organizmów genetycznie zmody-

fikowanych w produkcji ¿ywno�ci i pasz budzi wiele
kontrowersji i obaw. Ostatnie lata to czas wzmo¿onej
debaty dotycz¹cej GMO nie tylko na �wiecie, ale rów-
nie¿ w Polsce. Pojawiaj¹ siê pytania dotycz¹ce s³usz-
no�ci tworzenia organizmów GM i manipulacji gena-
mi, ich wp³ywu na �rodowisko naturalne i mo¿liwo�ci
utraty kontroli nad ich rozprzestrzenianiem siê. Zwi¹-
zane s¹ one z bezpieczeñstwem ¿ywno�ci i pasz, bez-
pieczeñstwem �rodowiska naturalnego i aspektami
socjoekonomicznymi zwi¹zanymi z u¿ytkowaniem
g³ównie ro�lin GM. Trudno�æ w udzieleniu jednoznacz-
nej odpowiedzi na te i wiele innych pytañ w znacznym
stopniu zale¿y od postawy oceniaj¹cego. Zespo³y ba-
dawcze zajmuj¹ce siê problematyk¹ bezpieczeñstwa
GMO nie zawsze obiektywnie potrafi¹ oceniæ i wyci¹g-
n¹æ wnioski z prowadzonych przez nie do�wiadczeñ
naukowych.

Obawy przeciwników GMO zwi¹zane s¹ z potencjal-
nymi zagro¿eniami w postaci przekazywania wszcze-
pianych genów do innych ro�lin lub organizmów, poja-
wieniem siê substancji alergennych lub szkodliwych dla
zdrowia w transformowanej ro�linie, zmniejszeniem
bioró¿norodno�ci ekosystemów, negatywnym wp³ywem
na organizmy inne ni¿ docelowe, wywo³ywaniem sil-
nej presji selekcyjnej i wiele innych (1, 33).

Zagro¿enia zwi¹zane z u¿ytkowaniem ro�lin gene-
tycznie zmodyfikowanych dotycz¹ g³ównie ich wp³y-
wu na organizmy inne ni¿ docelowe i stan �rodowiska
naturalnego. Stosowanie genów markerowych w postaci
genów oporno�ci na antybiotyki w celu identyfikacji
organizmu, który uleg³ modyfikacji, jest jednym z czê-
�ciej podejmowanych tematów. Stwarza to niebezpie-
czeñstwo w postaci mo¿liwo�ci przekazania drobno-
ustrojom genów oporno�ci na antybiotyki (10, 16).
Ryzyko takie mo¿na jednak wyeliminowaæ przez za-
stosowanie transformacji bez u¿ycia obcych genów mar-
kerowych (30), zastosowanie genów powoduj¹cych
zmiany w wygl¹dzie i sk³adzie chemicznym ro�liny (29)
lub umiejscawianie tych genów w oddzielnych kon-
struktach ni¿ transgeny w³a�ciwe, co umo¿liwia ich eli-
minacjê z genomu ro�linnego (18). Eliminacja genów
mo¿liwa jest przy wykorzystaniu procesu kotransfor-
macji (18, 27) lub u¿ycie miejscowo specyficznych
rekombinaz (18, 30). Niebezpieczeñstwo zwi¹zane ze
stosowanymi w GMO genami markerowymi, g³ównie
nptII, warunkuj¹cymi oporno�æ na antybiotyki jest jed-
nak znikome w �wietle dostêpnych danych naukowych
(3, 4, 16).

Kolejnym zagro¿eniem jest oddzia³ywanie genów Bt
(geny wyizolowane z bakterii glebowej Bacillus thu-
ringiensis, warunkuj¹ce odporno�æ na szkodniki owa-
dzie) na organizmy inne ni¿ docelowe, blisko spokrew-

nione ze zwalczanymi szkodnikami (1), a w dalszej
kolejno�ci na organizmy ¿ywi¹ce siê takimi owadami.
Hilbeck i wsp. (17) wykazali, ¿e larwy z³otooka dra-
pie¿nego (Chrysoperla carnea) ¿eruj¹ce na larwach
szkodnika bawe³ny sówki bawe³nówki, których dieta
zawiera³a proteiny ro�lin Bt, charakteryzowa³ wiêkszy
wspó³czynnik �miertelno�ci w stosunku do grupy kon-
trolnej. Wykazano równie¿ potencjaln¹ mo¿liwo�æ
niekorzystnego wp³ywu ro�lin Bt na mikroorganizmy
glebowe. Bia³ko ro�lin Bt, a �ci�lej proteiny Cry, po
dostaniu siê do gleby z pozosta³o�ci po¿niwnych mog¹
utrzymywaæ siê w tym �rodowisku do kilku miesiêcy
(41). Podczas do�wiadczeñ z u¿yciem kukurydzy Bt
lub samych bia³ek Bt nie stwierdzono jednak znacz¹-
cego wp³ywu na ró¿norodno�æ i ilo�æ organizmów gle-
bowych.

Czêsto poruszanym zagadnieniem zwi¹zanym ze sto-
sowaniem ro�lin odpornych na dzia³anie szkodników,
herbicydów lub chorób jest wywo³ywanie silnej presji
selekcyjnej. Doprowadziæ to mo¿e do pojawienia siê
szkodników odpornych na dzia³anie toksyn Bt, chwa-
stów odpornych na dzia³anie herbicydów lub spowo-
dowaæ powstawanie odpornych grzybów lub wirusów.
W celu zminimalizowania skutków silnej presji selek-
cyjnej ro�lin GM stosuje siê zamiennie ró¿ne herbicy-
dy o dzia³aniu totalnym, wprowadza siê nowy herbicyd
lub w bliskiej odleg³o�ci od pola z ro�linami GM upra-
wia siê ro�liny odmian tradycyjnych (36).

Powa¿nym zagro¿eniem z ekonomicznego punktu
widzenia odnosz¹cego siê do certyfikowania produk-
tów rolnych na GMO i wolne od GMO jest zanieczysz-
czanie upraw tradycyjnych przez ro�liny GM wskutek
kie³kowania nasion pozosta³ych po ubieg³orocznych
zbiorach odmian transgenicznych.

Obawy budzi równie¿ mo¿liwo�æ przekazywania
wprowadzonych genów do gatunków dzikich, blisko
spokrewnionych, wskutek krzy¿owania siê ro�lin (26).
Problem ten dotyczy miêdzy innymi rzepaku GMO
(Brassica napus) i jego pokrewnych gatunków, jak Bras-
sica campestris i Brassica oleracea (7, 14) czy buraka
cukrowego i jego dzikich krewnych w Europie. Dlate-
go prowadzone s¹ badania maj¹ce na celu oszacowanie
ryzyka zwi¹zanego z uwolnieniem do �rodowiska ro-
�lin GM mog¹cych krzy¿owaæ siê z blisko spokrew-
nionymi gatunkami dzikimi.

W¹tpliwo�ci pojawiaj¹ siê odno�nie do przekazywa-
nia genów pomiêdzy ró¿nymi organizmami. Dotyczy
to transferu ro�linnego DNA do bakterii glebowych,
przekazywania genów podczas trawienia do organizmu
ludzi i zwierz¹t lub do bakterii wystêpuj¹cych w ich
przewodach pokarmowych. Dane uzyskane podczas
takich do�wiadczeñ wskazuj¹, ¿e proces horyzontalne-
go transferu genów jest niemo¿liwy lub bardzo ma³o
prawdopodobny (15). Vries i wsp. (43) obliczyli na
podstawie przeprowadzonego przez nich transferu genu
nptII do genomu komórek bakteryjnych, ¿e prawdopo-
dobieñstwo takiej transformacji w optymalnych warun-
kach wynosi £ 1 × 10�13. Niewielkie prawdopodobieñ-
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stwo transformacji wynika równie¿ z tego, ¿e DNA
szybko ulega procesowi degradacji w �rodowisku,
w przewodzie pokarmowym zwierz¹t i ludzi wskutek
niskiego pH i enzymów trawiennych. Wykazano, ¿e
w tkankach zwierzêcych mo¿liwe jest zidentyfikowa-
nie fragmentów DNA pochodz¹cych z chloroplastów
ro�linnych, jednak wch³aniane cz¹steczki DNA z prze-
wodu pokarmowego zwierz¹t by³y zbyt krótkie, aby za
ich pomoc¹ mo¿liwym by³ transfer genów pomiêdzy
organizmami. Jednak¿e istniej¹ równie¿ badania nauko-
we, których wyniki wskazywa³y, ¿e w tkankach zwie-
rzêcych stwierdzono obecno�æ fragmentów DNA po-
chodz¹cych z transgenów ro�lin GM (20, 21). By³y
to jednak krótkie, nieaktywne biologicznie fragmenty
kwasu deoksyrybonukleinowego.

Zdecydowanie najwiêksze emocje zwi¹zane s¹ ze
stosowaniem ¿ywno�ci i pasz produkowanych w opar-
ciu o surowce pochodz¹ce z GMO. Wykorzystywanie
ro�lin transgenicznych w tym celu poprzedzone musi
byæ szczegó³owymi badaniami pod k¹tem toksyczno-
�ci, alergenno�ci, sk³adu jako�ciowego i ilo�ciowego
oraz wp³ywu na organizmy ¿ywe (13, 31). Badania ta-
kie powinny obejmowaæ analizê wska�ników produk-
cyjnych, morfologicznych, zmian histopatologicznych
w tkankach, zmian we wska�nikach biochemicznego
i enzymatycznego funkcjonowania tkanek (13, 22).

Badania do�wiadczalne dotycz¹ce bezpieczeñstwa
stosowania ro�lin GM w ¿ywieniu prowadzone s¹ naj-
czê�ciej na zwierzêtach laboratoryjnych. Dostêpne
wyniki badañ wykonywanych miêdzy innymi w Polsce
nie wykaza³y toksycznego wp³ywu ro�lin GM na
funkcjonowanie i rozwój zwierz¹t (3, 6, 9, 19, 23, 25).
Nie stwierdzono ponadto obecno�ci fragmentów trans-
genicznego DNA w tkankach i narz¹dach zwierz¹t (3,
19, 24). Taki model badañ s³u¿y równie¿ do oceny bez-
pieczeñstwa organizmów GM stosowanych do produk-
cji ¿ywno�ci i pasz. Z dostêpnych danych wynika, ¿e
stosowane obecnie ro�liny genetycznie zmodyfikowa-
ne nie ró¿ni¹ siê sk³adem jako�ciowym i ilo�ciowym
od ro�lin tradycyjnych, z wyj¹tkiem ekspresji zniko-
mej ilo�ci nowych bia³ek lub modyfikacji maj¹cych na
celu zmianê sk³adu jako�ciowego lub ilo�ciowego. Syn-
tetyzowane nowe bia³ka nie wykazuj¹ równie¿ podo-
bieñstwa do znanych substancji toksycznych i alerge-
nów. Wiêkszo�æ prowadzonych dot¹d badañ na zwie-
rzêtach gospodarskich z zastosowaniem paszy trady-
cyjnej i paszy zawieraj¹cej GMO wykaza³a, ¿e badane
wska�niki w obu przypadkach nie ró¿ni³y siê w sposób
znacz¹cy (2, 34, 35, 38-40). Na ich podstawie stwier-
dzano, ¿e pasza GMO jest uznawana za równie bez-
pieczn¹, co pasza zawieraj¹ca tradycyjne surowce  paszo-
we. Nie odnotowano jak dot¹d negatywnego wp³ywu
pasz GM równie¿ w zakresie bezpieczeñstwa produk-
tów spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego (miêso,
mleko, jaja).

Istniej¹ jednak tak¿e doniesienia wskazuj¹ce na ne-
gatywny wp³yw GMO na zdrowie zwierz¹t laborato-
ryjnych (31, 32, 34). Seralini i wsp. (37) wykazali ró¿-

nice w procesie wzrostu, toksyczno�ci w¹trobowo-ner-
kowej, poziomie trójglicerydów i innych wska�nikach
w grupach szczurów karmionych kukurydz¹ MON863
i kukurydz¹ tradycyjn¹. Wed³ug zespo³u ekspertów po-
wo³anych przez koncern Monsanto (9), do�wiadczenie
to nie wykaza³o zale¿no�ci pomiêdzy wystêpuj¹cymi
nieprawid³owo�ciami, a obecno�ci¹ kukurydzy GM
w paszy.

Opublikowane wyniki innych badañ z zastosowaniem
ro�lin GM, prowadzonych niezale¿nie od koncernów
biotechnologicznych, wykazywa³y wystêpowanie symp-
tomów negatywnego wp³ywu GMO na zdrowie bada-
nych zwierz¹t (11, 12, 32), jednak¿e badane w tych
do�wiadczeniach gatunki ro�lin GMO nie zosta³y wpro-
wadzone do powszechnego u¿ytku jako ro�liny upraw-
ne. Uzyskane dane wskazuj¹ równie¿, ¿e proteiny Bt,
w tym Cry1Ac, wywo³uj¹ odpowied� immunologiczn¹
w postaci alergii skórnych u ludzi (5) lub zwiêkszone-
go poziomu przeciwcia³ IgE i IgG u myszy (28), nawet
do poziomu wiêkszego ni¿ wywo³anego przez poda-
wanie toksyny cholery (42).

Przed dopuszczeniem do obrotu organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych na terenie Unii Europejskiej
wymagane jest z³o¿enie odpowiedniego wniosku, a de-
cyzja o dopuszczeniu do stosowania GMO poprzedzona
jest analiz¹ dokumentacji i wyników przez Europejski
Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ̄ ywno�ci (EFSA). Dotyczy
ona bezpieczeñstwa i wp³ywu GMO na zdrowie ludzi,
zwierz¹t oraz �rodowisko naturalne. Wszystkie dopusz-
czone do stosowania na terenie UE odmiany GMO uzy-
ska³y pozytywn¹ opiniê EFSA i traktowane s¹ jako bez-
pieczne.

Skala niepewno�ci i potencjalne zagro¿enia zwi¹zane
z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi zdecy-
dowanie przechylaj¹ szalê ich oceny w kierunku nega-
tywnego odbioru przez spo³eczeñstwo. Inaczej postrze-
gane s¹ jednak prace maj¹ce na celu wykorzystywanie
modyfikacji genetycznych w procesie opracowywania
nowych leków i terapii w medycynie np. niektórych
hormonów czy insuliny produkowanej przez genetycz-
nie zmodyfikowane bakterie. Problem GMO od wielu
lat jest intensywnie, ale do�æ pobie¿nie omawiany
w �rodkach masowego przekazu. Dyskusja taka doty-
czy czêsto domniemanych faktów lub zas³yszanych wia-
domo�ci, a rzadko opiera siê na udokumentowanych
wynikach interdyscyplinarnych badañ naukowych.
Obiektywne informowanie o potencjalnych zagro¿e-
niach i korzy�ciach wynikaj¹cych z technologii mody-
fikacji genetycznej pozwoli na w pe³ni �wiadom¹ oce-
nê problemu GMO.

Manipulowanie genami, dziêki któremu mo¿liwe
sta³o siê tworzenie organizmów transgenicznych wy-
korzystywanych w medycynie, przemy�le czy nauce
budzi³o ju¿ kontrowersje w przesz³o�ci, a kwestie te
podnoszone s¹ obecnie coraz czê�ciej i zapewne bê-
dzie tak równie¿ w najbli¿szej przysz³o�ci. Rozwój
metod biologii molekularnej umo¿liwi³ ingerencjê w ge-
nom organizmów. Dziêki in¿ynierii genetycznej mo¿-
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liwe sta³o siê zmienianie dot¹d wystêpuj¹cych i otrzy-
mywanie nowych, po¿¹danych przez cz³owieka cech
ro�lin, których uzyskanie tradycyjnymi metodami ho-
dowli by³oby niemo¿liwe lub proces taki trwa³by bar-
dzo d³ugo. Z drugiej jednak strony, tworzenie GMO
niesie ze sob¹ niepewno�æ i pytanie, jak dany organizm
bêdzie zachowywa³ siê w �rodowisku, jakie bêd¹ inter-
akcje pomiêdzy nim a innymi organizmami ¿ywymi.
Wspomniane niebezpieczeñstwa zwi¹zane z GMO s¹
obiektem intensywnych prac i istniej¹ obecnie perspek-
tywy eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zwi¹zanych
z t¹ technologi¹.

Wybór pomiêdzy ¿ywno�ci¹ tradycyjn¹ a genetycz-
nie zmodyfikowan¹ powinien nale¿eæ i nale¿y do kon-
sumentów, a stosowanie technik modyfikacji genetycz-
nej pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie proce-
sów zachodz¹cych w organizmach ¿ywych, co przy-
czyniæ siê mo¿e do lepszego wykorzystywania osi¹gniêæ
naukowych w przysz³o�ci.
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