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inê³o ponad 30 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono udany eksperyment ze sztuczn¹ rekombinacj¹ DNA.
Od tej pory in¿ynieria genetyczna i jej techniki przeniknê³a sukcesywnie do wszystkich dziedzin ¿ycia cz³owieka. W 1978 r.
zmodyfikowane genetycznie mikroorganizmy wykorzystano do
produkcji insuliny ratuj¹cej ¿ycie cz³owieka. W 1986 r. w trzech
niezale¿nych oœrodkach zmodyfikowano genom tytoniu i petunii, co sta³o siê pocz¹tkiem ery upraw GM o ulepszonych cechach u¿ytkowych. W 1994 r. na rynek wprowadzono pierwszy
zmodyfikowany genetycznie produkt spo¿ywczy – pomidor
FlavrSavr o zwiêkszonej, w porównaniu z istniej¹cymi odmianami, jêdrnoœci owoców. W tym samym czasie rozpoczêto utylizacjê odpadów i oczyszczanie œcieków, wykorzystuj¹c do tego celu
procesy zachodz¹ce w zmodyfikowanych mikroorganizmach. In¿ynieria genetyczna i organizmy genetycznie zmodyfikowane
(GMO) sta³y siê wszechobecne w ¿yciu cz³owieka, znajduj¹c zastosowanie w medycynie (czerwona biotechnologia), rolnictwie
(biotechnologia zielona) i przemyœle (bia³a biotechnologia).
Rozwojowi in¿ynierii genetycznej towarzyszy³y burzliwe dyskusje nad istot¹ sztucznej rekombinacji materia³u genetycznego
i jej potencjalnym wp³ywem na zdrowie cz³owieka oraz na œrodowisko naturalne i stworzone przez cz³owieka agrobiocenozy.
W zwi¹zku z tym status organizmów transgenicznych w Europie
ulega³ w ci¹gu ubieg³ego dziesiêciolecia rozmaitym fluktuacjom.
Odk¹d w raporcie OECD (1986 r.) oceniono poziom zagro¿enia
zwi¹zanego z pracami na materiale genetycznym organizmów za
porównywalny z odnotowanym w sektorze produkcji ¿ywnoœci,
œrodków ochrony roœlin czy farmakologii, zaobserwowano wyraŸny rozwój biotechnologii stosowanej (kolejna zielona rewolucja
³agodz¹ca problem g³odu w krajach trzeciego œwiata, w tym
wspierany przez UE projekt „Golden Rice”; opanowanie epidemii
wœcieklizny i innych chorób odzwierzêcych w Europie). Po 2000 r.
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i problemach z naturalnymi wrogami (priony, kontaminacje w produkcji ekologicznej) w Zjednoczonej Europie znów zintensyfikowano wdra¿anie nowych technologii
opartych na GMO. Nie odrzucaj¹c idei ochrony istniej¹cej puli genowej, w Parlamencie UE uznano, ¿e „nowa wiedza oferuje wiele korzyœci dla zdrowia cz³owieka i równowagi gospodarczej, a wprowadzanie restrykcyjnych zakazów mo¿e spowodowaæ zablokowanie
postêpu w nauce, innowacjach i inwestycjach zmieniaj¹cych jakoœæ ¿ycia”. W Raporcie
Bezpieczeñstwa, sporz¹dzonym przez Komisjê Europejsk¹ w 2001 r. na podstawie
wyników ponad trzydziestoletnich badañ (80 projektów) realizowanych w 400 niezale¿nych laboratoriach rz¹dowych stwierdza siê, ¿e „badania nad dotychczas wytworzonymi i skomercjalizowanymi GMO oraz pochodz¹cymi z nich produktami, nie wskazuj¹
na ¿adne ryzyko dla cz³owieka i jego œrodowiska odmienne od tego, które mog³oby zaistnieæ
podczas stosowania metod hodowli konwencjonalnej. Je¿eli pojawi³oby siê jakiekolwiek negatywne, dotychczas nie wystêpuj¹ce oddzia³ywanie, musi byæ ono natychmiast zidentyfikowane przez dok³adnie przygotowany system monitoringu [...]”). Równoczeœnie, uwzglêdniaj¹c w¹tpliwoœci i obawy opinii publicznej tworzy siê i nowelizuje zasady prawne,
zabezpieczaj¹ce równowagê miêdzy „starym” i „nowym”.
Aktualny numer „Biotechnologii” poœwiêcony jest problemom zwi¹zanym z obecnoœci¹ GMO w naszym ¿yciu. Mo¿na w nim znaleŸæ artyku³y dotycz¹ce nowoczesnych zastosowañ in¿ynierii genetycznej w pozyskiwania biofarmaceutyków, in¿ynierii genetycznej jako narzêdzia hodowli oraz wykorzystania komórek GM jako modelu biologicznego dla oceny ekspresji genów. Poruszone s¹ problemy wspó³istnienia
upraw GM i nie-GM (konwencjonalnych i ekologicznych) i scharakteryzowano najnowsze metody pozwalaj¹ce na monitorowanie i ocenê zawartoœci GMO w produktach rolnych (techniki molekularne, biosensory, metody bioinformatyczne). Mo¿na
wreszcie zapoznaæ siê z plusami i, z perspektywy czasu, minusami zastosowañ in¿ynierii genetycznej.
¯yczymy przyjemnej lektury.
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