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Summary
The paper provides an overview of the most important in vivo experiments,
concerning herbicide tolerant soybean and Bt maize, quoted by the opponents
of GMOs, as to justify opposition to the use of GM crops in animal feed and food
production. The results of these experiments were confronted with similar
studies performed by other research teams. Relatively few in vivo experiments
have demonstrated significant differences in selected parameters of metabolic
and health status of animals fed diets with soya or GM maize diets. Concluding
on that basis that HT soybean and Bt maize may pose health threat to animals
and humans is not eligible.
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1. Wstêp
Przed prawie dziesiêcioma laty list trójki lekarzy brytyjskich,
zamieszczony w presti¿owym czasopiœmie „Nature” (1), zapocz¹tkowa³ spór o kryteria oceny i warunki dopuszczenia do celów paszowych i spo¿ywczych produktów genetycznej modyfikacji roœlin. Po trzech latach obecnoœci na rynkach œwiatowych
transgenicznej soi o zwiêkszonej tolerancji na dzia³anie herbicy-
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dów oraz kukurydzy o zwiêkszonej odpornoœci na atak szkodników owadzich, autorzy publikacji kwestionowali zasadnoœæ równowa¿noœci sk³adnikowej z odpowiednikami z konwencjonalnych upraw, jako wystarczaj¹cego kryterium oceny bezpieczeñstwa produktów transgenezy. Spór o bezpieczeñstwo produkcji i stosowania
GMO, anga¿uj¹cy reprezentantów ró¿nych dyscyplin, zosta³ uznany przez równie
presti¿owe czasopismo naukowe „Science” za „Naukow¹ kontrowersjê 1999 roku”.
Jednym z efektów tego sporu by³y nowe propozycje oceny bezpieczeñstwa produktów transgenezy roœlin. W kolejnych raportach FAO/WHO z lat 2000, 2001 i 2003
(2-4) uznano, ¿e równowa¿noœæ sk³adnikowa, jako kryterium bezpieczeñstwa produktów transgenezy, ma istotne ograniczenia i winna byæ, w odniesieniu do niektórych modyfikacji genetycznych, uzupe³niona badaniami in vivo. W szczególnoœci dotyczy to dwóch przypadków: genetycznej modyfikacji surowców o znacz¹cej pozycji
w diecie oraz modyfikacji wielokierunkowej, obejmuj¹cej kilka szlaków metabolicznych roœliny.
Z blisko dziesiêcioletnim opóŸnieniem, podobny spór rozgorza³ w Polsce, przy
czym przebiega on w zgo³a odmiennym kontekœcie, tj. znacznie bogatszej wiedzy
o przedmiocie sporu. W internetowej bazie Science Citation Index Expanded (5)
pod angielskimi odpowiednikami takich hase³, jak genetycznie zmodyfikowana oraz
transgeniczna soja i kukurydza, mo¿na znaleŸæ informacje o ponad 1200 prac, jakie
ukaza³y siê w renomowanych czasopismach naukowych. Kolejne prace mo¿na znaleŸæ pod innymi has³ami, jak genetycznie zmodyfikowane pasze, nowe pasze, nowe
roœliny, genetycznie zmodyfikowane (transgeniczne) uprawy. Spoœród ponad 1500
prac dotycz¹cych omawianego zagadnienia w ponad stu publikacjach podsumowuje
siê wyniki badañ ¿ywieniowych, prowadzonych na zwierzêtach laboratoryjnych
i zwierzêtach gospodarskich, z zastosowaniem w dietach genetycznie zmodyfikowanej (GM) soi i kukurydzy. Losy bia³ek transgenicznych oraz produktów ich degradacji w organizmie zwierz¹t omówiono gruntownie w kilku przegl¹dach literaturowych, jakie ukaza³y siê w cenionych czasopismach, jak „Nutrition Abstract & Review”
(6), „European Food Research and Technology” (7), „Poultry Science” (8) oraz
w „Animal Feed Science and Technology” (9). Generalne wnioski zawarte w tych publikacjach s¹ zbie¿ne z wynikami badañ prowadzonych w polskich oœrodkach badawczych, z zastosowaniem d³ugotrwa³ego (piêciopokoleniowego) ¿ywienia myszy
diet¹ z zawartoœci¹ 20% pszen¿yta o transgenicznie zwiêkszonej odpornoœci na
fosfinotrycynê. Nie stwierdzono transgenicznego DNA we krwi, narz¹dach wewnêtrznych i miêœniach myszy (10), jak równie¿ nie odnotowano uszkodzeñ chromosomów (11). W innych, prowadzonych w Polsce doœwiadczeniach stwierdzono,
¿e w procesie zakiszania kukurydzy transgeniczne bia³ko ulega degradacji (12),
a kukurydza genetycznie zmodyfikowana jest chemicznie i od¿ywczo równowa¿na
kukurydzy konwencjonalnej (13).
Efekty ¿ywienia zwierz¹t laboratoryjnych i gospodarskich paszami z zawartoœci¹
surowców transgenicznych by³y przedmiotem kilku podsumowañ zamieszczonych
w renomowanych czasopismach, uznawanych za podstawowe w tym obszarze wie10
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dzy (14-17). W najnowszym przegl¹dzie piœmiennictwa, autorzy tego opracowania
stwierdzaj¹, ¿e wyniki przeprowadzonych dot¹d badañ in vivo z zastosowaniem
w dietach zwierz¹t soi o zwiêkszonej tolerancji na herbicydy i kukurydzy odpornej
na atak szkodników owadzich nie wykaza³y obni¿enia wartoœci pokarmowej podawanych pasz oraz pogorszenia efektów produkcyjnych i/lub stanu zdrowia drobiu,
œwiñ i byd³a, a produkty pochodzenia zwierzêcego, tj. mleko, miêso i jaja, by³y wolne od transgenicznego bia³ka (18).
Spoœród prac zamieszczonych w bazie SCI-Ex tylko nieliczne wskazuj¹, ¿e zdrowie zwierz¹t mo¿e byæ zagro¿one przez niekorzystny wp³yw transgenicznych bia³ek
lub inne sk³adniki roœlin zawieraj¹cych takie bia³ka. S¹ to prace Ewen i Pusztai (19),
Malatesta i wsp. (20-22), Mazza i wsp. (23), Seralini i wsp. (24), Vecchio i wsp. (25).
Te w³aœnie prace oraz kilka pozycji spoza bazy, jak Ermakova (26), Fares i El-Sayed
(27) oraz Vazquez-Pardon (28), by³y kanw¹ dwóch referatów, wyg³oszonych przez
reprezentantów œrodowiska naukowego podczas ubieg³orocznej Ogólnopolskiej
Konferencji Programowej Prawa i Sprawiedliwoœci „Polska wolna od GMO” (29,30).
Niedawno tê grupê prac powiêkszy³, dostêpny w internecie, raport z austriackich
badañ dotycz¹cych biologicznych efektów zastosowania w ¿ywieniu myszy kukurydzy Bt (31), przez oponentów GMO prezentowany jako dowód na negatywny wp³yw
kukurydzy Bt na zdrowie ludzi (32,33).
Ze wzglêdu na zawodowe powinnoœci reprezentantów zootechniki i nauki
o ¿ywnoœci (dyscyplin reprezentowanych przez autorów tego artyku³u), jak¹ jest
dba³oœæ o bezpieczeñstwo zwierz¹t ¿ywionych paszami z roœlin GM i ludzi spo¿ywaj¹cych produkty pochodzenia zwierzêcego, informacje upowszechniane przez
oponentów GMO budz¹ szczególne zainteresowanie. Mog¹ one bowiem byæ wa¿nym sygna³em, wzmagaj¹cym ostro¿noœæ i wskazuj¹cym realne zagro¿enia oraz
wskazuj¹cym kierunki niezbêdnych badañ. Maj¹c to na uwadze, w pracy tej, dokonano przegl¹du najwa¿niejszych doœwiadczeñ in vivo, dotycz¹cych soi i kukurydzy
GM, a przytaczanych przez oponentów GMO wywodz¹cych siê ze œrodowiska naukowego, jako uzasadnienie sprzeciwu wobec stosowania roœlin GM w ¿ywieniu
zwierz¹t i produkcji ¿ywnoœci. Wyniki tych doœwiadczeñ skonfrontowano z podobnymi badaniami, wykonanymi przez inne zespo³y badawcze.

2. Aspekty zdrowotne zastosowania soi GM w ¿ywieniu zwierz¹t
Aspekty zdrowotne by³y wa¿nym kryterium oceny efektów zastosowania soi GM
w wielu doœwiadczeniach ¿ywieniowych. Szczególnie mia³o to miejsce w doœwiadczeniach d³ugoterminowych, sporadycznie prowadzonych na drobiu i ssakach gospodarskich (34, 35), a najczêœciej na gryzoniach laboratoryjnych (36-40). W tabeli 1
podano przyk³ady doœwiadczeñ, w których myszy i/lub szczury ¿ywione dietami
z soj¹ GM osi¹ga³y dojrza³oœæ somatyczn¹ (13-15 tygodni), a nawet bardzo zaawansowany wiek (104 tygodni), bliski okresu w którym wiele osobników koñczy ¿ycie
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wskutek schorzeñ, np. nowotworów. We wszystkich prezentowanych pracach wyniki zastosowania soi GM by³y zbli¿one do uzyskanych w grupach kontrolnych. Ró¿nice miêdzy grupami w niektórych, nielicznych parametrach fizjologicznych by³y traktowane przez autorów prac, jako naturalne zjawisko biologiczne, nie upowa¿niaj¹ce do daleko id¹cych wniosków o zaburzeniach metabolizmu lub zdrowia
zwierz¹t.

Tabela 1
Przyk³ady d³ugoterminowych badañ na gryzoniach z zastosowaniem soi GM
Zawartoœæ soi
w diecie
(%)

Okres
¿ywienia

Teshima i wsp.
(36)

30

15 tygodni

wzrost zwierz¹t i reakcja systemu nie stwierdzono ró¿nic w spo¿yciu
immunologicznego szczurów i my- diet, wzroœcie zwierz¹t. Masa w¹troszy
by, grasicy, œledziony, wêz³ów ch³onnych i kêpek Peyera, jak równie¿
zwartoœæ IgE w surowicy krwi by³y
zbli¿one

Zhu i wsp.
(37)

30, 60, 90

13 tygodni

wzrost szczurów, zmiany patolo- nie stwierdzono istotnych ró¿nic
giczne w narz¹dach, analiza mo- analizowanych parametrów fizjologicznych oraz obecnoœci DNA z soi
czu, wskaŸniki hematologiczne
w miêœniach szczurów. Nie stwierdzono negatywnego wp³ywu soi GM,
nawet przy zawartoœci 90% diety

Soares i wsp.
(38)

22,5

291 dni

wzrost zwierz¹t i wykorzystanie soja z upraw organicznych, jak
bia³ka z diet z zawartoœci¹ soi GM równie¿ soja GM jest dobrym
Ÿród³em bia³ka w diecie stosowanej
i soi z upraw organicznych
przez ca³e ¿ycie szczurów

Sakamoto i wsp.
(39)

30

52 tygodnie

wzrost zwierz¹t, zmiany nekrotycz- odnotowano nieliczne ró¿nice w ane w narz¹dach oraz hematologicz- nalizowanych parametrach nie podne i biochemiczne wskaŸniki krwi wa¿aj¹cych generalnego wniosku:
d³ugoterminowe ¿ywienie szczurów
diet¹ z zawartoœci¹ 30% soi GM nie
spowodowa³o negatywnych nastêpstw, w porównaniu z soj¹ konwencjonaln¹

Sakamoto i wsp.
(40)

30

104 tygodnie

wzrost zwierz¹t, zmiany nekrotycz- d³ugoterminowe ¿ywienie szczurów
ne w narz¹dach oraz hematologicz- diet¹ z zawartoœci¹ 30% soi GM nie
ne i biochemiczne wskaŸniki krwi spowodowa³o negatywnych nastêpstw, w porównaniu z soj¹ konwencjonaln¹

ród³o
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Tabela 2
Wyniki badañ wskazuj¹ce na ryzyko zdrowotne zastosowania soi GM w ¿ywieniu zwierz¹t
Autorzy

Model doœwiadczenia

Najwa¿niejsze stwierdzenia

Malatesta i wsp. mikroskopem elektronowym i metodami chemicz(20)
nymi badano strukturê i funkcjonowanie komórek
trzustki u myszy przez 1, 2, 5 i 8 miesiêcy ¿ywionych dietami z zawartoœci¹ 14% soi GM lub wild
soybean

w porównaniu z grup¹ kontroln¹, soja GM wywo³a³a
iloœciowe zmiany niektórych funkcji, aczkolwiek
bez zmian strukturalnych w komórkach wydzielniczych trzustki. Dieta zawieraj¹ca sojê GM istotnie
obni¿y³a syntezê i aktywacjê zymogenu

Malatesta i wsp. oceniano strukturê i funkcjonowanie komórek
(21)
w¹troby u myszy przez 1, 2, 5 i 8 miesiêcy ¿ywionych dietami z zawartoœci¹ 14% soi GM lub wild
soybean

soja GM wp³ynê³a na niektóre struktury j¹dra hepatocytów u m³odych i doros³ych myszy (wiêcej j¹der
o nieregularnym kszta³cie i wiêcej porów), jednak¿e mechanizm tego wp³ywu nie jest znany. Nie
stwierdzono ró¿nic w aktywnoœci enzymów w¹troby, AST, ALT, LDH i GGT

Vecchio i wsp.
(25)

oceniano stan j¹der samców myszy, które od okresu ci¹¿y matek do wieku 2, 5 lub 8 miesiêcy, by³y
¿ywione mieszank¹ z zawartoœci¹ 14% soi GM lub
soi kontrolnej wild soybean

u szczurów w ró¿nym wieku, ¿ywionych diet¹ z soj¹
GM liczba granul perychromatyny w j¹drach by³a
wiêksza, a liczba porów mniejsza. W grupie soi GM
stwierdzono równie¿ zwiêkszenie iloœci g³adkiego
reticulum endoplazmatycznego w komórkach Sertoliego, które reprezentuj¹ komórki somatyczne
j¹der

Malatesta i wsp. oceniano strukturê komórek w¹troby u myszy ¿y(22)
wionych diet¹ z zawartoœci¹ 14% soi GM lub wild
soybean. Po 3 miesi¹ce, na 1 miesi¹c, zamieniono
diety po³owie osobników z ka¿dej grupy

stwierdzono zmiany w j¹drach hepatocytów myszy
otrzymuj¹cych dietê z soj¹ GM. Zmiany te pojawia³y
siê w krótkim czasie, jak te¿ szybko ustêpowa³y, po
1 miesi¹cu od zmiany diety

W tabeli 2 przedstawiono najwa¿niejsze informacje o doœwiadczeniach, przeprowadzonych przez grupê w³oskich badaczy, wskazywanych jako przyk³ad niekorzystnego wp³ywu soi GM na zdrowie zwierz¹t (30). Prace opublikowano w czasopismach z zakresu anatomii oraz struktury i funkcji komórek; „Journal of Anatomy”,
„Cell Structure and Function” oraz „Europen Journal of Histochemistry”, tj. czasopismach o innym profilu, ni¿ periodyki z zakresu ¿ywienia zwierz¹t. Tylko tym mo¿na
wyjaœniæ, dlaczego jedyn¹ informacj¹ o sposobie ¿ywienia zwierz¹t by³a zawartoœæ
w diecie soi GM oraz wild soybean. Na tej podstawie nie sposób oceniæ, czy obecnoœæ
transgenicznego bia³ka by³a najwa¿niejszym czynnikiem, który zró¿nicowa³ sk³ad
i w³aœciwoœci diet.
Na znacz¹ce ró¿nice w aktywnoœci antytrypsynowej diet wskazuje pomiar sekrecji a-amylazy w trzustce, wykonany w pierwszej z cytowanych prac (20). Aktywnoœæ
a-amylazy w trzustce myszy z grupy kontrolnej by³a czterokrotnie wy¿sza, ni¿ u myszy ¿ywionych diet¹ z soj¹ GM. Autorzy nie wyjaœniaj¹, ani nie komentuj¹ tych ró¿nic. W podsumowaniu wszystkich prac autorzy wskazuj¹ na prawdopodobny zwi¹zek miêdzy rodzajem u¿ytej soi w diecie, a uzyskanymi wynikami, jednak¿e czyni¹
to bardzo ostro¿nie. Wskazuj¹c na mo¿liwe zmiany, powodowane przez sojê GM
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 9-21 2009
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w trzustce myszy, autorzy stwierdzaj¹, ¿e jakkolwiek nie odnotowano zmian strukturalnych w groniastych komórkach trzustkowych u myszy ¿ywionych soj¹ GM, to
poczynione obserwacje wskazuj¹ na zmiany iloœciowe w przypadku niektórych
struktur komórkowych w porównaniu do zwierz¹t kontrolnych. Dalej pisz¹, w wolnym t³umaczeniu, „w szczególnoœci wydaje siê, ¿e dieta zawieraj¹ca du¿¹ iloœæ
sk³adnika GM ma wp³yw na syntezê zymogenu (proenzymu) i proces jego przekszta³cania”. Takie stwierdzenie ra¿¹co kontrastuje ze sposobem, w jaki pracê tê cytuj¹ oponenci GMO, wskazuj¹c j¹ jako dowód toksycznego dzia³ania soi GM
(29,30,32). Wyniki prezentowane w omawianych pracach nale¿y zatem traktowaæ
jako sygna³ wskazuj¹cy potrzebê analizy tego zagadnienia, jednak¿e nie jako dowód, ¿e soja GM powoduje patologiczne zmiany w trzustce, w¹trobie i j¹drach
zwierz¹t. Nie jest bowiem pewne, czy materia³ dobrany do doœwiadczeñ by³ nale¿ycie wyrównany pod wzglêdem sk³adników od¿ywczych i nieod¿ywczych.
Z podobnych wzglêdów za ma³o wiarygodne nale¿y uznaæ opracowanie Ermakovej (26), prezentowane przez autorkê jedynie w wersji elektronicznej. W opisie
przeprowadzonego doœwiadczenia pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, co do warunków utrzymywania zwierz¹t i precyzji doœwiadczenia. Najprawdopodobniej z tego wzglêdu
wyniki te nie ukaza³y siê w czasopiœmie naukowym. Autorka donosi, ¿e zastosowanie soi GM w ¿ywieniu szczurów spowodowa³o ponad szeœciokrotne zwiêkszenie
strat w odchowie potomstwa (z 9 do 55,6%), a nastêpnie radykalne zmniejszenie
masy cia³a odchowywanego miotu (z 26,6 do 15,1 g). Informacje te ilustruje zdjêcie
pary szczurów, w tym osobnika o prawid³owym wzroœcie i cherlawego. Autorka,
jako pracownik Instytutu Wy¿szych Funkcji Nerwowych Rosyjskiej Akademii Nauk,
nie jest znana z prac ¿ywieniowych. Z faktu, ¿e w 2003 r. kandydowa³a do Dumy
pod has³em „Ekologiczne SOS” mo¿na wnosiæ, ¿e w sprawie GMO jest raczej stron¹
sporu, ni¿ bezstronnym ekspertem.
Wiarygodnoœæ podobnych doniesieñ o negatywnym wp³ywie soi GM na efekty
chowu zwierz¹t s¹ sprzeczne z wynikami wiêkszoœci opublikowanych badañ in vivo,
jak równie¿ sprzeczne z wynikami praktycznego ¿ywienia zwierz¹t w wielu krajach
Europy, w tym w Polsce. Przyk³adowo, w latach 1997-2007, tj. w okresie sukcesywnego zwiêkszania iloœci soi GM w mieszankach paszowych dla drobiu produkcja
miêsa drobiowego wzros³a z 800 do 1300 tys. t, wiek osi¹gniêcia 2 kg masy cia³a
skróci³ siê z 43 do 33 dni, a zu¿ycie paszy zmala³o z 2,1 do 1,6 kg/kg przyrostu (41).
Dane te wskazuj¹, ¿e stosowanie soi GM nie zmniejszy³o mo¿liwoœci pe³nego wykorzystania potencja³u genetycznego kurcz¹t brojlerów. Warto pokreœliæ, ¿e s¹ to
dane sumuj¹ce efekty wieloletniej produkcji drobiarskiej w skali ca³ego kraju,
z odniesieniem do postêpu w produkcji i konkurencyjnoœci drobiarstwa w innych
krajach. W tym bowiem czasie znacz¹co wzrós³ eksport miêsa drobiowego z Polski
na rynki europejskie.
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3. Aspekty zdrowotne zastosowania kukurydzy GM w ¿ywieniu zwierz¹t
Opublikowane w czasopismach naukowych wyniki doœwiadczeñ d³ugoterminowych, z zastosowaniem kukurydzy Bt w dietach myszy i szczurów (42,43) nie daj¹
podstaw do stwierdzenia, ¿e taka modyfikacja genetyczna kukurydzy zagra¿a zdrowiu zwierz¹t (tab. 3). Spoœród prac omawianych w tabeli 3, ostatnia pozycja, tj. praca Hammond i wsp. (46) wzbudzi³a kontrowersje. Grupa badaczy francuskich (24) reprezentuj¹ca, m.in. komitet na rzecz niezale¿nej informacji i badañ in¿ynierii genetycznej, uzyska³a s¹dowy nakaz udostêpnienia przez firmê Monsanto oryginalnych
wyników tych badañ, przeprowadzonych na 400 szczurach (po 20 osobników w grupie) przez 90 dni ¿ywionych diet¹ z zawartoœci¹ 11 lub 33% soi konwencjonalnej lub
soi GM. Wyniki nowej, znacznie bogatszej analizy statystycznej, z wykorzystaniem
ró¿nych testów analizy wariancji i równañ regresji, opublikowano w czasopiœmie
„Archives of Environmental Contamination and Toxicology” (24). Autorzy stwierdzili, ¿e spoœród ponad 80 wskaŸników fizjologicznej reakcji szczurów na podawane
diety, kilka by³o zró¿nicowanych miêdzy grupami otrzymuj¹cymi sojê GM i sojê
konwencjonaln¹. Dotyczy³o to ró¿nic w masie cia³a samic i samców (w grupie kontrolnej samce by³y ciê¿sze, a samice l¿ejsze, ni¿ w grupie z soj¹ GM), zwiêkszenia
zawartoœci trójglicerydów we krwi oraz zwiêkszenia wydalania fosforu i sodu w moczu szczurów. Na takiej podstawie Seralini i wsp. (24) stwierdzili, ¿e wykazali oznaki toksycznego oddzia³ywania soi GM na w¹trobê i nerki szczurów. Taki wniosek,
oparty na kilku fizjologicznie nie powi¹zanych parametrach, nie jest uprawniony.
Przyk³adowo, zwiêkszone wydalanie wapnia i fosforu w moczu mog³o byæ wynikiem
podwy¿szonej biodostêpnoœci tych pierwiastków, podwy¿szaj¹ce ich pule ponad
potrzeby metaboliczne. Wiadomo bowiem, ¿e kukurydza charakteryzuje siê nisk¹
aktywnoœci¹ fitazy, maj¹cej istotny wp³yw na wykorzystanie fosforu fitnowego, a poœrednio równie¿ wapnia z pasz roœlinnych. Niewielka ró¿nica w aktywnoœci fitazy
mo¿e zmieniaæ dostêpnoœæ i absorpcje tych pierwiastków w jelicie cienkim.

Tabela 3
Przyk³ady d³ugoterminowych badañ na gryzoniach z zastosowaniem kukurydzy GM

ród³o

Zawartoœæ
kukurydzy
w diecie (%)

Okres
¿ywienia

Analizowane cechy

Najwa¿niejsze wyniki

1

2

3

4

5

Teshima i wsp.
(36)

50

13 tygodni
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1

2

3

4

5

Kilic i Akay
(43)

20

3 pokolenia

wzrost szczurów, wielkoœæ miotów,
masa narz¹dów wewnêtrznych,
wskaŸniki biochemiczne krwi i moczu oraz histopatologia narz¹dów

stwierdzono ró¿nice w wartoœci niektórych wskaŸników, jednak¿e nie
by³o powa¿niejszych obaw o zdrowie
zwierz¹t ¿ywionych kukurydz¹ Bt

Malley i wsp.
(44)

35

90 dni

wzrost, œmiertelnoœæ i zachowanie kukurydza GM by³a od¿ywczo rówszczurów, histopatologia narz¹dów, nowa¿na i równie bezpieczna, jak
wskaŸniki biochemiczne krwi i mo- kukurydza konwencjonalna
czu

He i wsp.
(45)

50 i 70

90 dni

badania toksykologiczne, zgodnie kukurydza GM by³a od¿ywczo rówz procedur¹ przyjêt¹ w Chinach nowa¿na i równie bezpieczna, jak
kukurydza konwencjonalna

Hammond i wsp.
(46)

11 i 33

90 dni

analizowano wzrost szczurów oraz masa cia³a, stan zdrowia, parameponad 80 wskaŸników stanu i zdro- try hematologiczne i biochemiczne
krwi oraz moczu, masa organów
wia i metabolizmu
wewnêtrznych i ich struktury komórkowe by³y zbli¿one u obu grupach szczurów

Podobn¹, krytyczn¹ ocenê efektów pracy Seraliniego i wsp. (24) wyrazi³ panel
ekspertów reprezentuj¹cych European Food Safety Authority (47). Zdaniem panelu powtórna analiza wyników 90-dniowego doœwiadczenia z zastosowaniem kukurydzy
MON 863 nie przynios³a ¿adnych nowych danych naukowych, które wskazuj¹, ¿e kukurydza niekorzystnie wp³ynê³a na zdrowie szczurów.
W omawianych doœwiadczeniach na podkreœlenie zas³uguje fakt, nie komentowany zarówno przez Hammond i wsp. (46), jak te¿ przez Seralini i wsp. (24). Przeciêtna zawartoœæ transgenicznego bia³ka Cry3Bb1 w œwie¿ej masie nasion u¿ytej kukurydzy MON 863 wynosi³a 70 mg/g, tj. wielokrotnie wiêcej, ni¿ zawartoœæ bia³ka
Cry1Ab w nasionach kukurydzy MON 810 oznaczona przez innych badaczy,
mieszcz¹ca siê w zakresie 1-9,35 mg/g (8,31,48). Niewiele wiadomo, jak takie ró¿nice w zawartoœci transgenicznego bia³ka typu Cry mog¹ wp³ywaæ na funkcjonowanie
organizmu zwierz¹t, szczególnie w testach d³ugotrwa³ych. Do czasu rozstrzygniêcia
tej w¹tpliwoœci nie mo¿na przyjmowaæ, ¿e wyniki badañ uzyskiwane na ziarnie jednej linii transgenicznej kukurydzy mog¹, bez zastrze¿eñ, s³u¿yæ do oceny wartoœci
od¿ywczej i bezpieczeñstwa stosowania ziarna innej linii, o znacznie wiêkszej zawartoœci bia³ka Cry.
W grudniu 2008 r. na internetowej stronie Koalicji Polska Wolna od GMO (32),
jak równie w niektórych czasopismach bran¿owych, np. „Trzoda Chlewna” (33) ukaza³y siê informacje zatytu³owane: „Badania austriackiego rz¹du potwierdzaj¹, ¿e genetycznie zmodyfikowane uprawy zagra¿aj¹ p³odnoœci ludzi oraz bezpieczeñstwu
¿ywnoœci”, powo³uj¹ce siê na raport z badañ zleconych przez Austriack¹ Agencjê
ds. Zdrowia i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, zatytu³owanych „Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long reproduction studies in mice” (31). Raport
16
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liczy 105 stron tekstu, dostêpnego w wersji elektronicznej. G³ówne informacje dotycz¹ce zakresu tych badañ i najwa¿niejszych ich wyników zamieszczono w tabeli 4.

Tabela 4
Zakres i najwa¿niejsze wyniki badañ zleconych przez Austriack¹ Agencjê ds. Zdrowia i Bezpieczeñstwa
¯ywnoœci (31)
Typ badañ

Zakres badañ

Najwa¿niejsze wyniki

test czteropokoleniowy

pokolenie rodzicielskie myszy ¿ywiono diet¹
z zawartoœci¹ 33% kukurydzy NK603xMON810
lub non-GMO. Z ka¿dej grupy losowo wybrano
po 18-24 samic i samców i kojarzono w pary
w wieku 7 tygodni. W tydzieñ po kojarzeniu
samce uœmiercano do badañ, a samice odchowywa³y potomstwo, z którego wybierano materia³ do badañ kolejnej generacji

nie stwierdzono istotnych ró¿nic we wskaŸnikach wzrostu matek, liczebnoœci i masie miotów, masie wybranych organów wewnêtrznych
(j¹der, œledzionie, nerkach). Badania histologiczne w¹troby, trzustki, nerek, œledziony, p³uc
i jader równie¿ nie wykaza³y zró¿nicowania
miêdzy grupami w wystêpowaniu obrzêków,
owrzodzenia, zw³óknienia i nacieków leukocytów. Istotne ró¿nice wykaza³a analiza ekspresji
genów w komórkach jelita cienkiego

test d³ugoœci ¿ycia

z pierwszego pokolenia myszy, od okresu ci¹¿y
matek ¿ywionych porównywanymi dietami, wybrano losowo po 10 osobników i ¿ywiono je
tymi samymi dietami do koñca ¿ycia

œrednia d³ugoœæ ¿ycia myszy ¿ywionych diet¹
z zawartoœci¹ kukurydzy kontrolnej wynosi³a
15,7 miesiêcy, a grupy ¿ywionej diet¹ z kukurydz¹ GM 17 miesiêcy

test reprodukcji ci¹g³ej ocenê wydajnoœci reprodukcyjnej w hodowli
ci¹g³ej przeprowadzono na 24 parach myszy,
utrzymanych na porównywanych dietach z zawartoœci¹ 33% kukurydzy do wieku 20 tygodni.
W tym czasie uzyskano od matek 4 kolejne
mioty potomstwa, odchowywane przy matkach
przez 3 tygodnie

w 3. i 4. miocie stwierdzono pogorszenie niektórych wskaŸników reprodukcyjnych w grupie
¿ywionej diet¹ z kukurydz¹ GM. W porównaniu
z grup¹ kontroln¹ œrednia liczba odchowanych
myszy zmala³a z 10,58 do 9,06 oraz z 9,79 do
7,21 sztuk, odpowiednio w miocie 3. i 4.

W pierwszym doœwiadczeniu, obejmuj¹cym 4 pokolenia myszy ¿ywionych diet¹
z zawartoœci¹ 33% kukurydzy GM i kukurydzy kontrolnej, zastosowano najszerszy
zakres analizowanych wskaŸników. Oceniano wydajnoœæ reprodukcyjn¹ samic i efekty odchowu kolejnych miotów, natomiast samce uœmiercano do szczegó³owych badañ histologicznych, mikroskopii skaningowej i genetycznych. Spoœród wielu analizowanych wskaŸników tylko analiza ekspresji genów w wycinkach jelit myszy wskazywa³a na ró¿nice miêdzy grupami. Autorzy szczegó³owo omówili grupy genów,
których ekspresja by³a zró¿nicowana, jednak¿e zastrzegli, ¿e uzyskane wyniki s¹
wstêpne i obarczone wieloma niewiadomymi. Nie wiadomo bowiem jaki wp³yw na
uzyskane wyniki mog³o mieæ zró¿nicowanie genetyczne myszy u¿ytych do badañ
oraz jakie by³y rzeczywiste skutki ró¿nic w ekspresji genów w profilu bia³ek (proteomu) œluzówki jelit.
W drugim doœwiadczeniu, skrótowo prezentowanym w tabeli 4, porównywane
grupy myszy ¿ywiono dietami z zawartoœci¹ 33% kukurydzy, od okresu prenatalnego
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 9-21 2009
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do momentu, kiedy z 10 osobników wyjœciowych w grupie pozosta³y jedynie 2 myszy. Œrednia d³ugoœæ ¿ycia myszy ¿ywionych diet¹ z zawartoœci¹ kukurydzy kontrolnej wynosi³a 15,7 miesiêcy, a grupy ¿ywionej diet¹ z kukurydz¹ GM 17 miesiêcy. Kukurydza GM nie mia³a zatem negatywnego wp³ywu na d³ugoœæ ¿ycia myszy.
Istotne ró¿nice stwierdzono w trzecim doœwiadczeniu, w którym oceniano wydajnoœæ reprodukcyjn¹ matek, praktycznie do koñca ich ¿ycia. W teœcie tym p³odnoœæ samic by³a jednakowa w pierwszym i drugim miocie, a w miocie 3. i 4. w grupie
¿ywionej diet¹ z kukurydz¹ GM stwierdzono zmniejszon¹ liczbê potomstwa, przy
zbli¿onej masie cia³a noworodków i myszy odchowanych (tab. 4).
Przedstawiony raport jest raczej pocz¹tkiem kompleksowych studiów, ni¿ zakoñczeniem, które mog¹ byæ podsumowane zbyt daleko id¹cym wnioskiem. W tym kontekœcie doniesienia zatytu³owane: „Badania Austriackiego Rz¹du potwierdzaj¹, ¿e
genetycznie zmodyfikowane uprawy zagra¿aj¹ p³odnoœci ludzi oraz bezpieczeñstwu
¿ywnoœci” (32,33) s¹ dezinformuj¹ce, nie odpowiadaj¹ce rzeczywistym wynikom badañ. Odnotowane ró¿nice we wskaŸnikach rozwoju i statusu metabolicznego myszy
przez ca³e ¿ycie ¿ywionych diet¹ z zawartoœci¹ 33% kukurydzy, nie upowa¿niaj¹ do
alarmistycznych ocen wobec ludzi, którzy zjadaj¹ niewielkie iloœci kaszki i chrupków kukurydzianych. Brak te¿ podstaw, aby uznaæ, ¿e zdrowie zwierz¹t gospodarskich, otrzymuj¹cych w diecie kukurydzê Bt jest zagro¿one. Taki pogl¹d uzasadnia
równie¿ stanowisko European Food Safety Authority (49) wyra¿one po ukazaniu siê
raportu Austriackiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (33). Panel
EFSA ds. GMO dokona³ szczegó³owej analizy przedstawionego raportu i uzna³, ¿e
z jego treœci nie mo¿na wyci¹gn¹æ ¿adnych negatywnych wniosków co do bezpieczeñstwa zdrowotnego zastosowanej w doœwiadczeniach kukurydzy NK603 x MON810.
EFSA uzna³a równie¿, ¿e Austria nie przedstawi³a ¿adnych nowych dowodów naukowych podwa¿aj¹cych wczeœniejsz¹ ocenê ryzyka kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON819 oraz T25.

4. Zagro¿enia bezpieczeñstwa zdrowotnego produktów pochodzenia
zwierzêcego
W opinii oponentów GMO, jednym z zagro¿eñ, jakie niesie transgeneza roœlin,
jest groŸba transferu rekombinowanego DNA do genomu innych organizmów (30).
W tym kontekœcie jest przytaczane doœwiadczenie Mazza i wsp. (23), w którym
u prosi¹t otrzymuj¹cych transgeniczn¹ kukurydzê wykryto ma³e fragmenty zmodyfikowanego genu we krwi, w¹trobie, œledzionie i nerkach. W niektórych innych doœwiadczeniach stwierdzano wystêpowanie krótkich fragmentów roœlinnego DNA we
krwi, miêœniach szkieletowych, w¹trobie, œledzionie i nerkach, zanikaj¹ce po przed³u¿eniu czasu od ostatniego ¿ywienia (8,50). Wiadomo jednak, ¿e spo¿ywanie
transgenicznych kwasów nukleinowych nie zagra¿a zdrowiu konsumentów, poniewa¿ DNA pochodz¹ce od wszystkich organizmów ¿ywych jest strukturalnie podob18
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ne (3). Transgeniczne bia³ko podlega tym samym procesom trawienia, jak bia³ka
konwencjonalne (9), wskutek czego jest degradowane do mniejszych fragmentów,
tj. nukleotydów i nukleozydów (51). Wiadomo te¿, ¿e mo¿liwoœæ skutecznego transferu roœlinnego DNA do komórki ssaka lub drobnoustroju jest ograniczona, warunkowana koniecznoœci¹ spe³nienia nastêpuj¹cych warunków: a) gen roœliny musi
przetrwaæ wszystkie procesy przedkonsumpcyjnej obróbki technologicznej, b) gen
musi zostaæ uwolniony, prawdopodobnie w postaci liniowego fragmentu, c) gen
musi przetrwaæ dzia³anie nukleaz roœlinnych oraz enzymów przewodu pokarmowego, d) w procesie asymilacji gen musi skutecznie konkurowaæ z DNA pochodz¹cym
z diety, e) komórka bakterii lub ssaka musi byæ zdolna do transformacji, a gen musi
przetrwaæ dzia³anie jej enzymów restrykcyjnych (6), gen musi zostaæ wprowadzony
do DNA gospodarza podczas rzadko nastêpuj¹cych procesów naprawy lub rekombinacji (9).
Streszczenie w pracy Mazza i wsp. (23) koñczy siê nastêpuj¹cym wnioskiem autorów: „na podstawie uzyskanych wyników uwa¿amy za nieuprawnione stwierdzenie, ¿e nasilony transfer materia³u genetycznego z paszy do tkanek zwierz¹t ma
miejsce w przypadku roœlin GM, w porównaniu do roœlin konwencjonalnych”. Tego
wniosku przeciwnicy GMO zazwyczaj nie cytuj¹, poprzestaj¹c na stwierdzeniu, ¿e
fragmenty transgenicznego DNA stwierdzono w tkankach zwierz¹t.

5. Podsumowanie
Przedstawiony przegl¹d piœmiennictwa upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e doœwiadczenia in vivo, w których odnotowano niepokoj¹ce symptomy zak³ócenia metabolizmu i stanu zdrowia zwierz¹t s¹ nieliczne, a niektóre z nich nie s¹ dostatecznie wiarygodne z powodu niesprecyzowanych warunków przeprowadzonych doœwiadczeñ.
Odnotowane w tych doœwiadczeniach istotne ró¿nice w niektórych parametrach
metabolizmu i stanu zdrowia zwierz¹t ¿ywionych dietami z soj¹ lub kukurydz¹ GM
nie upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e te produkty transgenezy roœlin mog¹ zagra¿aæ
zdrowiu zwierz¹t i ludzi. Wyci¹ganie z tych doœwiadczeñ wniosku o toksycznym
dzia³aniu soi HT (o zwiêkszonej teledacji na herbicydy) lub kukurydzy Bt (o zwiêkszonej odpornoœci na atak szkodników owadzich) jest efektem uproszczonego lub
tendencyjnego odczytywania wyników skomplikowanych i nie zawsze jednoznacznych badañ biologicznych.
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